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กฎกระทรวง 
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  และ
มาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  
มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับได้มีกําหนดห้าปี 
ข้อ ๒ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  ในท้องที่กรุงเทพมหานคร  ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้าย

กฎกระทรวงนี้ 
ข้อ ๓ กฎกระทรวงนี้มิให้ใช้บังคับแก่เขตพระราชฐานและพื้นที่ที่ได้ใช้หรือสงวนไว้เพื่อ

ประโยชน์ในราชการทหาร 
ข้อ ๔ ในกฎกระทรวงนี้ 
“การใช้ประโยชน์ที่ดิน”  หมายความว่า  การใช้ที่ดนิเพื่อประกอบกิจการใด ๆ  ไม่ว่ากิจการนั้น

จะกระทําบนพื้นดิน  เหนือพื้นดิน  หรือใต้พื้นดิน  และไม่ว่าจะอยู่ภายในอาคารหรือนอกอาคาร 
“พื้นที่ประกอบการ”  หมายความว่า  พื้นที่ที่ใช้ประกอบกิจการบนพื้นดิน  เหนือพื้นดิน  หรือ

ใต้พื้นดิน  และให้หมายความรวมถึงพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ต่อเนื่องของกิจการไม่ว่าจะอยู่ภายในอาคาร
หรือนอกอาคาร 

“การประกอบพาณิชยกรรม”  หมายความวา่  การประกอบธุรกิจการค้าหรือการบริการ  แต่ไม่หมายความ
รวมถึงโรงแรม  สถานบริการ  สํานักงาน  ตลาด  สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงหรือก๊าซธรรมชาติ  และ
การซ้ือขายเศษวัสดุ 
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“อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน”  หมายความว่า  อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมทุกชั้น
ของอาคารทุกหลังต่อพื้นที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร 

“อัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวม”  หมายความว่า  อัตราส่วนของที่ว่างอันปราศจากส่ิงปกคลุม
ของพื้นที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารต่อพื้นที่อาคารรวมทุกชั้นของอาคารทุกหลัง 

“สถานที่เก็บสินค้า”  หมายความว่า  สถานที่เก็บหรือพักสินค้าหรือส่ิงของเพื่อประโยชน์ทางการค้า
หรืออุตสาหกรรมและตู้บรรจุสินค้าหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการขนส่งสินค้าหรือส่ิงของดังกล่าว  ทั้งนี้   
ไม่รวมถึงการเก็บสินค้าหรือส่ิงของเพื่อรอการจําหน่าย  ณ  สถานที่นั้น 

“ศูนย์ประชุม  อาคารแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ”  หมายความว่า  สถานที่ที่ตั้งขึ้นเพื่อให้บริการ
ใช้สถานที่สําหรับจัดการประชุมหรือแสดงสินค้าหรือนิทรรศการเป็นการเฉพาะ 

“ตลาด”  หมายความว่า  ตลาดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
“ป้าย”  หมายความว่า  ป้ายหรือส่ิงที่สร้างขึ้นสําหรับติดหรือตั้งป้าย 
“โรงงานที่ประกอบกิจการเก่ียวเนื่องกับอุตสาหกรรมการเกษตร”  หมายความถึง  โรงงานในลําดับ

ที่  ๒  (๑)  (๒)  (๕)  (๖)  (๘)  (๙)  และ  (๑๑)  ลําดับที่  ๔  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  และ  (๗)  
ลําดับที่  ๕  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  และ  (๖)  ลําดับที่  ๖  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  และ  (๕)  ลําดับที่  ๗  
(๑)  (๒)  (๓)  (๔)  และ  (๕)  ลําดับที่  ๘  (๑)  และ  (๒)  ลําดับที่  ๙  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  และ  
(๖)  ลําดับที่  ๑๒  (๗)  และ  (๘)  และลําดับที่  ๑๓  (๘)  ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ 

“พื้นที่รับน้ํา”  หมายความว่า  สระ  บ่อ  หรือพื้นที่ส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารหรือพื้นที่อ่ืนใด 
ที่ใช้สําหรับกักเก็บน้ําฝนไว้เพื่อประโยชน์ในการชะลอการระบายนํ้าเพื่อป้องกันปัญหาน้ําท่วม 

หมวด  ๑ 
วัตถุประสงค์ในการวางและจัดทําผังเมืองรวม 

 
 

ข้อ ๕ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองน่าอยู่  เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจวิทยาการของประเทศและ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  และศูนย์กลางการบริหารและการปกครองของประเทศ  มีเอกลักษณ์
ด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ  ตลอดจนเป็นเมืองต้นแบบในด้านการรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ  
รวมไปถึงลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ  โดยมีแนวทางในการพัฒนาและดํารงรักษากรุงเทพมหานครภายในบริเวณแนวเขต 
ตามข้อ  ๒  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน  โดยการพัฒนาบริการทางสังคม  สาธารณูปโภค   
และสาธารณูปการ  ให้เพียงพอและได้มาตรฐาน 
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(๒) ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางด้านธุรกิจและพาณิชยกรรมของประเทศและภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้  โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอํานวยความสะดวกให้มีความพร้อมต่อ 
การลงทุนในระดับที่สามารถแข่งขันได้ 

(๓) ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวและการเป็นทางผ่านเข้าออกของประเทศ 
และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการบริการ 

(๔) ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการบริหารราชการของประเทศและเป็นที่ตั้งของสถาบันที่สําคัญ
ของประเทศและองค์การระหว่างประเทศ  โดยการพัฒนาย่านสถาบันราชการและองค์การระหว่าง
ประเทศให้มีภาพลักษณ์ที่สง่างาม 

(๕) ส่งเสริมความสะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่ง  โดยการพัฒนา
และเชื่อมโยงระบบขนส่งมวลชน  และโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ 

(๖) ส่งเสริมความสมดุลของที่อยู่อาศัยและแหล่งงาน  เพื่อลดการเดินทาง  โดยการพัฒนา  
ปรับปรุง  และฟื้นฟูย่านที่อยู่อาศัยในเขตเมืองชั้นใน  และพัฒนาศูนย์ชุมชนชานเมือง 

(๗) ส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของเมือง  และการผลิต 
ที่ต้องใช้ทักษะ  แรงงานฝีมือ  และเทคโนโลยีชั้นสูงที่ไม่มีความเส่ียงต่ออุบัติภัยและปราศจากมลพิษ 

(๘) ดํารงรักษาพื้นที่เกษตรกรรมที่มีความอุดมสมบูรณ์  โดยการบริหารจัดการการเติบโต 
ของเมืองเพื่อให้เกิดการพัฒนาเมืองแบบกระชับ 

(๙) ส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์ทางด้านศิลปวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครและของชาติ  
โดยการอนุรักษ์และฟื้นฟูสถานที่และวัตถุที่มีคุณค่าทางศิลปกรรม  สถาปัตยกรรม  ประวัติศาสตร์   
และโบราณคดี 

(๑๐) ส่งเสริมและรักษาระบบนิเวศน์โดยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่คงคุณค่าและ 
การบํารุงรักษาและฟื้นฟูคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

(๑๑) ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  โดยการป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยพิบัติ
จากธรรมชาติและจากการกระทําของมนุษย์ 

(๑๒) ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน  โดยการลดการใช้พลังงาน  และเพิ่มพื้นที่สีเขียว
เพื่อช่วยลดก๊าซเรือนกระจก 

ข้อ ๖ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม  ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท  แผนผังแสดงที่โล่ง  แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง  
แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค  และรายการประกอบแผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้   
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หมวด  ๒ 
แผนผังและข้อกําหนด 

ส่วนที่  ๑ 
แผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดนิตามที่ได้จําแนกประเภท 

 
 

ข้อ ๗ แผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภทพร้อมด้วยข้อกําหนด   
ได้จัดทําขึ้นเพื่อส่งเสริมสุขลักษณะ  ความปลอดภัยของประชาชน  และสวัสดิภาพของสังคม  ให้สอดคล้อง
เหมาะสมกับศักยภาพของการให้บริการของระบบคมนาคมและขนส่ง  การสาธารณูปโภค  และ 
การสาธารณูปการในแต่ละบริเวณ  ตลอดจนเพื่อรองรับการพัฒนาของเมืองในอนาคตตามวัตถุประสงค์ของ
ผังเมืองรวม 

การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภทท้าย
กฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินประเภท  ย.  ๑  ถึง  ย.  ๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีเหลือง  ให้เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย  โดยมีวัตถุประสงค์และจําแนกเป็นบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ที่ดินประเภท  ย.  ๑  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมของการอยู่อาศัย
บริเวณชานเมือง  จําแนกเป็นบริเวณ  ย.  ๑ - ๑  ถึง  ย.  ๑ - ๔ 

 (ข) ที่ดินประเภท  ย.  ๒  มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการขยายตัวของการอยู่อาศัย 
ที่มีสภาพแวดล้อมดีในบริเวณชานเมือง  จําแนกเป็นบริเวณ  ย.  ๒ - ๑  ถึง  ย.  ๒ - ๑๗ 

 (ค) ที่ดินประเภท  ย.  ๓  มีวัตถุประสงค์เพื่อดํารงรักษาการอยู่อาศัยที่มีสภาพแวดล้อมดี
ในบริเวณชานเมือง  จําแนกเป็นบริเวณ  ย.  ๓ - ๑  ถึง  ย.  ๓ - ๗๐ 

 (ง) ที่ดินประเภท  ย.  ๔  มีวัตถุประสงค์เพื่อดํารงรักษาการอยู่อาศัยที่มีสภาพแวดล้อมดี
ในบริเวณชานเมืองซ่ึงอยู่ในเขตการให้บริการของระบบขนส่งมวลชน  จําแนกเป็นบริเวณ  ย.  ๔ - ๑  ถึง  
ย.  ๔ - ๔๐ 

(๒) ที่ดินประเภท  ย.  ๕  ถึง  ย.  ๗  ที่กําหนดไว้เป็นสีส้ม  ให้เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง  โดยมีวัตถุประสงค์และจําแนกเป็นบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ที่ดินประเภท  ย.  ๕  มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการขยายตัวของการอยู่อาศัย 
ในบริเวณพื้นที่ต่อเนื่องกับเขตเมืองชั้นใน  จําแนกเป็นบริเวณ  ย.  ๕ - ๑  ถึง  ย.  ๕ - ๓๗ 

 (ข) ที่ดินประเภท  ย.  ๖  มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการอยู่อาศัยในบริเวณพื้นที่ต่อเนื่อง
กับเขตเมืองช้ันใน  ศูนย์ชุมชนชานเมือง  เขตอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม  จําแนกเป็นบริเวณ   
ย.  ๖ - ๑  ถึง  ย.  ๖ - ๔๘ 
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 (ค) ที่ดินประเภท  ย.  ๗  มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการอยู่อาศัยในบริเวณพื้นที่ต่อเนื่อง
กับเขตเมืองชั้นในซ่ึงอยู่ในเขตการให้บริการของระบบขนส่งมวลชน  จําแนกเป็นบริเวณ  ย.  ๗ - ๑  ถึง  
ย.  ๗ - ๓๐ 

(๓) ที่ดินประเภท  ย.  ๘  ถึง  ย.  ๑๐  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําตาล  ให้เป็นที่ดินประเภท 
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก  โดยมีวัตถุประสงค์และจําแนกเป็นบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ที่ดินประเภท  ย.  ๘  มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการอยู่อาศัยในบริเวณพื้นที่เขตเมืองชั้นใน
ที่มีการส่งเสริมและดํารงรักษาทัศนียภาพและสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ  จําแนกเป็นบริเวณ  ย.  ๘ - ๑   
ถึง  ย.  ๘ - ๒๖ 

 (ข) ที่ดินประเภท  ย.  ๙  มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการอยู่อาศัยในบริเวณพื้นที่เขตเมืองชั้นใน
ซ่ึงอยู่ในเขตการให้บริการของระบบขนส่งมวลชน  จําแนกเป็นบริเวณ  ย.  ๙ - ๑  ถึง  ย.  ๙ - ๓๐ 

 (ค) ที่ดินประเภท  ย.  ๑๐  มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการอยู่อาศัยในบริเวณพื้นที่ 
เขตเมืองชั้นในที่ต่อเนื่องกับย่านพาณิชยกรรมศูนย์กลางเมืองและเขตการให้บริการของระบบขนส่งมวลชน  
จําแนกเป็นบริเวณ  ย.  ๑๐ - ๑  ถึง  ย.  ๑๐ - ๑๓ 

(๔) ที่ดินประเภท  พ.  ๑  ถึง  พ.  ๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีแดง  ให้เป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรม  
โดยมีวัตถุประสงค์และจําแนกเป็นบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ที่ดินประเภท  พ.  ๑  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ใช้ประโยชน์เป็นศูนย์พาณิชยกรรม 
ของชุมชน  เพื่อกระจายกิจกรรมการค้าและการบริการที่อํานวยความสะดวกต่อการดํารงชีวิตประจําวัน
ของประชาชนที่อยู่อาศัยในบริเวณชานเมือง  จําแนกเป็นบริเวณ  พ.  ๑ - ๑  ถึง  พ.  ๑ - ๒๑ 

 (ข) ที่ดินประเภท  พ.  ๒  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ใช้ประโยชน์เป็นศูนย์ชุมชนชานเมือง  
เพื่อส่งเสริมความเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ  การค้า  การบริการ  และนันทนาการที่จะก่อให้เกิดความสมดุล
ระหว่างที่อยู่อาศัยและแหล่งงานของประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณชานเมือง  จําแนกเป็นบริเวณ   
พ.  ๒ - ๑  ถึง  พ.  ๒ - ๕ 

 (ค) ที่ดินประเภท  พ.  ๓  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ใช้ประโยชน์เป็นศูนย์พาณิชยกรรม 
ของเมือง  เพื่อรองรับการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ  การค้า  การบริการ  และนันทนาการที่ให้บริการ
แก่ประชาชนโดยทั่วไป  จําแนกเป็นบริเวณ  พ.  ๓ - ๑  ถึง  พ.  ๓ - ๔๓ 

 (ง) ที่ดินประเภท  พ.  ๔  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ใช้ประโยชน์เป็นศูนย์พาณิชยกรรมรอง  
เพื่อส่งเสริมความเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ  การค้า  การบริการ  และนันทนาการ  ในบริเวณโดยรอบ 
เขตการให้บริการของระบบขนส่งมวลชน  จําแนกเป็นบริเวณ  พ.  ๔ - ๑  ถึง  พ.  ๔ - ๕ 

 (จ) ที่ดินประเภท  พ.  ๕  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ใช้ประโยชน์เป็นศูนย์พาณิชยกรรมหลัก  
เพื่อส่งเสริมความเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ  การค้า  การบริการ  นันทนาการ  และการท่องเที่ยวในระดับ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  จําแนกเป็นบริเวณ  พ.  ๕ - ๑  ถึง  พ.  ๕ - ๗ 
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(๕) ที่ดินประเภท  อ.  ๑  และ  อ.  ๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วง  ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรม  
โดยมีวัตถุประสงค์และจําแนกเป็นบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ที่ดินประเภท  อ.  ๑  มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเขตการบริหารและจัดการด้านส่ิงแวดล้อม
สําหรับการประกอบกิจกรรมประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่มีมลพิษน้อย  จําแนกเป็นบริเวณ  อ.  ๑ - ๑  
ถึง  อ.  ๑ - ๖ 

 (ข) ที่ดินประเภท  อ.  ๒  มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเขตการบริหารและจัดการด้านส่ิงแวดล้อม
สําหรับการประกอบกิจกรรมประเภทอุตสาหกรรมการผลิต  จําแนกเป็นบริเวณ  อ.  ๒ - ๑  ถึง  อ.  ๒ - ๖ 

(๖) ที่ดินประเภท  อ.  ๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีเม็ดมะปราง  ให้เป็นที่ดินประเภทคลังสินค้า   
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคลังสินค้าสําหรับการขนส่งในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  จําแนกเป็น
บริเวณ  อ.  ๓ 

(๗) ที่ดินประเภท  ก.  ๑  ถึง  ก.  ๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว   
ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม  โดยมีวัตถุประสงค์และจําแนกเป็นบริเวณ  
ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ที่ดินประเภท  ก.  ๑  มีวัตถุประสงค์เพื่อการสงวนรักษาสภาพทางธรรมชาติของพื้นที่
ชนบทและเกษตรกรรม  ในบริเวณที่มีข้อจํากัดด้านการระบายน้ําและมีความเส่ียงต่อการเกิดอุทกภัย  
จําแนกเป็นบริเวณ  ก.  ๑ - ๑  ถึง  ก.  ๑ - ๑๖ 

 (ข) ที่ดินประเภท  ก.  ๒  มีวัตถุประสงค์เพื่อการสงวนรักษาสภาพทางธรรมชาติของพื้นที่
ชนบทและเกษตรกรรม  จําแนกเป็นบริเวณ  ก.  ๒ - ๑  ถึง  ก.  ๒ - ๑๓ 

 (ค) ที่ดินประเภท  ก.  ๓  มีวัตถุประสงค์เพื่อการสงวนรักษาสภาพทางธรรมชาติของพื้นที่
ชนบทและเกษตรกรรม  และการส่งเสริมการเพาะเล้ียงสัตว์น้ําเค็มและน้ํากร่อยบริเวณชายฝ่ังทะเล  
จําแนกเป็นบริเวณ  ก.  ๓ - ๑  และ  ก.  ๓ - ๒ 

(๘) ที่ดินประเภท  ก.  ๔  และ  ก.  ๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม  โดยมีวัตถุประสงค์และจําแนกเป็นบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ที่ดินประเภท  ก.  ๔  มีวัตถุประสงค์เพื่อเกษตรกรรม  การสงวนรักษาสภาพทาง
ธรรมชาติ  และการส่งเสริมเศรษฐกิจการเกษตร  จําแนกเป็นบริเวณ  ก.  ๔ - ๑  ถึง  ก.  ๔ - ๓๘ 

 (ข) ที่ดินประเภท  ก.  ๕  มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นชุมชนและศูนย์กลางการให้บริการ 
ทางสังคมและการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม  จําแนกเป็นบริเวณ  ก.  ๕ - ๑  
ถึง  ก.  ๕ - ๑๓ 

(๙) ที่ดินประเภท  ศ.  ๑  และ  ศ.  ๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําตาลอ่อน  ให้เป็นที่ดินประเภท
อนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  โดยมีวัตถุประสงค์และจําแนกเป็นบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
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 (ก) ที่ดินประเภท  ศ .  ๑  มีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ  และส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว  จําแนกเป็นบริเวณ  ศ.  ๑ - ๑  
ถึง  ศ.  ๑ - ๖ 

 (ข) ที่ดินประเภท  ศ .  ๒  มีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ  และส่งเสริมกิจกรรมด้านพาณิชยกรรม  การบริการ  และการท่องเที่ยวใน 
เขตอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  จําแนกเป็นบริเวณ  ศ.  ๒ 

(๑๐) ที่ดินประเภท  ส.   ที่กําหนดไว้ เป็นสีน้ําเงิน  ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันราชการ   
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถาบันราชการและการดําเนินกิจการ 
ของรัฐที่เก่ียวกับการสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์  จําแนกเป็นบริเวณ  ส. - ๑  
ถึง  ส. - ๗๔ 

ข้อ ๘ ที่ดินประเภท  ย.  ๑  เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อยที่มีวัตถุประสงค์ 
เพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมของการอยู่อาศัยบริเวณชานเมือง 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวก 

ที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๒) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน 
(๓) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   
เว้นแต่สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร 

(๔) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
และก๊าซธรรมชาติ  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ 
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๕) การเล้ียงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้าที่อาจก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
(๖) การเพาะเล้ียงสัตว์น้ําเค็มหรือน้ํากร่อย 
(๗) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน  เว้นแต่เป็นการดําเนินการ

ขององค์การทางศาสนา 
(๘) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๙) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

(๑๐) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
(๑๑) การจัดสรรที่ดินทุกประเภท  เว้นแต่ 
 (ก) การจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวที่มีพื้นที่ดินแปลงย่อยไม่น้อยกว่า

แปลงละ  ๑๐๐  ตารางวา   



หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๔๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๕๖ 
 

  

 (ข) การจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยประเภทบ้านแฝดในบริเวณ  ย.  ๑ - ๑  และบริเวณ  
ย.  ๑ - ๔  ที่มีพื้นที่ดินแปลงย่อยไม่น้อยกว่าแปลงละ  ๕๐  ตารางวา   

 (ค) การจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยประเภทบ้านแถวในบริเวณ  ย.  ๑ - ๑  และบริเวณ  
ย.  ๑ - ๔  ที่มีพื้นที่ดินแปลงย่อยไม่น้อยกว่าแปลงละ  ๓๐  ตารางวา   

(๑๒) การอยู่อาศัยประเภทบ้านแฝด  บ้านแถว  ห้องแถว  ตึกแถว  และอาคารอยู่อาศัยรวม  เว้นแต่ 
 (ก) การอยู่อาศัยประเภทบ้านแฝดในบริเวณ  ย.  ๑ - ๑  และบริเวณ  ย.  ๑ - ๔  ที่มี 

ขนาดแปลงที่ดินไม่น้อยกว่าแปลงละ  ๕๐  ตารางวา 
 (ข) การอยู่อาศัยประเภทบ้านแถวในบริเวณ  ย.  ๑ - ๑  และบริเวณ  ย.  ๑ - ๔  ที่มี 

ขนาดแปลงที่ดินไม่น้อยกว่าแปลงละ  ๓๐  ตารางวา 
(๑๓) การประกอบพาณิชยกรรมทุกประเภท  เว้นแต่การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่

ประกอบการไม่เกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  ซ่ึงไม่ใช่ห้องแถวหรือตึกแถว   
(๑๔) สํานักงาน  เว้นแต่สํานักงานซ่ึงไม่ใช่ห้องแถวหรือตึกแถวและมีพื้นที่ประกอบการไม่เกิน  

๑๐๐  ตารางเมตร   
(๑๕) การติด  ตั้ง  หรือก่อสร้างป้ายที่มีขนาดเกิน  ๑  ตารางเมตร  หรือมีน้ําหนักรวมทั้ง

โครงสร้างเกิน  ๑๐  กิโลกรัม  ในบริเวณที่มีระยะห่างจากวัด  โบราณสถาน  ทางพิเศษ  หรือ 
ถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางตั้งแต่  ๔๐  เมตร  ถึงจุดติด  ตั้ง  หรือก่อสร้างป้ายน้อยกว่า  ๕๐  เมตร   
เว้นแต่ป้ายชื่ออาคารหรอืสถานประกอบการ  และป้ายสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๑๖) สถานที่เก็บสินค้า  สถานีรับส่งสินค้าหรือการประกอบกิจการรับส่งสินค้า 
(๑๗) ศูนย์ประชุม  อาคารแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ 
(๑๘) ตลาด  เว้นแต่ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการไม่เกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร  และตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ

ที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร 
(๑๙) โรงฆ่าสัตว์หรือโรงพักสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์ 
(๒๐) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๒๑) สวนสนุก 
(๒๒) สวนสัตว์ 
(๒๓) สนามแข่งรถ 
(๒๔) สนามแข่งม้า 
(๒๕) สนามยิงปืน 
(๒๖) สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา 
(๒๗) การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 
(๒๘) การกําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
(๒๙) การซ้ือขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า 
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(๓๐) การซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
(๓๑) ที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงาน  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ในหน่วยงานก่อสร้างหรือภายในระยะ  

๒๐๐  เมตร  จากบริเวณเขตก่อสร้างเพื่อประโยชน์แก่โครงการก่อสร้างนั้น 
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินไม่เกิน  ๑ : ๑  ทั้งนี้  ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว  

หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะก่ีครั้งก็ตาม  อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินของที่ดินแปลงที่
เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน  ๑ : ๑ 

(๒) มีอัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมไม่น้อยกว่าร้อยละส่ีสิบ  แต่อัตราส่วนของที่ว่าง
ต้องไม่ต่ํากว่าเกณฑ์ขั้นต่ําของที่ว่างอันปราศจากส่ิงปกคลุมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  ทั้งนี้  
ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว  หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะก่ีครั้งก็ตาม  อัตราส่วนของ
ที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละส่ีสิบ  และให้มีพื้นที่น้ําซึมผ่านได้เพื่อปลูกต้นไม้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของพื้นที่ว่าง 

(๓) มีที่ว่างโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่า  ๒  เมตร   
(๔) ให้ดําเนินการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน  ๑๒  เมตร  โดยให้วัดจากระดับถนนถึงยอดผนัง

ของชั้นสูงสุด 
ความในวรรคสาม  (๓)  ไม่ให้ใช้บังคับแก่การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว 

ที่มีขนาดแปลงที่ดินน้อยกว่าแปลงละ  ๔๐  ตารางวา  หรือมีด้านใดด้านหนึ่งของแปลงที่ดินกว้างน้อยกว่า  
๖  เมตร  ซ่ึงมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนก่อนกฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ 

ข้อ ๙ ที่ดินประเภท  ย.  ๒  เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อยที่มีวัตถุประสงค์ 
เพื่อรองรับการขยายตัวของการอยู่อาศัยที่มีสภาพแวดล้อมดีในบริเวณชานเมือง 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่ 
 (ก) โรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้าย

กฎกระทรวงนี้  ที่ไม่ก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขหรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือ
ส่ิงแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ  ซ่ึงไม่ใช่โรงงาน
ประเภทห้องแถวหรือตึกแถว  และมีพื้นที่ประกอบการไม่เกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 

 (ข) โรงงานจําพวกที่  ๑  และจําพวกที่  ๒  ที่ประกอบกิจการเพื่อการศึกษา  วิจัย  
ออกแบบ  ทดสอบ  ปรับปรุง  และพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยีที่ไม่ก่อเหตุรําคาญตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการสาธารณสุขหรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือส่ิงแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม 
และรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ  และมีพื้นที่ประกอบการไม่เกิน  ๓๐๐  ตารางเมตร 

(๒) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน   
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(๓) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่
สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร 

(๔) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลวและ
ก๊าซธรรมชาติ  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่สถานีบริการก๊าซธรรมชาติที่ตั้งอยู่
ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซและสถานที่
จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๕) การเล้ียงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้าที่อาจก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
(๖) การเพาะเล้ียงสัตว์น้ําเค็มหรือน้ํากร่อย 
(๗) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน  เว้นแต่เป็นการดําเนินการ

ขององค์การทางศาสนา 
(๘) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม  เว้นแต่ 
 (ก) โรงแรมที่มีจํานวนห้องพักไม่เกิน  ๕๐  ห้อง  ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง

ไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร 
 (ข) โรงแรมที่มีจํานวนห้องพักเกิน  ๕๐  ห้อง  แต่ไม่เกิน  ๘๐  ห้อง  ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ

ที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๓๐  เมตร 
(๙) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

(๑๐) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
(๑๑) การจัดสรรที่ดินทุกประเภท  เว้นแต่ 
 (ก) การจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวหรือบ้านแฝดที่มีพื้นที่ดินแปลงย่อย

ไม่น้อยกว่าแปลงละ  ๕๐  ตารางวา 
 (ข) การจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยประเภทบ้านแถว  ห้องแถว  หรือตึกแถวที่ได้รับ

ยกเว้นตามวรรคสอง  (๑๒)  (ก)  และ  (ข)  ที่มีพื้นที่ดินแปลงย่อยไม่น้อยกว่าแปลงละ  ๒๐  ตารางวา 
 (ค) การจัดสรรที่ดินเพื่อการประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถวหรือตึกแถวที่ได้รับ

ยกเว้นตามวรรคสอง  (๑๓)  (ก)  ที่มีพื้นที่ดินแปลงย่อยไม่น้อยกว่าแปลงละ  ๒๐  ตารางวา 
(๑๒) การอยู่อาศัยประเภทบ้านแถว  ห้องแถว  ตึกแถว  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม  เว้นแต่ 
 (ก) การอยู่อาศัยประเภทบ้านแถวที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  

๑๒  เมตร 
 (ข) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถวหรือตึกแถวที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง

ไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร 
 (ค) การอยู่อาศัยประเภทอาคารอยู่อาศัยรวมที่มีพื้นที่อาคารรวมไม่เกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร  

และตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร 
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(๑๓) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  เว้นแต่ 
 (ก) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถวหรือตึกแถวที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ 

ที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร 
 (ข) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  

๓๐๐  ตารางเมตร  ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร  และมีที่ว่าง
ด้านหน้าอาคารไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 

 (ค) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๓๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  
๕๐๐  ตารางเมตร  ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๓๐  เมตร  และมีที่ว่าง
ด้านหน้าอาคารไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 

(๑๔) สํานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  เว้นแต่ 
 (ก) สํานักงานประเภทห้องแถวหรือตึกแถวที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง 

ไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร 
 (ข) สํานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๓๐๐  ตารางเมตร  

ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร 
 (ค) สํานักงานที่ใช้เพื่อการศึกษา  วิจัย  ออกแบบ  ทดสอบ  ปรับปรุง  และพัฒนา

ผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยีที่ไม่ก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขหรือไม่เป็นมลพิษ 
ต่อชุมชนหรือส่ิงแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ   
และตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร  ให้มีพื้นที่ประกอบการได้ไม่เกิน  
๕๐๐  ตารางเมตร  แต่ในบริเวณ  ย.  ๒ - ๑๑  ให้มีพื้นที่ประกอบการได้ไม่เกิน  ๒,๐๐๐  ตารางเมตร 

(๑๕) การติด  ตั้ง  หรือก่อสร้างป้ายที่มีขนาดเกิน  ๑  ตารางเมตร  หรือมีน้ําหนักรวมทั้ง
โครงสร้างเกิน  ๑๐  กิโลกรัม  ในบริเวณที่มีระยะห่างจากวัด  โบราณสถาน  ทางพิเศษ  หรือถนนสาธารณะ 
ที่มีขนาดเขตทางตั้งแต่  ๔๐  เมตร  ถึงจุดติด  ตั้ง  หรือก่อสร้างป้ายน้อยกว่า  ๕๐  เมตร  เว้นแต่ป้ายชื่ออาคาร
หรือสถานประกอบการ  และป้ายสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงหรือสถานีบริการก๊าซ 

(๑๖) สถานที่เก็บสินค้า  สถานีรับส่งสินค้าหรือการประกอบกิจการรับส่งสินค้า 
(๑๗) ศูนย์ประชุม  อาคารแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ 
(๑๘) ตลาด  เว้นแต่ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการไม่เกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร  และตั้งอยู่ริม 

ถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร   
(๑๙) โรงฆ่าสัตว์หรือโรงพักสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์ 
(๒๐) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๒๑) สถานีขนส่งผู้โดยสาร  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร 
(๒๒) สวนสนุก 
(๒๓) สวนสัตว์ 
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(๒๔) สนามแข่งรถ 
(๒๕) สนามแข่งม้า 
(๒๖) สนามยิงปืน 
(๒๗) สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา   
(๒๘) การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  เว้นแต่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลหรือได้รับอนุญาต 

ให้ดําเนินการจากกรุงเทพมหานคร 
(๒๙) การกําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
(๓๐) การซ้ือขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า 
(๓๑) การซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริม

ถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร  หรือที่ดําเนินการอยู่ในอาคารและไม่ก่อให้เกิด
เหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 

(๓๒) ที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงาน  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ในหน่วยงานก่อสร้างหรือภายในระยะ  
๒๐๐  เมตร  จากบริเวณเขตก่อสร้างเพื่อประโยชน์แก่โครงการก่อสร้างนั้น 

การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินไม่เกิน  ๑.๕ : ๑  ทั้งนี้  ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้

ประโยชน์แล้ว  หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะก่ีครั้งก็ตาม  อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน 
ของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน  ๑.๕ : ๑ 

(๒) มีอัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบ  แต่อัตราส่วนของที่ว่าง
ต้องไม่ต่ํากว่าเกณฑ์ขั้นต่ําของที่ว่างอันปราศจากส่ิงปกคลุมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  ทั้งนี้  
ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว  หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะก่ีครั้งก็ตาม  อัตราส่วนของ
ที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละยี่สิบ  และให้มีพื้นที่น้ําซึมผ่านได้เพื่อปลูกต้นไม้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของพื้นที่ว่าง   

(๓) มีที่ว่างโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่า  ๒  เมตร  เว้นแต่ 
 (ก) การอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว  ให้มีที่ว่างด้านหน้าและด้านหลังของอาคารไม่น้อยกว่า  

๒  เมตร  และมีที่ว่างด้านข้างของอาคารไม่น้อยกว่าข้างละ  ๑  เมตร 
 (ข) การอยู่อาศัยประเภทบ้านแถว  ห้องแถว  หรือตึกแถวที่ได้รับยกเว้นตามวรรคสอง  

(๑๑)  (ก)  และ  (ข)  หรือการประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถวหรือตึกแถวที่ได้รับยกเว้น 
ตามวรรคสอง  (๑๒)  (ก)  ให้มีที่ว่างด้านหน้าของอาคารไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 

(๔) ให้ดําเนินการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน  ๑๒  เมตร  โดยให้วัดจากระดับถนนถึงยอดผนัง
ของชั้นสูงสุด 
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ความในวรรคสาม  (๓)  ไม่ให้ใช้บังคับแก่การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว 
ที่มีขนาดแปลงที่ดินน้อยกว่าแปลงละ  ๔๐  ตารางวา  หรือมีด้านใดด้านหนึ่งของแปลงที่ดินกว้างน้อยกว่า  
๖  เมตร  ซ่ึงมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนก่อนกฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ 

ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภท  ย.  ๓  เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อยที่มีวัตถุประสงค์ 
เพื่อดํารงรักษาการอยู่อาศัยที่มีสภาพแวดล้อมดีในบริเวณชานเมือง 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่ 
 (ก) โรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวก  ที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้าย

กฎกระทรวงนี้  ที่ไม่ก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขหรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือ
ส่ิงแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ  และมีพื้นที่
ประกอบการไม่เกิน  ๓๐๐  ตารางเมตร 

 (ข) โรงงานจําพวกที่  ๑  และจําพวกที่  ๒  ที่ประกอบกิจการเพื่อการศึกษา  วิจัย  
ออกแบบ  ทดสอบ  ปรับปรุง  และพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยีที่ไม่ก่อเหตุรําคาญตามกฎหมาย   
ว่าด้วยการสาธารณสุขหรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือส่ิงแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม 
และรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ  และมีพื้นที่ประกอบการไม่เกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร 

(๒) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน  เว้นแต่กรณีที่เป็นหน่วยงานคอนกรีต
ผสมเสร็จในลักษณะชั่วคราวที่ตั้งอยู่ในหน่วยงานก่อสร้างหรือบริเวณใกล้เคียงเพื่อประโยชน์แก่โครงการ
ก่อสร้างนั้น 

(๓) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่
สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร 

(๔) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
และก๊าซธรรมชาติ  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ 
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ   
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๕) การเล้ียงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้าที่อาจก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
(๖) การเพาะเล้ียงสัตว์น้ําเค็มหรือน้ํากร่อย 
(๗) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน  เว้นแต่เป็น 

การดําเนินการขององค์การทางศาสนา 
(๘) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม  เว้นแต่ 
 (ก) โรงแรมที่มีจํานวนห้องพักไม่เกิน  ๕๐  ห้อง  ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง

ไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 
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 (ข) โรงแรมที่มีจํานวนห้องพักเกิน  ๕๐  ห้อง  แต่ไม่เกิน  ๘๐  ห้อง  ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ
ที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๓๐  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากบริเวณโดยรอบ
สถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

(๙) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร   
(๑๐) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
(๑๑) การอยู่อาศัยประเภทอาคารอยู่อาศัยรวมที่มีพื้นที่อาคารรวมเกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร  

เว้นแต่การอยู่อาศัยที่มีพื้นที่อาคารรวมเกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๑๐,๐๐๐  ตารางเมตร  
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๓๐  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  
จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

(๑๒) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๓๐๐  ตารางเมตร  เว้นแต่ 
 (ก) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถวหรือตึกแถว  ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ 

ที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากบริเวณโดยรอบ
สถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

 (ข) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๓๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  
๕๐๐  ตารางเมตร  ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่นอ้ยกว่า  ๑๖  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายใน
ระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

 (ค) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  
๑,๐๐๐  ตารางเมตร  ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๓๐  เมตร  หรือตั้งอยู่
ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

(๑๓) สํานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๓๐๐  ตารางเมตร  เว้นแต่ 
 (ก) สํานักงานประเภทห้องแถวหรือตึกแถวที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง 

ไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 
 (ข) สํานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๓๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร  

ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  
จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

 (ค) สํานักงานที่ใช้เพื่อการศึกษา  วิจัย  ออกแบบ  ทดสอบ  ปรับปรุง  และพัฒนาผลิตภัณฑ์
หรือเทคโนโลยีที่ไม่ก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขหรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชน 
หรือส่ิงแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ  และมีพื้นที่
ประกอบการเกิน  ๓๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร  ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มี
ขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากบริเวณโดยรอบสถานี
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 



หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๔๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๕๖ 
 

  

(๑๔) การติด  ตั้ง  หรือก่อสร้างป้ายที่มีขนาดเกิน  ๑  ตารางเมตร  หรือมีน้ําหนักรวมทั้ง
โครงสร้างเกิน  ๑๐  กิโลกรัม  ในบริเวณที่มีระยะห่างจากวัด  โบราณสถาน  ทางพิเศษ  หรือถนนสาธารณะ 
ที่มีขนาดเขตทางตั้งแต่  ๔๐  เมตร  ถึงจุดติด  ตั้ง  หรือก่อสร้างป้ายนอ้ยกว่า  ๕๐  เมตร  เว้นแต่ป้ายชื่อ
อาคารหรือสถานประกอบการ  และป้ายสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงหรือสถานีบริการก๊าซ 

(๑๕) สถานที่เก็บสินค้า  สถานีรับส่งสินค้าหรือการประกอบกิจการรับส่งสินค้า 
(๑๖) ศูนย์ประชุม  อาคารแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ 

ที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๓๐  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากบริเวณโดยรอบ
สถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

(๑๗) ตลาด  เว้นแต่ 
 (ก) ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการไม่เกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร  ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ 

ที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากบริเวณโดยรอบ
สถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

 (ข) ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๒,๕๐๐  ตารางเมตร  
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  
จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

 (ค) ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๒,๕๐๐  ตารางเมตร  ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ 
ที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๓๐  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากบริเวณโดยรอบ
สถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

(๑๘) โรงฆ่าสัตว์หรือโรงพักสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่าย
เนื้อสัตว์ 

(๑๙) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๒๐) สถานีขนส่งผู้โดยสาร  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า   

๑๖  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 
(๒๑) สวนสนุก  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๓๐  เมตร   

หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน  และมีที่ว่าง
โดยรอบจากแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร  เพื่อปลูกต้นไม้   

(๒๒) สวนสัตว์   
(๒๓) สนามแข่งรถ 
(๒๔) สนามแข่งม้า 
(๒๕) สนามยิงปืน 
(๒๖) สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา  เว้นแต่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 

และอาชีวศึกษาในบริเวณ  ย.  ๓ - ๒๔  และบริเวณ  ย.  ๓ - ๓๕  ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาด 
เขตทางไม่น้อยกว่า  ๓๐  เมตร 



หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๔๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๕๖ 
 

  

(๒๗) การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  เว้นแต่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลหรือได้รับอนุญาต 
ให้ดําเนินการจากกรุงเทพมหานคร 

(๒๘) การกําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
(๒๙) การซ้ือขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า 
(๓๐) การซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่

ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร  หรือที่ดําเนินการอยู่ในอาคารและไม่ก่อให้เกิด 
เหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 

(๓๑) ที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงาน  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ในหน่วยงานก่อสร้างหรือภายในระยะ  
๒๐๐  เมตร  จากบริเวณเขตก่อสร้างเพื่อประโยชน์แก่โครงการก่อสร้างนั้น 

การใช้ประโยชน์ที่ดนิประเภทนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินไม่เกิน  ๒.๕ : ๑  ทั้งนี้  ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้

ประโยชน์แล้ว  หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะก่ีครั้งก็ตาม  อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน
ของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน  ๒.๕ : ๑ 

(๒) มีอัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมไม่น้อยกว่าร้อยละสิบสองจุดห้า  แต่อัตราส่วน
ของที่ว่างต้องไม่ต่ํากว่าเกณฑ์ขั้นต่ําของที่ว่างอันปราศจากส่ิงปกคลุมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  
ทั้งนี้  ที่ดินแปลงใดที่ไดใ้ช้ประโยชน์แล้ว  หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะก่ีครั้งก็ตาม  อัตราส่วน
ของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมของที่ดินแปลงทีเ่กิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทัง้หมดรวมกันต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละสิบสองจุดห้า  และให้มีพื้นที่น้ําซึมผ่านได้เพื่อปลูกต้นไม้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของพื้นที่ว่าง 

ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภท  ย.  ๔  เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อยที่มีวัตถุประสงค์ 
เพื่อดํารงรักษาการอยู่อาศัยที่มีสภาพแวดล้อมดีในบริเวณชานเมืองซ่ึงอยู่ในเขตการให้บริการของระบบ
ขนส่งมวลชน 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่ 
 (ก) โรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้าย

กฎกระทรวงนี้  ที่ไม่ก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขหรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือ
ส่ิงแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ  และมีพื้นที่
ประกอบการไม่เกิน  ๓๐๐  ตารางเมตร 

 (ข) โรงงานจําพวกที่  ๑  และจําพวกที่  ๒  ที่ประกอบกิจการเพื่อการศึกษา  วิจัย  
ออกแบบ  ทดสอบ  ปรับปรุง  และพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยีที่ไม่ก่อเหตุรําคาญตามกฎหมาย   
ว่าด้วยการสาธารณสุขหรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือส่ิงแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม 
และรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ  และมีพื้นที่ประกอบการไม่เกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร 



หน้า   ๑๗ 
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(๒) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน  เว้นแต่กรณีที่เป็นหน่วยงานคอนกรีต
ผสมเสร็จในลักษณะชั่วคราวที่ตั้งอยู่ในหน่วยงานก่อสร้างหรือบริเวณใกล้เคียงเพื่อประโยชน์แก่โครงการ
ก่อสร้างนั้น 

(๓) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   
เว้นแต่สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร 

(๔) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
และก๊าซธรรมชาติ  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ 
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๕) การเล้ียงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้าที่อาจก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
(๖) การเพาะเล้ียงสัตว์น้ําเค็มหรือน้ํากร่อย 
(๗) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน  เว้นแต่เป็นการดําเนินการ

ขององค์การทางศาสนา 
(๘) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม  เว้นแต่ 
 (ก) โรงแรมที่มีจํานวนห้องพักไม่เกิน  ๕๐  ห้อง  ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ  ที่มีขนาดเขตทาง

ไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 
 (ข) โรงแรมที่มีจํานวนห้องพักเกิน  ๕๐  ห้อง  แต่ไม่เกิน  ๘๐  ห้อง  ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ 

ที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๓๐  เมตร 
(๙) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ 

ที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๓๐  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากบริเวณโดยรอบ
สถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

(๑๐) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบรกิาร 
(๑๑) การอยู่อาศัยประเภทอาคารอยู่อาศัยรวมที่มีพื้นที่อาคารรวมเกิน  ๒,๐๐๐  ตารางเมตร  

เว้นแต่ 
 (ก) การอยู่อาศัยที่มีพื้นที่อาคารรวมเกิน  ๒,๐๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๑๐,๐๐๐  ตารางเมตร  

ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๐  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  
จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

 (ข) การอยู่อาศัยที่อยู่ภายใต้การดําเนินการของกรุงเทพมหานคร  การเคหะแห่งชาติ 
หรือสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  (องค์การมหาชน)  เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยสําหรับผู้มีรายได้น้อย 



หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๔๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๕๖ 
 

  

(๑๒) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร  เว้นแต่ 
การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๒,๐๐๐  ตารางเมตร  
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  
จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

(๑๓) สํานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๓๐๐  ตารางเมตร  เว้นแต่ 
 (ก) สํานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๓๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร  

ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  
จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

 (ข) สํานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร  
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  
จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

 (ค) สํานักงานที่ใช้เพื่อการศึกษา  วิจัย  ออกแบบ  ทดสอบ  ปรับปรุง  และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยีที่ไม่ก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขหรือไม่เป็นมลพิษ 
ตอ่ชุมชนหรือส่ิงแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ  และมี
พื้นที่ประกอบการเกิน  ๓๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร  ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ 
ที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากบริเวณโดยรอบ
สถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

 (ง) สํานักงานที่ใช้เพื่อการศึกษา  วิจัย  ออกแบบ  ทดสอบ  ปรับปรุง  และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยีที่ไม่ก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขหรือไม่เป็นมลพิษ 
ต่อชุมชนหรือส่ิงแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ  และมี
พื้นที่ประกอบการเกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๒,๐๐๐  ตารางเมตร  ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ 
ที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากบริเวณโดยรอบ
สถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

(๑๔) การติด  ตั้ง  หรือก่อสร้างป้ายที่มีขนาดเกิน  ๑  ตารางเมตร  หรือมีน้ําหนักรวมทั้ง
โครงสร้างเกิน  ๑๐  กิโลกรัม  ในบริเวณที่มีระยะห่างจากวัด  โบราณสถาน  ทางพิเศษ  หรือถนนสาธารณะ 
ที่มีขนาดเขตทางตั้งแต่  ๔๐  เมตร  ถึงจุดติด  ตั้ง  หรือก่อสร้างป้ายน้อยกว่า  ๕๐  เมตร  เว้นแต่ป้ายชื่ออาคาร
หรือสถานประกอบการ  และป้ายสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงหรือสถานีบริการก๊าซ 

(๑๕) สถานที่เก็บสินค้า  สถานีรบัส่งสินค้าหรือการประกอบกิจการรับส่งสินค้า 
(๑๖) ศูนย์ประชุม  อาคารแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ 

ที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๓๐  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากบริเวณโดยรอบ
สถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

(๑๗) ตลาด  เว้นแต่ 



หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๔๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๕๖ 
 

  

 (ก) ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการไม่เกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร  ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ 
ที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากบริเวณโดยรอบ
สถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

 (ข) ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๒,๕๐๐  ตารางเมตร  
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกวา่  ๑๖  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  
จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

 (ค) ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๒,๕๐๐  ตารางเมตร  ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ 
ที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๓๐  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากบริเวณโดยรอบ
สถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

(๑๘) โรงฆ่าสัตว์หรือโรงพักสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์ 
(๑๙) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๒๐) สถานีขนส่งผู้โดยสาร  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า   

๑๖  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 
(๒๑) สวนสนุก  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๓๐  เมตร   

หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน  และมีที่ว่างโดยรอบ
จากแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร  เพื่อปลูกต้นไม้  หรือที่ดําเนินการอยู่ในอาคารพาณิชยกรรม 

(๒๒) สวนสัตว์   
(๒๓) สนามแข่งรถ 
(๒๔) สนามแข่งม้า 
(๒๕) สนามยิงปืน 
(๒๖) สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา   
(๒๗) การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  เว้นแต่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลหรือได้รับอนุญาตให้

