ํ หร ับประชาชน : การให้บริการต ัดและขุดต้นไม้
คูม
่ อ
ื สา
หน่วยงานทีใ่ ห้บริการ : สํานักงานเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี าร เงือ
่ นไข (ถ้ามี) ในการยืน
่ คําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 ได ้ให ้กรุงเทพมหานครในการเรียกเก็บค่าบริการ แก่เอกชน ส่วน
ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท ้องถิน
่ กรุงเทพมหานครจึงได ้ออกข ้อบัญญัตก
ิ รุงเทพมหานคร เรือ
่ ง
ค่าบริการ พ.ศ. 2543 รวมทัง้ ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด ้วยอัตราค่าบริการและหลักเกณฑ์ วิธก
ี ารและเงือ
่ นไขในการยกเว ้น
หรือลดหย่อนค่าบริการ พ.ศ. 2544 ซึง่ ผู ้ขอรับบริการสามารถขอรับบริการตามข ้อ บัญญัตแ
ิ ละระเบียบทีก
่ ําหนด โดยเจ ้าหน ้าทีจ
่ ะ
ให ้บริการตามลําดับวันทีท
่ ข
ี่ อรับบริการ
หมายเหตุ
1. ขัน
้ ตอนการดําเนินงานตามคูม
่ อ
ื จะเริม
่ นับระยะเวลาตัง้ แต่เจ ้าหน ้าทีต
่ รวจสอบ เอกสารครบถ ้วนตามทีร่ ะบุไว ้ในคูม
่ อ
ื ประชาชน
เรียบร ้อยแล ้ว
2. กรณีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ ้วน/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็ นเหตุไม่ให ้สามารถพิจารณาได ้ เจ ้าหน ้าทีจ
่ ะ
จัดทําบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ ยืน
่ เพิม
่ เติม โดยผู ้ยืน
่ คําขอจะต ้องดําเนินการแก ้ไขและ /
หรือยืน
่ เอกสารเพิม
่ เติมภายในระยะ เวลากําหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนัน
้ จะถือว่าผู ้ยืน
่ คําขอละทิง้ คําขอ โดยเจ ้าหน ้าทีแ
่ ละผู ้
ยืน
่ คําขอหรือผู ้ได ้รับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให ้ผู ้ยืน
่ คําขอหรือผู ้
ได ้รับมอบ อํานาจไว ้เป็ นหลักฐาน
3. เจ ้าหน ้าทีจ
่ ะแจ ้งผลการพิจารณาให ้ผู ้ยืน
่ คําขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วน
ั ทีพ
่ จ
ิ ารณาแล ้วเสร็จ ตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ.
การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ .ศ.2558
ช่องทางการให้บริการ

สถานทีใ่ ห บ
้ ร กิ าร
สํานักสิง่ แวดล ้อม - ทําหนังสือแจ ้งผู ้อํานวยการสํานักสิง่ แวดล ้อม
ณ สํานักสิง่ แวดล ้อม ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๒ ถนนมิตร
่ หนังสือ
ไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม . ๑๐๔๐๐ หรือ ยืน
แจ ้งความประสงค์ ณ ฝ่ ายปลูกบํารุงรักษา สํานักงาน
สวนสาธารณะ สํานักสิง่ แวดล ้อม ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๒
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม . ๑๐๔๐๐ โทร ๐๒๒๔๘ ๑๕๓๔ โทรสาร ๐ -๒๒๔๘ ๑๕๓๓ / ติดต่อด ้วยตนเอง ณ
หน่วยงาน/ติดต่อด ้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)
สถานทีใ่ ห บ
้ ร กิ าร
สํานักงานเขต - ทําหนังสือแจ ้งผู ้อํานวยการเขตในเขตพืน
้ ทีข
่ อรับ
บริการ หรือ ยืน
่ หนังสือแจ ้งความประสงค์ด ้วยตนเอง ณ ฝ่ าย
รักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สํานักงานเขตในพืน
้ ทีข
่ อรับ
บริการ รายละเอียดช่องทางการติดต่ออยูใ่ นข ้อ 19. หมายเหตุ /
ติดต่อด ้วยตนเอง ณ หน่วยงาน /ติดต่อด ้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
(หมายเหตุ: เลขที่ 1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอก
ใหญ่ กทม. 10600 โทร. 02 457 0069 โทรสาร 02 457 5624
-)

