
คูม่อืส าหรบัประชาชน : การใหบ้รกิารตดัและขดุตน้ไม ้
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะส านักงานเขตทววีฒันา  กรุงเทพมหานคร  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต  

พระราชบญัญัตริะเบยีบบรหิารกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 ไดใ้หก้รุงเทพมหานครในการเรยีกเก็บคา่บรกิาร แกเ่อกชน สว่น

ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวสิาหกจิหรอืราชการสว่นทอ้งถิน่ กรุงเทพมหานครจงึไดอ้อกขอ้บญัญัตกิรุงเทพมหานคร เรือ่ง

คา่บรกิาร พ.ศ. 2543 รวมทัง้ระเบยีบกรุงเทพมหานคร วา่ดว้ยอตัราคา่บรกิารและหลกัเกณฑ ์วธิีการและเงือ่นไขในการยกเวน้

หรอืลดหยอ่นคา่บรกิาร พ.ศ. 2544 ซึง่ผูข้อรับบรกิารสามารถขอรับบรกิารตามขอ้ บญัญัตแิละระเบยีบทีก่ าหนด โดยเจา้หนา้ทีจ่ะ

ใหบ้รกิารตามล าดบัวนัทีท่ีข่อรับบรกิาร  

 

หมายเหต ุ

 

 1. ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ที่ตรวจสอบ เอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน

เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

 2. กรณีค าขอหรอืเอกสารหลกัฐานไมค่รบถว้น/หรอืมคีวามบกพร่องไมส่มบรูณ์ เป็นเหตไุมใ่หส้ามารถพจิารณาได ้เจา้หนา้ทีจ่ะ

จัดท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลกัฐานที ่ยืน่เพิม่เตมิ โดยผูย้ื่ นค าขอจะตอ้งด าเนนิการแกไ้ขและ/

หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายในระยะ เวลาก าหนดในบนัทกึดงักลา่ว มเิชน่นัน้จะถอืวา่ผูย้ืน่ค าขอละทิง้ค าขอ โดยเจา้หนา้ทีแ่ละผู ้

ยืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจจะลงนามบนัทกึดงักลา่ว และจะมอบส าเนาบนัทกึความบกพร่องดงักลา่วใหผู้ย้ืน่ค าขอหรื อผู ้

ไดรั้บมอบ อ านาจไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 

 3. เจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วนั นับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ ตามมาตรา 10 แหง่ พ.ร.บ.

การอ านวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ .ศ.2558 

  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ส านักงานเขตทววีฒันา 
เลขที ่1 ถนนอทุยาน แขวงทววีฒันา เขตทววีฒันา กรุงเทพฯ 
10170 โทร. 024414973 โทรสาร 024414734/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:00 - 16:00 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ  

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 5 วนัท าการ 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
รับเรือ่ง ตรวจสอบเอกสาร 

(หมายเหต:ุ (ส านักส ิง่แวดลอ้ม หรอื ส านักงานเขตในพืน้ที่))  

10 นาท ี ฝ่ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณะ

ส านักงานเขตทววีฒันา 
 

2) การพจิารณา 

- เจา้หนา้ทีอ่อกตรวจสอบ ณ สถานทีท่ีผู่ข้อแจง้ความประสงค์  
(หมายเหต:ุ (ส านักส ิง่แวดลอ้ม หรอื ส านักงานเขตในพืน้ที่))  

2 วนัท าการ ฝ่ายรักษาความสะอาด

และสวนสาธารณะ
ส านักงานเขตทววีฒันา 

 

3) การพจิารณา 
- เจา้หนา้ทีพ่จิารณาคดิคา่บรกิาร พรอ้มจัดท ารายงานและเสนอ

ผูม้อี านาจอนุมัต ิ
(หมายเหต:ุ (ส านักงานสวนสาธารณะ หรอื ส านักงานเขตใน
พืน้ที)่)  

2 วนัท าการ ฝ่ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณะ

ส านักงานเขตทววีฒันา 
 



ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

4) - 

- ตดิตอ่ขอรับหนังสอือนุญาต และช าระคา่บรกิาร  
(หมายเหต:ุ (- ผูข้อใชบ้รกิารน าใบนัดหมายการขอรับบรกิารฯ 
ตดิตอ่ขอรับหนังสอือนุญาต/ไมอ่นุญาต ตามนัดหมาย ณ 
ส านักงานสวนสาธารณะ หรอื ส านักงานเขตในพืน้ที่))  