ดําเนินการจากกรุงเทพมหานคร 
(๒๘) การกําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
(๒๙) การซ้ือขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาด

เขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร 
(๓๐) การซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่

ริมถนนสาธารณะที่ มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร  หรือที่ดําเนินการอยู่ในอาคารและ 
ไม่ก่อให้เกิดเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 

(๓๑) ที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงาน  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ในหน่วยงานก่อสร้างหรือภายในระยะ  
๒๐๐  เมตร  จากบริเวณเขตก่อสร้างเพื่อประโยชน์แก่โครงการก่อสร้างนั้น 



หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๔๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๕๖ 
 

  

การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินไม่เกิน  ๓ : ๑  ทั้งนี้  ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ 

ประโยชน์แล้ว  หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะก่ีครั้งก็ตาม  อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน 
ของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน  ๓ : ๑ 

(๒) มีอัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ  แต่อัตราส่วนของที่ว่างต้อง
ไม่ต่ํากว่าเกณฑ์ขั้นต่ําของที่ว่างอันปราศจากส่ิงปกคลุมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  ทั้งนี้  
ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว  หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะก่ีครั้งก็ตาม  อัตราส่วนของ
ที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละสิบ  และให้มีพื้นที่น้ําซึมผ่านได้เพื่อปลูกต้นไม้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของพื้นที่ว่าง 

ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภท  ย.  ๕  เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลางที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อรองรับการขยายตัวของการอยู่อาศัยในบริเวณพื้นที่ต่อเนื่องกับเขตเมืองชั้นใน 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  ที่ไม่ก่อเหตุรําคาญตามกฎหมาย   
ว่าด้วยการสาธารณสุขหรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือส่ิงแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม 
และรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ  และมีพื้นที่ประกอบการไม่เกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร 

(๒) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน  เว้นแต่กรณีที่เป็นหน่วยงานคอนกรีต
ผสมเสร็จในลักษณะชั่วคราวที่ตั้งอยู่ในหน่วยงานก่อสร้างหรือบริเวณใกล้เคียงเพื่อประโยชน์แก่โครงการ
ก่อสร้างนั้น 

(๓) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่
สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร 

(๔) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว  
และก๊าซธรรมชาติ  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ 
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๕) การเล้ียงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้าที่อาจก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายวา่ด้วยการสาธารณสุข 
(๖) การเพาะเล้ียงสัตว์น้ําเค็มหรือน้ํากร่อย 
(๗) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน  เว้นแต่เป็น 

การดําเนินการขององค์การทางศาสนา 
(๘) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมที่มีจํานวนห้องพักเกิน  ๕๐  ห้อง  เว้นแต่ 
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 (ก) โรงแรมที่มีจํานวนห้องพักเกิน  ๕๐  ห้อง  แต่ไม่เกิน  ๘๐  ห้อง  ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ
ที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากบริเวณโดยรอบ
สถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

 (ข) โรงแรมที่มีจํานวนห้องพักเกิน  ๘๐  ห้อง  ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ไม่น้อยกว่า  ๓๐  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

(๙) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ 
ที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๓๐  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากบริเวณโดยรอบ
สถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

(๑๐) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
(๑๑) การอยู่อาศัยประเภทอาคารอยู่อาศัยรวมที่มีพื้นที่อาคารรวมเกิน  ๑๐,๐๐๐  ตารางเมตร  

เว้นแต่ 
 (ก) การอยู่อาศัยที่มีพื้นที่อาคารรวมเกิน  ๑๐,๐๐๐  ตารางเมตร  ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ

ที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๓๐  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากบริเวณโดยรอบ
สถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

 (ข) กรณีที่อยู่ภายใต้การดําเนินการของกรุงเทพมหานคร  การเคหะแห่งชาติ  หรือ
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  (องค์การมหาชน)  เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยสําหรับผู้มีรายได้น้อย 

(๑๒) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๒,๐๐๐  ตารางเมตร  เว้นแต่ 
 (ก) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๒,๐๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  

๕,๐๐๐  ตารางเมตร  ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร  หรือตั้งอยู่
ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

 (ข) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๕,๐๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  
๑๐,๐๐๐  ตารางเมตร  ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๓๐  เมตร  หรือตั้งอยู่
ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

(๑๓) สํานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๓๐๐  ตารางเมตร  เว้นแต่ 
 (ก) สํานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๓๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร  

ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  
จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

 (ข) สํานักงานที่ใช้เพื่อการศึกษา  วิจัย  ออกแบบ  ทดสอบ  ปรับปรุง  และพัฒนาผลิตภัณฑ์
หรือเทคโนโลยีที่ไม่ก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขหรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชน 
หรือส่ิงแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ  และมีพื้นที่
ประกอบการเกิน  ๓๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร  ที่ตั้งอยู่รมิถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 
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 (ค) สํานักงานที่ใช้เพื่อการศึกษา  วิจัย  ออกแบบ  ทดสอบ  ปรับปรุง  และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยีที่ไม่ก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขหรือไม่เป็นมลพิษ 
ต่อชุมชนหรือส่ิงแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ  และมี
พื้นที่ประกอบการเกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๒,๐๐๐  ตารางเมตร  ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ 
ที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากบริเวณโดยรอบ
สถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

(๑๔) การติด  ตั้ง  หรือก่อสร้างป้ายที่มีขนาดเกิน  ๑  ตารางเมตร  หรือมีน้ําหนักรวมทั้ง
โครงสร้างเกิน  ๑๐  กิโลกรัม  ในบริเวณที่มีระยะห่างจากวัด  โบราณสถาน  ทางพิเศษ  หรือ 
ถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางตั้งแต่  ๔๐  เมตร  ถึงจุดติด  ตั้ง  หรือก่อสร้างป้ายน้อยกว่า  ๕๐  เมตร   
เว้นแต่ป้ายชื่ออาคารหรือสถานประกอบการ  และป้ายสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงหรือสถานีบริการก๊าซ 

(๑๕) สถานที่เก็บสินค้า  สถานีรับส่งสินค้าหรือการประกอบกิจการรับส่งสินค้า  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่
ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๓๐  เมตร   

(๑๖) ศูนย์ประชุม  อาคารแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ 
ที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๓๐  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากบริเวณโดยรอบ
สถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

(๑๗) สถานสงเคราะห์หรือรับเล้ียงสัตว์ 
(๑๘) ตลาด  เว้นแต่ 
 (ก) ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการไม่เกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร  ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ 

ที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากบริเวณโดยรอบ
สถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

 (ข) ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๒,๕๐๐  ตารางเมตร  
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  
จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

 (ค) ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๒,๕๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๕,๐๐๐  ตารางเมตร  
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๓๐  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  
จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

(๑๙) โรงฆ่าสัตว์หรือโรงพักสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์ 
(๒๐) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๒๑) สถานีขนส่งผู้โดยสาร  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร  

หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 
(๒๒) สวนสนุก  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๓๐  เมตร  หรือ

ตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน  และมีที่ว่างโดยรอบ
จากแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร  เพื่อปลูกต้นไม้  หรือที่ดําเนินการอยู่ในอาคารพาณิชยกรรม 
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(๒๓) สวนสัตว์   
(๒๔) สนามแข่งรถ 
(๒๕) สนามแข่งม้า 
(๒๖) สนามยิงปืน 
(๒๗) สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง

ไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 
(๒๘) การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 
(๒๙) การกําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
(๓๐) การซ้ือขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง

ไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร 
(๓๑) การซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่

ริมถนนสาธารณะที่ มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร  หรือที่ดําเนินการอยู่ในอาคารและ 
ไม่ก่อให้เกิดเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 

(๓๒) ที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงาน  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ในหน่วยงานก่อสร้างหรือภายในระยะ  
๒๐๐  เมตร  จากบริเวณเขตก่อสร้างเพื่อประโยชน์แก่โครงการก่อสร้างนั้น   

การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินไม่เกิน  ๔ : ๑  ทั้งนี้  ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ 

ประโยชน์แล้ว  หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะก่ีครั้งก็ตาม  อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน 
ของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน  ๔ : ๑   

(๒) มีอัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดจุดห้า  แต่อัตราส่วน 
ของที่ว่างต้องไม่ต่ํากว่าเกณฑ์ขั้นต่ําของที่ว่างอันปราศจากส่ิงปกคลุมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  
ทั้งนี้  ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว  หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะก่ีครั้งก็ตาม  อัตราส่วน
ของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่น้อยกว่า 
ร้อยละเจ็ดจุดห้า  และให้มีพื้นที่น้ําซึมผ่านได้เพื่อปลูกต้นไม้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของพื้นที่ว่าง   

ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภท  ย.  ๖  เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลางที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อรองรับการอยู่อาศัยในบริเวณพื้นที่ต่อเนื่องกับเขตเมืองชั้นใน  ศูนย์ชุมชนชานเมือง  เขตอุตสาหกรรม
และนิคมอุตสาหกรรม 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  ที่ไม่ก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วย
การสาธารณสุขหรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือส่ิงแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ  และมีพื้นที่ประกอบการไม่เกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร 



หน้า   ๒๔ 
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(๒) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน  เว้นแต่กรณีที่เป็นหน่วยงานคอนกรีต
ผสมเสร็จในลักษณะชั่วคราวที่ตั้งอยู่ในหน่วยงานก่อสร้างหรือบริเวณใกล้เคียงเพื่อประโยชน์แก่โครงการ
ก่อสร้างนั้น 

(๓) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   
เว้นแต่สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร 

(๔) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว  
และก๊าซธรรมชาติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ 
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๕) การเล้ียงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้าที่อาจก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
(๖) การเพาะเล้ียงสัตว์น้ําเค็มหรือน้ํากร่อย 
(๗) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน  เว้นแต่เป็นการดําเนินการ

ขององค์การทางศาสนา 
(๘) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมที่มีจํานวนห้องพักเกิน  ๕๐  ห้อง  เว้นแต่ 
 (ก) โรงแรมที่มีจํานวนห้องพักเกิน  ๕๐  ห้อง  แต่ไม่เกิน  ๘๐  ห้อง  ที่ตั้ งอยู่ริม 

ถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากบริเวณ
โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

 (ข) โรงแรมที่มีจํานวนห้องพักเกิน  ๘๐  ห้อง  ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ไม่น้อยกว่า  ๓๐  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้า 
ขนส่งมวลชน 

(๙) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ 
ที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๓๐  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากบริเวณโดยรอบ
สถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

(๑๐) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ   
(๑๑) การอยู่อาศัยประเภทอาคารอยู่อาศัยรวมที่มีพื้นที่อาคารรวมเกิน  ๑๐,๐๐๐  ตารางเมตร  

เว้นแต่ 
 (ก) การอยู่อาศัยที่มีพื้นที่อาคารรวมเกิน  ๑๐,๐๐๐  ตารางเมตร  ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ 

มีขนาดเขตทางไม่นอ้ยกว่า  ๓๐  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากบริเวณโดยรอบสถานี
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

 (ข) กรณีที่อยู่ภายใต้การดําเนินการของกรุงเทพมหานคร  การเคหะแห่งชาติหรือสถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน  (องค์การมหาชน)  เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยสําหรับผู้มีรายได้น้อย 
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(๑๒) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๕,๐๐๐  ตารางเมตร  เว้นแต่ 
การประกอบพาณิชยกรรมทีมี่พื้นทีป่ระกอบการเกิน  ๕,๐๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๑๐,๐๐๐  ตารางเมตร  
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๓๐  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  
จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

(๑๓) สํานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร  เว้นแต่ 
 (ก) สํานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๒,๐๐๐  ตารางเมตร  

ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  
จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

 (ข) สํานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๒,๐๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๕,๐๐๐  ตารางเมตร  
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๓๐  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  
จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

(๑๔) การติด  ตั้ง  หรือก่อสร้างป้ายที่มีขนาดเกิน  ๑  ตารางเมตร  หรือมีน้ําหนักรวมทั้ง
โครงสร้างเกิน  ๑๐  กิโลกรัม  ในบริเวณที่มีระยะห่างจากวัด  โบราณสถาน  ทางพิเศษ  หรือถนนสาธารณะ 
ที่มีขนาดเขตทางตั้งแต่  ๔๐  เมตร  ถึงจุดติด  ตั้ง  หรือก่อสร้างป้ายน้อยกว่า  ๕๐  เมตร  เว้นแต่ป้ายชื่ออาคาร
หรือสถานประกอบการ  และป้ายสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงหรือสถานีบริการก๊าซ 

(๑๕) สถานที่เก็บสินค้า  สถานีรับส่งสินค้าหรือการประกอบกิจการรับส่งสินค้า  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่
ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๓๐  เมตร   

(๑๖) ศูนย์ประชุม  อาคารแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ 
ที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๓๐  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากบริเวณโดยรอบ
สถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

(๑๗) สถานสงเคราะห์หรือรับเล้ียงสัตว์ 
(๑๘) ตลาด  เว้นแต่ 
 (ก) ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการไม่เกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร  ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ 

ที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากบริเวณโดยรอบ
สถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

 (ข) ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๒,๕๐๐  ตารางเมตร  
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  
จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

 (ค) ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๒,๕๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๕,๐๐๐  ตารางเมตร  
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๓๐  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  
จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 
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(๑๙) โรงฆ่าสัตว์หรือโรงพักสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์ 
(๒๐) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๒๑) สถานีขนส่งผู้โดยสาร  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า   

๑๖  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 
(๒๒) สวนสนุก  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่นอ้ยกว่า  ๓๐  เมตร  หรือ

ตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน  และมีที่ว่างโดยรอบ
จากแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร  เพื่อปลูกต้นไม้  หรือที่ดําเนินการอยู่ในอาคารพาณิชยกรรม 

(๒๓) สวนสัตว์   
(๒๔) สนามแข่งรถ 
(๒๕) สนามแข่งม้า 
(๒๖) สนามยิงปืน 
(๒๗) สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาด

เขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชน 

(๒๘) การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 
(๒๙) การกําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
(๓๐) การซ้ือขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาด

เขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร 
(๓๑) การซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่

ริมถนนสาธารณะที่ มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร  หรือที่ดําเนินการอยู่ในอาคารและ 
ไม่ก่อให้เกิดเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 

(๓๒) ที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงาน  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ในหน่วยงานก่อสร้างหรือภายในระยะ  
๒๐๐  เมตร  จากบริเวณเขตก่อสร้างเพื่อประโยชน์แก่โครงการก่อสร้างนั้น 

การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินไม่เกิน  ๔.๕ : ๑  ทั้งนี้  ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้

ประโยชน์แล้ว  หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะก่ีครั้งก็ตาม  อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวม 
ต่อพื้นที่ดินของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน  ๔.๕ : ๑   

(๒) มีอัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมไม่น้อยกว่าร้อยละหกจุดห้า  แต่อัตราส่วนของ
ที่ว่างต้องไม่ต่ํากว่าเกณฑ์ขั้นต่ําของที่ว่างอันปราศจากส่ิงปกคลุมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  
ทั้งนี้  ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว  หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะก่ีครั้งก็ตาม  อัตราส่วน
ของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละหกจุดห้า  และให้มีพื้นที่น้ําซึมผ่านได้เพื่อปลูกต้นไม้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของพื้นที่ว่าง 



หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๔๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๕๖ 
 

  

ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภท  ย.  ๗  เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลางที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อรองรับการอยู่อาศัยในบริเวณพื้นที่ต่อเนื่องกับเขตเมืองชั้นในซ่ึงอยู่ในเขตการให้บริการของระบบ
ขนส่งมวลชน 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  ที่ไม่ก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วย
การสาธารณสุขหรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือส่ิงแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ  และมีพื้นที่ประกอบการไม่เกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร 

(๒) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน  เว้นแต่กรณีที่เป็นหน่วยงานคอนกรีต
ผสมเสร็จในลักษณะชั่วคราวที่ตั้งอยู่ในหน่วยงานก่อสร้างหรือบริเวณใกล้เคียงเพื่อประโยชน์แก่โครงการ
ก่อสร้างนั้น 

(๓) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   
เว้นแต่สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร   

(๔) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว  
และก๊าซธรรมชาติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ 
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๕) การเล้ียงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้าที่อาจก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
(๖) การเพาะเล้ียงสัตว์น้ําเค็มหรือน้ํากร่อย 
(๗) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน  เวน้แต่เป็นการดําเนินการ

ขององค์การทางศาสนา 
(๘) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมที่มีจํานวนห้องพักเกิน  ๕๐  ห้อง  เว้นแต่โรงแรม 

ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  
จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

(๙) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ 
ที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๓๐  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากบริเวณโดยรอบ
สถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

(๑๐) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ   
(๑๑) การอยู่อาศัยประเภทอาคารอยู่อาศัยรวมที่มีพื้นที่อาคารรวมเกิน  ๑๐,๐๐๐  ตารางเมตร  

เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๓๐  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  
จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟา้ขนส่งมวลชน 



หน้า   ๒๘ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๔๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๕๖ 
 

  

(๑๒) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๕,๐๐๐  ตารางเมตร  เว้นแต่ 
 (ก) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๕,๐๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  

๑๐,๐๐๐  ตารางเมตร  ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร  หรือตั้งอยู่
ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

 (ข) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๑๐,๐๐๐  ตารางเมตร  ที่ตั้ง
อยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๓๐  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร   
จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

(๑๓) สํานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร  เว้นแต่สํานักงานที่มีพื้นที่
ประกอบการเกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๑๐,๐๐๐  ตารางเมตร  ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ 
ที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากบริเวณโดยรอบ
สถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

(๑๔) การติด  ตั้ง  หรือก่อสร้างป้ายที่มีขนาดเกิน  ๑  ตารางเมตร  หรือมีน้ําหนักรวมทั้ง
โครงสร้างเกิน  ๑๐  กิโลกรัม  ในบริเวณที่มีระยะห่างจากวัด  โบราณสถาน  ทางพิเศษ  หรือถนนสาธารณะ 
ที่มีขนาดเขตทางตั้งแต่  ๔๐  เมตร  ถึงจุดติด  ตั้ง  หรือก่อสร้างป้ายน้อยกว่า  ๕๐  เมตร  เว้นแต่ป้ายชื่ออาคาร
หรือสถานประกอบการ  และป้ายสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงหรือสถานีบรกิารก๊าซ 

(๑๕) สถานที่เก็บสินค้า  สถานีรับส่งสินค้าหรือการประกอบกิจการรับส่งสินค้า  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่
ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๓๐  เมตร 

(๑๖) ศูนย์ประชุม  อาคารแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ 
ที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๓๐  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากบริเวณโดยรอบ
สถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

(๑๗) สถานสงเคราะห์หรือรับเล้ียงสัตว์ 
(๑๘) ตลาด  เว้นแต่ 
 (ก) ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการไม่เกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร  ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ 

ที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากบริเวณโดยรอบ
สถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

 (ข) ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๒,๕๐๐  ตารางเมตร  
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  
จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

 (ค) ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๒,๕๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๕,๐๐๐  ตารางเมตร  
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่นอ้ยกว่า  ๓๐  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  
จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 



หน้า   ๒๙ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๔๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๕๖ 
 

  

(๑๙) โรงฆ่าสัตว์หรือโรงพักสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์ 
(๒๐) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๒๑) สถานีขนส่งผู้โดยสาร  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า   

๑๖  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 
(๒๒) สวนสนุก  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่นอ้ยกว่า  ๓๐  เมตร  หรือ

ตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน  และมีที่ว่างโดยรอบ
จากแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร  เพื่อปลูกต้นไม้  หรือที่ดําเนินการอยู่ในอาคารพาณิชยกรรม 

(๒๓) สวนสัตว์   
(๒๔) สนามแข่งรถ 
(๒๕) สนามแข่งม้า 
(๒๖) สนามยิงปืน 
(๒๗) สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาด

เขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชน 

(๒๘) การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 
(๒๙) การกําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
(๓๐) การซ้ือขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาด

เขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร 
(๓๑) การซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่

ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร  หรือที่ดําเนินการอยู่ในอาคารและไม่ก่อให้เกิด 
เหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 

(๓๒) ที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงาน  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ในหน่วยงานก่อสร้างหรือภายในระยะ  
๒๐๐  เมตร  จากบริเวณเขตก่อสร้างเพื่อประโยชน์แก่โครงการก่อสร้างนั้น   

การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินไม่เกิน  ๕ : ๑  ทั้งนี้  ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ 

ประโยชนแ์ล้ว  หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะก่ีครั้งก็ตาม  อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน
ของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน  ๕ : ๑ 

(๒) มีอัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมไม่น้อยกว่าร้อยละหก  แต่อัตราส่วนของที่ว่างต้อง
ไม่ต่ํากว่าเกณฑ์ขั้นต่ําของที่ว่างอันปราศจากส่ิงปกคลุมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  ทั้งนี้  
ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว  หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะก่ีครั้งก็ตาม  อัตราส่วนของ
ที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละหก  และให้มีพื้นที่น้ําซึมผ่านได้เพื่อปลูกต้นไม้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของพื้นที่ว่าง 



หน้า   ๓๐ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๔๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๕๖ 
 

  

ข้อ ๑๕ ที่ดินประเภท  ย.  ๘  เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมากที่มีวัตถุประสงค์ 
เพื่อรองรับการอยู่อาศัยในบริเวณพื้นที่เขตเมืองชั้นในที่มีการส่งเสริมและดํารงรักษาทัศนียภาพ 
และสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  ที่ไม่ก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วย
การสาธารณสุขหรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือส่ิงแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ  และมีพื้นที่ประกอบการไม่เกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร 

(๒) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน  เว้นแต่กรณีที่เป็นหน่วยงานคอนกรีต
ผสมเสร็จในลักษณะชั่วคราวที่ตั้งอยู่ในหน่วยงานก่อสร้างหรือบริเวณใกล้เคียงเพื่อประโยชน์แก่โครงการ
ก่อสร้างนั้น 

(๓) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   
เว้นแต่สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร   

(๔) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว  
และก๊าซธรรมชาติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเช้ือเพลิง  เว้นแต่สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ 
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๕) การเล้ียงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้าที่อาจก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
(๖) การเพาะเล้ียงสัตว์น้ําเค็มหรือน้ํากร่อย 
(๗) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน  เว้นแต่เป็น 

การก่อสร้างแทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม 
(๘) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมที่มีจํานวนห้องพักเกิน  ๕๐  ห้อง  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ 

ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร   
จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

(๙) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ 
ที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๓๐  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากบริเวณโดยรอบ
สถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

(๑๐) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
(๑๑) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๕,๐๐๐  ตารางเมตร  เว้นแต่ 



หน้า   ๓๑ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๔๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๕๖ 
 

  

 (ก) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๕,๐๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  
๑๐,๐๐๐  ตารางเมตร  ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร  หรือตั้งอยู่
ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

 (ข) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๑๐,๐๐๐  ตารางเมตร  ที่ตั้ง
อยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๓๐  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร   
จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

(๑๒) สํานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร  เว้นแต่ 
 (ก) สํานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๒,๐๐๐  ตารางเมตร  

ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  
จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

 (ข) สํานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๒,๐๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๕,๐๐๐  ตารางเมตร  
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  
จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

 (ค) สํานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๕,๐๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๑๐,๐๐๐  ตารางเมตร  
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๓๐  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  
จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

(๑๓) การติด  ตั้ง  หรือก่อสร้างป้ายที่มีขนาดเกิน  ๑  ตารางเมตร  หรือมีน้ําหนักรวมทั้ง
โครงสร้างเกิน  ๑๐  กิโลกรัม  ในบริเวณที่มีระยะห่างจากวัด  โบราณสถาน  ทางพิเศษ  หรือ 
ถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางตั้งแต่  ๔๐  เมตร  ถึงจุดติด  ตั้ง  หรือก่อสร้างป้ายน้อยกว่า  ๕๐  เมตร   
เว้นแต่ป้ายชื่ออาคารหรือสถานประกอบการ  และป้ายสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงหรือสถานีบริการก๊าซ 

(๑๔) สถานที่เก็บสินค้า  สถานีรับส่งสินค้าหรือการประกอบกิจการรับส่งสินค้า  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่
ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๓๐  เมตร 

(๑๕) ศูนย์ประชุม  อาคารแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ 
ที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๓๐  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากบริเวณโดยรอบ
สถานรีถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

(๑๖) สถานสงเคราะห์หรือรับเล้ียงสัตว์ 
(๑๗) ตลาด  เว้นแต่ 
 (ก) ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการไม่เกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร  ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ 

ที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากบริเวณโดยรอบ
สถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 



หน้า   ๓๒ 
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 (ข) ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๒,๕๐๐  ตารางเมตร  
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  
จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

(๑๘) โรงฆ่าสัตว์หรือโรงพักสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์ 
(๑๙) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๒๐) สถานีขนส่งผู้โดยสาร  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า   

๑๖  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 
(๒๑) สวนสนุก  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๓๐  เมตร   

หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน  และมีที่ว่างโดยรอบ
จากแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร  เพื่อปลูกต้นไม้  หรือที่ดําเนินการอยู่ในอาคารพาณิชยกรรม 

(๒๒) สวนสัตว์ 
(๒๓) สนามแข่งรถ 
(๒๔) สนามแข่งม้า 
(๒๕) สนามยิงปืน 
(๒๖) สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาด

เขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชน 

(๒๗) การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 
(๒๘) การกําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
(๒๙) การซ้ือขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า 
(๓๐) การซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
(๓๑) ที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงาน  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ในหน่วยงานก่อสร้างหรือภายในระยะ  

๒๐๐  เมตร  จากบริเวณเขตก่อสร้างเพื่อประโยชน์แก่โครงการก่อสร้างนั้น 
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินไม่เกิน  ๖ : ๑  ทั้งนี้  ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ 

ประโยชน์แล้ว  หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะก่ีครั้งก็ตาม  อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน
ของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน  ๖ : ๑   

(๒) มีอัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมไม่น้อยกว่าร้อยละห้า  แต่อัตราส่วนของที่ว่าง 
ต้องไม่ต่ํากว่าเกณฑ์ขั้นต่ําของที่ว่างอันปราศจากส่ิงปกคลุมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  ทั้งนี้  
ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว  หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะก่ีครั้งก็ตาม  อัตราส่วน 
ของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมของที่ดินแปลงทีเ่กิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทัง้หมดรวมกันต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละห้า  และให้มีพื้นที่น้ําซึมผ่านได้เพื่อปลูกต้นไม้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของพื้นที่ว่าง 



หน้า   ๓๓ 
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ข้อ ๑๖ ที่ดินประเภท  ย.  ๙  เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมากที่มีวัตถุประสงค์ 
เพื่อรองรับการอยู่อาศัยในบริเวณพื้นที่เขตเมืองชั้นในซ่ึงอยู่ในเขตการให้บริการของระบบขนส่งมวลชน 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวก 

ที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  ที่ไม่ก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
หรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือส่ิงแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ  
และมีพื้นที่ประกอบการไม่เกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร 

(๒) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน  เว้นแต่กรณีที่เป็นหน่วยงานคอนกรีต
ผสมเสร็จในลักษณะชั่วคราวที่ตั้งอยู่ในหน่วยงานก่อสร้างหรือบริเวณใกล้เคียงเพื่อประโยชน์แก่โครงการ
ก่อสร้างนั้น 

(๓) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่
สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร 

(๔) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว  
และก๊าซธรรมชาติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ 
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๕) การเล้ียงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้าที่อาจก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
(๖) การเพาะเล้ียงสัตว์น้ําเค็มหรือน้ํากร่อย 
(๗) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน  เว้นแต่เป็น 

การก่อสร้างแทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม 
(๘) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมที่มีจํานวนห้องพักเกิน  ๘๐  ห้อง  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ 

ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร   
จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

(๙) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๕,๐๐๐  ตารางเมตร  เว้นแต่ 
 (ก) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๕,๐๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  

๑๐,๐๐๐  ตารางเมตร  ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร  หรือตั้งอยู่
ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

 (ข) การประกอบพาณิชยกรรมทีมี่พื้นทีป่ระกอบการเกิน  ๑๐,๐๐๐  ตารางเมตร  ที่ตั้งอยู่ริม
ถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากบริเวณ
โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

(๑๐) สํานักงานที่ มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๑๐ ,๐๐๐  ตารางเมตร  เว้นแต่ที่ตั้ งอยู่ริม 
ถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากบริเวณ
โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 



หน้า   ๓๔ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๔๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๕๖ 
 

  

(๑๑) การติด  ตั้ง  หรือก่อสร้างป้ายที่มีขนาดเกิน  ๑  ตารางเมตร  หรือมีน้ําหนักรวมทั้ง
โครงสร้างเกิน  ๑๐  กิโลกรัม  ในบริเวณที่มีระยะห่างจากวัด  โบราณสถาน  ทางพิเศษ  หรือ 
ถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางตั้งแต่  ๔๐  เมตร  ถึงจุดติด  ตั้ง  หรือก่อสร้างป้ายน้อยกว่า  ๕๐  เมตร   
เว้นแต่ป้ายชื่ออาคารหรือสถานประกอบการ  และป้ายสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงหรือสถานีบริการก๊าซ 

(๑๒) สถานที่เก็บสินค้า  สถานีรับส่งสินค้าหรือการประกอบกิจการรับส่งสินค้า  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่
ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๓๐  เมตร 

(๑๓) ศูนย์ประชุม  อาคารแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ 
ที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากบริเวณโดยรอบ
สถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

(๑๔) สถานสงเคราะห์หรือรับเล้ียงสัตว์ 
(๑๕) ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร  เว้นแต่ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการ

เกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๒,๕๐๐  ตารางเมตร  ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

(๑๖) โรงฆ่าสัตว์หรือโรงพักสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์ 
(๑๗) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๑๘) สถานีขนส่งผู้โดยสาร  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า   

๑๖  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 
(๑๙) สวนสนุก  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๓๐  เมตร   

หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน  และมีที่ว่างโดยรอบ
จากแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร  เพื่อปลูกต้นไม้  หรือที่ดําเนินการอยู่ในอาคารพาณิชยกรรม 

(๒๐) สวนสัตว์   
(๒๑) สนามแข่งรถ 
(๒๒) สนามแข่งม้า 
(๒๓) สนามยิงปืน 
(๒๔) สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาด

เขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชน 

(๒๕) การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 
(๒๖) การกําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
(๒๗) การซ้ือขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า 
(๒๘) การซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
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(๒๙) ที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงาน  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ในหน่วยงานก่อสร้างหรือภายในระยะ  
๒๐๐  เมตร  จากบริเวณเขตก่อสร้างเพื่อประโยชน์แก่โครงการก่อสร้างนั้น   

การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินไม่เกิน  ๗ : ๑  ทั้งนี้  ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ 

ประโยชน์แล้ว  หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะก่ีครั้งก็ตาม  อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน
ของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน  ๗ : ๑ 

(๒) มีอัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมไม่น้อยกว่าร้อยละส่ีจุดห้า  แต่อัตราส่วนของที่ว่าง
ต้องไม่ต่ํากว่าเกณฑ์ขั้นต่ําของที่ว่างอันปราศจากส่ิงปกคลุมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  ทั้งนี้  
ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว  หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะก่ีครั้งก็ตาม  อัตราส่วน 
ของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมของที่ดินแปลงทีเ่กิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทัง้หมดรวมกันต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละส่ีจุดห้า  และให้มีพื้นที่น้ําซึมผ่านได้เพื่อปลูกต้นไม้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของพื้นที่ว่าง 

ข้อ ๑๗ ที่ดินประเภท  ย.  ๑๐  เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมากที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อรองรับการอยู่อาศัยในบริเวณพื้นที่เขตเมืองชั้นในที่ต่อเนื่องกับย่านพาณิชยกรรมศูนย์กลางเมือง 
และเขตการให้บริการของระบบขนส่งมวลชน 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  ที่ไม่ก่อเหตุรําคาญตามกฎหมาย   
ว่าด้วยการสาธารณสุขหรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือส่ิงแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม 
และรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ  และมีพื้นที่ประกอบการไม่เกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร 

(๒) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน  เว้นแต่กรณีที่เป็นหน่วยงานคอนกรีต
ผสมเสร็จในลักษณะชั่วคราวที่ตั้งอยู่ในหน่วยงานก่อสร้างหรือบริเวณใกล้เคียงเพื่อประโยชน์แก่โครงการ
ก่อสร้างนั้น 

(๓) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   
เว้นแต่สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร 

(๔) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว  
และก๊าซธรรมชาติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ 
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๕) การเล้ียงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้าที่อาจก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
(๖) การเพาะเล้ียงสัตวน์้ําเค็มหรือน้ํากร่อย 
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(๗) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน  เว้นแต่เป็น 
การก่อสร้างแทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม 

(๘) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมที่มีจํานวนห้องพักเกิน  ๘๐  ห้อง  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ 
ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร   
จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

(๙) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๕,๐๐๐  ตารางเมตร  เว้นแต่ 
 (ก) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๕,๐๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  

๑๐,๐๐๐  ตารางเมตร  ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร  หรือตั้งอยู่
ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

 (ข) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๑๐,๐๐๐  ตารางเมตร  ที่ตั้ง
อยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร   
จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

(๑๐) สํานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๑๐,๐๐๐  ตารางเมตร  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ 
ที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากบริเวณโดยรอบ
สถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

(๑๑) การติด  ตั้ง  หรือก่อสร้างป้ายที่มีขนาดเกิน  ๑  ตารางเมตร  หรือมีน้ําหนักรวมทั้ง
โครงสร้างเกิน  ๑๐  กิโลกรัม  ในบริเวณที่มีระยะห่างจากวัด  โบราณสถาน  ทางพิเศษ  หรือ 
ถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางตั้งแต่  ๔๐  เมตร  ถึงจุดติด  ตั้ง  หรือก่อสร้างป้ายน้อยกว่า  ๕๐  เมตร   
และในบริเวณที่มีระยะห่างจากจุดศูนย์กลางของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิน้อยกว่า  ๓๐๐  เมตร  เว้นแต่ 
ป้ายชื่ออาคารหรือสถานประกอบการ  และป้ายสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงหรอืสถานีบริการก๊าซ 

(๑๒) สถานที่เก็บสินค้า  สถานีรับส่งสินค้าหรือการประกอบกิจการรับส่งสินค้า  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่
ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๓๐  เมตร 

(๑๓) ศูนย์ประชุม  อาคารแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ 
ที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากบริเวณโดยรอบ
สถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

(๑๔) สถานสงเคราะห์หรือรับเล้ียงสัตว์ 
(๑๕) ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร  เว้นแต่ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการ

เกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๒,๕๐๐  ตารางเมตร  ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

(๑๖) โรงฆ่าสัตว์หรือโรงพักสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์ 
(๑๗) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๑๘) สถานีขนส่งผู้โดยสาร  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร 



หน้า   ๓๗ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๔๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๕๖ 
 

  

(๑๙) สวนสนุก  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๓๐  เมตร   
หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน  และมีที่ว่างโดยรอบ
จากแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร  เพื่อปลูกต้นไม้  หรือที่ดําเนินการอยู่ในอาคารพาณิชยกรรม 

(๒๐) สวนสัตว์ 
(๒๑) สนามแข่งรถ 
(๒๒) สนามแขง่ม้า 
(๒๓) สนามยิงปืน 
(๒๔) สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาด

เขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชน 

(๒๕) การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 
(๒๖) การกําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
(๒๗) การซ้ือขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า 
(๒๘) การซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
(๒๙) ที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงาน  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ในหน่วยงานก่อสร้างหรือภายในระยะ  

๒๐๐  เมตร  จากบริเวณเขตก่อสร้างเพื่อประโยชน์แก่โครงการก่อสร้างนั้น   
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินไม่เกิน  ๘ : ๑  ทั้งนี้  ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้

ประโยชน์แล้ว  หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะก่ีครั้งก็ตาม  อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อ 
พื้นที่ดินของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน  ๘ : ๑   

(๒) มีอัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมไม่น้อยกว่าร้อยละส่ี  แต่อัตราส่วนของที่ว่าง 
ต้องไม่ต่ํากว่าเกณฑ์ขั้นต่ําของที่ว่างอันปราศจากส่ิงปกคลุมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  ทั้งนี้  
ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว  หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะก่ีครั้งก็ตาม  อัตราส่วน 
ของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมของที่ดินแปลงทีเ่กิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทัง้หมดรวมกันต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละส่ี  และให้มีพื้นที่น้ําซึมผ่านได้เพื่อปลูกต้นไม้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของพื้นที่ว่าง 

ข้อ ๑๘ ที่ดินประเภท  พ.  ๑  เป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ใช้
ประโยชน์เป็นศูนย์พาณิชยกรรมของชุมชน  เพื่อกระจายกิจกรรมการค้าและการบริการที่อํานวยความสะดวก
ต่อการดํารงชีวิตประจําวันของประชาชนที่อยู่อาศัยในบริเวณชานเมือง 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  ที่ไม่ก่อเหตุรําคาญตามกฎหมาย   
ว่าด้วยการสาธารณสุขหรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือส่ิงแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม 
และรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ  และมีพื้นที่ประกอบการไม่เกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร 



หน้า   ๓๘ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๔๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๕๖ 
 

  

(๒) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน  เว้นแต่กรณีที่เป็นหน่วยงานคอนกรีต
ผสมเสร็จในลักษณะชั่วคราวที่ตั้งอยู่ในหน่วยงานก่อสร้างหรือบริเวณใกล้เคียงเพื่อประโยชน์แก่โครงการ
ก่อสร้างนั้น 

(๓) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   
เว้นแต่สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร   

(๔) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว  
และก๊าซธรรมชาติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ 
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๕) การเล้ียงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้าที่อาจก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
(๖) การเพาะเล้ียงสัตว์น้ําเค็มหรือน้ํากร่อย 
(๗) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน  เว้นแต่เป็น 

การก่อสร้างแทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม 
(๘) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมที่มีจํานวนห้องพักเกิน  ๘๐  ห้อง  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริม

ถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร   
จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

(๙) การอยู่อาศัยประเภทอาคารอยู่อาศยัรวมที่มีพื้นที่อาคารรวมเกิน  ๕,๐๐๐  ตารางเมตร 
(๑๐) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๕,๐๐๐  ตารางเมตร  เว้นแต่ 

การประกอบพาณิชยกรรมทีมี่พื้นทีป่ระกอบการเกิน  ๕,๐๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๑๐,๐๐๐  ตารางเมตร  
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  
จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

(๑๑) สํานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๕,๐๐๐  ตารางเมตร  เว้นแต่สํานักงานที่มีพื้นที่
ประกอบการเกิน  ๕,๐๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๑๐,๐๐๐  ตารางเมตร  ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ 
ที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากบริเวณโดยรอบ
สถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

(๑๒) การติด  ตั้ง  หรือก่อสร้างป้ายที่มีขนาดเกิน  ๑  ตารางเมตร  หรือมีน้ําหนักรวมทั้ง
โครงสร้างเกิน  ๑๐  กิโลกรัม  ในบริเวณที่มีระยะห่างจากวัด  โบราณสถาน  ทางพิเศษ  หรือ 
ถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางตั้งแต่  ๔๐  เมตร  ถึงจุดติด  ตั้ง  หรือก่อสร้างป้ายน้อยกว่า  ๕๐  เมตร   
เว้นแต่ป้ายชื่ออาคารหรือสถานประกอบการ  และป้ายสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงหรือสถานีบริการก๊าซ 



หน้า   ๓๙ 
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(๑๓) สถานที่เก็บสินค้า  สถานีรับส่งสินค้าหรือการประกอบกิจการรับส่งสินค้า  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่
ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๓๐  เมตร   

(๑๔) ศูนย์ประชุม  อาคารแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ 
ที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๓๐  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากบริเวณโดยรอบ
สถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

(๑๕) สถานสงเคราะห์หรือรับเล้ียงสัตว์ 
(๑๖) ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร  เว้นแต่ 
 (ก) ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๒,๕๐๐  ตารางเมตร  

ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  
จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

 (ข) ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๒,๕๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๕,๐๐๐  ตารางเมตร  
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๓๐  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  
จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

(๑๗) โรงฆ่าสัตว์หรือโรงพักสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์ 
(๑๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๑๙) สถานีขนส่งผู้โดยสาร  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร  

หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 
(๒๐) สวนสนุก  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๓๐  เมตร  หรือ

ตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน  และมีที่ว่างโดยรอบ
จากแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร  เพื่อปลูกต้นไม้  หรือที่ดําเนินการอยู่ในอาคารพาณิชยกรรม 

(๒๑) สวนสัตว์   
(๒๒) สนามแข่งรถ 
(๒๓) สนามแข่งม้า 
(๒๔) สนามยิงปืน 
(๒๕) สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาด

เขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชน 

(๒๖) การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 
(๒๗) การกําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
(๒๘) การซ้ือขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาด

เขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร 
(๒๙) การซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
(๓๐) ที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงาน  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ในหน่วยงานก่อสร้างหรือภายในระยะ  

๒๐๐  เมตร  จากบริเวณเขตก่อสร้างเพื่อประโยชน์แก่โครงการก่อสร้างนั้น   



หน้า   ๔๐ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๔๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๕๖ 
 

  

การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินไม่เกิน  ๕ : ๑  ทั้งนี้  ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ 

ประโยชน์แล้ว  หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะก่ีครั้งก็ตาม  อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน
ของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน  ๕ : ๑ 

(๒) มีอัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมไม่น้อยกว่าร้อยละหก  แต่อัตราส่วนของที่ว่าง 
ต้องไม่ต่ํากว่าเกณฑ์ขั้นต่ําของที่ว่างอันปราศจากส่ิงปกคลุมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  ทั้งนี้  
ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว  หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะก่ีครั้งก็ตาม  อัตราส่วน 
ของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละหก  และให้มีพื้นที่น้ําซึมผ่านได้เพื่อปลูกต้นไม้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของพื้นที่ว่าง 

ข้อ ๑๙ ที่ดินประเภท  พ.  ๒  เป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ใช้
ประโยชน์เป็นศูนย์ชุมชนชานเมือง  เพื่อส่งเสริมความเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ  การค้า  การบริการ   
และนันทนาการที่จะก่อให้เกิดความสมดุลระหว่างที่อยู่อาศัยและแหล่งงานของประชาชนที่อยู่อาศัย
บริเวณชานเมือง 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  ที่ไม่ก่อเหตุรําคาญตามกฎหมาย   
ว่าด้วยการสาธารณสุขหรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือส่ิงแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม 
และรกัษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ  และมีพื้นที่ประกอบการไม่เกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร 

(๒) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน  เว้นแต่กรณีที่เป็นหน่วยงานคอนกรีต
ผสมเสร็จในลักษณะชั่วคราวที่ตั้งอยู่ในหน่วยงานก่อสร้างหรือบริเวณใกล้เคียงเพื่อประโยชน์แก่โครงการ
ก่อสร้างนั้น 

(๓) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   
เว้นแต่สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร 

(๔) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว  
และก๊าซธรรมชาติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ 
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๕) การเล้ียงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้าที่อาจก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
(๖) การเพาะเล้ียงสัตว์น้ําเค็มหรือน้ํากร่อย 
(๗) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน  เว้นแต่เป็น 

การก่อสร้างแทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม 



หน้า   ๔๑ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๔๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๕๖ 
 

  

(๘) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมที่มีจํานวนห้องพักเกิน  ๘๐  ห้อง  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริม
ถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร   
จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

(๙) การอยู่อาศัยประเภทอาคารอยู่อาศัยรวมที่มีพื้นที่อาคารรวมเกิน  ๕,๐๐๐  ตารางเมตร  
เว้นแต่ 

 (ก) การอยู่อาศัยที่มีพื้นที่อาคารรวมเกิน  ๕,๐๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๑๐,๐๐๐  ตารางเมตร  
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  
จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

 (ข) การอยู่อาศัยที่มีพื้นที่อาคารรวมเกิน  ๑๐,๐๐๐  ตารางเมตร  ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ
ที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๓๐  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากบริเวณโดยรอบ
สถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

(๑๐) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๕,๐๐๐  ตารางเมตร  เว้นแต่ 
 (ก) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๕,๐๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  

๑๐,๐๐๐  ตารางเมตร  ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร  หรือตั้งอยู่
ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

 (ข) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๑๐,๐๐๐  ตารางเมตร   
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๓๐  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  
จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

(๑๑) สํานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๕,๐๐๐  ตารางเมตร  เวน้แต่ 
 (ก) สํานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๕,๐๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๑๐,๐๐๐  ตารางเมตร  

ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  
จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

 (ข) สํานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๑๐,๐๐๐  ตารางเมตร  ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ 
ที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๓๐  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากบริเวณโดยรอบ
สถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

(๑๒) การติด  ตั้ง  หรือก่อสร้างป้ายที่มีขนาดเกิน  ๑  ตารางเมตร  หรือมีน้ําหนักรวมทั้ง
โครงสร้างเกิน  ๑๐  กิโลกรัม  ในบริเวณที่มีระยะห่างจากวัด  โบราณสถาน  ทางพิเศษ  หรือถนนสาธารณะ 
ที่มีขนาดเขตทางตั้งแต่  ๔๐  เมตร  ถึงจุดติด  ตั้ง  หรือก่อสร้างป้ายน้อยกว่า  ๕๐  เมตร  เว้นแต่ป้ายชื่ออาคาร
หรือสถานประกอบการ  และป้ายสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงหรือสถานีบริการก๊าซ 

(๑๓) สถานที่เก็บสินค้า  สถานีรับส่งสินค้าหรือการประกอบกิจการรับส่งสินค้า  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่
ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๓๐  เมตร   



หน้า   ๔๒ 
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(๑๔) ศูนย์ประชุม  อาคารแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ 
ที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากบริเวณโดยรอบ
สถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

(๑๕) สถานสงเคราะห์หรือรับเล้ียงสัตว์ 
(๑๖) ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร  เว้นแต่ 
 (ก) ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๒,๕๐๐  ตารางเมตร  

ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  
จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

 (ข) ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๒,๕๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๕,๐๐๐  ตารางเมตร  
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๓๐  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  
จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

(๑๗) โรงฆ่าสัตว์หรือโรงพักสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์ 
(๑๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๑๙) สถานีขนส่งผู้โดยสาร  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร  

หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 
(๒๐) สวนสนุก  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๓๐  เมตร  หรือ

ตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน  และมีที่ว่างโดยรอบ
จากแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร  เพื่อปลูกต้นไม้  หรือที่ดําเนินการอยู่ในอาคารพาณิชยกรรม 

(๒๑) สวนสัตว์ 
(๒๒) สนามแข่งรถ 
(๒๓) สนามแข่งม้า 
(๒๔) สนามยิงปืน 
(๒๕) สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง

ไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 
(๒๖) การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 
(๒๗) การกําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
(๒๘) การซ้ือขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง

ไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร 
(๒๙) การซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
(๓๐) ที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงาน  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ในหน่วยงานก่อสร้างหรือภายในระยะ  

๒๐๐  เมตร  จากบริเวณเขตก่อสร้างเพื่อประโยชน์แก่โครงการก่อสร้างนั้น   



หน้า   ๔๓ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๔๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๕๖ 
 

  

การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินไม่เกิน  ๖ : ๑  ทั้งนี้  ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ 

ประโยชน์แล้ว  หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะก่ีครั้งก็ตาม  อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน
ของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน  ๖ : ๑   

(๒) มีอัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมไม่น้อยกว่าร้อยละห้า  แต่อัตราส่วนของที่ว่าง 
ต้องไม่ต่ํากว่าเกณฑ์ขั้นต่ําของที่ว่างอันปราศจากส่ิงปกคลุมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  ทั้งนี้  
ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว  หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะก่ีครั้งก็ตาม  อัตราส่วน 
ของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมของที่ดินแปลงทีเ่กิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทัง้หมดรวมกันต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละห้า  และให้มีพื้นที่น้ําซึมผ่านได้เพื่อปลูกต้นไม้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของพื้นที่ว่าง 

ข้อ ๒๐ ที่ดินประเภท  พ.  ๓  เป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ใช้ประโยชน์
เป็นศูนย์พาณิชยกรรมของเมือง  เพื่อรองรับการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ  การค้า  การบริการ  และ
นันทนาการที่ให้บริการแก่ประชาชนโดยทั่วไป 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  ที่ไม่ก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วย
การสาธารณสุขหรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือส่ิงแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ  และมีพื้นที่ประกอบการไม่เกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร 

(๒) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน  เว้นแต่กรณีที่เป็นหน่วยงานคอนกรีต
ผสมเสร็จในลักษณะชั่วคราวที่ตั้งอยู่ในหน่วยงานก่อสร้างหรือบริเวณใกล้เคียงเพื่อประโยชน์แก่โครงการ
ก่อสร้างนั้น 

(๓) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่
สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร   

(๔) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว  
และก๊าซธรรมชาติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ 
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๕) การเล้ียงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้าที่อาจก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
(๖) การเพาะเล้ียงสัตว์น้ําเค็มหรือน้ํากร่อย 
(๗) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน  เว้นแต่เป็น 

การก่อสร้างแทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม 
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(๘) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมที่มีจํานวนห้องพักเกิน  ๘๐  ห้อง  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ 
ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร   
จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

(๙) การอยู่อาศัยประเภทอาคารอยู่อาศัยรวมที่มีพื้นที่อาคารรวมเกิน  ๕,๐๐๐  ตารางเมตร  
เว้นแต่ 

 (ก) การอยู่อาศัยที่มีพื้นที่อาคารรวมเกิน  ๕,๐๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๑๐,๐๐๐  ตารางเมตร  
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  
จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

 (ข) การอยู่อาศัยที่มีพื้นที่อาคารรวมเกิน  ๑๐,๐๐๐  ตารางเมตร  ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ 
ที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๓๐  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากบริเวณโดยรอบ
สถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

(๑๐) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๕,๐๐๐  ตารางเมตร  เว้นแต่ 
 (ก) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๕,๐๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  

๑๐,๐๐๐  ตารางเมตร  ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร  หรือตั้งอยู่
ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

 (ข) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๑๐,๐๐๐  ตารางเมตร   
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๓๐  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  
จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

(๑๑) สํานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๕,๐๐๐  ตารางเมตร  เว้นแต่ 
 (ก) สํานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๕,๐๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๑๐,๐๐๐  ตารางเมตร  

ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  
จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

 (ข) สํานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๑๐,๐๐๐  ตารางเมตร  ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ 
ที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๓๐  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากบริเวณโดยรอบ
สถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

(๑๒) การติด  ตั้ง  หรือก่อสร้างป้ายที่มีขนาดเกิน  ๑  ตารางเมตร  หรือมีน้ําหนักรวมทั้ง
โครงสร้างเกิน  ๑๐  กิโลกรัม  ในบริเวณที่มีระยะห่างจากวัด  โบราณสถาน  ทางพิเศษ  หรือถนนสาธารณะ 
ที่มีขนาดเขตทางตั้งแต่  ๔๐  เมตร  ถึงจุดติด  ตั้ง  หรือก่อสร้างป้ายน้อยกว่า  ๕๐  เมตร  และในบริเวณ
ที่มีระยะห่างจากจุดศูนย์กลางของอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชน้อยกว่า  ๒๐๐  เมตร   
เว้นแต่ป้ายชื่ออาคารหรือสถานประกอบการ  และป้ายสถานีบรกิารน้ํามันเชื้อเพลิงหรือสถานีบริการก๊าซ 
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(๑๓) สถานที่เก็บสินค้า  สถานีรับส่งสินค้าหรือการประกอบกิจการรับส่งสินค้า  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่
ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๓๐  เมตร   

(๑๔) ศูนย์ประชุม  อาคารแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ 
ที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๓๐  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากบริเวณโดยรอบ
สถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

(๑๕) สถานสงเคราะห์หรือรับเล้ียงสัตว์ 
(๑๖) ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร  เว้นแต่ 
 (ก) ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๒,๕๐๐  ตารางเมตร  

ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  
จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

 (ข) ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๒,๕๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๕,๐๐๐  ตารางเมตร  
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๓๐  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  
จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

(๑๗) โรงฆ่าสัตว์หรือโรงพักสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตวแ์ละจําหน่ายเนื้อสัตว์ 
(๑๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๑๙) สถานีขนส่งผู้โดยสาร  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร  

หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 
(๒๐) สวนสนุก  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๓๐  เมตร  หรือ

ตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน  และมีที่ว่างโดยรอบ
จากแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร  เพื่อปลูกต้นไม้  หรือที่ดําเนินการอยู่ในอาคารพาณิชยกรรม 

(๒๑) สวนสัตว์   
(๒๒) สนามแข่งรถ 
(๒๓) สนามแข่งม้า 
(๒๔) สนามยิงปืน 
(๒๕) สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง

ไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 
(๒๖) การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 
(๒๗) การกําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
(๒๘) การซ้ือขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า 
(๒๙) การซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
(๓๐) ที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงาน  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ในหน่วยงานก่อสร้างหรือภายในระยะ  

๒๐๐  เมตร  จากบริเวณเขตก่อสร้างเพื่อประโยชน์แก่โครงการก่อสร้างนั้น   
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การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ที่ไม่ใช่เพื่อการอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด   
ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินไม่เกิน  ๗ : ๑  ทั้งนี้  ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว  
หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะก่ีครั้งก็ตาม  อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินของที่ดิน 
แปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน  ๗ : ๑   

(๒) มีอัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมไม่น้อยกว่าร้อยละส่ีจุดห้า  แต่อัตราส่วนของที่ว่าง
ต้องไม่ต่ํากว่าเกณฑ์ขั้นต่ําของที่ว่างอันปราศจากส่ิงปกคลุมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  ทั้งนี้  
ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว  หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะก่ีครั้งก็ตาม  อัตราส่วน 
ของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละส่ีจุดห้า  และให้มีพื้นที่น้ําซึมผ่านได้เพื่อปลูกต้นไม้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของพื้นที่ว่าง   

ข้อ ๒๑ ที่ดนิประเภท  พ.  ๔  เป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ใช้ประโยชน์
เป็นศูนย์พาณิชยกรรมรอง  เพื่อส่งเสริมความเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ  การค้า  การบริการ  และนันทนาการ  
ในบริเวณโดยรอบเขตการให้บริการของระบบขนส่งมวลชน 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  ที่ไม่ก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วย
การสาธารณสุขหรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือส่ิงแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ  ซ่ึงไม่ใช่โรงงานประเภทห้องแถวหรือตึกแถว  และมีพื้นที่ประกอบการ 
ไม่เกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร 

(๒) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน  เว้นแต่กรณีที่เป็นหน่วยงานคอนกรีต
ผสมเสร็จในลักษณะชั่วคราวที่ตั้งอยู่ในหน่วยงานก่อสร้างหรือบริเวณใกล้เคียงเพื่อประโยชน์แก่โครงการ
ก่อสร้างนั้น 

(๓) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่
สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร   

(๔) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว  
และก๊าซธรรมชาติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ 
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๕) การเล้ียงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้าที่อาจก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
(๖) การเพาะเล้ียงสัตว์น้ําเคม็หรือน้ํากร่อย 
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(๗) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน  เว้นแต่เป็น 
การก่อสร้างแทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม 

(๘) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมที่มีจํานวนห้องพักเกิน  ๘๐  ห้อง  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ 
ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร   
จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

(๙) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๑๐,๐๐๐  ตารางเมตร  เว้นแต่ 
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  
จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

(๑๐) สํานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๑๐,๐๐๐  ตารางเมตร  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ 
ที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากบริเวณโดยรอบ
สถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

(๑๑) การติด  ตั้ง  หรือก่อสร้างป้ายที่มีขนาดเกิน  ๑  ตารางเมตร  หรือมีน้ําหนักรวมทั้ง
โครงสร้างเกิน  ๑๐  กิโลกรัม  ในบริเวณที่มีระยะห่างจากวัด  โบราณสถาน  ทางพิเศษ  หรือถนนสาธารณะ 
ที่มีขนาดเขตทางตั้งแต่  ๔๐  เมตร  ถึงจุดติด  ตั้ง  หรือก่อสร้างป้ายน้อยกว่า  ๕๐  เมตร  และในบริเวณ
ที่มีระยะห่างจากจุดศูนย์กลางของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิน้อยกว่า  ๓๐๐  เมตร  เว้นแต่ป้ายชื่ออาคารหรือ
สถานประกอบการ  และป้ายสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงหรือสถานีบริการก๊าซ 

(๑๒) สถานที่เก็บสินค้า  สถานีรับส่งสินค้าหรือการประกอบกิจการรับส่งสินค้า  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่
ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๓๐  เมตร 

(๑๓) ศูนย์ประชุม  อาคารแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ 
ที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากบริเวณโดยรอบ
สถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

(๑๔) สถานสงเคราะห์หรือรับเล้ียงสัตว์ 
(๑๕) ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร  เว้นแต่ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  

๑,๐๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๒,๕๐๐  ตารางเมตร  ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง 
ไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

(๑๖) โรงฆ่าสัตว์หรือโรงพักสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์ 
(๑๗) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๑๘) สถานีขนส่งผู้โดยสาร  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร  

หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 
(๑๙) สวนสนุก  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๓๐  เมตร   

หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน  และมีที่ว่างโดยรอบ
จากแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร  เพื่อปลูกต้นไม้  หรือที่ดําเนินการอยู่ในอาคารพาณิชยกรรม 

(๒๐) สวนสัตว์   
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(๒๑) สนามแข่งรถ 
(๒๒) สนามแข่งม้า 
(๒๓) สนามยิงปืน 
(๒๔) สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง

ไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 
(๒๕) การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 
(๒๖) การกําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
(๒๗) การซ้ือขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า 
(๒๘) การซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
(๒๙) ที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงาน  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ในหน่วยงานก่อสร้างหรือภายในระยะ  

๒๐๐  เมตร  จากบริเวณเขตก่อสร้างเพื่อประโยชน์แก่โครงการก่อสร้างนั้น   
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินไม่เกิน  ๘ : ๑  ทั้งนี้  ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ 

ประโยชน์แล้ว  หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะก่ีครั้งก็ตาม  อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน
ของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน  ๘ : ๑   

(๒) มีอัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมไม่นอ้ยกว่าร้อยละส่ี  แต่อัตราส่วนของที่ว่างต้องไม่ต่ํากว่า
เกณฑ์ขั้นต่ําของที่ว่างอันปราศจากส่ิงปกคลุมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  ทั้งนี้  ที่ดินแปลงใด
ที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว  หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะก่ีครั้งก็ตาม  อัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่
อาคารรวมของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่น้อยกว่าร้อยละส่ี  
และให้มีพื้นที่น้ําซึมผ่านได้เพื่อปลูกต้นไม้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของพื้นที่ว่าง 

ข้อ ๒๒ ที่ดินประเภท  พ.  ๕  เป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ใช้ประโยชน์
เป็นศูนย์พาณิชยกรรมหลัก  เพื่อส่งเสริมความเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ  การค้า  การบริการ  นันทนาการ  
และการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  ที่ไม่ก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วย
การสาธารณสุขหรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือส่ิงแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ  ซ่ึงไม่ใช่โรงงานประเภทห้องแถวหรือตึกแถว  และมีพื้นที่ประกอบการ 
ไม่เกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร 

(๒) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน  เว้นแต่กรณีที่เป็นหน่วยงานคอนกรีต
ผสมเสร็จในลักษณะชั่วคราวที่ตั้งอยู่ในหน่วยงานก่อสร้างหรือบริเวณใกล้เคียงเพื่อประโยชน์แก่โครงการ
ก่อสร้างนั้น 



หน้า   ๔๙ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๔๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๕๖ 
 

  

(๓) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่
สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร   

(๔) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว  
และก๊าซธรรมชาติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ 
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่
จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๕) การเล้ียงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้าที่อาจก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
(๖) การเพาะเล้ียงสัตว์น้ําเค็มหรือน้ํากร่อย 
(๗) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน  เว้นแต่เป็น 

การก่อสร้างแทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม 
(๘) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมที่มีจํานวนห้องพักเกิน  ๘๐  ห้อง  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ 

ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร   
จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

(๙) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๑๐,๐๐๐  ตารางเมตร  เว้นแต่ 
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  
จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

(๑๐) สํานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๑๐,๐๐๐  ตารางเมตร  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนน
สาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากบริเวณ
โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

(๑๑) การติด  ตั้ง  หรือก่อสร้างป้ายที่มีขนาดเกิน  ๑  ตารางเมตร  หรือมีน้ําหนักรวมทั้งโครงสร้าง
เกิน  ๑๐  กิโลกรัม  ในบริเวณที่มีระยะห่างจากวัด  โบราณสถาน  ทางพิเศษ  หรือถนนสาธารณะ 
ที่มีขนาดเขตทางตั้งแต่  ๔๐  เมตร  ถึงจุดติด  ตั้ง  หรือก่อสร้างป้ายน้อยกว่า  ๕๐  เมตร  เว้นแต่ป้ายชื่ออาคาร
หรือสถานประกอบการ  และป้ายสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงหรือสถานีบริการก๊าซ 

(๑๒) สถานที่เก็บสินค้า  สถานีรับส่งสินค้าหรือการประกอบกิจการรับส่งสินค้า  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่
ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๓๐  เมตร 

(๑๓) ศูนย์ประชุม  อาคารแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ 
ที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากบริเวณโดยรอบ
สถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 



หน้า   ๕๐ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๔๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๕๖ 
 

  

(๑๔) สถานสงเคราะห์หรือรับเล้ียงสัตว์ 
(๑๕) ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร  เว้นแต่ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการ

เกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๒,๕๐๐  ตารางเมตร  ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

(๑๖) โรงฆ่าสัตว์หรือโรงพักสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์ 
(๑๗) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๑๘) สถานีขนส่งผู้โดยสาร  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร  

หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 
(๑๙) สวนสนุก  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๓๐  เมตร  หรือตั้งอยู่

ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน  และมีที่ว่างโดยรอบจาก
แนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร  เพื่อปลูกต้นไม้  หรือที่ดําเนินการอยู่ในอาคารพาณิชยกรรม   

(๒๐) สวนสัตว์   
(๒๑) สนามแข่งรถ 
(๒๒) สนามแข่งม้า 
(๒๓) สนามยิงปืน 
(๒๔) สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง

ไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร  หรือตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 
(๒๕) การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 
(๒๖) การกําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
(๒๗) การซ้ือขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า 
(๒๘) การซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
(๒๙) ที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงาน  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ในหน่วยงานก่อสร้างหรือภายในระยะ  

๒๐๐  เมตร  จากบริเวณเขตก่อสร้างเพื่อประโยชน์แก่โครงการก่อสร้างนั้น   
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินไม่เกิน  ๑๐ : ๑  ทั้งนี้  ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว  

หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะก่ีครั้งก็ตาม  อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินของที่ดินแปลง
ที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน  ๑๐ : ๑   

(๒) มีอัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมไม่น้อยกว่าร้อยละสาม  แต่อัตราส่วนของที่ว่าง
ต้องไม่ต่ํากว่าเกณฑ์ขั้นต่ําของที่ว่างอันปราศจากส่ิงปกคลุมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  ทั้งนี้  
ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว  หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะก่ีครั้งก็ตาม  อัตราส่วนของที่ว่าง 
ต่อพื้นที่อาคารรวมของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่น้อยกว่าร้อยละสาม  
และให้มีพื้นที่น้ําซึมผ่านได้เพื่อปลูกต้นไม้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของพื้นที่ว่าง   



หน้า   ๕๑ 
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ข้อ ๒๓ ที่ดินประเภท  อ.  ๑  เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเขตการบริหาร
และจัดการด้านส่ิงแวดล้อมสําหรับการประกอบกิจกรรมประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่มีมลพิษน้อย 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวก 

ที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๒) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน  เว้นแต่กรณีที่เป็นหน่วยงานคอนกรีต

ผสมเสร็จในลักษณะชั่วคราวที่ตั้งอยู่ในหน่วยงานก่อสร้างหรือบริเวณใกล้เคียงเพื่อประโยชน์แก่โครงการ
ก่อสร้างนั้น 

(๓) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายวา่ด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่
สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร   

(๔) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว  
และก๊าซธรรมชาติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ 
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๕) การเล้ียงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้าที่อาจก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
(๖) การเพาะเล้ียงสัตว์น้ําเค็มหรือน้ํากร่อย 
(๗) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน  เว้นแต่เป็นการดําเนินการ

ขององค์การทางศาสนา 
(๘) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๙) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

(๑๐) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
(๑๑) การอยู่อาศัยประเภทอาคารอยู่อาศัยรวมที่มีพื้นที่อาคารรวมเกิน  ๒,๐๐๐  ตารางเมตร 
(๑๒) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๓๐๐  ตารางเมตร  เว้นแต่ 
 (ก) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๓๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  

๕๐๐  ตารางเมตร  ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร 
 (ข) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  

๑,๐๐๐  ตารางเมตร  ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๓๐  เมตร 
(๑๓) สํานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร   
(๑๔) การติด  ตั้ง  หรือก่อสร้างป้ายที่มีขนาดเกิน  ๑  ตารางเมตร  หรือมีน้ําหนักรวมทั้งโครงสร้าง

เกิน  ๑๐  กิโลกรัม  ในบริเวณที่มีระยะห่างจากวัด  โบราณสถาน  ทางพิเศษ  หรือถนนสาธารณะที่มี
ขนาดเขตทางตั้งแต่  ๔๐  เมตร  ถึงจุดติด  ตั้ง  หรือก่อสร้างป้ายน้อยกว่า  ๕๐  เมตร  เว้นแต่ป้ายชื่อ
อาคารหรือสถานประกอบการ  และป้ายสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงหรือสถานีบริการก๊าซ 

(๑๕) ศูนย์ประชุม  อาคารแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ 



หน้า   ๕๒ 
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(๑๖) สถานสงเคราะห์หรือรับเล้ียงสัตว์ 
(๑๗) สถานสงเคราะห์หรือรับเล้ียงเด็ก 
(๑๘) สถานสงเคราะห์หรือรับเล้ียงคนชรา 
(๑๙) สถานสงเคราะห์หรือรับเล้ียงคนพิการ 
(๒๐) ตลาด 
(๒๑) โรงฆ่าสัตว์หรือโรงพักสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์ 
(๒๒) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๒๓) สถานีขนส่งผู้โดยสาร   
(๒๔) สวนสนุก 
(๒๕) สวนสัตว์ 
(๒๖) สนามแข่งรถ 
(๒๗) สนามแข่งม้า 
(๒๘) สนามยิงปืน 
(๒๙) สถานศึกษา 
(๓๐) การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  เว้นแต่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลหรือได้รับอนุญาตให้

ดําเนินการจากกรุงเทพมหานคร 
(๓๑) การกําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย  เว้นแต่เป็นการดําเนินการ 

ที่เก่ียวเนื่องกับการประกอบอุตสาหกรรม 
(๓๒) ที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงาน  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ในหน่วยงานก่อสร้างหรือภายในระยะ  

๒๐๐  เมตร  จากบริเวณเขตก่อสร้างเพื่อประโยชน์แก่โครงการก่อสร้างนั้น   
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ที่ไม่ใช่เพื่อการอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด   

ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินไม่เกิน  ๒ : ๑  ทั้งนี้  ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว  

หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะก่ีครั้งก็ตาม  อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินของที่ดินแปลง
ที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน  ๒ : ๑ 

(๒) มีอัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมไม่น้อยกว่าร้อยละสิบห้า  แต่อัตราส่วนของที่ว่าง
ตอ้งไม่ต่ํากว่าเกณฑ์ขั้นต่ําของที่ว่างอันปราศจากส่ิงปกคลุมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  ทั้งนี้  
ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว  หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะก่ีครั้งก็ตาม  อัตราส่วนของ
ที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละสิบห้า  และให้มีพื้นที่น้ําซึมผ่านได้เพื่อปลูกต้นไม้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของพื้นที่ว่าง 

ข้อ ๒๔ ที่ดินประเภท  อ.  ๒  เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเขตการบริหาร
และจัดการด้านส่ิงแวดล้อมสําหรับการประกอบกิจกรรมประเภทอุตสาหกรรมการผลิต 



หน้า   ๕๓ 
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ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๒) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน  เว้นแต่กรณีที่เป็นหน่วยงานคอนกรีต

ผสมเสร็จในลักษณะชั่วคราวที่ตั้งอยู่ในหน่วยงานก่อสร้างหรือบริเวณใกล้เคียงเพื่อประโยชน์แก่โครงการ
ก่อสร้างนั้น 

(๓) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่
สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร 

(๔) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว  
และก๊าซธรรมชาติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๕) การเล้ียงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้าที่อาจก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
(๖) การเพาะเล้ียงสัตว์น้ําเค็มหรือน้ํากร่อย 
(๗) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน  เว้นแต่เป็นการดําเนินการ

ขององค์การทางศาสนา 
(๘) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๙) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

(๑๐) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
(๑๑) การอยู่อาศัยประเภทอาคารอยู่อาศัยรวมที่มีพื้นที่อาคารรวมเกิน  ๒,๐๐๐  ตารางเมตร 
(๑๒) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๓๐๐  ตารางเมตร   
(๑๓) สํานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร 
(๑๔) การติด  ตั้ง  หรือก่อสร้างป้ายที่มีขนาดเกิน  ๑  ตารางเมตร  หรือมีน้ําหนักรวมทั้ง

โครงสร้างเกิน  ๑๐  กิโลกรัม  ในบริเวณที่มีระยะห่างจากวัด  โบราณสถาน  ทางพิเศษ  หรือถนนสาธารณะ 
ที่มีขนาดเขตทางตั้งแต่  ๔๐  เมตร  ถึงจุดติด  ตั้ง  หรือก่อสร้างป้ายน้อยกว่า  ๕๐  เมตร  เว้นแต่ป้ายชื่ออาคาร
หรือสถานประกอบการ  และป้ายสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงหรือสถานีบริการก๊าซ 

(๑๕) ศูนย์ประชุม  อาคารแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ 
(๑๖) สถานสงเคราะห์หรือรับเล้ียงสัตว์ 
(๑๗) สถานสงเคราะห์หรือรับเล้ียงเด็ก   
(๑๘) สถานสงเคราะห์หรือรับเล้ียงคนชรา 
(๑๙) สถานสงเคราะห์หรือรับเล้ียงคนพิการ 



หน้า   ๕๔ 
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(๒๐) ตลาด 
(๒๑) โรงฆ่าสัตว์หรือโรงพักสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์ 
(๒๒) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๒๓) สถานีขนส่งผู้โดยสาร   
(๒๔) สวนสนุก 
(๒๕) สวนสัตว์ 
(๒๖) สนามแข่งรถ 
(๒๗) สนามแข่งม้า 
(๒๘) สนามยิงปืน 
(๒๙) สถานศึกษา 
(๓๐) การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  เว้นแต่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลหรือได้รับอนุญาต 

ให้ดําเนินการจากกรุงเทพมหานคร 
(๓๑) การกําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย  เว้นแต่เป็นการดําเนินการ 

ที่เก่ียวเนื่องกับการประกอบอุตสาหกรรม 
(๓๒) ที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงาน  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ในหน่วยงานก่อสร้างหรือภายในระยะ  

๒๐๐  เมตร  จากบริเวณเขตก่อสร้างเพื่อประโยชน์แก่โครงการก่อสร้างนั้น   
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินไม่เกิน  ๑.๕ : ๑  ทั้งนี้  ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้

ประโยชน์แล้ว  หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะก่ีครั้งก็ตาม  อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน
ของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน  ๑.๕ : ๑ 

(๒) มีอัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบ  แต่อัตราส่วนของที่ว่าง
ต้องไม่ต่ํากว่าเกณฑ์ขั้นต่ําของที่ว่างอันปราศจากส่ิงปกคลุมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  ทั้งนี้  
ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว  หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะก่ีครั้งก็ตาม  อัตราส่วนของ
ที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละยี่สิบ  และให้มีพื้นที่น้ําซึมผ่านได้เพื่อปลูกต้นไม้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของพื้นที่ว่าง   

ข้อ ๒๕ ที่ดินประเภท  อ.  ๓  เป็นที่ดินประเภทคลังสินค้า  มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคลังสินค้า
เพื่อการขนส่งในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  ที่มีพื้นที่ประกอบการไม่เกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร 



หน้า   ๕๕ 
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(๒) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน  เว้นแต่กรณีที่เป็นหน่วยงานคอนกรีต
ผสมเสร็จในลักษณะชั่วคราวที่ตั้งอยู่ในหน่วยงานก่อสร้างหรือบริเวณใกล้เคียงเพื่อประโยชน์แก่โครงการ
ก่อสร้างนั้น 

(๓) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่
สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร 

(๔) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว  
และก๊าซธรรมชาติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ 
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๕) การเล้ียงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้าที่อาจก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
(๖) การเพาะเล้ียงสัตว์น้ําเค็มหรือน้ํากร่อย 
(๗) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน  เว้นแต่เป็น 

การดําเนินการขององค์การทางศาสนา 
(๘) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๙) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

(๑๐) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
(๑๑) การอยู่อาศัยประเภทอาคารอยู่อาศัยรวมที่มีพื้นที่อาคารรวมเกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร 
(๑๒) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๓๐๐  ตารางเมตร   
(๑๓) สํานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๓๐๐  ตารางเมตร 
(๑๔) การติด  ตั้ง  หรือก่อสร้างป้ายที่มีขนาดเกิน  ๑  ตารางเมตร  หรือมีน้ําหนักรวมทั้งโครงสร้าง 

เกิน  ๑๐  กิโลกรัม  ในบริเวณที่มีระยะห่างจากวัด  โบราณสถาน  ทางพิเศษ  หรือถนนสาธารณะ 
ที่มีขนาดเขตทางตั้งแต่  ๔๐  เมตร  ถึงจุดติด  ตั้ง  หรือก่อสร้างป้ายน้อยกว่า  ๕๐  เมตร  เว้นแต่ป้ายชื่อ
อาคารหรือสถานประกอบการ  และป้ายสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงหรือสถานีบริการก๊าซ 

(๑๕) ศูนย์ประชุม  อาคารแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ 
(๑๖) สถานสงเคราะห์หรือรับเล้ียงสัตว์ 
(๑๗) สถานสงเคราะห์หรือรับเล้ียงเด็ก 
(๑๘) สถานสงเคราะห์หรือรับเล้ียงคนชรา 
(๑๙) สถานสงเคราะห์หรือรับเล้ียงคนพิการ 
(๒๐) ตลาด 
(๒๑) โรงฆ่าสัตว์หรือโรงพักสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์ 
(๒๒) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๒๓) สถานีขนส่งผู้โดยสาร 



หน้า   ๕๖ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๔๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๕๖ 
 

  

(๒๔) สวนสนุก 
(๒๕) สวนสัตว์ 
(๒๖) สนามแข่งรถ 
(๒๗) สนามแข่งม้า 
(๒๘) สนามยิงปืน 
(๒๙) สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา 
(๓๐) การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  เว้นแต่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลหรือได้รับอนุญาต 

ให้ดําเนินการจากกรุงเทพมหานคร 
(๓๑) การกําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าดว้ยวัตถุอันตราย 
(๓๒) การซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
(๓๓) ที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงาน  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ในหน่วยงานก่อสร้างหรือภายในระยะ  

๒๐๐  เมตร  จากบริเวณเขตก่อสร้างเพื่อประโยชน์แก่โครงการก่อสร้างนั้น   
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินไม่เกิน  ๑ : ๑  ทั้งนี้  ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว  

หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะก่ีครั้งก็ตาม  อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินของที่ดินแปลง
ที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน  ๑ : ๑ 

(๒) มีอัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมไม่น้อยกว่าร้อยละส่ีสิบ  แต่อัตราส่วนของที่ว่าง
ตอ้งไม่ต่ํากว่าเกณฑ์ขั้นต่ําของที่ว่างอันปราศจากส่ิงปกคลุมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  ทั้งนี้  
ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว  หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะก่ีครั้งก็ตาม  อัตราส่วนของ
ที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละส่ีสิบ  และให้มีพื้นที่น้ําซึมผ่านได้เพื่อปลูกต้นไม้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของพื้นที่ว่าง 

ข้อ ๒๖ ที่ดินประเภท  ก.  ๑  เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อการสงวนรักษาสภาพทางธรรมชาติของพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม  ในบริเวณที่มีข้อจํากัดด้าน 
การระบายน้ําและมีความเส่ียงต่อการเกิดอุทกภัย 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  ที่ไม่ก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วย
การสาธารณสุขหรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือส่ิงแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ  ซ่ึงไม่ใช่โรงงานประเภทห้องแถวหรือตึกแถว  และมีพื้นที่ประกอบการ 
ไม่เกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร   

(๒) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน  เว้นแต่กรณีที่เป็นหน่วยงานคอนกรีต
ผสมเสร็จในลักษณะชั่วคราวที่ตั้งอยู่ในหน่วยงานก่อสร้างหรือบริเวณใกล้เคียงเพื่อประโยชน์แก่โครงการ
ก่อสร้างนั้น 



หน้า   ๕๗ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๔๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๕๖ 
 

  

(๓) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่
สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร   

(๔) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว  
และก๊าซธรรมชาติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ 
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๕) การเพาะเล้ียงสัตว์น้ําเค็มหรือน้ํากร่อย 
(๖) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน  เว้นแต่เป็นการดําเนินการ

ขององค์การทางศาสนา 
(๗) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๘) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
(๙) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 

(๑๐) การจัดสรรที่ดินทุกประเภท  เว้นแต่การจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่มีพื้นที่ดินแปลงย่อย
ไม่น้อยกว่าแปลงละ  ๒.๕  ไร่   

(๑๑) การอยู่อาศัยประเภทบ้านแฝด  บ้านแถว  ห้องแถว  ตึกแถว  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
(๑๒) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  เว้นแต่ 

การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๓๐๐  ตารางเมตร  
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร  และมีที่ว่างด้านหน้าอาคารไม่น้อยกว่า  
๖  เมตร 

(๑๓) สํานักงาน  เว้นแต่สํานักงานซ่ึงไม่ใช่ห้องแถวหรือตึกแถว  ที่มีพื้นที่ประกอบการไม่เกิน  
๑๐๐  ตารางเมตร 

(๑๔) การติด  ตั้ง  หรือก่อสร้างป้ายที่มีขนาดเกิน  ๑  ตารางเมตร  หรือมีน้ําหนักรวมทั้งโครงสร้าง
เกิน  ๑๐  กิโลกรัม  ในบริเวณที่มีระยะห่างจากวัด  โบราณสถาน  ทางพิเศษ  หรือถนนสาธารณะ 
ที่มีขนาดเขตทางตั้งแต่  ๔๐  เมตร  ถึงจุดติด  ตั้ง  หรือก่อสร้างป้ายน้อยกว่า  ๕๐  เมตร  เว้นแต่ป้ายชื่อ
อาคารหรือสถานประกอบการ  และป้ายสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงหรือสถานีบริการก๊าซ 

(๑๕) สถานที่เก็บสินค้า  สถานีรับส่งสินค้าหรือการประกอบกิจการรับส่งสินค้า 
(๑๖) ศูนย์ประชุม  อาคารแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ 
(๑๗) ตลาด  เว้นแต่ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการไม่เกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร  และตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ

ที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร   
(๑๘) สถานีขนส่งผู้โดยสาร   
(๑๙) สวนสนุก   
(๒๐) สวนสัตว์ 
(๒๑) สนามแข่งรถ 
(๒๒) สนามแข่งม้า 



หน้า   ๕๘ 
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(๒๓) สนามยิงปืน 
(๒๔) สถานศึกษาที่มีจํานวนห้องเรียนเกินกว่า  ๑๕  ห้อง  หรือสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและ

อาชีวศึกษา 
(๒๕) การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 
(๒๖) การกําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย  เว้นแต่เป็นการดําเนินการ 

ที่เก่ียวเนื่องกับเกษตรกรรม 
(๒๗) การซ้ือขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า 
(๒๘) การซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่

ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร  หรือที่ดําเนินการอยู่ในอาคารและไม่ก่อให้เกิด 
เหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 

(๒๙) ที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงาน  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ในหน่วยงานก่อสร้างหรือภายในระยะ  
๒๐๐  เมตร  จากบริเวณเขตก่อสร้างเพื่อประโยชน์แก่โครงการก่อสร้างนั้น   

การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินไม่เกิน  ๐.๕ : ๑  ทั้งนี้  ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้

ประโยชน์แล้ว  หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะก่ีครั้งก็ตาม  อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน 
ของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน  ๐.๕ : ๑ 

(๒) มีอัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมไม่น้อยกว่าร้อยละหนึ่งร้อย  แต่อัตราส่วนของ
ที่ว่างต้องไม่ต่ํากว่าเกณฑ์ขั้นต่ําของที่ว่างอันปราศจากส่ิงปกคลุมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  
ทั้งนี้  ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว  หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะก่ีครั้งก็ตาม  อัตราส่วนของ
ที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละหนึ่งร้อย  และให้มีพื้นที่น้ําซึมผ่านได้เพื่อปลูกต้นไม้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของพื้นที่วา่ง   

(๓) มีที่ว่างโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่า  ๒  เมตร  เว้นแต่การอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว   
ให้มีที่ว่างด้านหน้าและด้านหลังของอาคารไม่น้อยกว่า  ๒  เมตร  และมีที่ว่างด้านข้างของอาคารไม่น้อยกว่า
ข้างละ  ๑  เมตร 

(๔) ให้ดําเนินการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน  ๑๒  เมตร  โดยให้วัดจากระดับถนนถึงยอดผนัง
ของชั้นสูงสุด 

ความในวรรคสาม  (๑)  ไม่ให้ใช้บังคับแก่การจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว 
ที่ได้รับอนุญาตก่อนกฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ 

ความในวรรคสาม  (๓)  ไม่ให้ใช้บังคับแก่การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว 
ที่มีขนาดแปลงที่ดินน้อยกว่าแปลงละ  ๔๐  ตารางวา  หรือมีด้านใดด้านหนึ่งของแปลงที่ดินกว้างน้อยกว่า  
๖  เมตร  ซ่ึงมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนก่อนกฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ 



หน้า   ๕๙ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๔๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๕๖ 
 

  

ข้อ ๒๗ ที่ดินประเภท  ก.  ๒  เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อการสงวนรักษาสภาพทางธรรมชาติของพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๒) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน   
(๓) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่
สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร   

(๔) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว  
และก๊าซธรรมชาติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่ 

 (ก) สถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซที่มีพื้นที่ประกอบการไม่เกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
 (ข) ร้านจําหน่ายก๊าซที่มีพื้นที่ประกอบการไม่เกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  ที่ตั้งอยู่ริมถนน

สาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร   
 (ค) สถานีบริการก๊าซธรรมชาติที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  

๑๒  เมตร   
(๕) การเล้ียงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้าที่อาจก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
(๖) การเพาะเล้ียงสัตว์น้ําเค็มหรือน้ํากร่อย 
(๗) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน  เว้นแต่เป็นการดําเนินการ

ขององค์การทางศาสนา 
(๘) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๙) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

(๑๐) สถานบรกิารตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
(๑๑) การจัดสรรที่ดินทุกประเภท  เว้นแต่การจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวที่มี

พื้นที่ดินแปลงย่อยไม่น้อยกว่าแปลงละ  ๑๐๐  ตารางวา   
(๑๒) การอยู่อาศัยประเภทบ้านแฝด  บ้านแถว  ห้องแถว  ตึกแถว  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
(๑๓) การประกอบพาณิชยกรรมทุกประเภท  เว้นแต่การประกอบพาณิชยกรรมซ่ึงไม่ใช่ห้องแถว

หรือตึกแถว  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการไม่เกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
 (ข) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  

๓๐๐  ตารางเมตร  ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร  และมีที่ว่าง
ด้านหน้าอาคารไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 



หน้า   ๖๐ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๔๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๕๖ 
 

  

(๑๔) สํานักงาน  เว้นแต่สํานักงานซ่ึงไม่ใช่ห้องแถวหรือตึกแถว  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) สํานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการไม่เกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร   
 (ข) สํานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๓๐๐  ตารางเมตร  

ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร 
(๑๕) การติด  ตั้ง  หรือก่อสร้างป้ายที่มีขนาดเกิน  ๑  ตารางเมตร  หรือมีน้ําหนักรวมทั้งโครงสร้าง 

เกิน  ๑๐  กิโลกรัม   
(๑๖) สถานที่เก็บสินค้า  สถานีรับส่งสินค้าหรือการประกอบกิจการรับส่งสินค้า 
(๑๗) ศูนย์ประชุม  อาคารแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ 
(๑๘) ตลาด  เว้นแต่ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการไม่เกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร  และตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ

ที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร 
(๑๙) โรงฆ่าสัตว์หรือโรงพักสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์ 
(๒๐) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร   
(๒๑) สถานีขนส่งผู้โดยสาร  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร 
(๒๒) สวนสนุก 
(๒๓) สวนสัตว์ 
(๒๔) สนามแข่งรถ 
(๒๕) สนามแข่งม้า 
(๒๖) สนามยิงปืน 
(๒๗) สถานศึกษาที่มีจํานวนห้องเรียนเกินกว่า  ๑๕  ห้อง  หรือสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา   
(๒๘) การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 
(๒๙) การกําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
(๓๐) การซ้ือขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า 
(๓๑) การซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
(๓๒) ที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงาน  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ในหน่วยงานก่อสร้างหรือภายในระยะ  

๒๐๐  เมตร  จากบริเวณเขตก่อสร้างเพื่อประโยชน์แก่โครงการก่อสร้างนั้น   
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินไม่เกิน  ๑ : ๑  ทั้งนี้  ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว  

หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะก่ีครั้งก็ตาม  อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินของที่ดิน 
แปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน  ๑ : ๑ 

(๒) มีอัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมไม่น้อยกว่าร้อยละส่ีสิบ  แต่อัตราส่วนของที่ว่าง
ต้องไม่ต่ํากว่าเกณฑ์ขั้นต่ําของที่ว่างอันปราศจากส่ิงปกคลุมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  ทั้งนี้  
ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว  หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะก่ีครั้งก็ตาม  อัตราส่วนของ
ที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละส่ีสิบ  และให้มีพื้นที่น้ําซึมผ่านได้เพื่อปลูกต้นไม้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของพื้นที่ว่าง   



หน้า   ๖๑ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๔๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๕๖ 
 

  

(๓) มีที่ว่างโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่า  ๒  เมตร   
(๔) ให้ดําเนินการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน  ๑๒  เมตร  โดยให้วัดจากระดับถนนถึงยอดผนัง

ของชั้นสูงสุด 
ความในวรรคสาม  (๓)  ไม่ให้ใช้บังคับแก่การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว   

ที่มีขนาดแปลงที่ดินน้อยกว่าแปลงละ  ๔๐  ตารางวา  หรือมีด้านใดด้านหนึ่งของแปลงที่ดินกว้างน้อยกว่า  
๖  เมตร  ซ่ึงมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนก่อนกฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ 

ข้อ ๒๘ ที่ดินประเภท  ก.  ๓  เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อการสงวนรักษาสภาพทางธรรมชาติของพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม  และการส่งเสริมการเพาะเล้ียง
สัตว์น้ําเค็มและน้ํากร่อยบริเวณชายฝ่ังทะเล 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  ที่ไม่ก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วย
การสาธารณสุขหรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือส่ิงแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ  ซ่ึงไม่ใช่โรงงานประเภทห้องแถวหรือตึกแถว  และมีพื้นที่ประกอบการ 
ไม่เกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร   

(๒) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน   
(๓) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่
สถานบีริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร   

(๔) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว  
และก๊าซธรรมชาติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ 
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน  เว้นแต่เป็นการดําเนินการ
ขององค์การทางศาสนา 

(๖) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๗) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
(๘) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
(๙) การจัดสรรที่ดินทุกประเภท  เว้นแต่การจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่มีพื้นที่ดินแปลงย่อย

ไม่น้อยกว่าแปลงละ  ๒.๕  ไร่   
(๑๐) การอยู่อาศัยประเภทบ้านแฝด  บ้านแถว  ห้องแถว  ตึกแถว  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
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(๑๑) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  เว้นแต่ 
การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๓๐๐  ตารางเมตร  
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร  และมีที่ว่างด้านหน้าอาคารไม่น้อยกว่า  
๖  เมตร 

(๑๒) สํานักงาน  เว้นแต่สํานักงานซ่ึงไม่ใช่ห้องแถวหรือตึกแถว  ที่มีพื้นที่ประกอบการไม่เกิน  
๑๐๐  ตารางเมตร 

(๑๓) การติด  ตั้ง  หรือก่อสร้างป้ายที่มีขนาดเกิน  ๑  ตารางเมตร  หรือมีน้ําหนักรวมทั้ง
โครงสร้างเกิน  ๑๐  กิโลกรัม  ในบริเวณที่มีระยะห่างจากวัด  โบราณสถาน  ทางพิเศษ  หรือถนนสาธารณะ 
ที่มีขนาดเขตทางตั้งแต่  ๔๐  เมตร  ถึงจุดติด  ตั้ง  หรือก่อสร้างป้ายน้อยกว่า  ๕๐  เมตร  เว้นแต่ป้ายชื่ออาคาร
หรือสถานประกอบการ  และป้ายสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงหรือสถานีบริการก๊าซ 

(๑๔) สถานที่เก็บสินค้า  สถานีรับส่งสินค้าหรือการประกอบกิจการรับส่งสินค้า 
(๑๕) ศูนย์ประชุม  อาคารแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ 
(๑๖) ตลาด  เว้นแต่ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการไม่เกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร  และตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ

ที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร   
(๑๗) โรงฆ่าสัตว์หรือโรงพักสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์ 
(๑๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๑๙) สถานีขนส่งผู้โดยสาร   
(๒๐) สวนสนุก 
(๒๑) สวนสัตว์ 
(๒๒) สนามแข่งรถ 
(๒๓) สนามแข่งม้า 
(๒๔) สนามยิงปืน 
(๒๕) สถานศึกษาที่มีจํานวนห้องเรียนเกินกว่า  ๑๕  ห้อง  หรือสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 

และอาชีวศึกษา 
(๒๖) การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 
(๒๗) การกําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
(๒๘) การซ้ือขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า 
(๒๙) การซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่

ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร  หรือที่ดําเนินการอยู่ในอาคารและไม่ก่อให้เกิด 
เหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 

(๓๐) ที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงาน  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ในหน่วยงานก่อสร้างหรือภายในระยะ  
๒๐๐  เมตร  จากบริเวณเขตก่อสร้างเพื่อประโยชน์แก่โครงการก่อสร้างนั้น   
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การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินไม่เกิน  ๐.๕ : ๑  ทั้งนี้  ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว  

หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะก่ีครั้งก็ตาม  อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินของที่ดินแปลง
ที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน  ๐.๕ : ๑ 

(๒) มีอัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมไม่น้อยกว่าร้อยละหนึ่งร้อย  แต่อัตราส่วนของ
ที่ว่างต้องไม่ต่ํากว่าเกณฑ์ขั้นต่ําของที่ว่างอันปราศจากส่ิงปกคลุมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  
ทั้งนี้  ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว  หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะก่ีครั้งก็ตาม  อัตราส่วน
ของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมของที่ดนิแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละหนึ่งร้อย  และให้มีพื้นที่น้ําซึมผ่านได้เพื่อปลูกต้นไม้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของพื้นที่ว่าง 

(๓) มีที่ว่างโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่า  ๒  เมตร  เว้นแต่การอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว   
ให้มีที่ว่างด้านหน้าและด้านหลังของอาคารไม่น้อยกว่า  ๒  เมตร  และมีที่ว่างด้านข้างของอาคารไม่น้อยกว่า
ข้างละ  ๑  เมตร 

(๔) ให้ดําเนินการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน  ๑๒  เมตร  โดยให้วัดจากระดับถนนถึงยอดผนัง
ของชั้นสูงสุด 

ความในวรรคสาม  (๓)  ไม่ให้ใช้บังคับแก่การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว 
ที่มีขนาดแปลงที่ดินน้อยกว่าแปลงละ  ๔๐  ตารางวา  หรือมีด้านใดด้านหนึ่งของแปลงที่ดินกว้างน้อยกว่า  
๖  เมตร  ซ่ึงมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนก่อนกฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ 

ข้อ ๒๙ ที่ดินประเภท  ก.  ๔  เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมที่มีวัตถุประสงค์ 
เพื่อเกษตรกรรม  การสงวนรักษาสภาพทางธรรมชาติ  และการส่งเสริมเศรษฐกิจการเกษตร 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่ 
 (ก) โรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้าย

กฎกระทรวงนี้  ที่ไม่ก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขหรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือ
ส่ิงแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ  ซ่ึงไม่ใช่โรงงาน
ประเภทห้องแถวหรือตึกแถว  และมีพื้นที่ประกอบการไม่เกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  แต่ในกรณีโรงงาน 
ที่ประกอบกิจการเก่ียวเนื่องกับอุตสาหกรรมการเกษตร  ให้มีพื้นที่ประกอบการได้ไม่เกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร  
ทั้งนี้  ไม่กระทบถึงโรงงานในลําดับที่  ๔  (๑)  ภายใต้การดําเนินงานของกรุงเทพมหานคร 

