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ขอบัญญตัิกรุงเทพมหานคร 
เรื่อง  กําหนดบริเวณหามกอสราง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด 

หรือบางประเภท  ในพื้นที่บางสวนในทองที่กรุงเทพมหานคร 
พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

 

 

โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  วาดวยกําหนดบริเวณหามกอสราง
ดัดแปลง   หรือเปลี่ ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท   ในพื้นที่บางสวนในทองที่
กรุงเทพมหานคร 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๙  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. ๒๕๒๒   
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ. ๒๕๓๕   อันเปนพระราชบัญญัติ
ท่ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับ
มาตรา  ๓๑  มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๔๙  และมาตรา  ๕๐  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  และมาตรา  ๙๗  แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  พ.ศ. ๒๕๒๘  กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของ 
สภากรุงเทพมหานคร  จึงตราขอบัญญัติกรุงเทพมหานครขึ้นไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้เรียกวา  “ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เรื่อง  กําหนด
บริเวณหามกอสราง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท  ในพื้นที่บางสวน 
ในทองที่กรุงเทพมหานคร  พ.ศ. ๒๕๔๘” 

ขอ ๒ ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 

ขอ ๓ ในขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 
“อาคารพาณิชยกรรมประเภทคาปลีกคาสง” หมายความวา  อาคารที่ใชประโยชนเพ่ือการ

พาณิชยกรรมในอาคารหลังเดียวหรือหลายหลัง  ท่ีมีพ้ืนที่ใชสอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการ 
ขายปลีกขายสงสินคาอุปโภคและบริโภคหลากหลายประเภทที่ใชในชีวิตประจําวัน  ต้ังแต  ๓๐๐  ตารางเมตร
ขึ้นไป  แตไมหมายความรวมถึงตลาดตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข  และอาคารที่ใชเฉพาะ 
เพ่ือสงเสริมหรือจําหนายสินคาซึ่งเปนผลิตผล  หรือผลิตภัณฑของชุมชน 
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“บริเวณที่  ๑” หมายความวา  พ้ืนที่ในเขตกรุงเทพมหานคร  เวนแตพ้ืนที่บริเวณที่  ๒  
บริเวณที่  ๓  และบริเวณที่  ๔ 

“บริเวณที่  ๒” หมายความวา  พ้ืนที่ในบริเวณที่  ๒.๑  บริเวณที่  ๒.๒  บริเวณที่  ๒.๓  
บริเวณที่  ๒.๔  บริเวณที่  ๒.๕  บริเวณที่  ๒.๖  บริเวณที่  ๒.๗  บริเวณที่  ๒.๘  และบริเวณที่  ๒.๙ 

“บริเวณที่  ๓” หมายความวา  พ้ืนที่ในบริเวณที่  ๓ 
“บริเวณที่  ๔” หมายความวา  พ้ืนที่ในบริเวณที่  ๔.๑  บริเวณที่  ๔.๒  บริเวณที่  ๔.๓  บริเวณ

ท่ี  ๔.๔  บริเวณที่  ๔.๕  บริเวณที่  ๔.๖  และบริเวณที่  ๔.๗ 
ท้ังนี้  ตามแผนที่และรายการประกอบแผนที่ทายขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 
ขอ ๔ ใหกําหนดพื้นที่บางสวนในทองที่กรุงเทพมหานคร  ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนที่

ทายขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้  เปนบริเวณหามกอสรางอาคารบางชนิดและบางประเภท  ดังตอไปนี้ 
(ก) ภายในบริเวณที่  ๑  หามบุคคลใดกอสรางอาคารพาณิชยกรรมประเภทคาปลีกคาสง 
(ข) ภายในบริเวณที่  ๒  หามบุคคลใดกอสรางอาคารพาณิชยกรรมประเภทคาปลีกคาสง   

เวนแตอาคารพาณิชยกรรมคาปลีกคาสงที่มีพ้ืนที่ใชสอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการขายปลีก 
ขายสงสินคาอุปโภคและบริโภคหลายประเภทที่ใชในชีวิตประจําวัน  ต้ังแต  ๓๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  
๒,๐๐๐  ตารางเมตร  แตท้ังนี้จะตองเปนไปตามขอกําหนด  ดังตอไปนี้ 

 (๑) ท่ีดินแปลงที่ใชเปนที่ต้ังของอาคารจะตองอยูติดถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง 
ไมนอยกวา  ๒๐  เมตร  และจะตองบรรจบกับถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางที่เทากันหรือมากกวา
 (๒) แนวศูนยกลางปากทางเขาออกของรถยนตตองอยูหางจากทางรวมทางแยกที่เปนทาง
บรรจบกันของถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางตั้งแต  ๑๒  เมตรขึ้นไป  ไมนอยกวา  ๑๐๐  เมตร 

 (๓) มีท่ีวางดานหนาอาคารหางจากเขตที่ดินของผูอื่นหรือเขตทางของถนนสาธารณะ 
ไมนอยกวา  ๓๐  เมตร  โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงเขตที่ดินของผูอื่นหรือริมเขตทาง 
ดานที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใชเปนที่ต้ังของอาคาร 

 (๔) มีท่ีวางดานขางและดานหลังของอาคารหางจากเขตที่ดินของผูอื่นหรือเขตทาง 
ของถนนสาธารณะไมนอยกวา  ๖  เมตร  โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงเขตที่ดินของผูอื่น
หรือริมเขตทางดานที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใชเปนที่ต้ังของอาคาร 

 (๕) มีท่ีวางไมนอยกวารอยละ  ๓๐  ของแปลงที่ดินที่ใชเปนที่ต้ังของอาคาร  โดยมีพ้ืนที่
ท่ีจัดเปนสวนหรือปลูกตนไมไมนอยกวารอยละ  ๕๐  ของพื้นที่วาง 
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 (๖) ตองมีระยะหางจากแนวเขตที่ดินซึ่ ง เปนที่ ต้ั งศาสนสถาน   โบราณสถาน  
สถานศึกษา  หรือโรงพยาบาล  ไมนอยกวา  ๕๐๐  เมตร  โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของแปลงที่ดิน 
ท่ีใชเปนที่ต้ังของอาคารถึงแนวเขตที่ดินของสถานที่ดังกลาว 

 (๗) ตองมีการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ไดรับความเห็นชอบ
จากสํานักวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  กรณีกฎหมายกําหนดใหตองจัดทํา 

 (๘) ตองมีแผนผังการจัดการจราจรและแนวทางแกไขผลกระทบดานการจราจรที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากกรุงเทพมหานคร  กรณีมีท่ีจอดรถยนตต้ังแต  ๑๐๐  คันขึ้นไป 

