
คูม่อืส าหรบัประชาชน : การบรกิารกวาดลา้งท าความสะอาดดว้ยเครือ่งจกัรกล 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะส านักงานเขตทววีฒันา  กรุงเทพมหานคร  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต  

กรุงเทพมหานคร เป็นเมอืงหลวงของประเทศ เป็นมหานครทีเ่ป็นศนูยก์ลางการคา้ การลงทนุ การคมนาคม ฯลฯ มปีระชาชนจาก

ทกุภาคเดนิทางมาประกอบอาชพี และพักอาศยัอยูเ่ป็นจ านวนมาก ซึง่มกีารกอ่สรา้งสิง่ปลกูสรา้งตา่งๆ เชน่ อาคาร ถนน ทางเทา้ 

ฯลฯ ท าใหม้ปัีญหาการจราจรตดิขดั แออดั และเกดิมลพษิจากทอ่ไอเสยีรถยนต ์ฝุ่ นละอองจากการกอ่สรา้ง อนัอาจกอ่ใหเ้กดิ

ปัญหาดา้นสขุภาพและพลานามัยของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ดงันัน้กรุงเทพมหานครจงึใหบ้รกิารกวาดลา้งท าความสะอาด

ดว้ยเครือ่งจักรกล และจัดเก็บคา่บรกิารตามระเบยีบของทางราชการ ซึง่พระราชบญัญัตริะเบยีบบรหิารราชการ กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ.2528 ไดใ้หอ้ านาจหนา้ทีก่รุงเทพมหานครในการเรยีกคา่บรกิารแกเ่อกชน สว่นราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวสิาหกจิ หรอื

ราชการสว่นทอ้งถิน่ กรุงเทพมหานครจงึไดอ้อกขอ้บญัญัตกิรุงเทพมหานคร เรือ่ง คา่บรกิาร พ .ศ.2543 และขอ้บญัญัติ

กรุงเทพมหานคร เรือ่งคา่บรกิาร (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2545 รวมทัง้ระเบยีบกรุงเทพมหานคร วา่ดว้ยอตัราคา่บรกิาร หลกัเกณฑ ์

วธิกีาร และเงือ่นไขในการยกเวน้หรอืลดหยอ่นคา่บรกิาร พ .ศ.2544 ผูข้อรับบรกิารสามารถขอรับบรกิารกวาดลา้งท าความสะอาด

ดว้ยเครือ่งจักรกล ได ้โดยเสยีคา่บรกิารตามขอ้บญัญัตแิละระเบยีบที่ก าหนด 

 

หมายเหต ุ

 

 

 ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

 กรณีค าขอหรอืเอกสารหลกัฐานไมค่รบถว้น/หรอืมคีวามบกพร่องไมส่มบรูณ์ เป็นเหตใุหไ้มส่ามารถพจิารณาได ้

เจา้หนา้ทีจ่ะจัดท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลกัฐานทีย่ืน่เพิม่เตมิ โดยผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งด าเนนิการ

แกไ้ขและ/หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายในระยะเวลาก าหนดในบนัทกึดงักลา่ว มเิชน่นัน้จะถอืวา่ผูย้ืน่ค าขอละทิง้ค าขอ โดย

เจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจจะลงนามบนัทกึดงักลา่ว และจะมอบส าเนาบนัทกึความบกพร่องดงักลา่วใหผู้ย้ืน่

ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจไวเ้ป็นหลกัฐาน  

 เจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วนั นับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ ตามมาตรา 10 แหง่ 

พ.ร.บ. การอ านวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ .ศ. 2558 

 

 

 

  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ  ส านักงานเขตทววีฒันา 
เลขที ่1 ถนนอทุยาน แขวงทววีฒันา เขตทววีฒันา กรุงเทพฯ 
10170 โทร. 024414973 โทรสาร 024414734/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:00 - 16:00 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ  

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 2 วนั 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

รับหนังสอื ตรวจสอบเอกสาร  

(หมายเหต:ุ -)  

1 ชัว่โมง ฝ่ายรักษาความสะอาด

และสวนสาธารณะ

ส านักงานเขตทววีฒันา 
 

2) การพจิารณา 

เจา้หนา้ทีป่ระสานงานเขา้ร่วมตรวจสอบพืน้ที่  

1 วนั ฝ่ายรักษาความสะอาด

และสวนสาธารณะ



ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

ค านวณคา่บรกิาร และช าระคา่บรกิาร หรอืช าระหลงัการ

ด าเนนิการเสร็จสิน้ 
 

(หมายเหต:ุ -)  

ส านักงานเขตทววีฒันา 

 

3) การพจิารณา 

เสนอผูม้อี านาจอนุมัตกิารใหบ้รกิาร และแจง้ผลการพจิารณาให ้

ผูข้อใชบ้รกิารทราบ 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนั ฝ่ายรักษาความสะอาด

และสวนสาธารณะ

ส านักงานเขตทววีฒันา 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 

 

บตัรประจ าตวัประชาชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

2) 
 

ส าเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

3) 

 

หนงัสอืแจง้ความประสงคข์อรบับรกิาร 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหตุ - 

- 

4) 
 

แผนทีแ่สดงทีต่ ัง้สถานทีท่ ีแ่จง้ความประสงคข์อรบับรกิาร  
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหตุ - 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) คา่บรกิารกวาดลา้งท าความสะอาดดว้ยเครือ่งจกัรกล  ไมเ่กนิ 100 

ตารางเมตร คร ัง้ละ 2,500 บาท  
หมายเหต ุ 1. เศษของตารางเมตรใหค้ดิเต็ม 1 ตารางเมตร  

                2. เกนิ 100 ตารางเมตร แตไ่มเ่กนิ 500 ตารางเมตร 

ตารางเมตรละ 15 บาท  
                3. เกนิ 500 ตารางเมตร ตารางเมตรละ 10 บาท 

(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 

  
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ  ส านักงานเขตทววีฒันา เลขที ่ 1 ถนนอทุยาน แขวงทววีฒันา เขตทวี
วฒันา กรุงเทพฯ 10170 โทร. 024414973 โทรสาร 024414734 

(หมายเหต:ุ -)  
2) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลดัส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก  

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) ตวัอยา่ง หนังสอืขอรับบรกิารกวาดลา้งท าความสะอาดดว้ยเครือ่งจักรกล  

(หมายเหต:ุ -)  
 



หมายเหตุ 

- 
 

 

 

ชือ่กระบวนงาน: การบรกิารกวาดลา้งท าความสะอาดดว้ยเครือ่งจักรกล   

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน : ส านักสิง่แวดลอ้ม ส านักสิง่แวดลอ้ม ส านักสิง่แวดลอ้ม  

ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว  

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุมัต ิ

กฎหมายทีใ่หอ้ านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง : 

  
1)ขอ้บญัญัตกิรุงเทพมหานครวา่ดว้ยอตัราคา่บรกิารและหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขในการยกเวน้หรอืลดหยอ่นคา่บรกิาร 
พ.ศ.2544  

  
2)ขอ้บญัญัตกิรุงเทพมหานคร เรือ่ง คา่บรกิาร พ.ศ.2543  

  
3)พ.ร.บ.ระเบยีบบรหิารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528  

ระดบัผลกระทบ: บรกิารทัว่ไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร: ทอ้งถิน่ 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา: ไมร่ะบุ 

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน: การบรกิารกวาดลา้งท าความสะอาดดว้ยเครือ่งจักรกล ส านักงานเขตทววีฒันา สวีกิา 

20/07/2015 07:31 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มูลส าหรบัเจา้หนา้ที ่