 (ข) โรงงานจําพวกที่  ๑  และจําพวกที่  ๒  ที่ประกอบกิจการเพื่อการศึกษา  วิจัย  
ออกแบบ  ทดสอบ  ปรับปรุง  และพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยีที่ไม่ก่อเหตุรําคาญตามกฎหมาย   
ว่าด้วยการสาธารณสุขหรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือส่ิงแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม 
และรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ  และมีพื้นที่ประกอบการไม่เกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร 
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(๒) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน  เว้นแต่กรณีที่เป็นหน่วยงานคอนกรีต
ผสมเสร็จในลักษณะชั่วคราวที่ตั้งอยู่ในหน่วยงานก่อสร้างหรือบริเวณใกล้เคียงเพื่อประโยชน์แก่โครงการ
ก่อสร้างนั้น 

(๓) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๓๐  เมตร  และสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร   

(๔) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว  
และก๊าซธรรมชาติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่ 

 (ก) สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  
๓๐  เมตร   

 (ข) สถานีบริการก๊าซธรรมชาติที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  
๑๒  เมตร 

 (ค) ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 
(๕) การเพาะเล้ียงสัตว์น้ําเค็มหรือน้ํากร่อย  เว้นแต่การเพาะเล้ียงที่อยู่ในเขตบางขุนเทียน 
(๖) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๗) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
(๘) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
(๙) การจัดสรรที่ดินทุกประเภท  เว้นแต่การจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว 

ที่มีพื้นที่ดินแปลงย่อยไม่น้อยกว่าแปลงละ  ๑๐๐  ตารางวา 
(๑๐) การอยู่อาศัยประเภทบ้านแฝด  บ้านแถว  ห้องแถว  ตึกแถว  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
(๑๑) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  เว้นแต่ 
 (ก) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  

๓๐๐  ตารางเมตร  ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร   
 (ข) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๓๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  

๕๐๐  ตารางเมตร  ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๓๐  เมตร   
(๑๒) สํานักงาน  เว้นแต่สํานักงานซ่ึงไม่ใช่ห้องแถวหรือตึกแถว  ที่มีพื้นที่ประกอบการไม่เกิน  

๑๐๐  ตารางเมตร 
(๑๓) การติด  ตั้ง  หรือก่อสร้างป้ายที่มีขนาดเกิน  ๑  ตารางเมตร  หรือมีน้ําหนักรวมทั้ง

โครงสร้างเกิน  ๑๐  กิโลกรัม  ในบริเวณที่มีระยะห่างจากวัด  โบราณสถาน  ทางพิเศษ  หรือถนนสาธารณะ 
ที่มีขนาดเขตทางตั้งแต่  ๔๐  เมตร  ถึงจุดติด  ตั้ง  หรือก่อสร้างป้ายน้อยกว่า  ๕๐  เมตร  เว้นแต่ป้ายชื่อ
อาคารหรือสถานประกอบการ  และป้ายสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงหรือสถานีบริการก๊าซ 
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(๑๔) สถานที่เก็บสินค้า  สถานีรับส่งสินค้าหรือการประกอบกิจการรับส่งสินค้า  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่
ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๓๐  เมตร 

(๑๕) ศูนย์ประชุม  อาคารแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ 
(๑๖) ตลาด  เว้นแต่   
 (ก) ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการไม่เกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร  ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ 

ที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร   
 (ข) ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๒,๕๐๐  ตารางเมตร  

ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร 
 (ค) ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๒,๕๐๐  ตารางเมตร  ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ 

ที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๓๐  เมตร 
(๑๗) สถานีขนส่งผู้โดยสาร 
(๑๘) สวนสนุก  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๓๐  เมตร  และมีที่ว่าง

โดยรอบจากแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร  เพื่อปลูกต้นไม้  หรือที่ดําเนินการอยู่ในอาคารพาณิชยกรรม 
(๑๙) สวนสัตว์  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๓๐  เมตร  และ

มีที่ว่างโดยรอบจากแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร  เพื่อปลูกต้นไม้  หรือที่ดําเนินการอยู่ในอาคารพาณิชยกรรม 
(๒๐) สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา 
(๒๑) การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  เว้นแต่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลหรือได้รับอนุญาตให้

ดําเนินการจากกรุงเทพมหานคร 
(๒๒) การกําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย  เว้นแต่เป็นการดําเนินการ 

ที่เก่ียวเนื่องกับเกษตรกรรม 
(๒๓) การซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่

ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร  หรือที่ดําเนินการอยู่ในอาคารและไม่ก่อให้เกิด
เหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 

การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินไม่เกิน  ๑ : ๑  ทั้งนี้  ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ 

ประโยชน์แล้ว  หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะก่ีครั้งก็ตาม  อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน 
ของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน  ๑ : ๑ 

(๒) มีอัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมไม่น้อยกว่าร้อยละส่ีสิบ  แต่อัตราส่วนของที่ว่าง
ต้องไม่ต่ํากว่าเกณฑ์ขั้นต่ําของที่ว่างอันปราศจากส่ิงปกคลุมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  ทั้งนี้  
ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว  หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะก่ีครั้งก็ตาม  อัตราส่วนของ
ที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละส่ีสิบ  และให้มีพื้นที่น้ําซึมผ่านได้เพื่อปลูกต้นไม้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของพื้นที่ว่าง 
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(๓) มีที่ว่างโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่า  ๒  เมตร  เว้นแต่การอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว  ให้มีที่ว่าง
ด้านหน้าและด้านหลังของอาคารไม่น้อยกว่า  ๒  เมตร  และมีที่ว่างด้านข้างของอาคารไม่น้อยกว่าข้างละ  
๑  เมตร 

(๔) ให้ดําเนินการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน  ๑๒  เมตร  โดยให้วัดจากระดับถนนถึง 
ยอดผนังของชั้นสูงสุด 

ความในวรรคสาม  (๓)  ไม่ให้ใช้บังคับแก่การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว 
ที่มีขนาดแปลงที่ดินน้อยกว่าแปลงละ  ๔๐  ตารางวา  หรือมีด้านใดด้านหนึ่งของแปลงที่ดินกว้างน้อยกว่า  
๖  เมตร  ซ่ึงมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนก่อนกฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ 

ข้อ ๓๐ ที่ดินประเภท  ก.  ๕  เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมที่มีวัตถุประสงค์ 
เพื่อเป็นชุมชนและศูนย์กลางการให้บริการทางสังคมและการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ชนบท 
และเกษตรกรรม 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่ 
 (ก) โรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้าย

กฎกระทรวงนี้  ที่ไม่ก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขหรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือ
ส่ิงแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ  และมีพื้นที่
ประกอบการไม่เกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  แต่ในกรณีโรงงานที่ประกอบกิจการเก่ียวเนื่องกับอุตสาหกรรมการเกษตร  
ให้มีพื้นที่ประกอบการได้ไม่เกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร 

 (ข) โรงงานจําพวกที่  ๑  และจําพวกที่  ๒  ที่ประกอบกิจการเพื่อการศึกษา  วิจัย  
ออกแบบ  ทดสอบ  ปรับปรุง  และพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยีที่ไม่ก่อเหตุรําคาญตามกฎหมาย   
ว่าด้วยการสาธารณสุขหรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือส่ิงแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม 
และรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ  และมีพื้นที่ประกอบการไม่เกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร 

(๒) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน  เว้นแต่กรณีที่เป็นหน่วยงานคอนกรีต
ผสมเสร็จในลักษณะชั่วคราวที่ตั้งอยู่ในหน่วยงานก่อสร้างหรือบริเวณใกล้เคียงเพื่อประโยชน์แก่โครงการ
ก่อสร้างนั้น 

(๓) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่
สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร   

(๔) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว  
และก๊าซธรรมชาติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ 
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๕) การเพาะเล้ียงสัตว์น้ําเค็มหรือน้ํากร่อย  เว้นแต่การเพาะเล้ียงที่อยู่ในเขตบางขุนเทยีน 
(๖) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
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(๗) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
(๘) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
(๙) การอยู่อาศัยประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม  เว้นแต่ที่มีพื้นที่อาคารรวมไม่เกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร  

ที่ตั้งอยู่ห่างจากสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาไม่เกิน  ๕๐๐  เมตร   
(๑๐) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๓๐๐  ตารางเมตร  เว้นแต่ 
 (ก) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๓๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  

๕๐๐  ตารางเมตร  ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร   
 (ข) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  

๑,๐๐๐  ตารางเมตร  ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๓๐  เมตร 
(๑๑) สํานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  เว้นแต่สํานักงานที่มีพื้นที่

ประกอบการเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๓๐๐  ตารางเมตร  ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร   

(๑๒) การติด  ตั้ง  หรือก่อสร้างป้ายที่มีขนาดเกิน  ๑  ตารางเมตร  หรือมีน้ําหนักรวมทั้ง
โครงสร้างเกิน  ๑๐  กิโลกรัม  ในบริเวณที่มีระยะห่างจากวัด  โบราณสถาน  ทางพิเศษ  หรือถนนสาธารณะ 
ที่มีขนาดเขตทางตั้งแต่  ๔๐  เมตร  ถึงจุดติด  ตั้ง  หรือก่อสร้างป้ายน้อยกว่า  ๕๐  เมตร  เว้นแต่ป้ายชื่ออาคาร
หรือสถานประกอบการ  และป้ายสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงหรือสถานีบริการก๊าซ 

(๑๓) สถานที่เก็บสินค้า  สถานีรับส่งสินค้าหรือการประกอบกิจการรับส่งสินค้า  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่
ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๓๐  เมตร 

(๑๔) ศูนย์ประชุม  อาคารแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ   
(๑๕) ตลาด  เว้นแต่   
 (ก) ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการไม่เกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร  ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ 

ที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร   
 (ข) ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๒,๕๐๐  ตารางเมตร  

ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร 
 (ค) ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๒,๕๐๐  ตารางเมตร  ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ 

ที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๓๐  เมตร 
(๑๖) โรงฆ่าสัตว์หรือโรงพักสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์ 
(๑๗) สถานีขนส่งผู้โดยสาร  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร   
(๑๘) สวนสนุก  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๓๐  เมตร  และ

มีที่ว่างโดยรอบจากแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร  เพื่อปลูกต้นไม้  หรือที่ดําเนินการอยู่ในอาคาร
พาณิชยกรรม 

(๑๙) สวนสัตว์ 



หน้า   ๖๘ 
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(๒๐) สนามแข่งรถ 
(๒๑) สนามแข่งม้า 
(๒๒) สนามยิงปืน 
(๒๓) สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา 
(๒๔) การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  เว้นแต่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลหรือได้รับอนุญาต 

ให้ดําเนินการจากกรุงเทพมหานคร 
(๒๕) การกําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
(๒๖) การซ้ือขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า 
(๒๗) การซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่

ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร  หรือที่ดําเนินการอยู่ในอาคารและไม่ก่อให้เกิด
เหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 

การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินไม่เกิน  ๑ : ๑  ทั้งนี้  ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ 

ประโยชน์แล้ว  หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะก่ีครั้งก็ตาม  อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน 
ของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน  ๑ : ๑ 

(๒) มีอัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมไม่น้อยกว่าร้อยละส่ีสิบ  แต่อัตราส่วนของที่ว่าง
ต้องไม่ต่ํากว่าเกณฑ์ขั้นต่ําของที่ว่างอันปราศจากส่ิงปกคลุมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  ทั้งนี้  
ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว  หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะก่ีครั้งก็ตาม  อัตราส่วนของ
ที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละส่ีสิบ  และให้มีพื้นที่น้ําซึมผ่านได้เพื่อปลูกต้นไม้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของพื้นที่ว่าง 

(๓) มีที่ว่างโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่า  ๒  เมตร  เว้นแต่การอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว   
ให้มีที่ว่างด้านหน้าและด้านหลังของอาคารไม่น้อยกว่า  ๒  เมตร  และมีที่ว่างด้านข้างของอาคารไม่น้อยกว่า
ข้างละ  ๑  เมตร 

(๔) ให้ดําเนินการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน  ๑๒  เมตร  โดยให้วัดจากระดับถนนถึงยอดผนัง
ของชั้นสูงสุด 

ความในวรรคสาม  (๓)  ไม่ให้ใช้บังคับแก่การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว 
ที่มีขนาดแปลงที่ดินน้อยกว่าแปลงละ  ๔๐  ตารางวา  หรือมีด้านใดด้านหนึ่งของแปลงที่ดินกว้างน้อยกว่า  
๖  เมตร  ซ่ึงมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนก่อนกฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ 

ข้อ ๓๑ ที่ดินประเภท  ศ.  ๑  เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ  และส่งเสริมกิจกรรม 
ทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว 



หน้า   ๖๙ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๔๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๕๖ 
 

  

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน   
(๒) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน 
(๓) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 
(๔) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว  

และก๊าซธรรมชาติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๕) การเล้ียงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้าที่อาจก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
(๖) การเพาะเล้ียงสัตว์น้ําเค็มหรือน้ํากร่อย 
(๗) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน  เว้นแต่เป็น 

การก่อสร้างแทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม 
(๘) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมที่มีห้องพักเกิน  ๕๐  ห้อง 
(๙) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ 

ที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร 
(๑๐) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
(๑๑) การอยู่อาศัยประเภทอาคารอยู่อาศัยรวมที่มีพื้นที่อาคารรวมเกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร 
(๑๒) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร 
(๑๓) สํานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร 
(๑๔) การติด  ตั้ง  หรือก่อสร้างป้ายที่มีขนาดเกิน  ๑  ตารางเมตร  หรือมีน้ําหนักรวมทั้ง

โครงสร้างเกิน  ๑๐  กิโลกรัม   
(๑๕) สถานที่เก็บสินค้า  สถานีรับส่งสินค้าหรือการประกอบกิจการรับส่งสินค้า 
(๑๖) ศูนย์ประชุม  อาคารแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ 
(๑๗) สถานสงเคราะห์หรือรับเล้ียงสัตว์ 
(๑๘) ตลาด  เว้นแต่ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการไม่เกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร  และตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ

ที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร   
(๑๙) โรงฆ่าสัตว์หรือโรงพักสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์ 
(๒๐) สถานีขนส่งผู้โดยสาร 
(๒๑) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๒๒) สวนสนุก 
(๒๓) สวนสัตว์ 
(๒๔) สนามแข่งรถ 
(๒๕) สนามแข่งม้า 
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(๒๖) สนามยิงปืน 
(๒๗) สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง

ไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร   
(๒๘) การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 
(๒๙) การกําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
(๓๐) การซ้ือขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า 
(๓๑) การซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
(๓๒) ที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงาน  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ในหน่วยงานก่อสร้างหรือภายในระยะ  

๒๐๐  เมตร  จากบริเวณเขตก่อสร้างเพื่อประโยชน์แก่โครงการก่อสร้างนั้น   
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ที่ไม่ใช่เพื่อการอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด   

ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินไม่เกิน  ๓ : ๑  ทั้งนี้  ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว  

หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะก่ีครั้งก็ตาม  อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินของที่ดิน 
แปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน  ๓ : ๑ 

(๒) มีอัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ  แต่อัตราส่วนของที่ว่าง 
ต้องไม่ต่ํากว่าเกณฑ์ขั้นต่ําของที่ว่างอันปราศจากส่ิงปกคลุมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  ทั้งนี้  
ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว  หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะก่ีครั้งก็ตาม  อัตราส่วนของ
ที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละสิบ  และให้มีพื้นที่น้ําซึมผ่านได้เพื่อปลูกต้นไม้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของพื้นที่ว่าง 

ข้อ ๓๒ ที่ดินประเภท  ศ.  ๒  เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ  และส่งเสริมกิจกรรม 
ด้านพาณิชยกรรม  การบริการ  และการท่องเที่ยวในเขตอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน   
(๒) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน 
(๓) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 
(๔) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว  

และก๊าซธรรมชาติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๕) การเล้ียงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้าที่อาจก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 



หน้า   ๗๑ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๔๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๕๖ 
 

  

(๖) การเพาะเล้ียงสัตว์น้ําเค็มหรือน้ํากร่อย 
(๗) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน  เว้นแต่เป็น 

การก่อสร้างแทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม 
(๘) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมที่มีห้องพักเกิน  ๘๐  ห้อง 
(๙) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ 

ที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร 
(๑๐) สถานบริการตามกฎหมายวา่ด้วยสถานบริการ 
(๑๑) การอยู่อาศัยประเภทอาคารอยู่อาศัยรวมที่มีพื้นที่อาคารรวมเกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร 
(๑๒) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร  เว้นแต่ 

การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๒,๐๐๐  ตารางเมตร  
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร   

(๑๓) สํานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๕,๐๐๐  ตารางเมตร  เว้นแต่สํานักงานที่มีพื้นที่
ประกอบการเกิน  ๕,๐๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๑๐,๐๐๐  ตารางเมตร  ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ 
ที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร 

(๑๔) การติด  ตั้ง  หรือก่อสร้างป้ายที่มีขนาดเกิน  ๑  ตารางเมตร  หรือมีน้ําหนักรวมทั้ง
โครงสร้างเกิน  ๑๐  กิโลกรัม   

(๑๕) สถานที่เก็บสินค้า  สถานีรับส่งสินค้าหรือการประกอบกิจการรับส่งสินค้า 
(๑๖) ศูนย์ประชุม  อาคารแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ 
(๑๗) สถานสงเคราะห์หรือรับเล้ียงสัตว์ 
(๑๘) ตลาด  เว้นแต่ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการไม่เกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร  และตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ

ที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร   
(๑๙) โรงฆ่าสัตว์หรือโรงพักสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์ 
(๒๐) สถานีขนส่งผู้โดยสาร 
(๒๑) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร   
(๒๒) สวนสนุก 
(๒๓) สวนสัตว์ 
(๒๔) สนามแข่งรถ 
(๒๕) สนามแข่งม้า 
(๒๖) สนามยิงปืน 
(๒๗) สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง

ไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร 
(๒๘) การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 
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(๒๙) การกําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
(๓๐) การซ้ือขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า   
(๓๑) การซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
(๓๒) ที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงาน  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ในหน่วยงานก่อสร้างหรือภายในระยะ  

๒๐๐  เมตร  จากบริเวณเขตก่อสร้างเพื่อประโยชน์แก่โครงการก่อสร้างนั้น   
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ที่ไม่ใช่เพื่อการอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด   

ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินไม่เกิน  ๔ : ๑  ทั้งนี้  ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว  

หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะก่ีครั้งก็ตาม  อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินของที่ดิน 
แปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน  ๔ : ๑ 

(๒) มีอัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดจุดห้า  แต่อัตราส่วนของที่ว่าง
ต้องไม่ต่ํากว่าเกณฑ์ขั้นต่ําของที่ว่างอันปราศจากส่ิงปกคลุมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  ทั้งนี้  
ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว  หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะก่ีครั้งก็ตาม  อัตราส่วนของที่ว่าง 
ต่อพื้นที่อาคารรวมของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ
เจ็ดจุดห้า  และให้มีพื้นที่น้ําซึมผ่านได้เพื่อปลูกต้นไม้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของพื้นที่ว่าง   

ข้อ ๓๓ ที่ดินประเภท  ส.  เป็นที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถาบันราชการและการดําเนินกิจการของรัฐที่เก่ียวกับการสาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อสถาบันราชการ  การศาสนา  การศึกษา  
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์ 

การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อวัตถุประสงค์อ่ืน  ให้ใช้ได้เฉพาะการดําเนินการที่เก่ียวเนื่องกับ
วัตถุประสงค์ตามวรรคหนึ่งหรือเพื่อประโยชน์แก่กิจการของรัฐ 

ข้อ ๓๔ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามข้อกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในข้อ  ๘  ถึงข้อ  ๓๓  ให้กระทําได้
เท่าที่ไม่ขัดกับข้อกําหนดในส่วนที่  ๒  แผนผังแสดงที่โล่ง 

ข้อ ๓๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนก
ประเภทท้ายกฎกระทรวงนี้  ในบริเวณทางหลวง  ถนน  ทางพิเศษ  ให้ใช้ประโยชน์เพื่อการคมนาคมขนส่ง 
และสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๓๖ การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการที่ได้รับยกเว้นให้ดําเนินการได้ตามข้อ  ๘  ถึงข้อ  ๓๓  
ในกรณีที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะตามที่กําหนดในรายการประกอบแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ตามที่ได้จําแนกประเภทท้ายกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปตามที่กําหนดดังต่อไปนี้ 

(๑) ถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๐  เมตร  การใช้ประโยชน์ที่ดินต้องเป็น
กรณีที่ตั้งอยู่บนที่ดินแปลงใดแปลงหนึ่งซ่ึงมีด้านใดด้านหนึ่งกว้างไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร  ติดถนนสาธารณะ 
ซ่ึงใช้เป็นทางเข้าออกที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๐  เมตร  ยาวต่อเนื่องกันโดยตลอดจนไปเช่ือมต่อกับ
ถนนสาธารณะอ่ืน  โดยด้านหนึ่งต้องมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๐  เมตร  และอีกด้านหนึ่งต้องมีขนาด
เขตทางไม่น้อยกว่า  ๘  เมตร  และที่ดินแปลงนั้นตั้งอยู่ในระยะไม่เกิน  ๒๐๐  เมตร  จากริมเขตทางนั้น   
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(๒) ถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร  การใช้ประโยชน์ที่ดินต้องเป็น
กรณีที่ตั้งอยู่บนที่ดินแปลงใดแปลงหนึ่งซ่ึงมีด้านใดด้านหนึ่งกว้างไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร  ติดถนนสาธารณะ 
ซ่ึงใช้เป็นทางเข้าออกที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร  ยาวต่อเนื่องกันโดยตลอดจนไปเช่ือมต่อกับ
ถนนสาธารณะอ่ืน  โดยด้านหนึ่งต้องมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร  และอีกด้านหนึ่งต้องมีขนาด
เขตทางไม่น้อยกว่า  ๘  เมตร  และที่ดินแปลงนั้นตั้งอยู่ในระยะไม่เกิน  ๒๐๐  เมตร  จากริมเขตทางนั้น   

(๓) ถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร  การใช้ประโยชน์ที่ดินต้องเป็น
กรณีที่ตั้งอยู่บนที่ดินแปลงใดแปลงหนึ่งซ่ึงมีด้านใดด้านหนึ่งกว้างไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร  ติดถนนสาธารณะ 
ซ่ึงใช้เป็นทางเข้าออกที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร  ยาวต่อเนื่องกันโดยตลอดจนไปเช่ือมต่อกับ
ถนนสาธารณะอ่ืน  โดยด้านหนึ่งต้องมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร  และอีกด้านหนึ่งต้องมีขนาด
เขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร  และที่ดินแปลงนั้นตั้งอยู่ในระยะไม่เกิน  ๓๐๐  เมตร  จากริมเขตทางนั้น 

(๔) ถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๓๐  เมตร  การใช้ประโยชน์ที่ดินต้องเป็น
กรณีที่ตั้งอยู่บนที่ดินแปลงใดแปลงหนึ่งซ่ึงมีด้านใดด้านหนึ่งกว้างไม่น้อยกว่า  ๓๐  เมตร  ติดถนนสาธารณะ 
ซ่ึงใช้เป็นทางเข้าออกที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๓๐  เมตร  ยาวต่อเนื่องกันโดยตลอดจนไปเช่ือมต่อ
กับถนนสาธารณะอ่ืน  โดยด้านหนึ่งต้องมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๓๐  เมตร  และอีกด้านหนึ่งต้องมีขนาด 
เขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร  และที่ดินแปลงนั้นตั้งอยู่ในระยะไม่เกิน  ๕๐๐  เมตร  จากริมเขตทางนั้น   

การใช้ประโยชน์ที่ดินที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะตามวรรคหนึ่ง  ให้รวมถึงถนนสาย  ก  และถนนสาย  ข  
ที่เป็นถนนเดิมขยาย  ตามรายชื่อถนนสาธารณะที่กําหนดในรายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคม 
และขนส่งท้ายกฎกระทรวงนี้  ทั้งนี้  ให้ถือแนวเขตทางของถนนโครงการตามถนนสาย  ก  และถนนสาย  ข  
ที่เป็นถนนเดิมขยาย  เป็นแนวเขตทางของถนนสาธารณะ  สําหรับใช้ในการกําหนดแนวอาคารและระยะต่าง  ๆ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

ข้อ ๓๗ การใช้ประโยชน์ที่ดินที่ตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชน  ให้วัดระยะจากแนวเขตชานชาลาสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

ส่วนที่  ๒ 
แผนผังแสดงที่โล่ง 

 
 

ข้อ ๓๘ แผนผังแสดงที่โล่งพร้อมด้วยข้อกําหนด  ได้จัดทําขึ้นเพื่อประโยชน์ในการดํารงรักษาที่โล่ง
ไว้เพื่อสาธารณประโยชน์และสภาพแวดล้อมอันจะเป็นการรักษาสภาพภูมิทัศน์ที่ดีของชุมชน  รวมทั้งเพื่อป้องกัน
ปัญหาน้ําท่วม 

ที่โล่งตามแผนผังแสดงที่โล่งท้ายกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) ที่โล่งประเภท  ล.  ๑  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  ให้เป็นที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษา

คุณภาพส่ิงแวดล้อม   
(๒) ที่โล่งประเภท  ล.  ๒  และ  ล.  ๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวเข้ม  ให้เป็นที่โล่งเพื่อการรักษา

คุณภาพส่ิงแวดล้อมบริเวณริมถนนและริมแม่น้ําและลําคลอง  จําแนกเป็นบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
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 (ก) ที่โล่งประเภท  ล.  ๒  เป็นที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมบริเวณริมถนน 
 (ข) ที่โล่งประเภท  ล.  ๓  เป็นที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมบริเวณริมแม่น้ํา

และลําคลอง 
(๓) ที่โล่งประเภท  ล.  ๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีขาวมีเส้นทแยงสีเขียว  ให้เป็นที่โล่งเพื่อการสงวนรักษา

สภาพการระบายนํ้าตามธรรมชาติ 
(๔) ที่โล่งประเภท  ล.  ๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีเขียว  ให้เป็นที่โล่งพักน้ํา

เพื่อการป้องกันน้ําท่วม 
(๕) ที่โล่งประเภท  ล.  ๖  ที่กําหนดไว้เป็นสีฟ้ามีเส้นทแยงสีเขียว  ให้เป็นที่โล่งเพื่ออนุรักษ์

และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมชายฝ่ังทะเล 
ข้อ ๓๙ ที่โล่งประเภท  ล.  ๑  เป็นที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม

เฉพาะที่ดินซ่ึงเป็นของรัฐ  ให้ใช้ประโยชน์เพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ที่ดินประเภทนี้ซ่ึงเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์
เพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม  สาธารณประโยชน์  หรือ
เพื่อวัตถุประสงค์อ่ืนตามข้อกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภทไว้ในบริเวณนั้น  โดยให้
คํานึงถึงการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมของที่โล่งด้วย 

ข้อ ๔๐ ที่โล่งประเภท  ล.  ๒  และ  ล.  ๓  เป็นที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม
บริเวณริมถนนและริมแม่น้ําและลําคลอง  ให้ใช้ประโยชน์ได้  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินซ่ึงตั้งอยู่ริมถนนตามรายชื่อถนนสาธารณะที่กําหนดในรายการประกอบแผนผัง
กําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภทท้ายกฎกระทรวงนี้  ให้มีที่ว่างห่างจากแนวเขตทาง
ไม่น้อยกว่า  ๒  เมตร  เพื่อปลูกต้นไม้  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างรั้ว  กําแพง  ป้อมยาม  ป้ายชื่ออาคารหรือ
สถานประกอบการ  ป้ายสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงหรือสถานีบริการก๊าซ  และทางเข้าออกของอาคาร
หรือทางเข้าออกของรถ 

(๒) ที่ดินซ่ึงตั้งอยู่ริมแหล่งน้ําสาธารณะที่มีความกว้างน้อยกว่า  ๑๐  เมตร  ให้มีที่ว่างเพื่อปลูกต้นไม้
ตามแนวขนานกับริมแหล่งน้ําสาธารณะนั้นไม่น้อยกว่า  ๓  เมตร  แต่ถ้าแหล่งน้ําสาธารณะมีความกว้าง
ตั้งแต่  ๑๐  เมตร  ขึ้นไป  ให้มีที่ว่างเพื่อปลูกต้นไม้ตามแนวขนานกับริมแหล่งน้ําสาธารณะนั้นไม่น้อยกว่า  
๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ํา  การสาธารณูปโภค  เขื่อน  รั้ว  หรือกําแพง 

การใช้ประโยชน์ที่ดินล่วงลํ้าเข้าไปเหนือน้ํา  ในน้ํา  หรือใต้น้ําของแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้ใช้ประโยชน์
เพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ํา  การสาธารณูปโภค  เขื่อน  สะพาน  ท่อ  สายเคเบิล  คานเรือ  และ
โรงสูบน้ํา  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อวัตถุประสงค์อ่ืน  ให้กระทําได้เฉพาะเพื่อประโยชน์สาธารณะ
และต้องไม่กระทบต่อการใช้ประโยชน์ในแหล่งน้ําสาธารณะร่วมกันของประชาชน 
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ข้อ ๔๑ ที่โล่งประเภท  ล.  ๔  เป็นที่โล่งเพื่อการสงวนรักษาสภาพการระบายน้ําตามธรรมชาติ  
ให้ใช้ประโยชน์เพื่อการสงวนรักษาสภาพการระบายน้ําตามธรรมชาติ  หรือเพื่อวัตถุประสงค์อ่ืนตาม
ข้อกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภทไว้ในบริเวณนั้น  โดยต้องไม่มีการถมดิน  ก่อสร้าง  
หรือดําเนนิการใด ๆ  ในที่ดินอันเป็นการลดประสิทธิภาพของการระบายน้ําตามธรรมชาติ 

ข้อ ๔๒ ที่โล่งประเภท  ล.  ๕  เป็นที่โล่งพักน้ําเพื่อการป้องกันน้ําท่วม  ให้ใช้ประโยชน์ 
เพื่อการป้องกันน้ําท่วม  การสาธารณูปโภคที่เก่ียวกับการป้องกันน้ําท่วม  สวนสาธารณะ  หรือเพื่อ
วัตถุประสงค์อ่ืนตามข้อกําหนดการใชป้ระโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภทไว้ในบริเวณนั้น  โดยต้องไม่มี
การถมดินเกินกว่าร้อยละสามสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ภายใต้บังคับวรรคหนึ่ง  การจัดสรรที่ดินหรือการดําเนินโครงการหรือกิจการของรัฐหรือเอกชน
ที่มีขนาดพื้นที่ดินตั้งแต่  ๕  ไร่  ขึ้นไป  ต้องจัดให้มีพื้นที่รับน้ําไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของขนาดพื้นที่ดิน 

ข้อ ๔๓ ที่โล่งประเภท  ล.  ๖  เป็นที่โล่งเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมชายฝ่ังทะเล   
ให้ใช้ประโยชน์เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมชายฝ่ังทะเล  หรือเพื่อวัตถุประสงค์อ่ืนตามข้อกําหนด
การใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภทไว้ในบริเวณนั้น  โดยต้องไม่กระทําการใด ๆ  ที่มีผลกระทบ
ต่อการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมชายฝ่ังทะเล 

ส่วนที่  ๓ 
แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง 

 
 

ข้อ ๔๔ แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งพร้อมด้วยข้อกําหนด  ได้จัดทําขึ้นเพื่อส่งเสริม
และพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมและขนส่งให้มีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับและสอดคล้องกับการขยายตัว
ของชุมชนในอนาคต   

โครงการคมนาคมและขนส่งตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงนี้  
ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) ถนนสาย  ก  ขนาดเขตทาง  ๑๒  เมตร 
(๒) ถนนสาย  ข  ขนาดเขตทาง  ๑๖  เมตร 
(๓) ถนนสาย  ค  ขนาดเขตทาง  ๒๐  เมตร 
(๔) ถนนสาย  ง  ขนาดเขตทาง  ๓๐  เมตร 
(๕) ถนนสาย  จ  ขนาดเขตทาง  ๔๐  เมตร 
(๖) ถนนสาย  ฉ  ขนาดเขตทาง  ๕๐  เมตร 
(๗) ถนนสาย  ช  ขนาดเขตทาง  ๖๐  เมตร 
ข้อ ๔๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่เขตทางของถนนโครงการตามแผนผังแสดงโครงการ

คมนาคมและขนส่งและของโครงการทางพิเศษให้ใช้ประโยชน์เพื่อการคมนาคมขนส่งและสาธารณประโยชน์
เท่านั้น 
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ส่วนที่  ๔ 
แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค 

 
 

ข้อ ๔๖ แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภคพร้อมด้วยข้อกําหนด  ได้จัดทําขึ้นเพื่อ
ส่งเสริมและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้เหมาะสมเพียงพอกับการให้บริการและได้มาตรฐาน 

โครงการกิจการสาธารณูปโภคตามแผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภคท้ายกฎกระทรวงนี้  
ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) โครงการกิจการสาธารณูปโภคประเภท  สภ.  ๑  ให้เป็นโครงการคลองระบายน้ํา  โดยจําแนก
เป็นโครงการดังต่อไปนี้ 

 (ก) โครงการกิจการสาธารณูปโภคประเภท  สภ.  ๑ - ๑  ให้เป็นโครงการปรับปรุงคลอง
เพื่อการระบายน้ําและป้องกันน้ําท่วม 

 (ข) โครงการกิจการสาธารณูปโภคประเภท  สภ.  ๑ - ๒  ให้เป็นโครงการขยายคลองเพื่อ 
การระบายน้ําและป้องกันน้ําท่วม 

 (ค) โครงการกิจการสาธารณูปโภคประเภท  สภ.  ๑ - ๓  ให้เป็นโครงการขุดคลองเพื่อ 
การระบายน้ําและป้องกันน้ําท่วม  มีความกว้าง  ๒๐  เมตร 

(๒) โครงการกิจการสาธารณูปโภคประเภท  สภ.  ๒  ให้เป็นโครงการอุโมงค์เพื่อการระบายน้ํา
และป้องกันน้ําท่วม 

(๓) โครงการกิจการสาธารณูปโภคประเภท  สภ.  ๓  ให้เป็นโครงการโรงบําบัดน้ําเสียหรือ
โครงการโรงควบคุมคุณภาพน้ํา 

ข้อ ๔๗ โครงการกิจการสาธารณูปโภคประเภท  สภ.  ๑ - ๑  ถึง  สภ.  ๑ - ๓  ให้เป็นโครงการ 
คลองระบายน้ํา  ให้ใช้ประโยชน์เพื่อการระบายน้ํา  และการดําเนินการที่เก่ียวเนื่องกับกิจการสาธารณูปโภค
หรือเพื่อประโยชน์แก่กิจการของรัฐเท่านั้น 

ข้อ ๔๘ โครงการกิจการสาธารณูปโภคประเภท  สภ.  ๒  เป็นโครงการอุโมงค์ระบายน้ํา  ให้ใช้
ประโยชน์เพื่อการระบายน้ํา  และการดําเนินการที่เก่ียวเนื่องกับกิจการสาธารณูปโภคหรือเพื่อประโยชน์
แก่กิจการของรัฐเท่านั้น 

ข้อ ๔๙ โครงการกิจการสาธารณูปโภคประเภท  สภ.  ๓  เป็นโครงการโรงบําบัดน้ําเสียหรือ
โครงการโรงควบคุมคุณภาพน้ํา  ให้ใช้ประโยชน์เพื่อการบําบัดน้ําเสียหรือควบคุมคุณภาพน้ํา  และ 
การดําเนินการที่เก่ียวเนื่องกับกิจการสาธารณูปโภค  หรือเพื่อประโยชน์แก่กิจการของรัฐเท่านั้น 

หมวด  ๓ 
นโยบาย  มาตรการและวิธีดําเนินการเพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวม 

 
 

ข้อ ๕๐ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้มีนโยบายในการพัฒนากรุงเทพมหานครเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของผังเมืองรวม  ดังต่อไปนี้   
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(๑) ส่งเสริมการจัดให้มีหรือพัฒนาเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยสําหรับผู้มีรายได้น้อยหรือผู้อยู่อาศัยเดิม
ภายในพื้นที่โครงการ 

(๒) ส่งเสริมการจัดให้มีพื้นที่เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือสวนสาธารณะ 
(๓) ส่งเสริมการคมนาคมโดยระบบขนส่งมวลชนทางรางและการจัดให้มีพื้นที่เพื่อประโยชน์ 

ในการสัญจรสาธารณะ 
(๔) ส่งเสริมการจัดให้มีพื้นที่รับน้ําเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม 
(๕) ส่งเสริมให้มีการก่อสร้างอาคารประหยัดพลังงาน 
ข้อ ๕๑ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวมนี้  ให้มีมาตรการเพิ่มอัตราส่วนพื้นทีอ่าคารรวม

ต่อพื้นที่ดิน  ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อจัดให้มีหรือพัฒนาที่อยู่อาศัยสําหรับผู้มีรายได้น้อยหรือผู้อยู่อาศัยเดิม

ภายในพื้นที่โครงการ 
(๒) เจ้าของที่ดินหรือผู้ประกอบการได้จัดให้มีพื้นที่เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือสวนสาธารณะ 
(๓) เจ้าของที่ดินหรือผู้ประกอบการในบริเวณพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าได้จัดให้มีที่จอดรถยนต์

สําหรับประชาชนทั่วไป 
(๔) เจ้าของที่ดินหรือผู้ประกอบการได้จัดให้มีพื้นที่รับน้ํา 
(๕) เจ้าของที่ดินหรือผู้ประกอบการได้จัดให้มีอาคารประหยัดพลังงาน 
ข้อ ๕๒ การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  หากเจ้าของที่ดินหรือผู้ประกอบการได้จัด 

ให้มีหรือพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีราคาต่ํากว่าท้องตลาดสําหรับผู้มีรายได้น้อยหรือที่อยู่อาศัยสําหรับผู้อยู่อาศัยเดิม
ภายในพื้นที่โครงการ  ให้มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินเพิ่มได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบ  โดยพื้นที่
อาคารรวมที่เพิ่มขึ้นต้องไม่เกินส่ีเท่าของพื้นที่ที่จัดให้เป็นที่อยู่อาศัยสําหรับผู้มีรายได้น้อย  ที่อยู่อาศัยที่มีราคา
ต่ํากว่าท้องตลาด  หรือที่อยู่อาศัยสําหรับผู้อยู่อาศัยเดิมภายในพื้นที่โครงการ 

ผู้มีรายได้น้อยตามวรรคหนึ่ง  หมายความว่า  บุคคลที่มีรายได้โดยเฉล่ียต่อเดือนต่ํากว่ารายได้
โดยเฉล่ียต่อเดือนต่อครัวเรอืนในเขตท้องที่กรุงเทพมหานครไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบ 

ที่อยู่อาศัยที่มีราคาต่ํากว่าท้องตลาดตามวรรคหนึ่ง  ต้องมีราคาต่ํากว่าราคาขายเฉล่ียต่อตารางเมตร
ของโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบ 

การพัฒนาที่อยู่อาศัยสําหรับผู้อยู่อาศัยเดิมภายในพื้นที่โครงการตามวรรคหนึ่ง  ต้องอยู่ในบริเวณ 
ที่ห่างจากเขตชุมชนที่อยู่อาศัยเดิมไม่เกินห้ากิโลเมตร 

ข้อ ๕๓ ในที่ดินประเภท  ย.  ๘  ถึง  ย.  ๑๐  และประเภท  พ.  ๒  ถึง  พ.  ๕  การใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทอาคารสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หากเจ้าของที่ดินหรือ
ผู้ประกอบการได้จัดให้มีพื้นที่โล่งเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือสวนสาธารณะในแปลงที่ดินที่ขออนุญาต  
ให้มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินเพิ่มได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบ  โดยพื้นที่อาคารรวมที่เพิ่มขึ้นต้องไม่เกินห้าเท่า
ของพื้นที่โล่งเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือสวนสาธารณะที่จัดให้มีขึ้น 
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พื้นที่โล่งเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือสวนสาธารณะตามวรรคหนึ่ง  ไม่รวมถึงที่ว่างอันปราศจาก
ส่ิงปกคลุมตามที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกําหนด 

ข้อ ๕๔ การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอาคารสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
ที่ตั้งอยู่ภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน  สถานีศูนย์วัฒนธรรม
แห่งประเทศไทย  สถานีอ่อนนุช  สถานีลาดกระบัง  สถานีหัวหมาก  สถานีบางบําหรุ  สถานีตล่ิงชัน  
สถานีอุดมสุข  หรือสถานีแบริ่ง  หากเจ้าของที่ดินหรือผู้ประกอบการได้จัดให้มีที่จอดรถยนต์สําหรับ
ประชาชนเป็นการทั่วไปเพิ่มขึ้นจากจํานวนที่จอดรถยนต์ของอาคารสาธารณะนั้น  ให้มีอัตราส่วนพื้นที่
อาคารรวมต่อพื้นที่ดินเพิ่มได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบ  โดยพื้นที่อาคารรวมที่เพิ่มขึ้นต้องไม่เกิน  ๓๐  ตารางเมตร  
ต่อที่จอดรถยนต์ที่เพิ่มขึ้น  ๑  คัน 

พื้นที่จอดรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องนํามาพิจารณาอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวม 
ต่อพื้นที่ดินและอัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวม 

ข้อ ๕๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร   
หากเจ้าของที่ดินหรือผู้ประกอบการได้จัดให้มีพื้นที่รับน้ําในแปลงที่ดินที่ขออนุญาต  ที่กักเก็บน้ําได้ในสัดส่วน
ไม่น้อยกว่า  ๑  ลูกบาศก์เมตร  ต่อพื้นที่ดิน  ๕๐  ตารางเมตร  ให้มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน
เพิ่มได้ไม่เกินร้อยละห้า  ถ้าสามารถกักเก็บน้ําได้มากกว่า  ๑  ลูกบาศก์เมตร  ให้มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวม 
ต่อพื้นที่ดินเพิ่มได้ตามสัดส่วน  แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละยี่สิบ 

ข้อ ๕๖ การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร   
หากเจ้าของที่ดินหรือผู้ประกอบการได้จัดให้มีอาคารอนุรักษ์พลังงานตามมาตรฐานที่รับรองโดยมูลนิธิ
อาคารเขียวไทยหรือองค์กรอ่ืนซ่ึงได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมือง  ให้มีอัตราส่วนพื้นที่
อาคารรวมต่อพื้นที่ดินเพิ่มได้  ดังต่อไปนี้ 

(๑) อาคารที่ได้รับการรับรองการอนุรักษ์พลังงานระดับที่หนึ่ง  ให้มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวม
ต่อพื้นที่ดินเพิ่มได้ไม่เกินร้อยละห้า 

(๒) อาคารที่ได้รับการรับรองการอนุรักษ์พลังงานระดับที่สอง  ให้มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวม
ต่อพื้นที่ดินเพิ่มได้ไม่เกินร้อยละสิบ 

(๓) อาคารที่ได้รับการรับรองการอนุรักษ์พลังงานระดับที่สาม  ให้มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวม
ต่อพื้นที่ดินเพิ่มได้ไม่เกินร้อยละสิบห้า 

(๔) อาคารที่ได้รับการรับรองการอนุรักษ์พลังงานระดับที่ส่ี  ให้มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวม 
ต่อพื้นที่ดินเพิ่มได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบ 

ในกรณีที่อาคารตามวรรคหนึ่ง  เป็นอาคารตามประเภทและขนาดที่จะต้องมีการออกแบบ 
เพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  อาคารต้องมีคุณสมบัติ 
ในการถ่ายเทความร้อนของผนังด้านนอกและหลังคาอาคารตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
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ข้อ ๕๗ การเพิ่มอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินตามข้อ  ๕๑  ถึงข้อ  ๕๖  ให้มีอัตราส่วน
พื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินรวมกันเพิ่มได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบ 

ข้อ ๕๘ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวมนี้  จึงได้กําหนดวิธีดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องใช้เป็นแนวทางในการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินปฏิบัติให้เป็นไป

ตามกฎกระทรวงนี้ 
(๒) ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องใช้เป็นแนวทางในการจัดทํางบประมาณเพื่อพัฒนาเมืองตามแผนผัง

แสดงที่โล่ง  แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง  และแผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค  
โดยผ่านทางสํานักงบประมาณ  และหากโครงการใดที่จะพัฒนาในเขตผังเมืองรวมให้ยึดแนวทางที่กําหนดไว้ใน 
ผังเมืองรวมเป็นหลัก  โดยให้กรมโยธาธิการและผังเมืองและกรุงเทพมหานคร  เป็นตัวกลางในการจัดลําดับ
ความสําคัญของโครงการที่จะพัฒนาตามแผนผังดังกล่าว 

(๓) ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาการจัดเก็บภาษีบํารุงท้องที่ให้สอดคล้อง
กับประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน  และพิจารณายกเว้นการจัดเก็บภาษีบํารุงท้องที่สําหรับที่ดินที่ได้กําหนด 
ให้เป็นที่โล่ง  โครงการคมนาคมนาคมและขนส่ง  และโครงการกิจการสาธารณูปโภค  ตามที่ได้กําหนดไว้
ในผังเมืองรวม 

(๔) ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินที่ประสงค์จะใช้ที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารหรือประกอบกิจการ
ที่ต้องขออนุญาตหรือต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานตามกฎหมายแจ้งการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือการเปล่ียนแปลง
การใช้ประโยชน์ที่ดินต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ดังนี้ 

 (ก) การขออนุญาตหรือการแจ้งการก่อสร้าง  ดัดแปลง  ใช้หรือเปล่ียนการใช้อาคาร 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  ให้ผู้ขออนุญาตหรือผู้แจ้งแจ้งการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือ
เปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินตามแบบหนังสือแจ้งการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือเปล่ียนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดินในเขตกรุงเทพมหานคร  พร้อมกับการยื่นคําขออนุญาตหรือการแจ้ง  ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
ณ  สํานักงานเขตท้องที่หรือสํานักการโยธา  แล้วแต่กรณี 

 (ข) การขออนุญาตหรือการแจ้งการประกอบกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
หรือตามกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง  ให้ผู้ขออนุญาตหรือผู้แจ้งประกอบกิจการ  แจ้งการใช้ประโยชน์ที่ดิน
หรือเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตกรุงเทพมหานคร  พร้อมกับการยื่นคําขออนุญาตหรือ 
การแจ้งประกอบกิจการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ณ  สํานักงานเขตท้องที่ 

แบบการแจ้งตาม  (๔)  ให้เป็นไปตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประกาศกําหนด 
ข้อ ๕๙ ให้ผู้มีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการใน 

เขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๖๐ คําขออนุญาตก่อสร้าง  ดัดแปลง  ใช้หรือเปล่ียนการใช้อาคาร  ใบแจ้งการก่อสร้าง  
ดัดแปลง  รื้อถอน  หรือเคล่ือนย้ายอาคาร  และคําขออนุญาตหรือใบแจ้งประกอบกิจการใดตามกฎหมาย  
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ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับและยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการนั้นในวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  ให้เจ้าหน้าที่พิจารณาคําขออนุญาตหรือใบแจ้งดังกล่าว
ต่อไปตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๙  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

