คูม
่ อ
ื สาหร ับประชาชน : การอนุญาตขุดล้อมย้ายต้นไม้ในทีส
่ าธารณะเพือ
่ เปิ ดทางเข้าออกอาคาร
และสถานที่
หน่วยงานทีใ่ ห้บริการ : ฝ่ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สานั กงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี าร เงือ
่ นไข (ถ้ามี) ในการยืน
่ คาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรุงเทพมหานครมีหน ้าทีใ่ นการดูแลรักษาสนามหญ ้าและต ้นไม ้ในถนนและสถานสาธารณะ ซึง่ ห ้ามมิให ้ผู ้ใดโค่นต ้นไม ้ ตัด เด็ด
หรือกระทาด ้วยประการใดๆ ให ้เกิดความเสียหายหรือน่าจะเป็ นอันตรายแก่ต ้นไม ้ หรือใบดอก ผลหรือส่วนใดส่วนหนึง่ ของต ้นไม ้ที่
ปลูกไว ้หรือขึน
้ เองตามธรรมชาติในทีส
่ าธารณะหรือสถานสาธารณะ แต่มใิ ห ้ใช ้บังคับแก่การกระทาของผู ้ได ้รับมอบหมายจาก
พนักงาน เจ ้าหน ้าที่ หรือผู ้ได ้รับอนุญาตเป็ นหนังสือให ้โค่นหรือตัดต ้นไม ้จากเจ ้าพนักงานท ้องถิน
่ ตามพระราชบัญญัตริ ักษาความ
สะอาดและความเป็ นระเบียบเรียบร ้อยของบ ้านเมือง พ.ศ.2535 การขุดล ้อมย ้ายต ้นไม ้ในทีส
่ าธารณะเพือ
่ เปิ ดทางเข ้าออกอาคาร
และสถานที่ จึงเป็ นการดาเนินการของสานักงานสวนสาธารณะ หรือสานักงานเขตพืน
้ ทีผ
่ ู ้รับผิดชอบ แล ้วแต่กรณี ตามคาสัง่
กรุงเทพมหานครที่ 3108/2528 เรือ
่ งข ้อปฏิบต
ั เิ กีย
่ วกับการก่อสร ้างทีอ
่ าจทาให ้ต ้นไม ้เสียหาย และคาสัง่ กรุงเทพมหานครที่
370/2556 เรือ
่ ง มอบอานาจให ้ข ้าราชการกรุงเทพมหานครปฏิบต
ั ริ าชการแทนผู ้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงวันที่ 22 มกราคม
2556 ซึง่ ผู ้ขอรับบริการสามารถขอรับบริการได ้ตามข ้อบัญญัตแ
ิ ละระเบียบทีก
่ าหนด โดยแจ ้งความประสงค์ด ้วยการติดต่อด ้วย
ตนเองหรือมีหนังสือแจ ้งความประสงค์ถงึ สานั กงานสวนสาธารณะ สานั กสิง่ แวดล ้อมหรือสานักงานเขตพืน
้ ที่ ทีอ
่ าคารหรือสถานที่
นัน
้ ตัง้ อยู่ ซึง่ การให ้บริการดังกล่าวจะพิจารณาดาเนินการตามลาดับวันทีข
่ อรับบริการ
หมายเหตุ
1. ขัน
้ ตอนการดาเนินงานตามคูม
่ อ
ื จะเริม
่ นับระยะเวลาตัง้ แต่เจ ้าหน ้าทีต
่ รวจสอบ เอกสารครบถ ้วนตามทีร่ ะบุไว ้ในคูม
่ อ
ื ประชาชน
เรียบร ้อยแล ้ว
2. กรณีคาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ ้วน/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็ นเหตุไม่ให ้สามารถพิจารณาได ้ เจ ้าหน ้าทีจ
่ ะ
จัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ ยืน
่ เพิม
่ เติม โดยผู ้ยืน
่ คาขอจะต ้องดาเนินการแก ้ไขและ/
หรือยืน
่ เอกสารเพิม
่ เติมภายในระยะ เวลากาหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนัน
้ จะถือว่าผู ้ยืน
่ คาขอละทิง้ คาขอ โดยเจ ้าหน ้าทีแ
่ ละผู ้
ยืน
่ คาขอหรือผู ้ได ้รับมอบอานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสาเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให ้ผู ้ยืน
่ คาขอหรือผู ้
ได ้รับมอบ อานาจไว ้เป็ นหลักฐาน
3. เจ ้าหน ้าทีจ
่ ะแจ ้งผลการพิจารณาให ้ผู ้ยืน
่ คาขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วน
ั ทีพ
่ จ
ิ ารณาแล ้วเสร็จ ตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ.
การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
ช่องทางการให้บริการ

