
 หนา   ๑๒๗ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มีนาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
เร่ือง   กําหนดบริเวณหามกอสราง  ดัดแปลงอาคารประเภทปายหรือส่ิงที่สรางข้ึน 

สําหรับติดหรือต้ังปายในพื้นที่บางสวน  ในทองที่กรุงเทพมหานคร 
พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

 
 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  วาดวยกําหนดบริเวณหามกอสราง  ดัดแปลง
อาคารประเภทปายหรือส่ิงที่สรางข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปายในพื้นที่บางสวน  ในทองที่กรุงเทพมหานคร 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒ ซ่ึง
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปนพระราชบัญญัติ 
ที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับ
มาตรา  ๓๑  มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๔๙  และมาตรา  ๕๐  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติใหกระทําได  โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  และมาตรา  ๙๗  แหงพระราชบัญญติั
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  พ.ศ.  ๒๕๒๘  กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของ 
สภากรุงเทพมหานคร  จึงตราขอบัญญัติกรุงเทพมหานครขึ้นไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้เรียกวา  “ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เร่ือง  กําหนด
บริเวณหามกอสราง  ดัดแปลงอาคารประเภทปายหรือส่ิงที่สรางข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปายในพื้นที่
บางสวน  ในทองที่กรุงเทพมหานคร  พ.ศ.  ๒๕๔๙”   

ขอ ๒ ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 

ขอ ๓ ในขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 
“บริเวณที่  ๑”  หมายความวา  พื้นที่ภายในเขตทางพิเศษและในระยะ  ๕๐  เมตร  จากเขต 

ทางพิเศษทั้งสองฟากในเขตกรุงเทพมหานคร  ตามแผนที่และรายการประกอบแผนที่ทายขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานครนี้ 

“บริเวณที่  ๒”  หมายความวา  พื้นที่ภายในเขตทางรถไฟและในระยะ  ๕๐  เมตร  จากเขต 
ทางรถไฟทั้งสองฟากในเขตกรุงเทพมหานคร  ตามแผนที่และรายการประกอบแผนที่ทายขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานครนี้ 
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“บริเวณที่  ๓”  หมายความวา  พื้นที่ภายในเขตถนนและในระยะ  ๕๐  เมตร  จากเขตทาง 
ทั้งสองฟากของถนนในเขตกรุงเทพมหานคร  ตามแผนที่และรายการประกอบแผนที่ทายขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานครนี้ 

“บริเวณที่  ๔”  หมายความวา  พื้นที่ภายในรัศมี  ๒๐๐  เมตร  จากจุดศูนยกลางของพระบรม 
ราชานุสาวรียสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช  อนุสาวรียชัยสมรภูมิ  และอนุสาวรียพิทักษรัฐธรรมนูญ  
ตามแผนที่ทายขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 

“บริเวณที่  ๕”  หมายความวา  พื้นที่ภายในเขตแมน้ําเจาพระยา  และพื้นที่ภายในระยะ  ๕๐  เมตร  
จากริมฝงแมน้ําเจาพระยาทั้งสองฝงในเขตกรุงเทพมหานคร  ตามแผนที่ทายขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี ้

ขอ ๔ ภายในบริเวณที่  ๑  บริเวณที่  ๒  บริเวณที่  ๓  บริเวณที่  ๔  และบริเวณที่  ๕  หามบุคคลใด
กอสรางอาคารประเภทปายหรือส่ิงที่สรางข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปายทุกชนิด  เวนแตปาย  ดังตอไปนี้ 

(๑) ปายชื่อถนน  ตรอก  ซอย  ปายของทางราชการที่ใชเพื่อประโยชนสาธารณะ  ปายตามกฎหมาย
วาดวยการเลือกต้ัง 