จารุพงศ์  เรืองสุวรรณ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ย.๑ ย.๒ ย.๓ ย.๔ ย.๕ ย.๖ ย.๗ ย.๘ ย.๙ ย.๑๐ พ.๑ พ.๒ พ.๓ พ.๔ พ.๕ อ.๑ อ.๒ อ.๓ ก.๑ ก.๒ ก.๓ ก.๔ ก.๕

๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัผลิตผลเกษตรกรรม

อย่างใดอย่างหนึง่หรือหลายอย่าง  ดงัต่อไปนี ้

(๑) การต้ม  นึง่ หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช ๒,๓ ๒,๓ ๒,๓ ๒

(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช ๒,๓ ๒,๓ ๒,๓ ๒

(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผล ๓ ๓ ๓ ๓ ๓

  จากพืชในไซโล โกดงั  หรือคลงัสินค้า

(๖) การบด ป่น หรือย่อยส่วนต่าง ๆ ของพืชซึง่มิใช่ ๒,๓ ๒,๓ ๒,๓ ๒,๓

  เมล็ดพืชหรือหวัพืช

(๘) การเพาะเชือ้เห็ด กล้วยไม้ หรือถัว่งอก ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑,๒ ๑,๒ ๑,๒ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑,๒,๓ ๑ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑,๒

(๙) การร่อน ล้าง คดั หรือแยกขนาดหรือคณุภาพของ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑,๒ ๑,๒ ๑,๒ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑,๒,๓ ๑ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑,๒

  ผลิตผลเกษตรกรรม

(๑๑) การฟักไข่โดยใช้ตู้อบ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑

๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัหิน กรวด ทรายหรือดิน

สําหรับใช้ในการก่อสร้าง อย่างใดอย่างหนึง่

หรือหลายอย่าง ดงัต่อไปนี ้

(๓) การร่อนหรือคดักรวดหรือทราย ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑

๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัสตัว์ซึง่มิใช่สตัว์นํา้ อย่างใด

อย่างหนึง่หรือหลายอย่าง ดงัต่อไปนี ้

(๑) การฆ่าสตัว์ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓

(๒) การถนอมเนือ้สตัว์โดยวิธีอบ รมควนั ใส่เกลือ ดอง ๑,๒ ๑,๒ ๑,๒ ๑ ๑ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑,๒ ๑,๒ ๑,๒,๓ ๑,๒

  ตากแห้ง หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉบัพลนัหรือเหือดแห้ง

(๓) การทําผลิตภณัฑ์อาหารสําเร็จรูปจากเนือ้สตัว์ มนัสตัว์ ๒ ๒ ๒ ๒* ๒* ๒,๓ ๒,๓ ๒* ๒* ๒,๓ ๒   * ต้องเป็นโรงงานที่ใช้เครื่องจกัร

 หนงัสตัว์ หรือสารที่สกดัจากไขสตัว์หรือกระดกูสตัว์ มีกําลงัรวมไม่เกิน ๒๐ แรงม้า

หรือใช้คนงานไม่เกิน ๒๐ คน

เว้นแต่ที่ดินประเภท พ.๑  พ.๒

พ.๓  อ.๑  อ.๒ ก.๔ และ ก.๕

ลําดับ

ที่

บัญชีท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
ที่ดนิประเภท

 พ.ศ. ๒๕๕๖

หมายเหตุ
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(๔) การสกดันํา้มนัหรือไขมนัที่เป็นอาหารจากสตัว์ ๒,๓    

   หรือการทํานํา้มนัหรือไขมนัที่เป็นอาหารจากสตัว์

   ให้บริสทุธิ์

(๕) การบรรจเุนือ้สตัว์หรือมนัสตัว์หรือผลิตภณัฑ์ ๒ ๒ ๒ ๒,๓ ๒,๓ ๒ ๒ ๒,๓ ๒

   สําเร็จรูปจากเนือ้สตัว์หรือมนัสตัว์ในภาชนะที่ผนกึ

   และอากาศเข้าไม่ได้

(๖) การล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม นึง่ ทอด หรือบดสตัว์ ๒,๓ ๒ ๒ ๒,๓ ๒

   หรือส่วนหนึง่ส่วนใดของสตัว์

(๗) การทําผลิตภณัฑ์จากไข่เพื่อใช้ประกอบเป็นอาหาร ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑,๒ ๑,๒ ๑,๒ ๑ ๑ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑,๒ ๑,๒ ๑,๒,๓ ๑,๒

      เช่น ไข่เค็ม ไข่เยี่ยวม้า ไข่ผง ไข่เหลวเยือกแข็ง

 หรือไข่เหลวแช่เย็น

๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบันํา้นม อย่างใดอย่างหนึง่

หรือหลายอย่าง ดงัต่อไปนี ้

(๑) การทํานมสดให้ไร้เชือ้หรือฆ่าเชือ้โดยวิธีการใด ๒,๓ ๒,๓ ๒,๓ ๒,๓

   วิธีการหนึง่ เช่น การพาสเจอร์ไรส์หรือสเตอริไลส์

(๒) การทํานมสดจากนมผงและไขมนั ๓ ๓ ๓

(๓) การทํานมข้น นมผง หรือนมระเหย ๓ ๓ ๓

(๔) การทําครีมจากนํา้นม ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑,๒ ๑,๒,๓ ๑,๒

(๕) การทําเนยเหลวหรือเนยแข็ง ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑,๒ ๑,๒,๓ ๑,๒

(๖) การทํานมเปรีย้วหรือนมเพาะเชือ้ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑,๒ ๑,๒,๓ ๑,๒

๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัสตัว์นํา้ อย่างใดอย่างหนึง่

หรือหลายอย่าง ดงัต่อไปนี ้

(๑) การทําอาหารจากสตัว์นํา้และบรรจใุนภาชนะที่ผนกึ ๒ ๒ ๒ ๒,๓ ๒,๓ ๒ ๒ ๒,๓ ๒

   และอากาศเข้าไม่ได้

(๒) การถนอมสตัว์นํา้โดยวิธีอบ รมควนั ใส่เกลือ ดอง ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑,๒ ๑,๒ ๑,๒ ๑ ๑ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑,๒ ๑,๒ ๑,๒,๓ ๑,๒

   ตากแห้ง หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉบัพลนัหรือเหือดแห้ง

(๓) การทําผลิตภณัฑ์อาหารสําเร็จรูปจากสตัว์นํา้ หนงั ๒ ๒ ๒ ๒,๓ ๒,๓ ๒ ๒ ๒,๓ ๒

   หรือไขมนัสตัว์นํา้

(๔) การสกดันํา้มนัหรือไขมนัที่เป็นอาหารจากสตัว์นํา้ ๒,๓

      หรือการทํานํา้มนัหรือไขมนัที่เป็นอาหารจากสตัว์นํา้ให้

      บริสทุธิ์

(๕) การล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม นึง่ ทอด หรือบดสตัว์นํา้ ๒ ๒ ๒ ๒,๓ ๒,๓ ๒ ๒ ๒,๓ ๒
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๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบันํา้มนัจากพืช หรือสตัว์

หรือไขมนัจากสตัว์ อย่างใดอย่างหนึง่หรือหลายอย่าง 

ดงัต่อไปนี ้

(๑) การสกดันํา้มนัจากพืช หรือสตัว์ หรือไขมนัจากสตัว์ ๓

(๒) การอดัหรือป่นกากพืชหรือสตัว์ที่สกดันํา้มนัออกแล้ว ๓

(๓) การทํานํา้มนัจากพืช หรือสตัว์  หรือไขมนัจากสตัว์ ๓

  ให้แข็งโดยการเติมไฮโดรเจน

(๔) การทํานํา้มนัจากพืช หรือสตัว์ หรือไขมนัจากสตัว์

      ให้บริสทุธิ์

๓

(๕) การทําเนยเทียม ครีมเทียม หรือนํา้มนัผสมสําหรับ ๓

  ปรุงอาหาร

 ๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัผกั  พืช หรือผลไม้ 

อย่างใดอย่างหนึง่หรือหลายอย่าง ดงัต่อไปนี ้

(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผกั พืช หรือผลไม้ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑,๒ ๑,๒ ๑,๒ ๑ ๑ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑,๒ ๑,๒,๓ ๑,๒

      และบรรจใุนภาชนะที่ผนกึและอากาศเข้าไม่ได้

(๒) การถนอมผกั  พืช  หรือผลไม้โดยวิธีกวน ตากแห้ง ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑,๒ ๑,๒ ๑,๒ ๑ ๑ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑,๒ ๑,๒,๓ ๑,๒

       ดอง หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉบัพลนัหรือเหือดแห้ง

๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัเมล็ดพืชหรือหวัพืช 

อย่างใดอย่างหนึง่หรือหลายอย่าง ดงัต่อไปนี ้

(๑) การสี  ฝัด หรือขดัข้าว ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑,๒

(๒) การทําแป้ง ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑,๒

(๓) การป่นหรือบดเมล็ดพืชหรือหวัพืช ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑,๒

(๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหวัพืช ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑,๒

(๕) การผสมแป้งหรือเมล็ดพืช ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑,๒

(๖) การปอกหวัพืชหรือทําหวัพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่ง ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑,๒

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัอาหารจากแป้ง

อย่างใดอย่างหนึง่หรือหลายอย่าง ดงัต่อไปนี ้

(๑) การทําขนมปังหรือขนมเค้ก ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑ ๑,๒

(๒) การทําขนมปังกรอบหรือขนมอบแห้ง ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑ ๑,๒

(๓) การทําผลิตภณัฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้น เม็ด หรือชิน้ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑ ๑,๒
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๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบันํา้ตาลซึง่ทําจากอ้อย  บีช

หญ้าหวาน หรือพืชอื่นที่ให้ความหวาน อย่างใดอย่างหนึง่

หรือหลายอย่าง ดงัต่อไปนี ้

(๑) การทํานํา้เชื่อม ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑,๒

(๕) การทํานํา้ตาลก้อนหรือนํา้ตาลผง ๑,๒,๓ ๑,๒,๓

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัชา กาแฟ โกโก้ 

ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน อย่างใดอย่างหนึง่หรือ

หลายอย่าง ดงัต่อไปนี ้

(๑) การทําใบชาแห้งหรือใบชาผง ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑ ๑

(๒) การคัว่ บด หรือป่นกาแฟหรือการทํากาแฟผง ๒,๓ ๒,๓ ๒ ๒

(๓) การทําโกโก้ผงหรือขนมจากโกโก้ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑ ๑

(๔) การทําช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑ ๑

       ขนมจากช็อกโกเลต

(๕) การทําเก๊กฮวยผง  ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผง ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑ ๑

  จากพืชอื่น ๆ

(๖) การทํามะขามอดัเม็ด มะนาวอดัเม็ด หรือผลไม้ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑ ๑

  อดัเม็ด

(๗) การเชื่อมหรือแช่อิ่มผลไม้หรือเปลือกผลไม้ หรือ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑ ๑

  การเคลือบผลไม้หรือเปลือกผลไม้ด้วยนํา้ตาล

(๘) การอบหรือคัว่ถัว่หรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑ ๑

  หรือการเคลือบถัว่หรือเมล็ดผลไม้ (Nuts)

  ด้วยนํา้ตาล  กาแฟ  โกโก้  หรือช็อกโกเลต

(๑๐) การทําลกูกวาดหรือทอฟฟี่ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑ ๑

(๑๑) การทําไอศกรีม ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑ ๑

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัเครื่องปรุงหรือ

เครื่องประกอบอาหาร อย่างใดอย่างหนึง่หรือหลายอย่าง

ดงัต่อไปนี ้

(๑) การทําผงฟู ๓

(๒) การทําเครื่องปรุงกลิ่น รส หรือสีของอาหาร ๓

(๓) การทําแป้งเชือ้ ๓

(๔) การทํานํา้ส้มสายชู ๓ ๓

(๕) การทํามสัตาร์ด ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑ ๑

(๖) การทํานํา้มนัสลดั ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑ ๑

(๗) การบดหรือป่นเครื่องเทศ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑ ๑
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(๘) การทําพริกป่น พริกไทยป่น หรือเครื่องแกง ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑ ๑

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัการทํานํา้แข็ง หรือตดั ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒,๓ ๒,๓ ๒ ๒ ๒,๓ ๒ โรงงานจําพวกที่ ๒

ซอย บด หรือย่อยนํา้แข็ง อนญุาตเฉพาะการทํา

นํา้แข็งก้อนเล็กหรือนํา้แข็งเกล็ด

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบันํา้ดื่ม เครื่องดื่มที่ไม่มี

แอลกอฮอล์ นํา้อดัลม หรือนํา้แร่ อย่างใดอย่างหนึง่

หรือหลายอย่าง ดงัต่อไปนี ้

(๑) การทํานํา้ดื่ม ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑ ๑ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑,๒ ๑ ๑,๒ ๑,๒,๓ ๑,๒

(๒) การทําเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ๒,๓ ๒,๓

(๓) การทํานํา้อดัลม ๒,๓ ๒,๓

๒๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัสิ่งทอ ด้าย หรือเส้นใย

ซึง่มิใช่ใยหิน (Asbestos) อย่างใดอย่างหนึง่หรือหลายอย่าง

ดงัต่อไปนี ้

(๑) การหมกั คาร์บอไนซ์ สาง หวี รีด ปั่น อบ ควบ ๑,๒,๓

  บิดเกลียว กรอ เท็กเจอร์ไรซ์ ฟอก หรือยอมสีเส้นใย

(๒) การทอหรือการเตรียมเส้นด้ายยืนสําหรับการทอ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑ ๑

(๓) การฟอก ย้อมสี หรือแต่งสําเร็จด้ายหรือสิ่งทอ ๓

(๔) การพิมพ์สิ่งทอ ๓ ๓

๒๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัผลิตภณัฑ์จากสิ่งทอซึง่มิใช่

เครื่องนุ่งห่ม  อย่างใดอย่างหนึง่หรือหลายอย่าง ดงัต่อไปนี ้

(๑) การทําผลิตภณัฑ์จากสิ่งทอเป็นเครื่องใช้ในบ้าน ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑,๒ ๑,๒ ๑,๒ ๑ ๑ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑ ๑,๒

(๒) การทําถงุหรือกระสอบซึง่มิใช่ถงุหรือกระสอบพลาสติก ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑,๒ ๑,๒ ๑,๒ ๑ ๑ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑ ๑,๒

(๓) การทําผลิตภณัฑ์จากผ้าใบ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑,๒ ๑,๒ ๑,๒ ๑ ๑ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑ ๑,๒

(๔) การตบแต่งหรือเย็บปักถกัร้อยสิ่งทอ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑,๒ ๑,๒ ๑,๒ ๑ ๑ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑ ๑,๒

๒๔ โรงงานถกัผ้า  ผ้าลกูไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มด้วยด้าย ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑ ๑

หรือเส้นใย หรือฟอกย้อมสีหรือแต่งสําเร็จผ้า

ผ้าลกูไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มที่ถกัด้วยด้ายหรือเส้นใย

๒๕ โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมด้วยวิธีทอ สาน ถกั หรือ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑ ๑

ผกูให้เป็นปยุซึง่มิใช่เสื่อหรือพรมที่ทําด้วยยางหรือ

พลาสติกหรือพรมนํา้มนั
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๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัเชือก ตาข่าย แห หรืออวน

อย่างใดอย่างหนึง่หรือหลายอย่าง ดงัต่อไปนี ้

(๑) การผลิตเชือก ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑

(๒) การผลิต ประกอบ หรือซอ่มแซมตาข่าย แห หรืออวน ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑,๒ ๑,๒ ๑,๒ ๑ ๑ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑ ๑ ๑,๒

      และรวมถึงชิน้ส่วนหรืออปุกรณ์ของผลิตภณัฑ์ดงักล่าว

เฉพาะการซอ่มแซมเท่านัน้)

๒๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัผลิตภณัฑ์ซึง่มิได้ทําด้วย

วิถีถกัหรือทอ อย่างใดอย่างใดหรือหลายอย่าง ดงัต่อไปนี ้

(๑) การทําพรมนํา้มนัหรือสิ่งปพูืน้ซึง่มีผิวหน้าแข็ง ๓

 ซึง่มิได้ทําจากไม้ก๊อก ยาง หรือพลาสติก

(๒) การทําผ้านํา้มนัหรือหนงัเทียมซึง่มิได้ทําจาก ๓

 พลาสติกล้วน

(๓) การทําแผ่นเส้นใยที่แช่หรือฉาบผิวหน้าด้วยวสัดุ ๓

 ซึง่มิใช่ยาง

(๔) การทําสกัหลาด ๒ ๒,๓

(๕) การทําผ้าลกูไม้หรือผ้าลกูไม้เทียม ๒ ๒,๓

(๖) การทําวสัดจุากเส้นใยสําหรับใช้ทําเบาะ นวม หรือ ๓

 สิ่งที่คล้ายคลงึกนั

(๗) การผลิตเส้นใยหรือปยุใยจากวสัดทุี่ทําจากเส้นใย ๓

 หรือปยุใยที่ไม่ใช้แล้ว

(๘) การทําด้ายหรือผ้าใบสําหรับยางนอกล้อเลื่อน ๓

๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัเครื่องแต่งกาย 

ซึง่มิใช่รองเท้า อย่างใดอย่างหนึง่หรือหลายอย่าง

ดงัต่อไปนี ้

(๑) การตดัหรือเย็บเครื่องนุ่งห่ม เข็มขดั ผ้าเช็ดหน้า ๑ ๑ ๑,๒ ๑,๒ ๑,๒ ๑,๒ ๑,๒ ๑,๒ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑ ๑ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑ ๑,๒

 ผ้าพนัคอ เนกไท หกูระต่าย  ปลอกแขน  ถงุมือ

 ถงุเท้าจากผ้า หนงัสตัว์ ขนสตัว์ หรือวสัดอุื่น

(๒) การทําหมวก ๑ ๑ ๑,๒ ๑,๒ ๑,๒ ๑,๒ ๑,๒ ๑,๒ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑ ๑ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑ ๑,๒

๒๙ โรงงานหมกั ชําแหละ อบ ป่นหรือบด ฟอก ขดัและแต่ง ๓

แต่งสําเร็จ อดัให้เป็นลายนนู หรือเคลือบสีหนงัสตัว์

๓๐ โรงงานสาง ฟอก ฟอกสี ย้อมสี ขดั หรือแต่งขนสตัว์ ๓

๓๑ โรงงานทําพรมหรือเครื่องใช้จากหนงัสตัว์หรือขนสตัว์ ๓
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๓๒ โรงงานผลิตผลิตภณัฑ์หรือชิน้ส่วนของผลิตภณัฑ์

ซึง่มิใช่เครื่องแต่งกายหรือรองเท้าจาก

(๑) หนงัสตัว์ ขนสตัว์ เขาสตัว์ กระดกูสตัว์ หนงัเทียม ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑,๒ ๑,๒ ๑,๒ ๑ ๑ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑ ๑

(เฉพาะการทําหนงัสตัว์และหนงัเทียมเท่านัน้)

๓๓ โรงงานผลิตรองเท้าหรือชิน้ส่วนของรองเท้าซึง่มิได้ทําจากไม้ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑,๒ ๑,๒ ๑,๒ ๑ ๑ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑ ๑

ยางอบแข็ง ยางอดัเข้ารูป หรือพลาสติกอดัเข้ารูป

๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัไม้ อย่างใดอย่างหนึง่หรือ

หลายอย่าง ดงัต่อไปนี ้

(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะร่อง หรือการแปรรูปไม้ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓

 ด้วยวิธีอื่นที่คล้ายคลงึกนั

(๒) การทําวงกบ ขอบประต ูขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓

 บานประต ูหรือส่วนประกอบที่ทําด้วยไม้ของอาคาร

๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจหุรือเครื่องใช้จากไม้ไผ่ หวาย ๑ ๑ ๑,๒ ๑,๒ ๑,๒ ๑,๒ ๑,๒ ๑,๒ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑ ๑ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑,๒ ๑,๒ ๑,๒ ๑,๒

ฟาง อ้อ  กก  หรือผกัตบชวา

๓๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัผลิตภณัฑ์จากไม้หรือ

ไม้ก๊อก อย่างใดอย่างหนึง่หรือหลายอย่าง ดงัต่อไปนี ้

(๑) การทําภาชนะบรรจ ุเครื่องมือ หรือเครื่องใช้จากไม้ ๓ ๓

 และรวมถึงชิน้ส่วนของผลิตภณัฑ์ดงักล่าว

(๒) การทํารองเท้า ชิน้ส่วนของรองเท้า หรือหุ่นรองเท้าจากไม้ ๓ ๓

(๓) การแกะสลกัไม้ ๑ ๑ ๑,๒ ๑,๒ ๑,๒ ๑,๒ ๑,๒ ๑,๒ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑ ๑ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑ ๑ ๑ ๑,๒

(๔) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม้ ๓ ๓

(๕) การทําผลิตภณัฑ์จากไม้ก๊อก ๑ ๑ ๑,๒ ๑,๒ ๑,๒ ๑,๒ ๑,๒ ๑,๒ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑ ๑ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑ ๑,๒

๓๗ โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคาร ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ต้องเป็นโรงงานที่ใช้เครื่องจกัร

จากไม้ แก้ว  ยาง  หรืออโลหะอื่นซึง่มิใช่เครื่องเรือน มีกําลงัรวมไม่เกิน ๒๐ แรงม้า

หรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากพลาสติกอดัเข้ารูป หรือใช้คนงานไม่เกิน ๒๐ คน

และรวมถึงชิน้ส่วนของผลิตภณัฑ์ดงักล่าว เว้นแต่ที่ดินประเภท พ.๑ พ.๒

 พ.๓ อ.๑ และ อ.๒

ต้องเป็นโรงงานที่ใช้เครื่องจกัร มีกําลงั

รวมไม่เกิน ๒๐ แรงม้า หรือใช้คนงานไม่

เกิน ๒๐ คน

ต้องเป็นโรงงานที่ใช้เครื่องจกัร มีกําลงั

รวมไม่เกิน ๒๐ แรงม้า หรือใช้คนงานไม่

เกิน ๒๐ คน
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๓๙ โรงงานผลิตภาชนะบรรจจุากกระดาษทกุชนิดหรือ ๑ ๑ ๑,๒ ๑,๒ ๑,๒ ๑,๒ ๑,๒ ๑,๒ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑ ๑ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑ ๑,๒

แผ่นกระดาษไฟเบอร์ (Fibreboard)

๔๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัเยื่อกระดาษ หรือ

กระดาษแข็ง อย่างใดอย่างหนึง่หรือหลายอย่าง

ดงัต่อไปนี ้

(๑) การฉาบ ขดัมนั หรือทากาวกระดาษหรือกระดาษแข็ง ๓

 หรือการอดักระดาษหรือกระดาษแข็งหลายชัน้เข้าด้วยกนั

(๒) การทําผลิตภณัฑ์ซึง่มิใช่ภาชนะบรรจจุากเยื่อ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑,๒ ๑,๒ ๑,๒ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑,๒

  กระดาษ หรือกระดาษแข็ง

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบั

(๑) การพิมพ์ การทําแฟ้มเก็บเอกสาร การเย็บเล่ม ทําปก ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑,๒ ๑,๒ ๑,๒ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑,๒

 หรือตบแต่งสิ่งพิมพ์

(๒) การทําแม่พิมพ์โลหะ ๓

๔๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัยา อย่างใดอย่างหนึง่

หรือหลายอย่าง ดงัต่อไปนี ้

(๑) การผลิตวตัถทุี่รับรองไว้ในตํารายาที่รัฐมนตรีว่าการ ๓

  กระทรวงสาธารณสขุประกาศ

(๒) การผลิตวตัถทุี่มุ่งหมายสําหรับใช้ในการวิเคราะห์ ๓

 บําบดั บรรเทา รักษา หรือป้องกนัโรคหรือความเจ็บป่วย

 ของมนษุย์หรือสตัว์

(๓) การผลิตวตัถทุี่มุ่งหมายสําหรับให้เกิดผลแก่สขุภาพ ๓

 โครงสร้าง หรือการกระทําหน้าที่ใด ๆ ของร่างกายมนษุย์

 หรือสตัว์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุประกาศ

                     แต่วตัถตุาม (๑) หรือ (๒) ไม่รวมถึงวตัถทุี่

 มุ่งหมายสําหรับใช้เป็นอาหาร เครื่องกีฬา เครื่องสําอาง 

 เครื่องมือที่ใช้ในการประกอบโรคศิลปะและส่วนประกอบ

  ของเครื่องมือที่ใช้ในการนัน้

๔๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัสบู่ เครื่องสําอาง 

หรือสิ่งปรุงแต่งร่างกาย อย่างใดอย่างหนึง่หรือหลายอย่าง 

้(๑) การทําสบู่ วสัดสุงัเคราะห์สําหรับซกัฟอก แชมพู ๓

 ผลิตภณัฑ์สําหรับโกนหนวด หรือผลิตภณัฑ์

 สําหรับชําระล้างหรือขดัถู
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(๒) การทํากลีเซอรีนดิบหรือกลีเซอรีนบริสทุธิ์จาก ๓

 นํา้มนัพืชหรือสตัว์ หรือไขมนัสตัว์

(๓) การทําเครื่องสําอางหรือสิ่งปรุงแต่งร่างกาย ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑,๒ ๑,๒ ๑,๒ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑ ๑

(๔) การทํายาสีฟัน ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑,๒ ๑,๒ ๑,๒ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑ ๑

๕๑ โรงงานผลิต ซอ่ม หล่อ หรือหล่อดอกยางนอกหรือยางใน ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑,๒ ๑,๒ ๑,๒ ๑ ๑ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑ ๑,๒

สําหรับยานพาหนะที่เคลื่อนที่ด้วยเครื่องกล คน หรือสตัว์

(เฉพาะการผลิตเท่านัน้)

๕๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัผลิตภณัฑ์พลาสติก

 อย่างใดอย่างหนึง่หรือหลายอย่าง ดงัต่อไปนี ้

(๑) การทําเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเรือน ๒,๓ ๒,๓

 หรือเครื่องประดบั และรวมถึงชิน้ส่วนของ

 ผลิตภณัฑ์ดงักล่าว

(๒) การทําเสื่อหรือพรม ๒,๓ ๒,๓

(๓) การทําเปลือกหุ้มไส้กรอก ๒ ๒ ๒ ๒,๓ ๒,๓

(๔) การทําภาชนะบรรจ ุเช่น ถงุหรือกระสอบ ๒,๓ ๒,๓

(๕) การทําพลาสติกเป็นเม็ด แท่ง ท่อ หลอด ๓ ๓

 แผ่น ชิน้ ผง หรือรูปทรงต่าง ๆ

(๖) การทําผลิตภณัฑ์สําหรับใช้เป็นฉนวน ๒,๓ ๒,๓

(๗) การทํารองเท้าหรือชิน้ส่วนของรองเท้า ๒,๓ ๒,๓

(๘) การอดัพลาสติกหลาย ๆ ชัน้เป็นแผ่น ๒,๓ ๒,๓

(๙) การล้าง บด หรือย่อยพลาสติก ๓

๕๕ โรงงานผลิตผลิตภณัฑ์เครื่องกระเบือ้งเคลือบ เครื่องปัน้ดินเผา ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑,๒ ๑,๒ ๑,๒ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑,๒

หรือเครื่องดินเผา และรวมถึงการเตรียมวสัดุ

 เพื่อการดงักล่าว

๕๖ โรงงานผลิตอิฐ กระเบือ้ง หรือท่อสําหรับใช้ในการก่อสร้าง ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑ ๑

เบ้าหลอมโลหะ กระเบือ้งประดบั (Architectural Terracotta)

รองในเตาไฟ ท่อหรือยอดปล่องไฟ หรือวตัถทุนไฟจากดินเหนียว  

(เฉพาะการผลิตอิฐเท่านัน้)

๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัผลิตภณัฑ์อโลหะ 

อย่างใดอย่างหนึง่หรือหลายอย่าง ดงัต่อไปนี ้

(๓) การทําผลิตภณัฑ์จากหิน ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑
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๖๑ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดดัแปลง หรือซอ่มแซมเครื่องมือ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑,๒ ๑,๒ ๑,๒ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑,๒

หรือเครื่องใช้ที่ทําด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า และรวมถึง

ส่วนประกอบหรืออปุกรณ์ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ดงักล่าว

(เฉพาะการดดัแปลงหรือซอ่มแซมเท่านัน้)

๖๒ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดดัแปลง หรือซอ่มแซมเครื่องเรือนหรือ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑,๒ ๑,๒ ๑,๒ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑,๒

เครื่องตบแต่งภายในอาคารที่ทําจากโลหะหรือโลหะ

เป็นส่วนใหญ่ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออปุกรณ์ของ

เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งดงักล่าว (เฉพาะการดดัแปลงหรือ

ซอ่มแซมเท่านัน้)

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัผลิตภณัฑ์โลหะสําหรับใช้

ในการก่อสร้างหรือติดตัง้ อย่างใดอย่างหนึง่หรือหลายอย่าง 

ดงัต่อไปนี ้

(๑) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างสะพาน ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑

      ประตนูํา้ ถงันํา้ หรือปล่องไฟ

(๒) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑

    

(๓) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการต่อเรือ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑ โรงงานจําพวกที่ ๓ ในที่ดินประเภท อ.๑

 อนญุาตเฉพาะโรงงานซึง่ไม่มีการชบุ 

ปั๊ม หรือหลอมหล่อโลหะ

(๔) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการสร้างหรือซอ่ม ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑

      หม้อนํา้

(๕) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้กบัระบบเครื่องปรับอากาศ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑ โรงงานจําพวกที่ ๓ ในที่ดินประเภท อ.๑

 อนญุาตเฉพาะโรงงานซึง่ไม่มีการชบุ 

ปั๊มหรือหลอมหล่อโลหะ

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัผลิตภณัฑ์โลหะ อย่างใด

อย่างหนึง่หรือหลายอย่าง ดงัต่อไปนี ้

(๑) การทําภาชนะบรรจ ุ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ โรงงานจําพวกที่ ๓ ในที่ดินประเภท อ.๑ 

 อนญุาตเฉพาะโรงงานซึง่ไม่มีการชบุ 

ปั๊ม หรือหลอมหล่อโลหะ

โรงงานจําพวกที่ ๓ ในที่ดินประเภท อ.๑

 อนญุาตเฉพาะโรงงานซึง่ไม่มีการชบุ 

ปั๊ม หรือหลอมหล่อโลหะ

โรงงานจําพวกที่ ๓ ในที่ดินประเภท อ.๑

 อนญุาตเฉพาะโรงงานซึง่ไม่มีการชบุ 

ปั๊ม หรือหลอมหล่อโลหะ

โรงงานจําพวกที่ ๓ ในที่ดินประเภท อ.๑

 อนญุาตเฉพาะโรงงานซึง่ไม่มีการชบุ 

ปั๊ม หรือหลอมหล่อโลหะ

โรงงานจําพวกที่ ๓ ในที่ดินประเภท อ.๑

 อนญุาตเฉพาะโรงงานซึง่ไม่มีการชบุ 

ปั๊ม หรือหลอมหล่อโลหะ

โรงงานจําพวกที่ ๓ ในที่ดินประเภท อ.๑

 อนญุาตเฉพาะโรงงานซึง่ไม่มีการชบุ 

ปั๊ม หรือหลอมหล่อโลหะ
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(๒) การทําผลิตภณัฑ์ด้วยวิธีปั๊มหรือกระแทก ๓

(๓) การทําผลิตภณัฑ์ด้วยเครื่องอดัชนิดเกลียว ๓

(๔) การทําตู้หรือห้องนิรภยั ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ โรงงานจําพวกที่ ๓ ในที่ดินประเภท อ.๑ 

 อนญุาตเฉพาะโรงงานซึง่ไม่มีการชบุ 

ปั๊ม หรือหลอมหล่อโลหะ

(๕) การทําผลิตภณัฑ์จากลวดหรือสายเคเบิลโดยใช้ลวดที่ได้

       มาจากแหล่งผลิตอื่นซึง่มิใช่ลวดหรือสายเคเบิลที่หุ้ม

       ด้วยฉนวน

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑ โรงงานจําพวกที่ ๓ ในที่ดินประเภท อ.๑

 อนญุาตเฉพาะโรงงานซึง่ไม่มีการชบุ 

ปั๊ม หรือหลอมหล่อโลหะ

(๖) การทําขดสปริงเหล็ก สลกั แป้นเหลียว วงแหวน หมดุยํา้ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑ โรงงานจําพวกที่ ๓ ในที่ดิน

 หรือหลอดชนิดพบัได้ที่ไม่ทําในโรงรีดหรือดงึขัน้ต้น ประเภท อ.๑ อนญุาตเฉพาะ

 (Primary Rolling or Drawing Mills) โรงงานซึง่ไม่มีการชบุ ปั๊ม หรือ

 หลอมหล่อโลหะ

(๗) การทําเตาไฟหรือเครื่องอุ่นห้องอย่างอื่นซึง่ไม่ใช้ไฟฟ้า ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑ โรงงานจําพวกที่ ๓ ในที่ดิน

ประเภท อ.๑ อนญุาตเฉพาะ

โรงงานซึง่ไม่มีการชบุ ปั๊ม หรือ

หลอมหล่อโลหะ

(๘) การทําเครื่องสขุภณัฑ์เหล็กหรือโลหะเคลือบ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑ โรงงานจําพวกที่ ๓ ในที่ดิน

 เครื่องทองเหลืองสําหรับใช้ในการต่อท่อหรือเครื่อง ประเภท อ.๑ อนญุาตเฉพาะ

 ประกอบวาล์วหรือท่อ โรงงานซึง่ไม่มีการชบุ ปั๊ม หรือ

หลอมหล่อโลหะ

(๙) การทําเครื่องใช้เล็ก ๆ จากโลหะ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑ โรงงานจําพวกที่ ๓ ในที่ดิน

ประเภท อ.๑ อนญุาตเฉพาะ

โรงงานซึง่ไม่มีการชบุ ปั๊ม หรือ

หลอมหล่อโลหะ

(๑๐) การทําผลิตภณัฑ์โลหะสําเร็จรูปด้วยวิธีเคลือบหรือ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑ โรงงานจําพวกที่ ๓ ในที่ดิน

   ลงรัก (Enamelling Japanning or Lacquering) ประเภท อ.๑ อนญุาตเฉพาะ

   ชบุ หรือขดั โรงงานซึง่ไม่มีการชบุ ปั๊ม หรือ

หลอมหล่อโลหะ

(๑๑) การอดัเศษโลหะ ๒,๓

(๑๒) การตดั พบั หรือม้วนโลหะ ๒,๓

(๑๓) การกลงึ เจาะ คว้าน กดั ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทัว่ไป ๒ ๒ ๒ ๒,๓ ๒,๓ ๒
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(๑๔) การทําชิน้ส่วนหรืออปุกรณ์ของผลิตภณัฑ์ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ โรงงานจําพวกที่ ๓ ในที่ดิน

    โลหะตาม (๑) ถึง (๑๐) ประเภท อ.๑ อนญุาตเฉพาะ

โรงงานซึง่ไม่มีการชบุ ปั๊ม หรือ

หลอมหล่อโลหะ

๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดดัแปลง หรือซอ่มแซมเครื่องยนต์ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑,๒ ๑,๒ ๑,๒ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑ ๑ ๑,๒ - โรงงานจําพวกที่ ๑ และ ๒

เครื่องกงัหนั  และรวมถึงส่วนประกอบหรืออปุกรณ์ของ   อนญุาตเฉพาะการดดัแปลง

เครื่องยนต์หรือเครื่องกงัหนัดงักล่าว   หรือซอ่มแซมเท่านัน้ ยกเว้น

  ในที่ดินประเภท อ.๑ และ อ.๒

- โรงงานจําพวกที่ ๓ ในที่ดิน

  ประเภท อ.๑ อนญุาตเฉพาะ

   โรงงานซึง่ไม่มีการชบุ ปั๊ม

   หรือหลอมหล่อโลหะ

๖๖ โรงงานผลิต ประกอบ ดดัแปลง หรือซอ่มแซมเครื่องจกัรสําหรับ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑ ๑,๒ โรงงานจําพวกที่ ๓ ในที่ดิน

ใช้ในการกสิกรรมหรือการเลีย้งสตัว์ และรวมถึงส่วนประกอบ ประเภท อ.๑ อนญุาตเฉพาะ

หรืออปุกรณ์ของเครื่องจกัรดงักล่าว (เฉพาะการดดัแปลงหรือ โรงงานซึง่ไม่มีการชบุ ปั๊ม

ซอ่มแซมเท่านัน้) หรือหลอมหล่อโลหะ

๖๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัเครื่องจกัร ส่วนประกอบ

หรืออปุกรณ์ของเครื่องจกัรสําหรับประดิษฐ์โลหะหรือไม้

อย่างใดอย่างหนึง่หรือหลายอย่าง ดงัต่อไปนี ้

(๑) การทํา ดดัแปลง หรือซอ่มแซมเครื่องจกัรสําหรับโรงเลื่อย ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑ ๑,๒ โรงงานจําพวกที่ ๓ ในที่ดิน

 ไส ทําเครื่องเรือนหรือทําไม้วีเนียร์ ประเภท อ.๑ อนญุาตเฉพาะ

โรงงานซึง่ไม่มีการชบุ ปั๊ม

หรือหลอมหล่อโลหะ

(๒) การทํา ดดัแปลง หรือซอ่มแซมเครื่องกลงึ เครื่องคว้าน ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑ ๑,๒ โรงงานจําพวกที่ ๓ ในที่ดิน

 เครื่องเจาะ เครื่องกดั (Milling Machines) ประเภท อ.๑ อนญุาตเฉพาะ

 เครื่องเจียน เครื่องตดั (Shearing Machines) โรงงานซึง่ไม่มีการชบุ ปั๊ม

 หรือเครื่องไส (Shaping Machines) หรือหลอมหล่อโลหะ

(๓) การทํา ดดัแปลง หรือซอ่มแซมเครื่องเลื่อยตดัโลหะ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑ ๑,๒ โรงงานจําพวกที่ ๓ ในที่ดิน

 ด้วยเครื่องยนต์หรือเครื่องขดั ประเภท อ.๑ อนญุาตเฉพาะ

โรงงานซึง่ไม่มีการชบุ ปั๊ม

หรือหลอมหล่อโลหะ
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(๔) การทํา ดดัแปลง หรือซอ่มแซมเครื่องทบุโลหะ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑ ๑,๒ โรงงานจําพวกที่ ๓ ในที่ดิน

 (Drop Forges or Forging Machines) ประเภท อ.๑ อนญุาตเฉพาะ

โรงงานซึง่ไม่มีการชบุ ปั๊ม

หรือหลอมหล่อโลหะ

(๕) การทํา ดดัแปลง หรือซอ่มแซมเครื่องรีดโลหะ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑ ๑,๒ โรงงานจําพวกที่ ๓ ในที่ดิน

 เครื่องอดัโลหะ หรือเครื่องดงึรีดโลหะ ประเภท อ.๑ อนญุาตเฉพาะ

โรงงานซึง่ไม่มีการชบุ ปั๊ม

หรือหลอมหล่อโลหะ

(๖) การทํา ดดัแปลง หรือซอ่มแซมเครื่องดนัรีด ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑ ๑,๒ โรงงานจําพวกที่ ๓ ในที่ดิน

 เครื่องทําให้หลอมละลายหรือเชื่อมโดยไม่ใช้ไฟฟ้า ประเภท อ.๑ อนญุาตเฉพาะ

โรงงานซึง่ไม่มีการชบุ ปั๊ม

หรือหลอมหล่อโลหะ

(๗) การทํา ดดัแปลง หรือซอ่มแซมแบบ (Dies) ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑ ๑,๒ โรงงานจําพวกที่ ๓ ในที่ดิน

 หรือเครื่องจบั (Jigs) สําหรับใช้กบัเครื่องมือกล ประเภท อ.๑ อนญุาตเฉพาะ

โรงงานซึง่ไม่มีการชบุ ปั๊ม

หรือหลอมหล่อโลหะ

(๘) การทําส่วนประกอบหรืออปุกรณ์สําหรับเครื่องจกัร ๑,๒ ๑,๒,๓

 ตาม (๑) ถึง (๗)

๖๘ โรงงานผลิต ประกอบ ดดัแปลง หรือซอ่มแซมเครื่องจกัร  ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑

สําหรับอตุสาหกรรมกระดาษ เคมี อาหาร การปั่นทอ การพิมพ์ 

การผลิตซเีมนต์ หรือผลิตภณัฑ์ดินเหนียว การก่อสร้าง 

การทําเหมืองแร่ การเจาะหาปิโตรเลียม หรือการกลัน่นํา้มนั 

และรวมถึงส่วนประกอบหรืออปุกรณ์ของเครื่องจกัรดงักล่าว

(เฉพาะการดดัแปลงหรือซอ่มแซมเท่านัน้)

๖๙ โรงงานผลิต ประกอบ ดดัแปลง หรือซอ่มแซมเครื่องคํานวณ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑,๒ ๑,๒ ๑,๒ ๑ ๑ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑ โรงงานจําพวกที่ ๓ ในที่ดิน

เครื่องทําบญัชี เครื่องจกัรสําหรับระบบบตัรเจาะ เครื่องจกัร ประเภท อ.๑ อนญุาตเฉพาะ

สําหรับใช้ในการคํานวณชนิดดิจิตลัหรือชนิดอนาล้อก โรงงานซึง่ไม่มีการล้าง ชบุ

หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์สําหรับปฏิบตัิกบัข้อมลูที่เกี่ยวข้องกนั หรือเคลือบผิวชิน้งานโดยใช้

หรืออปุกรณ์ (Digital or Analog Computers or Associated สารเคมี

Electronic Data Processing Equipment or  Accessories)

 เครื่องรวมราคาของขาย (Cash Registers) เครื่องพิมพ์ดีด 

เครื่องชัง่ซึง่มิใช่เครื่องชัง่ที่ใช้ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ 

เครื่องอดัสําเนาซึง่มิใช่เครื่องอดัสําเนาด้วยการถ่ายภาพ
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และรวมถึงส่วนประกอบหรืออปุกรณ์ของผลิตภณัฑ์ดงักล่าว

(เฉพาะการดดัแปลงหรือซอ่มแซมเท่านัน้)

๗๐ โรงงานผลิต  ประกอบ  ดดัแปลง  หรือซอ่มแซมเครื่องสบูนํา้ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑,๒ ๑,๒ ๑,๒ ๑ ๑ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑,๒ อนญุาตเฉพาะโรงงานซึง่ไม่มี

เครื่องอดัอากาศหรือก๊าซ เครื่องเป่าลม เครื่องปรับหรือถ่ายเทอากาศ การล้าง ชบุ หรือเคลือบผิว

เครื่องโปรยนํา้ดบัไฟ   ตู้ เย็นหรือเครื่องประกอบตู้ เย็น ชิน้งานโดยใช้สารเคมี

เครื่องขายสินค้าอตัโนมตัิ เครื่องล้าง ซกั ซกัแห้ง หรือรีดผ้า 

เครื่องเย็บ เครื่องส่งกําลงักล  เครื่องยก  ปัน้จัน่  ลิฟต์  บนัไดเลื่อน  

รถบรรทกุ รถแทรกเตอร์  รถพ่วงสําหรับใช้ในการอตุสาหกรรม  

รถยกซ้อนของ (Stackers )  เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใช้ใน

การอตุสาหกรรมหรือสําหรับใช้ในบ้านแต่ผลิตภณัฑ์นัน้ต้อง

ไม่ใช้พลงังานไฟฟ้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออปุกรณ์ของ

ผลิตภณัฑ์ดงักล่าว (เฉพาะการดดัแปลงหรือซอ่มแซมเท่านัน้)

๗๑ โรงงานผลิต  ประกอบ  ดดัแปลง  หรือซอ่มแซมเครื่องจกัร ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑,๒ ๑,๒ ๑,๒ ๑ ๑ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑,๒

หรือผลิตภณัฑ์ ที่ระบไุว้ในลําดบัที่ ๗๐ เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้า 

เครื่องยนต์ไฟฟ้า เครื่องกําเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงแรงไฟฟ้า  

เครื่องสบัหรือบงัคบัไฟฟ้า  เครื่องใช้สําหรับแผงไฟฟ้า  

เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟ้า  เครื่องส่งหรือจําหน่ายไฟฟ้า  

เครื่องสําหรับใช้บงัคบัไฟฟ้า หรือเครื่องเชื่อมไฟฟ้า  

(เฉพาะการดดัแปลงหรือซอ่มแซมเท่านัน้)

๗๒ โรงงานผลิต  ประกอบ  ดดัแปลง  หรือซอ่มแซมเครื่องรับวิทย ุ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑,๒ ๑,๒ ๑,๒ ๑ ๑ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑,๒ โรงงานจําพวกที่ ๓ ในที่ดิน

เครื่องรับโทรทศัน์  เครื่องกระจายเสียงหรือบนัทกึเสียง ประเภท อ.๑ อนญุาตเฉพาะ

เครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องบนัทกึคําบอก เครื่องบนัทกึเสียงด้วยเทป โรงงานซึง่ไม่มีการล้าง ชบุ หรือ

เครื่องเล่น  หรือเครื่องบนัทกึแถบภาพ  (วิดิทศัน์)  แผ่นเสียง เคลือบผิวชิน้งานโดยใช้สารเคมี

เทปแม่เหล็กที่ได้บนัทกึเสียงแล้ว  เครื่องโทรศพัท์หรือโทรเลข

ชนิดมีสายหรือไม่มีสาย  เครื่องส่งวิทย ุ เครื่องส่งโทรทศัน์  

เครื่องรับส่งสญัญาณหรือจบัสญัญาณ เครื่องเรดาร์  ผลิตภณัฑ์ที่

เป็นตวักึ่งนําหรือตวักึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวข้อง (Semi - Conductor or

Related Sensitive Semi - Conductor Devices)  คาปาซเิตอร์  

หรือคอนเดนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได้ (Fixed

 or  Variable Electronic  Capacitors or Condensers) 

เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ   เครื่องหรือหลอดฟลโูรสโคป  

หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย์  และรวมถึงการผลิตอปุกรณ์

หรือชิน้ส่วนสําหรับใช้กบัเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ดงักล่าว   (เฉพาะการ  

ดดัแปลงหรือซอ่มแซมเท่านัน้)
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๗๓ โรงงานผลิต  ประกอบ  หรือดดัแปลงเครื่องมือหรือเครื่องใช้ไฟฟ้า ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑,๒ ๑,๒ ๑,๒ ๑ ๑ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑ ๑,๒

ที่ไม่ได้ระบไุว้ในลําดบัใด  และรวมถึงส่วนประกอบหรืออปกุรณ์

ของผลิตภณัฑ์ดงักล่าว (เฉพาะการดดัแปลงหรือซอ่มแซมเท่านัน้)

๗๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัอปุกรณ์ไฟฟ้า อย่างใด

อย่างหนึง่หรือหลายอย่าง ดงัต่อไปนี ้

(๑) การทําหลอดไฟฟ้าหรือดวงโคมไฟฟ้า ๑,๒,๓

(๒) การทําลวดหรือสายเคเบิลหุ้มฉนวน ๑,๒,๓

(๓) การทําอปุกรณ์ติดตัง้หรือเต้าเสียบหลอดไฟฟ้า ๑,๒,๓

 (Fixtures or Lamp Sockets or Receptacles)

 สวิตซ์ไฟฟ้า ตวัต่อตวันํา (Conductor Connectors)