 (๙) ตองมีหนังสือเห็นชอบในหลักการใหลดระดับคันหินทางเทาและทําทางเชื่อมในที่
สาธารณะจากผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 

 (๑๐) ตองมีใบอนุญาตใหสรางทาง  ถนน  หรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวง  เพ่ือเปนทางเขาออก
ทางหลวง  ในเขตกรุงเทพมหานคร  ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของหนวยงานอื่น 

(ค) ภายในบริเวณที่  ๓  หามบุคคลใดกอสรางอาคารพาณิชยกรรมประเภทคาปลีกคาสง   
เวนแตอาคารพาณิชยกรรมคาปลีกคาสงที่มีพ้ืนที่ใชสอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการขายปลีก 
ขายสงสินคาอุปโภคและบริโภคหลายประเภทที่ใชในชีวิตประจําวัน  ต้ังแต  ๓๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  
๑,๐๐๐  ตารางเมตร  แตท้ังนี้จะตองเปนไปตามขอกําหนด  ดังตอไปนี้ 

 (๑) ท่ีดินแปลงที่ใชเปนที่ต้ังของอาคารจะตองอยูติดถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง 
ไมนอยกวา  ๓๐  เมตร  และจะตองบรรจบกับถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางที่เทากันหรือมากกวา 

 (๒) แนวศูนยกลางปากทางเขาออกของรถยนตตองอยูหางจากทางรวมทางแยกที่เปนทาง
บรรจบกันของถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางตั้งแต  ๑๒  เมตรขึ้นไป  ไมนอยกวา  ๒๐๐  เมตร 

 (๓) มีท่ีวางดานหนาอาคารหางจากเขตที่ดินของผูอื่นหรือเขตทางของถนนสาธารณะ 
ไมนอยกวา  ๕๐  เมตร  โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงเขตที่ดินของผูอื่นหรือริมเขตทาง 
ดานที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใชเปนที่ต้ังของอาคาร 

 (๔) มีท่ีวางดานขางและดานหลังของอาคารหางจากเขตที่ดินของผูอื่นหรือเขตทาง 
ของถนนสาธารณะไมนอยกวา  ๖  เมตร  โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงเขตที่ดินของผูอื่น
หรือริมเขตทางดานที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใชเปนที่ต้ังของอาคาร 
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 (๕) มีท่ีวางไมนอยกวารอยละ  ๓๐  ของแปลงที่ดินที่ใชเปนที่ต้ังของอาคาร  โดยมีพ้ืนที่ 
ท่ีจัดเปนสวนหรือปลูกตนไมไมนอยกวารอยละ  ๕๐  ของพื้นที่วาง 

 (๖) ตองมีระยะหางจากแนวเขตที่ดินซึ่ ง เปนที่ ต้ังศาสนสถาน   โบราณสถาน  
สถานศึกษา  หรือโรงพยาบาล  ไมนอยกวา  ๕๐๐  เมตร  โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของแปลงที่ดิน 
ท่ีใชเปนที่ต้ังของอาคารถึงแนวเขตที่ดินของสถานที่ดังกลาว 

 (๗) ตองมีการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ไดรับความเห็นชอบ
จากสํานักวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  กรณีกฎหมายกําหนดใหตองจัดทํา 

 (๘) ตองมีแผนผังการจัดการจราจรและแนวทางแกไขผลกระทบดานการจราจรที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากกรุงเทพมหานคร  กรณีมีท่ีจอดรถยนตต้ังแต  ๑๐๐  คันขึ้นไป 

 (๙) ตองมีหนังสือเห็นชอบในหลักการใหลดระดับคันหินทางเทาและทําทางเชื่อม 
ในที่สาธารณะจากผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 

 (๑๐)  ตองมีใบอนุญาตใหสรางทาง  ถนน  หรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวง  เพ่ือเปนทางเขาออก
ทางหลวง  ในเขตกรุงเทพมหานคร  ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของหนวยงานอื่น 

(ง) ภายในบริเวณที่  ๔  หามบุคคลใดกอสรางอาคารพาณิชยกรรมประเภทคาปลีกคาสงที่มี
พ้ืนที่ใชสอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการขายปลีกขายสงสินคาอุปโภคและบริโภคหลายประเภท 
ท่ีใชในชีวิตประจําวันเกิน  ๔,๐๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป   เวนแตจะดําเนินการใหเปนไปตามที่กําหนด 
ในขอ  (ข)  (๑)  ถึง  (๑๐) 

ขอ ๕ ในกรณีท่ีพ้ืนที่ควบคุมตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ทับซอนกับพ้ืนที่ควบคุม 
ตามกฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือ 
บางประเภทในพื้นที่บางสวนในทองที่เขตลาดกระบัง  เขตประเวศ  กรุงเทพมหานคร  และอําเภอบางพลี 
กิ่งอําเภอบางเสาธง  อําเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ  พ.ศ. ๒๕๔๗  ใหบังคับตามกฎกระทรวง
ดังกลาว 

ขอ ๖ ภายในบริเวณพื้นที่ท่ีกําหนดตามขอ  ๔  หามบุคคลใดดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช
อาคารใด ๆ  ใหเปนอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอ  ๔ 

ขอ ๗  อาคารที่มีอยูแลวในบริเวณพื้นที่ท่ีกําหนดตามขอ  ๔  กอนหรือในวันที่ขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานครนี้ใชบังคับ  ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้  แตหาม



  หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพิเศษ   ๓๖   ง ราชกิจจานุเบกษา                   ๓๐   เมษายน   ๒๕๔๘ 
 

 

ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใชอาคารดังกลาวใหเปนอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะตองหาม 
ตามที่กําหนดในขอ  ๔ 

ขอ ๘ อาคารที่ไดรับใบอนุญาตหรือใบรับแจงการกอสราง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช 
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  หรือท่ีไดรับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะวาดวยกิจการนั้น  กอนวันที่
ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ใชบังคับ  และยังกอสราง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใชไมแลวเสร็จ 
ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้  แตจะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือ
การแจงใหเปนการขัดตอขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ไมได 

ขอ ๙ ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
อภิรักษ  โกษะโยธิน 

ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
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รายการประกอบแผนที่ทายขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร 

เร่ือง กําหนดบริเวณหามกอสราง  ดัดแปลง   หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด 
 หรือบางประเภท   ในพื้นที่บางสวนในทองที่กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

๑. “บริเวณที่ ๑”  คือ  พื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร  เวนแตพื้นที่บริเวณที่ ๒  บริเวณที่ ๓  และ
บริเวณที่ ๔  