สถานทีใ่ ห้บริการ
สานั กสิง่ แวดล ้อม - ทาหนังสือแจ ้งผู ้อานวยการสานักสิง่ แวดล ้อม
ณ สานั กสิง่ แวดล ้อม ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๒ ถนนมิตร
ไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. ๑๐๔๐๐ หรือ ยืน
่ หนังสือ
แจ ้งความประสงค์ ณ ฝ่ ายปลูกบารุงรักษา สานักงาน
สวนสาธารณะ สานักสิง่ แวดล ้อม ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๒
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. ๑๐๔๐๐ โทร ๐๒๒๔๘ ๑๕๓๔ โทรสาร ๐-๒๒๔๘ ๑๕๓๓/ติดต่อด ้วยตนเอง ณ
หน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)
สถานทีใ่ ห้บริการ
สานั กงานเขต - ทาหนังสือแจ ้งผู ้อานวยการเขตในเขตพืน
้ ทีข
่ อรับ
บริการ หรือ ยืน
่ หนังสือแจ ้งความประสงค์ด ้วยตนเอง ณ ฝ่ าย
รักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สานักงานเขตบางกะปิ
เลขที่ 189 ถ.ลาดพร ้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240 โทร. 0 2377 5494 ต่อ 5777-8
โทรสาร 0 2377 5498/ติดต่อด ้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิ ดให้บริการ เปิ ดให ้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีท
่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย
่ ง)

ระยะเวลาเปิ ดให้บริการ เปิ ดให ้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีท
่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:00 - 16:00 น. (มีพักเทีย
่ ง)

(หมายเหตุ: -)
ขนตอน
ั้
ระยะเวลา และส่วนงานทีร่ ับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 5 วันทาการ
ลาด ับ
1)

2)

3)

4)

ขนตอน
ั้
การตรวจสอบเอกสาร
- ผู ้ขอใช ้บริการยืน
่ หนังสือแจ ้งความประสงค์พร ้อมเอกสารที่
เกีย
่ วข ้อง
(หมายเหตุ: ((สานั กสิง่ แวดล ้อม หรือ สานั กงานเขตในพืน
้ ที)่ ))
การพิจารณา
- เจ ้าหน ้าทีอ
่ อกตรวจสอบ ณ สถานทีท
่ ผ
ี่ ู ้ขอแจ ้งความประสงค์
(หมายเหตุ: (สานักงานสวนสาธารณะ หรือ สานั กงานเขตใน
พืน
้ ที)่ )
การพิจารณา
- เจ ้าหน ้าทีพ
่ จ
ิ ารณาคิดค่าบริการ พร ้อมจัดทารายงานและเสนอ
ผู ้มีอานาจอนุมัต ิ
(หมายเหตุ: (สานักงานสวนสาธารณะ หรือ สานั กงานเขตใน
พืน
้ ที)่ )
- ติดต่อขอรับหนังสืออนุญาต และชาระค่าบริการ
(หมายเหตุ: (- ผู ้ขอใช ้บริการนาใบนัดหมายการขอรับบริการฯ
ติดต่อขอรับหนังสืออนุญาต/ไม่อนุญาต ตามนัดหมาย ณ
สานั กงานสวนสาธารณะ หรือ สานั กงานเขตในพืน
้ ที)่ )

ระยะเวลา
10 นาที

ส่วนทีร่ ับผิดชอบ
ฝ่ ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณะ
สานั กงานเขตบางกะปิ

