
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : การขอใชส้ถานที:่ สวนสาธารณะ 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักสิง่แวดลอ้ม กรุงเทพมหำนคร  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

          กรุงเทพมหำนครมหีนำ้ทีใ่หบ้รกิำรในกำรจัดใหม้แีละบ ำรุงสถำนทีพ่ักผ่อนหยอ่นใจตำมพระรำชบัญญัตริะเบยีบ 

บรหิำรรำชกำรกรุงเทพมหำนครพ.ศ. 2528 ซึง่ไดแ้กส่วนสำธำรณะในควำมรับผดิชอบของกรุงเทพมหำนคร 

โดยผูอ้ ำนวยกำรส ำนักสิง่แวดลอ้มเป็นผูม้อี ำนำจอนุญำตใหใ้ชส้วนสำธำรณะ และอำคำรสถำนทีใ่นสวนสำธำรณะ 

ตำมระเบยีบกรุงเทพมหำนครว่ำดว้ยกำรด ำเนนิงำน ของสวนสำธำรณะ พ.ศ. 2528 ซึง่กำรขอใชบ้รกิำรสถำนที ่

สวนสำธำรณะจะตอ้งเสยีค่ำบรกิำรตำมขอ้บัญญัตกิรุงเทพมหำนคร เรือ่ง คำ่บรกิำร พ.ศ.2543 และระเบยีบกรุงเทพมหำนคร 

วำ่ดว้ยอัตรำคำ่บรกิำรและ หลักเกณฑ ์วธิกีำรเงือ่นไขในกำรยกเวน้ หรอืลดหย่อนคำ่บรกิำร พ.ศ. 2544 

รวมทัง้จะตอ้งปฏบัิตติำมกฎระเบยีบ ตำมกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งและชดใชค้ำ่เสยีหำยทีเ่กดิขึน้ทกุประกำร (กรณีมคีวำมเสยีหำย) 

ทัง้นี้ผูใ้ชบ้รกิำรตอ้งแจง้ควำมประสงคแ์ละจัดสง่หนังสอืขอใชบ้รกิำรถงึหน่วยงำนลว่งหนำ้อย่ำงนอ้ย 5 วันท ำกำร 

 

หมำยเหต ุ

 

 1. ขัน้ตอนกำรด ำเนนิงำนตำมคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลำตัง้แตเ่จำ้หนำ้ทีต่รวจสอบเอกสำรครบถว้นตำมทีร่ะบุไวใ้นคูม่อืประชำชน 

เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

 2. กรณีค ำขอหรอืเอกสำรหลักฐำนไม่ครบถว้น/หรอืมคีวำมบกพร่องไม่สมบรูณ์ เป็นเหตไุมใ่หส้ำมำรถพจิำรณำได ้

เจำ้หนำ้ทีจ่ะจัดท ำบันทกึควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรอืเอกสำรหลักฐำนที ่ยืน่เพิม่เตมิ 

โดยผูย้ืน่ค ำขอจะตอ้งด ำเนนิกำรแกไ้ขและ/หรอืยืน่เอกสำรเพิม่เตมิภำยในระยะ เวลำก ำหนดในบันทกึดังกลำ่ว 

มเิชน่นัน้จะถอืว่ำผูย้ืน่ค ำขอละทิง้ค ำขอ โดยเจำ้หนำ้ทีแ่ละผูย้ืน่ค ำขอหรอืผูไ้ดร้ับมอบอ ำนำจจะลงนำมบันทกึดังกล่ำว 

และจะมอบส ำเนำบันทกึควำมบกพร่องดังกลำ่วใหผู้ย้ืน่ค ำขอหรอืผูไ้ดร้ับมอบ อ ำนำจไวเ้ป็นหลักฐำน 

 

 3. เจำ้หนำ้ทีจ่ะแจง้ผลกำรพจิำรณำใหผู้ย้ืน่ค ำขอทรำบภำยใน 7 วัน นับแตวั่นทีพ่จิำรณำแลว้เสร็จ ตำมมำตรำ 10 แหง่ 

พ.ร.บ.กำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพจิำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ.2558 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
(หมายเหต:ุ -)  
ส ำนักงำนสวนสำธำรณะ อำคำรส ำนักกำรระบำยน ้ำ 
ศำลำวำ่กำรกรุงเทพมหำนคร เลขที ่123 ถนนมติรไมตร ี

แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กทม.10400/ตดิต่อดว้ยตนเอง          
ณ หน่วยงำน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวัน จันทร ์ถงึ 
วันศกุร ์(ยกเวน้วันหยุดทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) 

ตัง้แตเ่วลำ 08:30 - 16:30 น. (มพีักเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(หมายเหต:ุ -)  
สวนสำธำรณะทีข่อใชบ้รกิำร 

รำยละเอยีดชอ่งทำงกำรตดิตอ่อยูใ่นขอ้ 19. 