๒. “บริเวณที่ ๒”  คือ  พื้นที่ในบริเวณที่ ๒.๑ ถึงบริเวณที่ ๒.๙  ตามรายการดังตอไปนี้  ทั้งนี้ 
ไมหมายความรวมถึงบริเวณที่ ๔.๑  ถึงบริเวณที่  ๔.๖ 

(๑)  บริเวณหมายเลข ๒.๑ 

ทิศเหนือ จดเสนแบงเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานี 
ทิศตะวันออก จดเสนแบงเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานี

ตรงจุดที่ถนนหทัยราษฎรจดกับแนวคันปองกันน้ําทวม ดานตะวันตก จากจุดนี้ไปทางทิศใตตามแนวคันปองกัน
น้ําทวม ดานตะวันตก จนจดถนนนิมิตรใหม ฟากตะวันตก จากจุดนี้ไปทางทิศใตตามแนวถนนนิมิตรใหม
ฟากตะวันตก  จนจดถนนประชารวมใจ  ฟากใต  จากจุดนี้ไปตามแนวถนนประชารวมใจ  ฟากใต แนวคัน
ปองกันน้ําทวม ดานตะวันตก ถนนราษฎรอุทิศ ฟากตะวันตก จนจดถนนสุวินทวงศ ฟากเหนือ จากจุดนี้ไปทาง
ทิศตะวันตก ตามแนวถนนสุวินทวงศ  ฟากเหนือ จนจดถนนรมเกลา  ฟากตะวันตก  จากจุดนี้ไปทางทิศใต
ตามแนวถนนรมเกลา ฟากตะวันตก จนจดถนนออนนุช – ลาดกระบัง  ฟากเหนือ  จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันตก
ตามแนวถนนออนนุช –ลาดกระบัง  ฟากเหนือ  จนจดถนนกิ่งแกว  ฟากตะวันตก จากจุดนี้ไปทางทิศใตตาม
แนวถนนกิ่งแกว ฟากตะวันตก จนจดแนวเสนแบงเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัด
สมุทรปราการ 

ทิศใต จดเสนแบงเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัด
สมุทรปราการ  

ทิศตะวันตก จดเสนแบงเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัด
สมุทรปราการ ตรงจุดที่ถนนศรีนครินทรตัดกับเสนแบงเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัด
สมุทรปราการ จากจุดนี้ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนศรีนครินทร ฟากตะวันออก จนจดกับซอยสุขุมวิท ๑๐๓
(ซอยอุดมสุข)  ฟากเหนือ จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันตกตามแนวซอยสุขุมวิท ๑๐๓ (ซอยอุดมสุข) ฟากเหนือ จนจด
กับคลองเคล็ด  จากจุดนี้ไปทางทิศเหนือตามแนวกึ่งกลางคลองเคล็ด ฝงตะวันออก จนจดเสนขนานระยะ  
๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางซอยสุขุมวิท ๑๐๑/๑ (ซอยวชิรธรรมสาธิต)  จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันตกตามแนวเสนขนาน
ระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางซอยสุขุมวิท ๑๐๑/๑  (ซอยวชิรธรรมสาธิต) จนจดคลองบานหลาย  จากจุดนี้ไป
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวกึ่งกลางคลองบานหลาย  ซอยสุขุมวิท ๗๗ (ซอยออนนุช) ฟากเหนือ แนว
ก่ึงกลางคลองบางนางจัน  คลองพระโขนง  จนจดคลองตัน  จากจุดนี้ไปทางทิศเหนือตามแนวกึ่งกลางคลอง
ตัน 
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จนจดคลองสะแก  จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันออกตามแนวกึ่งกลางคลองสะแก  จนจดคลองบานปา จากจุดนี้ไป
ทางทิศเหนือตามแนวกึ่งกลางคลองบานปา จนจดคลองกะจะ จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันตกตามแนวกึ่งกลาง
คลองกะจะ  จนจดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนรามคําแหง จากจุดนี้ไปตามแนวเสนขนาน
ระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนรามคําแหง  จนจดเขตที่ดินของการกีฬาแหงประเทศไทย (ดาน
ตะวันออก)จากจุดนี้ไปทางทิศใตตามแนวเขตที่ดินของการกีฬาแหงประเทศไทย จนจดคลองจิก จากจุดนี้ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวกึ่งกลางคลองจิก  คลองกะจะ  จนจดคลองหัวหมาก จากจุดนี้ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวกึ่งกลางคลองหัวหมาก จนจดถนนรามคําแหง ฟากใต จากจุดนี้ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนรามคําแหง  ฟากใต  จนจดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลาง
ถนนศรีบูรพา จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร กับศูนยกลาง
ถนนศรีบูรพา จนจดถนนนวมินทร  ฟากใต  จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนนวมินทร  ฟากใต  
ถนนแฮปปแลนด สาย ๑ ฟากใต  จนจดคลองยายเผื่อน  จากจุดนี้ไปตามแนวกึ่งกลางคลองยายเผื่อน จนจด
เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร กับศูนยกลางถนนลาดพราว  จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวเสน
ขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร กับศูนยกลางถนนลาดพราว จนจดกับเสนขนานระยะ ๕๕๐ เมตร กับศูนยกลางซอย
ลาดพราว ๕๓  จากจุดนี้ไปทางทิศเหนือตามแนวเสนขนานระยะ  ๕๕๐  เมตร กับศูนยกลางซอยลาดพราว ๕๓  
จนจดคลองทรงกระเทียม  จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันตกตามแนวกึ่งกลางคลองทรงกระเทียม จนจดคลอง
ลาดพราว  จากจุดนี้ไปทางทิศเหนือตามแนวกึ่งกลางคลองลาดพราว จนจดคลองบางเขน  จากจุดนี้ไปทางทิศ
ตะวันตกตามแนวกึ่งกลางคลองบางเขน  จนจดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร กับศูนยกลางถนนงามวงศวาน  
จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันตกตามแนวเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร กับศูนยกลางถนนงามวงศวาน จนจดคลอง
สงน้ําการประปานครหลวง จากจุดนี้ไปทางทิศเหนือตามแนวคลองสงน้ําการประปานครหลวง  จนจดกับเสน
แบงเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานี 

(๒)  บริเวณหมายเลข  ๒.๒ 

ทิศเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร กับถนนมิตรไมตรี ตรงจุดที่ถนน
คูฝงเหนือ – คลองสิบ  บรรจบกับเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับถนนมิตรไมตรี  จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันออก
ตามแนวคลองหนองปลาหมอ  ฝงใต  และคลองสนามสองตอน  ฝงใต 