2 วันทาการ

ฝ่ ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณะ
สานั กงานเขตบางกะปิ

2 วันทาการ

ฝ่ ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณะ
สานั กงานเขตบางกะปิ

1 วันทาการ

ฝ่ ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณะ
สานั กงานเขตบางกะปิ

รายการเอกสาร หล ักฐานประกอบ
่ เอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิม
ลาด ับ
ชือ
่ เติม (ถ้ามี)
1)
บ ัตรประจาต ัวประชาชน
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 2)
หน ังสือหรือใบคาร้องแจ้งความประสงค์
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 3)
หน ังสือมอบอานาจจากเจ้าของต้นไม้กรณีทเี่ จ้าของไม่ได้
ดาเนินการด้วยตนเอง หรือหน ังสือมอบอานาจจากนิตบ
ิ ุคคลโดยลง
นามร ับรองสาเนาโดยกรรมการผูม
้ อ
ี านาจลงนามและประท ับตรา
นิตบ
ิ ุคคล หรือลงนามจริงด้วยลายมือเท่านน
ั้
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 4)
ภาพถ่ายของต้นไม้ทข
ี่ ออนุม ัติขด
ุ ล้อมย้าย
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 5)
แผนทีแ
่ สดงตาแหน่งของสถานทีด
่ าเนินการตามคาขออนุม ัติขด
ุ
ล้อมย้ายต้นไม้
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 6)
หน ังสือขออนุญาตเปิ ดทางเท้าและค ันหินจากสาน ักการโยธา
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร
กรมการปกครอง

สานั กสิง่ แวดล ้อม

-

-

-

สานั กการโยธา

ลาด ับ

่ เอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิม
ชือ
่ เติม (ถ้ามี)
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ -

ค่าธรรมเนียม
ลาด ับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1)
ประเภทไม้ยน
ื ต้น ขนาดรอบโคนต้น 1 - 9 ซม. ต้นละ
(หมายเหตุ: -)
2)
ประเภทไม้ยน
ื ต้น ขนาดรอบโคนต้น 10 - 19 ซม. ต้นละ
(หมายเหตุ: -)
3)
ประเภทไม้ยน
ื ต้น ขนาดรอบโคนต้น 20 - 29 ซม. ต้นละ
(หมายเหตุ: -)
4)
ประเภทไม้ยน
ื ต้น ขนาดรอบโคนต้น 30 - 39 ซม. ต้นละ
(หมายเหตุ: -)
5)
ประเภทไม้ยน
ื ต้น ขนาดรอบโคนต้น 40 - 49 ซม. ต้นละ
(หมายเหตุ: -)
6)
ประเภทไม้ยน
ื ต้น ขนาดรอบโคนต้น 50 - 99 ซม. ต้นละ
(หมายเหตุ: -)
้ ไป ต้นละ
7)
ประเภทไม้ยน
ื ต้น ขนาดรอบโคนต้น 100 ซม. ขึน
(หมายเหตุ: -)
8)
ประเภทไม้พม
ุ่ ขนาดรอบโคนต้น 1 - 9 ซม. ต้นละ
(หมายเหตุ: (ในกรณีทม
ี่ ล
ี าต ้นมากกว่า 1 ลาต ้น ให ้วัดเส ้นรอบวงของลา
ต ้นทีใ่ หญ่ทส
ี่ ด
ุ ))
9)
ประเภทไม้พม
ุ่ ขนาดรอบโคนต้น 10 - 19 ซม. ต้นละ
(หมายเหตุ: (ในกรณีทม
ี่ ล
ี าต ้นมากกว่า 1 ลาต ้น ให ้วัดเส ้นรอบวงของลา
ต ้นทีใ่ หญ่ทส
ี่ ด
ุ ))
10)
ประเภทไม้พม
ุ่ ขนาดรอบโคนต้น 20 - 29 ซม. ต้นละ
(หมายเหตุ: (ในกรณีทม
ี่ ล
ี าต ้นมากกว่า 1 ลาต ้น ให ้วัดเส ้นรอบวงของลา
ต ้นทีใ่ หญ่ทส
ี่ ด
ุ ))
11)
ประเภทไม้พม
ุ่ ขนาดรอบโคนต้น 30 - 39 ซม. ต้นละ
(หมายเหตุ: (ในกรณีทม
ี่ ล
ี าต ้นมากกว่า 1 ลาต ้น ให ้วัดเส ้นรอบวงของลา
ต ้นทีใ่ หญ่ทส
ี่ ด
ุ ))
12)
ประเภทไม้พม
ุ่ ขนาดรอบโคนต้น 40 - 49 ซม. ต้นละ
(หมายเหตุ: (ในกรณีทม
ี่ ล
ี าต ้นมากกว่า 1 ลาต ้น ให ้วัดเส ้นรอบวงของลา
ต ้นทีใ่ หญ่ทส
ี่ ด
ุ ))
13)
ประเภทไม้พม
ุ่ ขนาดรอบโคนต้น 50 - 99 ซม. ต้นละ
(หมายเหตุ: (ในกรณีทม
ี่ ล
ี าต ้นมากกว่า 1 ลาต ้น ให ้วัดเส ้นรอบวงของลา
ต ้นทีใ่ หญ่ทส
ี่ ด
ุ ))
้ ไป ต้นละ
14)
ประเภทไม้พม
ุ่ ขนาดรอบโคนต้น 100 ซม. ขึน
(หมายเหตุ: (ในกรณีทม
ี่ ล
ี าต ้นมากกว่า 1 ลาต ้น ให ้วัดเส ้นรอบวงของลา
ต ้นทีใ่ หญ่ทส
ี่ ด
ุ ))
15)
ประเภทไม้ดอกไม้ประด ับ กรณีเป็นต้นคิดค่าเสียหายต้นละ
(หมายเหตุ: -)
16)
ประเภทไม้ดอกไม้ประด ับ กรณีเป็นแปลง เป็นกอหนา เป็นรูปทรง
คิดค่าเสียหาย ตร.ม. ละ
(หมายเหตุ: -)
17)
ประเภทไม้คลุมดิน คิดค่าเสียหาย ตร.ม. ละ
(หมายเหตุ: -)
18)
ประเภทหญ้า คิดค่าเสียหาย ตร.ม. ละ
(หมายเหตุ: -)

