
สรปุผลงาน 
คณะกรรมการการรกัษาความสะอาดและส่ิงแวดล้อม 

ประจ าปี พ.ศ. 2561 
    

 
สภากรุงเทพมหานครไดต้ัง้คณะกรรมการการรกัษาความสะอาดและสิง่แวดลอ้มในคราว

ประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมยัสามญั สมยัทีส่ี ่(ครัง้ที ่1) ประจ าปีพทุธศกัราช 2559 เมือ่วนัพุธที ่5 
ตุลาคม 2559 และในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมยัสามญั สมยัทีส่ี ่(ครัง้ที ่2) ประจ าปีพทุธศกัราช 
2561 เมือ่วนัพธุที ่10 ตุลาคม 2561 ประกอบดว้ยสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร จ านวน 5 คน  ดงันี้ 

1. นายชยาวุธ ศริยิทุธว์ฒันา ประธานกรรมการ 
๒. นายพรเทพ ศริวินารงัสรรค ์ รองประธานกรรมการ  
3. นายสทุธชิยั ทรรศนสฤษดิ ์ กรรมการ  
4. พลเอก คนินทร วงศาโรจน์ กรรมการ 
5. พลต ารวจตร ีประสพโชค  พรอ้มมลู กรรมการและเลขานุการ 
 
ต่อมาเมือ่คณะกรรมการสามญัประจ าสภากรุงเทพมหานครครบวาระสองปี เมือ่วนัที ่7 

ตุลาคม 2561 สภากรุงเทพมหานครได้ตัง้คณะกรรมการการรกัษาความสะอาดและสิง่แวดล้อมในคราว
ประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมยัสามญั สมยัที่สี ่(ครัง้ที ่2) ประจ าปีพุทธศกัราช 2561 เมื่อวนัพุธที ่10 
ตุลาคม 2561 และสมยัประชุมวสิามญั สมยัที่สอง (ครัง้ที ่2) ประจ าปีพุทธศกัราช 2561 เมื่อวนัพุธที ่12 
ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ยสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร จ านวน 6 คน ดงันี้ 

1. นายชยาวุธ ศริยิทุธว์ฒันา ประธานกรรมการ 
๒. นายพรเทพ ศริวินารงัสรรค ์ รองประธานกรรมการ  
3. นายสทุธชิยั ทรรศนสฤษดิ ์ กรรมการ  
4. พลเอก คนินทร วงศาโรจน์ กรรมการ 
5. พลต ารวจโท ธรีะศกัดิ ์  งว่นบรรจง กรรมการ 
6. พลต ารวจตร ีประสพโชค  พรอ้มมลู กรรมการและเลขานุการ 

 
ผูช้ว่ยเลขานุการ 
1. นางสาวทพิยช์นม ์   เต่าทอง นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการ 

กลุ่มงานประชุมกรรมการสามญั 
ส านกังานเลขานุการสภา
กรุงเทพมหานคร 

2. นางสาวปิยนุช  สทิธศิร นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการ 
กลุ่มงานประชุมกรรมการสามญั 
ส านกังานเลขานุการสภา
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กรุงเทพมหานคร 
 
คณะกรรมการได้ตัง้คณะอนุกรรมการเพ่ือท าหน้าท่ีพิจารณาศึกษางานด้านการรกัษาความสะอาดและ
ส่ิงแวดล้อม ดงัน้ี 
 1. คณะอนุกรรมการเพิม่ประสทิธภิาพการจดัการมลูฝอยและการรกัษาความสะอาด 
รบัผดิชอบการพจิารณาแนวทางการเพิม่ประสทิธภิาพระบบการจดัการมลูฝอยและสิง่ปฏกิลูตัง้แต่แหล่งก าเนิด 
จนถงึการก าจดัอยา่งถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ การพฒันาประสทิธภิาพระบบการจดัเกบ็คา่ธรรมเนียม และ
การพจิารณาปรบัปรุงกฎหมายหรอืระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้สง่เสรมิการมสีว่นรว่มของทุกภาคสว่นในการ
ลดและคดัแยกมลูฝอย โดยม ีพลต ารวจโท ธรีะศกัดิ ์งว่นบรรจง เป็นประธานอนุกรรมการ 
 2. คณะอนุกรรมการเพิม่ประสทิธภิาพการจดัการสวนสาธารณะและพืน้ทีส่เีขยีว รบัผดิชอบ
การพจิารณาแนวทางการวางแผนและพฒันาพืน้ทีส่เีขยีวในกรุงเทพมหานคร ทัง้ในรปูแบบสวนสาธารณะ 
สวนหยอ่ม  
สวนแนวตัง้ และสวนถนน การพจิารณาปรบัปรุงกฎหมายหรอืระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้เพิม่การเขา้ถงึและ
ใชป้ระโยชน์พืน้ทีส่เีขยีวของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครอยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยม ีนายสุทธชิยั 
ทรรศนสฤษดิ ์ เป็นประธานอนุกรรมการ 
 

สรปุผลการด าเนินงานของคณะกรรมการฯ 
 

1. ติดตามการยกร่างข้อบญัญติักรงุเทพมหานคร เร่ือง ค่าธรรมเนียมการจดัการส่ิงปฏิกลูหรือมลู
ฝอย และ หารือแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัเกบ็ค่าธรรมเนียมจดัการมลูฝอยของ
กรงุเทพมหานคร   

คณะกรรมการการรกัษาความสะอาดและสิง่แวดลอ้มไดป้ระชุมร่วมกบัหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง    อย่างต่อเนื่อง เพื่อรบัทราบความคบืหน้าการยกร่างขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรื่อง 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ      สิง่ปฏกิลูหรอืมลูฝอย รวมทัง้แผนเตรยีมการจดัเกบ็คา่ธรรมเนียมจดัการมลู
ฝอยใหม้ปีระสทิธภิาพและเป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง  สรุปไดด้งันี้ 

กรุงเทพมหานครไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการพจิารณารา่งขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรือ่ง 
คา่ธรรมเนยีม การใหบ้รกิารในการจดัการสิง่ปฏกิลูหรอืมลูฝอยตามกฎหมายวา่ดว้ยการสาธารณสุข พ.ศ. .. 
ซึง่คณะกรรมการพจิารณาร่างขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานครฯ ไดพ้จิารณายกรา่งและด าเนินการตามขัน้ตอนเพือ่
เสนอต่อปลดักรุงเทพมหานครพจิารณาใหเ้หน็ชอบ และไดน้ าร่างขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานครฯ ดงักล่าว เขา้สู่
กระบวนการรบัฟังความคดิเหน็ประชาชนผา่นทางเวบ็ไซตก์รงุเทพมหานครและเวบ็ไซตข์องส านกัสิง่แวดลอ้ม 
ระหวา่งวนัที ่23 กรกฎาคม ถงึวนัที ่         7 สงิหาคม 2561 รวม 16 วนั มผีูเ้ยีย่มชมทัง้หมด 368 ราย โดย
แบบสอบถามเรือ่งสิง่ปฏกิลูและมลูฝอยทัว่ไป           มผีูแ้สดงความคดิเหน็ 61 ราย และแบบสอบถามมลู
ฝอยตดิเชือ้ มผีูแ้สดงความคดิเหน็ 15 ราย ซึง่ความเหน็ของ           ผูท้ีแ่สดงความเหน็วา่ไม่เหน็ดว้ย สว่น
ใหญ่จะเป็นกรณีการจดัเกบ็ค่าธรรมเนียมก าจดัมลูฝอย เนื่องจากเดมิไม่เคย  ตอ้งเสยีคา่ธรรมเนยีมในสว่น
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ดงักล่าว โดยใหเ้หตุผลวา่อตัราใหมส่งูเกนิไปจะเป็นภาระของประชาชน และหากจะจดัเกบ็กต็อ้งการให้
กรุงเทพมหานครจดัหาถงัรองรบัมลูฝอยใหแ้ต่ละหลงัคาเรอืนดว้ย 

รา่งขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรือ่ง คา่ธรรมเนยีมการใหบ้รกิารในการจดัการสิง่ปฏกิลูหรอืมลู
ฝอยตามกฎหมายวา่ดว้ยการสาธารณสขุ พ.ศ. .. ซึง่จะเสนอสภากรุงเทพมหานครพจิารณาไดก้ าหนดอตัรา
คา่ธรรมเนียมเกบ็และขนสิง่ปฏกิลูหรอืมลูฝอยประเภทต่าง ๆ สรุปดงันี้  

(รา่ง) อตัราคา่ธรรมเนียมการจดัการสิง่ปฏกิลู  
อตัราเป็นรายครัง้คราว 

ปรมิาณสิง่ปฏกิลู อตัราคา่ธรรมเนียม 
เกบ็และขน ก าจดั รวม 

- คดิในอตัราลูกบาศกเ์มตรละ (เศษไม่เกนิครึง่
ลกูบาศกเ์มตร ใหค้ดิเทา่กบัครึง่ลกูบาศกเ์มตร 
เศษเกนิครึง่ลกูบาศกเ์มตรใหค้ดิเทา่กบั 1 
ลกูบาศกเ์มตร) 

300 300 600 

 
(รา่ง) อตัราคา่ธรรมเนียมการจดัการมลูฝอยทัว่ไปของบา้นเรอืน 
อตัราประจ ารายเดอืน อตัราเป็นรายครัง้คราว 

ปรมิาณมลูฝอย อตัราคา่ธรรมเนียม ปรมิาณมลูฝอย อตัราคา่ธรรมเนียม 
เกบ็และขน ก าจดั รวม เกบ็และ

ขน 
ก าจดั รวม 

1. ปรมิาณมลูฝอยต่อ
วนัไม่เกนิ 20 ลติร 

40 40 80 1. ปรมิาณมลูฝอย 
ไม่เกนิ 500 ลติร 

125 130 255 

 (รา่ง) อตัราคา่ธรรมเนียมการจดัการมลูฝอยทัว่ไปของสถานทีท่ีม่ปีรมิาณมลูฝอยมาก 
อตัราประจ ารายเดอืน อตัราเป็นรายครัง้คราว 

ปรมิาณมลูฝอย อตัราคา่ธรรมเนียม ปรมิาณมลูฝอย อตัราคา่ธรรมเนียม 
เกบ็และขน ก าจดั รวม เกบ็และ

ขน 
ก าจดั รวม 

2. ปรมิาณมลูฝอยต่อ
วนัเกนิ 20 ลติร แต่ไม่
เกนิ 500 ลติร (คดิเป็น
หน่วย ทุก ๆ 20 ลติร 
ในอตัราต่อหน่วย) 

65 70 135 2. ปรมิาณมลูฝอย 
เกนิ 500 ลติร แต่
ไม่เกนิ 1 ลบ.ม. 

180 190 370 

3. ปรมิาณมลูฝอยต่อ
วนั เกนิ 500 ลติร แต่
ไม่เกนิ 1 ลบ.ม. 

2,450 2,650 5,100 3. ปรมิาณมลูฝอย
เกนิ 1 ลบ.ม. (คดิ
เป็นหน่วย ทกุ ๆ           
1 ลบ.ม. ในอตัรา       

255 250 505 
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ต่อหน่วย) 
4. ปรมิาณมลูฝอยต่อ
วนั เกนิ 1 ลบ.ม. (คดิ
เป็นหน่วย ทกุ ๆ 1 
ลบ.ม. ในอตัราต่อ
หน่วย 

3,250 3,500 6,750   

 (รา่ง) อตัราคา่ธรรมเนียมการจดัการมลูฝอยตดิเชือ้ 
อตัราประจ ารายเดอืน อตัราเป็นรายครัง้คราว 

ปรมิาณมลูฝอย อตัราคา่ธรรมเนียม ปรมิาณมลูฝอย อตัราคา่ธรรมเนียม 
เกบ็และขน ก าจดั รวม เกบ็และ

ขน 
ก าจดั รวม 

1. ปรมิาณมลูฝอยต่อ
วนัไม่เกนิ 13 ลติร หรอื  
ไม่เกนิ 2 กโิลกรมั 

300 480 780 1. ปรมิาณมลูฝอย  
ไม่เกนิ 100 ลติร 
หรอืไม่เกนิ  
15 กโิลกรมั 

75   

2. ปรมิาณมลูฝอยต่อ
วนั เกนิ 13 ลติร หรอื
เกนิ 2 กโิลกรมั (คดิ
เป็น 

300 480 780 2. ปรมิาณมลูฝอย
เกนิ 100 ลติร หรอื
เกนิ 15 กโิลกรมั  

75   

  
ปรมิาณมลูฝอย อตัราคา่ธรรมเนียม ปรมิาณมลูฝอย อตัราคา่ธรรมเนียม 

เกบ็และขน ก าจดั รวม เกบ็และ
ขน 

ก าจั
ด 

คา่บรกิาร 

หน่วย ทุก ๆ 13 ลติร
หรอืทุก ๆ 2 กโิลกรมั 
ในอตัราต่อหน่วย) 

   (คดิเป็นหน่วย ทุก 
ๆ  100 ลติร หรอื            
ทุก ๆ  15 กโิลกรมั 
ในอตัราต่อหน่วย 

   

    - ปรมิาณมลูฝอย       
ไม่เกนิ 6.5 ลติร หรอื 
ไม่เกนิ 1 กโิลกรมั  
(คดิเป็นหน่วย ทุก ๆ 
6.5 ลติรหรอื ทุกๆ  
1 กโิลกรมั ในอตัรา
ต่อหน่วย) 

 8  

    - คา่บรกิารครัง้ละ   3,000 
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(กรณีระยะทางเกนิ 
10 กโิลเมตร คดิเพิม่
กโิลเมตรละ 15 บาท 
เมือ่รวมกนัแลว้ตอ้ง 
ไม่เกนิ 5,000 บาท) 

แนวทางการปรบัปรุงขัน้ตอนและวธิกีารจดัเกบ็คา่ธรรมเนียม  
กรุงเทพมหานครไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการพฒันาปรบัปรงุระบบการรบัเงนิ – จ่ายเงนิแบบ

อเิลก็ทรอนกิสข์องกรงุเทพมหานคร ซึง่ไดศ้กึษาขัน้ตอนกระบวนการจดัเกบ็คา่ธรรมเนียมจดัการมลูฝอย การ
เชือ่มโยงขอ้มลูในระบบ MIS2 และพจิารณาแนวทางการรบัช าระเงนิแบบอเิลก็ทรอนิกสโ์ดยเพิม่ชอ่งทาง e-
payment,     e-banking, counter service ซึง่ปัจจุบนัการจดัเกบ็คา่ธรรมเนียมจดัการมลูฝอยยงัไม่ไดน้ าเขา้
ระบบอเิลก็ทรอนิกส ์และพบวา่ยงัมปัีญหาและอุปสรรคในการพฒันาขอ้มลูการช าระเงนิแบบอเิลก็ทรอนิกสอ์ยู่
หลายประการ ดงันี้ 

1. ปัจจุบนัการบนัทกึขอ้มลูยงัใชก้ารจดบนัทกึในทะเบยีนขอ้มลู ยงัไม่มกีารจดัเกบ็ขอ้มลูแบบ
อเิลก็ทรอนิกส ์และขอ้มลูยงัไม่เป็นปัจจุบนั 

2. ใบแจง้หนี้ยงัไม่เป็นมาตรฐานเดยีวกนัทัง้ 50 ส านกังานเขต และเป็นการแจง้หนี้แบบใช้
หนงัสอืราชการท าใหไ้ม่สามารถเชือ่มโยงระบบการรบัช าระเงนิได ้

3. ส านกังานเขตมกีารจดัเกบ็หลายรปูแบบ ซึง่ตามพระราชบญัญตั ิการสาธารณสุข พ.ศ.
2535 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ ประกอบกบัพระราชบญัญตั ิการรกัษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย
ของบา้นเมอืง (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2560 ตอ้งจดัเกบ็ตามปรมิาณมลูฝอยเป็นรายเดอืน/รายไตรมาส/รายปี  ซึง่
หากพฒันาเขา้สูร่ะบบอเิลก็ทรอนิกส ์จะตอ้งปรบัใหเ้ป็นมาตรฐานเดยีวกนัทัง้ 50 ส านกังานเขต 

4. กฎหมายและระเบยีบของกรุงเทพมหานครไม่สามารถรบัช าระคา่ธรรมเนียมมลูฝอย
ล่วงหน้าได ้แต่การปฏบิตัยิงัขดักบัระเบยีบกฎหมาย 

5. ฐานขอ้มลูหลงัคาเรอืนในการจดัเกบ็คา่ธรรมเนียมเกบ็ขนมลูฝอยมกีารเคลื่อนไหว
ตลอดเวลา ขอ้มลูหลงัคาเรอืนในการจดัเกบ็คา่ธรรมเนยีมเกบ็ขนมลูฝอยทีส่ านกังานเขตรายงานยงัแตกต่าง
จากจ านวนหลงัคาเรอืนตามทะเบยีนราษฎรคอ่นขา้งมาก และทะเบยีนผูช้ าระคา่ธรรมเนียมเกบ็ขนมลูฝอยไม่
เป็นปัจจุบนั 

เดมิส านกัสิง่แวดลอ้มเคยมโีครงการจดัท าระบบฯ โดยใหฝ่้ายรกัษาความสะอาดและ
สวนสาธารณะ ส านกังานเขต น าเขา้ขอ้มลูการจดัเกบ็คา่ธรรมเนียม แต่มปัีญหาส านกังานเขตขาดแคลน
เจา้หน้าทีด่ าเนินการ เพราะตอ้งบนัทกึขอ้มลูในทะเบยีนทีเ่ป็นเอกสารดว้ย เนื่องจากส านกังานการตรวจเงนิ
แผน่ดนิยนืยนัวา่จะตรวจสอบจากเอกสารทะเบยีนการรบัเงนิเทา่นัน้ ท าใหไ้ม่สามารถด าเนินการใหเ้ป็น
ผลสมัฤทธิไ์ด ้หากจะพฒันาระบบฐานขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสด์งักล่าว หน่วยงานทีร่บัผดิชอบจะตอ้งจดัท า
โปรแกรมทีส่ามารถเชือ่มโยงขอ้มลูไดโ้ดยงา่ย เนื่องจากการจดัท าระบบ e-payment ซึง่ตอ้งมกีารเชือ่มโยง
ขอ้มลู แต่ขอ้มลูผูเ้สยีคา่ธรรมเนียมยงัไม่มกีารบนัทกึในระบบเป็นฐานขอ้มลูจงึไม่สามารถเชือ่มโยงกบัระบบ
ดงักล่าว 



 
 

๖ 

หากส านกัสิง่แวดลอ้มสามารถน าขอ้มลูเขา้ในระบบและเชือ่มต่อฐานขอ้มลูของ
กรุงเทพมหานคร               โดยมฐีานขอ้มลูผูเ้สยีคา่ธรรมเนียมตามหลงัคาเรอืนทัง้หมด กส็ามารถเชือ่ม QR 
Code ผา่นระบบการจา่ยในระบบ e-payment ได ้ 

 
 ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
1. กรุงเทพมหานครควรอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการช าระคา่ธรรมเนยีมจดัการมลู

ฝอยใหม้ากขึน้ เชน่ เพิม่ชอ่งทางในการช าระคา่ธรรมเนียมใหห้ลากหลายและสะดวกยิง่ขึน้ หรอืเปิดโอกาสให้
ประชาชนสามารถช าระคา่ธรรมเนียมล่วงหน้าหรอืช าระคา่ธรรมเนยีมเป็นรายปีได ้โดยอาจก าหนดใหม้ี
สว่นลดเพือ่จงูใจและเป็นทางเลอืกใหก้บัประชาชน  