ทิศตะวันออก จดคลองบึงฝร่ัง  ฝงตะวันตก ตรงจุดที่คลองบึงฝร่ังจดกับคลอง
สนามสองตอน  จากจุดนี้ไปทางทิศใตตามแนวคลองบึงฝร่ัง ฝงตะวันตก จนจดคลองแสนแสบ  จากจุดนี้ไป
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต จนจดศูนยกลางถนนสังฆสันติสุข ตรงจุดที่ถนนสังฆสันติสุขบรรจบกับถนนอยูวิทยา
ฟากตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนสังฆสันติสุขเปนระยะ  ๘๐๐  เมตร และเสนตั้งฉากกับ
ถนนสังฆสันติสุข  ฟากใต  ตรงจุดที่ถนนสังฆสันติสุขบรรจบกับถนนอยูวิทยา ฟากตะวันออก ไปทางทิศ
ตะวันออกตามแนวถนนสังฆสันติสุขเปนระยะ  ๘๐๐  เมตร 

ทิศใต จดคลองหนึ่ง ฝงเหนือ  ตรงจุดที่คลองหนึ่งตัดกับถนนอยูวิทยา  
จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันตกตามแนวคลองหนึ่ง ฝงเหนือ จนจดถนนเชื่อมสัมพันธ ฟากตะวันออก  จากจุดนี้ไป
ทางทิศเหนือตามแนวถนนเชื่อมสัมพันธ ฟากตะวันออก จนจดคลองขุดใหม ฝงเหนือ จากจุดนี้ไปทางทิศ
ตะวันตก 
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เฉียงใตตามแนวคลองขุดใหม จนจดเสนตั้งฉากกับถนนเชื่อมสัมพันธ ฟากตะวันตก ตรงจุดที่ถนนเชื่อมสัมพันธ
บรรจบกับถนนเลียบวารี  ฟากใต  จากจุดนี้ไปทางทิศใตตามแนวถนนเชื่อมสัมพันธ เปนระยะ  ๒,๘๐๐  เมตร 

ทิศตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนเชื่อมสัมพันธ
ตรงจุดที่เสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนเชื่อมสัมพันธบรรจบกับเสนตั้งฉากกับถนนเชื่อมสัมพันธ
บรรจบกับถนนเลียบวารี  ฟากใต  ไปทางทิศใตตามแนวถนนเชื่อมสัมพันธเปนระยะ  ๒,๘๐๐  เมตร  จากจุดนี้
ไปทางทิศเหนือตามแนวเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนเชื่อมสัมพันธ จนจดเสนขนานระยะ
๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนเลียบวารี  จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันตกตามแนวเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร 
กับศูนยกลางถนนเลียบวารี  จนจดคลองลําหิน  ฝงตะวันออก  จากจุดนี้ไปทางทิศเหนือตามแนวคลองลําหิน
ฝงตะวันออก  ถนนคูฝงเหนือ – คลองสิบ  ฟากตะวันออก 

(๓)  บริเวณหมายเลข  ๒.๓ 

ทิศเหนือ จดคลองมะขาม ฝงใต 
ทิศตะวันออก จดแนวคลองลําพะอง ฝงตะวันตก ตรงจุดที่คลองลําพะองตัดกับ

คลองมะขาม ฝงใต  จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวคลองลําพะอง จนจดคลองลําปลาทิว ฝงเหนือ
ถนนฉลองกรุง ฟากตะวันตก 

ทิศใต จดนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง  
ทิศตะวันตก จดนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ดานตะวันออก  จากจุดนี้ไปตามแนว

เขตที่ดินนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง  จนจดคลองลํากอไผ  ฝงตะวันออก  จากจุดนี้ไปตามแนวคลองลํากอไผ
ฝงตะวันออก  จนจดคลองมะขาม  ฝงใต 

(๔)  บริเวณหมายเลข ๒.๔ 

ทิศเหนือ จดเขตทางรถไฟสายตะวันออก  ฟากใต 
ทิศตะวันออก จดคลองทับยาว  ฝงตะวันตก  และคลองจระเขนอย  ฝงตะวันตก 
ทิศใต จดเสนแบงเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ 
ทิศตะวันตก จดเสนตั้งฉากกับถนนหลวงแพง ฟากใต ตรงจุดที่ถนนวัดศรีวารีนอย 

- ออนนุชบรรจบกับถนนหลวงแพง ฟากใต  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนหลวงแพง เปนระยะ 
๑,๐๐๐ เมตร  บรรจบกับเสนแบงเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ  จากจุดนี้ไปทาง
ทิศเหนือตามแนวเสนตั้งฉากดังกลาว ถนนประชาพัฒนา ฟากตะวันออก คลองประเวศบุรีรมย ฝงเหนือ  จากจุดนี้
ไปทางทิศตะวันตกตามแนวคลองประเวศบุรีรมย จนจดเขตที่ดินของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง  จากจุดนี้ไปทางทิศเหนือตามแนวเขตที่ดินของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง  จนจดเขตทางรถไฟสายตะวันออก  ฟากใต 
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(๕)  บริเวณหมายเลข ๒.๕ 

ทิศเหนือ จดเสนแบงเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดนนทบุรี 
ทิศตะวันออก จดเสนแบงเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดนนทบุรี

ตรงจุดที่เสนแบงเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดนนทบุรีตัดกับคลองบางกอกนอย จากจุดนี้ไป
ตามแนวกึ่งกลางคลองบางกอกนอย  จนจดทางรถไฟสายใต  จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันตกตามแนวทางรถไฟ
สายใต จนจดถนนสวนผัก ฟากตะวันออก จากจุดนี้ไปทางทิศใตตามแนวถนนสวนผัก ถนนบรมราชชนนี ฟาก
เหนือจนจดเสนขนานระยะ  ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสุขาภิบาล ๑ จากจุดนี้ไปทางทิศใตตามแนวเสน
ขนานระยะ ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสุขาภิบาล ๑  จนจดคลองชักพระ  จากจุดนี้ไปทางทิศใตตามแนว
ก่ึงกลางคลองชักพระ  จนจดคลองบางเชือกหนัง 

ทิศใต จดคลองบางเชือกหนัง   
ทิศตะวันตก จดเสนแบงเขตแขวงระหวางแขวงคลองชักพระกับแขวงบางพรม 