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 500 บาท
ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท
ค่าธรรมเนียม 3,000 บาท
ค่าธรรมเนียม 4,000 บาท
ค่าธรรมเนียม 5,000 บาท
ค่าธรรมเนียม 10,000 บาท
ค่าธรรมเนียม 20,000 บาท
ค่าธรรมเนียม 500 บาท
ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท
ค่าธรรมเนียม 3,000 บาท
ค่าธรรมเนียม 4,000 บาท
ค่าธรรมเนียม 5,000 บาท
ค่าธรรมเนียม 10,000 บาท
ค่าธรรมเนียม 20,000 บาท
ค่าธรรมเนียม 100 บาท
ค่าธรรมเนียม 500 บาท
ค่าธรรมเนียม 250 บาท
ค่าธรรมเนียม 50 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาด ับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1)
ฝ่ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สานักงานเขตบางกะปิ เลขที่ 189 ถ.ลาดพร ้าว แขวงคลองจั่น เขตบาง
กะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โทร. 0 2377 5494 ต่อ 5777-8 โทรสาร 0 2377 5498
(หมายเหตุ: (ทาหนังสือแจ ้งผู ้อานวยการเขต ณ สานักงานเขตในเขตพืน
้ ทีข
่ อรับบริการ หรือ โทรศัพท์แจ ้งฝ่ าย
รักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ณ สานักงานเขตพืน
้ ทีใ่ นสถานทีท
่ ข
ี่ อรับบริการ))
2)
สานั กสิง่ แวดล ้อม
(หมายเหตุ: (ทาหนังสือแจ ้งผู ้อานวยการสานักสิง่ แวดล ้อม สานักสิง่ แวดล ้อม ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ถนน
มิตรไมตรี เขตดินแดง กทม.10400 หรือ โทรศัพท์แจ ้ง สานั กงานสวนสาธารณะ สานั กสิง่ แวดล ้อม โทร. /โทรสาร
0 2246 8540))
3)
ศูนย์รับเรือ
่ งราวร ้องทุกข์ กรุงเทพมหานคร
(หมายเหตุ: (โทรศัพท์ 1555))
4)
ศูนย์บริการประชาชน สานั กปลัดสานั กนายกรัฐมนตรี
ิ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ ปณ.1111
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300))
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
แบบฟอร์ม ต ัวอย่างและคูม
่ อ
ื การกรอก
่ แบบฟอร์ม
ลาด ับ
ชือ
1)
ใบติดต่อขออนุญาตขุดล ้อมย ้ายต ้นไม ้ในทีส
่ าธารณะเพือ
่ เปิ ดทางเข ้าออกอาคารและสถานที่
(หมายเหตุ: -)
หมายเหตุ
รายละเอียดช่องทางการติดต่อขอรับบริการ
1. ฝ่ ายปลูกบารุงรักษา สานั กงานสวนสาธารณะ สานั กสิง่ แวดล ้อม ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง
เขตดินแดง กทม. 10400 โทร 0-2248 2534 โทรสาร 0-2248 1533
2. ฝ่ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สานักงานเขต
1. เขตคลองสาน 861 ถนนลาดหญ ้า แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทร 0-2437-9995
2. เขตคลองสามวา 111 ถนนเลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 โทร 0-2548-0337 ต่อ
5126
3. เขตคลองเตย เลขที่ 599 สามแยกกล ้วยน้ าไท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 0-2240-2486,
0-2240-2489
4. เขตคันนายาว 9 ซอย 01 กาญจนาภิเษก11/5 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
โทร 0-2379-9948-9
5. เขตจตุจักร 5 ซอยวิภาวดีรังสิต 34 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร 0-2511-2658
6. เขตจอมทอง 38 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 3 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 โทร 0 2427 8421, 0 2427
7919
7. เขตดอนเมือง 999 ถ.เชิดวุฒากาศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 โทร 0-2565-9414
8. เขตดินแดง 99 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2245-3376, 0-22452656
ิ 317 ถ.สุโขทัย เขตดุสต
ิ กรุงเทพมหานคร 10300 โทร 0-2585-9983
9. เขตดุสต
10. เขตตลิง่ ชัน 333 ถนนชักพระ แขวงคลองชักพระ เขตตลิง่ ชันกรุงเทพมหานคร 10170 โทร 0-2433-2722 โทรสาร 02424-9251

