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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรอนุญำตขุดล้ อมย้ ำยต้ นไม้ ในที่ส ำธำรณะเพื่อเปิ ดทำงเข้ ำออกอำคำรและสถำนที่
หน่วยงานที่รบั ผิ ดชอบ: สานักงานเขตดุสิต
กระทรวง: กรุ งเทพมหานคร
1. ชื่อกระบวนงำน: การอนุญาตขุดล้ อมย้ ายต้ นไม้ ในที่สาธารณะเพื่อเปิ ดทางเข้ าออกอาคารและสถานที่
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: สานักงานเขตดุสิต
3. ประเภทของงำนบริ กำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ด เสร็จในหน่ วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริ กำร: อนุมตั ิ
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญ ำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ.ระเบียบบริ หารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528
2)

พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็ นระเบี ยบเรี ยบร้ อยของบ้า นเมื อง พ.ศ. 2535

3)

การคิ ดค่ าเสี ยหายของต้นไม้ยืนต้น ไม้ดอกไม้ประดับและหญ้า

4)

คาสั่งกรุงเทพมหานคร ที ่ 3108/2528 เรื ่อง ข้อปฏิ บตั ิ เกีย่ วกับการก่อสร้างที ่ อาจท าให้ต้นไม้เสี ยหาย

5)

หลักเกณฑ์ ในการพิ จารณาปลูกและคิ ดค่ าเสี ยหายต้น ไม้ในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2526 ตาม คาสั่ง
กรุงเทพมหานคร ที ่ 1024/2526 ลงวันที ่ 24 มี นาคม 2526

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริ กำร: ท้ องถิ่น
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
0 นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การอนุญาตขุดล้ อมย้ ายต้ นไม้ ในที่สาธารณะเพื่อเปิ ดทางเข้ าออกอาคารและสถานที่
สานักงานเขตดุสิต นายมงคล
11. ช่ องทำงกำรให้ บริ กำร
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1)

สถานที่ให้ บริ การ ฝ่ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สานักงานเขตดุสิต /ติ ดต่ อด้วยตนเอง ณ
หน่ วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริ การ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่ เวลา
08:00 - 16:00 น. (มี พักเที ่ยง)
หมายเหตุ (317 ถนนสุโขทัย ดุสิต กทม. 10300)