เสนแบงเขตแขวงระหวางแขวงคลองชักพระกับแขวงบางระมาด  และเสนแบงเขตแขวงระหวางแขวงคลองชักพระ
กับแขวงฉิมพลี  และทางรถไฟสายใต  ฟากตะวันออก  จนจดเสนแบงเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับ
จังหวัดนนทบุรี 

(๖)  บริเวณหมายเลข ๒.๖ 

ทิศเหนือ จดเสนขนานระยะ ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนพระรามที่ ๒ 
ตรงจุดที่เสนขนานระยะ ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนพระรามที่ ๒ บรรจบกับแนวกึ่งกลางคลองพระยา
ราชมนตรีจากจุดนี้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวเสนขนานดังกลาว  จนจดคลองบัว จากจุดนี้ไปตาม
แนวกึ่งกลางคลองบัว คลองตาสุก  คลองบางมด  คลองราชพฤกษ  คลองตาโซะ  และคลองสะพานควาย  จนจด
เสนแบงเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ 

ทิศตะวันออก จดเสนแบง เขตจังหวัดระหว างกรุงเทพมหานครกับจั งหวัด
สมุทรปราการ (คลองรางใหญ) 

ทิศใต จดเสนแบงเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัด
สมุทรปราการ (คลองสนามแดง)  ตรงจุดที่คลองสนามแดงตัดกับคลองรางใหญ  จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันตก 
จนจดถนนประชาอุทิศ ฟากตะวันออก จากจุดนี้ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนประชาอุทิศ  ฟากตะวันออก จนจด
กับถนนกาญจนาภิเษก (ดานใต) ฟากเหนือ จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนกาญจนาภิเษก (ดานใต)
จนจดแนวกึ่งกลางคลองพระยาราชมนตรี 

ทิศตะวันตก จดแนวกึ่งกลางคลองพระยาราชมนตรี  
(๗)  บริเวณหมายเลข ๒.๗ 

ทิศเหนือ  จดแนวกึ่งกลางคลองราษฎรสามัคคี  
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ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ ๗๐๐  เมตร กับศูนยกลางถนนสุขาภิบาล ๑  
ตรงจุดที่เสนขนานระยะ ๗๐๐  เมตร กับศูนยกลางถนนสุขาภิบาล ๑  บรรจบกับคลองบางโคลัด  จากจุดนี้ไป
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวกึ่งกลางคลองบางโคลัด  จนจดกับคลองวัดสิงห จากจุดนี้ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใตตามแนวกึ่งกลางคลองวัดสิงห จนจดกับถนนเอกชัย  ฟากเหนือ 

ทิศใต จดถนนเอกชัย ฟากเหนือ  ตรงจุดที่ถนนเอกชัย  ฟากเหนือ บรรจบ
กับแนวกึ่งกลางคลองวัดสิงห  จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเอกชัย ฟากเหนือ จนจดซอย
อุดมทรัพย ฟากตะวันตก จากจุดนี้ไปทางทิศเหนือตามแนวซอยอุดมทรัพย ฟากตะวันตก จนจดคลองบางพราน
จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวกึ่งกลางคลองบางพราน  จนจดเสนขนานระยะ ๑๐๐  เมตร กับ
ศูนยกลางถนนบางบอน ๑ จากจุดนี้ไปทางทิศใตตามแนวเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนบาง
บอน ๑  จนจดถนนเอกชัย  ฟากเหนือ  ถนนบางขุนเทียน  ฟากตะวันตก  แนวกึ่งกลางคลองบางบอน  แนว
เสนขนานระยะ ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนบางขุนเทียน  และทางรถไฟสายวงเวียนใหญ – มหาชัย 

ทิศตะวันตก จดถนนกาญจนาภิเษก  ฟากตะวันออก 
(๘)  บริเวณหมายเลข  ๒.๘ 

ทิศเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร กับศูนยกลางถนนเพชรเกษม   
ตรงจุดที่คลองศรีสําราญตัดกับเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร กับศูนยกลางถนนเพชรเกษม  จากจุดนี้ไปทาง
ทิศตะวันออกตามแนวเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนเพชรเกษม  จนจดคลองมหาศร จากจุดนี้
ไปทางทิศใตตามแนวกึ่งกลางคลองมหาศร จนจดคลองราษฎรสามัคคี  จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันออกตามแนว
ก่ึงกลางคลองราษฎรสามัคคี จนจดกับถนนกาญจนาภิเษก  ฟากตะวันออก 

ทิศตะวันออก จดกับถนนกาญจนาภิเษก  ฟากตะวันออก 
ทิศใต จดเสนแบงเขตแขวงระหวางแขวงบางแคกับแขวงหลักสอง และ

คลองภาษีเจริญ  ฝงเหนือ 
ทิศตะวันตก จดเสนแบงเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัด

สมุทรสาคร  (คลองศรีสําราญ) 
(๙)  บริเวณหมายเลข  ๒.๙ 

ทิศเหนือ จดคลองกํานันเทียบ  และคลองบางแวก 
ทิศตะวันออก จดแนวเขตขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เร่ือง  กําหนดบริเวณหาม

กอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในทองที่แขวงบางไผ  แขวงบางแคเหนือ
และแขวงคลองขวาง  เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร  พ.ศ.  ๒๕๒๕   

ทิศใต จดคลองบางจาก  ตรงจุดที่คลองบางจากจดกับแนวเขตขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร เร่ือง  กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบาง
ประเภท  ในทองท่ีแขวงบางไผ  แขวงบางแคเหนือ  และแขวงคลองขวาง  เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร 
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พ.ศ.  ๒๕๒๕ จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันตกตามแนวกึ่งกลางคลองบางจาก  จนจดกับคลองทวีวัฒนา  จากจุดนี้
ไปทางทิศเหนือตามแนวกึ่งกลางคลองทวีวัฒนา จนจดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร กับศูนยกลางถนนเพชร
เกษม  จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันตกตามแนวเสนขนานระยะ  ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนเพชรเกษม  จน
จดแนวกึ่งกลางคลองมหาศร 

ทิศตะวันตก จดแนวกึ่งกลางคลองมหาศร   
๓. “บริเวณที่ ๓”   คือ  พื้นที่ในบริเวณตามรายการดังตอไปนี้ 

ทิศเหนือ จดเสนแบงเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดนนทบุรี
ตรงจุดที่คลองบางกอกนอยตัดกับเสนแบงเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดนนทบุรี  จากจุดนี้ไป
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวเสนแบงเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดนนทบุรี  จนจด
เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร กับศูนยกลางถนนงามวงศวาน  จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  จนจด
คลองบางเขน  จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันออกตามแนวกึ่งกลางคลองบางเขน จนจดแนวกึ่งกลางคลองลาดพราว   