หมำยเหต/ุตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวัน จันทร ์ถงึ 
วันศกุร ์(ยกเวน้วันหยุดทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) 
ตัง้แตเ่วลำ 08:30 - 16:30 น. (มพีักเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(หมายเหต:ุ -)  
ส ำนักงำนเขต-

ท ำหนังสอืแจง้ผูอ้ ำนวยกำรเขตในเขตพืน้ทีข่อรับบรกิำร 

หรอืยืน่หนังสอืแจง้ควำมประสงคด์ว้ยตนเอง ณ 
ฝ่ำยรักษำควำมสะอำดและสวนสำธำรณะ 

ส ำนักงำนเขตในพืน้ทีข่อรับบรกิำร 
รำยละเอยีดชอ่งทำงกำรตดิตอ่อยูใ่นขอ้ 19 /ตดิต่อดว้ยตนเอง   

ณ หน่วยงำน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวัน จันทร ์ถงึ 
วันศกุร ์(ยกเวน้วันหยุดทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) 
ตัง้แตเ่วลำ 08:00 - 16:00 น. (มพีักเทีย่ง) 

 

 



ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 3 วันท ำกำร 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

รับเรือ่ง ตรวจสอบเอกสำร 

(หมายเหต:ุ (ฝ่ำยรักษำควำมสะอำดและสวนสำธำรณะ 
ส ำนักงำนเขตทัง้ 50 เขต /ส ำนักงำนสวนสำธำรณะ))  

10 นำท ี ส ำนักสิง่แวดลอ้ม 

 

2) การพจิารณา 

จัดท ำและเสนอหนังสอื 
(หมายเหต:ุ (ฝ่ำยรักษำควำมสะอำดและสวนสำธำรณะ 

ส ำนักงำนเขต ทัง้ 50 เขต / ส ำนักงำนสวนสำธำรณะ))  

2 วันท ำกำร ส ำนักสิง่แวดลอ้ม 

 

3) - ตดิต่อขอรับหนังสอือนุญำตและช ำระคำ่บรกิำร 

(หมายเหต:ุ (ฝ่ำยรักษำควำมสะอำดและสวนสำธำรณะ 

ส ำนักงำนเขต ทัง้ 50 เขต / ส ำนักงำนสวนสำธำรณะ))  

1 วันท ำกำร ส ำนักสิง่แวดลอ้ม 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

บตัรประจ าตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

กรมกำรปกครอง 

2) 

 

หนงัสอืขอใชบ้รกิาร 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(ระบสุถำนที ่วัน เวลำ วัตถุประสงค ์

รำยละเอยีดของงำนและกจิกรรมพรอ้มจ ำนวนผูเ้ขำ้ร่วมงำนและกจิกรรม) 

ส ำนักสิง่แวดลอ้ม 

3) 

 

เอกสารแสดงเรือ่งราวของภาพยนตร ์(story board ) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(กรณีใชส้ถำนทีถ่ำ่ยท ำภำพยนตร ์

ภำพยนตรโ์ฆษณำและกำรบันทกึเทปโทรทัศน)์ 

- 

4) 

 

หนงัสอือนุญาตใหถ้า่ยท าภาพยนตรใ์นประเทศไทย  

จากกองกจิการภาพยนตร ์กรมการทอ่งเทีย่ว 

กระทรวงทอ่งเทีย่วและกฬีา 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ

(กรณีผูข้อใชต้อ้งกำรใชส้ถำนทีส่ ำหรับถำ่ยท ำภำพยนตรต์ำ่งประเทศ) 

กองกจิกำรภำพยนตร ์

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ถา่ยท าภาพยนตรแ์ละการบนัทกึเทปโทรทศัน ์เพือ่ธุรกจิ วนัละ 

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 6,000 บำท 

  
 

2) ถา่ยภาพนิง่เพือ่ธุรกจิ วนัละ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 3,000 บำท 
  

 

3) กจิกรรม เพือ่หารายได ้ ไมเ่กนิ 6 ช ัว่โมง วนัละ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 4,000 บำท 
  

 

4) กจิกรรม เพือ่หารายได ้ เกนิ 6 ช ัว่โมง วนัละ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 7,500 บำท 
  