2. การน าเขา้ขอ้มลูผูต้อ้งเสยีคา่ธรรมเนียมเพือ่เชือ่มโยงกบัระบบ e-payment ของ
กรุงเทพมหานครควรใชบ้า้นเลขทีเ่ป็นฐานขอ้มลูหลกัในการจดัเกบ็คา่ธรรมเนียม อาจประสานความร่วมมอื
กบักระทรวงมหาดไทยในการเชื่อมโยงขอ้มูลกบัฐานขอ้มูลทะเบยีนราษฎรของแต่ละพืน้ทีเ่ขต เพือ่ก าหนด 
Bar Code หรอื QR Code ของแต่ละหลงัคาเรอืน 

3. กรุงเทพมหานครควรยกเลกิวธิกีารใหล้กูจา้งของฝ่ายรกัษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 
ส านกังานเขต จดัเกบ็คา่ธรรมเนียมฯ ตามบา้นเรอืนประชาชน ซึง่มกีารจดัเกบ็คา่ธรรมเนียมฯ ยอ้นหลงัหลาย
เดอืนในคราวเดยีว เพราะอาจมปัีญหาการรัว่ไหลเนื่องจากไม่สามารถควบคุมไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และเป็น
ภาระของประชาชน   

4. กรุงเทพมหานครควรเน้นการประชาสมัพนัธแ์ละท าความเขา้ใจกบัประชาชนเกีย่วกบัความ
จ าเป็นและวธิกีารการจดัเกบ็คา่ธรรมเนียมฯ อตัราใหม่ 
 
2. แนวทางและนโยบายการจดัการมลูฝอยติดเช้ือและมาตรการควบคมุการด าเนินงานของผูร้บัจ้าง 

คณะกรรมการการรกัษาความสะอาดและสิง่แวดลอ้มไดป้ระชุมรว่มกบัส านกัสิง่แวดลอ้มเพือ่
รบัทราบแนวทางและนโยบายการจดัการมลูฝอยตดิเชือ้และมาตรการควบคุมการด าเนินการของผูร้บัจา้ง และ
มาตรการป้องกนัความเสีย่งจากการปฏบิตัหิน้าทีข่องเจา้หน้าทีส่งักดัส านกังานเขต  สรุปไดด้งันี้ 

กรุงเทพมหานครจดัการมลูฝอยตดิเชือ้จากสถานพยาบาลต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร โดย
จา้ง บรษิทั กรุงเทพธนาคม จ ากดั จดัเกบ็และน าไปเผาทีศ่นูยก์ าจดัมลูฝอยอ่อนนุชและศนูยก์ าจดัมลูฝอย
หนองแขม    ซึง่เป็นเตาเผาของกรุงเทพมหานคร สว่นเถา้ทีเ่หลอืจาการเผา บรษิทั กรุงเทพธนาคม จ ากดั จะ
จา้งเหมาเอกชน     ทีไ่ดร้บัใบอนุญาตน าไปก าจดัโดยวธิกีารฝังกลบอยา่งถูกสุขลกัษณะต่อไป 

เดมิตัง้แต่ปี 2531 กรุงเทพมหานครด าเนินการใหบ้รกิารเกบ็ขนและก าจดัมลูฝอยตดิเชือ้ที่
ศนูยก์ าจดัมลูฝอยอ่อนนุช และปี 2538 ไดก้่อสรา้งเตาเผามลูฝอยตดิเชือ้ขนาด 10 ตนั ณ ศนูยก์ าจดัมลูฝอย
อ่อนนุช ต่อมา ในปี 2542 เหน็วา่คา่ใชจ้่ายในการด าเนนิการสงูและไมป่ระสบความส าเรจ็ จงึไดจ้า้ง บรษิทั 
กรุงเทพธนาคม จ ากดั ใหด้ าเนินงานเกบ็ขนและก าจดัมลูฝอยตดิเชือ้อยา่งเตม็รปูแบบ และในปี 2546 
กรุงเทพมหานครออกขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานครจดัเกบ็คา่ธรรมเนยีมเกบ็ขนมลูฝอยตดิเชือ้และเริม่
ด าเนินการจดัเกบ็คา่ธรรมเนียมจากสถานบรกิารสาธารณสุขต่าง ๆ มาจนถงึปัจจุบนั 

ขัน้ตอนการใหบ้รกิารเกบ็ขนมลูฝอยตดิเชือ้ของกรุงเทพมหานคร  
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สถานพยาบาลจะยืน่ใบสมคัรรบับรกิารจดัเกบ็และก าจดัมลูฝอยตดิเชือ้ โดยดาวน์โหลดใบ
สมคัรจากเวบ็ไซตข์อง บรษิทั กรุงเทพธนาคม จ ากดั และสง่ใบสมคัรทางอเีมลห์รอืโทรสาร จากนัน้ บรษิทั 
กรุงเทพธนาคม จ ากดั จะตดิต่อเพือ่นดัหมายวนัและเวลาเขา้จดัเกบ็มลูฝอย ซึง่ในการจดัเกบ็มลูฝอยตดิเชือ้ 
บรษิทัจะชัง่น ้าหนกั    มลูฝอย ณ สถานพยาบาล ก่อนขนยา้ยไปก าจดัทีโ่รงงานก าจดัมลูฝอย และมกีารชัง่
น ้าหนกัอกีครัง้ทีโ่รงงานก าจดั  มลูฝอยก่อนเขา้เตาเผา จากนัน้บรษิทัจะสง่รายชือ่และน ้าหนกัมลูฝอยตดิเชือ้ที่
จบัเกบ็ใหส้ านกัสิง่แวดลอ้มเพือ่ค านวณคา่ธรรมเนียม เพือ่จดัสง่ใบแจง้หนี้และจดัเกบ็คา่ธรรมเนยีม ซึง่สถาน
บรกิารสาธารณสุขทีเ่ขา้รบับรกิารเกบ็ขนและก าจดัมลูฝอยตดิเชือ้ มดีงันี้  

- โรงพยาบาลของรฐั จ านวน 36 แห่ง (โรงพยาบาลสงักดักรุงเทพมหานคร จ านวน 6 แห่ง 
ไดร้บัการยกเวน้คา่ธรรมเนยีม)  

- โรงพยาบาลเอกชน จ านวน 47 แห่ง  
- ศนูยบ์รกิารสาธารณสุข จ านวน 145 แห่ง (ศนูยบ์รกิารสาธารณสุขสงักดักรุงเทพมหานคร  

จ านวน 45 แห่ง ไดร้บัการยกเวน้คา่ธรรมเนียม)  
- คลนิิก 3,205 แห่ง และอื่น ๆ จ านวน 316 แห่ง 
ในการเกบ็ขนมลูฝอยตดิเชือ้ บรษิทั กรุงเทพธนาคม จ ากดั จะใชร้ถส าหรบัมลูฝอยตดิเชือ้

โดยเฉพาะ ซึง่เป็นรถควบคมุอุณหภูมติ ่ากวา่ 10 องศาเซลเซยีส จ านวน 30 คนั แบ่งเป็น รถเกบ็ขนขนาด 2 ตนั
ขึน้ไป จ านวน 16 คนั รถเกบ็ขนขนาด 1 ตนั จ านวน 14 คนั  

ปรมิาณมลูฝอยตดิเชือ้ทีเ่กบ็ขนและก าจดัได ้ระหวา่งปี 2549 – 2560  สรุปไดด้งันี้ 
ปี ปรมิาณมลูฝอยทีเ่กบ็ขนและก าจดั

ได ้
ปี ปรมิาณมลูฝอยทีเ่กบ็ขนและก าจดั

ได ้
2549 17 ตนั/วนั   2555 27 ตนั/วนั   
2550 18 ตนั/วนั   2556 29 ตนั/วนั    
2551 20 ตนั/วนั   2557 32 ตนั/วนั   
2552 21 ตนั/วนั   2558 34 ตนั/วนั   
2553 23 ตนั/วนั 2559 36 ตนั/วนั 
2554 25 ตนั/วนั   2560 39 ตนั/วนั 

คา่จา้งเหมาเกบ็ขนและก าจดัมลูฝอยตดิเชือ้ทีศ่นูยก์ าจดัมลูฝอยหนองแขมและอ่อนนุช ระยะที ่1  
ปัจจุบนั 13,000 บาท/ตนั ระยะเวลา 3 ปี หรอืภายในวงเงนิงบประมาณ 540,930,000 บาท เปรยีบเทยีบ
คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้่ายทีผ่า่นมาเป็นดงันี้  

เปรยีบเทยีบคา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายในการเกบ็ขนและก าจดัมลูฝอยตดิเชือ้ 
ปี คา่ธรรมเนียมที่

จดัเกบ็ได ้
คา่ใชจ้่าย 
(คา่จา้ง) 

ปี คา่ธรรมเนียมที่
จดัเกบ็ได ้

คา่ใชจ้่าย 
(คา่จา้ง) 

2549 32 ลา้นบาท 36 ลา้นบาท 2555 47 ลา้นบาท 78 ลา้นบาท 
2550 37 ลา้นบาท 39 ลา้นบาท 2556 57 ลา้นบาท 84 ลา้นบาท 
2551 35 ลา้นบาท 42 ลา้นบาท 2557 57 ลา้นบาท 93 ลา้นบาท 
2552 36 ลา้นบาท 44 ลา้นบาท 2558 62 ลา้นบาท 120 ลา้นบาท 
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2553 38 ลา้นบาท 48 ลา้นบาท 2559 64 ลา้นบาท 172 ลา้นบาท 
2554 42 ลา้นบาท 72 ลา้นบาท 2560 69 ลา้นบาท 183 ลา้นบาท 

ปี 2542 – 2544 คา่จา้ง 7,735 บาท/ตนั   
ปี 2545 – 2555 คา่จา้ง 7,900 บาท/ตนั   
ปี 2556 – 2557 คา่จา้ง 9,700 บาท/ตนั  
ปี 2557 – 2558 คา่จา้ง 13,000 บาท/ตนั 
ส าหรบัการควบคุมการท างานของ บรษิทั กรุงเทพธนาคม จ ากดั เนื่องจากส านกัสิง่แวดลอ้ม

ไม่มเีจา้หน้าทีเ่พยีงพอในการตดิตามการท างานของผูร้บัจา้งทุกกระบวนการ จงึไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการ
ควบคุมงานในเรือ่งการเกบ็ขนและก าจดัมลูฝอยตดิเชือ้ซึง่จะบรรจุในถุงสแีดงตามทีก่ฎหมายแยกต่างหากทีศ่นูย์
ก าจดัมลูฝอยอ่อนนุชและศนูยก์ าจดัมลูฝอยหนองแขม และจดัเจา้หน้าทีต่รวจสอบระบบตาชัง่น ้าหนกัทีศ่นูย์
ก าจดัมลูฝอยทัง้ 2 แห่ง และรายงานขอ้มลูทีส่ว่นกลางประจ าทุกวนั และแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจรบังานและ
ตรวจสอบใหเ้ป็นไปตามสญัญาประจ าทุกเดอืน  

 
ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
1. กรุงเทพมหานครควรเปิดใหม้กีารแขง่ขนัเสนอราคาในการจา้งเหมาเอกชนเกบ็ขนและ

ก าจดั           มลูฝอยตดิเชือ้อยา่งเสรแีละเป็นธรรม เพือ่ใหไ้ดค้า่จา้งทีเ่หมาะสม  
2. กรุงเทพมหานครควรส ารวจสถานทีท่ีเ่ป็นแหล่งผลติมลูฝอยตดิเชือ้ใหค้รบถว้น เชน่ ศนูย์

ดแูลผูส้งูอายขุองเอกชน และบา้นเรอืนประชาชนทีม่ผีูส้งูอายุป่วยตดิเตยีง และตอ้งท าความเขา้ใจและให้
ความรูก้บัประชาชนเกีย่วกบัมลูฝอยตดิเชือ้ รวมทัง้ก าหนดมาตรการดแูลความปลอดภยัในการปฏบิตังิานและ
ใหค้วามรูค้นงานเกบ็ขนมลูฝอยทีป่ฏบิตังิานในพืน้ที ่เพือ่ป้องกนัความเสีย่งต่อการตดิเชือ้โรคตดิต่อต่าง ๆ   

3. ส านกัสิง่แวดลอ้มและส านกัอนามยัควรบรูณาการภารกจิในการก ากบัและควบคุมการ
จดัการ              มลูฝอยตดิเชือ้ตัง้แตต่น้ทาง ไมค่วรเน้นเฉพาะการก าจดัซึง่เป็นปลายทางเท่านัน้  

4. ควรมเีจา้หน้าทีข่องส านกัอนามยัควรตรวจสอบกระบวนการต่าง ๆ ในการก าจดัมลูฝอย                  
ตดิเชือ้ของผูร้บัจา้งดว้ยเพือ่ความปลอดภยัของผูป้ฏบิตังิานและป้องกนัเชือ้โรคแพรก่ระจายสูภ่ายนอก 

 
3. แนวทางการจดัการมูลฝอยอนัตราย มูลฝอยพิษ และมลูฝอยอิเลก็ทรอนิกสข์องกรงุเทพมหานคร 

คณะกรรมการการรกัษาความสะอาดและสิง่แวดลอ้มไดป้ระชุมรว่มกบัส านกัสิง่แวดลอ้ม
รบัทราบแนวทางการจดัการมลูฝอยอนัตราย มลูฝอยพษิ และมลูฝอยอเิลก็ทรอนกิส ์เนื่องจากเป็นประเดน็ทีม่ี
ผลกระทบกบัสิง่แวดลอ้มในภาพรวมในปัจจุบนัและมแีนวโน้มจะเพิม่มากขึน้ สรุปไดด้งันี้ 

กรุงเทพมหานครด าเนินการเกบ็ขนมลูฝอยอนัตรายชุมชน ตัง้แต่ปี 2540 โดยมลูฝอย
อนัตราย            ทีจ่ดัเกบ็ ประกอบดว้ย ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี ่หลอดไฟ กระป๋องสเปรย ์เครือ่งส าอาง
หมดอายุ ยารกัษาโรคทีห่มดอาย ุภาชนะบรรจุน ้ายาท าความสะอาดเครือ่งสุขภณัฑ ์น ้ามนัเครือ่ง น ้ามนัเบรก 
น ้ายารกัษาเนื้อไม ้น ้ายา               ขดัเงาไม ้น ้ายาขดัเงาหนงั น ้ายาขดัโลหะ สทีาบา้น กาว ทนิเนอร ์และ
แลคเกอร ์ภาชนะบรรจุสารฆา่แมลง                  สารก าจดัวชัพชื สารฆา่สตัวท์ีร่บกวน ภาชนะใสปุ่๋ ยเคม ี
และซากผลติภณัฑเ์ครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์ 
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มลูฝอยอนัตรายจะแบ่งเป็น 4 ประเภทหลกั ดงันี้  
1. บรรจุภณัฑน์ ้ายาต่าง ๆ   
2. หลอดฟลอูอเรสเซนต ์ 
3. แบตเตอรี ่ถา่นไฟฉาย  
4. ซากผลติภณัฑเ์ครือ่งใชไ้ฟฟ้าทีไ่ม่สามารถแยกรไีซเคลิได ้
ปรมิาณมลูฝอยอนัตรายทีจ่ดัเกบ็ไดใ้นปี 2560 เทา่กบั 993 ตนั หรอื 2.72 ตนั/วนั โดย

ส านกังานเขตรบัผดิชอบจดัเกบ็และรวบรวมสง่ทีศ่นูยก์ าจดัมลูฝอยทัง้  3 แห่ง คอื ศนูยก์ าจดัมลูฝอยหนอง
แขม อ่อนนุช และสายไหม ซึง่กรุงเทพมหานครโดยส านกัสิง่แวดลอ้มไดจ้า้งเหมา กจิการร่วมคา้ NIT&W ซึง่
เป็นบรษิทัเอกชนทีไ่ดร้บัอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม อตัราคา่จา้ง 11,980 บาท/ตนั ระยะเวลา 3 ปี 
หรอืภายในวงเงนิงบประมาณ 19,677,150 บาท ตามโครงการจา้งเหมาเอกชนก าจดัมลูฝอยอนัตราย ระยะที ่3 
และ อยูร่ะหวา่งด าเนินการจดัหาผูร้บัจา้งก าจดัมลูฝอยอนัตราย ระยะที ่4 

ระบบการจดัการมลูฝอยอนัตรายจากชมุชน มดีงันี้ 
1. การเกบ็รวบรวม โดยจดัใหม้ภีาชนะรองรบัมลูฝอยอนัตรายเป็นการเฉพาะ เพือ่ใหร้ถขนสง่รบั

ไปก าจดัอยา่งถูกสุขลกัษณะ ซึง่ในอนาคตจะตอ้งด าเนนิการตามประกาศกระทรวงมหาดไทยทีก่ าหนดใหแ้ยก
มลูฝอยออกเป็น 4 ประเภทใหช้ดัเจน โดยก าหนดใหถ้งัมลูฝอยสสีม้เป็นถงัส าหรบัรองรบัมลูฝอยอนัตราย  

2. การเกบ็ขนมลูฝอยอนัตรายจากชุมชน จะใชร้ถเกบ็ขนมลูฝอยทัว่ไปซึง่มชีอ่งแยกเกบ็มลู
ฝอยอนัตรายอยูบ่รเิวณดา้นหน้ารถ โดยจดัเกบ็ทุกวนั 1 และ 15 ของเดอืน หรอืตามทีส่ านกังานเขตก าหนด 

3. การเกบ็ขนเพือ่น าไปก าจดัทีศ่นูยก์ าจดัมลูฝอย รถเกบ็ขนมลูฝอยทกุคนัของ
กรุงเทพมหานคร ก าหนดใหม้ชีอ่งดา้นหลงัพนกังานขบัรถไวส้ าหรบัเกบ็มลูฝอยอนัตรายในการจดัเกบ็มลูฝอย
จากบา้นเรอืนทุกวนัอยูแ่ลว้  

4. ความปลอดภยัในการปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีเ่กบ็ขนมลูฝอย แมว้า่จะมกีารก าชบัเรือ่งการ
ดแูลสขุอนามยัและความปลอดภยัของเจา้หน้าทีอ่ย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากเจา้หน้าทีต่อ้งท างานแขง่กบัเวลาใน
การเกบ็ขนมลูฝอยแต่ละวนั จงึอาจไม่ไดป้ฏบิตัติามแนวทางอยา่งเครง่ครดั 

 
 ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
1. กรุงเทพมหานครควรจดัใหม้ถีงัรองรบัมลูฝอยอนัตรายใหท้ัว่ถงึในทุกพืน้ที ่อาจขอความ

รว่มมอืหา้งสรรพสนิคา้ หมูบ่า้นจดัสรร อาคารชุด หรอืชุมชนต่าง ๆ หรอือาจขอความร่วมมอืสถาน
ประกอบการต่าง ๆ           ตัง้วางถงัมลูฝอยอนัตรายภายในสถานประกอบการ เพือ่อ านวยความสะดวก
ใหก้บัประชาชน 