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
กรุ งเทพมหานครมีหน้ าที่ในการดูแลรักษาสนามหญ้ าและต้ นไม้ ในถนนและสถานสาธารณะ ซึ่งห้ ามมิให้ ผ้ ู ใดโค่นต้ นไม้
ตัด เด็ด หรือกระทาด้ วยประการใดๆ ให้ เกิดความเสี ยหายหรือน่า จะเป็ น อันตรายแก่ต้นไม้ หรื อใบดอก ผลหรือส่ วนใด
ส่ วนหนึ่งของต้ นไม้ ที่ปลู กไว้ หรือขึ ้นเองตามธรรมชาติในที่สาธารณะหรื อสถานสาธารณะ แต่มิให้ ใช้ บงั คับแก่การกระทา
ของผู้ ได้ รบั มอบหมายจากพนักงาน เจ้ าหน้ าที่ หรือผู้ ได้ รบั อนุญาตเป็ นหนังสื อให้ โค่นหรือตัดต้ น ไม้ จ ากเจ้ าพนักงาน
ท้ องถิ่น ตามพระราชบัญญัติรกั ษาความสะอาดและความเป็ นระเบี ยบเรี ยบร้ อ ยของบ้ านเมื อง พ.ศ.2535 การขุดล้ อม
ย้ ายต้ นไม้ ในที่สาธารณะเพื่อเปิ ดทางเข้ าออกอาคารและสถานที่ จึงเป็ นการดาเนินการของสานักงานสวนสาธารณะ หรือ
สานักงานเขตพื ้นที่ผ้ ู รบั ผิ ดชอบ แล้ วแต่กรณี ตามคาสั่งกรุ งเทพมหานครที่ 3108/2528 เรื่องข้ อปฏิบตั ิเกี่ยวกับการ
ก่อสร้ างที่อาจทาให้ ต้นไม้ เสี ยหาย และคาสั่งกรุ งเทพมหานครที่ 370/2556 เรื่อง มอบอานาจให้ ข้าราชการ
กรุ งเทพมหานครปฏิบตั ิราชการแทนผู้ ว่ าราชการกรุ งเทพมหานครลงวันที่ 22 มกราคม 2556 ซึ่งผู้ ขอรับบริการสามารถ
ขอรับบริการได้ ตามข้ อ บัญญัติและระเบียบที่ กาหนด โดยแจ้ งความประสงค์ด้วยการติดต่อด้ วยตนเองหรื อมีหนังสื อแจ้ ง
ความประสงค์ถึงสานักงานสวนสาธารณะ สานักสิ่ งแวดล้ อมหรือสานักงานเขตพื ้นที่ ที่อาคารหรือสถานที่นนตั
ั ้ งอยู
้ ่ ซึ่ง
การให้ บริการดังกล่ าวจะพิจารณาด าเนิน การตามลาดับวันที่ข อรับบริการ
หมายเหตุ
1. ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคู่มือจะเริ่ มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ า ที่ตรวจสอบ เอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคู่มื อ
ประชาชนเรียบร้ อยแล้ ว
2. กรณี คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้ ว น/หรื อมีความบกพร่ องไม่สมบู รณ์ เป็ นเหตุไม่ให้ สามารถพิจารณาได้
เจ้ าหน้ าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรื อเอกสารหลั กฐานที่ ยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ ยื่นคาขอจะต้ อง
ดาเนินการแก้ ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่ มเติมภายในระยะ เวลากาหนดในบันทึกดังกล่ าว มิเช่นนันจะถื
้ อว่าผู้ ยื่นคาขอละ
ทิ ้งคาขอ โดยเจ้ าหน้ าที่และผู้ ยื่นคาขอหรือผู้ ได้ รบั มอบอานาจจะลงนามบันทึก ดังกล่ า ว และจะมอบสาเนาบันทึกความ
บกพร่องดังกล่ าวให้ ผ้ ู ยื่นคาขอหรือผู้ ได้ รบั มอบ อานาจไว้ เป็ นหลักฐาน
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3. เจ้ าหน้ าที่จะแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ู ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่พิจารณาแล้ วเสร็จ ตามมาตรา 10 แห่ง
พ.ร.บ.การอานวยความสะดวกในการพิจ ารณาอนุญ าตของทางราชการ พ.ศ.2558

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลำ
ให้ บริ กำร

การตรวจสอบเอกสาร

- ผู้ ขอใช้ บริการยื่นหนังสื อ
แจ้ งความประสงค์พร้ อม
เอกสารที่เกี่ยวข้ อง

10 นาที

การพิจารณา

- เจ้ าหน้ าที่ออกตรวจสอบ
ณ สถานที่ที่ผ้ ู ขอแจ้ งความ
ประสงค์

2 วันทาการ

การพิจารณา

- เจ้ าหน้ าที่พิจารณาคิด
ค่าบริการ พร้ อมจัดทา
รายงานและเสนอผู้ มี
อานาจอนุมตั ิ

2 วันทาการ

-

- ติดต่อขอรับหนังสื อ
อนุญาต และชาระ
ค่าบริการ

1 วันทาการ

1)

2)

3)

4)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริ กำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รั บผิดชอบ
ฝ่ ายรักษาความ
สะอาดและ
สวนสาธารณะ
สานักงานเขต
ดุสิต
ฝ่ ายรักษาความ
สะอาดและ
สวนสาธารณะ
สานักงานเขต
ดุสิต
ฝ่ ายรักษาความ
สะอาดและ
สวนสาธารณะ
สานักงานเขต
ดุสิต
ฝ่ ายรักษาความ
สะอาดและ
สวนสาธารณะ
สานักงานเขต
ดุสิต

หมำยเหตุ

((สานัก
สิ่ งแวดล้ อม หรือ
สานักงานเขตใน
พื ้นที่))
(สานักงาน
สวนสาธารณะ
หรือ สานักงาน
เขตในพื ้นที่)
(สานักงาน
สวนสาธารณะ
หรือ สานักงาน
เขตในพื ้นที่)
(- ผู้ ขอใช้ บริการ
นาใบนัดหมาย
การขอรับบริการฯ
ติดต่อขอรับ
หนังสื ออนุญาต/
ไม่อนุญาต ตาม
นัดหมาย ณ
สานักงาน
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริ กำร