(๒) ปายเคร่ืองหมายหรือสัญลักษณของสถานประกอบการ   (โลโก)  และปายบอกชื่อ  
สถานที่  เชน  ปายชื่ออาคาร  ปายชื่อสถานประกอบการ  ปายชื่อหมูบาน  โดยมีพื้นที่รวมกันไมเกิน   
๕  ตารางเมตร  มีความสูงไมเกิน  ๑๒  เมตร  แตมิใชปายหรือส่ิงที่สรางข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปายบนหลังคา  
หรือดาดฟาของอาคาร 

การวัดความสูงของปาย  ใหวัดจากระดับพื้นดินถึงสวนที่สูงที่สุดของปาย 
ขอ ๕ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดตามขอ  ๔  หามบุคคลใดดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช

อาคารใด ๆ  ใหเปนอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอ  ๔ 
ขอ ๖ อาคารที่มีอยูแลวในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดตามขอ  ๔  กอนหรือในวันที่ขอบัญญัติ  

กรุงเทพมหานครนี้ใชบังคับ  ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้  แตหาม
ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใชอาคารดังกลาวใหเปนอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามที่
กําหนดในขอ  ๔ 

ขอ ๗ อาคารที่ไดรับใบอนุญาตหรือใบรับแจงการกอสราง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช  
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  หรือที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะวาดวยกิจการนั้น  กอนวันที่
ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ใชบังคับ  และยังกอสราง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใชไมแลวเสร็จ 



 หนา   ๑๒๙ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มีนาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้  แตจะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาต 
หรือการแจงใหเปนการขัดตอขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ไมได 

ขอ ๘ ในกรณีที่พื้นที่ควบคุมตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ทับซอนกับพื้นที่ควบคุม  
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือขอบัญญัติกรุงเทพมหานครกําหนดบริเวณหามกอสราง  ดัดแปลง  
ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท  ฉบับอื่น ๆ  และมีมาตรการในการควบคุม  
แตกตางกันใหบังคับตามมาตรการควบคุมที่มีมาตรฐานสูงกวา  และใหคงบังคับตามมาตรการควบคุม
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือขอบัญญัติกรุงเทพมหานครในสวนที่มิไดบัญญัติไวตามขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานครนี้ดวย 

ขอ ๙ ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
อภิรักษ  โกษะโยธิน 

ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 





รายการประกอบแผนที่ทายขอบัญญัตกิรุงเทพมหานคร 
เรื่อง  กําหนดบริเวณหามกอสราง  ดดัแปลงอาคารประเภทปายหรือส่ิงท่ีสรางขึ้น 

สําหรับติดหรือตั้งปาย ในพื้นท่ีบางสวนในทองท่ีกรุงเทพมหานคร 
      พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

 

๑. “บริเวณที่ ๑”  คือ  พ้ืนท่ีภายในเขตทางพิเศษและในระยะ ๕๐ เมตร  จากเขตทางพิเศษ
ท้ังสองฟาก  ดังตอไปนี้ 

(๑) ทางพิเศษเฉลิมมหานคร 
(๒) ทางพิเศษศรีรัช 
(๓) ทางพิเศษฉลองรัช 
(๔) ทางพิเศษบูรพาวิถี 

๒. “บริเวณที่ ๒” คือ  พื้นที่ภายในเขตทางรถไฟและในระยะ  ๕๐ เมตร จากเขตทาง
รถไฟท้ังสองฟาก  ดังตอไปนี้ 

(๑) ทางรถไฟสายเหนือ 
(๒) ทางรถไฟสายใต 
(๓) ทางรถไฟสายตะวันออก 
(๔) ทางรถไฟสายตะวันตก  (ทางรถไฟสายวงเวียนใหญ – มหาชัย) 

๓. “บริเวณที่ ๓”  คือ  พื้นที่ภายในเขตถนนและในระยะ ๕๐ เมตร จากเขตทางทั้งสอง
ฟากของถนน  ดังตอไปนี้ 

(๑)  ถนนกรุงเทพกรีฑา – รมเกลา  ตั้งแตถนนศรีนครินทร  ไปทางทิศตะวันออกจน
บรรจบกับถนนรมเกลา  