ทิศตะวันออก จดแนวกึ่งกลางคลองลาดพราว ตรงจุดที่คลองบางเขนบรรจบกับ
คลองลาดพราว  จากจุดนี้ไปทางทิศใตตามแนวกึ่งกลางคลองลาดพราว จนจดคลองทรงกระเทียม จากจุดนี้ไป
ทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวกึ่งกลางคลองทรงกระเทียม  จนจดเสนขนานระยะ  ๕๕๐  เมตร  กับศูนยกลาง
ซอยลาดพราว ๕๓ จากจุดนี้ไปทางทิศใตตามแนวเสนขนานระยะ ๕๕๐ เมตร กับศูนยกลางซอยลาดพราว  ๕๓
จนจดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนลาดพราว จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตาม
แนวเสนขนานระยะ  ๒๐๐ เมตร  กับศูนยกลางถนนลาดพราว  จนจดคลองยายเผื่อน จากจุดนี้ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวกึ่งกลางคลองยายเผื่อน  จนจดถนนแฮปปแลนดสาย ๑  ฟากใต  ถนนนวมินทร  
ฟากใต  จนจดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนศรีบูรพา  ตรงจุดที่ถนนนวมินทรบรรจบกับ
เสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนศรีบูรพา จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวเสนขนาน
ระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนศรีบูรพา  จนจดถนนรามคําแหง  ฟากใต  จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันตก
ตามแนวถนนรามคําแหง  ฟากใต จนจดคลองหัวหมาก  จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวกึ่งกลาง
คลองหัวหมาก จนจดคลองกะจะ  จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวกึ่งกลางคลองกะจะ 
คลองจิก จนจดเขตที่ดินของการกีฬาแหงประเทศไทย (ดานตะวันออก) จากจุดนี้ไปทางทิศเหนือตามแนว
เขตที่ดินของการกีฬาแหงประเทศไทย (ดานตะวันออก) จนจดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร กับศูนยกลางถนน
รามคําแหง  จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร กับศูนยกลางถนน
รามคําแหง  จนจดคลองกะจะ  จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันออกตามแนวกึ่งกลางคลองกะจะ  จนจดคลองบานปา  
จากจุดนี้ไปทางทิศใตตามแนวกึ่งกลางคลองบานปา จนจดคลองสะแก จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันตกตามแนว
กึ่งกลางคลองสะแก จนจดคลองตัน  จากจุดนี้ไปทางทิศใตตามแนวกึ่งกลางคลองตัน จนจดคลองพระโขนง 
จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวกึ่งกลางคลองพระโขนง คลองบางนางจัน  จนจดซอยสุขุมวิท  ๗๗ 
(ซอยออนนุช) ฟากเหนือ  แนวก่ึงกลางคลองบานหลาย  จนจดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางซอย
สุขุมวิท ๑๐๑/๑ (ซอยวชิรธรรมสาธิต) จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันออกตามแนวเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร กับ
ศูนยกลางซอยสุขุมวิท ๑๐๑/๑   (ซอยวชิรธรรมสาธิต) จนจดคลองเคล็ด  จากจุดนี้ไปทางทิศใตตามแนวกึ่งกลาง 
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คลองเคล็ด  จนจดซอยสุขุมวิท ๑๐๓ (ซอยอุดมสุข) ฟากเหนือ  จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันออกตามแนวซอย
สุขุมวิท ๑๐๓(ซอยอุดมสุข) ฟากเหนือ จนจดถนนศรีนครินทร ฟากตะวันออก จากจุดนี้ไปทางทิศใตตามแนว
ถนนศรีนครินทรฟากตะวันออก  จนจดเสนแบงเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ 

ทิศใต  จดแนวเสนแบงเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัด
สมุทรปราการ ตรงจุดที่เสนแบงเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการตัดกับถนนศรี
นครินทรจากจุดนี้ไปตามแนวเสนแบงเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ จนจด
คลองสะพานควาย จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันตกตามแนวกึ่งกลางคลองสะพานควาย  คลองตาโซะ  คลองราช
พฤกษคลองบางมด  จนจดคลองตาสุก 

ทิศตะวันตก จดคลองบัว  ตรงจุดที่คลองบัวตัดกับคลองตาสุก  จากจุดนี้ไปทาง
ทิศเหนือตามแนวกึ่งกลางคลองบัว  จนจดเสนแบงเขตระหวางเขตบางขุนเทียนกับเขตจอมทอง จากจุดนี้ไป
ตามแนวเสนแบงเขตระหวางเขตบางขุนเทียนกับเขตจอมทอง จนจดคลองวัดสิงห จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือตามแนวกึ่งกลางคลองวัดสิงห  จนจดคลองบางโคลัด  จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนว
ก่ึงกลางคลองบางโคลัด  จนจดเสนขนานระยะ  ๗๐๐  เมตร กับศูนยกลางถนนสุขาภิบาล ๑  จากจุดนี้ไปทาง
ทิศเหนือตามแนวเสนขนานระยะ  ๗๐๐  เมตร กับศูนยกลางถนนสุขาภิบาล ๑ จนจดคลองราษฎรสามัคคี
จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันตกตามแนวกึ่งกลางคลองราษฎรสามัคคี จนจดคลองมหาศร จากจุดนี้ไปทางทิศเหนือ
ตามแนวกึ่งกลางคลองมหาศร จนจดเสนขนานระยะ  ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนเพชรเกษม จากจุดนี้ไป
ทางทิศตะวันตกตามแนวเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร กับศูนยกลางถนนเพชรเกษม  จนจดเสนแบงเขต
จังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดนครปฐม จากจุดนี้ไปทางทิศเหนือตามแนวเสนแบงเขตจังหวัด
ระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดนครปฐม จนจดคลองกํานันเทียบ  จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนอื
ตามแนวกึ่งกลางคลองกํานันเทียบ จนจดคลองมหาศร จากจุดนี้ไปทางทิศใตตามแนวกึ่งกลางคลองมหาศร  
จนจดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร กับศูนยกลางถนนเพชรเกษม  จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันออกตามแนว
เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร กับศูนยกลางถนนเพชรเกษม จนจดคลองทวีวัฒนา  จากจุดนี้ไปทางทิศใตตาม
แนวกึ่งกลางคลองทวีวัฒนา  จนจดคลองบางจาก จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันออกตามแนวกึ่งกลางคลองบางจาก
จนจดคลองพระยาราชมนตรี  จากจุดนี้ไปทางทิศเหนือตามแนวก่ึงกลางคลองพระยาราชมนตรี  จนจดคลอง
บางเพลี้ย  จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันออกตามแนวกึ่งกลางคลองบางเพลี้ย  จนจดคลองลัดวัดฉิม จากจุดนี้ไป
ทางทิศเหนือตามแนวกึ่งกลางคลองลัดวัดฉิม  จนจดคลองบางเชือกหนัง  จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันออกตามแนว
ก่ึงกลางคลองบางเชือกหนัง จนจดคลองชักพระ จากจุดนี้ไปทางทิศเหนือตามแนวกึ่งกลางคลองชักพระ จนจด
เสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสุขาภิบาล ๑  จากจุดนี้ไปทางทิศเหนือตามแนวเสนขนานระยะ 
๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสุขาภิบาล ๑  จนจดถนนบรมราชชนนี  ฟากเหนือ  ถนนสวนผัก  ฟากตะวันออก 
จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางรถไฟสายใตจนจดคลองบางกอกนอย จากจุดนี้ไปทางทิศเหนือตาม 
แนวกึ่งกลางคลองบางกอกนอย  จนจดเสนแบงเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดนนทบุรี 