1 วนัท าการ ฝ่ายรักษาความสะอาด

และสวนสาธารณะ
ส านักงานเขตทววีฒันา 

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 

 

บตัรประจ าตวัประชาชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

2) 
 

หนงัสอืหรอืใบค ารอ้งแจง้ความประสงค  ์
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหตุ - 

ส านักสิง่แวดลอ้ม 

3) 

 

หนงัสอืมอบอ านาจจากเจา้ของตน้ไมก้รณีทีเ่จา้ของไมไ่ด้

ด าเนนิการดว้ยตนเอง หรอืหนงัสอืมอบอ านาจจากนติบิุคคลโดยลง

นามรบัรองส าเนาโดยกรรมการผูม้อี านาจลงนามและประทบัตรา
นติบิุคคล หรอืลงนามจรงิดว้ยลายมอืเทา่น ัน้  

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหตุ - 

- 

4) 
 

ภาพถา่ยของตน้ไมท้ีข่อรบับรกิารตดัและขดุตน้ไม้ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

- 

5) 

 

แผนทีแ่สดงต าแหนง่ของสถานที่ๆ  ขอรบับรกิาร  

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหตุ - 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) คา่บรกิารในการตดัตน้ไมบ้รเิวณทีไ่มม่สี ิง่กดีขวาง ขนาดรอบโคน
ตน้ ไมเ่กนิ 100 ซม. ตน้ละ 

(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 200 บาท 
  

 

2) คา่บรกิารในการตดัตน้ไมบ้รเิวณทีไ่มม่สี ิง่กดีขวาง ขนาดรอบโคน
ตน้ 101 - 150 ซม. ตน้ละ 

(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 
  

 

3) คา่บรกิารในการตดัตน้ไมบ้รเิวณทีไ่มม่สี ิง่กดีขวาง ขนาดรอบโคน

ตน้ 151 - 200 ซม. ตน้ละ 

(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 800 บาท 

  

 

4) คา่บรกิารในการตดัตน้ไมบ้รเิวณทีไ่มม่สี ิง่กดีขวาง ขนาดรอบโคน

ตน้ 201 - 250 ซม. ตน้ละ 

(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 1,000 บาท 

  

 

5) คา่บรกิารในการตดัตน้ไมบ้รเิวณทีไ่มม่สี ิง่กดีขวาง ขนาดรอบโคน

ตน้ 251 - 300 ซม. ตน้ละ 

(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 1,400 บาท 

  

 

6) คา่บรกิารในการตดัตน้ไมบ้รเิวณทีไ่มม่สี ิง่กดีขวาง ขนาดรอบโคน

ตน้ 301 ซม. ขึน้ไป ตน้ละ 

 คา่ธรรมเนยีม 1,700 บาท 

  



ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

(หมายเหต:ุ -)   

7) คา่บรกิารในการตดัตน้ไมบ้รเิวณทีจ่ ากดัหรอืมสี ิง่กดีขวาง ขนาด
รอบโคนตน้ ไมเ่กนิ 100 ซม. ตน้ละ 

(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 400 บาท 
  

 

8) คา่บรกิารในการตดัตน้ไมบ้รเิวณทีจ่ ากดัหรอืมสี ิง่กดีขวาง ขนาด
รอบโคนตน้ 101 - 150 ซม. ตน้ละ 

(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 1,000 บาท 
  

 

9) คา่บรกิารในการตดัตน้ไมบ้รเิวณทีจ่ ากดัหรอืมสี ิง่กดีขวาง ขนาด
รอบโคนตน้ 151 - 200 ซม. ตน้ละ 

(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 1,600 บาท 
  

 

10) คา่บรกิารในการตดัตน้ไมบ้รเิวณทีจ่ ากดัหรอืมสี ิง่กดีขวาง ขนาด

รอบโคนตน้ 201 - 250 ซม. ตน้ละ 

(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 2,200 บาท 

  

 

11) คา่บรกิารในการตดัตน้ไมบ้รเิวณทีจ่ ากดัหรอืมสี ิง่กดีขวาง ขนาด

รอบโคนตน้ 251 - 300 ซม. ตน้ละ 

(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 2,800 บาท 

  

 

12) คา่บรกิารในการตดัตน้ไมบ้รเิวณทีจ่ ากดัหรอืมสี ิง่กดีขวาง ขนาด

รอบโคนตน้ 301 ซม. ขึน้ไป ตน้ละ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 3,400 บาท 