 อปุกรณ์ที่ใช้กบัสายไฟฟ้า หลอด หรือเครื่องประกอบ

 สําหรับร้อยสายไฟฟ้า

(๔) การทําฉนวนหรือวสัดทุี่เป็นฉนวนไฟฟ้า ๑,๒,๓

 ซึง่มิใช่กระเบือ้งเคลือบหรือแก้ว

(๕) การทําหม้อเก็บพลงังานไฟฟ้าหรือหม้อกําเนิด ๓

 พลงังานไฟฟ้าชนิดนํา้หรือชนิดแห้ง และรวมถึง

 ชิน้ส่วนของผลิตภณัฑ์ดงักล่าว

๗๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัเรือ อย่างใดอย่างหนึง่หรือ

หลายอย่าง ดงัต่อไปนี ้

(๑) การต่อ  ซอ่มแซม  ทาสี  หรือตอกหมนัเรือในอู่ต่อเรือนอกจาก ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑,๒ ๑,๒ ๑,๒ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑,๒

      เรือยาง  (เฉพาะการซอ่มแซมหรือทาสีเท่านัน้)

(๒) การทําชิน้ส่วนพิเศษสําหรับเรือหรือเครื่องยนต์เรือ ๑,๒,๓

๗๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัรถไฟ   รถรางไฟฟ้า   

หรือกระเช้าไฟฟ้า อย่างใดอย่างหนึง่หรือหลายอย่าง  ดงัต่อไปนี ้

(๑) การสร้าง ดดัแปลง หรือซอ่มแซมรถที่ใช้ในการรถไฟ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑

 รถรางไฟฟ้า หรือกระเช้าไฟฟ้า

(๒) การทําชิน้ส่วนพิเศษหรืออปุกรณ์สําหรับรถที่ใช้ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓

 ในการรถไฟ รถรางไฟฟ้า หรือกระเช้าไฟฟ้า

๗๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัรถยนต์หรือรถพ่วง

อย่างใดอย่างหนึง่หรือหลายอย่าง ดงัต่อไปนี ้

(๑) การสร้าง ประกอบ ดดัแปลง หรือเปลี่ยนแปลง ๑,๒,๓ ๑,๒,๓

สภาพรถยนต์หรือรถพ่วง

โรงงานจําพวกที่ ๓ ในที่ดินประเภท อ.๑

 อนญุาตเฉพาะโรงงานซึง่ไม่มีการล้าง 

ชบุ หรือเคลือบผิวชิน้งานโดยใช้สารเคมี

โรงงานจําพวกที่ ๓ ในที่ดินประเภท อ.๑

 อนญุาตเฉพาะโรงงานซึง่ไม่มีการชบุ 

ปั๊ม หรือหลอมหล่อโลหะ
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(๒) การทําชิน้ส่วนพิเศษหรืออปุกรณ์สําหรับรถยนต์หรือรถพ่วง ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ โรงงานจําพวกที่ ๓ ในที่ดินประเภท อ.๑

 อนญุาตเฉพาะโรงงานซึง่ไม่มีการชบุ 

ปั๊ม หรือหลอมหล่อโลหะ

๗๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัจกัรยานยนต์ จกัรยานสามล้อ

หรือจกัรยานสองล้อ อย่างใดอย่างหนึง่หรือหลายอย่าง 

ดงัต่อไปนี ้

(๑) การสร้าง ประกอบ ดดัแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓

 จกัรยานยนต์  จกัรยานสามล้อ หรือจกัรยานสองล้อ

(๒) การทําชิน้ส่วนพิเศษหรืออปุกรณ์สําหรับจกัรยานยนต์ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓

 จกัรยานสามล้อ  หรือจกัรยานสองล้อ

๘๐ โรงงานผลิต  ประกอบ  ดดัแปลง  หรือซอ่มแซมล้อเลื่อนที่ขบัเคลื่อน ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑,๒ ๑,๒ ๑,๒ ๑ ๑ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑ ๑,๒ โรงงานจําพวกที่ ๓ ในที่ดิน

ด้วยแรงคนหรือสตัว์ซึง่มิใช่จกัรยาน  และรวมถึงส่วนประกอบ ประเภท อ.๑ อนญุาตเฉพาะ

หรืออปุกรณ์ของผลิตภณัฑ์ดงักล่าว   โรงงานซึง่ไม่มีการชบุ ปั๊ม

(เฉพาะการดดัแปลงหรือซอ่มแซมเท่านัน้) หรือหลอมหล่อโลหะ

๘๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัเครื่องมือ เครื่องใช้

หรืออปุกรณ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ อย่างใดอย่างหนึง่

หรือหลายอย่าง ดงัต่อไปนี ้

(๑)  การทํา  ดดัแปลง  หรือซอ่มแซมเครื่องมือหรืออปุกรณ์ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑,๒ ๑,๒ ๑,๒ ๑ ๑ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑ ๑,๒

  วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องทดลองหรืออปุกรณ์ที่ใช้ในการชัง่ 

  ตวง วดั หรือบงัคบัควบคมุ

(๒) การทํา  ประกอบ  ดดัแปลง  หรือซอ่มแซมเครื่องไซโคลตรอน ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑ ๑

       เครื่องเบตาตรอน  หรือเครื่องเร่งปรมาณู  (Cyclotrons, 

       Betatrons  or  Accelerators)  (เฉพาะการซอ่มแซมเท่านัน้)

(๓) การทําเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออปุกรณ์การแพทย์ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑ ๑ โรงงานจําพวกที่ ๓ ในที่ดินประเภท อ.๑

 อนญุาตเฉพาะโรงงานซึง่ไม่มีการล้าง 

ชบุ หรือเคลือบผิวชิน้งานโดยใช้สารเคมี

๘๒ โรงงานผลิตเครื่องมือหรือเครื่องใช้เกี่ยวกบันยัน์ตาหรือการวดั ๑,๒,๓ ๑,๒,๓

สายตา เลนส์ เครื่องมือหรือเครื่องใช้ที่ใช้แสงเป็นอปุกรณ์

โรงงานจําพวกที่ ๓ ในที่ดินประเภท อ.๒

 อนญุาตเฉพาะโรงงานซึง่ไม่มีการล้าง 

ชบุ หรือเคลือบผิวชิน้งานโดยใช้สารเคมี

โรงงานจําพวกที่ ๓ ในที่ดินประเภท อ.๑

 อนญุาตเฉพาะโรงงานซึง่ไม่มีการชบุ 

ปั๊ม หรือหลอมหล่อโลหะ

โรงงานจําพวกที่ ๓ ในที่ดินประเภท อ.๒

 อนญุาตเฉพาะโรงงานซึง่ไม่มีการล้าง 

ชบุ หรือเคลือบผิวชิน้งานโดยใช้สารเคมี

โรงงานจําพวกที่ ๓ ในที่ดินประเภท อ.๑

 อนญุาตเฉพาะโรงงานซึง่ไม่มีการชบุ 

ปั๊ม หรือหลอมหล่อโลหะ
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ในการทํางาน หรือเครื่องอดัสําเนาด้วยการถ่ายภาพ

๘๓ โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา เครื่องวดัเวลา หรือชิน้ส่วน ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓

ของนาฬิกาหรือเครื่องวดัเวลา

๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัเพชร พลอย ทอง เงิน นาก

หรืออญัมณี อย่างใดอย่างหนึง่หรือหลายอย่าง ดงัต่อไปนี ้

(๑) การทําเครื่องประดบัโดยใช้เพชร  พลอย  ไข่มกุ ทองคํา ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑,๒ ๑,๒ ๑,๒ ๑ ๑ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑

 ทองขาว เงิน นาก หรืออญัมณี

(๒) การทําเครื่องใช้ด้วยทองคํา ทองขาว เงิน นาก ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑,๒ ๑,๒ ๑,๒ ๑ ๑ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑

 หรือกะไหล่ทอง  หรือโลหะที่มีค่า

(๓) การตดั เจียระไน หรือขดัเพชร พลอย หรืออญัมณี ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑,๒ ๑,๒ ๑,๒ ๑ ๑ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑

(๕) การทําดวงตราหรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ๓

 หรือเหรียญอื่น 

๘๕ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิน้ส่วน ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑,๒ ๑,๒ ๑,๒ ๑ ๑ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑

หรืออปุกรณ์ของเครื่องดนตรีดงักล่าว

๘๖ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องมือหรือเครื่องใช้ในการกีฬา ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑,๒ ๑,๒ ๑,๒ ๑ ๑ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑

การบริหารร่างกาย การเล่นบิลเลียด โบว์ลิ่ง หรือตกปลา 

และรวมถึงชิน้ส่วนหรืออปุกรณ์ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ดงักล่าว

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัเครื่องเล่น  เครื่องมือ

หรือเครื่องใช้ที่มิได้ระบไุว้ในลําดบัอื่น อย่างใดอย่างหนึง่

หรือหลายอย่าง ดงัต่อไปนี ้

(๑) การทําเครื่องเล่น ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑,๒ ๑,๒ ๑,๒ ๑ ๑ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓

(๒) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑,๒ ๑,๒ ๑,๒ ๑ ๑ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓

(๓) การทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดบั ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑,๒ ๑,๒ ๑,๒ ๑ ๑ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓

 สําหรับการแสดง

(๔) การทําร่ม  ไม้ถือขนนก  ดอกไม้เทียม  ซปิ  กระดมุ  ไม้กวาด ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑,๒ ๑,๒ ๑,๒ ๑ ๑ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓

 แปรง  ตะเกียง  โป๊ะตะเกียงหรือไฟฟ้า  กล้องยาสบูหรือ

 กล้องบหุรี่  ก้นกรองบหุรี่  หรือไฟแช็ก  (เฉพาะการผลิตสินค้า

 พืน้เมืองหรือของชําร่วย)

โรงงานจําพวกที่ ๓ ในที่ดินประเภท อ.๑

 อนญุาตเฉพาะโรงงานซึง่ไม่มีการชบุ 

หรือหลอมหล่อโลหะ

โรงงานจําพวกที่ ๓ ในที่ดินประเภท อ.๑

 อนญุาตเฉพาะโรงงานซึง่ไม่มีการล้าง 

ชบุ หรือเคลือบผิวชิน้งานโดยใช้สารเคมี
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(๕) การทําป้าย  ตรา  เครื่องหมาย  ป้ายติดของ  หรือเครื่อง ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑,๒ ๑,๒ ๑,๒ ๑ ๑ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓

 โฆษณาสินค้า ตราโลหะหรือยาง แม่พิมพ์ลายฉล ุ(Stencils)

(๖) การทําแหคลมุผม   ช้องผม  หรือผมปลอม ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑,๒ ๑,๒ ๑,๒ ๑ ๑ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓

(๗) การทําผลิตภณัฑ์จากวสัดเุหลือใช้ที่มิได้ระบไุว้ในลําดบัใด ๑,๒,๓ ๑,๒,๓

๘๘ โรงงานผลิตพลงังานไฟฟ้า ๓ ๓ อนญุาตให้มีได้ในเขตนิคมอตุสาหกรรม

ที่จดัตัง้ขึน้โดยการนิคมอตุสาหกรรม

แห่งประเทศไทยเท่านัน้

๘๙ โรงงานผลิตก๊าซซึง่มิใช่ก๊าซธรรมชาติ ส่งหรือจําหน่ายก๊าซ ๓

๙๑ โรงงานบรรจสุินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิต 

อย่างใดอย่างหนึง่หรือหลายอย่าง ดงัต่อไปนี ้

(๑) การบรรจสุินค้าทัว่ไป ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑,๒ ๑,๒ ๑,๒ ๑ ๑ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑ ๑,๒

(๒) การบรรจกุ๊าซ ๓

๙๒ โรงงานห้องเย็น ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑,๒ ๑,๒ ๑,๒ ๑ ๑ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑,๒ ๑ ๑ ๑ โรงงานจําพวกที่ ๓ ในที่ดินประเภท อ.๑

 อนญุาตเฉพาะโรงงานซึง่ไม่มีการแกะ 

ล้าง หรือแปรสภาพวตัถดุิบ

๙๓ โรงงานซอ่มรองเท้าหรือเครื่องหนงั ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑

๙๔ โรงงานซอ่มเครื่องมือไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้า ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑

สําหรับใช้ในบ้านหรือใช้ประจําตวั

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัยานที่ขบัเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ 

รถพ่วง จกัรยานสามล้อ  จกัรยานสองล้อ  หรือส่วนประกอบของ

ยานดงักล่าว อย่างใดอย่างหนึง่หรือหลายอย่าง  ดงัต่อไปนี ้

(๑) การซอ่มแซมยานที่ขบัเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓

 ส่วนประกอบของยานดงักล่าว

(๒) การซอ่มแซมรถพ่วง จกัรยานสามล้อ จกัรยานสองล้อ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓

 หรือส่วนประกอบของยานดงักล่าว

(๓) การพ่นสีกนัสนิมยานที่ขบัเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ เฉพาะที่อยู่ริมถนนที่มีเขตทางไม่น้อย

กว่า ๑๖ เมตร

(๔) การล้างหรืออดัฉีดยานที่ขบัเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑

๙๖ โรงงานซอ่มนาฬิกา  เครื่องวดัเวลา หรือเครื่องประดบัที่ทําด้วย ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑

เพชร พลอย ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออญัมณี

เฉพาะที่อยู่ริมถนนที่มีเขตทางไม่น้อย

กว่า ๑๖ เมตร

เฉพาะที่อยู่ริมถนนที่มีเขตทางไม่น้อย

กว่า ๑๖ เมตร
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๙๗ โรงงานซอ่มผลิตภณัฑ์ที่มิได้ระบกุารซอ่มไว้ในลําดบัใด ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑,๒ ๑,๒ ๑,๒ ๑ ๑ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑ ๑

๙๘ โรงงานซกัรีด ซกัแห้ง ซกัฟอก รีด อดั หรือย้อมผ้า เครื่องนุ่งห่ม ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑ ๑ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓ ๑ ๑

พรม  หรือขนสตัว์

๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัการตบแต่งหรือเปลี่ยนแปลง

คณุลกัษณะของผลิตภณัฑ์หรือส่วนประกอบของผลิตภณัฑ์โดย

ไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึง่หรือหลายอย่าง ดงัต่อไปนี ้

(๑) การทา พ่น หรือเคลือบสี ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓

(๒) การทา พ่น หรือเคลือบเชลแล็ก แล็กเกอร์ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓

 หรือนํา้มนัเคลือบเงาอื่น

(๓) การลงรักหรือการประดบัตบแต่งด้วยแก้ว  กระจก ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑

 มกุ ทอง หรืออญัมณี

๑๐๑ โรงงานปรับคณุภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant) ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓

 (เฉพาะโรงงานบําบดันํา้เสีย)

๑๐๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัเกลือ อย่างใดอย่างหนึง่

หรือหลายอย่าง ดงัต่อไปนี ้

(๓) การบดหรือป่นเกลือ ๑,๒,๓ ๑,๒,๓

(๔) การทําเกลือให้บริสทุธิ์ ๓

๑๐๔ โรงงานผลิต  ประกอบ  ดดัแปลง  หรือซอ่มแซมหม้อไอนํา้ (Boiler) ๓

หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวหรือก๊าซเป็นสื่อนําความร้อน

ภาชนะทนแรงดนั  และรวมถึงส่วนประกอบ

อปุกรณ์ของผลิตภณัฑ์ดงักล่าว

๑๐๗ โรงงานผลิตแผ่นซดีี (ผลิตภณัฑ์ที่ใช้สําหรับบนัทกึข้อมลู ๓ ๓

เสียง หรือภาพในรูปของอิเล็กทรอนิกส์และสามารถอ่านได้

โดยใช้เครื่องมือที่อาศยัแหล่งแสงที่มีกําลงัสงู เช่น

แสงเลเซอร์) แผ่นเสียง แถบบนัทกึภาพ แถบบนัทกึเสียง

และแถบบนัทกึภาพและเสียง ทัง้นี ้ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของ

ผลิตภณัฑ์ที่ได้มีการบนัทกึข้อมลูไว้แล้ว หรือมีการบนัทกึ

ซํา้ได้อีกหรือยงัมิได้มีการบนัทกึข้อมลู

หมายเหต ุ: ลําดบัที่ หมายถึง ลําดบัที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

                  ๑   หมายถึง  ให้ใช้ประโยชน์เพื่อกิจการโรงงานจําพวกที่ ๑ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานได้

                  ๒   หมายถึง  ให้ใช้ประโยชน์เพื่อกิจการโรงงานจําพวกที่ ๒ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานได้

                  ๓   หมายถึง  ให้ใช้ประโยชน์เพื่อกิจการโรงงานจําพวกที่ ๓ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานได้

โรงงานจําพวกที่ ๓ ในที่ดินประเภท อ.๑

 อนญุาตเฉพาะโรงงานซึง่ไม่มีการฟอก 

ย้อมสี

 







รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิตามท่ีไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนท่ีดินตามท่ีไดจําแนกประเภท 

ทายกฎกระทรวง  ตามที่กําหนดไว  คือ 

๑. ที่ดินประเภท  ย.๑  ถึง  ย.๔  ที่กําหนดไวเปนสีเหลือง  ใหเปนที่ดินประเภทที่อยูอาศัย 

หนาแนนนอย  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ย.๑-๑ ดานเหนือ จดคลองส่ีตะวันตก  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดถนนหทัยราษฎร  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  จ ๑  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองพระยาสุเรนทร  ฝงตะวันออก 

 ย.๑-๒ ดานเหนือ จดคลองสามตะวันตก  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดถนนหทัยราษฎร  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองสองตะวันตก  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองพระยาสุเรนทร  ฝงตะวันออก 

 ย.๑-๓ ดานเหนือ จดคลองนาตับ  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองลําเจียรดับ  ฝงตะวันตก  และคลองลํานกแขวก   

ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๖๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสุวินทวงศ   

ฟากเหนือ  และสถานีไฟฟายอยหนองจอก  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

  ดานตะวันตก จดคลองตนไทร  ฝงตะวันออก 

 ย.๑-๔ ดานเหนือ จดคลองราชพฤกษใหญ  ฝงใต  และคลองเวก  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนประชาอุทิศ   

ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองรางตรง  ฝงเหนือ  และคลองราชพฤกษ  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองราชพฤกษ  ฝงตะวันออก   



 

๒ 

 ย.๒-๑ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานี 

  ดานตะวันออก จดถนนกาญจนาภิเษก  ฟากตะวันตก 

  ดานตะวันตก จดคลองพระยาสุเรนทร  ฝงตะวันออก 

 ย.๒-๒ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธาน ี

  ดานตะวันออก จดถนนหทัยราษฎร  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองส่ีตะวันตก  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองพระยาสุเรนทร  ฝงตะวันออก  และถนนกาญจนาภิเษก 

ฟากตะวันออก 

 ย.๒-๓ ดานตะวันออก จดคลองพระยาสุเรนทร  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนตั้งฉากกับถนนกาญจนาภิเษก  ฟากตะวันออกและ 

ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนกาญจนาภิเษก  ตัดกับคลองบึงพระยาสุเรนทร  ฝงเหนือ  ไปทาง 

ทิศเหนือตามแนวถนนกาญจนาภิเษก  เปนระยะ  ๕๐๐  เมตร  เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขต 

ทางถนนกาญจนาภิเษก  ฟากตะวันตก  คลองบึงพระยาสุเรนทร  ฝงเหนือ  และคลองหนองบัวมน  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสุขาภิบาล  ๕   

(ถนนรัตนโกสินทรสมโภช)  ฟากตะวันออก  และสถานีขนถายขยะมูลฝอย  กรุงเทพมหานคร 

 ย.๒-๔ ดานเหนือ จดคลองสองตะวันออก  ฝงใต   

  ดานตะวันออก จดคลองพระราชดําริ  ๑  ฝงตะวันตก  คลองหนึ่งตะวันออก   

ฝงเหนือ  และคลองบึงไผ  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดซอยนิมิตใหม  ๑๒  (ซอยหมูบานรัตนวลัย)  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนนิมิตใหม  ฟากตะวันออก  ถนนหทัยมิตร  ฟากเหนือ   

และถนนหทัยราษฎร  ฟากตะวันออก 

 ย.๒-๕ ดานเหนือ จดซอยนิมิตใหม  ๑๒  (ซอยหมูบานรัตนวลัย)  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองบึงไผ  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดถนนประชารวมใจ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนนิมิตใหม  ฟากตะวันออก 



 

๓ 

 ย.๒-๖ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนรามคําแหง   

ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนรมเกลา   

ฟากตะวันออก 

  ดานใต จดลํารางศาลเจา  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนรมเกลา  ฟากตะวันออก 

 ย.๒-๗ ดานเหนือ จดคลองลําบึงขวาง  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดถนนรมเกลา  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดลํารางคอวัง  ฝงเหนือ  คลองสองตนนุน  ฝงตะวันออก   

และคลองลํานายโส  ฝงเหนือ   

  ดานตะวันตก จดคลองลาดบัวขาว  ฝงตะวันออก   

 ย.๒-๘ ดานเหนือ จดลํารางศาลเจา  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนรมเกลา   

ฟากตะวันออก 

  ดานใต จดถนนเจาคุณทหาร  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนรมเกลา  ฟากตะวันออก 

 ย.๒-๙ ดานเหนือ จดลํารางคอวัง  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดถนนรมเกลา  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑,๒๕๐  เมตร  กับริมเขตทางทางหลวงพิเศษ 

หมายเลข  ๗  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองสองตนนุน  ฝงตะวันออก 

 ย.๒-๑๐ ดานเหนือ จดถนนราษฎรพัฒนา  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองหนึ่ง  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางทางหลวงพิเศษ 

หมายเลข  ๗  ฟากเหนือ  ถนนพัฒนาชนบท  ๓  ฟากตะวันตก  และทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๗  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองแมจัน  ฝงตะวันออก  คลองบึงขวาง  ฝงเหนือ   

และคลองลาดบัวขาว  ฝงตะวันออก 



 

๔ 

 ย.๒-๑๑ ดานเหนือ จดลํารางบึงยายตอ  ฝงใต  และเสนตรงที่ลากจากลํารางบึงยายตอ   

ไปตั้งฉากกับคลองสองตนนุนที่จุดซึ่งคลองสองตนนุนบรรจบกับคลองลํานายโสไปทางทิศใตตามแนวคลองสองตนนุน   

เปนระยะ  ๒,๐๒๐  เมตร 

  ดานตะวันออก จดคลองสองตนนุน  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางทางหลวงพิเศษ 

หมายเลข  ๗  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองหนึ่ง  ฝงตะวันออก 

 ย.๒-๑๒ ดานเหนือ จดคลองบางอาย  ฝงใต   

  ดานตะวันออก จดถนนกาญจนาภิเษก  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองบางโคลัด  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนกาญจนาภิเษก   

ฟากตะวันตก 

 ย.๒-๑๓ ดานเหนือ จดคลองบางโคลัด  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดถนนกาญจนาภิเษก  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเขตทางรถไฟสายวงเวียนใหญ - มหาชัย  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนกาญจนาภิเษก   

ฟากตะวันตก 

 ย.๒-๑๔ ดานเหนือ จดคลองศาลเจา  ฝงใต   

  ดานตะวันออก จดคลองบางมด  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดถนนกาญจนาภิเษก  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองสนามชัย  ฝงตะวันออก 

 ย.๒-๑๕ ดานเหนือ จดเขตทางรถไฟสายวงเวียนใหญ - มหาชัย  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนกาญจนาภิเษก  ฟากตะวันตกและฟากใต 

  ดานใต จดคลองสนามชัย  ฝงเหนือ  และเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร   

กับริมเขตทางถนนกาญจนาภิเษก  ฟากใต 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนกาญจนาภิเษก   

ฟากตะวันตก 



 

๕ 

 ย.๒-๑๖ ดานเหนือ จดคลองราชพฤกษใหญ  ฝงใต  คลองราชพฤกษ  ฝงใต   

คลองรางตรง  ฝงใต  และเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนประชาอุทิศ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนกาญจนาภิเษก  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองบางมด  ฝงตะวันออก 

 ย.๒-๑๗ ดานเหนือ จดถนนกาญจนาภิเษก  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากกับถนนกาญจนาภิเษก  ฟากใต  ท่ีจุดซึ่งอยูหาง 

จากถนนประชาอุทิศ  ตัดกับถนนกาญจนาภิเษกไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนกาญจนาภิเษก  เปนระยะ   

๔๐๐  เมตร  คลองรางแขก  ฝงตะวันตก  และคลองเกาหอง  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองบางจาก  ฝงตะวันตก  และคลองกระออมใน  ฝงเหนือ   

  ดานตะวันตก จดคลองตาสน  ฝงตะวันออก  คลองรางโพธิ์  ฝงตะวันออก   

คลองคางคาว  ฝงเหนือ  และคลองรางแมน้ํา  ฝงตะวันออก 

 ย.๓-๑ ดานเหนือ จดคลองบานใหม  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดถนนนาวงประชาพัฒนา  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสรงประภา  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองประปา  ฝงตะวันออก 

 ย.๓-๒ ดานเหนือ จดคลองบานใหม  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันตก   

  ดานใต จดถนนเทิดราชัน  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนนาวงประชาพัฒนา  ฟากตะวันออก 

 ย.๓-๓ ดานเหนือ จดถนนสรงประภา  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข ๒  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองตาอูฐ  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองประปา  ฝงตะวันออก 

 ย.๓-๔ ดานเหนือ จดถนนสรงประภา  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข ๕  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ข ๖  ฟากเหนือ  ซอยชางอากาศอุทิศ  ๓๐   

ฟากตะวันออก  ฟากเหนือ  และฟากตะวันตก   

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข ๒  ฟากตะวันออก 



 

๖ 

 ย.๓-๕ ดานเหนือ จดคลองหกวา  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองลําหมอแตก  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสายไหม  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองสอง  ฝงตะวันออก 

 ย.๓-๖ ดานเหนือ จดคลองหกวา  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองพระยาสุเรนทร  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสายไหม   

ฟากเหนือ  เสนตั้งฉากกับถนนสายไหม  ฟากเหนือ  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากถนนสายไหมตัดกับถนนสุขาภิบาล  ๕   

(ถนนรัตนโกสินทรสมโภช)  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนสายไหม  เปนระยะ  ๔๕๐  เมตร  และถนนสายไหม  

ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองลําหมอแตก  ฝงตะวันออก 

 ย.๓-๗ ดานเหนือ จดถนนสายไหม  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดคลองลําหมอแตก  ฝงตะวนัตก  และคลองออเงนิ  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองออเงิน  ฝงเหนือ  และคลองออเกาะ  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองสอง  ฝงตะวันออก 

 ย.๓-๘ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข ๖  ฟากใต  ซอยชางอากาศอุทิศ  ๓๐   

ฟากตะวันออก  ฟากใต  และฟากตะวันตก   

  ดานตะวันออก จดคลองเปรมประชากร  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองตาอูฐ  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข ๒  ฟากตะวันออก 

 ย.๓-๙ ดานเหนือ จดถนนสายไหม  ฟากใต  เสนตั้งฉากกับถนนสายไหม  ฟากใต   

ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสายไหมตัดกับถนนสุขาภิบาล  ๕  (ถนนรัตนโกสินทรสมโภช)  ไปทางทิศตะวันตก 

ตามแนวถนนสายไหม  เปนระยะ  ๔๕๐  เมตร  เสนตั้งฉากกับถนนสุขาภิบาล  ๕  (ถนนรัตนโกสินทรสมโภช)   

ฟากตะวันตกและฟากตะวนัออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสุขาภิบาล  ๕  (ถนนรัตนโกสินทรสมโภช)  ตัดกับ 

ถนนสายไหม  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสุขาภิบาล  ๕  (ถนนรัตนโกสินทรสมโภช)  เปนระยะ   

๕๐๐  เมตร  และเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสุขาภิบาล  ๕  (ถนนรัตนโกสินทรสมโภช)   

ฟากตะวันออก 

  ดานตะวันออก จดคลองพระยาสุเรนทร  ฝงตะวันตก  และเสนขนานระยะ   

๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสุขาภิบาล  ๕  (ถนนรัตนโกสินทรสมโภช)  ฟากตะวันออก 



 

๗ 

  ดานใต จดคลองออเงินนอย  ฝงเหนือ   

  ดานตะวันตก จดคลองลําหมอแตก  ฝงตะวันออก 

 ย.๓-๑๐ ดานเหนือ จดคลองตาอูฐ  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนแจงวัฒนะ   

ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองประปา  ฝงตะวันออก 

 ย.๓-๑๑ ดานเหนือ จดคลองออเงิน  ฝงใต  คลองออเงนินอย  ฝงใต  และคลองออเปง   

ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสุขาภิบาล  ๕   

(ถนนรัตนโกสินทรสมโภช)  ฟากตะวันออก  และสถานีขนถายขยะมูลฝอย  กรุงเทพมหานคร   

  ดานตะวันตก จดคลองหนองบัวมน  ฝงตะวันออกและฝงเหนือ  และ 

คลองหนองตะแคง  ฝงตะวันออก 

 ย.๓-๑๒ ดานเหนือ จดคลองออเกาะ  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองหนองยาว  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองลําผักชี  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพหลโยธิน   

ฟากตะวันออก 

 ย.๓-๑๓ ดานเหนือ จดคลองออเกาะ  ฝงใต   

  ดานตะวันออก จดคลองหนองตะแคง  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองหนองจอก  ฝงเหนือ   

  ดานตะวันตก จดคลองหนองยาว  ฝงตะวันออก   

 ย.๓-๑๔ ดานเหนือ จดคลองลําผักชี  ฝงใต  และคลองหนองจอก  ฝงใต   

  ดานตะวันออก จดถนนสุขาภิบาล  ๕  (ถนนรัตนโกสินทรสมโภช)  ฟากตะวันตก   

และถนนวัชรพล  ฟากตะวันตกและฟากเหนือ 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนรามอินทรา   

ฟากเหนือ  และกองบินตํารวจ  สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

  ดานตะวันตก จดคลองบัว  ฝงตะวันออก   



 

๘ 

 ย.๓-๑๕ ดานเหนือ จดคลองลําผักชี  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองบัว  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนรามอินทรา   

ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพหลโยธิน   

ฟากตะวันออก 

 ย.๓-๑๖ ดานเหนือ จดคลองหนองบัวมน  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองทาแรง  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนรามอินทรา   

ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนวัชรพล  ฟากตะวันออกและฟากใต  ถนนสุขาภิบาล  ๕   

(ถนนรัตนโกสินทรสมโภช)  ฟากตะวันออก  และคลองหนองตะแคง  ฝงตะวันออก 

 ย.๓-๑๗ ดานเหนือ จดคลองบึงพระยาสุเรนทร  ฝงใต  เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร   

กับริมเขตทางถนนกาญจนาภิเษก  ฟากตะวันตก  เสนตั้งฉากกับถนนกาญจนาภิเษก  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่ง 

อยูหางจากถนนกาญจนาภิเษกตัดกับคลองบึงพระยาสุเรนทร  ฝงใต  ไปทางทิศใตตามแนวถนนกาญจนาภิเษก   

เปนระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  ซอยสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต  และเสนตรงที่ลากตอจากซอยสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  ฟากใต  ไปยังคลองพระยาสุเรนทร  ฝงตะวันตก  ที่จุดซึ่งคลองบึงพระยาสุเรนทรบรรจบ 

กับคลองพระยาสุเรนทรไปทางทิศใต  ตามแนวคลองพระยาสุเรนทร  เปนระยะ  ๔๖๐  เมตร 

  ดานตะวันออก จดคลองพระยาสุเรนทร  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองหกขุด  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองจรเขบัว  ฝงตะวันออก  และคลองทาแรง  ฝงตะวันออก 

 ย.๓-๑๘ ดานเหนือ จดคลองหนองปลาหมอ  ฝงใต  และคลองสนามสองตอน  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดถนนประชาสําราญ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมฝงคลองแสนแสบ   

ฝงเหนือ  ซอยโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ  ฟากตะวนัตก  ซอยเลียบวารี  ๓  ฟากตะวันตก  และคลองแสนแสบ   

ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองบึงเขมร  ฝงตะวันออก 



 

๙ 

 ย.๓-๑๙ ดานเหนือ จดคลองสนามสองตอน  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองบึงฝรั่ง  ฝงตะวันตก  เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร   

กับริมเขตทางถนนผดุงพันธ  ฟากเหนือ  และเสนตั้งฉากกับถนนผดุงพันธ  ฟากเหนือและฟากใต  ที่จุดซึ่ง 

อยูหางจากถนนผดุงพันธตัดกับคลองบึงฝรั่ง  ฝงตะวันออกไปทางทิศตะวันออก  ตามแนวถนนผดุงพันธ   

เปนระยะ  ๕๐๐  เมตร   

  ดานใต จดถนนสังฆสันติสุข  ฟากเหนือ  เสนตั้งฉากกับถนนสังฆสันติสุข   

ฟากเหนือท่ีจุดซึ่งอยูหางจากถนนบรุีภิรมยบรรจบกับถนนสังฆสันตสุิขไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนสังฆสันติสุข   

เปนระยะ  ๒๐๐  เมตร  ถนนผดุงพันธ  ฟากเหนือ  ซอยลามเตะ  ฟากตะวันออก  และเสนขนานระยะ   

๕๐๐  เมตร  กับริมฝงคลองแสนแสบ  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนประชาสําราญ  ฟากตะวันออก 

 ย.๓-๒๐ ดานเหนือ จดคลองสองตะวันตก  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดถนนหทัยราษฎร  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสุเหราคลองหนึ่ง  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดถนนพระยาสุเรนทร  ฟากตะวันออก 

 ย.๓-๒๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนมิตรไมตรี   

ฟากเหนือ 

  ดานตะวันออก จดคลองบึงเขมร  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองแสนแสบ  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองลําหิน  ฝงตะวันออก   

 ย.๓-๒๒ ดานเหนือ จดคลองพระยาสุเรนทร  ฝงตะวันออก  และคลองสองตะวันตก   

ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดถนนพระยาสุเรนทร  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนปญญา - รามอินทรา  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองบางชัน  ฝงตะวันออก  และคลองคูบอน  ฝงตะวันออก 

 ย.๓-๒๓ ดานเหนือ จดถนนหทัยมิตร  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดคลองสามวา  ฝงตะวันตก  เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร   

กับริมเขตทางถนนหทัยมิตร  ฟากใต  และถนนนิมิตใหม  ฟากตะวันตก 



 

๑๐ 

  ดานใต จดซอยเหมือนสวาท  ฟากเหนือ  คลองสามวา  ฝงตะวันออก   

ลํารางสามวา  ฝงเหนือ  คลองเจ็ก  ฝงตะวันออก  และลํารางโตะสุข  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนหทัยราษฎร  ฟากตะวันออก 

 ย.๓-๒๔ ดานเหนือ จดคลองแสนแสบ  ฝงใต   

  ดานตะวันออก จดซอยเลียบวารี  ๓  ฟากตะวันตก  เสนตั้งฉากกับถนนเลียบวารี   

ที่จุดซึ่งหางจากถนนเลียบวารีบรรจบกับถนนเชื่อมสัมพันธ  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนเลียบวารี   

เปนระยะ  ๘๕๐  เมตร  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนเลียบวารี  ฟากใต  สวนหนองจอก   

เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนเชื่อมสัมพันธ  ฟากตะวันตก  ลํารางสาธารณะไมปรากฏชื่อ   

ฝงตะวันตก  และถนนเชื่อมสัมพันธ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองลําไทร  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสาย  ง ๒   

ฟากตะวันตก  เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนเลียบวารี  ฟากใต  และคลองลําเจียรดับ   

ฝงตะวันออก   

 ย.๓-๒๕ ดานเหนือ จดคลองหกขุด  ฝงใต  คลองพระยาสุเรนทร  ฝงตะวันตก   

และคลองคูบอน  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองบางชัน  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดถนนปญญา - รามอินทรา  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนรามอินทรา   

ฟากเหนือ 

 ย.๓-๒๖ ดานเหนือ จดถนนสังฆสันติสุข  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสาย  ง ๒   

ฟากตะวันออก  และเสนตรงที่ลากตอจากเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสาย  ง ๒   

ฟากตะวันออกไปทางทิศใต  จนบรรจบกับคลองหนึ่ง  ฝงเหนือ  ท่ีจุดซึ่งคลองหนึ่งตัดกับถนนอยูวิทยา 

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  เปนระยะ  ๙๐๐  เมตร 

  ดานใต จดคลองหนึ่ง  ฝงเหนือ  และเสนตรงท่ีลากตอจากคลองหนึ่ง   

ที่จุดซึ่งคลองหนึง่บรรจบกับคลองบึงขวางไปทางทศิตะวนัตกเฉยีงเหนอื  จนบรรจบกับริมเขตทางถนนเชื่อมสัมพันธ   

ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนเชื่อมสัมพันธตัดกับถนนสาย  ง ๒  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต 

ตามแนวถนนเชื่อมสัมพันธ  เปนระยะ  ๖๐๐  เมตร   



 

๑๑ 

  ดานตะวันตก จดถนนเชื่อมสัมพันธ  ฟากตะวันออก  คลองบึงนายรุง  ฝงใต   

และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนอยูวิทยา  ฟากตะวันออก 

 ย.๓-๒๗ ดานเหนือ จดคลองแสนแสบ  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองลําเจียรดับ  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนเลียบวาร ี  

ฟากใต 

  ดานตะวันตก จดคลองลําหิน  ฝงตะวันออก 

 ย.๓-๒๘ ดานเหนือ จดถนนปญญา - รามอินทรา  ฟากใต  และถนนสุเหราคลองหนึ่ง   

ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองกีบหมู  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนรามอินทรา   

ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองบางชัน  ฝงตะวันออก   

 ย.๓-๒๙ ดานเหนือ จดถนนสุเหราคลองหนึ่ง  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนหทัยราษฎร  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดซอยหทัยราษฎร  ๒๙  ฟากเหนือ  ลํารางคูคต  ฝงตะวันตก   

และลํารางสาธารณะไมปรากฏช่ือ  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองกีบหมู  ฝงตะวันออก 

 ย.๓-๓๐ ดานเหนือ จดซอยเหมือนสวาท  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดถนนนิมิตใหม  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสุวินทวงศ   

ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองสามวา  ฝงตะวันออก 

 ย.๓-๓๑ ดานเหนือ จดถนนปญญา - รามอินทรา  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองบางชัน  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนรามอินทรา   

ฟากเหนือ  และคลองเกร็ด  ฝงเหนือ 



 

๑๒ 

 ย.๓-๓๒ ดานเหนือ จดซอยหทัยราษฎร   ๒๙   ฟากใต   ถนนหทัยราษฎร   

ฟากตะวันออก  และลํารางโตะสุข  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองเจก  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสุวินทวงศ   

ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดลํารางคูคต  ฝงตะวันออก 

 ย.๓-๓๓ ดานเหนือ จดถนนรัชดา - รามอินทรา  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนกาญจนาภิเษก  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองแสนแสบ  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองกุม  ฝงตะวันออก  ถนนเสรีไทย  ฟากใต  คลองระหัส   

ฝงตะวันออก  คลองหนองแขม  ฝงเหนือ  และคลองชะลา  ฝงตะวันออก   

  ทั้งนี้  ยกเวนท่ีดินบริเวณ  ส.-๒๔  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ย.๓-๓๔ ดานเหนือ จดถนนรัชดา - รามอินทรา  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองชะลา   ฝ งตะวันตก  คลองหนองแขม   ฝ งใต   

และคลองระหัส  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดสวนน้ําบึงกุม  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองบางเตย  ฝ งตะวันออก  และเสนขนานระยะ   

๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนนวมินทร  ฟากตะวันออก 

 ย.๓-๓๕ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนรามคําแหง   

ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนรมเกลา  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองลําบึงขวาง  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองลาดบัวขาว  ฝงตะวันออก 

 ย.๓-๓๖ ดานเหนือ จดคลองแสนแสบ  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองลาดบัวขาว  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองบางเลา  ฝงเหนือ  และคลองหลอแหล  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนกาญจนาภิเษก  ฟากตะวันออก 



 

๑๓ 

 ย.๓-๓๗ ดานเหนือ จดคลองลํารางตาเ สือ   ฝ ง ใต   คลองลํากอไผ   ฝ ง ใต   

และคลองลํามะขาม  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองลําพะอง  ฝงตะวันตก 

  ดานตะวันตก จดคลองลํากอไผ  ฝงตะวันออก  และนิคมอุตสาหกรรม 

ลาดกระบัง 

 ย.๓-๓๘ ดานเหนือ จดคลองแสนแสบ  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดถนนกาญจนาภิเษก  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองวังใหญบน  ฝงเหนือ  และคลองวังใหญ  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองบานมา  ฝงตะวันออก 

 ย.๓-๓๙ ดานเหนือ จดคลองหลอแหล  ฝงใต  และคลองบางเลา  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองลาดบัวขาว  ฝงตะวันตก  คลองบึงขวาง  ฝงใต   

และคลองแมจัน  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๗  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนกาญจนาภิเษก  ฟากตะวันออก 

 ย.๓-๔๐ ดานเหนือ จดคลองลํานายโส  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองสองตนนุน  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนตั้งฉากกับคลองสองตนนุน  ฝงตะวันตก  ที่จุดซึ่ง 

คลองสองตนนุนตัดกับคลองลํานายโส  ไปทางทิศใตตามแนวคลองสองตนนุน  เปนระยะ  ๒,๐๒๐  เมตร   

ลํารางบึงยายตอ  ฝงเหนือ  คลองหนึ่ง  ฝงตะวันออก  และถนนราษฎรพัฒนา  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองลาดบัวขาว  ฝงตะวันออก 

 ย.๓-๔๑ ดานเหนือ จดเขตทางรถไฟสายใต  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองชักพระ  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองบางเชือกหนัง  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมฝงคลองชักพระ  ฝง

ตะวันตก 

 ย.๓-๔๒ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนรามคําแหง   

ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองบานมา  ฝงตะวันตก 



 

๑๔ 

  ดานใต จดคลองวังใหญ  ฝงเหนือ  และคลองบึงบานมา  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองกะจะ  ฝงตะวันออก  และคลองหัวหมาก  ฝงตะวันออก 

 ย.๓-๔๓ ดานตะวันออก จดถนนกาญจนาภิเษก  ฟากตะวันตก 

  ดานใต   จดทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๗  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองทับชางลาง  ฝงตะวันออก 

 ย.๓-๔๔   ดานเหนือ จดคลองวังใหญบน  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองทับชางลาง  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๗  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองบึงบานมา  ฝงใต  และคลองวังใหญ  ฝงตะวันออก 

 ย.๓-๔๕ ดานเหนือ จดทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๗  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดคลองบานมา  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองประเวศบุรีรมย  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองบึงบานมา  ฝงตะวันออก   

 ย.๓-๔๖ ดานเหนือ จดทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๗  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนกาญจนาภิเษก  ฟากตะวันออก 

  ดานใต จดถนนออนนุช  (ซอยสุขุมวิท  ๗๗)  ฟากเหนือ  ซอยออนนุช  ๖๕   

ฟากตะวันออก  และคลองประเวศบุรีรมย  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองบานมา  ฝงตะวันออก 

 ย.๓-๔๗ ดานเหนือ จดทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๗  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองตาพุก  ฝงตะวันตก  เสนตรงท่ีลากจากจุดซึ่งคลองตาพุก 

บรรจบกับคลองประเวศบุรีรมย  ไปทางทิศใตตามแนวคลองตาพุก  เปนระยะ  ๑,๗๕๐  เมตร  ไปบรรจบ 

กับเสนขนานระยะ  ๔๐  เมตร  กับริมเขตทางซอยแสนสุข  ๑  เสนขนานระยะ  ๔๐  เมตร  กับริมเขต 

ทางซอยแสนสุข  ๑  เสนขนานระยะ  ๔๐  เมตร  กับริมเขตทางซอยแสนสุข  ถนนสุขาภิบาล  ๒   

ฟากตะวันตก  เสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมเขตทางซอยแสนสุข  เสนขนานระยะ  ๘๐  เมตร  กับริมเขต 

ทางซอยแสนสุข  เสนขนานระยะ  ๑๗๐  เมตร  กับริมเขตทางซอยทางเขาบริษัทแคปซูลโปรดักซ  จํากัด   

เสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมเขตทางซอยแสนสุข  ซอยทางเขาบริษัท  แคปซูลโปรดักซ  จํากัด  ฟากใต 

และฟากตะวันตก  เสนขนานระยะ  ๑๓๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสุขาภิบาล  ๒  และซอยชุมชนออนนุช   

๔๐  ไร  ฟากใต 



 

๑๕ 

  ดานใต จดคลองขันแตก  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนกาญจนาภิเษก  ฟากตะวันออก 

 ย.๓-๔๘   ดานเหนือ จดทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๗  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดซอยวัดลานบุญ  ฟากตะวันตก  คลองประเวศบุรีรมย  ฝงใต   

ซอยลาดกระบัง  ๑๕  (ซอยทองคํา)  ฟากตะวันตก  ถนนลาดกระบัง  ฟากเหนือ  และซอยหมูบานไทยสมุทร 

ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ 

  ดานตะวันตก จดคลองตาพุก  ฝงตะวันออก  และคลองแมจัน  ฝงตะวันออก 

 ย.๓-๔๙ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข ๕๐  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๗  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑,๓๐๐  เมตร  กับริมฝงคลองหัวตะเข   

ฝงตะวันออก 

 ย.๓-๕๐ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข ๕๐  ฟากใต  บริษัท  ประชาผล  จํากัด   

และเขตทางรถไฟสายตะวันออก  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดคลองทับยาว  ฝงตะวันตก  และคลองจระเขนอย  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๗  ฟากตะวันออก   

 ย.๓-๕๑ ดานเหนือ จดคลองบางแวก  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเขตที่กําหนดตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เรื่อง  กําหนด 

บริเวณกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปล่ียนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท  ในทองที่แขวงบางไผ   

แขวงบางแคเหนือ  และแขวงคลองขวาง  เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร  พ.ศ.  ๒๕๒๕ 

  ดานใต จดคลองบางจาก  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองทวีวัฒนา  ฝงตะวันออก 



 

๑๖ 

 ย.๓-๕๒ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนออนนุช   

(ซอยสุขุมวิท  ๗๗)  ฟากใต  เสนตั้งฉากกับถนนออนนุช  (ซอยสุขุมวิท  ๗๗)  ฟากใต  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจาก 

ถนนออนนุช  (ซอยสุขุมวิท  ๗๗)  ตัดกับคลองศาลาลอยบนไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนออนนุช   

(ซอยสุขุมวิท  ๗๗)  เปนระยะ  ๓๘๐  เมตร  ถนนออนนุช  (ซอยสุขุมวิท  ๗๗)  ฟากใต  และโรงงานกําจัด 

ขยะมูลฝอยออนนุช  กรุงเทพมหานคร 

  ดานตะวันออก จดถนนกาญจนาภิเษก  ฟากตะวันตก   

  ดานใต จดคลองปกหลัก  ฝงเหนือ  คลองสองหอง  ฝงเหนือ  และ 

คลองมะขามเทศ  ฝงเหนือ   

  ดานตะวันตก จดคลองศาลาลอยลาง  ฝงตะวันออก 

 ย.๓-๕๓ ดานเหนือ จดคลองประเวศบุรีรมย  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองศาลาลอยลาง  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองมะขามเทศ  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองหนองบอน  ฝงตะวันออก   