ระยะเวลาเปิ ดให บ
้ ร กิ าร เปิ ดให ้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีท
่ างราชการกําหนด ) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย
่ ง)

ระยะเวลาเปิ ดให บ
้ ร กิ าร เปิ ดให ้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีท
่ างราชการกําหนด ) ตัง้ แต่เวลา
08:00 - 16:00 น. (มีพักเทีย
่ ง)

ขนตอน
ั้
ระยะเวลา และส่วนงานทีร่ ับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 5 วันทําการ
ลําด ับ
1)

ขนตอน
ั้
การตรวจสอบเอกสาร
รับเรือ
่ ง ตรวจสอบเอกสาร
้ ที่ ))
(หมายเหตุ: (สํานักสิง่ แวดล ้อม หรือ สํานักงานเขตในพืน

ระยะเวลา
10 นาที

ส่วนทีร่ ับผิดชอบ
ฝ่ ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณะ
สํานักงานเขตบางกอก
ใหญ่

2)

การพิจารณา
- เจ ้าหน ้าทีอ
่ อกตรวจสอบ ณ สถานทีท
่ ผ
ี่ ู ้ขอแจ ้งความประสงค์
้ ที่ ))
(หมายเหตุ: (สํานักสิง่ แวดล ้อม หรือ สํานักงานเขตในพืน

2 วันทําการ

ฝ่ ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณะ
สํานักงานเขตบางกอก
ใหญ่

3)

การพิจารณา
- เจ ้าหน ้าทีพ
่ จ
ิ ารณาคิดค่าบริการ พร ้อมจัดทํารายงานและเสนอ
ผู ้มีอํานาจอนุมัต ิ
(หมายเหตุ: (สํานักงานสวนสาธารณะ หรือ สํานักงานเขตใน
พืน
้ ที)่ )
- ติดต่อขอรับหนังสืออนุญาต และชําระค่าบริการ
(หมายเหตุ: (- ผู ้ขอใช ้บริการนํ าใบนัดหมายการขอรับบริการฯ
ติดต่อขอรับหนังสืออนุญาต /ไม่อนุญาต ตามนัดหมาย ณ
สํานักงานสวนสาธารณะ หรือ สํานักงานเขตในพืน
้ ที่ ))

2 วันทําการ

ฝ่ ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณะ
สํานักงานเขตบางกอก
ใหญ่

1 วันทําการ

ฝ่ ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณะ
สํานักงานเขตบางกอก
ใหญ่

4)

รายการเอกสาร หล ักฐานประกอบ
่ เอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิม
ลําด ับ
ชือ
่ เติม (ถ้ามี)
1)
บ ัตรประจําต ัวประชาชน
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 2)
หน ังสือหรือใบคําร้องแจ้งความประสงค์
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 3)
หน ังสือมอบอํานาจจากเจ้าของต้นไม้กรณีทเี่ จ้าของไม่ได้
ดําเนินการด้วยตนเอง หรือหน ังสือมอบอํานาจจากนิตบ
ิ ุคคลโดยลง
นามร ับรองสําเนาโดยกรรมการผูม
้ อ
ี ํานาจลงนามและประท ับตรา
นิตบ
ิ ุคคล หรือลงนามจริงด้วยลายมือเท่านน
ั้
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 4)
ภาพถ่ายของต้นไม้ทข
ี่ อร ับบริการต ัดและขุดต้นไม้
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 5)
แผนทีแ
่ สดงตําแหน่งของสถานทีๆ่ ขอร ับบริการ
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ -

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร
กรมการปกครอง

สํานักสิง่ แวดล ้อม

-

-

-

ค่าธรรมเนียม
ลําด ับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1)
ค่าบริการในการต ัดต้นไม้บริเวณทีไ่ ม่มส
ี งิ่ กีดขวาง ขนาดรอบโคน
ต้น ไม่เกิน 100 ซม. ต้นละ
(หมายเหตุ: -)
2)
ค่าบริการในการต ัดต้นไม้บริเวณทีไ่ ม่มส
ี งิ่ กีดขวาง ขนาดรอบโคน
ต้น 101 - 150 ซม. ต้นละ
(หมายเหตุ: -)
3)
ค่าบริการในการต ัดต้นไม้บริเวณทีไ่ ม่มส
ี งิ่ กีดขวาง ขนาดรอบโคน
ต้น 151 - 200 ซม. ต้นละ
(หมายเหตุ: -)
4)
ค่าบริการในการต ัดต้นไม้บริเวณทีไ่ ม่มส
ี งิ่ กีดขวาง ขนาดรอบโคน
ต้น 201 - 250 ซม. ต้นละ
(หมายเหตุ: -)
5)
ค่าบริการในการต ัดต้นไม้บริเวณทีไ่ ม่มส
ี งิ่ กีดขวาง ขนาดรอบโคน
ต้น 251 - 300 ซม. ต้นละ
(หมายเหตุ: -)
6)
ค่าบริการในการต ัดต้นไม้บริเวณทีไ่ ม่มส
ี งิ่ กีดขวาง ขนาดรอบโคน
้ ไป ต้นละ
ต้น 301 ซม. ขึน
(หมายเหตุ: -)
7)
ค่าบริการในการต ัดต้นไม้บริเวณทีจ
่ ําก ัดหรือมีสงิ่ กีดขวาง ขนาด
รอบโคนต้น ไม่เกิน 100 ซม. ต้นละ
(หมายเหตุ: -)
8)
ค่าบริการในการต ัดต้นไม้บริเวณทีจ
่ ําก ัดหรือมีสงิ่ กีดขวาง ขนาด
รอบโคนต้น 101 - 150 ซม. ต้นละ
(หมายเหตุ: -)
9)
ค่าบริการในการต ัดต้นไม้บริเวณทีจ
่ ําก ัดหรือมีสงิ่ กีดขวาง ขนาด
รอบโคนต้น 151 - 200 ซม. ต้นละ
(หมายเหตุ: -)
10)
ค่าบริการในการต ัดต้นไม้บริเวณทีจ
่ ําก ัดหรือมีสงิ่ กีดขวาง ขนาด
รอบโคนต้น 201 - 250 ซม. ต้นละ
(หมายเหตุ: -)
11)
ค่าบริการในการต ัดต้นไม้บริเวณทีจ
่ ําก ัดหรือมีสงิ่ กีดขวาง ขนาด
รอบโคนต้น 251 - 300 ซม. ต้นละ
(หมายเหตุ: -)
12)
ค่าบริการในการต ัดต้นไม้บริเวณทีจ
่ ําก ัดหรือมีสงิ่ กีดขวาง ขนาด
้ ไป ต้นละ
รอบโคนต้น 301 ซม. ขึน
(หมายเหตุ: -)
13)
ค่าบริการในการขุดโคนต้นไม้ทต
ี่ ัดแล้ว ขนาดรอบโคนต้น 50 –
100 ซม. ต้นละ
(หมายเหตุ: -)
14)
ค่าบริการในการขุดโคนต้นไม้ทต
ี่ ัดแล้ว ขนาดรอบโคนต้น 101 150 ซม. ต้นละ
(หมายเหตุ: -)
15)
ค่าบริการในการขุดโคนต้นไม้ทต
ี่ ัดแล้ว ขนาดรอบโคนต้น 151 200 ซม. ต้นละ
(หมายเหตุ: -)
16)
ค่าบริการในการขุดโคนต้นไม้ทต
ี่ ัดแล้ว ขนาดรอบโคนต้น 201 250 ซม. ต้นละ
(หมายเหตุ: -)
17)
ค่าบริการในการขุดโคนต้นไม้ทต
ี่ ัดแล้ว ขนาดรอบโคนต้น 251 300 ซม. ต้นละ