ระยะเวลำ
ให้ บริ กำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รั บผิดชอบ

หมำยเหตุ

สวนสาธารณะ
หรือ สานักงาน
เขตในพื ้นที่)
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 5 วันทาการ
14. งำนบริ กำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่น คำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครั ฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริ ง
บัตรประจำตัว
กรมกำรปกครอง
1
1)
ประชำชน

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

หมำยเหตุ
-

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)

2)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
หนังสื อหรือใบคำ สำนักสิ่ งแวดล้ อม
ร้ องแจ้ งควำม
ประสงค์
หนังสื อมอบ
อำนำจจำก
เจ้ ำของต้ นไม้
กรณี ที่เจ้ ำของ
ไม่ได้ ดำเนินกำร
ด้ วยตนเอง หรือ
หนังสื อมอบ

1

1

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริ ง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-
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ที่

3)

4)

5)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริ ง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
อำนำจจำกนิติ
บุคคลโดยลง
นำมรับรอง
สำเนำโดย
กรรมกำรผู้ มี
อำนำจลงนำม
และประทับตรำ
นิติบุคคล หรือลง
นำมจริงด้ วย
ลำยมือเท่ำนัน้
ภำพถ่ำยของ
ต้ นไม้ ที่ขออนุมตั ิ
ขุดล้ อมย้ ำย
แผนที่แสดง
ตำแหน่งของ
สถำนที่
ดำเนินกำรตำม
คำขออนุมตั ิขุด
ล้ อมย้ ำยต้ นไม้
หนังสื อขอ
สำนักกำรโยธำ
อนุญำตเปิ ดทำง
เท้ ำและคันหิน
จำกสำนักกำร
โยธำ

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

1

ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

-

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) ประเภทไม้ ยืนต้ น ขนำดรอบโคนต้ น 1 - 9 ซม. ต้ นละ
ค่ ำธรรมเนียม 500 บาท
หมำยเหตุ -

6/13

2)

ประเภทไม้ ยืนต้ น ขนำดรอบโคนต้ น 10 - 19 ซม. ต้ นละ
ค่ ำธรรมเนียม 2,000 บาท
หมำยเหตุ -

3)

ประเภทไม้ ยืนต้ น ขนำดรอบโคนต้ น 20 - 29 ซม. ต้ นละ
ค่ ำธรรมเนียม 3,000 บาท
หมำยเหตุ -

4)

ประเภทไม้ ยืนต้ น ขนำดรอบโคนต้ น 30 - 39 ซม. ต้ นละ
ค่ ำธรรมเนียม 4,000 บาท
หมำยเหตุ -

5)

ประเภทไม้ ยืนต้ น ขนำดรอบโคนต้ น 40 - 49 ซม. ต้ นละ
ค่ ำธรรมเนียม 5,000 บาท
หมำยเหตุ -

6)

ประเภทไม้ ยืนต้ น ขนำดรอบโคนต้ น 50 - 99 ซม. ต้ นละ
ค่ ำธรรมเนียม 10,000 บาท
หมำยเหตุ -

7)

ประเภทไม้ ยืนต้ น ขนำดรอบโคนต้ น 100 ซม. ขึน้ ไป ต้ นละ
ค่ ำธรรมเนียม 20,000 บาท
หมำยเหตุ -

8)

ประเภทไม้ พ่ ุม ขนำดรอบโคนต้ น 1 - 9 ซม. ต้ นละ
ค่ ำธรรมเนียม 500 บาท
หมำยเหตุ (ในกรณี ที่มีลาต้นมากกว่า 1 ลาต้น ให้วดั เส้นรอบวงของลาต้นที ่ใหญ่ ที่สุด )

9)