 ย.๓-๕๔ ดานเหนือ จดคลองมะขามเทศ  ฝงใตและฝงตะวันออก  คลองสองหอง   

ฝงใต  และคลองปกหลัก  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดถนนกาญจนาภิเษก  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวดัสมุทรปราการ  คลองตนตาล  ฝงเหนือ  คลองอาจารยพร  ฝงตะวันออก   

ซอยรามคําแหง  ๒  ซอย  ๒๓  ฟากเหนือ  ซอยวัดทุงลานนา  ฟากเหนือ  ซอยเฉลิมพระเกียรติ  ร.๙  ซอย  ๒๘   

แยก  ๕  ฟากตะวันออก  และซอยเฉลิมพระเกียรติ  ร.๙  ซอย  ๒๘  แยก  ๓  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองปลัดเปรียง  ฝงตะวันออก 

 ย.๓-๕๕ ดานเหนือ จดคลองราษฎรสามัคคี  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๗๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนบางบอน  ๑   

ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองบางโคลัด  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนกาญจนาภิเษก  ฟากตะวันออก 

 ย.๓-๕๖ ดานเหนือ จดคลองราษฎรสามัคคี  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดถนนกาญจนาภิเษก  ฟากตะวันตก 



 

๑๗ 

  ดานใต จดคลองภาษีเจริญ  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดซอยเพชรเกษม  ๖๙  ฟากตะวันออก 

 ย.๓-๕๗ ดานเหนือ จดคลองมะขามเทศ  ฝงใต   

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  จ ๗  ฟากตะวันตก  ถนนเฉลิมพระเกียรติ  ร.๙   

ฟากตะวันตก  และคลองปลัดเปรียง  ฝงตะวันตก   

  ดานใต จดคลองหนองบอน  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดหนองบอน  สวนหลวง  ร.๙  และถนนเฉลิมพระเกียรติ  ร.๙   

ฟากตะวันออก 

 ย.๓-๕๘ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนเพชรเกษม   

ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองมหาศร  ฝงตะวันตก  คลองภาษีเจริญ  ฝงใต   

และคลองตาปล่ัง  ฝงตะวันตก   

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมฝงคลองภาษีเจริญ   

ฝงใต 

  ดานตะวันตก จดถนนมาเจริญ  ฟากตะวันออก 

 ย.๓-๕๙ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนเพชรเกษม   

ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนมาเจริญ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมฝงคลองภาษีเจริญ   

ฝงใต 

  ดานตะวันตก จดคลองศรีสําราญ  ฝงตะวันออก 

 ย.๓-๖๐ ดานเหนือ จดคลองราษฎรสามัคคี  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดซอยเพชรเกษม  ๖๙  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองภาษีเจริญ  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองมหาศร  ฝงตะวันออก 

 ย.๓-๖๑ ดานเหนือ จดคลองภาษีเจริญ  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดถนนกาญจนาภิเษก  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองบางอาย  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดซอยเพชรเกษม  ๖๙  ฟากตะวันออก 



 

๑๘ 

 ย.๓-๖๒ ดานเหนือ จดคลองขันแตก  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองสิงโต  ฝงตะวันออก  นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี   

คลองปากน้ํา  ฝงเหนือ  และคลองอาจารยเกตุ  ฝงตะวันตก   

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการ

ปกครองระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ  และคลองตนตาล  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนกาญจนาภิเษก  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนท่ีดินบริเวณ  อ.๑-๒  ที่กําหนดไวเปนสีมวง 

 ย.๓-๖๓ ดานเหนือ จดหนองบอนและสวนหลวง  ร.๙ 

  ดานตะวันออก จดหนองบอนและสวนหลวง  ร.๙ 

  ดานใต จดคลองหนองบอน  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองหนองบอน  ฝงตะวันออก   

 ย.๓-๖๔ ดานเหนือ จดคลองภาษีเจริญ  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดซอยเพชรเกษม  ๖๙  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมฝงคลองภาษีเจริญ   

ฝงใต 

  ดานตะวันตก จดคลองตาปล่ัง  ฝงตะวันออก 

 ย.๓-๖๕ ดานเหนือ จดซอยเฉลิมพระเกียรติ  ร.๙  ซอย  ๒๘  แยก  ๓  ฟากใต   

ซอยเฉลิมพระเกียรติ  ร.๙  ซอย  ๒๘  แยก  ๕  ฟากตะวันออก  ซอยวัดทุงลานนา  ฟากใต  และคลองโรงแถว   

ฝงตะวันตกและฝงใต 

  ดานตะวันออก   จดคลองอาจารยพร  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองตนตาล  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองปลัดเปรียง  ฝงตะวันออก   

 ย.๓-๖๖ ดานเหนือ จดคลองบางโคลัด  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๗๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนบางบอน  ๑   

ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองบางพราน  ฝงเหนือ  คลองขวาง  ฝงตะวันตก   

และถนนเอกชัย  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนกาญจนาภิเษก  ฟากตะวันออก 



 

๑๙ 

 ย.๓-๖๗ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางซอยทาขาม  ๘   

(ซอยทองปาน)  ฟากใต  และซอยทาขาม  ๗  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองสนามชัย  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดถนนกาญจนาภิเษก  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองราชมนตรี  ฝงตะวันออก 

 ย.๓-๖๘ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพุทธบูชา   

ฟากใต  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  สวนธนบุรีรมย  สนามกีฬากรุงเทพมหานคร   

คายลูกเสือกรุงธน  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนประชาอุทิศ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนประชาอุทิศ 

ฟากตะวันตก  และคลองรางจาก  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองเวก  ฝงเหนือ  และคลองราชพฤกษใหญ  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองบางมด  ฝงตะวันออก 

 ย.๓-๖๙ ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากกับถนนประชาอุทิศ  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยู 

หางจากซอยประชาอุทิศ  ๗๒  บรรจบกับถนนประชาอุทิศไปทางทิศเหนือตามแนวถนนประชาอุทิศ   

เปนระยะ  ๕๐๐  เมตร  และคลองรางจาก  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองขุดเจาเมือง  ฝงตะวันตก  และคลองรางใหญ   

ฝงตะวันตก   

  ดานใต จดถนนกาญจนาภิเษก  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนประชาอุทิศ   

ฟากตะวันตก  คลองเวก  ฝงใต  และคลองรางจาก  ฝงตะวันออก 

 ย.๓-๗๐ ดานเหนือ จดถนนกาญจนาภิเษก  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองรางใหญ  ฝงตะวันตก  และคลองบางจาก  ฝงตะวันตก   

  ดานใต จดคลองบางจาก  ฝงเหนือ   

  ดานตะวันตก จดคลองเกาหอง  ฝงตะวันออก  คลองรางแขก  ฝงใต   

และเสนตั้งฉากกับถนนกาญจนาภิเษก  ฟากใต  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากถนนประชาอุทิศตัดกับถนนกาญจนาภิเษก 

ไปทางทิศตะวันตก  ตามแนวถนนกาญจนาภิเษก  เปนระยะ  ๔๐๐  เมตร 

 ย.๔-๑ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานี 



 

๒๐ 

  ดานตะวันออก จดถนนวิภาวดีรังสิต  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสรงประภา   

ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค ๑  ฟากตะวันออก 

 ย.๔-๒ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานี 

  ดานตะวันออก จดถนนพหลโยธิน  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนธูปเตมีย  ฟากเหนือ  และสถาบันทหาร 

  ดานตะวันตก จดถนนวิภาวดีรังสิต  ฟากตะวันออก 

 ย.๔-๓ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานี 

  ดานตะวันออก จดคลองสอง  (คลองถนน)  ฝงตะวันตก  และถนนเลียบคลองสอง   

ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ค ๒  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดถนนพหลโยธิน  ฟากตะวันออก 

 ย.๔-๔ ดานเหนือ จดสถาบันทหาร 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค ๑  ฟากตะวันตก   

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสรงประภา   

ฟากเหนือ  ซอยทวีวัฒน  ๑  ฟากเหนือ  เสนตั้งฉากกับถนนสรงประภา  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยูหางจาก 

ถนนสรงประภาตัดกับคลองเปรมประชากรไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนสรงประภา  เปนระยะ  ๓๐๐  เมตร   

และถนนสรงประภา  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดสถาบันทหาร 

 ย.๔-๕ ดานเหนือ จดถนนสรงประภา  ฟากใต  เสนตั้งฉากกับถนนสรงประภา   

ฟากใต  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสรงประภาตัดกับคลองเปรมประชากรไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนสรงประภา   

เปนระยะ  ๓๐๐  เมตร  และซอยสุวรรณี  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ข ๖  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข ๕  ฟากตะวันออก 



 

๒๑ 

 ย.๔-๖ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับถนนสรงประภา  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดถนนวิภาวดีรังสิต  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนแจงวัฒนะ   

ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค ๑  ฟากตะวันออก   

 ย.๔-๗ ดานเหนือ จดเขตทาอากาศยานกรุงเทพ  และสถาบันทหาร 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ง ๑  ฟากตะวันตก  และคลองสอง  (คลองถนน)   

ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองวัดหลักส่ี  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองเปรมประชากร  ฝงตะวันออก  เสนขนานระยะ   

๑,๐๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนแจงวัฒนะ  ฟากเหนือ  และถนนวิภาวดีรังสิต  ฟากตะวันออก 

 ย.๔-๘ ดานเหนือ จดคลองวัดหลักส่ี  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองสอง  (คลองถนน)  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดถนนแจงวัฒนะ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนวิภาวดีรังสิต  ฟากตะวันออก 

 ย.๔-๙ ดานเหนือ จดถนนแจงวัฒนะ  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดคลองสอง  (คลองถนน)  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองบางเขน  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนวิภาวดีรังสิต  ฟากตะวันออก 

 ย.๔-๑๐ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนรามอินทรา   

ฟากเหนือ 

  ดานตะวันออก จดกองบินตํารวจ  สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

  ดานใต จดถนนรามอินทรา  ฟากเหนือ  ซอยรามอินทรา  ๒๓   

ฟากตะวันออก  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนรามอินทรา  ฟากเหนือ  และเสนตั้งฉาก 

กับถนนรามอินทรา  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนรามอินทราบรรจบกับซอยรามอินทรา  ๑๙  ไปทาง 

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนรามอินทรา  เปนระยะ  ๒๕๐  เมตร 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพหลโยธิน   

ฟากตะวันออก 



 

๒๒ 

 ย.๔-๑๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนรามอินทรา   

ฟากใต  เสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนลาดปลาเคา  ฟากตะวันออก  และถนนรามอินทรา   

ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดถนนประดิษฐมนูธรรม  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองโคกคราม  ฝงเหนือ  และคลองสามขา  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนลาดปลาเคา  ฟากตะวันออก  และสถาบันทหาร   

 ย.๔-๑๒ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนรามอินทรา   

ฟากเหนือ 

  ดานตะวันออก จดคลองบางขวด  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองบางขวด  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนประดิษฐมนูธรรม  ฟากตะวันออก  ถนนรามอินทรา   

ฟากเหนือ  และกองบินตํารวจ  สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

 ย.๔-๑๓ ดานเหนือ จดคลองหลุมไผ  ฝงใต  คลองสามขา  ฝงใต  และคลองโคกคราม   

ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดถนนประดิษฐมนูธรรม  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนประเสริฐมนูกิจ  ฟากเหนือ  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร   

กับริมเขตทางซอยมัยลาภ  ฟากตะวันออก  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนประเสริฐมนูกิจ   

ฟากเหนือ  และเสนตั้งฉากกับถนนประเสริฐมนูกิจ  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนประเสริฐมนูกิจ 

ตัดกับถนนเสนานิเวศน  ซอย  ๒๐๐  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนประเสริฐมนูกิจ  เปนระยะ  ๕๐๐  เมตร 

  ดานตะวันตก จดคลองลาดพราว  ฝงตะวันออก 

 ย.๔-๑๔ ดานเหนือ จดคลองตาเรง  ฝงใต  และถนนรามอินทรา  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองชวดดวน  ฝงตะวันตก  คลองหลวงวิจิตร  ฝงใต   

เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนนวมินทร  ฟากตะวันตก  ซอยหมูบานซื่อตรง  ฟากตะวันตก   

คลองดอนอีกา  ฝงใต  ถนนนวมินทร  ฟากตะวันตก  ถนนรัชดา - รามอินทรา  ฟากใต  และเสนขนานระยะ   

๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนนวมินทร  ฟากตะวันออก 

  ดานใต จดเสนตั้งฉากกับถนนนวมินทร  ฟากตะวันออกและตะวันตก   

ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนนวมินทรตัดกับถนนประเสริฐมนูกิจ  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนนวมินทร   

เปนระยะ  ๕๐๐  เมตร  คลองบางขวด  ฝงตะวันตก  และถนนประเสริฐมนูกิจ  ฟากเหนือ   



 

๒๓ 

  ดานตะวันตก จดถนนประดิษฐมนูธรรม  ฟากตะวันออก 

 ย.๔-๑๕ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนรามอินทรา   

ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนนวมินทร   

ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองหลวงวิจิตร  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองชวดดวน  ฝงตะวันออก 

 ย.๔-๑๖ ดานเหนือ จดถนนประเสริฐมนูกิจ  ฟากใต  เสนตั้งฉากกับถนนประเสริฐมนูกิจ   

ฟากใต  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนประเสริฐมนูกิจบรรจบกับถนนเสนานิเวศน  ซอย  ๒๐๐  ไปทางทิศตะวันตก 

ตามแนวถนนประเสริฐมนูกิจ  เปนระยะ  ๕๐๐  เมตร  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขต 

ทางถนนประเสริฐมนูกิจ  ฟากใต  และเสนตั้งฉากกับถนนประเสริฐมนูกิจ  ฟากใต  ที่จุดซึ่งอยูหางจาก 

ถนนประเสริฐมนูกิจ  บรรจบกับซอยมัยลาภไปทางทิศตะวันตก  เปนระยะ  ๑๐๐  เมตร 

  ดานตะวันออก จดถนนประดิษฐมนูธรรม  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองเสือนอย  ฝงเหนือ   

  ดานตะวันตก จดคลองลาดพราว  ฝงตะวันออก 

 ย.๔-๑๗ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสุวินทวงศ   

ฟากเหนือ  คลองเจ็ก  ฝงตะวันออก  และลํารางสามวา  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดถนนนิมิตใหม  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสุวินทวงศ   

ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนหทัยราษฎร  ฟากตะวันออก 

 ย.๔-๑๘ ดานเหนือ จดลํารางสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฝงใต  ลํารางคูคต  ฝงตะวันออก   

และเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสุวินทวงศ  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันออก จดถนนหทัยราษฎร  ฟากตะวันตก   

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนรามอินทรา   

ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองกีบหมู  ฝงตะวันออก 



 

๒๔ 

 ย.๔-๑๙ ดานเหนือ จดถนนประเสริฐมนูกิจ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองบางขวด  ฝงตะวันตก  คลองบางเตย  ฝงตะวันตก   

และถนนนวมินทร  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองลําพังพวย  ฝงเหนือ   

  ดานตะวันตก จดคลองตาหนัง  ฝงตะวันออก  คลองลําเจียก  ฝงเหนือ   

คลองอายเสือ  ฝงตะวันตก  คลองจ่ัน  ฝงเหนือ  และถนนประดิษฐมนูธรรม  ฟากตะวันออก 

 ย.๔-๒๐ ดานเหนือ จดคลองเกร็ด  ฝงใต  และเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร   

กับริมเขตทางถนนรามอินทรา  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันออก จดคลองบางชัน  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนรามอินทรา   

ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  จ ๒  ฟากตะวันออก 

 ย.๔-๒๑ ดานเหนือ จดคลองเสือนอย  ฝงใต   

  ดานตะวันออก จดถนนนาคนิวาส  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสังคมสงเคราะห  ฟากเหนือ  เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร   

กับริมเขตทางถนนโชคชัย  ๔  ฟากตะวันออก  และคลองทรงกระเทียม  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองลาดพราว  ฝงตะวันออก 

 ย.๔-๒๒ ดานเหนือ จดคลองเสือนอย  ฝงใต   

  ดานตะวันออก จดถนนประดิษฐมนูธรรม  ฟากตะวันตก  ถนนโยธินพัฒนา   

ฟากเหนือและฟากตะวันตก  เสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนประดิษฐมนูธรรม   

ฟากตะวันตก  คลองทรงกระเทียม  ฝงใต  ที่ดินโฉนดที่ดินเลขท่ี  ๑๒๙๗๙  ดานตะวันตก  ท่ีดินโฉนดที่ดิน 

เลขที่  ๑๒๙๘๐  ดานตะวันตกและดานใต  ท่ีดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๒๒๐๘๔๔  ดานตะวันตก  ท่ีดินโฉนดที่ดิน 

เลขที่  ๕๙๐๕๕  ดานตะวันตก  ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๘๖๕๒  ดานตะวันตกและดานใต  ท่ีดินโฉนดที่ดิน 

เลขที่  ๕๙๐๕๔  ดานใต  ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๕๙๐๕๑  ดานใต  และที่ดินโฉนดท่ีดินเลขที่  ๔๓๑๑๔   

ดานใต  ในทองท่ีแขวงลาดพราว  เขตลาดพราว  กรุงเทพมหานคร 

  ดานใต จดถนนสังคมสงเคราะห  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนนาคนิวาส  ฟากตะวันออก 



 

๒๕ 

 ย.๔-๒๓ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนรามอินทรา   

ฟากเหนือ   

  ดานตะวันออก จดคลองกีบหมู  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนรามอินทรา   

ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองบางชัน  ฝงตะวันออก 

 ย.๔-๒๔ ดานเหนือ จดคลองจ่ัน  ฝงใต  คลองอายเสือ  ฝงตะวนัออก  และคลองลําเจียก   

ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองตาหนัง  ฝงตะวันตก   

  ดานใต จดคลองลําพังพวย  ฝงเหนือ  คลองจ่ัน  ฝงตะวันออก   

และคลองทรงกระเทียม  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ   ๒๐๐   เมตร  กับริมเขตทางถนน 

ประดิษฐมนูธรรม  ฟากตะวันออก  คลองจ่ัน  ฝงตะวันออก  ถนนโยธินพัฒนา  ฟากเหนือ  และถนน 

ประดิษฐมนูธรรม  ฟากตะวันออก 

 ย.๔-๒๕ ดานเหนือ จดคลองบางเตย  ฝงใต  และสวนน้ําบึงกุม 

  ดานตะวันออก จดคลองระหัส  ฝงตะวันตก  ถนนเสรีไทย  ฟากเหนือ   

และคลองกุม  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองแสนแสบ  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนศรีบูรพา   

ฟากตะวันออก  และถนนนวมินทร  ฟากตะวันออก 

 ย.๔-๒๖ ดานเหนือ จดคลองมหาสวัสดิ์  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนราชพฤกษ   

ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางรถไฟสายใต   

ฟากเหนือ  เสนตั้งฉากกบัเขตทางรถไฟสายใต  ที่จุดซึ่งอยูหางจากเขตทางรถไฟสายใตตดักับถนนราชพฤกษ 

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ตามแนวทางรถไฟสายใต  เปนระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  และเขตทางรถไฟสายใต   

ฟากเหนือ  และเสนแบงเขตการปกครองระหวางแขวงตล่ิงชันกับแขวงฉิมพลี 



 

๒๖ 

 ย.๔-๒๗ ดานเหนือ จดคลองทรงกระเทียม  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองจ่ัน  ฝงตะวันตก  คลองลําพังพวย  ฝงใต  และ 

ซอยลาดพราว  ๑๐๑  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนลาดพราว  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนประดิษฐมนูธรรม  ฟากตะวันออก   

 ย.๔-๒๘ ดานเหนือ จดถนนสังคมสงเคราะห  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนประดิษฐมนูธรรม  ฟากตะวันตก   

  ดานใต จดถนนลาดพราว  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนโชคชัย  ๔   

ฟากตะวันออก 

 ย.๔-๒๙ ดานเหนือ จดซอยเกตุนุติ  ๓  ฟากใต  ซอยลาดพราว  ๖๔  ฟากตะวันออก   

และถนนลาดพราว  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนประดิษฐมนูธรรม  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนประชาอุทิศ   

ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองลาดพราว  ฝงตะวันออก 

 ย.๔-๓๐ ดานเหนือ จดคลองลําพังพวย  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดถนนนวมินทร  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนแฮปปแลนด  สาย  ๑  ฟากเหนือ  คลองยายเผ่ือน   

ฝงเหนือ  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนลาดพราว  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดซอยลาดพราว  ๑๐๑  ฟากตะวันออก 

 ย.๔-๓๑ ดานเหนือ จดถนนลาดพราว  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองจ่ัน  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองแสนแสบ  ฝงเหนือ  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร   

กับริมเขตทางซอยรามคําแหง  ๓๙  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนประดิษฐมนูธรรม  ฟากตะวันออก 

 ย.๔-๓๒ ดานเหนือ จดคลองแสนแสบ  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองบานมา  ฝงตะวันตก 



 

๒๗ 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนรามคําแหง   

ฟากใต 

  ดานตะวันตก จดคลองหัวหมาก  ฝงตะวันออก  ถนนรามคําแหง  ฟากใต   

และซอยรามคําแหง  ๑๒๕  ฟากตะวันตก   

 ย.๔-๓๓ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพัฒนาการ   

ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข ๔๓  ฟากตะวันตก  คลองหัวหมาก  ฝงตะวันตก   

คลองพระโขนง  ฝงตะวันตก  และคลองบานหลาย  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดถนนออนนุช  (ซอยสุขุมวิท  ๗๗)  ฟากเหนือ  คลองสวนออย   

ฝงตะวันออก  และคลองพระโขนง  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองตัน  ฝงตะวันออก 

 ย.๔-๓๔ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๔๓   ฟากตะวันตก   เสนตั้ งฉากกับ 

ถนนศรีนครินทร  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนศรีนครินทรตัดกับคลองหัวหมากไปทางทิศใต   

ตามแนวถนนศรีนครินทร  เปนระยะ  ๕๐๐  เมตร  คลองกลันตัน  ฝงใต  และคลองบึงบานมา  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองบึงบานมา  ฝงตะวันตก  คลองประเวศบุรีรมย  ฝงใต   

และคลองหนองบอน  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดถนนออนนุช  (ซอยสุขุมวิท  ๗๗)  ฟากเหนือ  ซอยออนนุช  ๔๙   

(ซอยโมราวรรณ)  ฟากตะวันออก  คลองพระโขนง  ฝงเหนือ  และคลองขุนสกล  ฝงตะวันตก 

  ดานตะวันตก จดคลองบ านหลาย   ฝ งตะวันออก   คลองพระโขนง  

ฝงตะวันออก  และคลองหัวหมาก  ฝงตะวันออก 

 ย.๔-๓๕ ดานเหนือ จดคลองกํานันเทียม  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดถนนทวีวัฒนา  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองราษฎรเจริญสุข  ฝงเหนือ  และโรงงานกําจัดส่ิงปฏิกูล 

หนองแขม  กรุงเทพมหานคร 

  ดานตะวันตก จดซอยเพชรเกษม  ๑๑๐  ฟากตะวันออก  ซอยเพชรเกษม   

๑๑๐/๗  ฟากเหนือ  และคลองมหาศร  ฝงตะวันออก 

 ย.๔-๓๖ ดานเหนือ จดคลองราษฎรเจริญสุข  ฝงใต  และโรงงานกําจัดส่ิงปฏิกูล 

หนองแขม  กรุงเทพมหานคร 

  ดานตะวันออก จดถนนทวีวัฒนา  ฟากตะวันตก 



 

๒๘ 

  ดานใต จดถนนเพชรเกษม  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดซอยเพชรเกษม  ๑๑๐  ฟากตะวันออก   

 ย.๔-๓๗ ดานเหนือ จดถนนออนนุช  (ซอยสุขุมวิท  ๗๗)  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองหนองบอน  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองตาสาด  (คลองคู)  ฝงเหนือ  คลองเคล็ด  ฝงตะวันออก 

และเสนแบงเขตการปกครองระหวางเขตสวนหลวงกับเขตพระโขนง 

  ดานตะวันตก จดคลองบานหลาย  ฝงตะวันออก 

 ย.๔-๓๘ ดานเหนือ จดถนนเพชรเกษม  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดซอยเพชรเกษม  ๖๙  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองราษฎรสามัคคี  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองมหาศร  ฝงตะวันออก  เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร   

กับริมเขตทางถนนเพชรเกษม  ฟากใต  และซอยเพชรเกษม  ๗๙  ฟากตะวันออก 

 ย.๔-๓๙ ดานเหนือ จดซอยวัดทุงลานนา  ฟากใต  และซอยรามคําแหง  ๒  ซอย  ๒๓   

ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองอาจารยพร  ฝงตะวันตก  และมหาวิทยาลัยรามคําแหง   

วิทยาเขตปจฉิมสวัสดิ์ - สุวรรณนภาศรี 

  ดานใต จดคลองโรงแถว  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ช ๒  ฟากตะวันออก  และคลองโรงแถว   

ฝงตะวันออก 

 ย.๔-๔๐ ดานเหนือ จดถนนเอกชัย  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองขวาง  ฝงตะวันตก  คลองบางบอน  ฝงใต  และเสนขนาน 

ระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนบางขุนเทียน  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเขตทางรถไฟสายวงเวียนใหญ - มหาชัย  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนกาญจนาภิเษก  ฟากตะวันออก 

๒. ที่ดินประเภท  ย.๕  ถึง  ย.๗  ที่กําหนดไวเปนสีสม  ใหเปนท่ีดินประเภทท่ีอยูอาศัยหนาแนน 

ปานกลาง  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ย.๕-๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนแจงวัฒนะ   

ฟากเหนือ 



 

๒๙ 

  ดานตะวันออก จดคลองเปรมประชากร  ฝงตะวันตก  คลองวัดหลักส่ี  ฝงใต   

และถนนวิภาวดีรังสิต  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนแจงวัฒนะ   

ฟากเหนือ  ซอยแจงวัฒนะ  ๑๐  แยก  ๓  ฟากเหนือ  ซอยแจงวัฒนะ  ๑๐  แยก  ๓  ฟากตะวันออก   

และสถาบันทหาร   

  ดานตะวันตก จดคลองประปา  ฝงตะวันออก 

 ย.๕-๒ ดานเหนือ จดเขตทาอากาศยานกรุงเทพ 

  ดานตะวันออก จดเขตทาอากาศยานกรุงเทพ 

  ดานใต จดเขตทาอากาศยานกรุงเทพ 

  ดานตะวันตก จดถนนวิภาวดีรังสิต  ฟากตะวันออก 

 ย.๕-๓ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนแจงวัฒนะ   

ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข ๑๓  ฟากตะวันตก  บริษัท  กสท  โทรคมนาคม   

จํากัด  (มหาชน)  ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐  พรรษา  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๐  โรงกรองน้ําบางเขน   

และการประปานครหลวง 

  ดานใต จดบริษัท  กสท  โทรคมนาคม  จํากัด  (มหาชน)  ศูนยราชการ 

เฉลิมพระเกียรติ  ๘๐  พรรษา  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๐  โรงกรองน้ําบางเขน  และการประปานครหลวง 

  ดานตะวันตก จดสถาบันทหาร 

 ย.๕-๔ ดานเหนือ จดที่ดินโฉนดที่ดินเลขท่ี  ๓๔๙๖  ดานใตและดานตะวันออก   

ในทองท่ีแขวงทุงสองหอง  เขตหลักส่ี  กรุงเทพมหานคร  บริษัท  กสท  โทรคมนาคม  จํากัด  (มหาชน)   

ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรต ิ ๘๐  พรรษา  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๐  โรงกรองน้ําบางเขน  และการประปานครหลวง 

  ดานตะวันออก จดเขตทางรถไฟสายเหนือ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนชิดชน   

ฟากเหนือ  และเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนนอรธปารค  ๑  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนนอรธปารค  ๒   

ฟากตะวันออก  ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๑๐๓๕๘๖  ดานใตและดานตะวันออก  ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๘๙๖๒๑   

ดานใตและดานตะวันออก  ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๑๑๔๖๙๒  ดานตะวันออก  ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๕๙๑๓๐   

ดานใตและดานตะวันออก  ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๑๓๒๑๘๒  ดานตะวันออก  ท่ีดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๑๓๒๑๘๑   



 

๓๐ 

ดานตะวันออก  ที่ดินโฉนดที่ดินเลขท่ี  ๑๒๑๗๔๓  ดานตะวันออก  ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๑๓๒๑๗๘   

ดานตะวันออก  และดานเหนือ  ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๑๓๒๑๗๗  ดานเหนือ  ท่ีดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๑๓๒๑๗๖   

ดานเหนือ  และที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๙๖  ดานตะวันออก  ในทองท่ีแขวงทุงสองหอง  เขตหลักส่ี   

กรุงเทพมหานคร 

 ย.๕-๕ ดานเหนือ จดคลองบางตลาด  ฝงใตและฝงตะวันออก  ที่ดินโฉนดที่ดิน 

เลขที่  ๖๔๒๗  ดานตะวันตก  ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๖๔๒๖  ดานตะวันตก  ที่ดินโฉนดที่ดินเลขท่ี  ๖๔๒๕   

ดานตะวันตก  ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๖๔๒๔  ดานตะวันตก  ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๖๔๒๓  ดานตะวันตก   

ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๖๔๒๒  ดานตะวันตก  ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๖๔๒๑  ดานตะวันตกและดานใต  

ที่ดินโฉนดท่ีดินเลขที่  ๖๔๒๘  ดานใต  ที่ดินโฉนดที่ดินเลขท่ี  ๖๔๒๐  ดานใต  ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๖๔๑๙   

ดานใต  ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๖๔๑๘  ดานใต  ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๖๔๑๗  ดานใต  ที่ดินโฉนดที่ดิน 

เลขที่  ๖๔๑๖  ดานใต  ที่ดินโฉนดท่ีดินเลขที่  ๖๔๑๕  ดานใต  ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๖๔๑๔  ดานใต   

ที่ดินโฉนดท่ีดินเลขที่  ๕๔๔๙  ดานใตและดานตะวันออก  ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๖๔๑๓  ดานตะวันออก   

ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๖๔๑๒  ดานตะวันออก  ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๖๔๑๑  ดานเหนือ  ท่ีดินโฉนดท่ีดิน 

เลขที่  ๖๔๑๐  ดานเหนือ  ที่ดินโฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๖๔๐๙  ดานเหนือ  ที่ดินโฉนดท่ีดินเลขที่  ๖๔๐๘   

ดานเหนือ  ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๖๔๐๗  ดานตะวันออก  ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๖๔๐๖  ดานตะวันออก   

ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๖๔๐๕  ดานตะวันออก  ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๖๔๐๔  ดานตะวันออก  ที่ดินโฉนดที่ดิน 

เลขที่  ๖๔๐๓  ดานตะวันออก  ในทองที่แขวงทุงสองหอง  เขตหลักส่ี  กรุงเทพมหานคร  บริษัท  กสท   

โทรคมนาคม  จํากัด  (มหาชน)  ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐  พรรษา  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๐   

โรงกรองน้ําบางเขน  และการประปานครหลวง 

  ดานตะวันออก จดถนนนอรธปารค  ๒  ฟากตะวันตก  ถนนนอรธปารค  ๑   

ฟากเหนือและฟากตะวันตก  ถนนนอรธปารค  ๔  ฟากตะวันออก  เขตที่ดินหมูบานการเคหะทาทราย   

เสนขนานระยะ  ๓๒๐  เมตร  กับริมเขตทางซอยงามวงศวาน  ๔๗  ฟากตะวันตก  ที่ดินโฉนดที่ดิน 

เลขท่ี  ๑๓๗๗  ดานตะวันตกและดานใต  ที่ดินโฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๑๓๗๘  ดานตะวันตก  ที่ดินโฉนดที่ดิน 

เลขที่  ๙๔๒  ดานตะวันตก  ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๑๒๕๓๖๙  ดานตะวันตก  ที่ดินโฉนดที่ดิน 

เลขที่  ๑๕๙๐  ดานตะวันตก  ดานใตและดานตะวันออก  ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๑๒๔๗๕๗  ดานใต   

ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๑๒๔๗๕๖  ดานตะวันตก  ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๒๔๒๕  ดานตะวันตก  ดานใต 

และดานตะวันออก  ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๙๘๐๔๖  ดานใต  ดานตะวันออกและดานเหนือ  ที่ดินโฉนดที่ดิน 

เลขที่  ๖๙๓๑๐  ดานใต  ดานตะวันออกและดานเหนือ  ท่ีดินโฉนดท่ีดินเลขที่  ๖๙๒๑๘  ดานตะวันออก   



 

๓๑ 

ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๖๙๒๑๙  ดานตะวันออก  ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๖๙๓๑๓  ดานใต  ท่ีดินโฉนดที่ดิน 

เลขที่  ๖๙๓๓๕  ดานตะวันตก  ที่ดินโฉนดที่ดินเลขท่ี  ๖๙๓๓๖  ดานตะวันตก  ที่ดินโฉนดที่ดิน 

เลขที่  ๖๙๓๓๗  ดานตะวันตก  ดานใตและดานตะวันออก  ท่ีดินโฉนดท่ีดินเลขที่  ๖๙๓๓๔  ดานตะวันออก   

ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๖๙๓๓๓  ดานตะวันออก  ที่ดินโฉนดท่ีดินเลขที่  ๖๙๓๓๒  ดานตะวันออก   

ที่ดินโฉนดที่ดนิเลขที่  ๖๙๓๓๑  ดานตะวันออก  เสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนนอรธปารค  ๑   

ฟากเหนือ  ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๑๓๘๔  ดานตะวันตก  ดานใตและดานตะวันออก  ที่ดินโฉนดที่ดิน 

เลขที่  ๑๓๔๓  ดานใต  ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๑๒๕๘๖๔  ดานตะวันตกและดานใต  ที่ดินโฉนดที่ดิน 

เลขที่  ๑๒๕๘๖๔  ดานตะวันตก  ดานใตและดานตะวันออก  ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๑๒๕๘๒๕   

ดานตะวันออกและดานเหนือ  ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๓๒๑  ดานตะวันออก  ที่ดินโฉนดท่ีดินเลขที่  ๑๒๕๘๖๙   

ดานใต  ในทองท่ีแขวงทุงสองหอง  เขตหลักส่ี  กรุงเทพมหานคร  เสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับริมเขต 

ทางถนนชิดชน  ฟากใต  และเขตทางรถไฟสายเหนือ  ฟากตะวันตก   

  ดานใต จดคลองบางเขน  ฝงเหนือ  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร   

กับริมเขตทางถนนงามวงศวาน  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองประปา  ฝงตะวันออก 

 ย.๕-๖ ดานเหนือ จดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  และวัดพระศรีมหาธาตุ 

วรมหาวิหาร 

  ดานตะวันออก จดถนนพหลโยธิน  ฟากตะวันตก 

  ดานตะวันตก จดคลองสอง  (คลองถนน)  ฝงตะวันออก 

 ย.๕-๗ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมฝงคลองแสนแสบ   

ฝงเหนือ 

  ดานตะวันออก จดซอยลามเตะ  ฟากตะวันตก  ถนนผดุงพันธ  ฟากใต   

และเสนตรงท่ีลากจากถนนผดุงพันธ  ฟากใต  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนผดุงพันธบรรจบกับซอยลามเตะ   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนผดุงพันธ  เปนระยะ  ๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต   

จนบรรจบกับถนนสังฆสันติสุข  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสังฆสันติสุขบรรจบกับถนนสาย  ข ๑๘  ไปทาง 

ทิศตะวันออกตามแนวถนนสังฆสันติสุข  เปนระยะ  ๒๐๐  เมตร   

  ดานใต จดถนนสังฆสันติสุข  ฟากเหนือ  ถนนสาย  ข ๑๘  ฟากตะวันออก 

ถนนผดุงพันธ  ฟากเหนือ  คลองสิบสาม  ฝงตะวันตก  คลองแสนแสบ  ฝงเหนือ  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร   

กับริมเขตทางถนนเชื่อมสัมพันธ  ฟากตะวันตก  และถนนเลียบวารี  ฟากเหนือ 



 

๓๒ 

  ดานตะวันตก จดซอยเลียบวารี  ๓  ฟากตะวันออก  และซอยโรงเรียน 

หนองจอกพิทยานุสรณ  ฟากตะวันออก   

 ย.๕-๘ ดานเหนือ จดถนนเลียบวารี  ฟากใต  เสนตรงท่ีลากจากถนนเลียบวารี   

ฟากใตที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนเลียบวารีบรรจบกับถนนเชื่อมสัมพันธ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 

ตามแนวถนนเลียบวารี  เปนระยะ  ๘๕๐  เมตร  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนเลียบวารี 

และถนนสังฆสันติสุข  ฟากใต  ถนนอยูวิทยา  ฟากตะวันออก  และถนนสังฆสันติสุข  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนอยูวิทยา 

ฟากตะวันออก 

  ดานใต จดคลองบึงนายรุง  ฝงเหนือ   

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนเชื่อมสัมพันธ 

ฟากตะวันตก  สวนหนองจอก  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนเลียบวารี  ฟากใต   

และเสนตั้งฉากกับถนนเลียบวารี  ฟากใต  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนเลียบวารีบรรจบกับถนนเชื่อมสัมพันธ   

ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนเลียบวารี  เปนระยะ  ๘๕๐  เมตร 

 ย.๕-๙ ดานเหนือ จดคลองบางเขน  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองบางบัว  ฝงตะวันตก  และคลองลาดพราว  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดถนนประเสริฐมนูกิจ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนพหลโยธิน  ฟากตะวันออก  และกรมวิชาการเกษตร   

กรมสงเสริมการเกษตร  กรมปาไม  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   

และสํานักงานพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

  ทั้งนี้  ยกเวนท่ีดินบริเวณสถาบันทหาร 

 ย.๕-๑๐ ดานเหนือ จดคลองบางเขน  ฝงใต  เรือนจํากลางคลองเปรม  กรมราชทัณฑ 

ศูนยเยาวชนจตุจักร  โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภช  คลองเปรมประชากร  ฝงตะวันออก  ถนนงามวงศวาน   

ฟากเหนือ  และการไฟฟาสวนภูมิภาค 

  ดานตะวันออก จดถนนวิภาวดีรังสิต  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนเทศบาล 

สงเคราะห  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองสงน้ําการประปานครหลวง  ฝงตะวันออก 



 

๓๓ 

 ย.๕-๑๑ ดานเหนือ จดคลองบางเขน  ฝงตะวันออก 

  ดานตะวันออก จดถนนประชาชื่น  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดทางพิเศษศรีรัช  (สายแจงวัฒนะ - บางโคล)  ฟากตะวันออก   

และเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนรัชดาภิเษก  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองวัดทองสุทธาราม  ฝงตะวันออก 

 ย.๕-๑๒ ดานเหนือ จดถนนงามวงศวาน  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดซอยทานผูหญิงพหลฯ  ฟากตะวันตกและฟากเหนือ  

 เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนงามวงศวาน  ฟากใต  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร   

กับริมเขตทางถนนพหลโยธิน  ฟากตะวันตก  ซอยพหลโยธิน  ๓๙  ฟากใต  และถนนพหลโยธิน   

ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนรัชดาภิเษก   

ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนวิภาวดีรังสิต  ฟากตะวันออก  และกองบัญชาการ 

การศึกษา  สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

 ย.๕-๑๓ ดานเหนือ จดถนนประเสริฐมนูกิจ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองลาดพราว  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนลาดพราว   

ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนรัชดาภิเษก 

ฟากตะวันออก  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ถนนพหลโยธิน  ฟากตะวันออก  ซอยพหลโยธิน  ๓๒   

ฟากใต  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพหลโยธิน  ฟากตะวันออก  และสถาบันทหาร 

  ทั้งนี้  ยกเวนท่ีดินบริเวณสถาบันทหาร 

 ย.๕-๑๔ ดานเหนือ จดถนนเทศบาลสงเคราะห  ฟากใต  ถนนเทศบาลรังสรรใต   

ฟากตะวันตก  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนเทศบาลสงเคราะห  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนวิภาวดีรังสิต  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดกองบังคับการตํารวจจราจร  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร   

กับริมเขตทางถนนรัชดาภิเษก  ฟากเหนือ  และทางพิเศษศรีรัช  (สายแจงวัฒนะ - บางโคล)  ฟากตะวันออก 

  ดานตะวันตก จดคลองประปา  ฝงตะวันออก 



 

๓๔ 

 ย.๕-๑๕ ดานเหนือ จดคลองบางเขน  ฝงตะวันออก 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนกรุงเทพ -  

นนทบุรี  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนวงศสวาง   

ฟากเหนือ  และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแมน้ําเจาพระยา  ฝงตะวันออก 

 ย.๕-๑๖ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนรัชดา -  

รามอินทรา  ฟากใต  คลองลําตนนุน  ฝงตะวันตก  และเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทาง 

ถนนรามอินทรา  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดคลองบางชัน  ฝงตะวันตก  และสวนน้ําบึงกุม 

  ดานใต จดถนนเสรีไทย  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนกาญจนาภิเษก  ฟากตะวันออก   

 ย.๕-๑๗ ดานเหนือ จดถนนเสรีไทย  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดนิคมอุตสาหกรรมบางชัน 

  ดานใต จดคลองแสนแสบ  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนกาญจนาภิเษก  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนท่ีดินบริเวณ  ส.-๒๔  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ย.๕-๑๘ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนรามคําแหง   

ฟากใต  และซอยรามคําแหง  ๒๔  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองจิก  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองกะจะ  ฝงเหนือ   

 ย.๕-๑๙ ดานเหนือ จดคลองกะจะ  ฝงใต   

  ดานตะวันออก จดคลองบึงบานมา  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๗  ฟากเหนือ  และถนนพระราม  ๙   

ฟากเหนือ 

 ย.๕-๒๐ ดานเหนือ จดถนนพระราม  ๙  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนศรีนครินทร 

ฟากตะวันตก  เสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพัฒนาการ  ฟากใต  และถนนศรีนครินทร   

ฟากตะวันตก 



 

๓๕ 

  ดานใต จดคลองกลันตัน  ฝงเหนือ  และเสนตั้งฉากกับถนนศรีนครินทร 

ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งหางจากถนนศรนีครนิทรตัดกับคลองหวัหมาก  ไปทางทิศใตตามแนวถนนศรีนครินทร   

เปนระยะ  ๕๐๐  เมตร  ซอยพัฒนาการ  ๔๔  ฟากตะวันออก  และเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขต 

ทางถนนพัฒนาการ  ฟากใต   

  ดานตะวันตก จดคลองบานปา  ฝงตะวันออก 

 ย.๕-๒๑ ดานเหนือ จดทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๗  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองบึงบานมา  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองบึงบานมา  ฝงเหนือ  และคลองกลันตัน  ฝงเหนือ   

  ดานตะวันตก จดถนนศรีนครินทร  ฟากตะวันออก  คลองหัวหมาก  ฝงใต   

เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพัฒนาการ  ฟากใต  และเสนขนานระยะ  ๖๐๐  เมตร   

กับริมเขตทางถนนศรีนครินทร  ฟากตะวันออก 

 ย.๕-๒๒ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางทางหลวงพิเศษ 

หมายเลข  ๗  ฟากเหนือ  คลองสองตนนุน  ฝงตะวันออก  และเสนขนานระยะ  ๑,๒๕๐  เมตร  กับริมเขต 

ทางทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๗  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันออก จดถนนรมเกลา  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๗  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนพัฒนาชนบท  ๓  ฟากตะวันออก 

 ย.๕-๒๓ ดานเหนือ จดคลองบางแวก  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองบางกอกใหญ  ฝงตะวันตก   

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนเพชรเกษม   

ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนราชพฤกษ  ฟากตะวันออก 

 ย.๕-๒๔ ดานเหนือ จดคลองบางเพล้ีย  ฝงใต  ลํารางสาธารณะไมปรากฏช่ือ   

ฝงตะวันออกและคลองบางแวก  ฝงใต   

  ดานตะวันออก จดถนนราชพฤกษ  ฟากตะวันตก   

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนเพชรเกษม   

ฟากเหนือ  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนราชพฤกษ  ฟากตะวันตก  และคลองบางจาก   

ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองราชมนตรี  ฝงตะวันออก 



 

๓๖ 

 ย.๕-๒๕ ดานเหนือ จดทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๗  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองสองตนนุน  ฝงตะวันตก  เสนขนานระยะ  ๘๐๐  เมตร   

กับริมเขตทางถนนรมเกลา  ฟากตะวันตก  ถนนลาดกระบัง  ฟากใต  และถนนกิ่งแกว  ฟากตะวันตก  

  ดานใต จดคลองบัวลอย  ฝงตะวันออก  และแนวเขตผังเมืองรวมดานใต 

ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ 

  ดานตะวันตก จดซอยหมูบานไทยสมุทร  ฟากตะวันออก  ถนนลาดกระบัง   

ฟากใต  ซอยลาดกระบัง  ๑๕  (ซอยทองคํา)  ฟากตะวันออก  คลองประเวศบุรีรมย  ฝงเหนือ  และซอยวัดลานบุญ   

ฟากตะวันออก 

 ย.๕-๒๖ ดานเหนือ จดคลองประเวศบุรีรมย  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดซอยออนนุช  ๖๕  ฟากตะวันตก  และเสนตั้งฉากกับ 

ถนนออนนุช  (ซอยสุขุมวิท  ๗๗)  ฟากใต  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากถนนออนนุช  (ซอยสุขุมวิท  ๗๗)  ตัดกับ 

คลองศาลาลอยบนไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนออนนุช  (ซอยสุขุมวิท  ๗๗)  เปนระยะ  ๓๘๐  เมตร 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนออนนุช 

(ซอยสุขุมวิท  ๗๗)  ฟากใต 

  ดานตะวันตก จดคลองศาลาลอยลาง  ฝงตะวันออก 

 ย.๕-๒๗ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรสาคร  และคลองแสงศิริ  ฝงใต   

  ดานตะวันออก จดคลองมหาศร  ฝงตะวันตก  เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร   

กับริมเขตทางถนนเพชรเกษม  ฟากเหนือ  ซอยเพชรเกษม  ๑๑๔  ฟากตะวันตก  ซอยเพชรเกษม  ๘๑/๓   

ฟากตะวันตก  เสนตรงท่ีลากตอจากซอยเพชรเกษม  ๘๑/๓  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  จนบรรจบ 

กับถนนมาเจริญ  ที่จุดซึ่งถนนมาเจริญบรรจบกับถนนเพชรเกษม  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตและ 

ทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนมาเจริญ  เปนระยะ  ๖๗๕  เมตร  และถนนมาเจริญ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนเพชรเกษม   

ฟากใต 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรสาคร  และคลองศรีสําราญ  ฝงตะวันตก 

 ย.๕-๒๘ ดานเหนือ จดซอยเพชรเกษม  ๑๑๐/๗  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดซอยเพชรเกษม  ๑๑๐  ฟากตะวันตก  ถนนเพชรเกษม   

ฟากใต  และซอยเพชรเกษม  ๗๙  ฟากตะวันตก   



 

๓๗ 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนเพชรเกษม   

ฟากใต 

  ดานตะวันตก จดคลองมหาศร  ฝงตะวันออก   

 ย.๕-๒๙ ดานเหนือ จดคลองภาษีเจริญ  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองบางหวา  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองรางบัว  ฝงเหนือ  และเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางเขตภาษีเจริญกับเขตจอมทอง 