  
 

13) คา่บรกิารในการขดุโคนตน้ไมท้ีต่ดัแลว้ ขนาดรอบโคนตน้ 50 – 

100 ซม. ตน้ละ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 600 บาท 

  
 

14) คา่บรกิารในการขดุโคนตน้ไมท้ีต่ดัแลว้ ขนาดรอบโคนตน้ 101 - 

150 ซม. ตน้ละ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 1,000 บาท 

  
 

15) คา่บรกิารในการขดุโคนตน้ไมท้ีต่ดัแลว้ ขนาดรอบโคนตน้ 151 - 

200 ซม. ตน้ละ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 1,400 บาท 

  
 

16) คา่บรกิารในการขดุโคนตน้ไมท้ีต่ดัแลว้ ขนาดรอบโคนตน้ 201 - 

250 ซม. ตน้ละ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 2,000 บาท 

  
 

17) คา่บรกิารในการขดุโคนตน้ไมท้ีต่ดัแลว้ ขนาดรอบโคนตน้ 251 - 

300 ซม. ตน้ละ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 3,000 บาท 

  
 

18) คา่บรกิารในการขดุโคนตน้ไมท้ีต่ดัแลว้ ขนาดรอบโคนตน้ 301 
ซม. ขึน้ไป ตน้ละ 

(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 4,000 บาท 
  

 

19) คา่เก็บขน ระยะทาง ไมเ่กนิ 10 กโิลเมตร เทีย่วละ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 
  

 

20) คา่เก็บขน ระยะทาง เกนิ 10 กโิลเมตรขึน้ไป เทีย่วละ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 700 บาท 
  

 
 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ส านักงานเขตทววีฒันา เลขที ่ 1 ถนนอทุยาน แขวงทววีฒันา เขตทวี

วฒันา กรุงเทพฯ 10170 โทร. 024414973 โทรสาร 024414734 
(หมายเหต:ุ (-ท าหนังสอืแจง้ผูอ้ านวยการเขต ณ ส านักงานเขตในเขตพืน้ทีข่อรับบรกิาร หรอื โทรศพัทแ์จง้ฝ่าย
รักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ณ ส านักงานเขตพืน้ทีใ่นสถานทีท่ีข่อรับบรกิาร ))  

2) ศนูยรั์บเรือ่งราวรอ้งทกุข ์กรุงเทพมหานคร 



ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

(หมายเหต:ุ (โทรศพัท ์1555))  
3) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลดัส านักนายกรัฐมนตรี 

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

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก  

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) ใบตดิตอ่ขอรับบรกิารตดัและขดุตน้ไม  ้
(หมายเหต:ุ -)  

 

หมายเหตุ 

รายละเอยีดชอ่งทางการตดิตอ่ขอรับบรกิาร  
 

1. ฝ่ายปลกูบ ารุงรักษา ส านักงานสวนสาธารณะ ส านักสิง่แวดลอ้ม ศาลาวา่การกรุงเทพมหานคร 2 ถนนมติรไมตร ีแขวงดนิแดง 
เขตดนิแดง กทม. 10400 โทร 0-2248 2534 โทรสาร 0-2248 1533 

 

2. ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ส านักงานเขต  
 

 1. เขตคลองสาน 861 ถนนลาดหญา้ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทร 0-2437-9995 
 

 2. เขตคลองสามวา 111 ถนนเลยีบคลองสอง แขวงบางชนั เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 โทร 0-2548-0337 ตอ่ 
5126 

 

 3. เขตคลองเตย เลขที ่599 สามแยกกลว้ยน ้าไท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 0-2240-2486, 
0-2240-2489 

 
 4. เขตคนันายาว 9 ซอย 01 กาญจนาภเิษก11/5 ถนนกาญจนาภเิษก แขวงคนันายาว เขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร 10230 

โทร 0-2379-9948-9 

 
 5. เขตจตจุักร 5 ซอยวภิาวดรัีงสติ 34 แขวงจตจุักร เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร 0-2511-2658 

 
 6. เขตจอมทอง 38 ซอยพระรามที ่2 ซอย 3 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 โทร 0 2427 8421, 0 2427 

7919 

 
 7. เขตดอนเมอืง 999 ถ.เชดิวฒุากาศ แขวงดอนเมอืง เขตดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร 10210 โทร 0-2565-9414 