 



ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส ำนักสิง่แวดลอ้ม - ท ำหนังสอืแจง้ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักสิง่แวดลอ้ม เลขที ่111 ถนนมติรไมตร ีแขวงดนิแดง 

เขตดนิแดง กทม. 10400 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ส ำนักงำนสวนสำธำรณะ - โทรศัพทแ์จง้ส ำนักงำนสวนสำธำรณะ ส ำนักสิง่แวดลอ้ม โทร. 0-2246 8540 

(หมายเหต:ุ -)  
3) ส ำนักงำนเขต ทั้ง้ 50 เขต 

(หมายเหต:ุ -)  
4) ศนูยร์ับเรือ่งรำวรอ้งทุกข ์กรุงเทพมหำนคร - โทรศัพท ์1555 

(หมายเหต:ุ -)  
5) ศนูยบ์รกิำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตร ี

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

6) ศนูยร์ับเรือ่งรอ้งเรยีนกำรทุจรติในภำครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทจุรติในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อำคำรซอฟตแ์วรป์ำรค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต ำบลคลองเกลอื อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบรุ ี11120 

- สำยดว่น 1206 / โทรศัพท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 
ศนูยร์ับเรือ่งรอ้งเรยีนส ำหรับนักลงทนุต่ำงชำต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 

Fad.pacc@gmail.com))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) ใบตดิต่อขอรับหนังสอือนุญำตในกำรใชส้ถำนที ่
(หมายเหต:ุ -)  

2) ตัวอยำ่ง หนังสอืขอใชส้ถำนที ่สวนสำธำรณะ 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมำยเหตุ 

รำยละเอยีดชอ่งทำงกำรตดิตอ่ขอใหบ้รกิำรสวนสำธำรณะ 
 

1. สวนสมเด็จพระนำงเจำ้สริกิติ ิฯ์ ถนนก ำแพงเพชร 2 แขวงจตจัุกร เขตจตจัุกร กรุงเทพมหำนคร 10900 โทร.0 2272 4374 
 

2.สวนจตุจักร ถนนก ำแพงเพชร 1 แขวงจตจุักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900 โทร.0 2272 4575 

 
3. อุทยำนเบญจสริ ิถนนสขุมุวทิ แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110 โทร.0 2262 0810 

 
4. สวนสรำญรมย ์ถนนเจรญิกรุง แขวงพระบรมมหำรำชวังเขตพระนคร กรุงเทพมหำนคร 10200 โทร.0 2221 0195 

 

5.สวนเสรไีทยถนนเสรไีทย แขวงคลองกุม่เขตบงึกุม่ กรุงเทพมหำนคร 10240โทร.0 2379 7884 
 

6.สวนรมณีนำถถนนศริพิงษ์ แขวงส ำรำญรำษฏรเ์ขตพระนคร กรุงเทพมหำนคร 10200โทร.0 2221 5181 
 

7.สวนสนัตภิำพถนนรำชวถิ ีแขวงถนนพญำไทเขตรำชเทว ีกรุงเทพมหำนคร 10400โทร.0 2245 2461 

 
8.สวนวชริเบญจทัศถนนก ำแพงเพชร 3 แขวงจตจัุกรเขตจตจัุกร กรุงเทพมหำนคร 10900โทร.0 2537 9221 

 
9. สวนกฬีำรำมอนิทรำถนนรำมอนิทรำ แขวงอนุสำวรยีเ์ขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220โทร.0 2551 0612 

 
10.สวนรมณียท์ุง่สกัีนถนนเวฬุวนำรำม แขวงดอนเมอืงเขตดอนเมอืง กรุงเทพมหำนคร 10210โทร.0 2565 5510 

 



11.สวนเบญจกติถินนรัชดำภเิษก แขวงคลองเตยเขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 
10110สำมำรถตดิต่อไดท้ีส่ ำนักงำนอทุยำนเบญจสริโิทร.02262 0810 

 
12.สวนป่ำเบญจกติ ิระยะที ่1ถนนพระรำมที ่4 แขวงคลองเตยเขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 