2. กรุงเทพมหานครควรยกเลกิการก าหนดใหท้ิง้มลูฝอยอนัตราย ในวนัที ่1 หรอื 15 ของเดอืน 
ตามที ่ถอืปฏบิตัอิยู่ในปัจจุบนั เนื่องจากไม่สะดวกและไม่สอดคลอ้งกบัวถิชีวีติของประชาชน ควรใหบ้รกิาร
จดัเกบ็มลูฝอยอนัตรายทุกวนั โดยใหป้ระชาชนแยกถุงใหช้ดัเจน  

3. กรุงเทพมหานครควรประชาสมัพนัธท์ าความเขา้ใจความหมายของมลูฝอยอนัตรายอยา่ง
จรงิจงั ผา่นสือ่ต่าง ๆ หรอือาจปิดป้ายประชาสมัพนัธข์อ้มลูบรเิวณดา้นขา้งรถเกบ็ขนมลูฝอยทีอ่อกปฏบิตังิาน
ในพืน้ทีทุ่กวนั  
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4. ส านกัสิง่แวดลอ้มและส านกังานเขตควรก าหนดมาตรการป้องกนัความปลอดภยัในการ
ท างาน และกวดขนัเจา้หน้าทีใ่หป้ฏบิตัติามมาตรการอยา่งเครง่ครดั เช่น หา้มฉีกถุงมลูฝอยทีจ่ดัเกบ็มาจาก
บา้นเรอืนประชาชน เจา้หน้าทีต่อ้งสวมอปุกรณ์ป้องกนัในขณะปฏบิตังิาน เชน่ ถุงมอื รองเทา้บู๊ท หน้ากาก
อนามยัหรอืผา้ปิดปาก รวมทัง้ควรดแูลสวสัดกิารและคา่ตอบแทนของเจา้หน้าทีใ่หเ้หมาะสม 

5. กรุงเทพมหานครควรหารอืกบักรมโรงงานอุตสาหกรรมเกีย่วกบัแนวทางบงัคบัทาง
กฎหมายควบคุมสถานประกอบการทีผ่ลติบรรจุภณัฑท์ีเ่ป็นมลูฝอยอนัตรายใหม้สีว่นรว่มรบัผดิชอบค่าใชจ้่าย
ในการก าจดั    มลูฝอยอนัตราย เชน่ สมทบกองทุนคา่ใชจ้่ายในการก าจดัใหก้บัทอ้งถิน่ เป็นตน้  

6. กรุงเทพมหานครควรพจิารณารปูแบบการด าเนินการเกบ็ขนมลูฝอยอนัตรายใหเ้หมาะสม 
เชน่ จา้งเหมาเอกชนด าเนินการทัง้กระบวนการเกบ็ขนและก าจดั และการออกแบบเตาเผามลูฝอยแห่งใหมต่อ้ง
ป้องกนัการปนเป้ือนสารพษิจากการเผามลูฝอยอนัตรายสูส่ิง่แวดลอ้มดว้ย 

7. การก าหนดอตัราคา่ธรรมเนียมจดัการมลูฝอยควรค านึงถงึความเหมาะสมและเป็นธรรม 
เนื่องจากสถานประกอบการต่าง ๆ มผีลก าไรจากการประกอบการทีก่่อใหเ้กดิมลภาวะมากกวา่บา้นเรอืนทัว่ไป               
แต่ทีผ่า่นมากรุงเทพมหานครน าเงนิคา่ธรรมเนียมทีจ่ดัเกบ็ไดซ้ึง่สว่นใหญ่มาจากบา้นเรอืนทัว่ไป ไปใชใ้นการ
จดัการสิง่แวดลอ้มในภาพรวม  

8. กรุงเทพมหานครควรวางแผนการจดัการมลูฝอยอเิลก็ทรอนิกสซ์ึง่มจี านวนมากและมี
แนวโน้ม            เพิม่มากขึน้ แต่ยงัไม่มกีฎหมายก ากบัควบคมุในเรือ่งนี้โดยเฉพาะ  
 
4. การส่งเสริมให้กรงุเทพมหานครเป็นส านักงานปลอดมลพิษ (Green and Clean Office) 

คณะกรรมการการรกัษาความสะอาดและสิง่แวดลอ้มไดป้ระชุมร่วมกบัหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง ประกอบดว้ย ส านกัสิง่แวดลอ้ม ส านกัการแพทย ์ส านกัอนามยั และส านกัการศกึษา เพือ่รบัทราบ
นโยบายและ  แนวทางการส่งเสรมิใหก้รุงเทพมหานครเป็นส านักงานปลอดมลพษิ หรอื Green and Clean 
Office ซึ่งจาก   การหารอืทราบวา่กรุงเทพมหานครไดก้ าหนดนโยบายหลกัในการลดและคดัแยกมลูฝอย 
โดยใหทุ้กหน่วยงานลดและ คดัแยกมลูฝอยภายในหน่วยงาน งดใชโ้ฟมบรรจุอาหาร ลดการใชถุ้งพลาสตกิ 
เพือ่ลดปัญหาสิง่แวดลอ้ม และในแต่ละหน่วยงานมแีนวทางการด าเนนิการคลา้ยคลงึกนั สรุปดงันี้ 

ส านกัสิง่แวดลอ้ม 
ส านกัสิง่แวดลอ้มไดด้ าเนินโครงการส านกังานสเีขยีว ซึง่มหีลกัเกณฑ ์7 หมวด ประกอบดว้ย 
1. การบรหิารจดัการองคก์รด าเนินการ Green Office – ประกาศนโยบายส านกังานสเีขยีว 

แต่งตัง้คณะกรรมการและคณะท างาน ประชุมประเมนิปัญหาสิง่แวดลอ้มการใชท้รพัยากร จดัท าแนวทางการ
ด าเนินการตามกรอบกฎหมายดา้นสิง่แวดลอ้ม และพจิารณาแนวทางและเกณฑก์ารประเมนิ 

2. การด าเนนิงาน Green Office - เผยแพรแ่นวทางการด าเนินการและหลกัเกณฑป์ระเมนิผา่น
หนงัสอืเวยีน สือ่สงัคมออนไลน์ กลุ่มไลน์ เวบ็ไซต ์ แจง้แนวทางการด าเนินการและมอบหมายภารกจิ จดั
นิทรรศการแนะน าแนวทางการด าเนนิการรกัษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบในส านกังาน และจดัการ
สภาวะฉุกเฉนิ  
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3. การใชพ้ลงังานและทรพัยากร - ปฏบิตัติามมาตรการประหยดัพลงังาน ประหยดัน ้า ใช้
ทรพัยากรอยา่งประหยดั ลดการใชท้รพัยากรดา้นการขนสง่และการเดนิทาง และด าเนินการตามแผนแมบ่ท
กรุงเทพมหานครในการแกไ้ขปัญหาภาวะโลกรอ้น 

4. การจดัการของเสยี - ลดการใชถุ้งพลาสตกิ ปฏเิสธกล่องบรรจุอาหารประเภทโฟม ใชก้ระดาษ
ซ ้า ใหค้รบ 2 หน้า ใชแ้กว้น ้าสว่นตวั กระบอกน ้าสว่นตวั ใชน้ ้าขวดแกว้คนืขวด ใชถุ้งผา้ ใชก้ล่องพลาสตกิบรรจุ
อาหารแทนถุงพลาสตกิ ใชต้ะกรา้จ่ายตลาด กรณีเป็นมลูฝอยรไีซเคลิ เทน ้า/ของเหลวออก ทิง้ถงัรไีซเคลิ ขาย
หรอืบรจิาคต่อไป กรณีเป็นมลูฝอยอนิทรยีใ์สถ่งัมลูฝอยเศษอาหาร น าสง่จุดรบัเลีย้งสตัวท์ีโ่รงอาหาร กรณเีป็น
มลูฝอยอนัตราย ใสถ่งัมลูฝอยอนัตราย รวบรวมทิง้ตูร้บัมลูฝอยอนัตราย กรณเีป็นมลูฝอยทัว่ไป ตอ้งไม่มมีลูฝอย
ประเภทอื่นปะปนไปดว้ย 

5. สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกส านกังาน - ตรวจวดัคุณภาพอากาศ และแกไ้ขโดยก าจดั           
ฝุ่ นละออง จดัวางเครือ่งถ่ายเอกสาร/เครือ่งพมิพใ์กลท้ีด่ดูอากาศ ใชอ้ยา่งประหยดั  ตรวจวดัแสงและแก้ไขโดย
เพิม่หลอดไฟใหเ้พยีงพอ ตรวจวดัเสยีงและจดัท ามาตรการแกไ้ขปัญหา และจดัสภาพแวดลอ้มใหส้ะอาด เป็น
ระเบยีบ น่าอยููู ่ 

6. การจดัซือ้และจดัจา้งสเีขยีว (Green Procurement) จดัซือ้วสัดุโดยใชส้นิคา้ฉลากเขยีวหรอื
สนิคา้ทีม่เีครือ่งหมายเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม และจดัซือ้เครือ่งใชไ้ฟฟ้าประหยดัพลงังานเบอร ์5 

7. การปรบัปรงุอยา่งต่อเนื่อง - ตดิตามการปฏบิตั ิผูบ้งัคบับญัชาสงัเกตและปรบัปรุงแกไ้ข
ปัญหา พฒันาวธิกีารสม ่าเสมอ โดยมคีณะกรรมการตรวจประเมนิตามเกณฑท์ีก่ าหนด สรุป จดัท าขอ้เสนอแนะ
การปรบัปรุง รายงานงานผููู ้บรหิาร 

การสรา้งเครอืขา่ยกรุงเทพฯ สเีขยีว และองคก์รตน้แบบดา้นการจดัการสิง่แวดลอ้ม 
ประกอบดว้ย ชุมชนสเีขยีว สถานศกึษาสเีขยีว อาคารส านกังานสเีขยีว ปัจจุบนัมผีูส้มคัรเขา้รว่มโครงการ 
จ านวน 236 หน่วยงาน โดยม ี24 แหง่ ผา่นการพจิารณาคดัเลอืกจากคณะกรรมการและไดร้บัโล่พระราชทาน 
สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีซึง่กลุ่มเครอืขา่ยสถาบนัการศกึษา แบ่งเป็น แต่ละประเภท 
ดงันี้ 

1. กลุ่มเครอืขา่ยสถาบนัการศกึษา จ านวน 12 แห่ง แบ่งเป็น 
- ประเภทโรงเรยีน 6 แห่ง  
- ประเภทอุดมศกึษา 6 แห่ง 

2. กลุ่มเครอืขา่ยอาคารสงู จ านวน 6 แห่ง 
3. กลุ่มเครอืขา่ยชุมชน จ านวน 6 แห่ง 
การสง่เสรมิเอกชนรว่มด าเนนิการส านกังานสเีขยีวตาม “โครงการกรุงเทพฯ สูเ่มอืงคารบ์อนต ่า” 

มเีอกชนสนใจสมคัรเขา้รว่มโครงการ 83 องคก์ร   และคดัเลอืกหน่วยงานทีม่คีวามโดดเด่น จ านวน 15 องคก์ร 
เขา้รบัโล่รางวลัจากกรุงเทพมหานคร 

ส านกัการแพทย ์
เนื่องจากโรงพยาบาลจะตอ้งมกีารตรวจประเมนิตามหลกัเกณฑม์าตรฐานพยาบาล หรอื HA 

ของสถานพยาบาลอยูแ่ลว้ ส านกัการแพทยจ์งึไดก้ าหนดนโยบายดา้นการอนามยัสิง่แวดลอ้มใน
สถานพยาบาลและส านกังานในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครใหเ้ป็น Bangkok Green & Clean Hospital Plus 



 
 

๑๒ 

(BKKGC+) และจดัท าบนัทกึขอ้ตกลงรว่มกบัสถาบนัพฒันาสุขภาวะเขตเมอืง กรมอนามยั กระทรวง
สาธารณสุข ซึง่ใชห้ลกัการด าเนินการอยา่งมสีว่นรว่มในหลายมติแิละหลายระดบัโดยใชก้ลยุทธ ์CLEAN และ
ด าเนินกจิกรรม GREEN ดงันี้ 

กลยทุธ ์CLEAN มกีารก าหนดนโยบายแผนการขบัเคลื่อน พฒันาศกัยภาพและสรา้ง
กระบวนการสือ่สารใหเ้กดิการพฒันาดา้นอนามยัสิง่แวดลอ้มอย่างมสีว่นรว่มของคนในองคก์ร ประกอบดว้ย 

C : Communication คอื การสือ่สาร สรา้งความเขา้ใจ 
L : Leader คอื บทบาทน า ท าเป็นตวัอยา่ง 
E : Effectiveness คอื บงัเกดิผล มปีระสทิธภิาพ 
A : Activity คอื กจิกรรมสรา้งจติส านึกอยา่งมสีว่นรว่ม 
N : Network คอื ร่วมกบัภาคเีครอืขา่ยชุมชนหรอืทอ้งถิน่ 
กจิกรรม GREEN  ประกอบดว้ย 
G : Garbage มกีารจดัการมลูฝอยทุกประเภทอยา่งถูกสขุลกัษณะ ไดแ้ก่ มลูฝอยทัว่ไป มลูฝอยรี

ไซเคลิ มลูฝอยอนิทรยี ์และมลูฝอยทีเ่ป็นพษิ หรอืเป็นอนัตรายต่อชมุชนตามกฎกระทรวงสขุลกัษณะการ
จดัการมลูฝอยทัว่ไป พ.ศ. 2560 โดยเฉพาะมลูฝอยตดิเชือ้ตามกฎกระทรวงวา่ดว้ยการก าจดัมลูฝอยตดิเชือ้ 
พ.ศ. 2545 ซึง่มกีจิกรรมใหทุ้กสว่นมสีว่นร่วม เช่น กจิกรรมรณรงคล์ดใชถุ้งพลาสตกิ กจิกรรมการจดัหาถุงผา้
เพือ่ทดแทนถุงยาผูป่้วยกลบับา้น กจิกรรมกระตุน้การลดใชถุ้งพลาสตกิและกล่องโฟม 

R : Restroom มกีารพฒันาสว้มมาตรฐาน สะอาด เพยีงพอ และปลอดภยัตามเกณฑ์
มาตรฐานสว้มสาธารณะระดบัประเทศ (HAS) ทัง้อาคารผูป่้วยในและผูป่้วยนอก จนไดร้บัรางวลัสุดยอดสว้ม
แหง่ปีของกรุงเทพมหานคร คอื โรงพยาบาลตากสนิ โรงพยาบาลกลาง และโรงพยาบาลเวชการุณรศัมิ ์

E : Energy มกีารประหยดัพลงังานทีเ่ป็นรปูธรรมรว่มกนัทัง้องคก์ร โดยจดัท าแผน
ยทุธศาสตรก์ารบรหิารจดัการพลงังาน ส านกัการแพทย ์กทม. พ.ศ. 2561 – 2564 มเีป้าหมายทีจ่ะลดอตัราการ
ใชพ้ลงังานอยา่งน้อยรอ้ยละ 10 ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมือ่เทยีบกบัการใชพ้ลงังานปี พ.ศ. 2560 

E : Environment มกีารจดัการสิง่แวดลอ้มทัว่ไปทัง้ภายใน ภายนอกอาคารใหป้ลอดภยั เอือ้
ต่อสขุภาพ โดยเพิม่พืน้ทีส่เีขยีวและพืน้ทีพ่กัผอ่น เพือ่สรา้งความรูส้กึผอ่นคลายส าหรบัผูป่้วยและผูม้ารบั
บรกิาร สง่เสรมิกจิกรรมทีเ่อือ้ต่อการมสีขุภาพดแีบบองคร์วม 

N : Nutrition สถานทีป่ระกอบอาหารผูป่้วยในโรงพยาบาลไดม้าตรฐานสุขาภบิาลอาหารของ        
กรมอนามยั 

I : Innovation มกีารสง่เสรมิใหเ้กดินวตักรรม GREEN 
N : Network มกีารสรา้งเครอืขา่ยการพฒันาลงสูชุ่มชน 
C : Carbon Footprint มกีารค านวณปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากกจิกรรมต่าง ๆ 

ขององคก์รสูบ่รรยากาศ 
ซึง่หน่วยงานทีเ่ขา้รว่มโครงการในปี 2561 ประกอบดว้ย โรงพยาบาลสงักดัส านกัการแพทย ์

จ านวน 10 แห่ง สว่นราชการในสงักดั 3 แห่ง คอื ส านกังานพฒันาระบบบรกิารทางการแพทย ์ศนูยบ์รกิาร
การแพทย ์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศนูยเ์อราวณั) และส านกังานเลขานุการ ส านกัการแพทย ์รวมทัง้
โรงพยาบาลสงักดักระทรวงสาธารณสุข เชน่ โรงพยาบาลราชวถิ ีและสถาบนัสขุภาพเดก็แห่งชาตมิหาราชนิี 



 
 

๑๓ 

และโรงพยาบาลทีจ่ะ               เขา้ร่วมโครงการต่อไปคอื โรงพยาบาลนพรตัน์ราชธานี และสถาบนักลัยาณ์
ราชนครนิทร ์

ส านกัอนามยั 
ส านกัอนามยัด าเนินการโครงการ “ท าความดดีว้ยหวัใจ ลดมลูฝอยถุงพลาสตกิ” โดยก าหนด

นโยบายใหศ้นูยบ์รกิารสาธารณสุข 68 แห่ง รวมทัง้ 13 สว่นราชการของส านกัอนามยัด าเนินการ ซึง่กจิกรรม
มรีปูแบบคลา้ยกบัส านกัสิง่แวดลอ้ม โดยรณรงคเ์ชญิชวนขา้ราชการ ลกูจา้ง และประชาชนรว่มกนัลดการใช้
ถุงพลาสตกิและใชถุ้งผา้บรรจุสิง่ของแทน ศนูยบ์รกิารสาธารณสุขจดัท าถุงผา้แจกผูม้ารบับรกิาร และในการ
ประชุมของหน่วยงานจะใชแ้กว้น ้าแทนน ้าขวดพลาสตกิ เริม่ด าเนินการตัง้แตเ่ดอืนตุลาคม 2561 – ปัจจุบนั 
ทัง้นี้ นโยบาย Bangkok Clean and Green เป็นนโยบายของกรุงเทพมหานครและส านกัอนามยั ตัง้แต่ปี 
2545  เพือ่แกไ้ขปัญหาหนูและสตัวน์ าโรคในอาคารสาธารณะ โดยก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 7 กลุ่มคอื โรงเรยีน 
วดั มสัยดิ ตลาด สถานีบรกิารน ้ามนัเชือ้เพลงิ โรงแรม และหา้งสรรพสนิคา้ ซึ่งมเีกณฑก์ าหนดไว ้5 ดา้น คอื 
ดา้นความสะอาด ดา้นสิง่แวดลอ้ม ดา้นความปลอดภยั ดา้นการบรหิารจดัการ และดา้นการมสีว่นรว่ม โดยจดั
กจิกรรมรณรงคผ์า่นเครอืขา่ยต่าง ๆ ในพืน้ทีเ่ขต  

ส านกัการศกึษา 
ส านกัการศกึษาไดร้ว่มกบักระทรวงกลาโหมจดัโครงการรณรงคเ์สรมิสรา้งจติส านึกในการ

รกัษาความสะอาดใหก้บันกัเรยีนกรุงเทพมหานคร ดงันี้ 
1. จดักจิกรรมการรณรงคเ์สรมิสรา้งจติส านึกในการรกัษาความสะอาดในโรงเรยีน เนื่องในวนั