 
 8. เขตดนิแดง 99 ถ. มติรไมตร ีแขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2245-3376, 0-22452656 

 
 9. เขตดสุติ 317 ถ.สโุขทยั เขตดสุติ กรุงเทพมหานคร 10300 โทร 0-2585-9983 

 

 10. เขตตลิง่ชนั 333 ถนนชกัพระ แขวงคลองชกัพระ เขตตลิง่ชนักรุงเทพมหานคร 10170 โทร 0-2433-2722 โทรสาร 0-
2424-9251 

 
 11. เขตทววีฒันา เลขที ่1 ถนนอทุยาน ซอย 5 แขวงทววีฒันา เขตทววีฒันา กรุงเทพมหานคร 10170 โทร 0-2441-4973-84 

 

 12. เขตทุง่ครุ เลขที ่2 ซอยประชาอทุศิ 86 ถนนประชาอทุศิ เขตทุง่ครุ กรุงเทพมหานคร 10140 โทร 0-2464-4392 
 

 13. เขตธนบรุ ี160 ถนนเทอดไทย แขวงบางยีเ่รอื เขตธนบรุ ีกรุงเทพมหานคร 10600 โทร0-2465-0025 
 

 14. เขตบางกะปิ 189 ถ. ลาดพรา้ว แขวงคลองจั่น เขตบากะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โทร 0-2377-5494 
 

 15.เขตบางกอกนอ้ย 31/1 ถนนจรัญสนทิวงศ ์32 ศริริาช เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร 10700 โทร0-2435-0226 



 

 16. เขตบางกอกใหญ ่เลขที ่1 ถนนรัชดาภเิษก แขวงวดัทา่พระ เขตบางกอกใหญ ่กรุงเทพมหานคร 10600 โทร 0-2457-
0069 ตอ่5722-5724, 0-2457 5624 โทรสาร 0-2457 5624 

 
 17. เขตบางขนุเทยีน เลขทีต่ัง้ 164 ถนนพระรามที ่2 แขวงแสมด า เขตบางขนุเทยีน กรุงเทพมหานคร 10150 โทร 0-2415-

0138 

 
 18.เขตบางเขน เลขที ่14 หมูท่ี ่3 ถนนพหลโยธนิ แขวงอนุสาวรยี ์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 โทร 0-2521-1285 

เบอรภ์ายใน 5873 - 5874 
 

 19. เขตบางคอแหลม เลขที ่193 ถนนพระรามที ่3 ซอย 7 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 โทร 
0-2291-0287 

 

 20. เขตบางซือ่ 99 ซอยกานตป์ระภา ถนนรมิคลองประปา แขวงบางซือ่ เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร 10800 โทร 0-2585-
9974 

 
 21. เขตบางนา 888 ถนนสรรพาวธุ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260โทร 0-2173 5269 โทรสาร 0-2173 

5269 

 
 22. เขตบางบอน เลขที ่1 ซอยเอกชยั 135/1 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 โทร0-2450-3201 ตอ่ 

6114, 0-2450-3285 โทรสาร0-2450-3296 
 

 23. เขตบางพลดั เลขที ่39 ถนนจรัญสนทิวงศ ์แขวงบางออ้ เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร 10700 โทร 0-2433-6139, 0-
2433-7436 

 

 24.เขตบางรัก 5 ถ.นเรศ แขวงสีพ่ระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร 0-2234 3609 โทรสาร 0-2234 3609 
 

 25. เขตบางแค เลขที ่1 ถนนกาญจนาภเิษก 0010 แยก 2 แขวงบางแค เขตบางแค กทม. 10160 โทร 0-2454-5808 โทรสาร 
0-2454-5808 

 

 26.เขตบงึกุม่ 999 ถนนเสรไีทย ซอยเสรไีทย 43 แขวงคลองกุม่ เขตบงึกุม่ กรุงเทพฯ 10240 โทร 02-364-7419 โทรสาร 02-
364-7419 

 
 27. เขตปทมุวนั 12/1-4 ซอยรองเมอืง 5 แขวงรองเมอืง เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 โทร 0-2214 1045 โทรสาร 0-

2214 1045 

 
 28. เขตประเวศ 33 ถนนเฉลมิพระเกยีรต ิร.9 ซอย 81 ถ.เฉลมิพระเกยีรต ิแขวง/เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทร 0-