๔.  “บริเวณที่ ๔”  คือ  พื้นที่ในบริเวณที่ ๔.๑ ถึงบริเวณที่ ๔.๗  ตามรายการดังตอไปนี้  
(๑)  บริเวณหมายเลข  ๔.๑   ยานศูนยชุมชนสะพานใหม 

ทิศเหนือ  จดคลองบางบัว  คลองสอง ฝงใต และซอยศาลเจา ฟากใต 
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ทิศตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนพหลโยธิน 
ทิศใต  จดถนนรามอินทรา ฟากเหนือ  และถนนแจงวัฒนะ ฟากเหนือ 
ทิศตะวันตก จดคลองบางบัว  ฝงตะวันออก   

(๒)  บริเวณหมายเลข  ๔.๒  ยานศูนยชุมชนรามอินทรา กิโลเมตรที่ ๘ 
ทิศเหนือ  จดคลองตาเรง ฝงใต และเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร  กับ

ศูนยกลางถนนรามอินทรา 
ทิศตะวันออก จดเสนเลียบเขตถนนวงแหวนรอบนอก (ดานตะวันออก) ฟาก

ตะวันตกไปทางทิศใต จนจดเสนตั้งฉากกับถนนรามอินทรา ฟากเหนือ ตรงจุดที่ถนนนวมินทรบรรจบกับ
ถนนรามอินทรา ฟากใต ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ตามแนวถนนรามอินทราเปนระยะ ๑,๐๐๐  เมตร  จาก
จุดนี้ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ตามแนวเสนตั้งฉากกับถนนรามอินทราดังกลาว จนจดกับเสนตั้งฉากกับ
ถนนนวมินทรฟากตะวันออก ตรงจุดที่ถนนนวมินทรบรรจบกับถนนรามอินทรา ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต 
ตามแนวถนนนวมินทร เปนระยะ  ๑,๗๐๐  เมตร 

ทิศใต จดเสนตั้งฉากกับถนนนวมินทร ฟากตะวันตก ตรงจุดที่ถนนนวมิ
นทรบรรจบกับถนนรามอินทรา ฟากใต ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ตามแนวถนนนวมินทรเปนระยะ  ๑,๗๐๐  
เมตร 

ทิศตะวันตก จดเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร  กับศูนยกลางถนนนวมินทร ตัดกับ
เสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนรามอินทรา  และเสนแบงเขตระหวางเขตคันนายาวกับเขตบึงกุม 

 (๓)  บริเวณหมายเลข  ๔.๓  ยานศูนยชุมชนมีนบุรี 
ทิศเหนือ  จดเสนเลียบแนวถนนโครงการ ฉ.๑ ตรงจุดที่ถนนวงแหวนรอบนอก

(ดานตะวันออก) ฟากตะวันออก บรรจบกับแนวถนนโครงการ ฉ.๑  จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  
จนจดกับถนนรามอินทรา ฟากใต จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนรามอินทรา ฟากใต จนจดเสน
ขนานระยะ ๕๐๐  เมตร กับศูนยกลางถนนสุวินทวงศ จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวเสน
ขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร กับศูนยกลางถนนสุวินทวงศ  จนจดเสนตั้งฉากกับถนนสุวินทวงศ ฟากเหนือ ตรงจุด
ที่ถนนรมเกลาบรรจบกับถนนสุวินทวงศ  ฟากใต 

ทิศตะวันออก จดเสนตั้งฉากกับถนนสุวินทวงศ ฟากเหนือ ตรงจุดที่ถนนรมเกลา
บรรจบกับถนนสุวินทวงศ  ฟากใต  จากจุดนี้ไปทางทิศใตตามแนวถนนรมเกลา  ฟากตะวันตก 

ทิศใต  จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐ เมตร  กับศูนยกลางถนนรามคําแหง  
ตรงจุดที่ถนนรมเกลาฟากตะวันตกบรรจบกับเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนรามคําแหง 
จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  จนจดศูนยกลางซอยธรากร ๖  จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวศูนยกลางซอยธรากร ๖ ซอยธรากร ๕ จนจดคลองแสนแสบ  ฝงเหนือ  จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันตก
เฉียงใตตามแนวคลองแสนแสบ  ฝงเหนือ  จนจดถนนวงแหวนรอบนอก (ดานตะวันออก) ฟากตะวันออก 

ทิศตะวันตก จดถนนวงแหวนรอบนอก (ดานตะวันออก) ฟากตะวันออก  
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 (๔)  บริเวณหมายเลข  ๔.๔  ยานศูนยชุมชนหนองจอก 
ทิศเหนือ จดเสนขนานระยะ ๕๐๐  เมตร กับ คลองแสนแสบ ฝงเหนือ  
ทิศตะวันออก จดเสนตั้งฉากกับถนนสังฆสันติสุข ฟากเหนือ และฟากใต ตรงจุดที่

ถนนสังฆสันติสุขบรรจบกับถนนอยูวิทยา  ฟากตะวันออก ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวถนนสังฆสันติสุข
เปนระยะ  ๒๐๐  เมตร 

ทิศใต  จดเสนขนานระยะ  ๘๐๐  เมตร  กับคลองแสนแสบ  ฝงใต   
ทิศตะวันตก จดเสนตั้งฉากกับถนนเลียบวารี ฟากเหนือ  และฟากใต ตรงจุดที่