รณรงคท์ าความสะอาดโลก เมือ่วนัที ่14 กนัยายน 2561 ณ โรงเรยีนฉิมพล ีเขตตลิง่ชนั และแจง้ใหโ้รงเรยีน
สงักดักรุงเทพมหานครจดักจิกรรมดงักล่าวพรอ้มกนัทัง้ 437 โรงเรยีน ผลการด าเนินการในวนัรณรงค ์ปรมิาณ
มลูฝอยทีเ่กบ็ได ้4,740 กโิลกรรม โดยแยกการด าเนินการมลูฝอย ดงันี้  

- มลูฝอยทัว่ไปและมลูฝอยอนัตราย ส านกังานเขตน าไปก าจดัในทีเ่หมาะสม               
- มลูฝอยรไีซเคลิ บางสว่นโรงเรยีนน าไปประดษิฐข์องใชแ้ละของประดบั บางสว่นทีเ่หลอืก็

น าไปขายเป็นรายไดเ้พือ่ใชใ้นกจิกรรมของโรงเรยีน  
- มลูฝอยอนิทรยี ์เชน่ ใบไม ้เศษอาหาร โรงเรยีนน าไปท าปุ๋ ยอนิทรยีเ์พือ่ใชป้ระโยชน์

ต่อไป 
2. ก าหนดใหโ้รงเรยีนทัง้ 437 โรงเรยีน รณรงคก์จิกรรมดงักล่าวอยา่งต่อเนื่อง โดยท า

รายงานการจดัการมลูฝอยในโรงเรยีนสง่ส านกังานเขตทุกเดอืน เพือ่รวบรวมสง่ส านกัการศกึษา 
3. ก าหนดแนวทางการลดและเลกิใชถุ้งพลาสตกิและกล่องโฟมในโรงเรยีน โดยเริม่ด าเนินการ

ในภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2561 
4. ส านกัการศกึษาปรบัเปลีย่นบรรจุภณัฑจ์ากนมถุงพลาสตกิเป็นนมกล่อง ตามโครงการรกัษ์

โลก เลกิพลาสตกิ โดยจดัซือ้นมยเูอชทชีนิดกล่องแทนนมพลาสเจอรไ์รสช์นิดถุงใหก้บันกัเรยีน ตัง้แต่ภาคเรยีนที ่
2/2561  

5. ส านกัการศกึษาก าหนดใหทุ้กสว่นราชการเลกิใชน้ ้าดืม่ขวดพลาสตกิในการจดัประชุมต่าง ๆ 
รณรงคใ์หใ้ชภ้าชนะอื่นทีม่าตรฐานใสอ่าหารแทนการใชถุ้งพลาสตกิหรอืกล่องโฟม รณรงคก์ารใชถุ้งผา้ทดแทน 

 



 
 

๑๔ 

ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
1. กรุงเทพมหานครควรก าหนดหน่วยงานรบัผดิชอบหลกัในเรื่องส านักงานปลอดมลพษิ 

(Green and Clean Office) โดยแต่งตัง้ผูแ้ทนจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งร่วมเป็นคณะกรรมการฯ เพื่อ
พจิารณาบูรณาการภารกจิ ก าหนดแผนงาน แนวทาง และหลกัเกณฑก์ารประเมนิทีเ่ป็นมาตรฐานกลางใน
การประเมนิทุกหน่วยงาน ทัง้นี้ อาจแยกหลกัเกณฑ์การประเมนิส าหรบัหน่วยงานราชการและสถาน
ประกอบการตามความเหมาะสม และอาจเชญิผูท้รงคุณวุฒจิากภายนอกร่วมเป็นคณะกรรมการในการ
ประเมนิฯ    

2. ควรรณรงคแ์ละท าความเขา้ใจกบักลุ่มเป้าหมายภายในของกรุงเทพมหานครเพือ่ใหเ้กดิการ
เปลีย่นแปลงเป็นรปูธรรม เพือ่ใหห้น่วยงานของกรุงเทพมหานครเป็นต้นแบบดา้นสิง่แวดล้อมและส านักงาน  
ปลอดมลพษิใหค้รบถ้วนก่อน จากนัน้จงึขยายผลไปยงับุคคลภายนอกและสงัคมทัว่ไป   
 
5. แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการจดัเกบ็และขนมลูฝอยในพืน้ท่ีเขต  

คณะกรรมการฯ ไดป้ระชุมรว่มกบัผูบ้รหิารส านกังานเขตสายไหม และส านกังานเขตหว้ยขวาง 
ซึง่เป็นตวัแทนของส านกังานเขตทีม่ผีลการจดัการมลูฝอยทีม่ปีระสทิธภิาพ เพือ่รบัทราบแนวทางการจดัเกบ็
มลูฝอย            การควบคุมและก ากบัการท างานของเจา้หน้าทีท่ีป่ฏบิตัหิน้าทีเ่กบ็ขนมลูฝอย มาตรการดแูล
ความปลอดภยัและสขุอนามยัของเจา้หน้าทีใ่นการปฏบิตังิาน สวสัดกิารต่างๆ ของเจา้หน้าที ่รวมทัง้ปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏบิตังิานเกบ็ขนมลูฝอยในพืน้ที ่สรุปไดด้งันี้ 

ส านกังานเขตสายไหม 
ส านกังานเขตสายไหมไดด้ าเนินการจดัเกบ็มลูฝอย โดยถนนสายหลกัจะตอ้งด าเนินการให้

เสรจ็ก่อนเวลา 05.30 น. สว่นถนนสายรองใหจ้ดัเกบ็มลูฝอยทุกวนัเพือ่ไม่ใหม้มีลูฝอยตกคา้ง ในตลาดสดตอ้ง
จดัเกบ็มลูฝอยทุกวนั สว่นมลูฝอยชิน้ใหญ่ใหจ้ดัเกบ็ในวนัอาทติยส์ปัดาหล์ะ 1 ครัง้ นอกจากนัน้ ในกรณีทีม่มีลู
ฝอยตกคา้งกจ็ะจดัหน่วยเรง่ด่วนเพือ่ดแูลพืน้ที ่ลดและควบคุมปรมิาณมลูฝอยโดยการคดัแยกมลูฝอยก่อนทิง้ 
สว่นทีข่ายไดก้จ็ะน าไปขาย  และด าเนินการโครงการทิง้เป็นที ่เกบ็เป็นเวลา ทัง้ในถนนสายหลกั ถนนสายรอง 
และพืน้ทีร่มิคลอง 

แผนการการจดัเกบ็มลูฝอย ส านกังานเขตสายไหมไดแ้บ่งพืน้ทีก่ารจดัเกบ็ออกเป็น 32 พืน้ที ่ 
ตามขนาดของรถ ดงันี้ 

1. รถอดัมลูฝอย ขนาด 5 ตนั มจี านวน 15 คนั โดยรถ 1 คนัประกอบดว้ยพนกังานขบัรถ 1 
คน พนกังานประจ ารถ 4 คน จดัเกบ็มลูฝอย 21 พืน้ที ่  

2. รถอดัมลูฝอย ขนาด 2 ตนั จ านวน 5 คนั โดยรถ 1 คนั ประกอบดว้ยพนกังานขบัรถ 1 คน 
พนกังานประจ ารถ 3 คน จดัเกบ็มลูฝอย 6 พืน้ที ่ 

3. รถยกภาชนะคอนเทรนเนอร ์ขนาด 8 ลบ.ม. จ านวน 2 คนั จดัเกบ็มลูฝอยบรเิวณตลาด 
วดั โรงเรยีน โรงงาน ทีม่ปีรมิาณมลูฝอยจ านวนมาก  

4. รถแบบเปิดขา้ง ขนาด 2 ตนั จ านวน 1 คนั จดัเกบ็มลูฝอยอนัตราย ตามชุมชน หมูบ่า้น 
โรงเรยีน โดยวิง่จดัเกบ็มลูฝอยอนัตราย จ านวน 2 ครัง้/เดอืน  



 
 

๑๕ 

5. รถยกถงัมลูฝอยแบบเปิดขา้ง ขนาด 2 ตนั จ านวน 1 คนั จดัเกบ็มลูฝอยอนิทรยีป์ระเภท
เปลอืกผลไม ้ผกั ตามชุมชนทีร่ว่มโครงการเพือ่ใชท้ าน ้าหมกัชวีภาพ  

 
 
การรณรงคเ์พือ่ลดปรมิาณมลูฝอยอยา่งต่อเนื่อง ไดจ้ดัท าโครงการต่าง ๆ เช่น  
1. โครงการทรพัยท์ว ีบุญทวรีไีซเคลิ โดยใหเ้จา้หน้าทีข่องส านกังานเขตเกบ็มลูฝอยมาชัง่ ซึง่

จะชว่ย ลดปรมิาณมลูฝอยไดปี้ละประมาณ 2.3 ตนั  
2. การจดัเกบ็มลูฝอยชิน้ใหญ่ในหมูบ่า้น/ชุมชน ทุกวนัอาทติย ์สามารถลดปรมิาณมลูฝอยจาก

การน ามลูฝอยชิน้ใหญ่กลบัมาใชป้ระโยชน์ได ้69.770 ตนั/ปี 
3. โครงการบวร บา้น วดั โรงเรยีน ซึง่ในโรงเรยีนมกีารจดัตัง้ธนาคารมลูฝอย สามารถลด

ปรมิาณมลูฝอยได ้4.50 ตนั/ปี 
การจดัการมลูฝอยอนิทรยี ์- จดัตัง้ศนูยเ์รยีนรูก้ารแปรรปูมลูฝอยอนิทรยีแ์ละประชาสมัพนัธ์

สง่เสรมิใหค้วามรูแ้ก่ผูส้นใจคดัแยกมลูฝอยอนิทรยี ์เชน่ เศษผกั ผลไม ้เปลอืกไข ่ผกัตบชวา กิง่ไม ้ใบไม ้เพือ่
มาท าปุ๋ ย สามารถลดปรมิาณมลูฝอยไดป้ระมาณ 5,677.75 ตนั/ปี 

การจดัการมลูฝอยอนัตราย - ใหบ้รกิารจดัเกบ็มลูฝอยอนัตรายในหมูบ่า้นและชุมชน จ านวน 
197 แห่ง จดัเกบ็เดอืนละ 2 ครัง้ต่อชุมชน/หมูบ่า้น สามารถจดัเกบ็ได ้32.05 ตนั/ปี 

การมสีว่นรว่มของประชาชน ด าเนินโครงการต่าง ๆ ดงันี้ 
1. โครงการจดัการมลูฝอยโดยชุมชน (CBM : Community Based Solid Waste Management) 

โดยเน้นใหชุ้มชนแกไ้ขปัญหามลูฝอยและสิง่แวดลอ้มในชุมชนดว้ยตนเอง ซึง่ม ี10 ชุมชนเขา้รว่มโครงการ 
2. โครงการสง่เสรมิการลดและคดัแยกมลูฝอยอย่างมปีระสทิธภิาพ ใน 14 กลุ่มเป้าหมาย  
3. โครงการอาสาสมคัรชกัลากมลูฝอยในชุมชน โดยจา้งอาสาสมคัรปฏบิตังิานดา้นเกบ็มลู

ฝอยในชุมชนทีร่ถเกบ็มลูฝอยเขา้ไม่ถงึ จ านวน 6 ชุมชน 
การควบคุมและก ากบัการท างานของเจา้หน้าทีท่ีป่ฏบิตัหิน้าทีเ่กบ็ขนมลูฝอย  
ส านกังานเขตจะมอบหมายหน้าทีค่วามรบัผดิชอบการเกบ็ขนมลูฝอยใหช้ดัเจนและปฏบิตัิ

หน้าทีต่ามแผนการจดัเกบ็มลูฝอย จดัท าใบลงเวลาการปฏบิตังิาน รายงานการปฏบิตังิาน ผูค้วบคุมออก
ตรวจสอบพืน้ทีม่ลูฝอยตกคา้งและด าเนินการแกไ้ขปัญหา ประชุมท าความเขา้ใจบทบาทหน้าทีใ่นการ
ปฏบิตังิานเก็บขนมูลฝอยเป็นระยะ รวมทัง้ ใหค้วามรูแ้ก่เจ้าหน้าทีเ่กี่ยวกบัเรือ่งวนิยั การรกัษาวนิยั และ
การลาของลกูจา้ง  

การดแูลความปลอดภยั สุขอนามยัของเจา้หน้าทีใ่นการปฏบิตังิาน และสวสัดกิารตา่ง ๆ  
ส านกังานเขตจดัอบรมการปฏบิตัตินเพือ่ความปลอดภยัและป้องกนัอนัตรายจากมลูฝอย 

อบรมการเฝ้าระวงั และสงัเกตวตัถุตอ้งสงสยัเป็นประจ าทุกปี 
ปัญหาอุปสรรคในการปฏบิตังิาน 
1. อตัราก าลงัของเจา้หน้าทีท่ีป่ฏบิตังิานดา้นการเกบ็ขนมูลฝอยไม่เพยีงพอต่อการ

ปฏบิตังิานเนื่องจากมปัีญหาดา้นสุขภาพ การเจบ็ป่วยและลาออกบอ่ยครัง้ 



 
 

๑๖ 

2. มกีารลกัลอบทิง้มลูฝอยจากพืน้ทีอ่ื่น เนื่องจากส านกังานเขตสายไหมมแีนวพืน้ทีต่ดิต่อกบั
จงัหวดัปทุมธานี บรเิวณถนนเป็นพืน้ทีข่องเขตสายไหมแต่หมูบ่า้นจะอยูใ่นพืน้ทีข่องจงัหวดัปทุมธานี   

ส านกังานเขตหว้ยขวาง 
ส านกังานเขตหว้ยขวางด าเนินการตามนโยบายบา้นเมอืงสะอาด จดัเกบ็มลูฝอยจากอาคาร

สถานที ่และสถานประกอบการต่าง ๆ ในพืน้ทีเ่ป็นประจ าสม ่าเสมอ ไม่มปัีญหามลูฝอยตกคา้ง ซึง่ได้
ด าเนินการเกบ็มลูฝอยในถนนสายหลกั สายรอง ใหเ้รยีบรอ้ยก่อนเวลา 05.30 น. เป็นประจ าทกุวนั 

แผนการจดัเกบ็มลูฝอยของส านกังานเขตหว้ยขวาง มดีงันี้ 
1. จดัแบ่งพืน้ทีร่บัผดิชอบของรถเกบ็ขนมลูฝอยใหค้รอบคลุมทัว่พืน้ทีเ่ขตหว้ยขวาง จ านวน ๔๒ 

พืน้ที ่
2. จดัท าแผนปฏบิตังิานและเสน้ทางเดนิรถ (Route Map) ของรถเกบ็ขนมลูฝอยทุกพืน้ที ่
3. แบ่งรอบปฏบิตังิานในการจดัเกบ็มลูฝอยจากอาคารสถานทีแ่ละสถานประกอบการต่างๆ 

ออกเป็น 4 รอบ และมรีอบเรง่ด่วนอกี 1 รอบ 
4. ตรวจสอบแนะน าอาคารสงูหรอือาคารขนาดใหญ่ใหจ้ดัท าจุดพกัรวมมลูฝอยทีถู่ก

สขุลกัษณะ และสะดวกในการเขา้จดัเกบ็มลูฝอย 
5.การจดัเกบ็มลูฝอยทางเรอื บรเิวณชุมชนรมิคลองลาดพรา้ว และคลองบางซื่อ 
6. มอีาสาสมคัรชกัลากมลูฝอยประจ าชมุชนต่าง ๆ ทีร่ถเกบ็ขนมลูฝอยเขา้ไม่ถงึ จ านวน 6 

ชุมชน   
7. สถติปิรมิาณมลูฝอยทีจ่ดัเกบ็ไดใ้นพืน้ทีเ่ขตหว้ยขวางเฉลีย่ ๒๒๑.๔๔ ตนั/วนั 
ด าเนินการโครงการทิง้เป็นที ่เกบ็เป็นเวลา ทัง้หมด 32 จุด ทัง้ถนนสายหลกัและถนนสายรอง

ในชุมชน และรมิคลอง 
นโยบายการจดัเกบ็มลูฝอยชิน้ใหญ่และของเหลอืใชเ้พือ่อ านวยความสะดวกใหแ้ก่ประชาชน

ในการ  ทิง้มลูฝอยชิน้ใหญ่และสิง่ของเหลอืใชท้ีไ่ม่อาจทิง้ไปกบัรถเกบ็ขนมลูฝอยประจ าวนัไดด้ าเนินการทุก
วนัเสาร ์- อาทติย ์หมนุเวยีนไปตามชุมชน/หมูบ่า้นต่าง ๆ ทัว่พืน้ทีเ่ขตหว้ยขวาง 

การควบคุมก ากบัการท างานของจา้หน้าทีท่ีป่ฏบิตัหิน้าทีเ่กบ็ขนมลูฝอย  
ส านกังานเขตหว้ยขวางควบคุมและก ากบัการปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีป่ระจ ารถเกบ็ขนมลู

ฝอย          ในแต่ละพืน้ที ่โดยมอบหมายผูค้วบคุมงานเกบ็ขนมลูฝอยและเจา้หน้าทีง่านรกัษาความสะอาด
ควบคุมก ากบัการปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปตามแผนปฏบิตังิานและหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้ไดแ้ก่ การเขา้เกบ็มลู
ฝอยตามรอบเวลาและตามเสน้ทางเดนิรถในแต่ละพืน้ที ่ปรมิาณมลูฝอยทีจ่ดัเกบ็ไดต้่อวนั/คนั และชัว่โมงการ
ปฏบิตังิานของเจา้หน้าที ่รวมทัง้         สถติขิอ้รอ้งเรยีนในแต่ละพืน้ที ่นอกจากนัน้ ไดม้คี าสัง่วางแนวทาง
และขอ้ก าหนดในการปฏบิตังิานเป็นกรอบแนวทางใหเ้จา้หน้าทีถ่อืปฏบิตั ิเพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ 
ทีอ่าจเกดิขึน้จากการปฏบิตังิาน รวมทัง้ชว่ย             ลดปัญหารอ้งเรยีนดา้นเหตุเดอืดรอ้นร าคาญจากการ
ปฏบิตังิานของรถเกบ็ขนมลูฝอย 

มาตรการดแูลความปลอดภยัและสขุอนามยัของเจา้หน้าทีใ่นการปฏบิตังิาน รวมทัง้สวสัดกิาร
ต่าง ๆ ของเจา้หน้าที ่มดีงันี้ 



 
 

๑๗ 

1. จดัหาวสัดุป้องกนัอุบตัภิยัใหเ้จา้หน้าทีไ่ดส้วมใสใ่นขณะปฏบิตัหิน้าทีเ่พือ่ความปลอดภยั 
ไดแ้ก่ เสือ้กัก๊สะทอ้นแสง รองเทา้บู๊ต ถุงมอื ผา้ปิดปาก  

2. ก าชบัใหเ้จา้หน้าทีส่วมใสชุ่ดป้องกนัอุบตัภิยั และใชค้วามระมดัระวงัในการปฏบิตัหิน้าที่
โดยเคร่งครดั เพือ่ป้องกนัอนัตรายจากมลพษิมลูฝอยและอุบตัภิยัต่าง ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ในขณะปฏบิตังิาน 

3. จดัสง่คนงานเขา้รบัการตรวจสุขภาพประจ าปี 
4. จดัสง่คนงานเขา้รบัการอบรมดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยัในการท างาน  
5. หน่วยงานภาคเอกชนในพืน้ทีใ่หก้ารสนบัสนุนการท าประกนัอุบตัเิหตุใหแ้ก่คนงาน 
6. เร่งรดัการด าเนินการเบกิจ่ายเงนิคา่ตอบแทนใหเ้จา้หน้าทีโ่ดยรวดเรว็ เชน่ เงนิคา่อาหาร