ประเภทไม้ พ่ ุม ขนำดรอบโคนต้ น 10 - 19 ซม. ต้ นละ
ค่ ำธรรมเนียม 2,000 บาท
หมำยเหตุ (ในกรณี ที่มีลาต้นมากกว่า 1 ลาต้น ให้วดั เส้นรอบวงของลาต้นที ่ใหญ่ ที่สุด )
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10) ประเภทไม้ พ่ ุม ขนำดรอบโคนต้ น 20 - 29 ซม. ต้ นละ
ค่ ำธรรมเนียม 3,000 บาท
หมำยเหตุ (ในกรณี ที่มีลาต้นมากกว่า 1 ลาต้น ให้วดั เส้นรอบวงของลาต้นที ่ใหญ่ ที่สุด )
11) ประเภทไม้ พ่ ุม ขนำดรอบโคนต้ น 30 - 39 ซม. ต้ นละ
ค่ ำธรรมเนียม 4,000 บาท
หมำยเหตุ (ในกรณี ที่มีลาต้นมากกว่า 1 ลาต้น ให้วดั เส้นรอบวงของลาต้นที ่ใหญ่ ที่สุด )
12) ประเภทไม้ พ่ ุม ขนำดรอบโคนต้ น 40 - 49 ซม. ต้ นละ
ค่ ำธรรมเนียม 5,000 บาท
หมำยเหตุ (ในกรณี ที่มีลาต้นมากกว่า 1 ลาต้น ให้วดั เส้นรอบวงของลาต้นที ่ใหญ่ ที่สุด )
13) ประเภทไม้ พ่ ุม ขนำดรอบโคนต้ น 50 - 99 ซม. ต้ นละ
ค่ ำธรรมเนียม 10,000 บาท
หมำยเหตุ (ในกรณี ที่มีลาต้นมากกว่า 1 ลาต้น ให้วดั เส้นรอบวงของลาต้นที ่ใหญ่ ที่สุด )
14) ประเภทไม้ พ่ ุม ขนำดรอบโคนต้ น 100 ซม. ขึน้ ไป ต้ นละ
ค่ ำธรรมเนียม 20,000 บาท
หมำยเหตุ (ในกรณี ที่มีลาต้นมากกว่า 1 ลาต้น ให้วดั เส้นรอบวงของลาต้นที ่ใหญ่ ที่สุด )
15) ประเภทไม้ ดอกไม้ ประดับ กรณีเป็ นต้ นคิดค่ ำเสียหำยต้ นละ
ค่ ำธรรมเนียม 100 บาท
หมำยเหตุ 16) ประเภทไม้ ดอกไม้ ประดับ กรณีเป็ นแปลง เป็ นกอหนำ เป็ นรู ปทรง คิดค่ ำเสียหำย ตร.ม. ละ
ค่ ำธรรมเนียม 500 บาท
หมำยเหตุ 17) ประเภทไม้ คลุมดิน คิดค่ ำเสียหำย ตร.ม. ละ
ค่ ำธรรมเนียม 250 บาท
หมำยเหตุ -
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18) ประเภทหญ้ ำ คิดค่ ำเสียหำย ตร.ม. ละ
ค่ ำธรรมเนียม 50 บาท
หมำยเหตุ -

17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ฝ่ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สานักงานเขตดุสิต
หมายเหตุ (317 ถนนสุโขทัย ดุสิต กทม. 10300 โทร 0 2585 9983 โทรสาร 0 2587 0923 )
2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่ วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
ใบติดต่อขออนุญาตขุดล้ อมย้ ายต้ นไม้ ในที่สาธารณะเพื่อ เปิ ดทางเข้ า ออกอาคารและสถานที่
-