(๒)  ถนนกรุงเทพกรีฑา  ตั้งแตถนนศรีนครินทร  ไปทางทิศตะวันออกจนบรรจบกับ 
ทางเขาหมูบานนักกีฬาแหลมทอง 

(๓)  ถนนกรุงธนบุรี  ตั้งแตถนนสมเด็จพระเจาตากสิน ไปทางทิศตะวันออกจนบรรจบกับ
ถนนเจริญนคร 

(๔)  ถนนกัลปพฤกษ  ตั้งแตถนนกาญจนาภิเษก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนบรรจบ
กับถนนราชพฤกษ 

(๕)  ถนนกาญจนาภิเษก  (ถนนวงแหวนรอบนอก ดานตะวันออก) ตั้งแตจุดเสนแบงแนว
เขตกรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานี ลงมาทางทิศใตจนบรรจบกับจุดเสนแบงแนวเขตกรุงเทพมหานครกับ
จังหวัดสมุทรปราการ 

(๖)  ถนนกาญจนาภิเษก  (ถนนวงแหวนรอบนอก ดานตะวันตก) ตั้งแตคลองมหาสวัสดิ์ 
ลงมาทางทิศใตจนบรรจบกับถนนพระรามที่ ๒ แลวเล้ียวไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนกาญจนาภิเษกดาน
ใตจนบรรจบกับจุดเสนแบงแนวเขตกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ 



 -๒-
 
(๗)  ถนนเกษตร – นวมินทร  ตั้งแตถนนพหลโยธิน ไปทางทิศตะวันออกจนบรรจบกับ

ถนนนวมินทร 
(๘)  ถนนคลองสิบ - คลองสิบส่ี  ตั้งแตถนนคู - คลองสิบ ไปทางทิศตะวันออกจนบรรจบ

กับถนนประชาสําราญ 
(๙)  ถนนคู - คลองสิบ  ตั้งแตถนนมิตรไมตรี ไปทางทิศเหนือจนสุดเขตกรุงเทพมหานคร 

(๑๐)  ถนนงามวงศวาน ตั้งแตถนนพหลโยธิน ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจนสุดเขต
กรุงเทพมหานคร 

(๑๑)  ถนนจรัญสนิทวงศ ตั้งแตเสนแบงแนวเขตกรุงเทพมหานครกับจังหวัดนนทบุร ีลงมาทาง
ทิศใตจนบรรจบกับถนนเพชรเกษม 

(๑๒)  ถนนสายเชื่อมระหวางถนนจรัญสนิทวงศกับถนนกาญจนาภิเษก ตั้งแตถนนจรัญสนิทวงศ 
ไปทางทิศตะวันตกจนบรรจบกับถนนกาญจนาภิเษก 

(๑๓)  ถนนเจริญราษฎร (ถนนเหนือ – ใต) ตั้งแตถนนสาทรใต ลงมาทางทศิใตจนบรรจบกบั
ถนนพระรามที่ ๓ 

(๑๔)  ถนนเจริญนคร  ตั้งแตถนนลาดหญา  ลงมาทางทิศใตจนจดคลองดาวคะนอง 
(๑๕)  ถนนเจาคุณทหาร  ตั้งแตถนนรมเกลา ไปทางทิศตะวันออกจนบรรจบกับถนนฉลองกรุง 
(๑๖)  ถนนแจงวัฒนะ  ตั้งแตอนุสาวรียพิทักษรัฐธรรมนูญ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

จนสุดเขตกรุงเทพมหานคร 
(๑๗)  ถนนฉลองกรุง  ตั้งแตถนนสุวินทวงศ  ลงมาทางทิศใตจนบรรจบกับถนนออนนุช 

(ซอยสุขุมวิท ๗๗) 
(๑๘)  ถนนเชื่อมสัมพันธ  ตั้งแตถนนสกุลดี ลงมาทางทิศใตจนบรรจบกับถนนสุวินทวงศ 
(๑๙) ถนนดินแดง   ตั้งแตถนนราชวิ ถี ไปทางทิศตะวันออกจนบรรจบกับถนน