ท าการนอกเวลาราชการ เงนิคา่ตอบแทนเจา้หน้าทีเ่กบ็ขนมลูฝอย เป็นตน้ 
๗. จดัสมัมนาศกึษาดงูานและกจิกรรมกลุ่มสมัพนัธเ์พือ่สรา้งความสามคัคใีนหมูค่ณะและขวญั

ก าลงัใจในการท างานใหแ้กเ่จา้หน้าที ่
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏบิตังิาน 
1. การขาดอตัราก าลงัเจา้หน้าทีเ่กบ็ขนมลูฝอยและพนกังานขบัเครือ่งจกัรกลขนาดเบา (เกบ็ขน             

มลูฝอย) ในระดบัรุนแรง ไม่สอดคลอ้งกบัปรมิาณงานทีเ่พิม่สงูขึน้ในปัจจุบนัและอนาคต ลกูจา้งลาออก
บ่อยครัง้  

2. เนื่องจากพืน้ทีเ่ขตหว้ยขวางมกีารขยายตวัเตบิโตของเมอืง มคีวามหนาแน่นของประชากร
เพิม่สงูขึน้ ทัง้ประชากรแฝงและแรงงานตา่งดา้วในยา่นธุรกจิการคา้ และมโีครงการก่อสรา้งอาคารขนาดใหญ่
เกดิขึน้เป็นจ านวนมาก จงึสง่ผลใหม้ปีรมิาณมลูฝอยในพืน้ทีเ่พิม่สงูขึน้ ซึง่เป็นอุปสรรคส าคญัในการควบคุม
ปรมิาณมลูฝอยในพืน้ทีใ่หล้ดลงตามนโยบายของผูบ้รหิารกรุงเทพมหานคร 
 

ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
1. กรุงเทพมหานครควรก าหนดคุณลกัษณะของรถเกบ็ขนมลูฝอยใหม้ชีอ่งแยกมลูฝอยประเภท

ต่าง ๆ เพือ่ไมใ่หม้กีารน ามลูฝอยทุกประเภทมาเทรวมกนั 
2. กรุงเทพมหานครควรพจิารณาจดัหาเครือ่งมอือุปกรณ์ทีม่คีวามจ าเป็นในการปฏบิตังิาน

เกบ็ขนมลูฝอยใหส้ านกังานเขตทีม่คีวามจ าเป็น เชน่ รถยกถงัรองรบัมลูฝอยขนาด ขนาด 8 ลกูบาศกเ์มตร 
เพือ่ใหก้ารปฏบิตังิานมคีวามสะดวก รวดเรว็ และมปีระสทิธภิาพ ซึง่จะชว่ยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
เกบ็ขนมลูฝอยของส านกังานเขต  

3. กรุงเทพมหานครควรศกึษาแนวทางการจา้งเหมาเอกชนด าเนินการเกบ็ขนและก าจดัมลู
ฝอย  ทัง้ระบบ (Out source) อาจจะชว่ยแกไ้ขปัญหาดา้นการเกบ็ขนมลูฝอย ซึง่ในหลายพืน้ทีเ่ขตประสบ
ปัญหาขาดอตัราก าลงัเจา้หน้าทีป่ฏบิตังิานเกบ็ขนมลูฝอย อกีทัง้คา่ใชจ้่ายในกระบวนการเกบ็ขนมลูฝอยของ
กรุงเทพมหานคร              ถอืวา่สงูมาก  

4. ควรก าหนดมาตรการในการบงัคบัใชท้างกฎหมายใหเ้ครง่ครดัส าหรบัประชาชนทีไ่ม่ทิง้มลู
ฝอยลงถงัรองรบัมลูฝอยทีจ่ดัไวใ้ห ้หรอืไม่มกีารคดัแยกมลูฝอยในบา้นเรอืน โดยอาจจะมกีารเกบ็คา่ธรรมเนียมเกบ็
ขนมลูฝอย ในอตัราทีส่งูกวา่ครวัเรอืนทีม่กีารคดัแยกมลูฝอย  
 



 
 

๑๘ 

6. แนวทางการเพ่ิมมลูค่าของมูลฝอยด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในการจดัการมลูฝอยของ
กรงุเทพมหานคร 

คณะกรรมการการรกัษาความสะอาดและสิง่แวดลอ้มไดป้ระชุมรว่มกบัส านกัสิง่แวดลอ้มเพือ่
หารอืแนวทางการเพิม่มลูคา่ของมลูฝอยดว้ยการใหเ้อกชนรว่มลงทุนในการจดัการมลูฝอยของ
กรุงเทพมหานคร สรุปไดด้งันี้ 

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหเ้อกชนร่วมลงทุนในการจดัการมลูฝอยมหีลายฉบบั ดงันี้ 
1. พระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 ม ี2 มาตราทีเ่กีย่วขอ้งคอื 

มาตรา 18 การเกบ็ ขน หรอืก าจดัสิง่ปฏกิลูหรอื มลูฝอยเป็นอ านาจของทอ้งถิน่ โดย
ด าเนินการเอง หรอืร่วมกบัหน่วยงานของรฐั หรอืทอ้งถิน่อื่น หรอืมอบบุคคลใดด าเนินการแทนได ้

มาตรา 19 หา้มมใิหผู้ใ้ดด าเนินกจิการรบัท าการเกบ็ ขน หรอืก าจดัสิง่ปฏกิลู หรอืมลูฝอย 
โดยท าเป็นธุรกจิ หรอืไดร้บัผลประโยชน์ตอบแทนดว้ยการคดิคา่บรกิาร เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากเจา้
พนกังานทอ้งถิน่ ซึง่กรุงเทพมหานครยงัไม่เคยอนุญาตใหห้น่วยงานด าเนินการ 

2. พระราชบญัญตัริกัษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของบา้นเมอืง (ฉบบัที ่2) 
พ.ศ. 2560 ม ี2 มาตราทีเ่กีย่วขอ้ง คอื 

มาตรา 34/1 การเกบ็ ขน และก าจดัสิง่ปฏกิูลและมลูฝอยเป็นอ านาจของทอ้งถิน่ แต่ไม่
รวมถงึ อบจ. โดย ด าเนินการเอง หรอืร่วมกบัทอ้งถิน่อื่น หรอืมอบหมายหน่วยงานรฐั ทอ้งถิน่อืน่รวมทัง้ อบจ. 
หรอืเอกชน ซึง่การมอบเอกชนไม่ถอืเป็นการร่วมลงทุนแต่มหาดไทยตอ้งก าหนดหลกัเกณฑฯ์ โดยค านึงถงึ
กฎหมายวา่ดว้ยการรว่มลงทุนในกจิการของรฐั  

มาตรา 34/2 ผูใ้ดประสงคจ์ะด าเนินกจิการรบัท าการเกบ็ ขน ก าจดั หรอืหาประโยชน์จาก
การจดัการสิง่ปฏกิลูและมลูฝอยโดยท าเป็นธุรกจิหรอืโดยไดร้บัประโยชน์ตอบแทนดว้ยการคดิคา่บรกิาร ตอ้ง
ไดร้บัอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถิน่ โดยมอีตัราคา่ธรรมเนียมใบอนุญาตแนบทา้ย พ.ร.บ. ดงันี้ 

- การเกบ็ขน ฉบบัละ 10,000 บาท 
- การก าจดั ฉบบัละ 50,000 บาท 
- การหาประโยชน์ ฉบบัละ 50,000 บาท  

3. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ง การจดัการมลูฝอย พ.ศ. 2560 ซึง่ก าหนดแนวทางให้
ทอ้งถิน่ด าเนินการเกบ็ ขน และก าจดัมลูฝอย ตามขอ้ 15 - 21 การมอบหมายเอกชน และ ขอ้ 22 - 23 การ
ด าเนินการใชแ้ละหาประโยชน์  

4. ขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรือ่ง การควบคุมกจิการรบัท าการ เกบ็ ขน หรอืก าจดัสิง่
ปฏกิลูหรอืมลูฝอย โดยท าเป็นธุรกจิหรอืโดยไดร้บัประโยชน์ตอบแทนดว้ยการคดิคา่บรกิาร พ.ศ. 2541 ซึง่
ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร ไดล้งนามแต่งตัง้คณะกรรมการพจิารณายกร่างขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร
เกีย่วกบัการควบคุมกจิการรบัท าการเกบ็ ขน ก าจดั หรอืหาประโยชน์จากการจดัการสิง่ปฏกิลูและมลูฝอยโดย
ท าเป็นธุรกจิหรอืโดยไดร้บัประโยชน์ตอบแทนดว้ยการคดิค่าบรกิาร ตามค าสัง่กรงุเทพมหานครที ่1864/2561 
ลงวนัที ่5 มถิุนายน 2561 โดยมผีูแ้ทนจากหน่วยงานต่าง ๆ เชน่ ส านกัอนามยั ส านกัการคลงั  ส านกังาน
กฎหมายและคด ีส านกัสิง่แวดลอ้ม และผูแ้ทนหน่วยงานภายนอก เชน่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม และกระทรวงพลงังาน         



 
 

๑๙ 

5. ขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรื่อง คา่ธรรมเนียมส าหรบัการด าเนินกจิการตามกฎหมายวา่
ดว้ยการสาธารณสขุ พ.ศ. 2547 ไดก้ าหนดบญัชอีตัราคา่ธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ไวด้งันี้ 

- รบัท าการเกบ็ ขน สิง่ปฏกิลูหรอืมลูฝอยทัว่ไป   ฉบบัละ 5,000 บาท 
- รบัท าการก าจดัสิง่ปฏกิลูหรอืมลูฝอยทัว่ไป ฉบบัละ 5,000 บาท 
- รบัท าการเกบ็ และขนมลูฝอยตดิเชือ้ ฉบบัละ 10,000 บาท 
- รบัท าการก าจดัมลูฝอยตดิเชือ้ ฉบบัละ 10,000 บาท 

การลงทุนม ี2 สว่น คอื การเกบ็ขนและการก าจดั การก าจดัมกีารด าเนินการหลายรปูแบบ 
สว่นการเกบ็ขน ทีผ่า่นมากรุงเทพมหานครด าเนินการเองทัง้หมดโดยเชา่รถเอกชน เป็นการลงทุนโดย
กรุงเทพมหานครและใชบุ้คลากรของกรงุเทพมหานครทัง้หมด แต่ปัจจุบนัการเกบ็ขนและการก าจดัจะแยกสว่น
ชดัเจน สว่นใหญ่การก าจดัจะใหเ้อกชนด าเนินการและไดร้บัผลประโยชน์จากมลูฝอยดว้ย ตามพระราชบญัญตัิ
รกัษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของบา้นเมอืง (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2560 ตามมาตรา 34/1 และ 
34/2 สว่นคา่เกบ็ขน ด าเนินการตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ดงันี้ 

ขอ้ 16 การมอบหมายใหเ้อกชนด าเนินการหรอืร่วมด าเนินการเกบ็หรอืขนมลูฝอย ให้
ด าเนินการตามกฎหมายวา่ดว้ยการจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดุภาครฐั 

ขอ้ 17 ในการมอบหมายใหเ้อกชนด าเนินการหรอืร่วมด าเนินการก าจดัมลูฝอย ให้
คณะกรรมการจงัหวดั หรอืคณะกรรมการกลาง แลว้แต่กรณี ใหค้ าแนะน าราชการสว่นทอ้งถิน่ในการจดัท า
ขอ้เสนอเพือ่ใหร้ฐัมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทยหรอืผูท้ีร่ฐัมนตรมีอบหมายใหค้วามเหน็ชอบฯ  

ในการเกบ็ขนไม่จ าเป็นตอ้งผ่านความเหน็ชอบจากกระทรวงมหาดไทย สามารถ ใชว้ธิกีาร
จดัซือ้จดัจา้งไดเ้ลย สว่นการก าจดัจะตอ้งเสนอคณะกรรมการกลางของกระทรวงมหาดไทยพจิารณา หาก
กรุงเทพมหานครจะจา้งเหมาเอกชนด าเนินการเกบ็ขนมลูฝอยกส็ามารถด าเนินการได ้อาจจะก าหนดพืน้ทีเ่ขต
น าร่อง 1 เขตทีม่ปีรมิาณมลูฝอยทีเ่หมาะสมและมวีธิกีารคดิน ้าหนักมลูฝอยทีช่ดัเจน   

 
ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
1. การเพิม่มูลค่าของมูลฝอยดว้ยการใหเ้อกชนร่วมลงทุนในการจดัการมูลฝอยของ

กรุงเทพมหานครสามารถด าเนินการตามพระราชบญัญตัริกัษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย
ของบา้นเมอืง (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2560 มาตรา 34/1 ซึง่จะชว่ยลดภาระงบประมาณ และลดปรมิาณมลูฝอยของ
กรุงเทพมหานครได ้ 

2. กรุงเทพมหานครอาจสรา้งสถานีรบัมลูฝอยรไีซเคลิยอ่ยในพืน้ทีเ่ขตต่างๆ เพือ่เป็นจุดรวมให้
ประชาชนน ามลูฝอยมลูฝอยทีม่มีลูคา่ ซึง่ไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์แลว้มาทิง้ มกีารประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนทราบ 
ในระยะแรกอาจจดัท าเป็นโครงการน าร่อง จากนัน้ควรด าเนินการใหเ้กดิความต่อเนื่องและจรงิจงั    
 
7. โครงการท่ีเสนอขอความเหน็ชอบจากสภากรงุเทพมหานครในการผกูพนังบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี รวมทัง้แผนการก าจดัมลูฝอยโดยการฝังกลบหรือวิธีการอ่ืนท่ีสอดคล้องกบัแผนการก าจดัมูล
ฝอยท่ีจะด าเนินการตามโครงการดงักล่าว 



 
 

๒๐ 

คณะกรรมการการรกัษาความสะอาดและสิง่แวดลอ้มไดป้ระชุมรว่มกบัส านกัสิง่แวดลอ้มเพือ่ 
พจิารณาความคุม้ค่าโครงการทีเ่สนอขอความเหน็ชอบจากสภากรุงเทพมหานครในการผูกพนังบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี รวมทัง้แผนการก าจดัมลูฝอยโดยการฝังกลบหรอืวธิกีารอื่นทีส่อดคลอ้งกบัแผนการก าจดัมลู
ฝอยทีจ่ะด าเนนิการตามโครงการดงักล่าว สรุปไดด้งันี้ 

1. โครงการจา้งเหมาเอกชนก าจดัมลูฝอยดว้ยระบบเตาเผามลูฝอยขนาดไม่น้อยกวา่ 1,000 ตนั
ต่อวนั ทีศ่นูยก์ าจดัมลูฝอยอ่อนนุช 

2. โครงการจา้งเหมาเอกชนก าจดัมลูฝอยดว้ยระบบเตาเผามลูฝอยขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตนั
ต่อวนั ทีศ่นูยก์ าจดัมลูฝอยหนองแขม 

โครงการที ่1 และโครงการที ่2 มรีะยะเวลาจา้งด าเนินการตลอดสญัญา 20 ปี รวมกบัขัน้ตอน
การจดัซือ้จดัจา้งจนไดต้วัผูร้บัจา้ง 1 ปี และระยะ เวลาก่อสรา้ง   3 ปี รวมระยะเวลาโครงการเป็น 24 ปี 
งบประมาณ 7,330,000,000 บาท แบ่งเป็น ค่าจา้งเหมาเอกชนก าจดัมลูฝอย เป็นเงนิ 7300,000,000 บาท 
และคา่จา้ง       ทีป่รกึษาควบคุมงานการก่อสรา้งโรงงานฯ เป็นเงนิ 30,000,000 บาท เพือ่ลดการฝังกลบมลู
ฝอยเนื่องจากปัญหาการขาดแคลนพืน้ทีท่ีจ่ะใชใ้นการฝังกลบและรองรบัโครงการจา้งเหมาเอกชนขนมลูฝอย
ไปฝังกลบทีใ่กลจ้ะหมดสญัญา เมือ่สิน้สดุโครงการทรพัยส์นิจะเป็นกรรมสทิธิข์องกรุงเทพมหานคร เตาเผา
เป็นแบบ Stoker Type หรอืแบบตะกรบั แบบเดยีวกบัเตาเผาขนาด 300 ตนัต่อวนั ทีศ่นูยก์ าจดัมลูฝอยหนอง
แขม ซึง่ไดม้ผีลการศกึษาและผา่นกระบวนการรบัฟังความคดิเหน็ของประชาชนแลว้ ส าหรบัคา่จา้งเอกชน
ด าเนินการราคาตนัละ 1,000 บาท เหตุทีก่รุงเทพมหานครเรง่ด าเนนิการโครงการก่อสรา้งเตาเผาทัง้ 2 
โครงการ เนื่องจากนโยบายของคณะกรรมการก ากบักจิการพลงังานเกีย่วกบัการรบัซือ้กระแสไฟฟ้าก าหนดไว้
วา่จะตอ้งเป็นโครงการเตาเผามลูฝอย ทีเ่ป็นคูส่ญัญากบัรฐัโดยตรง ก่อสรา้งในทีด่นิของรฐัและตอ้งจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้า ภายในปี 2563 และไดร้ายงานคณะกรรมการกลาง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ง การ
จดัการมลูฝอย พ.ศ. 2560 อยูร่ะหวา่งคณะกรรมการกลางเสนอรฐัมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทยพจิารณา 
และขออนุมตัโิควตาจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง หากรฐัมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทย
เหน็ชอบจะสง่เรือ่งใหก้รุงเทพมหานครด าเนินการหาตวัผูร้บัจา้ง จากนัน้จะเสนอสภากรุงเทพมหานคร
พจิารณา หากสภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบกจ็ะด าเนินการก าหนด TOR และด าเนินการจดัซือ้จดัจา้งโดยวธิ ี
e-bidding ต่อไป 

โครงการจา้งเหมาเอกชนก าจดัมลูฝอยโดยระบบเตาเผาทีศ่นูยก์ าจดัมลูฝอยหนองแขม จะไม่
ต่อสญัญาโครงการจา้งเหมาเอกชนขนมลูฝอยจากศูนยก์ าจดัมลูฝอยหนองแขมไปฝังกลบ แต่จะใชว้ธิกีาร
บรหิารจดัการแบบยดืหยุ่นสญัญา เนื่องจากในปี 2563 โรงงานเตาเผามลูฝอยจะก่อสรา้งแลว้เสรจ็ และมแีผน
จะลดปรมิาณการ       ฝังกลบจากศูนยก์ าจดัมลูฝอยหนองแขม จาก 2,000 ตนัต่อวนั เหลอื 1,500 ตนัต่อวนั 
ซึง่ไดต้ัง้งบประมาณไวด้ าเนนิการ 7 ปี แตค่าดวา่งบประมาณจะหมดภายใน 3 ปี คาดวา่จะพอดกีบัชว่ง
โรงงานเตาเผามลูฝอยก่อสรา้งเสรจ็พรอ้มเดนิระบบ 

