
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : การบรกิารรถสขุาเคลือ่นทีแ่ละหอ้งสขุาช ัว่คราว 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักสิง่แวดลอ้ม กรุงเทพมหำนคร  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

หลักเกณฑ ์วธิกีำรและเงือ่นไขกำรยืน่ค ำขอ 

 

 พระรำชบัญญัตสิำธำรณสขุ พ.ศ. 2535 ไดใ้หอ้ ำนำจหนำ้ทีก่รุงเทพมหำนคร ในกำรด ำเนนิกำรก ำจัดสิง่ปฏกิลูและมลูฝอย 

และออกขอ้ก ำหนดเกีย่วกับกำรจัดกำรสิง่ปฏกิลู เพือ่ใหเ้กดิควำมสะอำดและเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย 

กรุงเทพมหำนครจงึไดอ้อกขอ้บัญญัตกิรุงเทพมหำนคร เรือ่ง กำรเก็บขน และก ำจัดสิง่ปฏกิลูหรอืมลูฝอย พ.ศ. 2544 

และขอ้บัญญัตกิรุงเทพมหำนคร เรือ่ง คำ่บรกิำร พ.ศ. 2543 รวมทัง้ระเบยีบกรุงเทพมหำนครวำ่ดว้ยอัตรำคำ่บรกิำร 

และหลักเกณฑ ์วธิกีำรและเงือ่นไขในกำรยกเวน้หรอืลดหย่อนคำ่บรกิำร พ.ศ. 2544 ซึง่ผูข้อรับบรกิำรสำมำรถขอรับบรกิำรได ้

โดยเสยีค่ำบรกิำรตำม ขอ้บัญญัตแิละระเบยีบทีก่ ำหนด 

 

หมำยเหต ุ

 ขัน้ตอนกำรด ำเนนิงำนตำมคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลำตัง้แตเ่จำ้หนำ้ทีต่รวจสอบเอกสำรครบถว้นตำมทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื   

ประชำชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

 กรณีค ำขอหรอืเอกสำรหลักฐำนไมค่รบถว้น/หรอืมคีวำมบกพร่องไม่สมบรูณ์ เป็นเหตใุหไ้ม่สำมำรถพจิำรณำได ้

เจำ้หนำ้ทีจ่ะจัดท ำบันทกึควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรอืเอกสำรหลักฐำนทีย่ืน่เพิม่เตมิ 

โดยผูย้ืน่ค ำขอจะตอ้งด ำเนนิกำรแกไ้ขและ/หรอืยืน่เอกสำรเพิม่เตมิภำยในระยะเวลำก ำหนดในบันทกึดังกลำ่ว 

มเิชน่นัน้จะถอืว่ำผูย้ืน่ค ำขอละทิง้ค ำขอ โดยเจำ้หนำ้ทีแ่ละผูย้ืน่ค ำขอหรอืผูไ้ดร้ับมอบอ ำนำจจะลงนำมบันทกึดังกล่ำว 

และจะมอบส ำเนำบันทกึควำมบกพร่องดังกลำ่วใหผู้ย้ืน่ค ำขอหรอืผูไ้ดร้ับมอบอ ำนำจไวเ้ป็นหลักฐำน 

 เจำ้หนำ้ทีจ่ะแจง้ผลกำรพจิำรณำใหผู้ย้ืน่ค ำขอทรำบภำยใน 7 วัน นับแตวั่นทีพ่จิำรณำแลว้เสร็จ ตำมมำตรำ 10 แหง่ 

พ.ร.บ. กำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพจิำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. 2558 

 
  

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
(หมายเหต:ุ -)  
ท ำหนังสอืแจง้ควำมประสงคถ์งึ ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักสิง่แวดลอ้ม 

เลขที ่111 ถนนมติรไมตร ีแขวงดนิแดง เขตดนิแดง 
กรุงเทพฯ 10400 

/ไปรษณีย ์ 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวัน จันทร ์ถงึ 
วันศกุร ์(ยกเวน้วันหยุดทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) 

ตัง้แตเ่วลำ 08:30 - 16:30 น. (มพีักเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
(หมายเหต:ุ -)  
เขยีนค ำรอ้งแจง้ควำมประสงคดั์วยตัวเอง ที ่ส ำนักสิง่แวดลอ้ม 
ฝ่ำยขนถ่ำยสิง่ปฏกิลูและไขมัน สว่นบรกิำรจัดกำรสิง่ปฏกิลู 

ส ำนักงำนจัดกำรมลูฝอยและสิง่ปฏกิลู ส ำนักสิง่แวดลอ้ม เลขที ่
123 ถนนมติรไมตร ีแขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 

/ไปรษณีย ์ 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวัน จันทร ์ถงึ 
วันศกุร ์(ยกเวน้วันหยุดทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) 

ตัง้แตเ่วลำ 08:30 - 16:30 น. (มพีักเทีย่ง) 

 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 2.3 ชัว่โมง 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