19. หมำยเหตุ
รายละเอียดช่องทางการติดต่อขอรับบริ การ
1. ฝ่ ายปลู กบารุ งรักษา สานักงานสวนสาธารณะ สานักสิ่ งแวดล้ อม ศาลาว่าการกรุ งเทพมหานคร 2 ถนนมิตรไมตรี แขวง
ดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 โทร 0-2248 2534 โทรสาร 0-2248 1533
2. ฝ่ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สานักงานเขต
1. เขตคลองสาน 861 ถนนลาดหญ้ า แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุ งเทพมหานคร 10600 โทร 0-2437-9995
2. เขตคลองสามวา 111 ถนนเลี ยบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุ งเทพมหานคร 10510 โทร 0-25480337 ต่อ 5126
3. เขตคลองเตย เลขที่ 599 สามแยกกล้ วยน ้าไท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร 10110 โทร 0-2240-
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2486, 0-2240-2489
4. เขตคันนายาว 9 ซอย 01 กาญจนาภิเษก11/5 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุ งเทพมหานคร
10230 โทร 0-2379-9948-9
5. เขตจตุจกั ร 5 ซอยวิภาวดีรงั สิ ต 34 แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร 10900 โทร 0-2511-2658
6. เขตจอมทอง 38 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 3 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุ งเทพมหานคร 10150 โทร 0 2427 8421, 0
2427 7919
7. เขตดอนเมือง 999 ถ.เชิดวุฒากาศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุ งเทพมหานคร 10210 โทร 0-2565-9414
8. เขตดินแดง 99 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร 10400 โทร 0-2245-3376, 0-22452656
9. เขตดุสิต 317 ถ.สุ โขทัย เขตดุสิต กรุ งเทพมหานคร 10300 โทร 0-2585-9983
10. เขตตลิ่ งชัน 333 ถนนชักพระ แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่ งชันกรุ งเทพมหานคร 10170 โทร 0-2433-2722 โทรสาร 02424-9251
11. เขตทวีวฒ
ั นา เลขที่ 1 ถนนอุทยาน ซอย 5 แขวงทวีวฒ
ั นา เขตทวีวฒ
ั นา กรุ งเทพมหานคร 10170 โทร 0-24414973-84
12. เขตทุ่งครุ เลขที่ 2 ซอยประชาอุทิศ 86 ถนนประชาอุทิศ เขตทุ่งครุ กรุ งเทพมหานคร 10140 โทร 0-2464-4392
13. เขตธนบุรี 160 ถนนเทอดไทย แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุ งเทพมหานคร 10600 โทร0-2465-0025
14. เขตบางกะปิ 189 ถ. ลาดพร้ าว แขวงคลองจัน่ เขตบากะปิ กรุ งเทพมหานคร 10240 โทร 0-2377-5494
15.เขตบางกอกน้ อย 31/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 32 ศิริราช เขตบางกอกน้ อย กรุ งเทพมหานคร 10700 โทร0-2435-0226
16. เขตบางกอกใหญ่ เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุ งเทพมหานคร 10600 โทร 0-2457-
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0069 ต่อ5722-5724, 0-2457 5624 โทรสาร 0-2457 5624
17. เขตบางขุนเทียน เลขที่ตงั ้ 164 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน กรุ งเทพมหานคร 10150 โทร 02415-0138
18.เขตบางเขน เลขที่ 14 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิ น แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุ งเทพมหานคร 10220 โทร 0-25211285 เบอร์ภายใน 5873 - 5874
19. เขตบางคอแหลม เลขที่ 193 ถนนพระรามที่ 3 ซอย 7 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุ งเทพมหานคร 10120
โทร 0-2291-0287
20. เขตบางซื่อ 99 ซอยกานต์ประภา ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุ งเทพมหานคร 10800 โทร 02585-9974
21. เขตบางนา 888 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร 10260โทร 0-2173 5269 โทรสาร 02173 5269
22. เขตบางบอน เลขที่ 1 ซอยเอกชัย 135/1 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุ งเทพมหานคร 10150 โทร0-2450-3201
ต่อ 6114, 0-2450-3285 โทรสาร0-2450-3296
23. เขตบางพลัด เลขที่ 39 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้ อ เขตบางพลัด กรุ งเทพมหานคร 10700 โทร 0-2433-6139,
0-2433-7436
24.เขตบางรัก 5 ถ.นเรศ แขวงสี่ พระยา เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร 10500 โทร 0-2234 3609 โทรสาร 0-2234 3609
25. เขตบางแค เลขที่ 1 ถนนกาญจนาภิเษก 0010 แยก 2 แขวงบางแค เขตบางแค กทม. 10160 โทร 0-2454-5808
โทรสาร 0-2454-5808