ส าหรบัโครงการจา้งเหมาเอกชนก าจดัมลูฝอยโดยระบบเตาเผาทีศ่นูยก์ าจดัมลูฝอยอ่อนนุช                     
จะลดปรมิาณการจา้งเหมาเอกขนขนมลูฝอยจากศูนยก์ าจดัมลูฝอยอ่อนนุชไปฝังกลบจาก 1,800 ตนัต่อวนั 
เหลอื 800 ตนัต่อวนั และเมือ่ก่อสรา้งเตาเผามลูฝอยและศนูยเ์รยีนรูก้ารจดัการมลูฝอยชุมชนพรอ้มด าเนิน



 
 

๒๑ 

โครงการ             รวมกบัการหมกัท าปุ๋ ยกจ็ะปรบัสญัญาจา้งเหมาเอกชนขนมลูฝอยไปฝังกลบเป็น ไม่เกนิ 
500 ตนัต่อวนั 

3. โครงการจา้งเหมาเอกชนก าจดัมลูฝอยจากสถานีขนถ่ายมลูฝอยระบบใหม่และน าไปก าจดั
อย่างถูกสขุลกัษณะ ทีศ่นูยก์ าจดัมลูฝอยสายไหม  

4. โครงการจา้งเหมาเอกชนก าจดัมลูฝอยจากสถานีขนถ่ายมลูฝอยระบบใหม่และน าไปก าจดั
อย่างถูกสขุลกัษณะ ทีศ่นูยก์ าจดัมลูฝอยหนองแขม 

ทัง้ 2 โครงการเป็นการใหส้มัปทานเอกชนขนมลูฝอยจากสถานขนถ่ายมลูฝอยระบบใหม่ ซึง่
เป็นการปรบัปรุงเครือ่งอดัมลูฝอย หรอื Compacter ทีม่อียูเ่ดมิน ามาใชป้ระโยชน์ ขนาดไม่น้อยกวา่ 1,000 ตนั
ต่อวนั และน าไปก าจดัโดยระบบเตาเผาหรอืระบบหมกัท าปุ๋ ยเพือ่ผลติไฟฟ้า หรอืระบบผสมผสานทีเ่หมาะสม
ในพืน้ทีข่องเอกชนพรอ้มบรหิารจดัการ โดยวสัดุผลพลอยไดจ้ากกระบวนการและทรพัยส์นิทีก่่อสรา้งในพืน้ที่
เอกชนจะเป็นของเอกชน (BOO) ระยะเวลาด าเนินการ 20 ปี ระยะเวลาด าเนินการจนถงึไดต้วัผูร้บัจา้ง 1 ปี 
ระยะเวลาก่อสรา้ง 2 ปี รวมระยะเวลาด าเนินการ 23 ปี งบประมาณแต่ละโครงการ 4,964,000,000 บาท โดย
กรุงเทพมหานครจ่ายค่าจา้งเหมาตามปรมิาณมลูฝอยทีเ่ขา้สถานี คา่จา้งด าเนินการตนัละ 680 บาท 

5. โครงการจา้งเหมาเอกชนก าจดัมลูฝอยพรอ้มบรหิารจดัการศูนยเ์รยีนรูก้ารจดัการมลูฝอย
และ          ของเสยีชุมชน ขนาดไม่น้อยกวา่ 300 ตนัต่อวนั ทีศ่นูยก์ าจดัมลูฝอยอ่อนนุช โดยเอกชนลงทุน
และบรหิารศนูยฯ์ เพิม่ระบบหมกัปุ๋ ยและผลติพลงังาน ผลพลอยไดจ้ากกระบวนการจะเป็นของเอกชน เมือ่
สิน้สดุโครงการทรพัยส์นิเป็นกรรมสทิธิข์องกรุงเทพมหานคร (BOT) ระยะเวลาด าเนินการ 20 ปี ระยะเวลา
ด าเนินการจนถงึไดต้วัผูร้บัจา้ง 1 ปี ระยะเวลาก่อสรา้ง 2 ปี รวมระยะเวลาด าเนินการ 23 ปี งบประมาณ
โครงการ 1,642,500,000 บาท โดยกรุงเทพมหานครจ่ายค่าจา้งเหมาตามปรมิาณมลูฝอยทีเ่ขา้สถานี คา่จา้ง
ด าเนินการตนัละ 750 บาท 

6. โครงการจา้งเหมาเอกชนขนมลูฝอยจากสถานีขนถา่ยมลูฝอยยอ่ยรชัวภิาและน าสง่ไป
ก าจดัทีศ่นูยก์ าจดัมลูฝอยของกรุงเทพมหานคร วนัละไม่น้อยกวา่ 500 ตนั โดยจา้งเหมาเอกชนขนมลูฝอยจาก
สถานีขนถ่ายมลูฝอยรชัวภิาและน าสง่ไปก าจดัทีศ่นูยก์ าจดัมลูฝอย ระยะเวลาด าเนนิการ 10 ปี ระยะเวลา
ด าเนินการจนถงึไดต้วั ผูร้บัจา้ง 1 ปี รวมระยะเวลาด าเนินการ 11 ปี (ปี 2561 – 2571) งบประมาณโครงการ 
795,700,000 บาท โดยกทม. จ่ายค่าจา้งเหมาตามปรมิาณมลูฝอยทีเ่ขา้สถานี คา่จา้งด าเนินการตนัละ 436 
บาท 

 
ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
1. กรุงเทพมหานครควรศกึษา และวางแผนการบรหิารจดัการมลูฝอยทีม่ปีระสทิธภิาพโดยใช้

วธิกีารอื่น นอกจากวธิกีารเผาหรอืการฝังกลบ เชน่ การจ าหน่ายใหเ้อกชนหรอืการใหส้ทิธเิอกชนรบัไป
ด าเนินการ เป็นตน้ 

2. โครงการทีม่ลีกัษณะการรว่มลงทุนระหวา่งภาครฐัและภาคเอกชนในรปูแบบ BOT (Build 
Operate and Transfer) กรงุเทพมหานครควรก าหนดรายละเอยีด TOR ใหร้อบคอบรดักุม เพราะเมือ่ครบ
ก าหนดระยะเวลาตามสญัญา ทรพัยส์นิตา่ง ๆ จะตกเป็นกรรมสทิธิข์องกรุงเทพมหานคร ไมค่วรใหม้กีารต่อ
สญัญาเพราะจะท าใหท้รพัยส์นิดงักล่าวเสือ่มสภาพมากขึน้ อาจท าใหก้รุงเทพมหานครเสยีประโยชน์ 



 
 

๒๒ 

3. ค่าใชจ้่ายในการจดัการมลูฝอยมลูฝอยดว้ยวธิตี่าง ๆ ทีก่รุงเทพมหานครด าเนินการ ควร
แสดงใหเ้หน็วา่สามารถลดคา่ใชจ้่ายการก าจดัมลูฝอยในภาพรวมทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวอยา่งชดัเจน 

4. กระบวนการจดัซือ้จดัจา้งโครงการจา้งเหมาเอกชนก าจดัมลูฝอยต่าง ๆ ตอ้งด าเนินการ
ตามขัน้ตอนของกฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง เปิดโอกาสใหม้กีารแขง่ขนัราคาอยา่งกวา้งขวางและเป็นธรรม 

5. กรุงเทพมหานครควรเพิม่ประสทิธภิาพการจดัเกบ็คา่ธรรมเนียมใหค้รบถว้น จดัท าแผนให้
ชดัเจน และท าความเขา้ใจกบัประชาชนเกีย่วกบัค่าธรรมเนียมทีป่รบัสงูขึน้ กรุงเทพมหานครน าไปด าเนินการ
ใหเ้กดิประโยชน์กบัประชาชนอย่างไร และควรอ านวยความสะดวกกบัประชาชนในการช าระคา่ธรรมเนียม 
โดยเพิม่ชอ่งทางการช าระทีเ่คาน์เตอรเ์ซอรว์สิหรอืช าระผา่นระบบอนิเตอรเ์น็ต เป็นตน้ 
 
8. แผนแม่บทการพฒันาและการจดัระเบียบส่ิงอ านวยความสะดวกภายในสวนลมุพินีในภาพรวม 

คณะกรรมการการรกัษาความสะอาดและสิง่แวดลอ้มไดป้ระชุมรว่มกบัส านกัสิง่แวดลอ้ม            
เพือ่รบัทราบขอ้มลูเกีย่วกบัแผนแม่บทการพฒันาและการจดัระเบยีบสิง่อ านวยความสะดวกภายในสวนลมุพนิี             
สรุปไดด้งันี้ 

แผนแม่บทการพฒันาการจดัระเบยีบสิง่อ านวยความสะดวกภายในสวนลุมพนิี 
กรุงเทพมหานครได ้มคี าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการพฒันาพืน้ทีส่วนลมุพนิี ซึง่ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครเป็น
ประธานและฝ่ายนิตบิญัญตัขิองกรุงเทพมหานครเป็นทีป่รกึษา โดยประธานสภากรงุเทพมหานครเป็นประธาน
ทีป่รกึษา รองประธานสภากรุงเทพมหานครคนทีส่อง และสมาชกิสภากรุงเทพมหานครในคณะกรรมการการ
รกัษาความสะอาดและสิง่แวดลอ้มเป็นทีป่รกึษา รวมทัง้มผีูบ้รหิารและหวัหน้าหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเป็น
กรรมการ ผูอ้ านวยการส านกังานสวนสาธารณะเป็นกรรมการและเลขานุการ แต่ทัง้นี้ ตอ้งรอผลการประชุมของ
คณะกรรมการพฒันาพืน้ทีส่วนลุมพนิี ซึง่จะเป็นผูม้อี านาจในการก าหนดแผนและแนวทางการพฒันาสวน
ลุมพนีิ  

ส าหรบัแนวทางการปรบัปรุงสวนลุมพนิใีหเ้ป็นสวนสาธารณะส าหรบัผูส้งูอายแุละผูพ้กิารนัน้               
สวนลุมพนิีไดม้กีารปรบัปรุงและซ่อมแซมสิง่อ านวยความสะดวกต่าง ๆ ดงันี้ 

1. การปรบัปรุงหอ้งสุขา จ านวน 9 หลงั การดแูลหอ้งสุขามอบหมายใหล้กูจา้งต าแหน่งคน
สวนของส านกังานสวนสาธารณะดแูลและท าความสะอาด 

2. ปรบัปรุงทางลาดขึน้ทางเดนิเทา้ใหม้คีวามเหมาะสมกบัสภาพพืน้ที ่ส าหรบัรถเขน็ผูพ้กิาร
ภายในบรเิวณสวนลุมพนิี จ านวน 30 จุด และส านกัการโยธาด าเนนิการปรบัปรุงเรยีบรอ้ยแลว้ สว่นการ
ปรบัปรุงทีจ่อดรถส าหรบัผูพ้กิารดว้ยการทาสแีละตเีสน้บรเิวณทีจ่อดรถ ส านกัการจราจรและขนสง่ด าเนินการ 

3. ปรบัปรุงลานตะวนัยิม้ แบ่งเป็น 2 สว่น คอื ของวยัรุน่ และของผูส้งูอาย ุคนพกิาร พรอ้ม
ตดิตัง้สิง่อ านวยความสะดวก ขณะนี้อยูร่ะหวา่งการเขา้พืน้ที ่คาดวา่จะแลว้เสรจ็ประมาณ 15 สงิหาคม 2561  

4. ปรบัปรุงอาคารศูนยผ์ูส้งูอายุสวนลุมพนิี โดยใชง้บประมาณของส านกัสิง่แวดลอ้ม ขอ
ด าเนินการปรบัปรุงพรอ้มกบัเรอืนเพาะช าสวนลุมพนิี 

5. ปรบัปรุงศาลาการไฟฟ้าสามเสน โดยการไฟฟ้านครหลวง ขณะน้ีเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ โดย
ก าหนดรบัมอบวนัที ่7 กรกฎาคม 2561 
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6. ปลกูสรา้งสวนสาลวนั โดยปลกูตน้ไมใ้นพทุธประวตั ิจ านวน 31 ตน้ เชน่ ตน้สาละอนิเดยี 
ไผส่ทีอง ตน้จกิ ตน้บุนนาค ตน้เกต ตอ้งทองหลาง     

นอกจากนี้ ยงัมอีาคารสโมสรพลเมอืงอาวุโสแห่งเมอืงกรุงเทพมหานคร ซึง่เป็นสถานทีพ่บปะ
สงัสรรค ์พกัผอ่นส าหรบัผูส้งูอาย ุขณะนี้ช ารุดทรุดโทรมอยูร่ะหวา่งส านกัวฒันธรรม กฬีา และการท่องเทีย่ว
ด าเนินการซ่อมแซม และมศีูนยอ์าหารศรไีทยเดมิจ าหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม เปิดบรกิารทุกวนั เวลา 04.30 – 
10.00 น.     

การปรบัปรุงสาธารณูปโภคทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนจากภาคสว่นอื่น มดีงันี้ 
1. การปรบัปรุงหอ้งสุขา จ านวน 9 หลงั ไดร้บังบประมาณจาก บรษิทั กลุ่มเซน็ทรลั จ ากดั ซึง่

มกีารรบัมอบหอ้งสุขาหลงัแรกเมือ่วนัที ่10 เมษายน 2560 หลงัสุดทา้ยไดร้บัมอบเมือ่วนัที ่11 มกราคม 2561  
2. การปรบัปรุงทางลาด ซึง่ประสานมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรส์ ารวจจุดในการปรบัปรุง 
3. การปรบัปรุงลานตะวนัยิม้ ไดร้บัสนบัสนุนงบประมาณจาก บรษิทั บทีเีอส กรุป๊ โฮลดิง้ส ์

จ ากดั (มหาชน) และบรษิทั กลุ่มเซน็ทรลั จ ากดั 
4. การสรา้งสวนสาลวนั ด าเนินการโดยมลูนิธเิดก็ ตามโครงการ “ปลกูตน้ไม ้ปลกูธรรมะ” โดย

จะปลกูตน้สาละอนิเดยีในรปูแบบสวนป่าจ าลองภายในสวนลุมพนิี ซึง่จะแลว้เสรจ็ในเดอืนธนัวาคม 2561   
ในพืน้ทีส่วนลมุพนิี ปัจจุบนัมชีมรม จ านวน 114 ชมรม และมอีาคารของหน่วยงานต่าง ๆ 

ดงันี้ 
1. ศนูยส์รา้งโอกาสเดก็สวนลุมพนิี สงักดัส านกัพฒันาสงัคม  
2. หอ้งสมดุประชาชนสวนลุมพนิี สงักดัส านกัวฒันธรรม กฬีา และการทอ่งเทีย่ว 
3. ศนูยส์รา้งสขุทุกวยั สงักดัส านกัวฒันธรรม กฬีา และวฒันธรรม   
4. ศนูยฝึ์กอาชพีสวนลุมพนิี สงักดัส านกัพฒันาสงัคม   
5. ศูนยผ์ูสู้งอายุกรุงเทพมหานคร สงักดัส านักอนามยั   
6. ศนูยบ์รกิารขอ้มลูนกัทอ่งเทีย่ว สงักดัส านกัวฒันธรรม กฬีา และการทอ่งเทีย่ว   
7. โรงเรยีนสวนลุมพนิี สงักดัส านักการศกึษา   
8. ศนูยน์กักฬีาแบดมนิตนัของสมาคมแบดมนิตนัแห่งประเทศไทย 
9. สถานีวทิยกุรุงเทพมหานคร 
10. สถานีไฟฟ้ายอ่ย การไฟฟ้านครหลวง 
11. ถงัเกบ็น ้าด ีการประปานครหลวง 
 
ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
1. แผนแม่บทการด าเนินการภายในสวนลุมพนิีตอ้งเสนอใหค้ณะกรรมการพฒันาพืน้ทีส่วน

ลุมพนิีพจิารณา ผูบ้รกิารกรุงเทพมหานครควรเร่งรดัก าหนดการประชุมคณะกรรมการพฒันาพืน้ทีส่วนลุมพนิี
โดยเรว็ 

2. การใหบ้รกิารภายในสวนลุมพนิี ควรเน้นดา้นความสะอาดถูกสขุลกัษณะของหอ้งสุขา
สาธารณะ และความปลอดภยัของอุปกรณ์ เครื่องเล่นต่าง ๆ ทีต่ ัง้อยูภ่ายในสวนฯ และควรก าหนดปลกัเกณฑ์

http://www.btsgroup.co.th/th
http://www.btsgroup.co.th/th


 
 

๒๔ 

การใชบ้รกิารอุปกรณ์ เพือ่ใหผู้ใ้ชบ้รกิารไดเ้ขา้ใชอ้ย่างทัว่ถงึ รวมทัง้อาจใหภ้าคเอกชนมสีว่นรว่มในการ
บ ารุงรกัษา 

3. คา่บรกิารต่าง ๆ ทีส่วนลุมพนิีจดัเกบ็ได ้ควรเป็นเงนิบ ารุงเพือ่น ามาใชพ้ฒันาปรบัปรงุสวน
ลุมพนิี ไม่ควรน าเขา้เป็นรายไดข้องกรุงเทพมหานคร เพราะจะถูกน าไปใชใ้นภารกจิอื่น ๆ อาจตอ้งพจิารณา
แกไ้ขปรบัปรงุขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานครหรอืระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
9. การเตรียมความพร้อมของกรงุเทพมหานครในการป้องกนัผลกระทบท่ีอาจเกิดจากการใช้พืน้ท่ี
สวนลมุพินีเป็นสถานท่ีจดังานกาชาด ประจ าปี 2561 

คณะกรรมการการรกัษาความสะอาดและสิง่แวดลอ้มไดป้ระชุมร่วมกบัผูแ้ทนส านกั
สิง่แวดลอ้ม และส านกังานเขตปทุมวนั เพือ่รบัทราบการเตรยีมความพรอ้มของกรุงเทพมหานครในการ
ป้องกนัผลกระทบทีอ่าจเกดิจากการใชพ้ืน้ทีส่วนลุมพนิีเป็นสถานทีจ่ดังานกาชาด ประจ าปี 2561 สรุปไดด้งันี้ 

สภากาชาดไทยก าหนดการจดังานกาชาด ประจ าปี 2561 ระหวา่งวนัที ่23 พฤศจกิายน 2561 
ถงึวนัที ่1 ธนัวาคม 2561 รวม 9 วนั โดยสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีทรงเป็นประธาน
เปิดงานกาชาด ในวนัที ่1 ธนัวาคม 2561 และไดข้ออนุญาตขอใชพ้ืน้ทีส่วนลุมพนิีในการจดังานดงักล่าว ซึง่จะ
มกีาร ออกรา้นของหน่วยงานต่าง ๆ รวม 88 หน่วยงาน โดยขอใชพ้ืน้ทีใ่นการเตรยีมงาน 22 วนั (วนัที ่1 - 22 
พฤศจกิายน 2561) ระหวา่งจดังาน และการคนืสภาพพืน้ทีห่ลงังานแลว้เสรจ็ 12 วนั (วนัที ่2 ธนัวาคม 2561 - 
13 ธนัวาคม 2561) รวมทัง้สิน้ 43 วนั ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานครพจิารณาอนุญาตใหใ้ชส้ถานที ่โดยขอให้
ปฏบิตัติามเงือ่นไขทีก่ าหนด เพือ่ป้องกนัผลกระทบต่อประชาชนและการดแูลความปลอดภยั ดงันี้ 

1. ขยายเวลาปิดบรกิารสวนลุมพนิีจากเดมิเวลา 21.00 น. เป็น 22.00 น. โดยเฉพาะประต ู1 - 4 
ซึง่เป็นโซนพืน้ทีจ่ดังานกาชาด สว่นบรเิวณประตู 5 - 8 ซึง่ไม่ใชโ่ซนพืน้ทีจ่ดังาน ปิดตามเวลาปกต ิ

2. หน่วยงานต่างๆ ทีม่าออกรา้น ตอ้งเกบ็รา้นใหแ้ลว้เสรจ็ภายในเวลา 24.00 น.  
3. การจดังานดงักล่าวจะตอ้งไมล่ะเมดิสทิธิข์องผูม้าพกัผอ่นและออกก าลงักายภายในสวน 
4. ไมม่กีารเกบ็คา่ผา่นประตปูระชาชนผูม้าใชส้วน  
5. ใหก้ าหนดสนิคา้ทีจ่ าหน่ายในงาน และก ากบัดแูลไมใ่หม้สีนิคา้ทีห่า้มจ าหน่ายใน

สวนสาธารณะ 
5.1 หา้มปรุง หรอืประกอบอาหารภายในบรเิวณสวน กรณีการเตรยีมอาหารก่อนน ามา

จ าหน่ายใหผู้จ้ดังานท าความตกลงกบัศูนยก์ารคา้ศรไีทยเดมิ เพือ่ขอใชพ้ืน้ที ่
5.2 หา้มน าเตาแก๊สเขา้มาในสวนและบรเิวณงาน ยกเวน้จุดทีก่ าหนดใหป้ระกอบอาหาร 
5.3 หา้มจ าหน่ายเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์ของมนึเมาทุกชนิด และบุหรี ่ 
5.4 หา้มจ าหน่ายสตัวเ์ลีย้ง หรอืน าสตัวเ์ลีย้งทุกชนิดเขา้มาในสวนและบรเิวณจดังาน 

6 รถผูจ้ดังานตอ้งแสดงสตกิเกอรต์ดิหน้ารถก่อนเขา้พืน้ทีทุ่กครัง้     
7 ก าหนดเวลาอนุญาตรถเขา้เตรยีมงานและสง่ของในสวน และเสน้ทางสง่ของทีช่ดัเจน เพือ่

ป้องกนัผลกระทบต่อผูใ้ชส้วน เชน่ เวลารถสง่ของ 10.00-14.00 น. และ 23.00-02.00 น.เท่านัน้ 
8. การขยายเวลาเกบ็รา้น เป็นเวลา 24.00 น. มเีงือ่นไขดงันี้       

8.1 เปิดเฉพาะพืน้ทีง่านกาชาด และใหร้า้นคา้ออกจากสวนทัง้หมดในเวลา 24.00 น. 
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8.2 สขุาสาธารณะทีอ่ยูใ่นพืน้ทีจ่ดังานกาชาด หลงัเวลา 21.00 น. ใหจ้ดัเจา้หน้าทีด่แูล
ความสะอาดประจ า ถงึเวลา 22.00 น. เพือ่ใหส้วนพรอ้มเปิดบรกิารในเวลา 04.30 น. 