รับค ำขอ ตรวจสอบเอกสำร 

สอบถำมรำยละเอยีดพืน้ทีท่ีข่อรับบรกิำร 
ตรวจสอบจ ำนวนกำรขอใชบ้รกิำรรถสขุำเคลือ่นที/่หอ้งสขุำ  

ชัว่ครำวทีว่ำ่มเีพยีงพอใหบ้รกิำรไดห้รอืไม ่  
(หมายเหต:ุ -)  

30 นำท ี ส ำนักสิง่แวดลอ้ม 

 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

2) การพจิารณา 
พจิำรณำตรวจสอบจ ำนวนกำรขอใชบ้รกิำร 

รถสขุำเคลือ่นที/่หอ้งสขุำชัว่ครำว ว่ำมเีพยีงพอใหบ้รกิำร 
ไดห้รอืไม่ 

(หมายเหต:ุ -)  

10 นำท ี ส ำนักสิง่แวดลอ้ม 
 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
น ำเสนอผูม้อี ำนำจเพือ่อนุมัตคิ ำรอ้งขอใชบ้รกิำร 

รถสขุำเคลือ่นที/่หอ้งสขุำชัว่ครำว 
(หมายเหต:ุ -)  

1.3 ชัว่โมง ส ำนักสิง่แวดลอ้ม 
 

4) -แจง้ผลผูข้อใชบ้รกิำรและช ำระคำ่บรกิำร 

(หมายเหต:ุ ((ด ำเนนิกำรน ำรถสขุำเคลือ่นที ่
สขุำชั่วครำวไปใหบ้รกิำรตำมก ำหนดวัน  นัดหมำ เวลำ 

สถำนที)่))  

20 นำท ี ส ำนักสิง่แวดลอ้ม 

 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

บตัรประจ าตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(เอกสำรเพิม่เตมิ 
- แผนทีส่ถำนทีข่อใชบ้รกิำร) 

กรมกำรปกครอง 

 
 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ค่าบรกิารรถสุขาเคลือ่นทีใ่นเขตกรุงเทพมหานคร ชนดิธรรมดา 
คนัละ คร ัง้ละ (ไม่เกนิ 8 ช ัว่โมง) อตัราค่าบรกิาร 1,500.- บาท 

เกินกว่า  8  ช ั่วโมง อตัราค่าบริการช ั่วโมงละ  200.-  บาท 
 

(หมายเหต:ุ (นอกเขตกรุงเทพมหำนคร 

อัตตรำคำ่บรกิำรคดิอัตตรำเดยีวกันกับในเขตกรุงเทพมหำนคร 
โดยคดิค่ำเชือ้เพลงิตำ่งหำก 3 กโิลเมตรต่อ 1 ลติร 

ตำมรำคำน ้ำมันของกำรปิโตรเลยีมแหง่ประเทศไทย 
คำ่ตอบแทนกำรปฏบัิตกิำรนอกเวลำรำชกำร 

ตำมระเบยีบกระทรวงกำรคลังว่ำดว้ยกำรเบกิจ่ำยเงนิคำ่ตอบแทนกำร 

ปฏบัิตกิำรนอกเวลำรำชกำร พ.ศ. 2550 
ตำมหลักเกณฑแ์ละอัตรำกระทรวงกำรคลัง 

 
 - กำรปฏบัิตงิำนนอกเวลำรำชกำรในวันท ำกำร ใหม้ ีสทิธ ิ

เบกิเงนิตอบแทนไดไ้มเ่กนิวันละ 4 ชั่วโมง ในอัตรำชัว่โมงละ 50 บำท 

 
 -  กำรปฏบัิตงิำนในวันหยดุรำชกำร ใหม้สีทิธ ิ

เบกิเงนิตอบแทนไดไ้มเ่กนิวันละ 7 ชั่วโมงในอัตรำชัว่โมงละ 60 บำท 
 

 - กรณีมคีวำมจ ำเป็นตอ้งปฏบัิตซิึง่เป็นภำรกจิหลักของหน่วยงำน 
เป็นครัง้ครำวหรอืเป็นไปตำมนโยบำยของรัฐบำลทีม่อบหมำยให ้

หน่วยงำนปฏบัิตโิดยมกี ำหนดระยะเวลำแน่นอน และมลีักษณะเร่งดว่น 

เพือ่ไมใ่หเ้กดิควำมเสยีหำยแกร่ำชกำรหรอืประโยชนส์ำธำรณะ 
หัวหนำ้สว่นรำชกำรอำจสัง่กำรใหป้ฏบัิตงิำนนอกเวลำรำชกำรตดิตอ่กัน 

โดยมสีทิธเิบกิเงนิตอบแทนเป็นรำยครัง้ ไมเ่กนิครัง้ละ 7 ชัว่โมง 
ในอัตรำชั่วโมงละ 60 บำท))  

 คำ่ธรรมเนยีม 1,500 บำท 
  

 



ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

2) ค่ า บ ริก า ร ร ถ สุ ข า เ คลื่ อ นที่  ใ น เ ขตกรุ ง เ ทพมหานคร  - 
ชนดิเครือ่งปรบัอากาศอตัราค่าบรกิารคนัละ คร ัง้ละ (ไม่เกนิ 8 