26.เขตบึงกุ่ม 999 ถนนเสรีไทย ซอยเสรีไทย 43 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุ งเทพฯ 10240 โทร 02-364-7419 โทรสาร
02-364-7419
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27. เขตปทุมวัน 12/1-4 ซอยรองเมือง 5 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330 โทร 0-2214 1045 โทรสาร
0-2214 1045
28. เขตประเวศ 33 ถนนเฉลิ มพระเกียรติ ร.9 ซอย 81 ถ.เฉลิ มพระเกียรติ แขวง/เขตประเวศ กรุ งเทพมหานคร 10250
โทร 0-2328-7954 ต่อ 6374
29. เขตป้อมปราบศัตรู พ่าย เลขที่ 50 ถนนศุภมิตร แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรู พ่าย กรุ งเทพมหานคร 10100
โทร 0-2281-3012, 0-2282-5102, 0-2280-7857
30.เขตพญาไท เลขที่ 13 ซอยอารีย์ 2 ถนนพหลโยธิ น แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร 10400 โทร02279-4140-3, 02-279-4140, 02-279-3055, 02-279-6682
31. เขตพระนคร 78 ซอยสามเสน 3 แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุ งเทพมหานคร 10200 โทร 0-2621-0921, 02223-5089, 0-2224-2410
32. เขตพระโขนง 1792 ถนนสุ ขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุ งเทพมหานคร 10260 โทร 0-2332-9683, 0-23329682
33. เขตภาษี เจริญ เลขที่ 46 ซอยเพชรเกษม 54 แขวงบางหว้ า เขตภาษี เจริญ กรุ งเทพมหานคร 10160 โทร 0-2413
0565ภายใน 6624 - 6625
34. เขตมีนบุรี 333 ถนนสี หบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุ งเทพมหานคร 10510 โทร 0-2540-7175 โทรสาร 02914-5836
35. เขตยานนาวา 209/1 ถ.นราธิ วาสราชนครินทร์ 28 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร 10120 โทร 02294 2392, โทรสาร. 0 2294 8778
36. เขตราชเทวี 10 ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุ งเทพมหานคร 10400 โทร 0-2354-4197
37. เขตราษฎร์บูรณะ 1 ถ.ราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุ งเทพมหานคร 10140 โทร 0-24274719, 0-2428-0442
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38.เขตลาดกระบัง 4 ซอยลาดกระบัง 15 ถ.ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุ งเทพมหานคร 10520 โทร
0-2326-9013
39. เขตลาดพร้ าว 208 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้ าว เขตลาดพร้ าว กทม.10230 แผนที่ กรุ งเทพมหานคร 10230 โทร
0-2539-8246
40. เขตวังทองหลาง อาคารบี สิ ริอุส พลาซ่า 2553 ซอยลาดพร้ าว 85-87 ถนนลาดพร้ าว แขวงคลองเจ้ าคุณสิ งห์ เขตวัง
ทองหลาง กรุ งเทพมหานคร 10310 โทร 0-2538-5350
41.เขตวัฒนา 1000/29-34 อาคารลิ เบอร์ตี ้พลาซ่า ชัน้ 6-8 ซอยสุ ขุมวิท 55 (ทองหล่ อ) ถนนสุ ขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร 10110 โทร 0-2381 8930ต่อ 7018-7019
42. เขตสะพานสู ง 5 ซอยรามคาแหง 118 ถนนรามคาแหง แขวง/เขตสะพานสู ง กรุ งเทพมหานคร 10240 โทร 0-23722918-22
43. เขตสาทร 59 ซอยจันทน์ 18/7 (ซอยเซนต์หลุ ยส์ 3) แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร 10120 โทร 02211-9479
44. เขตสายไหม 222 ถ.สุ ขาภิบาล5 แขวงออเงิ น เขตสายไหม กรุ งเทพมหานคร 10220 โทร 0-2158 7365
45. เขตสัมพันธวงศ์ ถนนโยธา แขวงตลาดน้ อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุ งเทพฯ 10100 โทร 0-2234 5905 โทรสาร 0-2234
9687
46. เขตสวนหลวง 2998 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุ งเทพมหานคร 10250 โทร 0-2322 4671
โทรสาร0 2322 4671
47.เขตหนองจอก 16 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุ งเทพมหานคร 10530 โทร-0 2543 1478
48.เขตหนองแขม 555 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้ างพลู เขตหนองแขม กรุ งเทพมหานคร 10160 โทร-0 2421 8386

13/13

49.เขตหลักสี่ 999 หมู่ 2 ซ.แจ้ งวัฒนะ 10 ถ.แจ้ งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้ อง กรุ งเทพมหานคร 10210 โทร 0-2982 2096-7
โทรสาร0-2576 1393
50. เขตห้ วยขวาง 2 ถนนประชาอุทิศ แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพมหานคร 10310 โทร 0-2275-6786

วันที่พิมพ์
สถำนะ

27/07/2558
รออนุมตั ิขนที
ั ้ ่ 2 โดยสานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทำโดย
สานักงานเขตดุสิต
กรุ งเทพมหานคร
อนุมัติโดย เผยแพร่ โดย -