8.3 หลงัเวลา 22.00 น. ใหร้า้นคา้จดัเกบ็มลูฝอยในพืน้ทีจ่ดังาน และมลูฝอยในภาชนะ
รองรบัในบรเิวณจดังานสะอาดเรยีบรอ้ย เพือ่ใหส้วนพรอ้มเปิดบรกิารเวลา 04.30น. 

9. หลงัปิดสวน 22.00 น. อนุญาตใหผู้จ้ดังานเกบ็ของ/เกบ็มลูฝอย/ท าความสะอาดสขุาให้
เรยีบรอ้ยภายในเวลา 24.00 น.  

10. ผูจ้ดังานตอ้งจดัเตรยีมแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า/น ้าประปา เพือ่ใชใ้หเ้พยีงพอต่อกจิกรรมใน
พืน้ทีจ่ดังาน 

11. หา้มตดัตน้ไม ้และท าความเสยีหายต่อสนามหญา้ แปลงไมด้อกไมป้ระดบั การก่อสรา้ง 
หา้มยดึโยงกบัตน้ไม ้หา้มตอกสมอบก 

12. สภากาชาดไทยตอ้งแจง้ระเบยีบการใชส้วนสาธารณะใหผู้จ้ดังานทราบและถอืปฏบิตัโิดย
เครง่ครดั  

13. มจีุดรบัแจง้เหตุฉุกเฉิน เชน่ เดก็พลดัหลง อุบตัเิหตุ และรกัษาพยาบาลเบือ้งตน้ และจดั
ใหม้เีจา้หน้าทีป่ระชาสมัพนัธป์ระจ าส านกังานสวนลุมพนิีทุกวนั ตลอดเวลาจดังาน 

14. ความเสยีหายของพืน้ทีส่เีขยีว หรอืทรพัยส์นิของสวน ผูจ้ดังานจะตอ้งแกไ้ข ซอ่มแซม 
หรอืปลกูทดแทน  

15. จดัเตรยีมพืน้ทีจ่อดรถส าหรบัผูค้า้และหน่วยงานทีอ่อกรา้นในบรเิวณอื่นภายนอกสวน
ลุมพนิี 

แนวทางป้องกนัทีก่รุงเทพมหานครเตรยีมการรองรบั 
ปัญหาเรือ่งมลูฝอย 
ส านกัสิง่แวดลอ้มไดว้างแผนการจดัการมลูฝอยเพือ่ป้องกนัมลูฝอยตกคา้งในแต่ละวนัเพือ่ให้

สวนสะอาด พรอ้มเปิดบรกิารในเวลา 04.30 น.วนัรุง่ขึน้ดงันี้  
1. เพิม่จุดรบัวางภาชนะรองรบัมลูฝอยในบรเิวณงาน จดัรถจดัเกบ็มลูฝอย จ านวน 5 คนั และรถ

กระบะเททา้ย 5 คนั รวม 10 คนั จดัระบบการจดัเกบ็มลูฝอยใหแ้ลว้เสรจ็ไม่ใหม้มีลูฝอยตกคา้งในแต่ละวนั  
2. สนบัสนุนรถสขุาเคลื่อนที ่จ านวน 10 คนั และรถสขุาเคลื่อนที ่VIP ใกลบ้รเิวณออกรา้น

ของหน่วยงานราชการ จ านวน 2 คนั 
3. จดัรถสนบัสนุนการใหบ้รกิาร ประกอบดว้ย รถสบูสิง่ปฏกิลู จ านวน 2 คนั รถบรรทุกสิง่

ปฏกิลู จ านวน 2 คนั รถบรรทุกน ้า จ านวน 2 คนั เพือ่บรกิารน ้าอุปโภค บรโิภค ส าหรบัการป้องกนัผลกระทบ
เรือ่งมลูฝอยของกองอ านวยการจดังานกาชาด จะรณรงคใ์หร้า้นคา้ใชบ้รรจุภณัฑจ์ากธรรมชาตยิอ่ยสลายได ้ลด
การใชพ้ลาสตกิและโฟม  

ปัญหาเรือ่งการรกัษาความปลอดภยั  
กองอ านวยการจดังานกาชาดไดว้างแผนการรกัษาความปลอดภยั ดงันี้ 
1. คดักรองรถของผูจ้ดังานเขา้พืน้ที ่โดยใหม้ป้ีายหน้ารถของสภากาชาดไทยแสดงก่อนเขา้

พืน้ที ่   
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2. ลงทะเบยีนและออกบตัรใหผู้อ้ยูเ่ฝ้ารา้นในชว่งทีส่วนปิดบรกิาร และก่อนงานเริม่ในแต่ละ
วนั  

3. กองอ านวยการกาชาด จะจดัใหม้หีน่วยออกตรวจตามขอ้ก าหนดรกัษาความปลอดภยั พบ
ผูฝ่้าฝืนจะด าเนินการทนัท ี 

นอกจากนี้ ส านกัสิง่แวดลอ้มไดว้างแผนการรกัษาความปลอดภยั โดยจดัเจา้หน้าทีร่กัษา
ความปลอดภยัจากองคก์ารสงเคราะหท์หารผ่านศกึออกตรวจตราพืน้ทีน่อกบรเิวณจดังานกาชาดทีไ่ม่เปิด
ใหบ้รกิาร            หลงั 21.00 น.  และในบรเิวณงานกาชาด 

ปัญหาความเสยีหายของพืน้ทีส่เีขยีว 
1. หากเกดิความเสยีหายของพืน้ทีส่เีขยีวหรอืทรพัยส์นิของสวน ผูจ้ดังานจะตอ้งแกไ้ข

ซ่อมแซม               ปลกูทดแทน 
2. หลงัจากงานกาชาด สวนลุมพนิีจะฟ้ืนฟูพืน้ทีส่เีขยีว และลดจดักจิกรรมจากหน่วยงาน

ภายนอก เพือ่คนืพืน้ทีส่เีขยีวใหป้ระชาชนโดยเรว็ 
ปัญหาสถานทีจ่อดรถ 
กองอ านวยการจดังานกาชาดจดัหาสถานทีจ่อดรถใหก้บัหน่วยงานออกรา้นบรเิวณอื่น เชน่ 

อาคารภมูสิริ ิหอสมุดจุฬาลงกรณ์ ดา้นหน้าตกึอ านวยวรธรรม ลานจอดรถสวนป่าเบญจกติ ิระยะที ่1 ตกึ 
RBSC ราชด าร ิส าหรบัลานจอดรถสวนลุมพนิีจะสงวนไวส้ าหรบัประชาชนผูม้าใชบ้รกิารสวนเทา่นัน้ ตาม
เงือ่นไขในการอนุญาตใชส้ถานที ่ 

ปัญหาเรือ่งเสยีงรบกวนผูใ้ชบ้รกิารสวนลุมพนิี 
กรมควบคุมมลพษิไดว้างมาตรการควบคุมการใชเ้สยีงในแต่ละโซนของการจดังาน เพือ่ไม่ให้

กระทบกบัประชาชนและชมุชนโดยรอบสวนลุมพนิี โดยจะตรวจวดัเสยีงอย่างสม ่าเสมอตลอดงาน 
ส านกัสิง่แวดลอ้มไดป้ระสานขอความอนุเคราะหส์ านกังานเขตในกลุม่กรุงเทพใตห้มุนเวยีน

กนัดแูลพืน้ทีใ่นเรือ่งการรกัษาความสะอาด การคดัแยกมลูฝอย และการจดัเกบ็มลูฝอยพืน้ทีภ่ายใน  
 

ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
1. ส านกัสิง่แวดลอ้มควรประเมนิผลกระทบและความเสยีหายจากการจดังานการชาดเพือ่เป็น

เหตุผลประกอบการพจิารณา หากจะใชพ้ืน้ทีส่วนลุมพนิีในการจดังานในครัง้ต่อไป 
2. พืน้ทีจ่ดังานกาชาดเป็นพืน้ทีเ่ปิด มปีระตทูางเขา้ - ออกหลายทาง และคาดวา่จะมี

ผูเ้ขา้รว่มงานเป็นจ านวนมาก จงึควรมมีาตรการรกัษาความปลอดภยัอย่างเขม้งวด รดักุมเพือ่ป้องกนัเหตุรา้ย
ทีอ่าจเกดิขึน้ได ้
 
 
10. ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะของกรงุเทพมหานครและแผนงานสร้าง
สวนสาธารณะในอนาคต 



 
 

๒๗ 

คณะกรรมการการรกัษาความสะอาดและสิง่แวดลอ้มไดป้ระชุมรว่มกบัส านกัสิง่แวดลอ้มเพือ่
รบัทราบความคบืหน้าโครงการก่อสรา้งสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร และแผนงานก่อสรา้ง
สวนสาธารณะ        ในอนาคต สรุปไดด้งันี้ 

ความคบืหน้าการก่อสรา้งสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร  
1. สวนสาธารณะบงึล าไผ ่(สวนสริภิริมย)์  ตัง้อยูใ่นพืน้ทีเ่ขตมนีบุร ีพืน้ที่ทัง้หมดแบ่งเป็น 2 

โซน โดยระยะแรกด าเนินการในพืน้ที ่30 ไร ่ระยะที ่2 พืน้ที ่48 ไร ่จะเปิดใหบ้รกิารไดป้ระมาณวนัที ่1 
พฤษภาคม 2561 สวนแห่งนี้มคีวามโดดเด่นเนื่องจากเป็นสวนแหง่พนัธุไ์มห้ายาก และสวนแห่งพนัธุไ์มพุ้ม่ 
เชน่ ตน้ราชพฤกษ์ ตน้ชยัพฤกษ์  

2. สวนสาธารณะเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั เนื่องในโอกาสพระราชพธิี
มหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 7 รอบ (บางบอน) มพีืน้ที ่100 ไร่ ก าหนดเปิดใหบ้รกิารประมาณปลายเดอืน
กรกฎาคม 2561  

3. สวนสาธารณะบรเิวณซอยเพชรเกษม 69 มพีืน้ที ่70 ไร่ ด าเนินการก่อสรา้งโดยบรษิทั 
ไพโรจน์สมพงษ์พาณิชย ์ จ ากดั คาดวา่จะแลว้เสรจ็เดอืนสงิหาคม 2561 

4. สวนสาธารณะบรเิวณทางแยกต่างระดบัถนนทววีฒันา - กาญจนาภเิษก พืน้ที ่20 ไร ่
งบประมาณกอ่สรา้ง 6,600,000 บาท  

5. สวนปทุมวนารกัษ์ ซึง่จดัสรา้งโดยส านกังานทรพัยส์นิสว่นพระมหากษตัรยิ ์อยูบ่รเิวณใกล้
หา้งสรรพสนิคา้เซน็ทรลัเวลิด ์หลงัจากจดัสรา้งแลว้เสรจ็จะสง่มอบใหก้รุงเทพมหานครดแูลต่อไป 

6. สวนสาธารณะบรเิวณถนนศรนีครนิทร ์- รม่เกลา้ ส านกังบประมาณกรุงเทพมหานครลง
พืน้ทีพ่จิารณาเหตุผลความจ าเป็นแลว้ เหน็วา่มผีูม้าใชป้ระโยชน์น้อยและใชง้บประมาณสงู จงึพจิารณา
งบประมาณใหเ้ฉพาะการปหูญา้และปลูกตน้ไมเ้ทา่นัน้  

7. สวนเบญจกติ ิระยะที ่2 กรมธนารกัษ์ยงัอยูร่ะหวา่งการก่อสรา้ง ยงัไม่ไดส้ง่มอบให้
กรุงเทพมหานครรบัผดิชอบดแูล  

โครงการก่อสรา้งสวนสาธารณะแห่งใหม่ มจี านวน 1 แห่ง คอื สวนสาธารณะภายในสถานี
พฒันาทีด่นิกรุงเทพมหานคร (ถนนบางขนุเทยีนชายทะเล) พืน้ที ่37 ไร่ งบประมาณ 155,000,000 บาท โดย
กรุงเทพมหานครไดว้า่จา้งมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรเีป็นทีป่รกึษาออกแบบ ขณะนี้อยู่
ระหวา่งขออนุญาตใชพ้ืน้ทีจ่ากกรมธนารกัษ ์

การขดุลอ้มยา้ยตน้ไมใ้นพืน้ทีโ่ครงการก่อสรา้งรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ  ส านกัสิง่แวดลอ้มได้
ประสานความรว่มมอืกบัส านกังานเขตหนองจอก ขอใชพ้ืน้ทีว่า่งในพืน้ทีเ่ขตหนองจอกประมาณ 80 ไร ่เพือ่น า
ตน้ไมท้ีข่ดุลอ้มจากพืน้ทีก่่อสรา้งโครงการรถไฟฟ้าไปปลกูและสรา้งเป็นสวนสาธารณะ โดยส านกังาน
สวนสาธารณะออกแบบโดยเน้นเรือ่งราวความเป็นมาของรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ และม ีQR Code ของแต่ละ
ถนนโดยส านกังานเขตด าเนินการ และบรษิทั อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต ์จ ากดั (มหาชน) ยนิดขีดุลอ้ม ขน
ยา้ยตน้ไมแ้ละจา้งผูด้แูลรดน ้าตน้ไมใ้นชว่งนี้ ขณะนี้รวบรวมตน้ไมไ้ดป้ระมาณ 3,000 ตน้ อยูร่ะหวา่งการแต่งตัง้
คณะกรรมการพจิารณาการลอ้มยา้ยตน้ไมต้ามแนวรถไฟฟ้าต่าง ๆ ซึง่จะใหผู้ท้ีม่คีวามเชีย่วชาญโดยตรง
ด าเนินการลอ้มยา้ย และไดป้ระสานงานสวนนงนุชในเบือ้งตน้  

 

https://www.yellowpages.co.th/profile/44654290130001


 
 

๒๘ 

ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
1. การปลกูตน้ไมใ้นสวนสาธารณะหรอืการเพิม่พืน้ทีส่เีขยีวควรเน้นการปลกูตน้ไมใ้หญ่เพือ่ให้

เกดิความร่มรืน่ ลดปัญหามลภาวะและช่วยดดูซบัก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์
2. ควรส ารวจพืน้ทีว่า่งเปล่าของภาครฐัและเอกชนเพือ่พฒันาเป็นพืน้ทีส่เีขยีว และควรสง่เสรมิ

และสนบัสนุนใหห้มูบ่า้นจดัสรรขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครเพิม่พืน้ทีส่เีขยีว โดยภาครฐัอาจจะใหก้าร
สนบัสนุนพนัธุไ์ม ้

3. การโอนภารกจิใหส้ านกังานเขตด าเนินการเพิม่พืน้ทีส่เีขยีว ควรใหก้ารสนบัสนุน
งบประมาณใหส้ านกังานเขตดว้ย เพือ่ใหส้ามารถด าเนินการไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  

4. ตน้ไมท้ีอ่ยูใ่นพืน้ทีเ่กาะกลางถนนเมือ่มกีารก่อสรา้งและตอ้งขดุลอ้มยา้ยตน้ไปไปปลกู
บรเิวณอื่นตอ้งท าความเขา้ใจกบัประชาชนดว้ยเพือ่ป้องกนักรณีเกดิขอ้รอ้งเรยีน และตอ้งค านวณพืน้ทีส่เีขยีว
ใหถู้กตอ้งตรงตามความเป็นจรงิ ป้องกนัขอ้มลูคลาดเคลื่อนหรอืซ ้าซอ้น  
 
11. การพิจารณาเร่ืองร้องเรียน 

คณะกรรมการการรกัษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม ได้รบัมอบหมายจากประธานสภา
กรุงเทพมหานครให้พจิารณาเรื่องร้องเรยีนต่าง ๆ ซึ่งคณะกรรมการได้เชญิหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งเขา้ร่วม
ประชุมเพือ่ชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิและการด าเนินการแกไ้ขเรือ่งรอ้งเรยีนดงักล่าว สรุปไดด้งันี้ 

11.1 เร่ืองร้องเรียนกรณีนิติบคุคลหมู่บา้นจดัสรร คาซ่า แกรนด ์เอกมยั - รามอินทรา 
ขอให้ส านักงานเขตบงึกุ่มและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ขดุลอกล ารางสาธารณะหน้าหมู่บา้นเพ่ือแก้ไข
ปัญหาน ้าท้ิงท่ีไหลออกจากโครงการหมู่บา้น 