11. เขตทวีวฒ
ั นา เลขที่ 1 ถนนอุทยาน ซอย 5 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 โทร 0-2441-4973-84
12. เขตทุง่ ครุ เลขที่ 2 ซอยประชาอุทศ
ิ 86 ถนนประชาอุทศ
ิ เขตทุง่ ครุ กรุงเทพมหานคร 10140 โทร 0-2464-4392
13. เขตธนบุรี 160 ถนนเทอดไทย แขวงบางยีเ่ รือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 โทร0-2465-0025
14. เขตบางกะปิ 189 ถ. ลาดพร ้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โทร 0-2377-5494
15.เขตบางกอกน ้อย 31/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 32 ศิรริ าช เขตบางกอกน ้อย กรุงเทพมหานคร 10700 โทร0-2435-0226
16. เขตบางกอกใหญ่ เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600 โทร 0-24570069 ต่อ5722-5724, 0-2457 5624 โทรสาร 0-2457 5624
17. เขตบางขุนเทียน เลขทีต
่ งั ้ 164 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 โทร 0-24150138
18.เขตบางเขน เลขที่ 14 หมูท
่ ี่ 3 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย ์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 โทร 0-2521-1285
เบอร์ภายใน 5873 - 5874
19. เขตบางคอแหลม เลขที่ 193 ถนนพระรามที่ 3 ซอย 7 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 โทร
0-2291-0287
่ 99 ซอยกานต์ประภา ถนนริมคลองประปา แขวงบางซือ
่ เขตบางซือ
่ กรุงเทพมหานคร 10800 โทร 0-258520. เขตบางซือ
9974
21. เขตบางนา 888 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260โทร 0-2173 5269 โทรสาร 0-2173
5269
22. เขตบางบอน เลขที่ 1 ซอยเอกชัย 135/1 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 โทร0-2450-3201 ต่อ
6114, 0-2450-3285 โทรสาร0-2450-3296
23. เขตบางพลัด เลขที่ 39 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 โทร 0-2433-6139, 02433-7436
่ ระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร 0-2234 3609 โทรสาร 0-2234 3609
24.เขตบางรัก 5 ถ.นเรศ แขวงสีพ
25. เขตบางแค เลขที่ 1 ถนนกาญจนาภิเษก 0010 แยก 2 แขวงบางแค เขตบางแค กทม. 10160 โทร 0-2454-5808 โทรสาร
0-2454-5808
26.เขตบึงกุม
่ 999 ถนนเสรีไทย ซอยเสรีไทย 43 แขวงคลองกุม
่ เขตบึงกุม
่ กรุงเทพฯ 10240 โทร 02-364-7419 โทรสาร 02364-7419
27. เขตปทุมวัน 12/1-4 ซอยรองเมือง 5 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร 0-2214 1045 โทรสาร 02214 1045
28. เขตประเวศ 33 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 81 ถ.เฉลิมพระเกียรติ แขวง/เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทร 02328-7954 ต่อ 6374
29. เขตป้ อมปราบศัตรูพ่าย เลขที่ 50 ถนนศุภมิตร แขวงวัดโสมนัส เขตป้ อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 โทร 02281-3012, 0-2282-5102, 0-2280-7857
30.เขตพญาไท เลขที่ 13 ซอยอารีย ์ 2 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร02-2794140-3, 02-279-4140, 02-279-3055, 02-279-6682