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 200 บาท
ค่าธรรมเนียม 500 บาท
ค่าธรรมเนียม 800 บาท
ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท
ค่าธรรมเนียม 1,400 บาท
ค่าธรรมเนียม 1,700 บาท
ค่าธรรมเนียม 400 บาท
ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท
ค่าธรรมเนียม 1,600 บาท
ค่าธรรมเนียม 2,200 บาท
ค่าธรรมเนียม 2,800 บาท
ค่าธรรมเนียม 3,400 บาท
ค่าธรรมเนียม 600 บาท
ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท
ค่าธรรมเนียม 1,400 บาท
ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท
ค่าธรรมเนียม 3,000 บาท

ลําด ับ
18)
19)
20)

รายละเอียดค่าธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)
ค่าบริการในการขุดโคนต้นไม้ทต
ี่ ัดแล้ว ขนาดรอบโคนต้น
้ ไป ต้นละ
ซม. ขึน
(หมายเหตุ: -)
ค่าเก็บขน ระยะทาง ไม่เกิน 10 กิโลเมตร เทีย
่ วละ
(หมายเหตุ: -)
้ ไป เทีย
ค่าเก็บขน ระยะทาง เกิน 10 กิโลเมตรขึน
่ วละ
(หมายเหตุ: -)

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
301

ค่าธรรมเนียม 4,000 บาท
ค่าธรรมเนียม 500 บาท
ค่าธรรมเนียม 700 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ
ลําด ับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ
1)
สํานักงานเขต
(หมายเหตุ: เลขที่ 1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม. 10600 โทร. 02 457 0069 โทรสาร
02 457 5624 (-ทําหนังสือแจ ้งผู ้อํานวยการเขต ณ สํานักงานเขตในเขตพืน
้ ทีข
่ อรับบริการ หรือ โทรศัพท์แจ ้งฝ่ าย
รักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ณ สํานักงานเขตพืน
้ ทีใ่ นสถานทีท
่ ข
ี่ อรับบริการ ))
2)

3)
4)

สํานักสิง่ แวดล ้อม
(หมายเหตุ: (ทําหนังสือแจ ้งผู ้อํานวยการสํานักสิง่ แวดล ้อม สํานักสิง่ แวดล ้อม ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ถนน
มิตรไมตรี เขตดินแดง กทม .10400 หรือ โทรศัพท์แจ ้ง สํานักงานสวนสาธารณะ สํานักสิง่ แวดล ้อม โทร . /โทรสาร
0 2246 8540))
ศูนย์รับเรือ
่ งราวร ้องทุกข์ กรุงเทพมหานคร
(หมายเหตุ: (โทรศัพท์ 1555))
ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ิ 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
ลําด ับ
1)
ใบติดต่อขอรับบริการตัดและขุดต ้นไม ้
(หมายเหตุ: -)

่ แบบฟอร์ม
ชือ

หมายเหตุ
รายละเอียดช่องทางการติดต่อขอรับบริการ
1. ฝ่ ายปลูกบํารุงรักษา สํานักงานสวนสาธารณะ สํานักสิง่ แวดล ้อม ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง
เขตดินแดง กทม. 10400 โทร 0-2248 2534 โทรสาร 0-2248 1533
2. ฝ่ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สํานักงานเขต
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 ้วยนํ้ 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 แขวงทวีวฒ
ั นา เขตทวีวฒ
ั นา 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 เขตบากะปิ 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
่ งั ้ 164 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 โทร 0-241517. เขตบางขุนเทียน เลขทีต
0138
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 ซอยรามคําแหง 118 ถนนรามคําแหง 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
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