นิตบิุคคลหมูบ่า้นจดัสรรคาซ่า แกรนด ์เอกมยั-รามอนิทรา มหีนงัสอืรอ้งเรยีนและขอให้
ส านกังานเขตบงึกุ่มขดุลอกล ารางทางกระบอื ตอน 3 ซึง่เป็นล ารางสาธารณะหน้าหมูบ่า้นเนื่องจากมสีภาพตืน้
เขนิท าใหน้ ้าเสยีไหลยอ้นกลบัเพือ่แกไ้ขปัญหาน ้าทิง้ทีไ่หลออกจากโครงการหมูบ่า้น ล ารางดงักล่าวมคีวาม
กวา้งประมาณ 2 - 6 เมตร ยาวประมาณ 800 เมตร รองรบัน ้าฝนและน ้าทิง้จากบา้นเรอืนประชาชนจากหมูบ่า้น
เพลนิวภิาถงึคลองบางขวด ดา้นซา้ยจะเชือ่มไปยงัคลองบางขวด คลองบางเตย และระบายลงคลองแสนแสบ  

หมูบ่า้นจดัสรรคาซา่ แกรนด ์เอกมยั - รามอนิทรา มบีา้นเรอืนจ านวน 175 หลงั ภายใน
โครงการหมูบ่า้นมรีะบบควบคุมคณุภาพน ้า โดยการสรา้ง บ่อตรวจคณุภาพน ้า ซึง่เป็นบ่อรบัน ้าทิง้จาก
บา้นเรอืนประชาชนและน ้าทิง้จากพืน้ทีภ่ายในโครงการ ระบายสูบ่่อดกัมลูฝอยและแหล่งน ้าสาธารณะ ซึง่
เป็นไปตามพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม พ.ศ. 2548 ก าหนดวา่ หมูบ่า้นทีเ่ป็นทีด่นิจดัสรร ประเภท ก ถา้โฉนดไมเ่กนิ 500 แปลง ไม่ตอ้ง
สรา้งบ่อบ าบดัน ้าเสยี ดงันัน้ หมูบ่า้นคาซ่าแกรนด ์จงึไมต่อ้งสรา้งบอ่บ าบดัน ้าเสยี มเีพยีงบ่อพกัระบายน ้า ซึง่
ภายในโครงการหมูบ่า้นจะม ี2 บ่อ ทีส่ามารถระบายน ้าเชือ่มสูล่ ารางสาธารณะได้ ประกอบด้วย บ่อที ่1 เป็น
บ่อตรวจคุณภาพน ้า ซึ่งเป็นบ่อรบัน ้าทิ้งจากหมู่บา้นเพื่อระบายสู่                     บ่อที ่2 ซึง่เป็นบ่อดกัมลู
ฝอย แลว้ระบายลงสูล่ ารางสาธารณะทัง้ซา้ยและขวา 

ในเดอืนกรกฎาคม 2561 กรมควบคุมมลพษิไดม้าสุม่ตรวจคุณภาพน ้าของหมูบ่า้น 2 ครัง้ โดย            
ครัง้ที ่1 ตรวจพบคา่น ้าเสยีเกนิคา่มาตรฐานทีท่างราชการก าหนด กรมควบคุมมลพษิไดอ้อกหนงัสอืแจง้เตอืน



 
 

๒๙ 

ใหห้มูบ่า้นด าเนินการแกไ้ข เมือ่มกีารตรวจซ ้า ครัง้ที ่2 ยงัคงพบวา่มคีา่น ้าเสยีเกนิมาตรฐาน จงึไดอ้อกหนงัสอื
แจง้ใหช้ าระคา่ปรบัทางปกครอง ในกรณีทีไ่ม่ด าเนินการแกไ้ขปรบัปรุงระบบบ าบดัน ้าเสยีของโครงการใหม้ี
ประสทิธภิาพ               แต่กลบัปล่อยน ้าเสยีลงล ารางสาธารณะ 

ซึง่นิตบิุคคลโครงการฯ ไดแ้จง้ขออุทธรณ์ไปทีก่รมควบคุมมลพษิ และมหีนงัสอืรอ้งเรยีน ขอให้
ส านกังานเขตบงึกุ่มขดุลอกล ารางสาธารณะหน้าหมูบ่า้น เนื่องจากมสีภาพตืน้เขนิท าใหน้ ้าเสยีไหลยอ้นกลบั 
ส านกังานเขตบงึกุ่มไดต้รวจสอบพืน้ทีพ่บวา่ล ารางดงักล่าวมสีภาพตืน้เขนิ แต่คงไม่ใชส่าเหตุหลกัทีท่ าใหน้ ้า
เสยีไหลยอ้นกลบัในพืน้ทีโ่ครงการจนเป็นเหตุใหก้รมควบคุมมลพษิตรวจพบค่าน ้าเสยีเกนิมาตรฐาน แต่ทัง้นี้ 
เพือ่ด าเนินการตามแผนการดแูลรกัษาคคูลองและแกปั้ญหาการระบายน ้าในพืน้ทีซ่ึง่เป็นภารกจิของส านกังาน
เขต จงึไดข้ดุลอกล ารางทางกระบอื ตอน 3 ดงักล่าว และใหค้ าแนะน านิตบิุคคลโครงการฯ วา่ควรประสานกรม
ควบคุมมลพษิเกีย่วกบัจุดในการตรวจวดัใหช้ดัเจน เพราะบ่อที ่1 และบ่อที ่2 มรีะยะหา่งกนั 3 เมตร  และบ่อ
ที ่2 มรีะดบัเดยีวกบัคลองดา้นนอก เมือ่ระดบัน ้าในคลองน ้าขึน้ – ลง จะมนี ้าไหลผา่นเขา้ - ออกในบ่อ
ตลอดเวลา ดงันัน้ หากตรวจวดับ่อที ่2 จะไมส่ามารถตรวจวดัไดแ้น่ชดัวา่เป็นน ้าเสยีของหมูบ่า้นหรอืน ้าเสยี
ทีม่าจากล ารางสาธารณะ จ าเป็นตอ้งสุม่ตรวจในบ่อที ่1 ดว้ย เพราะเป็นน ้าทิง้จากหมูบ่า้นโดยตรง หากการ
ตรวจซ ้าในบ่อที ่1 แลว้ไม่เกนิคา่มาตรฐาน ทางนิตบิุคคลหมูบ่า้นอาจสามารถขอยกเลกิการช าระคา่ปรบัทาง
ปกครองต่อไป  

คณะกรรมการฯ เหน็วา่กรณีนิตบิุคคลหมูบ่า้นจดัสรร คาซ่า แกรนด ์เอกมยั - รามอนิทรา 
ขอใหส้ านกังานเขตบงึกุ่มขดุลอกล ารางสาธารณะหน้าหมูบ่า้นเพือ่แกไ้ขปัญหาน ้าทิง้เสยีเกนิมาตรฐานของ
โครงการฯ              อาจเพือ่เป็นการยือ้เวลาในการช าระคา่ปรบัทางปกครองกรณคีา่น ้าเสยีเกนิมาตรฐานที่
กฎหมายก าหนด แต่ส านกังานเขตควรตรวจสอบและด าเนินการตามอ านาจหน้าที ่เชน่ ด าเนินการขดุลอกคู
คลอง ล ารางสาธารณะ ตามแผนทีก่ าหนดไว ้

 
ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
- เมือ่ซึง่ส านกังานเขตบงึกุม่ไดข้ดุลอกล ารางทางกระบอื ตอน 3 เรยีบรอ้ยแลว้ ถอืวา่ได้

ด าเนินการแกไ้ขปัญหาในเบือ้งตน้ ทัง้นี้ ควรแจง้กรมควบคุมมลพษิเพือ่ขอใหม้กีารตรวจซ ้าอกีครัง้ หากตรวจ
พบวา่คา่น ้าเสยีไม่เกนิเกณฑม์าตรฐานควรใหค้วามเป็นธรรมกบันิตบิุคคลโครงการฯ โดยการยกเลกิคา่ปรบั
ทางปกครอง แต่ถา้ตรวจพบวา่ยงัมคีา่เกนิมาตรฐานกค็วรด าเนินการตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งตอ่ไป 
 

11.2 เร่ืองร้องเรียน กรณีได้รบัความเดือดร้อนจากผู้ก่อเสียงดงัรบกวน 
ส านกังานเขตบางคอแหลมไดร้บัเรือ่งรอ้งเรยีนในวนัที ่3 เมษายน 2561 และวนัที ่27 

เมษายน 2561 ผูร้อ้งคอื นายกติพิงศ ์เอือ้อารธีรรม ไดม้าแจง้ดว้ยตนเองวา่อาคารเลขที ่431/35, 431/38 และ 
431/39 ซอยประดู ่13 เขตบางคอแหลม ก่อเหตุร าคาญเรือ่งเสยีงดงัและมกีารเล่นการพนนัออนไลน์ เจา้หน้าที ่
ไดไ้ปตรวจสอบสถานทีแ่ลว้ แต่ไมส่ามารถเขา้ตรวจสอบภายในอาคารทีถู่กรอ้งเรยีน ทัง้ 3 แห่ง ไม่มผีูใ้ดเปิด
ประตเูพือ่ชีแ้จงหรอืใหข้อ้มลูใด ๆ จงึไดม้หีนงัสอืขอความร่วมมอืสถานีต ารวจนครบาลวดัพระยาไกร
ตรวจสอบวา่มกีารแอบมัว่สมุเล่นการพนนัหรอืสิง่ผดิกฎหมายใด ๆ หรอืไม่ เพือ่แกไ้ขปัญหาเรื่องรอ้งเรยีนและ
บรรเทาความเดอืดรอ้นใหป้ระชาชน  



 
 

๓๐ 

จากนัน้ ในวนัที ่8 พฤษภาคม 2561 ผูร้อ้งไดร้อ้งเรยีนทีศ่นูยร์บัเรือ่งราวรอ้งทุกข ์โทร. 1555 
โดยแจง้วา่ไดร้บัความเดอืดรอ้นจากบา้น 3 หลงัดงักล่าวประกอบกจิการดว้ยเครือ่งจกัรก่อใหเ้กดิเสยีงดงั 
รบกวน          ในยามวกิาล ไม่สามารถพกัผอ่นได ้ส านกังานเขตบางคอแหลมไดม้อบหมายเจา้หน้าทีต่รวจสอบ
สถานทีท่ีถู่กรอ้งเรยีน เมือ่วนัพุธที ่9 พฤษภาคม 2561 และไดป้ระสานเจา้หน้าทีท่หารจากกองทหาร
พลาธกิาร กองพลทหารมา้ที ่2 รกัษาพระองคร์่วมตรวจสอบดว้ย ปรากฏดงันี้ 

- อาคารเลขที ่431/35 มนีายสเุมธ มโนมะยางกูล เจา้ของอาคารน าเขา้ตรวจสอบไมพ่บ
เครือ่งจกัรหรอืสิง่ผดิกฎหมายทีอ่าจก่อใหเ้กดิเสยีงดงั 

- อาคารเลขที ่431/38 มนีางสาวศศธิร บรรณเสถยีรศร ีเจา้ของอาคารน าตรวจภายในอาคาร         
ไม่พบเครือ่งจกัรหรอืสิง่ผดิกฎหมายทีอ่าจก่อใหเ้กดิเสยีงดงั 

- อาคารเลขที ่431/39 มนีายเลศิพงศ ์ศริกิุลพริยิะ เจา้ของอาคารน าตรวจภายในอาคารไมพ่บ
เครือ่งจกัรหรอืสิง่ผดิกฎหมายทีอ่าจก่อใหเ้กดิเสยีงดงั ซึง่จากการตรวจสอบแลว้ไมป่รากฏขอ้เทจ็จรงิตามทีม่ี
การรอ้งเรยีน ส านกังานเขบางคอแหลมจงึไดพ้จิารณายตุเิรือ่งรอ้งเรยีน และไดร้ายงานปลดักรุงเทพมหานคร 
และแจง้            ผูร้อ้งทราบผลด าเนินการ 

ส านกังานเขตบางคอแหลมไดร้บัเรือ่งรอ้งเรยีนกรณีดงักล่าวอกีครัง้ เมือ่วนัที ่6 พฤศจกิายน 
2561 โดยแจง้วา่ไดร้บัผลกระทบเสยีงดงัรบกวนจากเครือ่งเซฟิเวอรห์รอืเครือ่งแม่ขา่ยรบัสง่สญัญาณการเล่น
ทายผลพนนัฟุตบอลจากบา้น 3 หลงัดงักล่าว ตลอด 24 ชัว่โมง ในชว่งเวลาประมาณ 24.00 – 07.00 น. จะมี
เสยีงดงัรบกวนจากบรเิวณหน้าบา้น เนื่องจากเป็นการรอ้งเรยีนเกี่ยวกบัการเล่นการพนันซึ่งเป็นการกระท า
ผดิกฎหมายตาม พระราชบญัญตักิารพนนั พ.ศ. 2478 ส านกังานเขตจงึมหีนงัสอืประสานสถานตี ารวจนครบาล
วดัพระยาไกรตรวจสอบตามอ านาจหน้าทีต่่อไป 

จากการสอบถามผูร้อ้งเรยีนแจง้วา่มเีสยีงดงัทัง้เวลากลางวนัและกลางคนื แต่เมือ่เขา้ไป
ตรวจสอบภายในบา้นผูร้อ้งเรยีนกไ็ม่ไดย้นิเสยีงดงัรบกวนแต่อย่างใด เนื่องจากอ านาจเจา้พนกังานทอ้งถิน่จะ
สามารถเขา้ไปตรวจสอบเหตุในเคหะสถานไดใ้นเวลากลางวนั จงึอาจไม่ไดข้อ้เทจ็จรงิในกรณีเสยีงดงัรบกวน
ในยามวกิาลไดค้รบถว้น 
ผูร้อ้งยนืยนัวา่เสยีงรบกวนเป็นเสยีงของเครือ่งเซฟิเวอรจ์ากการเล่นพนนัฟุตบอล และในระหวา่งทีต่รวจสอบ
ภายในบรเิวณบา้นของผูร้อ้ง ผูร้อ้งไดถ้ามเจา้หน้าทีว่า่ไดย้นิเสยีงทีก่ าลงัดงัอยูห่รอืไม่ แต่ไมม่เีจา้หน้าทีไ่ดย้นิ
เสยีงทีผู่ร้อ้งบอกแต่อย่างใด และจากระยะห่างของบา้นผูร้อ้งกบับา้นเลขที ่431/38 จะมถีนนของหมูบ่า้นขนาด
ประมาณ              6 - 8 เมตรคัน่กลาง ผูร้อ้งพกัอาศยัในบา้นฝัง่ตรงขา้มไมน่่าจะไดเ้สยีงเครือ่งเซฟิเวอรจ์าก
บา้นหลงัดงักล่าวได ้ อย่างไรกต็าม ผูร้อ้งแจง้วา่เป็นเสยีงดงัจากเครือ่งเซฟิเวอรร์บัสง่สญัญาณการเล่นทายผล
พนนัฟุตบอล ส านกังานเขตจงึไดป้ระสานสถานีต ารวจนครบาลวดัพระยาไกรเขา้ไปตรวจสอบ ทราบวา่
เจา้หน้าทีต่ ารวจไดเ้ชญิผูร้อ้งและผูถู้กรอ้งเรยีนใหป้ากค าทีส่ถานตี ารวจแลว้ แต่เจา้หน้าทีต่ ารวจไมเ่ปิดเผย
ขอ้มลูใหท้ราบ ส านกังานเขตบางคอแหลม          อยูร่ะหวา่งขอตดิตามผลการด าเนินการจากสถานีต ารวจ
นครบาลวดัพระยาไกรและสง่เจา้หน้าทีส่ายตรวจเฝ้าระวงัในพืน้ที ่

 
ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการฯ 



 
 

๓๑ 

1. การสอบถามขอ้มูลจากผูร้อ้งเรยีน ผูถู้กรอ้งเรยีน และประชาชนทีพ่กัอาศยับรเิวณ
ใกลเ้คยีง ส านักงานเขตบางคอแหลมควรจดัท าบนัทกึเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื่อใชเ้ป็นหลกัฐาน
ประกอบการด าเนินการอย่างถูกต้องครบถ้วน   

2. ส านักงานเขตบางคอแหลมควรประสานขอทราบผลความคบืหน้าทางคดจีากสถานี
ต ารวจนครบาลวดัพระยาไกรประกอบการด าเนินการ และขอความร่วมมอืจากการไฟฟ้านครหลวง
ตรวจสอบขอ้มูลการใชก้ระแสไฟฟ้ายอ้นหลงัของบา้นทีถู่กรอ้งเรยีนดงักล่าว โดยเฉพาะในช่วงเวลา
กลางคนื เพื่อเป็นขอ้มูลและหลกัฐานประกอบการพจิารณากรณีการเล่นทายผลพนนัฟุตบอลออนไลน์ต่อไป 

3. ส านักงานเขตบางคอแหลมควรตดิตัง้จุดตรวจตู้เขยีวของกรุงเทพมหานครในบรเิวณ
ดงักล่าว และใหเ้จา้หน้าที่เทศกจิเขา้ตรวจสอบพืน้ทีใ่นเวลากลางคนื เพื่อเป็นการป้องปราม  
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๓๒ 

 

คณะกรรมการการการรกัษาความสะอาดและสิง่แวดลอ้มประชุมตดิตามความคบืหน้าการยกร่างขอ้บญัญตัิ
กรุงเทพมหานคร เรือ่ง คา่ธรรมเนียมการจดัการสิง่ปฏกิลูหรอืมลูฝอย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๓๓ 

 

 

คณะกรรมการการการรกัษาความสะอาดและสิง่แวดลอ้มประชุมตดิตามความคบืหน้าการยกร่าง                          
ขอ้บญัญตักิรงุเทพมหานคร เรือ่ง คา่ธรรมเนียมการจดัการสิง่ปฏกิูลหรอืมลูฝอย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๓๔ 

 

 

คณะกรรมการการการรกัษาความสะอาดและสิง่แวดลอ้มประชุมหารอืแนวทางการเพิม่ประสทิธภิาพการ
จดัเกบ็คา่ธรรมเนียมจดัการมลูฝอยของกรุงเทพมหานคร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๓๕ 

 

 

 

 

คณะกรรมการการการรกัษาความสะอาดและสิง่แวดลอ้มประชุมเพือ่รบัทราบแนวทางการจดัการมลูฝอย
อนัตราย มลูฝอยพษิ และมลูฝอยตดิเชือ้ รวมทัง้มาตรการควบคุมการด าเนินการของผูร้บัจา้ง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๓๖ 

 

 

 

 

คณะกรรมการการการรกัษาความสะอาดและสิง่แวดลอ้มประชุมหารอืแนวทางการสง่เสรมิใหก้รงุเทพมหานคร
เป็นส านกังานปลอดมลพษิ (Green and Clean Office)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๓๗ 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการการการรกัษาความสะอาดและสิง่แวดลอ้มประชุมเกีย่วกบัแผนแม่บทการพฒันาและจดัระเบยีบ               
สิง่อ านวยความสะดวกภายในสวนลุมพนิใีนภาพรวม  

C  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

๓๘ 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการการการรกัษาความสะอาดและสิง่แวดลอ้มประชุมตดิตามความคบืหน้าโครงการก่อสรา้ง
สวนสาธารณะของกรุงเทพมหานครและแผนงานก่อสรา้งสวนสาธารณะในอนาคต  
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คณะกรรมการการการรกัษาความสะอาดและสิง่แวดลอ้มประชุมหารอืแนวทางการเพิม่ประสทิธภิาพ
กระบวนการจดัเกบ็และขนมลูฝอยในพืน้ทีเ่ขตตวัอยา่ง 2 เขต  

 