31. เขตพระนคร 78 ซอยสามเสน 3 แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทร 0-2621-0921, 0-22235089, 0-2224-2410
32. เขตพระโขนง 1792 ถนนสุขม
ุ วิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 โทร 0-2332-9683, 0-23329682
33. เขตภาษี เจริญ เลขที่ 46 ซอยเพชรเกษม 54 แขวงบางหว ้า เขตภาษี เจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 โทร 0-2413 0565
ภายใน 6624 - 6625
34. เขตมีนบุรี 333 ถนนสีหบุรานุกจิ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 โทร 0-2540-7175 โทรสาร 0-29145836
35. เขตยานนาวา 209/1 ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ 28 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทร 0-2294
2392, โทรสาร. 0 2294 8778
36. เขตราชเทวี 10 ถ.พญาไท แขวงทุง่ พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2354-4197
37. เขตราษฎร์บรู ณะ 1 ถ.ราษฎร์บรู ณะ แขวงราษฎร์บรู ณะ เขตราษฎร์บรู ณะ กรุงเทพมหานคร 10140 โทร 0-2427-4719, 02428-0442
38.เขตลาดกระบัง 4 ซอยลาดกระบัง 15 ถ.ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 โทร 02326-9013
39. เขตลาดพร ้าว 208 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร ้าว เขตลาดพร ้าว กทม.10230 แผนที่ กรุงเทพมหานคร 10230 โทร02539-8246
40. เขตวังทองหลาง อาคารบี สิรอ
ิ ส
ุ พลาซ่า 2553 ซอยลาดพร ้าว 85-87 ถนนลาดพร ้าว แขวงคลองเจ ้าคุณสิงห์ เขตวัง
ทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร 0-2538-5350
้ 6-8 ซอยสุขม
41.เขตวัฒนา 1000/29-34 อาคารลิเบอร์ตพ
ี้ ลาซ่า ชัน
ุ วิท 55 (ทองหล่อ) ถนนสุขม
ุ วิท แขวงคลองตันเหนือ เขต
วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 0-2381 8930ต่อ 7018-7019
42. เขตสะพานสูง 5 ซอยรามคาแหง 118 ถนนรามคาแหง แขวง/เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 โทร 0-2372-291822
43. เขตสาทร 59 ซอยจันทน์ 18/7 (ซอยเซนต์หลุยส์ 3) แขวงทุง่ วัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทร 0-22119479
44. เขตสายไหม 222 ถ.สุขาภิบาล5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 โทร 0-2158 7365
45. เขตสัมพันธวงศ์ ถนนโยธา แขวงตลาดน ้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100 โทร 0-2234 5905 โทรสาร 0-2234 9687
46. เขตสวนหลวง 2998 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทร 0-2322 4671 โทรสาร
0 2322 4671
่ มสัมพันธ์ แขวงกระทุม
47.เขตหนองจอก 16 ถนนเชือ
่ ราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 โทร-0 2543 1478
48.เขตหนองแขม 555 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค ้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 โทร-0 2421 8386
49.เขตหลักสี่ 999 หมู่ 2 ซ.แจ ้งวัฒนะ 10 ถ.แจ ้งวัฒนะ แขวงทุง่ สองห ้อง กรุงเทพมหานคร 10210 โทร 0-2982 2096-7
โทรสาร0-2576 1393

50. เขตห ้วยขวาง 2 ถนนประชาอุทศ
ิ แขวงห ้วยขวาง เขตห ้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร 0-2275-6786