ถนนเลียบวารีบรรจบกับถนนเชื่อมสัมพันธ ฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนเลียบวารี เปนระยะ 
๑,๐๐๐  เมตร 

 (๕)  บริเวณหมายเลข  ๔.๕  ยานศูนยชุมชนลาดกระบัง 
ทิศเหนือ  จดคลองประเวศบุรีรมย  ฝงเหนือ 
ทิศตะวันออก จดถนนประชาพัฒนา ฟากตะวันออก ตรงจุดที่คลองประเวศบุรีรมย

ตัดกับถนนประชาพัฒนา ฟากตะวันออก จากจุดนี้ไปทางทิศใตตามแนวถนนประชาพัฒนา ฟากตะวันออก 
จนจดเสนตั้งฉากกับถนนหลวงแพง  ฟากใต  ตรงจุดที่หางจากถนนวัดศรีวารีนอย – ออนนุช บรรจบกับถนน
หลวงแพง  ฟากใต ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนหลวงแพงเปนระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  จากจุดนี้ไป
ทางทิศใตตามแนวเสนตั้งฉากดังกลาว จนจดเสนแบงเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัด
สมุทรปราการ 

ทิศใต  จดเสนแบงเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัด
สมุทรปราการ 

ทิศตะวันตก จดสวนพระนคร ถนนออนนุช – ลาดกระบัง ฟากเหนือ และซอย
ลาดกระบัง  ๕   ฟากตะวันออก 

 (๖)  บริเวณหมายเลข  ๔.๖  ยานศูนยชุมชนลาดกระบังใหม 
ทิศเหนือ  จดเสนขนานระยะ  ๑,๒๕๐  เมตร กับศูนยกลางถนนกรุงเทพ – 

ชลบุรี(สายใหม) 
ทิศตะวันออก จดถนนรมเกลา  ฟากตะวันตก  
ทิศใต  จดถนนกรุงเทพ – ชลบุรี (สายใหม)  ฟากเหนือ 
ทิศตะวันตก จดเสนขนานระยะ ๘๐๐  เมตร กับศูนยกลางถนนรมเกลา 

 (๗)  บริเวณหมายเลข  ๔.๗  ยานศูนยชุมชนบางขุนเทียน 
ทิศเหนือ  จดเขตทางรถไฟสายวงเวียนใหญ – มหาชัย  ฟากใต  ตรงจุดที่

เขตทางรถไฟสายวงเวียนใหญ – มหาชัย บรรจบกับถนนกาญจนาภิเษก ฟากตะวันออก จากจุดนี้ไปทางทิศ 
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ตะวันออกเฉียงเหนือ  จนจดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนบางขุนเทียน จากจุดนี้ไปทาง
ทิศเหนือตามแนวเสนขนานดังกลาว จนจดคลองบางบอน  จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันออกตามแนวกึ่งกลาง
คลองบางบอน  จนจดถนนบางขุนเทียน ฟากตะวันตก จากจุดนี้ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนบางขุนเทียน 
ฟากตะวันตก จนจดถนนเอกชัย ฟากเหนือ จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนเอกชัย จนจดเสนขนาน
ระยะ ๑๐๐  เมตร กับศูนยกลางถนนบางบอน ๑  ตรงจุดที่ถนนบางบอน ๑ บรรจบกับถนนเอกชัยฟากเหนือ  
จากจุดนี้ไปทางทิศเหนือตามแนวเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร กับศูนยกลางถนนบางบอน ๑  จนจดคลอง
บางพราน จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันออกตามแนวกึ่งกลางคลองบางพราน จนจดซอยอุดมทรัพย  ฟากตะวันตก
จากจุดนี้ไปทางทิศใตตามแนวซอยอุดมทรัพย ฟากตะวันตก จนจดถนนเอกชัย ฟากเหนือ จากจุดนี้ไปทาง
ทิศตะวันออกตามแนวถนนเอกชัย ฟากเหนือ  จนจดแนวกึ่งกลางคลองวัดสิงห 

ทิศตะวันออก จดแนวกึ่งกลางคลองวัดสิงห  คลองสนามชัย  และเสนแบงเขต
ระหวางเขตบางขุนเทียนกับเขตจอมทอง 

ทิศใต จดเสนเลียบขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร กับถนนพระรามที่ ๒  ตรงจุด
ที่เสนขนานระยะ ๒๐๐  เมตร กับถนนพระรามที่  ๒  บรรจบกบัคลองบัว  จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต 
ตามแนวเสนขนานดังกลาว จนจดคลองพระยาราชมนตรี  จากจุดนี้ไปทางทิศใตตามแนวกึ่งกลางคลองพระยา
ราชมนตรี จนจดถนนกาญจนาภิเษก  (ดานใต) 

ทิศตะวันตก จดถนนกาญจนาภิเษก (ดานใต) ตรงจุดที่ถนนกาญจนาภิเษ
กบรรจบกับแนวกึ่งกลางคลองพระยาราชมนตรี จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนกาญจนาภิเษ
กจนจดเขตทางรถไฟสายวงเวียนใหญ – มหาชัย   



  หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพิเศษ   ๓๖   ง ราชกิจจานุเบกษา                   ๓๐   เมษายน   ๒๕๔๘ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชขอบัญญัติกรุงเทพมหานครฉบับนี้  คือ  เนื่องจากไดมีประกาศ
กระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  กําหนดบริเวณหามกอสราง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด
หรือบางประเภท  ในพื้นที่บางสวนในทองที่กรุงเทพมหานคร  ลงวันที่  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๔๗  ออกใช
บังคับโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือประโยชนในดานการผังเมือง  การกํากับการใชประโยชนท่ีดินใหเปนระเบียบ
เรียบรอย  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม  การอํานวยความสะดวกแกการจราจร  และการควบคุม 
ความหนาแนนของอาคาร  ดวยการกําหนดมาตรการในการควบคุมการกอสราง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยน
การใชอาคารพาณิชยกรรมประเภทคาปลีกคาสง  ในพื้นที่บางสวนของกรุงเทพมหานคร  โดยอาศัย
อํานาจตามความในมาตรา  ๑๓  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. ๒๕๒๒  ซึ่งมีผลใชบังคับ 
เปนการชั่วคราวมีกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๔๗  เปนตนไป  และถาไมมีการออก
กฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถิ่นภายในหนึ่งปนับแตวันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยมีผลใชบังคับ
จะทําใหประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกลาวเปนอันถูกยกเลิกไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ดังนั้น
เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว  สมควรใหมีกฎหมายใชบังคับอยางตอเนื่อง  จึงจําเปนตอง 
ตราขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 