ประชาสงเคราะห 
(๒๐)  ถนนกรุงเทพ – ชลบุรี (สายใหม)  ตั้งแตถนนศรีนครินทร ไปทางทิศตะวันออกจนสุด

เขตกรุงเทพมหานคร  
(๒๑)  ถนนทาขาม  ตั้งแตถนนพระรามที่ ๒  ลงมาทางทิศใตจนถึงสถานีตาํรวจนครบาล

ทาขาม 
(๒๒)  ถนนเทศบาลสงเคราะห  ตั้งแตถนนประชาชื่น ไปทางทิศตะวันออกจนบรรจบกับ

ถนนวิภาวดีรังสิต 
(๒๓)  ถนนนราธิวาสราชนครินทร (ถนนเลียบคลองชองนนทรี)  ตั้งแตถนนสุรวงศ  ลงมาทาง

ทิศใตจนบรรจบกับถนนพระรามที่ ๓ 
(๒๔)  ถนนนวมินทร  ตั้งแตถนนรามอินทรา  ลงมาทางทิศใตจนบรรจบกบัถนนเสรไีทย 
(๒๕)  ถนนนิมิตรใหม  ตั้งแตถนนสุวินทวงศ  ไปทางทิศเหนือจนสุดเขตกรุงเทพมหานคร  
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(๒๖)  ถนนบรมราชชนนี  ตั้งแตถนนจรัญสนิทวงศ  ไปทางทิศตะวันตกจนสุดเขต

กรุงเทพมหานคร  
(๒๗)  ถนนบางขนุเทยีน  ตัง้แตถนนเอกชยั  ลงมาทางทศิใตจนบรรจบกบัถนนพระรามที่ ๒ 
(๒๘)  ถนนบางขนุเทียน – ชายทะเล  ตั้งแตถนนพระรามที ่๒ ลงมาทางทิศใตจนจดคลอง

พิทยาลงกรณ 
(๒๙)  ถนนบางนา – ตราด  ตั้งแตถนนสุขุมวิทไปทางทศิตะวันออกจนสุดเขตกรงุเทพมหานคร 
(๓๐)  ถนนประชาชื่น  ตั้งแตถนนประชาราษฎรสาย ๒ ไปทางทิศเหนือจนสุดเขตกรุงเทพ 

มหานคร 
(๓๑)  ถนนประชาธิปก  ตั้งแตสะพานพระปกเกลา ลงมาทางทิศใตจนถึงพระบรมราชานุสาวรีย

สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 
(๓๒)  ถนนประชารวมใจ  ตั้งแตถนนนิมิตรใหม ไปทางตะวันออกเฉียงเหนือจนจดคลอง

ลัดตาเตี้ย 
(๓๓)  ถนนประชาสําราญ ตั้งแตถนนสกุลดี ไปทางทิศเหนือจนสุดเขตกรุงเทพมหานคร 
(๓๔)  ถนนประดิษฐมนูธรรม ตั้งแตถนนรามอินทรา ลงมาทางทิศใตจนบรรจบกับถนน

เพชรบุรีตัดใหม 
(๓๕)  ถนนปรีด ีพนมยงค (ซอยสุขุมวิท ๗๑)  ตั้งแตถนนรามคําแหง ลงมาทางทิศใตจน

บรรจบกับถนนสุขุมวิท 
(๓๖)  ถนนพญาไท  ตั้งแตอนุสาวรียชัยสมรภูมิ  ลงมาทางทิศใตจนบรรจบกับถนน

พระรามที่ ๔ 
(๓๗)  ถนนพระยาสุเรนทร  ตั้งแตวัดพระยาสุเรนทร ลงมาทางทิศใตจนบรรจบกับถนน