2328-7954 ตอ่ 6374 
 

 29. เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย เลขที ่50 ถนนศภุมติร แขวงวดัโสมนัส เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 โทร 0-
2281-3012, 0-2282-5102, 0-2280-7857 

 

 30.เขตพญาไท เลขที ่13 ซอยอารยี ์2 ถนนพหลโยธนิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร02-279-
4140-3, 02-279-4140, 02-279-3055, 02-279-6682 

 
 31. เขตพระนคร 78 ซอยสามเสน 3 แขวงวดัสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทร 0-2621-0921, 0-2223-

5089, 0-2224-2410 

 
 32. เขตพระโขนง 1792 ถนนสขุมุวทิ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 โทร 0-2332-9683, 0-2332-

9682 
 

 33. เขตภาษีเจรญิ เลขที ่46 ซอยเพชรเกษม 54 แขวงบางหวา้ เขตภาษีเจรญิ กรุงเทพมหานคร 10160 โทร 0-2413 0565
ภายใน 6624 - 6625 



 

 34. เขตมนีบรุ ี333 ถนนสหีบรุานุกจิ แขวงมนีบรุ ีเขตมนีบุร ีกรุงเทพมหานคร 10510 โทร 0-2540-7175 โทรสาร 0-2914-
5836 

 
 35. เขตยานนาวา 209/1 ถ.นราธวิาสราชนครนิทร ์28 แขวงชอ่งนนทร ีเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทร 0-2294 

2392, โทรสาร. 0 2294 8778 

 
 36. เขตราชเทว ี10 ถ.พญาไท แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2354-4197 

 
 37. เขตราษฎรบ์รูณะ 1 ถ.ราษฎรบ์รูณะ แขวงราษฎรบ์รูณะ เขตราษฎรบ์รูณะ กรุงเทพมหานคร 10140 โทร 0-2427-4719, 0-

2428-0442 
 

 38.เขตลาดกระบงั 4 ซอยลาดกระบงั 15 ถ.ลาดกระบงั แขวงลาดกระบงั เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 10520 โทร 0-

2326-9013 
 

 39. เขตลาดพรา้ว 208 ถนนนาคนวิาส แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กทม .10230 แผนที ่กรุงเทพมหานคร 10230 โทร0-
2539-8246 

 

 40. เขตวงัทองหลาง อาคารบ ีสริอิสุ พลาซา่ 2553 ซอยลาดพรา้ว 85-87 ถนนลาดพรา้ว แขวงคลองเจา้คณุสงิห ์เขตวงั
ทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร 0-2538-5350 

 
 41.เขตวฒันา 1000/29-34 อาคารลเิบอรต์ีพ้ลาซา่ ชัน้ 6-8 ซอยสขุมุวทิ 55 (ทองหลอ่) ถนนสขุมุวทิ แขวงคลองตนัเหนอื เขต

วฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 0-2381 8930ตอ่ 7018-7019 
 

 42. เขตสะพานสงู 5 ซอยรามค าแหง 118 ถนนรามค าแหง แขวง/เขตสะพานสงู กรุงเทพมหานคร 10240 โทร 0-2372-2918-

22 
 

 43. เขตสาทร 59 ซอยจันทน ์18/7 (ซอยเซนตห์ลยุส ์3) แขวงทุง่วดัดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทร 0-2211-
9479 

 

 44. เขตสายไหม 222 ถ.สขุาภบิาล5 แขวงออเงนิ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 โทร 0-2158 7365 
 

 45. เขตสมัพันธวงศ ์ถนนโยธา แขวงตลาดนอ้ย เขตสมัพันธวงศ ์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 
 

 47.เขตหนองจอก 16 ถนนเชือ่มสมัพันธ ์แขวงกระทุม่ราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 โทร-0 2543 1478 
 

 48.เขตหนองแขม 555 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองคา้งพล ูเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 โทร-0 2421 8386 
 

 49.เขตหลกัสี ่999 หมู ่2 ซ.แจง้วฒันะ 10 ถ.แจง้วฒันะ แขวงทุง่สองหอ้ง กรุงเทพมหานคร 10210 โทร 0-2982 2096-7 

โทรสาร0-2576 1393 
 

 50. เขตหว้ยขวาง 2 ถนนประชาอทุศิ แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร 0-2275-6786 
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