10110สำมำรถตดิต่อไดท้ีส่ ำนักงำนอทุยำนเบญจสริ ิโทร.0 2262 0810 

 
13. สวนสนัตชิัยปรำกำร ถนนพระอำทติย ์แขวงชนะสงครำมเขตพระนคร กรุงเทพมหำนคร 

10200สำมำรถตดิต่อไดท้ีส่ ำนักงำนสวนสรำญรมย ์โทร.0 2221 0195 
 

14.สวนนวมนิทรภ์ริมยถ์นนศรบีูรพำ แขวงคลองกุม่เขตบงึกุม่ กรุงเทพมหำนคร 10240สำมำรถตดิตอ่ไดท้ีส่ ำนักงำนสวนเสรไีทย 
/ตอ้งขออนุญำตกำรเคหะแหง่ชำตกิอ่นสง่หนังสอืขออนุญำตใชส้ถำนที ่

 

15.สวนบงึกระเทยีมถนนหมอ่มเจำ้สง่ำงำม สปุระดษิฐ ์แขวงมนีบรุเีขตมนีบรุ ีกรุงเทพมหำนคร 
10510สำมำรถตดิต่อไดท้ีส่ ำนักงำนสวนเสรไีทย โทร.0 2379 7884 

 
16.สวนนำครำภริมยถ์นนมหำรำช แขวงพระบรมมหำรำชวังเขตพระนคร กรุงเทพมหำนคร 10200ปิดสวนชัว่ครำว 

(จัดสรำ้งทีจ่อดรถใตด้นิ) 

 
17. สวนสำธำรณะบงึน ้ำลำดพรำ้ว 71ถนนลำดพรำ้ว แขวงลำดพรำ้วเขตลำดพรำ้ว กรุงเทพมหำนคร 

10230สำมำรถตดิต่อไดท้ีส่ ำนักงำนสวนวชริเบญจทัศ โทร.0 2537 9221 
 

18. สวนวัชรำภริมย ์(Dog Park) ถนนรำมอนิทรำ แขวงท่ำแรง้ เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 
10220สำมำรถตดิต่อไดท้ีส่ ำนักงำนสวนกฬีำรำมอนิทรำ 

/ตอ้งขออนุญำตกำรทำงพเิศษแหง่ประเทศไทยกอ่นสง่หนังสอืขออนุญำตใชส้ถำนที ่

 
19.สวนหลวง ร.9ถนนเฉลมิพระเกยีรต ิร.9 แขวงสวนหลวงเขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250โทร.0 2328 1972 

 
20. สวนลมุพนิีถนนพระรำมที ่4 แขวงลมุพนิี เขตปทมุวันกรุงเทพมหำนคร 10330โทร.0 2252 7006 

 

21.สวนพระนครถนนลำดกระบัง แขวงลำดกระบังเขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520โทร.0 2326 9994 
 

22.สวนหนองจอก ถนนเลยีบวำร ีแขวงกระทุม่รำยเขตหนองจอก กรุงเทพมหำนคร 10530โทร.0 2543 1082 
 

23.สวนธนบรุรีมยถ์นนพุทธบูชำ แขวงบำงมดเขตทุง่ครุ กรุงเทพมหำนคร 10140โทร.0 2426 3210 

 
24.สวนสำธำรณะเฉลมิพระเกยีรต ิ6 รอบพระชนมพรรษำถนนพระรำม3 แขวงบำงโคลเ่ขตบำงคอแหลม กรุงเทพมหำนคร 

10120 โทร.0 2289 1578 ตอ้งขออนุญำตกำรทำงพเิศษแหง่ประเทศไทยกอ่นสง่หนังสอืขออนุญำตใชส้ถำนที ่
 

25.สวนวนธรรมถนนเฉลมิพระเกยีรต ิร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250โทร.0 2398 4083 
 

26.สวนทววีนำรมยถ์นนเลยีบคลองทววัีฒนำแขวงทววัีฒนำ เขตทววัีฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10170โทร.0 2487 3199 

 
27.สวน 60 พรรษำสมเด็จพระนำงเจำ้พระบรมรำชนิีนำถถนนเคหะร่มเกลำ้ แขวงคลองสองตน้นุ่น เขตลำดกระบัง 

กรุงเทพมหำนคร 10520โทร.0 2543 9793 
 

28.สวนเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษำพระบำทสมเด็จพระเจำ้อยู่หัว(เขตบำงกอกนอ้ย)ถนนบำงขนุนนท ์

แขวงบำงขนุนนทเ์ขตบำงกอกนอ้ย กรุงเทพมหำนคร 10700โทร.0 2433 9848 
 

29. สวนสำธำรณะศนูยก์ฬีำบงึรับน ้ำหนองบอนถนนเฉลมิพระเกยีรต ิร.9แขวงสวนหลวง เขตประเวศกรุงเทพมหำนคร 
10250สำมำรถตดิต่อไดท้ีส่ ำนักงำนสวนหลวง ร.9 โทร.0 2328 1972 