รามอินทรา 
(๓๘)  ถนนพระรามที่ ๑  ตั้งแตสะพานกษัตริยศึก ไปทางทศิตะวันออกจนบรรจบกับถนน

ราชดําริ 
(๓๙)  ถนนพระรามที ่๒  ตัง้แตถนนสุขสวัสดิ ์ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตจนสุดเขตกรุงเทพ 

มหานคร 
(๔๐)  ถนนพระรามที ่๓  ตั้งแตถนนรัชดาภิเษก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตจนบรรจบกับ

ถนนนางลิ้นจี ่ 
(๔๑)  ถนนพระรามที่ ๔  ตั้งแตคลองผดุงกรุงเกษม ไปทางทิศตะวันออกจนบรรจบกับถนน

สุขุมวิท 
(๔๒)  ถนนพระรามที่ ๖  ตั้งแตทางรถไฟสายเหนือ  ลงมาทางทิศใตจนบรรจบกับถนนเพชรบุร ี
(๔๓)  ถนนพระราม ๙  ตั้งแตถนนรัชดาภิเษก ไปทางทิศตะวันออกจนบรรจบกับถนน

รามคําแหง 
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(๔๔)  ถนนพระราม ๙ ตัดใหม  ตั้งแตถนนรามคําแหงไปทางทิศตะวันออกจนบรรจบกับ

ถนนศรีนครินทร 
(๔๕)  ถนนพหลโยธิน  ตั้งแตอนุสาวรียชัยสมรภูมิ  ไปทางทิศเหนือจนสุดเขตกรุงเทพมหานคร 
(๔๖)  ถนนสายเชื่อมระหวางถนนพหลโยธินกับถนนสุขาภิบาล ๕ ตั้งแตถนนพหลโยธิน ไป

ทางทิศตะวันออกจนบรรจบกับถนนสุขาภิบาล ๕ 
(๔๗) ถนนพัฒนาการ  ตั้งแตถนนปรีดี พนมยงค (ซอยสุขุมวิท ๗๑)  ไปทางทิศตะวันออก

เฉียงใตจนบรรจบกับถนนออนนุช  (ซอยสุขุมวิท ๗๗) 
(๔๘)  ถนนพุทธมณฑลสาย ๑  ตั้งแตถนนสวนผัก ลงมาทางทิศใตจนบรรจบกับถนน

เพชรเกษม 
(๔๙)  ถนนพุทธมณฑลสาย ๒  ตั้งแตถนนศาลาธรรมสพน ลงมาทางทิศใตจนบรรจบกับ

ถนนเพชรเกษม 
(๕๐)  ถนนพุทธมณฑลสาย ๓  ตั้งแตทางรถไฟสายใต ลงมาทางทิศใตจนบรรจบกับถนน

เพชรเกษม 
(๕๑)  ถนนเพชรเกษม ตั้งแตสะพานเนาวจําเนียร ไปทางทิศตะวันตกจนสุดเขต 

กรุงเทพมหานคร 
(๕๒)  ถนนเพชรพระราม  ตั้งแตถนนพระราม ๙  ลงมาทางทิศใตจนบรรจบกับถนน

เพชรบุรีตัดใหม 
(๕๓)  ถนนเพชรบุรี  ตั้งแตทางรถไฟสายเหนือ ไปทางทิศตะวันออกจนบรรจบกับถนน

อโศก – ดินแดง 
(๕๔)  ถนนเพชรบุรีตัดใหม  ตั้งแตถนนอโศก - ดินแดง  ไปทางทิศตะวันออกจนบรรจบ

กับถนนปรีดี พนมยงค (ซอยสุขุมวิท ๗๑) 
(๕๕)  ถนนเพลินจติ  ตั้งแตถนนราชดาํริ  ไปทางทศิตะวนัออกจนถึงทางรถไฟสายแมน้ํา 
(๕๖)  ถนนมไหสวรรย  ตั้งแตถนนสมเด็จพระเจาตากสิน  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตจน

บรรจบกับถนนเจริญนคร 
(๕๗)  ถนนมิตรไมตรี  ตั้งแตคลองลัดตาเตี้ย  ไปทางทิศตะวันออกจนบรรจบกับถนน

ประชาสําราญ 
(๕๘)  ถนนมนีพัฒนา  ตั้งแตถนนเสรีไทย  ลงมาทางทิศใตจนบรรจบกับถนนรามคําแหง 
(๕๙)  ถนนรมเกลา  ตั้งแตถนนสุวินทวงศ  ลงมาทางทิศใตจนบรรจบกับถนนออนนุช 

(ซอยสุขุมวิท ๗๗)  
(๖๐)  ถนนรวมพัฒนา  ตั้งแตถนนสุวินทวงศ ลงมาทางทิศใตจนจดคลองลําตาอิน 
(๖๑)  ถนนรัชดาภิเษก ตั้งแตถนนประชาราษฎร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนบรรจบ

กับถนนวภิาวดีรังสิตและเล้ียวขวาลงมาทางทิศใตจนบรรจบกับถนนอโศก – ดินแดง 
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(๖๒)  ถนนรัชดาภิเษก  ตั้งแตถนนสุขุมวิท ลงมาทางทิศใตจนบรรจบกับถนนสุนทรโกษา 
(๖๓)  ถนนรัชดาภิเษก  ตั้งแตสะพานกรุงเทพ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตจนจดคลอง

บางมะนาว  เล้ียวซายขนานไปกับทางพิเศษเฉลิมมหานครจนบรรจบกับถนนสุนทรโกษา 
(๖๔)  ถนนรัชดาภิเษก  ตั้งแตถนนเพชรเกษม ลงมาทางทิศใตจนบรรจบกับถนนสมเด็จ

พระเจาตากสิน 
(๖๕)  ถนนรัชดาภิเษก (วงศสวาง)  ตั้งแตสะพานพระราม ๗  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

จนบรรจบกับถนนประชาราษฎร 
(๖๖)  ถนนราชดาํริ  ตั้งแตสะพานเฉลิมโลก ลงมาทางทศิใตจนบรรจบกบัถนนพระรามที่ ๔ 
(๖๗)  ถนนราชปรารภ  ตั้งแตถนนราชวิถี ลงมาทางทิศใตจนจดสะพานเฉลิมโลก  
(๖๘)  ถนนราชพฤกษ  ตั้งแตคลองมหาสวัสดิ ์ลงมาทางทศิใตจนบรรจบกบัถนนเพชรเกษม 

เล้ียวไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนราชพฤกษจนบรรจบกับถนนสมเด็จพระเจาตากสิน  
(๖๙)  ถนนราชวิถี  ตั้งแตถนนจรัญสนิทวงศ ไปทางทิศตะวันออกจนจดสะพานกรุงธนบุรี 
(๗๐)  ถนนราชวิถี  ตั้งแตอนุสาวรียชัยสมรภมิู ไปทางทศิตะวันออกจนบรรจบกับถนนดนิแดง 
(๗๑)  ถนนรามคําแหง – ศรีนครินทร  ตั้งแตซอยรามคําแหง ๒๔  ไปทางทิศตะวันออก

จนบรรจบกับถนนศรีนครินทร 
(๗๒)  ถนนรามคําแหง  ตั้งแตถนนปรดีี พนมยงค (ซอยสุขุมวิท ๗๑)  ไปทางทิศตะวันออก 

เฉียงเหนือจนบรรจบกับถนนสุวินทวงศ 
(๗๓)  ถนนรามอินทรา  ตั้งแตอนุสาวรียพิทักษรัฐธรรมนูญ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต

จนบรรจบกับถนนสุวินทวงศ  
(๗๔)  ถนนราษฎรบูรณะ  ตั้งแตคลองดาวคะนอง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตจนสุด

เขตกรุงเทพมหานคร 
(๗๕)  ถนนราษฎรอุทิศ  ตั้งแตถนนสุวินทวงศ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนบรรจบ

กับถนนเลียบวารี 
(๗๖)  ถนนลาดพราว  ตั้งแตถนนพหลโยธิน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตจนบรรจบกับ

ถนนเสรีไทย 
(๗๗)  ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา  ตั้งแตถนนศาลาธรรมสพน ลงมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต

จนบรรจบกับถนนเพชรเกษม 
(๗๘)  ถนนเลียบวารี  ตั้งแตถนนราษฎรอุทิศ  ไปทางทิศตะวันออกจนบรรจบกับถนน

เช่ือมสัมพันธ  
(๗๙)  ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม  ตั้งแตถนนพระรามที่ ๓  ขามแมน้ําเจาพระยาจนมา

บรรจบกับถนนสุขสวัสดิ์  
(๘๐)  ถนนวิภาวดีรังสิต  ตั้งแตถนนดินแดง ไปทางทิศเหนอื จนสุดเขตกรุงเทพมหานคร 
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(๘๑)  ถนนศรีนครินทร  ตั้งแตถนนลาดพราว  ลงมาทางทิศใตจนสุดเขตกรุงเทพมหานคร 
(๘๒)  ถนนศรีบูรพา  ตั้งแตถนนนวมินทร ลงมาทางทิศใตจนบรรจบกับถนนรามคําแหง 
(๘๓) ถนนศรีอยุธยา  ตั้งแตถนนสวรรคโลก ไปทางทิศตะวันออกจนบรรจบกับถนน

ราชปรารภ 
(๘๔)  ถนนสมเด็จพระเจาตากสิน  ตั้งแตพระบรมราชานุสาวรียสมเด็จพระเจาตากสิน

มหาราช  ไปทางทิศใตจนจดคลองดาวคะนอง  
(๘๕)  ถนนสมเด็จพระปนเกลา  ตั้งแตสะพานสมเด็จพระปนเกลา ไปทางทิศตะวันตก

เฉียงเหนือจนบรรจบกับถนนจรัญสนิทวงศ 
(๘๖)  ถนนสรงประภา  ตั้งแตถนนเชิดวุฒากาศ  ไปทางทิศตะวันตกจนสุดเขต

กรุงเทพมหานคร  
(๘๗)  ถนนสังฆสันติสุข  ตั้งแตถนนบุรีภิรมย ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตจนสุดเขต

กรุงเทพมหานคร  
(๘๘)  ถนนสาทร  ตั้งแตสะพานสมเดจ็พระเจาตากสิน  ไปทางทศิตะวนัออกเฉยีงเหนือ

จนบรรจบกับถนนพระรามที่ ๔ 
(๘๙)  ถนนสาธุประดษิฐ  ตัง้แตถนนจนัทน  ไปทางทิศใตจนบรรจบกบัถนนพระรามที ่๓  
(๙๐)   ถนนสิรินธร  ตั้งแตถนนบรมราชชนนี ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตจนบรรจบกับ

ถนนจรัญสนิทวงศ 
(๙๑)  ถนนสุวนิทวงศ  ตั้งแตถนนรามอินทรา ไปทางทศิตะวนัออกจนสุดเขตกรุงเทพมหานคร 
(๙๒)  ถนนสีหบุรานุกิจ  ตั้งแตถนนรามอินทรา ไปทางทิศตะวันออกจนบรรจบกับถนนรมเกลา 
(๙๓)  ถนนสีลม  ตั้งแตถนนเจริญกรุง  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนบรรจบกับถนน

พระรามที่ ๔  
(๙๔)  ถนนสุขสวัสดิ์  ตั้งแตคลองดาวคะนอง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตจนสุดเขต

กรุงเทพมหานคร 
(๙๕)  ถนนสุขุมวิท  ตั้งแตทางรถไฟสายแมน้ํา ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตจนสุดเขต

กรุงเทพมหานคร 
(๙๖)  ถนนเสรีไทย  ตั้งแตถนนลาดพราว ไปทางทิศตะวันออกจนบรรจบกับถนนรามอินทรา 
(๙๗) ถนนหทัยราษฎร  ตั้งแตถนนสุวินทวงศ ไปทางทิศเหนือจนสุดเขตกรุงเทพมหานคร 
(๙๘)  ถนนหมอมเจาสงางามสุประดิษฐ  ตั้งแตถนนรามอินทรา ลงมาทางทิศใตจนบรรจบ

กับถนนเสรีไทย 
(๙๙)  ถนนหลวงแพง  ตั้งแตคลองหัวตะเข ไปทางทิศตะวนัออกจนสุดเขตกรุงเทพมหานคร 

(๑๐๐)  ถนนอรุณอัมรินทร  ตั้งแตถนนสมเด็จพระปนเกลา ไปทางทิศใตจนจดคลองมอญ 
(๑๐๑)  ถนนอโศก  ตั้งแตถนนเพชรบุรี ลงมาทางทิศใตจนบรรจบกับถนนสุขุมวิท 



 -๗-
 
(๑๐๒)  ถนนอโศก – ดินแดง ตัง้แตถนนประชาสงเคราะห ไปทางทศิตะวนัออกจนบรรจบกับ

ถนนรัชดาภิเษก แลวเล้ียวขวาไปทางทิศใตจนบรรจบกับถนนเพชรบุรีตดัใหม 
(๑๐๓)  ถนนอังรีดูนังต  ตั้งแตถนนพระรามที่ ๑ ลงมาทางทิศใตจนบรรจบกับถนนพระรามที่ ๔ 
(๑๐๔)  ถนนอินทรพิทักษ  ตั้งแตสะพานเนาวจําเนียร ไปทางทิศตะวันออกจนถึงพระบรม

ราชานุสาวรียสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 
(๑๐๕)  ถนนออนนุช (ซอยสุขุมวิท ๗๗)  ตั้งแตถนนศรีนครินทร ไปทางทิศตะวันออกจน

จดคลองหัวตะเข 
(๑๐๖)  ถนนเอกชัย  ตั้งแตถนนจอมทองไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตจนสุดเขตกรุงเทพมหานคร 



 หนา   ๑๓๐ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มีนาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชขอบัญญัติกรุงเทพมหานครฉบับนี้  คือ  เนื่องจากไดมีประกาศ
กระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  กําหนดบริเวณหามกอสราง  ดัดแปลงอาคารประเภทปายหรือส่ิงท่ีสรางขึ้นสําหรับ
ติดหรือตั้งปายในพื้นท่ีบางสวน  ในทองท่ีกรุงเทพมหานคร  ลงวันท่ี  ๑๗  กุมภาพันธ  ๒๕๔๘  ออกใชบังคับ
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือควบคมุการกอสรางปายโฆษณาใหเหมาะสมและสอดคลองกับนโยบายการดําเนินการ
โครงการปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณตามแนวเสนทางจราจร  ท้ังนี้  เพ่ือประโยชนในดานความเปนระเบียบ  เรียบรอย
และภูมิทัศนของเมือง  การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน  
รวมทั้งความสะดวก  ปลอดภัยในการจราจร  โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๓  แหงพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซ่ึงมีผลใชบังคับเปนการชั่วคราวมีกําหนดหนึ่งป  นับแตวันท่ี  ๒๔  มีนาคม  
๒๕๔๘  เปนตนไป  และถาไมมีการออกกฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถ่ินภายในหนึ่งปนับแตวันท่ีประกาศ
กระทรวงมหาดไทยมีผลใชบังคับ  จะทําใหประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกลาวเปนอันถูกยกเลิกไปตาม
บทบัญญัติของกฎหมาย  ดังนั้น  เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว  สมควรใหมีกฎหมายใชบังคบัอยางตอเนือ่ง  
จึงจําเปนตองตราขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 