ช ัว่โมง) 2,200.- บาท เกนิกวา่ 8 ช ัว่โมงอตัราคา่บรกิารช ัว่โมงละ 
300.- บาท 

(หมายเหต:ุ (นอกเขตกรุงเทพมหำนคร 
อัตตรำคำ่บรกิำรคดิอัตตรำเดยีวกันกับในเขตกรุงเทพมหำนคร 

โดยคดิค่ำเชือ้เพลงิตำ่งหำก 3 กโิลเมตรต่อ 1 ลติร 

ตำมรำคำน ้ำมันของกำรปิโตรเลยีมแหง่ประเทศไทย 
คำ่ตอบแทนกำรปฏบัิตกิำรนอกเวลำรำชกำร 

ตำมระเบยีบกระทรวงกำรคลังว่ำดว้ยกำรเบกิจ่ำยเงนิคำ่ตอบแทนกำร 
ปฏบัิตกิำรนอกเวลำรำชกำร พ.ศ. 2550 

ตำมหลักเกณฑแ์ละอัตรำกระทรวงกำรคลัง 

 
 - กำรปฏบัิตงิำนนอกเวลำรำชกำรในวันท ำกำร ใหม้สีทิธ ิ

เบกิเงนิตอบแทนไดไ้มเ่กนิวันละ 4 ชั่วโมง ในอัตรำชัว่โมงละ 50 บำท 
 

 -  กำรปฏบัิตงิำนในวันหยดุรำชกำร ใหม้สีทิธ ิ
เบกิเงนิตอบแทนไดไ้มเ่กนิวันละ 7 ชั่วโมงในอัตรำชัว่โมงละ 60 บำท 

 

 - กรณีมคีวำมจ ำเป็นตอ้งปฏบัิตซิึง่เป็นภำรกจิหลักของหน่วยงำน 
เป็นครัง้ครำวหรอืเป็นไปตำมนโยบำยของรัฐบำลทีม่อบหมำยให ้

หน่วยงำนปฏบัิตโิดยมกี ำหนดระยะเวลำแน่นอน และมลีักษณะเร่งดว่น 
เพือ่ไมใ่หเ้กดิควำมเสยีหำยแกร่ำชกำรหรอืประโยชนส์ำธำรณะ 

หัวหนำ้สว่นรำชกำรอำจสัง่กำรใหป้ฏบัิตงิำนนอกเวลำรำชกำรตดิตอ่กัน 

โดยมสีทิธเิบกิเงนิตอบแทนเป็นรำยครัง้ ไมเ่กนิครัง้ละ 7 ชัว่โมง 
ในอัตรำชั่วโมงละ 60 บำท))  

 คำ่ธรรมเนยีม 2,200 บำท 
  

 

3) คา่บรกิารหอ้งสุขาช ัว่คราว 
 - ไมเ่กนิ 5 ทีน่ ัง่ คร ัง้ละไมเ่กนิ 15 วนั 3,000.- บาท เกนิ 5 

ทีน่ ัง่ ทีน่ ัง่ละ 600.- บาท เกนิ 15 วนั  

ทีน่ ัง่ละ 50.- บาทตอ่วนั 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 3,000 บำท 
  

 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) 1) ท ำหนังสอืถงึผูอ้ ำนวยกำรส ำนักสิง่แวดลอ้ม เลขที ่111 ถนนมติรไมตร ีแขวงดนิแดง เขตดนิแดง 

กรุงเทพมหำนคร  10400 
(หมายเหต:ุ -)  

2) 2) โทรศัพทแ์จง้ฝ่ำยขนถำ่ยสิง่ปฏกิลูและไขมัน สว่นบรกิำรจัดกำรสิง่ปฏกิลู ส ำนักงำนจัดกำรมลูฝอยและสิง่ปฏกิลู  

ส ำนักสิง่แวดลอ้ม โทรศัพทห์มำยเลข 0 2246 1984  โทรศัพทแ์จง้ศนูยร์ับเรือ่งรำวรอ้งทกุข ์กรุงเทพมหำนคร 
1555 

(หมายเหต:ุ -)  
3) ศนูยบ์รกิำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตร ี

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

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
4) ศนูยร์ับเรือ่งรอ้งเรยีนกำรทุจรติในภำครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทจุรติในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 

- 99 หมู ่4 อำคำรซอฟตแ์วรป์ำรค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต ำบลคลองเกลอื อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบรุ ี11120 
- สำยดว่น 1206 / โทรศัพท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 
ศนูยร์ับเรือ่งรอ้งเรยีนส ำหรับนักลงทนุต่ำงชำต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  



 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) ค ำรอ้งขอใชบ้รกิ ำรรถยนตส์ขุำเคลือ่นที ่/ หอ้งสขุำชั่วครำว 
(หมายเหต:ุ -)  

 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วันทีคู่ม่อืมผีลบังคับใช:้ 19/03/2562 

http://www.info.go.th/