 
30.สวนรำษฎรภ์ริมยซ์อยสวุนิทวงศ ์47 แขวงล ำตอ้ยติง่เขตหนองจอก กรุงเทพมหำนคร 

10530สำมำรถตดิต่อไดท้ีส่ ำนักงำนสวนพระนคร โทร.0 2326 9994 

 



31. สวนวำรภีริมยถ์นนประชำร่วมใจ แขวงทรำยกองดนิใต ้เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 
10510สำมำรถตดิต่อไดท้ีส่ ำนักงำนสวนหนองจอก โทร.0 2543 1082 

 
32.สวนสรินิธรำพฤกษำพรรณถนนจรัญสนทิวงศ ์แขวงบำงขุนศรเีขตบำงกอกนอ้ย กรุงเทพมหำนคร 

10700สำมำรถตดิต่อไดท้ีส่ ำนักงำน 

สวนธนบรุรีมย ์โทร.0 2426 3210 
 

33.สวนเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษำพระบำทสมเด็จพระเจำ้อยู่หัว (เขตสำทร)ถนนสำทร แขวงทุง่มหำเมฆเขตสำทร 
กรุงเทพมหำนคร 10120สำมำรถตดิตอ่ไดท้ีส่ ำนักงำนสวนเฉลมิพระเกยีรต ิ6 รอบฯ โทร.0 2289 1578 

 
34.สวน 50 พรรษำ มหำจักรสรินิธรถนนเฉลมิพระเกยีรตริัชกำลที ่9 แขวงดอกไม ้เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 

10250สำมำรถตดิต่อไดท้ีส่ ำนักงำนสวนวนธรรม โทร.0 2398 4083 

 
35.สวนหลวงพระรำม 8ถนนอรุณอมรนิทร ์แขวงบำงยีข่ันเขตบำงพลัด กรุงเทพมหำนคร 10700 

สำมำรถตดิตอ่ไดท้ีส่ ำนักงำนสวนทววีนำรมย ์โทร.0 2487 3199 
 

36.สวนพระยำภริมย ์ถนนรำษฎรอ์ทุศิ แขวงแสนแสบ เขตมนีบรุ ีกรุงเทพมหำนคร 10510 สำมำรถตดิต่อไดท้ีส่ ำนักงำนสวน 60 

พรรษำ 
สมเด็จพระนำงเจำ้ฯ โทร.0 2543 9793 

 
37.สวนสริภิริมยถ์นนประชำร่วมใจ แขวงทรำยกองดนิใต ้เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 

10510สำมำรถตดิต่อไดท้ีส่ ำนักงำนสวน 60 พรรษำสมเด็จพระนำงเจำ้ฯ โทร.0 2543 9793 
 

38.สวนจรัญภริมยถ์นนจรัญสนทิวงศ ์แขวงบำงยีข่ัน เขตบำงพลัดกรุงเทพมหำนคร 10700โทร.0 2465 9651 

 
39.สวนปทมุวนำนุรักษ์ถนนรำชด ำร ิแขวงปทมุวันเขตปทมุวัน กรุงเทพมหำนคร 

10330อยูร่ะหวำ่งด ำเนนิกำรกอ่สรำ้งโดยส ำนักงำนทรัพยส์นิสว่นพระมหำกษัตรยิ ์
 

40.สวนป่ำวภิำวดถีนนมติรไมตร ีแขวงดนิแดงเขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร 10400โทร.0 2537 8937 

 
41.สวนป่ำประชำนเิวศนถ์นนเทศบำลนมิติใต ้แขวงลำดยำวเขตจตจุักร กรุงเทพมหำนคร 10900โทร.0 2376 1809 

 
42.สวนป่ำประชำชืน่ถนนเทศบำลสงเครำะห ์แขวงลำดยำวเขตลำดยำว กรุงเทพมหำนคร 10900โทร.0 2376 1809 

 

43.สวนสมเด็จย่ำ 84 พรรษำแขวงจตจุักร เขตจตจุักรกรุงเทพมหำนคร 10900โทร.0 2465 9651 
 

44.สวนสำธำรณะ สวนหย่อมในพืน้ทีส่ ำนักงำนเขตสำมำรถตดิตอ่ไดท้ีฝ่่ำยรักษำควำมสะอำดและสวนสำธำรณะส ำนักงำนเขต 
ทัง้ 50 เขต 

 
 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 
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