  ดานตะวันตก จดคลองบางระแนะ  ฝงตะวันออก 

 ย.๕-๓๐ ดานเหนือ จดคลองรางบัว  ฝงใต  และคลองสวนหลวง  ฝงใต   

  ดานตะวันออก จดคลองบางหวา  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดซอยวิสุทธิจิตร  ฟากตะวันตก  และเสนขนานระยะ   

๔๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนเอกชัย  ฟากตะวันตก 

  ดานตะวันตก จดคลองวัดสิงห  ฝงตะวันออก  เสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางเขตจอมทองกับเขตภาษีเจริญ  คลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฝงตะวันออก  คลองบางประทุม  ฝงเหนือ   

และคลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฝงตะวันออก 

 ย.๕-๓๑ ดานเหนือ จดคลองสนามชัย  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองบางระแนะนอย  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองวัดกก  ฝงเหนือ   

  ดานตะวันตก จดคลองสนามชัย  ฝงตะวันออก 

 ย.๕-๓๒ ดานเหนือ จดคลองบางมด  ฝงใต  เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร   

กับริมเขตทางถนนพระรามท่ี  ๒  ฟากใต  และทางพิเศษเฉลิมมหานคร  (สายดาวคะนอง - ทาเรือ)  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองบางปะแกว  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองยายจําป  ฝงเหนือ  คลองสาธารณะไมปรากฏช่ือ   

ฝงตะวันออก  และคลองกอไผขวด  ฝงตะวันตกและฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองบางมด  ฝงตะวันออก 

 ย.๕-๓๓ ดานเหนือ จดทางพิเศษเฉลิมมหานคร  (สายดาวคะนอง - ทาเรือ)  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองราษฎรบูรณะ  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางเขตราษฎรบูรณะกับเขตทุงครุ 



 

๓๘ 

  ดานตะวันตก จดคลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฝงตะวันออก  คลองยายจําป   

ฝงใต  และคลองบางปะแกว  ฝงตะวันออก 

 ย.๕-๓๔ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพระรามที่  ๒   

ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองบางมด  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฝงเหนือ  และคลองตาสุก   

ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองบัวหลวง  ฝงตะวันออก 

 ย.๕-๓๕ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพระรามที่  ๒   

ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองบัวหลวง  ฝงตะวันตก  คลองตาสุก  ฝงใต  และ 

คลองบางมด  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองศาลเจา  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองสนามชัย  ฝงตะวันออก 

 ย.๕-๓๖ ดานเหนือ จดคลองกอไผขวด  ฟากใตและฟากตะวันออก  และเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางเขตทุงครุกับเขตราษฎรบูรณะ 

  ดานตะวันออก จดคลองราษฎรบูรณะ  ฝงตะวันตก  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกลาธนบุรี  สวนธนบุรีรมย  สนามกีฬากรุงเทพมหานคร  และคายลูกเสือกรุงธน 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพุทธบูชา   

ฟากใต 

  ดานตะวันตก จดคลองบางมด  ฝงตะวันออก 

 ย.๕-๓๗ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพระรามที่  ๒   

ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองสนามชัย  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดซอยทาขาม  ๗  (ซอยทองปาน)  ฟากเหนือ  และเสนขนาน 

ระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสาย  ข ๘๐  ฟากใต 

  ดานตะวันตก จดคลองราชมนตรี  ฝงตะวันออก 



 

๓๙ 

 ย.๖-๑ ดานเหนือ จดคลองสอง  (คลองถนน)  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพหลโยธิน   

ฟากตะวันออก 

  ดานใต จดคลองลําผักชี  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองลําผักชี  ฝงตะวันออก  เสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร   

กับริมเขตทางถนนพหลโยธิน  ฟากตะวันออก  ซอยพหลโยธิน  ๕๒  ฟากเหนือ  และถนนพหลโยธิน   

ฟากตะวันออก 

 ย.๖-๒ ดานเหนือ จดซอยพหลโยธิน  ๖๗  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนพหลโยธิน  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนคร  วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร   

และถนนแจงวัฒนะ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองสอง  (คลองถนน)  ฝงตะวันออก   

 ย.๖-๓ ดานเหนือ จดซอยพหลโยธิน  ๔๘  ฟากใต  เสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร   

กับริมเขตทางถนนพหลโยธิน  ฟากตะวันออก  และคลองลําผักชี  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพหลโยธิน   

ฟากตะวันออก 

  ดานใต จดถนนรามอินทรา  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนพหลโยธิน  ฟากตะวันออก  และสถาบันทหาร 

 ย.๖-๔ ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากกับถนนกาญจนาภิเษก  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่ง 

อยูหางจากถนนกาญจนาภิเษกตัดกับคลองบึงพระยาสุเรนทร  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนกาญจนาภิเษก   

เปนระยะ  ๕๐๐  เมตร  และเสนตั้งฉากกับถนนกาญจนาภิเษก  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจาก 

ถนนกาญจนาภิเษกตัดกับคลองบึงพระยาสุเรนทร  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนกาญจนาภิเษก  เปนระยะ   

๕๐๐  เมตร 

  ดานตะวันออก จดคลองพระยาสุเรนทร  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองบึงพระยาสุเรนทร  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนกาญจนาภิเษก   

ฟากตะวันตก 



 

๔๐ 

 ย.๖-๕ ดานเหนือ จดคลองบึงพระยาสุเรนทร  ฝงใต   

  ดานตะวันออก จดคลองพระยาสุเรนทร  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนตรงที่ลากตอจากคลองพระยาสุเรนทร  ฝงตะวันตก   

ที่จุดซึ่งอยูหางจากคลองพระยาสุเรนทรบรรจบกับคลองบึงพระยาสุเรนทร  ไปทางทิศใตตามแนวคลอง 

พระยาสุเรนทร  เปนระยะ  ๔๖๐  เมตร  ซอยสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  และเสนตั้งฉากกับ 

ถนนกาญจนาภิเษก  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนกาญจนาภิเษกตัดกับคลองบึงพระยาสุเรนทร 

ไปทางทิศใตตามแนวถนนกาญจนาภิเษก  เปนระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร   

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนกาญจนาภิเษก   

ฟากตะวันตก 

 ย.๖-๖ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนรามอินทรา   

ฟากเหนือ 

  ดานตะวันออก จดถนนปญญา - รามอินทรา  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนรามอินทรา  ฟากเหนือ  ซอยรามอินทรา  ๘๑   

ฟากตะวันออก  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนรามอินทรา  ฟากเหนือ  และเสนขนาน 

ระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับริมเขตทางซอยรามอินทรา  ๗๑  (ซอยวัดคูบอน)  ฟากตะวันตก   

  ดานตะวันตก จดคลองบางขวด  ฝงตะวันออก 

 ย.๖-๗ ดานเหนือ จดถนนรามอินทรา  ฟากใต  เสนขนานระยะ  ๕๕๐  เมตร   

กับริมเขตทางถนนนวมินทร  ฟากตะวันตก  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนรามอินทรา   

ฟากใต  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนนวมินทร  ฟากตะวันตก  เสนขนานระยะ  ๖๐๐  เมตร   

กับริมเขตทางถนนรามอินทรา  ฟากใต  ซอยนวมินทร  ๙๖  ฟากใต  และซอยรามอินทรา  ๕๒/๑  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดถนนกาญจนาภิเษก  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนรัชดา - รามอินทรา  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองชะลา  ฝงตะวันออก  เสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางเขตคันนายาวกับเขตบึงกุม  คลองหลวงวิจิตร  ฝงตะวันออกและฝงเหนือ  เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร   

กับริมเขตทางถนนนวมินทร  ฟากตะวันตก  เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนรามอินทรา   

ฟากใต  และคลองชวดดวน  ฝงตะวันออก 

 ย.๖-๘ ดานเหนือ จดคลองหลวงวิจิตร  ฝงใต  และเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางเขตบึงกุมกับเขตคันนายาว 

  ดานตะวันออก จดคลองชะลา  ฝงตะวันตก 



 

๔๑ 

  ดานใต จดถนนรัชดา - รามอินทรา  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนนวมินทร  ฟากตะวันออก  คลองดอนอีกา  ฝงเหนือ   

ซอยหมูบานซื่อตรง  ฟากตะวันออก  และเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนนวมินทร   

ฟากตะวันตก 

 ย.๖-๙ ดานเหนือ จดคลองกีบหมู  ฝงใต  เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร   

กับริมเขตทางถนนรามอินทรา  ฟากเหนือ  ถนนนิมิตใหม  ฟากตะวันตก  และถนนประชารวมใจ  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดคลองบึงไผ  ฝงตะวันออก 

  ดานใต จดคลองแสนแสบ  ฝงเหนือ  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร   

กับริมเขตทางถนนรมเกลา  ฟากตะวันออก  เสนตั้งฉากกับถนนสุวินทวงศ  ฟากเหนือ  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจาก 

ถนนรมเกลาบรรจบกับถนนสุวินทวงศ  ไปทางทิศตะวันออก  ตามแนวถนนสุวินทวงศ  เปนระยะ  ๒๐๐  เมตร   

เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสุวินทวงศ  ฟากเหนือ  และถนนรามอินทรา  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองบางชัน  ฝงตะวันออก 

 ย.๖-๑๐ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนรามอินทรา   

ฟากเหนือ 

  ดานตะวันออก จดคลองบางชัน  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนรามอินทรา   

ฟากใต  และคลองลําตนนุน  ฝงตะวันออก 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนรัชดา -  

รามอินทรา  ฟากใต  ถนนรามอินทรา  ฟากเหนือ  และถนนสาย  จ ๒  ฟากตะวันออก   

  ทั้งนี้  ยกเวนท่ีดินบริเวณ  ส.-๒๐  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ย.๖-๑๑ ดานเหนือ จดคลองแสนแสบ  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากกับคลองแสนแสบ  ฝงใต  ที่จุดซึ่งอยูหางจาก 

คลองแสนแสบ  ตัดกับถนนสุวินทวงศ  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวคลองแสนแสบ  เปนระยะ  ๗๕๐  เมตร   

ถนนราษฎรอุทิศ  ฟากตะวันตก  และซอยราษฎรอุทิศ  ๑  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๗๕๐  เมตร  กับริมฝงคลองแสนแสบ  ฝงใต 

  ดานตะวันตก จดถนนรมเกลา  ฟากตะวันออก  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร   

กับริมเขตทางถนนรามคําแหง  ฟากใต  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนรมเกลา   

ฟากตะวันออก 



 

๔๒ 

 ย.๖-๑๒ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนรามอินทรา   

ฟากเหนือ 

  ดานตะวันออก จดถนนพระยาสุเรนทร  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองกีบหมู  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองบางชัน  ฝงตะวันออก 

 ย.๖-๑๓ ดานเหนือ จดถนนรามอินทรา  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดซอยมีนบุรีสแควร  ฟากตะวันตก  และเสนตรงท่ีลากตอจาก   

ซอยมีนบุรีสแควรไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  จนบรรจบกับคลองแสนแสบ  ที่จุดซึ่งคลองแสนแสบบรรจบ 

กับซอยรามคําแหง  ๒๐๓   

  ดานใต จดคลองแสนแสบ  ฝงเหนือ  ถนนมีนพัฒนา  ฟากตะวันออก   

และนิคมอุตสาหกรรมบางชัน 

  ดานตะวันตก จดคลองบางชัน  ฝงตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนท่ีดินบริเวณ  ส.-๒๔  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ย.๖-๑๔ ดานเหนือ จดคลองแสนแสบ  ฝงใต  ซอยรามคําแหง  ๒๐๓  ฟากตะวันตก   

ถนนรามคําแหง  ฟากใต  ซอยรามคําแหง  ๑๘๘  ฟากตะวันตก  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร   

กับริมเขตทางถนนรามคําแหง  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนรมเกลา  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนรามคําแหง   

ฟากใต 

  ดานตะวันตก จดคลองลาดบัวขาว  ฝงตะวันออก 

 ย.๖-๑๕ ดานเหนือ จดคลองมหาสวัสดิ์  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองบางกอกนอย  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเขตทางรถไฟสายใต   ฟากเหนือ   ถนนราชพฤกษ   

ฟากตะวันออก  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางรถไฟสายใต  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนราชพฤกษ   

ฟากตะวันตก 

  ทั้งนี้  ยกเวนท่ีดินบริเวณ  ส.-๒๕  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 



 

๔๓ 

 ย.๖-๑๖ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนลาดพราว   

ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองลาดพราว  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดถนนเทียมรวมมิตร  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนรัชดาภิเษก   

ฟากตะวันออก 

 ย.๖-๑๗ ดานเหนือ จดถนนนวมินทร  ฟากตะวันออก 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนศรีบูรพา   

ฟากตะวันออก 

  ดานใต จดคลองแสนแสบ  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก   จดถนนศรีบูรพา  ฟากตะวันออก   

 ย.๖-๑๘ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนลาดพราว   

ฟากเหนือ  คลองยายเผ่ือน  ฝงใต  ถนนแฮปปแลนด  สาย  ๑  ฟากใต  และถนนนวมินทร  ฟากตะวันออก 

  ดานตะวันออก จดถนนศรีบูรพา  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองแสนแสบ  ฝงเหนือ  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร   

กับริมเขตทางถนนพวงศิริ  ฟากตะวันออก  ถนนเสรีไทย  ฟากใต  ซอยพุฒตาล  ฟากตะวันออก  ถนนนวมินทร   

ฟากตะวันออก  เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนลาดพราว  ฟากเหนือ  ถนนแฮปปแลนด   

สาย  ๑  ฟากตะวันตก  และถนนลาดพราว  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดซอยลาดพราว  ๑๐๑  ฟากตะวันออก 

 ย.๖-๑๙ ดานเหนือ จดคลองชักพระ  ฝงใต  และคลองบางกอกนอย  ฝงตะวันตก 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนจรัญสนิทวงศ   

ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองมอญ  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองชักพระ  ฝงตะวันออก 

 ย.๖-๒๐ ดานเหนือ จดถนนลาดพราว  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองยายเผ่ือน  ฝงตะวันตก  คลองแสนแสบ  ฝงใต   

ลํารางสาธารณะไมปรากฏช่ือ  ฝงตะวันตก  ถนนรามคําแหง  ฟากใต  ซอยรามคําแหง  ๕๒  ฟากตะวันตก   

ซอยสุดนารี  ฟากใต  และถนนศรีนครินทร  ฟากตะวันตก 



 

๔๔ 

  ดานใต จดคลองกะจะ  ฝงเหนือ  และซอยรามคําแหง  ๒๔  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองกะจะ  ฝงตะวันออก  ถนนรามคําแหง  ฟากเหนือ   

ซอยรามคําแหง  ๖๕  ฟากตะวันออก  คลองแสนแสบ  ฝงใต  และคลองจ่ัน  ฝงตะวันออก 

 ย.๖-๒๑ ดานเหนือ จดคลองแสนแสบ  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดซอยรามคําแหง  ๑๒๕  ฟากตะวันตก  ถนนรามคําแหง   

ฟากเหนือ  และคลองหัวหมาก  ฝงตะวันตก   

  ดานใต จดคลองกะจะ  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนศรีนครินทร  ฟากตะวันออก  ซอยโตะล้ิม  ฟากใต   

ซอยหมูบานมาลีสวนสน  ๘  ฟากตะวันออกและฟากใต  ซอยรามคําแหง  ๖๐  ฟากตะวันออก   

ถนนรามคําแหง  ฟากใต  และเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพวงศิริ  ฟากตะวันออก 

 ย.๖-๒๒ ดานเหนือ จดนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง  และลําแตงโม  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองลํากอไผ  ฝงตะวันตก  และคลองลําปลาทิว  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดซอยฉลองกรุง  ๓๘  ฟากเหนือ  ซอยฉลองกรุง  ๔๑   

ฟากเหนือ  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนฉลองกรุง  ฟากตะวันตก  และนิคมอุตสาหกรรม 

ลาดกระบัง 

  ดานตะวันตก จดนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 

 ย.๖-๒๓ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนประชาอุทิศ   

ฟากใต  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางซอยรามคําแหง  ๓๙  (ซอยวัดเทพลีลา)  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองแสนแสบ  ฝงตะวันตก 

  ดานตะวันตก จดคลองลาดพราว  ฝงตะวันออก 

 ย.๖-๒๔ ดานเหนือ จดคลองชวดใหญ  ฝงใต   

  ดานตะวันออก จดคลองลาดพราว  ฝงตะวันตก  และคลองแสนแสบ  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองสามเสน  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนพระราม  ๙  ซอย  ๖  ฟากตะวันออก  ถนนพระราม  ๙   

ฟากใต  และคลองชวดใหญ  ฝงตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนท่ีดินบริเวณ  ส.-๔๔  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ย.๖-๒๕ ดานเหนือ จดคลองบางเชือกหนัง  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองบางกอกใหญ  ฝงตะวันตก 



 

๔๕ 

  ดานใต จดคลองบางแวก  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนราชพฤกษ  ฟากตะวันออก 

 ย.๖-๒๖ ดานเหนือ จดคลองมอญ  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนจรัญสนิทวงศ   

ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนเพชรเกษม   

ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองบางกอกใหญ  ฝงตะวันออก 

 ย.๖-๒๗ ดานเหนือ จดคลองบางเชือกหนัง  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดถนนราชพฤกษ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองบางแวก  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองลัดวัดฉิม  ฝงตะวันออก 

 ย.๖-๒๘ ดานเหนือ จดเขตทางรถไฟสายตะวันออก  ฟากใต  และถนนสาย  ข ๕๐   

ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนตรงที่ลากจากคลองประเวศบุรีรมย  ฝงเหนือ  ท่ีจุดซึ่ง 

อยูหางจากคลองประเวศบุรีรมยตัดกับถนนสาย  ข ๕๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวคลองประเวศบุรีรมย   

เปนระยะ  ๕๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับถนนสาย  ข ๕๐  ที่จุดซึ่งอยูหางจาก 

ถนนสาย  ข ๕๐  บรรจบกับถนนสาย  ข ๕๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ตามแนวถนนสาย  ข ๕๐   

เปนระยะ  ๕๐๐  เมตร 

  ดานใต จดคลองประเวศบุรีรมย  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง   

 ย.๖-๒๙ ดานเหนือ จดคลองประเวศบุรีรมย  ฝงใต  คลองหนองปรือ  ฝงตะวันตก   

เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนลาดกระบัง  ฟากใต  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร   

กับริมเขตทางถนนหลวงแพง  ฟากใต  ซอยหมูบานสภาวัลย  ฟากตะวันตก  และถนนสาย  ข ๕๒   

ฟากตะวันตก   

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑,๓๐๐  เมตร  กับริมฝงคลองหัวตะเข   

ฝงตะวันออก 



 

๔๖ 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ   ๑ ,๐๐๐   เมตร   กับริ ม เขตทาง 

ซอยลาดกระบัง  ๕๐  ฟากตะวันตก  และซอยยายเจิมทองหลอ  ฟากตะวันออก 

 ย.๖-๓๐ ดานเหนือ จดคลองพระโขนง  ฝงใต  คลองสวนออย  ฝงตะวันตก   

และถนนออนนุช  (ซอยสุขุมวิท  ๗๗)  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองบานหลาย  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางเขตสวนหลวงกับเขตพระโขนง   

คลองสวนออย  ฝงตะวันออก  และคลองขวางบน  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองบางนางจีน  ฝงตะวนัออก  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร   

กับริมเขตทางถนนออนนุช  (ซอยสุขุมวิท  ๗๗)  ฟากใต  ซอยสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก   

ถนนออนนุช  (ซอยสุขุมวิท  ๗๗)  ฟากใต  และซอยออนนุช  ๗  (ซอยวัดมหาบุศย)  ฟากตะวันออก 

 ย.๖-๓๑ ดานเหนือ จดคลองบางจาก  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดถนนกาญจนาภิเษก  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองราษฎรสามัคคี  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองทวีวัฒนา  ฝงตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนที่ดินบริเวณ  ส.-๖๔  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ย.๖-๓๒ ดานเหนือ จดคลองราษฎรสามัคคี  ฝงใต   

  ดานตะวันออก จดคลองราชมนตรี  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดถนนกัลปพฤกษ  ฟากเหนือ  และคลองบางโคลัด  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๗๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนบางบอน  ๑   

ฟากตะวันตก 

 ย.๖-๓๓ ดานเหนือ จดคลองภาษีเจริญ  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองบางระแนะ   ฝ งตะวันตก   และคลองวัดสิงห   

ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดถนนกัลปพฤกษ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองราชมนตรี  ฝงตะวันออก 



 

๔๗ 

 ย.๖-๓๔ ดานเหนือ จดคลองขวางบน  ฝงใต  คลองสวนออย  ฝงตะวันตก   

เสนแบงเขตการปกครองระหวางเขตสวนหลวงกับเขตพระโขนง  คลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฝงใต   

คลองบานหลาย  ฝงตะวันตก  และซอยออนนุช  ๔๔  ฝงตะวันตก 

  ดานตะวันออก จดคลองเคล็ด  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดซอยวชิรธรรมสาธิต  ๗๐  (ซอยสุภาพงษ)  ฟากเหนือ   

ซอยวัดทุง  ฟากตะวันตก  และซอยสุขุมวิท  ๑๐๑/๑  (ซอยวชิรธรรมสาธิต)  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดซอยวชิรธรรมสาธิต  ๕  (ซอยวัดธรรมมงคล)  ฟากตะวันออก   

วัดธรรมมงคล  คลองบางออ  ฝงเหนือ  และคลองบางนางจีน  ฝงตะวันออก 

 ย.๖-๓๕ ดานเหนือ จดคลองบางหวา  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองดาน  ฝงตะวันตก  และคลองสนามชัย  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองวัดสิงห  ฝงเหนือ  ศาลแพงธนบุรี  ศาลแขวงธนบุรี   

และที่ทําการไปรษณียบางขุนเทียน 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนเอกชัย   

ฟากตะวันตก  และซอยวิสุทธิจิตร  ฟากตะวันออก 

 ย.๖-๓๖ ดานเหนือ จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางเขตพระโขนงกับเขตคลองเตย 

  ดานตะวันออก จดทางพิเศษเฉลิมมหานคร  (สายทาเรือ - บางนา)  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองบางออ  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแมน้ําเจาพระยา  ฝงตะวันออก  การทาเรือแหงประเทศไทย   

คลังน้ํามันบริษัท  ปตท.  จํากัด  (มหาชน)  และคลังน้ํามันบริษัท  บางจาก  จํากัด  (มหาชน)  และถนน 

ทางรถไฟสายเกา  ฟากตะวันออก   

 ย.๖-๓๗ ดานเหนือ จดคลองบางขุนเทียน  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองบางขุนเทียน  ฝงตะวันตก  และคลองบางมด   

ฝงตะวันตกและฝงเหนือ 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพระรามที่  ๒   

ฟากใต 

  ดานตะวันตก จดคลองบัวหลวง   ฝ งตะวันออก   คลองวัดกก  ฝ งใต   

คลองบางระแนะนอย  ฝงตะวันออก  และคลองสนามชัย  ฝงตะวันออก 



 

๔๘ 

 ย.๖-๓๘ ดานเหนือ จดคลองบางโคลัด  ฝงใต   

  ดานตะวันออก จดคลองวัดสิงห  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดถนนเอกชัย  ฟากเหนือ  ซอยอุดมทรัพย  ฟากตะวันออก   

และคลองบางพราน  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๗๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนบางบอน  ๑   

ฟากตะวันตก 

 ย.๖-๓๙ ดานเหนือ จดซอยสุขุมวิท  ๑๐๑/๑  (ซอยวชิรธรรมสาธิต)  ฟากใต   

ซอยวัดทุง  ฟากตะวันออก  และซอยวชิรธรรมสาธิต  ๗๐  (ซอยสุภาพงษ)  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองเคล็ด  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดถนนอุดมสุข  (ซอยสุขุมวิท  ๑๐๓)  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดซอยอุดมสุข  ๒๗  ฟากตะวันออก 

 ย.๖-๔๐ ดานเหนือ จดถนนเอกชัย  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองวัดสิงห  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเขตทางรถไฟสายวงเวียนใหญ - มหาชัย  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนบางขุนเทียน   

ฟากตะวันตก  คลองบางบอน  ฝงใต  และซอยเอกชัย  ๖๕  (ซอยศิริอยูวิทยา)  ฟากตะวันออก   

 ย.๖-๔๑ ดานเหนือ จดคลองบางออ  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดทางพิเศษเฉลิมมหานคร  (สายทาเรือ - บางนา)  ฟากตะวันตก   

และเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสุขุมวิท  ฟากตะวันตก   

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ 

  ดานตะวันตก จดถนนทางรถไฟสายเกา  ฟากตะวันออก  คลองบางนา  ฝงเหนือ   

และแมน้ําเจาพระยา  ฝงตะวันออก 

 ย.๖-๔๒ ดานเหนือ จดเขตทางรถไฟสายวงเวียนใหญ - มหาชัย  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดคลองวัดสิงห  ฝงตะวันตก  และคลองสนามชัย  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองบางส่ีบาท  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองราชมนตรี  ฝงตะวันออก 



 

๔๙ 

 ย.๖-๔๓ ดานเหนือ จดแมน้ําเจาพระยา  ฝงตะวันตก 

  ดานตะวันออก จดคลองแจงรอน  ฝงตะวันตก  และคลองบางพ่ึง  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดสะพานโครงการพระราชดําริ  ฟากเหนือ  และถนนสุขสวัสดิ์   

ฟากตะวันออก 

  ดานตะวันตก จดทางพิเศษเฉลิมมหานคร  (สายดาวคะนอง - ทาเรือ)   

ฟากตะวันออก 

 ย.๖-๔๔ ดานเหนือ จดคลองบางส่ีบาท  ฝงใต  คลองสนามชัย  ฝงตะวันออก   

และคลองวัดกก  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองบัวหลวง  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพระรามที่  ๒   

ฟากใต 

  ดานตะวันตก จดคลองราชมนตรี  ฝงตะวันออก  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร   

กับริมเขตทางถนนพระรามที่  ๒  ฟากใต  ถนนทาขาม  ฟากตะวันออก  และเสนตั้งฉากกับถนนพระรามท่ี  ๒   

ฟากเหนือ  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากถนนพระรามที่  ๒  บรรจบกับถนนพระรามที่  ๒  ซอย  ๕๔  ไปทางทิศตะวันออก 

ตามแนวถนนพระรามที่  ๒  เปนระยะ  ๖๕๐  เมตร   

 ย.๖-๔๕ ดานเหนือ จดทางพิเศษเฉลิมมหานคร  (สายดาวคะนอง - ทาเรือ)  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสุขสวัสดิ์  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางเขตราษฎรบูรณะกับเขตทุงครุ   

คลองแจงรอน  ฝงตะวันตก  และคลองราษฎรบูรณะ  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองราษฎรบูรณะ  ฝงตะวันออก 

 ย.๖-๔๖ ดานเหนือ จดคลองบางนา  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ   

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ   

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสุขุมวิท   

ฟากตะวันออก  และสถาบันทหาร 



 

๕๐ 

 ย.๖-๔๗ ดานเหนือ จดเขตทางรถไฟสายวงเวียนใหญ - มหาชัย  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดคลองราชมนตรี  ฝงตะวันตก  คลองส่ีบาท  ฝงเหนือ   

และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนบางขุนเทียน  ฟากตะวันตก   

  ดานใต จดถนนกาญจนาภิเษก  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนกาญจนาภิเษก  ฟากตะวันออก 

 ย.๖-๔๘ ดานเหนือ จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางเขตราษฎรบูรณะกับเขตทุงครุ 

  ดานตะวันออก จดคลองบางพ่ึง  ฝงตะวันตก  และแนวเขตผังเมืองรวมดานใต   

ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ   

  ดานใต จดคลองรางจาก  ฝงเหนือ  และเสนตั้งฉากกับถนนประชาอุทิศ   

ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนประชาอุทิศ  บรรจบกับซอยประชาอุทิศ  ๗๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตามแนวถนนประชาอุทิศ  เปนระยะ  ๕๐๐  เมตร   

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนประชาอุทิศ   

ฟากตะวันตก  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  สวนธนบุรีรมย  สนามกีฬากรุงเทพมหานคร   

คายลูกเสือกรุงธน  และคลองราษฎรบูรณะ  ฝงตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนท่ีดินบริเวณ  พ.๑-๒๑  ที่กําหนดไวเปนสีแดง 

 ย.๗-๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนเทศบาล 

สงเคราะห  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันออก จดถนนวิภาวดีรังสิต  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนเทศบาล 

สงเคราะห  ฟากใต 

  ดานตะวันตก จดถนนเทศบาลรังสรรคใต  ฟากตะวันออก  ถนนเทศบาล 

สงเคราะห  ฟากเหนือ  และคลองประปา  ฝงตะวันออก 

 ย.๗-๒ ดานเหนือ จดคลองบางเขน  ฝงตะวันออก 

  ดานตะวันออก จดคลองวัดทองสุทธาราม  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนรัชดาภิเษก   

ฟากเหนือ  และเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับรมิเขตทางถนนวงศสวาง  ฟากตะวันตก 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนกรุงเทพ -  

นนทบุรี  ฟากตะวันตก 



 

๕๑ 

 ย.๗-๓ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนรัชดาภิเษก   

ฟากเหนือ  และกองบังคับการตํารวจจราจร 

  ดานตะวันออก จดถนนวิภาวดีรังสิต  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฝงเหนือ  เขตทางรถไฟสายเหนือ   

ฟากตะวันตก  และเสนแบงเขตการปกครองระหวางเขตจตุจักรกับเขตบางซื่อ  (เขตทางรถไฟสายใต  ฟากเหนือ) 

  ดานตะวันตก จดคลองสงน้ําการประปานครหลวง  ฝงตะวันออก 

 ย.๗-๔ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนรัชดาภิเษก   

ฟากเหนือ  และมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนลาดพราว   

ฟากเหนือ  ศาลฎีกา  ศาลอุทธรณ  ศาลแพง  สํานักงานอัยการสูงสุด  และกรมสงเสริมการสงออก   

กระทรวงพาณิชย  เสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพหลโยธิน  ฟากตะวันออก  กองทะเบียน   

กองปราบปราม  กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง  สํานักงานตํารวจแหงชาติ  ถนนพหลโยธิน   

ฟากตะวันตก  และถนนหอวัง  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดถนนวิภาวดีรังสิต  ฟากตะวันออก 

 ย.๗-๕ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนลาดพราว   

ฟากเหนือ 

  ดานใต จดคลองน้ําแกว  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนรัชดาภิเษก   

ฟากตะวันออก 

 ย.๗-๖ ดานเหนือ จดเขตทางรถไฟสายใต  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนจรัญสนิทวงศ   

ฟากตะวันตก   

  ดานใต จดคลองบางย่ีขัน  ฝงเหนือ  คลองบางบําหรุ  ฝงตะวันตก   

ถนนบรมราชชนนี  ฟากเหนือ  และถนนสิรินธร  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองบางกอกนอย  ฝงตะวันออก 

 ย.๗-๗ ดานเหนือ จดคลองน้ําแกว  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองลาดพราว  ฝงตะวันตก 

  ดานใต   จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนลาดพราว   

ฟากใต 



 

๕๒ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนรัชดาภิเษก   

ฟากตะวันออก 

 ย.๗-๘ ดานเหนือ จดคลองทรงกระเทียม  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนโชคชัย  ๔   

ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนลาดพราว   

ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองลาดพราว  ฝงตะวันออก 

 ย.๗-๙ ดานเหนือ จดคลองทรงกระเทียม  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนโชคชัย  ๔   

ฟากตะวันออก 

  ดานใต จดถนนสังคมสงเคราะห  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนโชคชัย  ๔   

ฟากตะวันออก 

 ย.๗-๑๐ ดานเหนือ จดถนนสังคมสงเคราะห  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนโชคชัย  ๔   

ฟากตะวันออก  ถนนลาดพราว  ฟากใต  และซอยลาดพราว  ๖๔  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดซอยเกตุนุติ  ๓  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองลาดพราว  ฝงตะวันออก  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร   

กับริมเขตทางถนนลาดพราว  ฟากใต  ซอยลาดพราว  ๖๒  ฟากตะวันออก  เสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร   

กับริมเขตทางถนนโชคชัย  ๔  ฟากตะวันออก  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนลาดพราว   

ฟากเหนือ  และเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนโชคชัย  ๔  ฟากตะวันออก 

 ย.๗-๑๑ ดานเหนือ จดเขตทางรถไฟสายใต  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองบางกอกนอย  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองชักพระ  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเขตทางรถไฟสายใต  ฟากเหนือ 

 ย.๗-๑๒ ดานเหนือ จดถนนบรมราชชนนี  ฟากตะวันตก 

  ดานตะวันออก จดคลองบางบําหร ุ ฝงตะวันตก  และเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร   

กับริมเขตทางถนนบรมราชชนนี  ฟากใต   



 

๕๓ 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนจรัญสนิทวงศ   

ฟากตะวันตก 

  ดานตะวันตก จดคลองบางกอกนอย  ฝงตะวันออก  และถนนบรมราชชนนี   

ฟากตะวันออก 

 ย.๗-๑๓ ดานเหนือ จดคลองสามเสน  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองแสนแสบ  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองแสนแสบ  ฝงเหนือ  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร   

กับริมเขตทางซอยสุขุมวิท  ๖๓  (ซอยเอกมัย)  ฟากตะวันออก  ถนนเพชรบุรี  ฟากเหนือ  เสนขนานระยะ   

๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนประดิษฐมนูธรรม  ฟากตะวันออก  และเขตทางรถไฟสายตะวันออก  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดเสนตั้งฉากกับถนนเพชรบุรี  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยูหางจาก 

ถนนประดิษฐมนูธรรมตัดกับถนนเพชรบุรีไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนเพชรบุรี  เปนระยะ  ๒๐๐  เมตร   

และถนนพระราม  ๙  ซอย  ๖  ฟากตะวันออก 

 ย.๗-๑๔ ดานเหนือ จดซอยรามคําแหง  ๙  ฟากตะวันตก  และเสนตั้งฉากกับ 

ถนนรามคําแหง  ที่จุดซึ่งซอยรามคําแหง  ๒๔  บรรจบกับถนนรามคําแหง  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต   

ตามแนวถนนรามคําแหง  เปนระยะ  ๘๕๐  เมตร 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนรามคําแหง   

ฟากตะวันออก   

  ดานใต จดคลองกะจะ  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก   จดคลองแสนแสบ  ฝงตะวันออก 

 ย.๗-๑๕ ดานเหนือ จดคลองกะจะ  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองบานปา  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพัฒนาการ   

ฟากใต  คลองตัน  ฝงตะวันออก  คลองสะแก  ฝงเหนือ  เขตทางพิเศษฉลองรัช  (สายรามอินทรา-อาจณรงค)   

ฟากตะวันออก  และทางรถไฟสายตะวันออก  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก   คลองแสนแสบ  ฝงตะวันออก   

 ย.๗-๑๖ ดานเหนือ จดคลองแสนแสบ  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองตัน   ฝ งตะวันตก   และถนนปรีดีพนมพยงค   

ฟากตะวันตก   



 

๕๔ 

  ดานใต จดถนนสาย  ข ๔๙  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก   จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางซอยสุขุมวิท  ๖๓   

(ซอยเอกมัย)  ฟากตะวันออก   

 ย.๗-๑๗ ดานเหนือ จดคลองตัน  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองตัน  ฝงตะวันตก   

  ดานใต จดคลองพระโขนง  ฝงเหนือ  เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร   

กับริมเขตทางถนนสุขุมวิท  ฟากตะวันออก  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนปรีดพีนมยงค   

ฟากตะวันออก  และซอยมีสุวรรณ  ๓  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก   จดถนนปรีดีพนมยงค  ฟากตะวันออก 

 ย.๗-๑๘ ดานเหนือ จดคลองบางจาก  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนราชพฤกษ   

ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางเขตภาษีเจริญกับเขตจอมทอง   

คลองบางหวา  ฝงเหนือ  และคลองภาษีเจริญ  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองยายเพียร  ฝงตะวันออก   

 ย.๗-๑๙ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนราชพฤกษ   

ฟากใต  และคลองวัดใหมยายนุย  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองบางสะแก  ฝงตะวันตก  และถนนสมเด็จพระเจาตากสิน   

ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนจอมทอง  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองดาน  ฝงตะวันออก  คลองบางหวา  ฝงเหนือ   

และคลองวัดโคนอน  ฝงตะวันออก 

 ย.๗-๒๐ ดานเหนือ จดคลองพระโขนง  ฝงใต   

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสุขุมวิท   

ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางเขตคลองเตยกับเขตพระโขนง 

  ดานตะวันตก จดการทาเรือแหงประเทศไทย  คลังน้ํามันบริษัท  ปตท.   

จํากัด  (มหาชน)  และคลังน้ํามันบริษัท  บางจาก  จํากัด  (มหาชน) 



 

๕๕ 

 ย.๗-๒๑ ดานเหนือ จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางเขตพระโขนงกับเขตคลองเตย   

ซอยสุขุมวิท  ๕๒  (ซอยศิริพร)  ฟากใต  และซอยสุขุมวิท  ๘๑  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองบางนางจีน  ฝงตะวันตก  คลองบางออ  ฝงใต   

และซอยวชิรธรรมสาธิต  ๕  ฟากตะวันออก 

  ดานใต จดซอยสุขุมวิท  ๑๐๑/๑  (ซอยวชิรธรรมสาธิต)  ฟากเหนือ   

และคลองบางออ  ฝงเหนือ   

  ดานตะวันตก จดทางพิเศษเฉลิมมหานคร  (สายทาเรือ - บางนา)  ฟากตะวันออก 

 ย.๗-๒๒ ดานเหนือ จดคลองตาสาด  (คลองคู)  ฝงใต   

  ดานตะวันออก จดคลองหนองบอน  ฝงตะวันตก  และถนนเฉลิมพระเกียรติ  ร.๙   

ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนอุดมสุข  (ซอยสุขุมวิท  ๑๐๓)  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองเคล็ด  ฝงตะวันออก 

 ย.๗-๒๓ ดานเหนือ จดถนนจอมทอง  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองดาวคะนอง  ฝงตะวันตก  และคลองวัดนาคนิมิตร   

ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดถนนพระรามท่ี  ๒  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองบางขุนเทียน  ฝงตะวันออก 

 ย.๗-๒๔ ดานเหนือ จดคลองดาวคะนอง  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดแมน้ําเจาพระยา  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดทางพิเศษเฉลิมมหานคร  ฟากเหนือ  (สายดาวคะนอง - ทาเรือ) 

  ดานตะวันตก จดถนนสุขสวัสดิ์  ฟากตะวันออก  คลองราษฎรบูรณะ   

ฝงตะวันออก  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสุขสวัสดิ์  ฟากตะวันออก  คลองบางปะกอก   

ฝงตะวันตก  คลองบางปะแกว  ฝงตะวันออก  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสุขสวัสดิ์   

ฟากตะวันออก  ซอยสุขสวัสดิ์  ๑  ฟากเหนือ  และคลองดาวคะนอง  ฝงตะวันออก 

 ย.๗-๒๕ ดานเหนือ จดซอยสุขุมวิท  ๑๐๑/๑  (ซอยวชิรธรรมสาธิต)  ฟากใต   

ซอยอุดมสุข  ๒๗  ฟากตะวันตก  และถนนอุดมสุข  (ซอยสุขุมวิท  ๑๐๓)  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองเคล็ด  ฟากตะวันตก 



 

๕๖ 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนบางนา - ตราด   

ฟากเหนือ  ซอยเชลียง  ๑  ฟากตะวันตก  และถนนบางนา - ตราด  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๘๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสุขุมวิท   

ฟากตะวันออก 

 ย.๗-๒๖ ดานเหนือ จดถนนพระรามที่  ๒  ฟากใต  และถนนสุขสวัสดิ์  ฟากตะวันตก 

  ดานตะวันออก จดคลองบางปะแกว  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดทางพิเศษเฉลิมมหานคร  (สายดาวคะนอง - ทาเรือ)  ฟากเหนือ   

และเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพระรามท่ี  ๒  ฟากใต 

  ดานตะวันตก จดคลองบางขุนเทียน  ฝงตะวันออก 

 ย.๗-๒๗ ดานเหนือ จดถนนสุขสวัสดิ์  ฟากตะวันตก  คลองบางปะกอก  ฝงตะวันตก   

เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสุขสวัสดิ์  ฟากตะวันตก  และคลองราษฏรบูรณะ   

ฝงตะวันออก   

  ดานใต จดทางพิเศษเฉลิมมหานคร  (สายดาวคะนอง - ทาเรือ)  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองบางปะแกว  ฝงตะวันออก 

 ย.๗-๒๘ ดานเหนือ จดคลองบางออ  ฝงใต  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร   

กับริมเขตทางถนนสุขุมวิท  ฟากตะวันตก  คลองบางนา  ฝงใต  ถนนสุขุมวิท  ฟากตะวันตก   

กรมอุตุนิยมวิทยา  และสถาบันทหาร 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสุขุมวิท   

ฟากตะวันออก 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสุขุมวิท   

ฟากตะวันตก 

 ย.๗-๒๙ ดานเหนือ จดถนนอุดมสุข  (ซอยสุขุมวิท  ๑๐๓)  ฟากใต  ถนนเฉลิมพระเกียรติ   

ร.๙  ฟากตะวันตก  และคลองหนองบอน  ฝงใต 

  ดานตะวันออก   จดคลองปลัดเปรียง  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองวัด  ฝงเหนือและฝงตะวันตก  และคลองเคล็ด  ฝงเหนือ 

และฝงตะวันออก 

  ดานตะวันตก จดคลองเคล็ด  ฝงตะวันออก 



 

๕๗ 

 ย.๗-๓๐ ดานเหนือ จดถนนบางนา - ตราด  ฟากใต  ซอยศรีพงษ  ฟากตะวันตก   

และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนบางนา - ตราด  ฟากใต 

  ดานตะวันออก   จดคลองบางนา  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองบางนา  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๘๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสุขุมวิท   

ฟากตะวันออก 

๓. ที่ดินประเภท  ย.๘  ถึง  ย.๑๐  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําตาล  ใหเปนที่ดินประเภทที่อยูอาศัย 

หนาแนนมาก  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ย.๘-๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนวงศสวาง   

ฟากเหนือ  และเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนรัชดาภิเษก  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันออก จดทางพิเศษศรีรัช  (สายแจงวัฒนะ - บางโคล)  ฟากตะวันตก   

และถนนประชาชื่น  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเขตทางรถไฟสายใต  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดแมน้ําเจาพระยา  ฝงตะวันออก  บริษัท  ผลิตภัณฑ 

และวัสดุกอสราง  จํากัด  และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

 ย.๘-๒ ดานเหนือ จดเขตทางรถไฟสายใต  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนประชาชื่น  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดซอยประชาชื่น  ๘  ฟากเหนือ  เสนตั้งฉากกับถนนกรุงเทพ -  

นนทบุรี  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งซอยประชาชื่น  ๘  บรรจบกับถนนกรุงเทพ - นนทบุรี  เสนขนานระยะ   

๑๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนกรุงเทพ - นนทบุรี  ฟากตะวันตก  และคลองบางโพ  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  จ ๓  ฟากตะวันออก 

 ย.๘-๓ ดานเหนือ จดเขตทางรถไฟสายใต  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดเขตทางรถไฟสายเหนือ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดซอยถนนรถไฟ  ๑  ฟากเหนือ  คลองเปรมประชากร   

ฝงตะวันออก  และถนนศูนยการคา  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองประปา  ฝงตะวันออก 

 ย.๘-๔ ดานเหนือ จดเขตทางรถไฟสายใต  ฟากใต  และถนนสาย  จ ๓   

ฟากตะวันตกและฟากใต 



 

๕๘ 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  จ ๓  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองบางซื่อ  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแมน้ําเจาพระยา  ฝงตะวันออก 

 ย.๘-๕ ดานเหนือ จดเขตทางรถไฟสายใต  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดแมน้ําเจาพระยา  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองบางพลัด  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนจรัญสนิทวงศ   

ฟากตะวันตก 

 ย.๘-๖ ดานเหนือ จดสถาบันทหาร  คลองบางกระบือ  ฝงใต  ฝงตะวันออกและ 

ฝงตะวันตก  กองพลาธิการและสรรพาวุธ  สํานักงานตํารวจแหงชาติ  กองบังคับการตํารวจสันติบาล  ๑   

กองบังคับการ  ๕  กองกํากับการ  ๓  กองสรรพวุธ 

  ดานตะวันออก จดเขตทางรถไฟสายเหนือ  ฟากตะวันตก   

  ดานใต จดถนนราชวิถี  ฟากเหนือ  ถนนพระรามท่ี  ๕  ฟากตะวันตก   

ถนนสุโขทัย  ฟากเหนือ  ถนนสามเสน  ฟากตะวันออก  คลองสามเสน  ฝงเหนือ  วังศุโขทัย   

และคณะแพทยศาสตร  วชิรพยาบาล  วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณ  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

  ดานตะวันตก จดแมน้ํ า เจาพระยา   ฝ งตะวันออก   กรมชลประทาน   

การไฟฟานครหลวงสามเสน  และโรงพยาบาลการไฟฟานครหลวง 

  ทั้งนี้  ยกเวนท่ีดินบริเวณ  ส.-๓๑  ท่ีกําหนดไวเปนสีน้ําเงิน  และบริเวณ  พ.๓-๘   

และบริเวณ  พ.๓-๑๐  ที่กําหนดไวเปนสีแดง 

 ย.๘-๗ ดานเหนือ จดสถาบันทหาร 

  ดานตะวันออก จดเขตทางรถไฟสายเหนือ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดสถาบันทหาร 

  ดานตะวันตก จดถนนพระรามท่ี  ๕  ฟากตะวันออก 

 ย.๘-๘ ดานเหนือ จดคลองบางพลัด  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดแมน้ําเจาพระยา  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองบางย่ีขัน  ฝงเหนือ  วัดดาวดึงษาราม  ซอยวัดดาวดึงษาราม   

ฟากใตและฟากตะวันตก  ถนนสมเด็จพระปนเกลา  ฟากเหนือ  ถนนอรุณอมรินทร  ฟากตะวันออก   

และคลองบางย่ีขัน  ฝงเหนือ 



 

๕๙ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนจรัญสนิทวงศ   

ฟากตะวันออก  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนราชวิถี  ฟากใต  เสนตั้งฉากกับถนนราชวิถี  

ฟากใต  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนจรัญสนิทวงศตัดกับถนนราชวิถีไปทางทิศตะวันออก  ตามแนวถนนราชวิถี   

เปนระยะ  ๖๐๐  เมตร  และซอยเจาพระยาสยาม  ฟากตะวันออกและฟากเหนือ 

 ย.๘-๙ ดานเหนือ จดคณะแพทยศาสตร  วชิรพยาบาล  วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณ   

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  สถาบันทหาร  และถนนสุโขทัย  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนนครราชสีมา  ฟากตะวันตก  ถนนราชวิถี  ฟากเหนือ   

และถนนสามเสน  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองทาวาสุกรี  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแมน้ําเจาพระยา  ฝงตะวันออก 

 ย.๘-๑๐ ดานเหนือ จดทาวาสุกรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา  มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสวนดุสิต  โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  โรงเรียนประถมสาธิต   

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  สหกรณออมทรัพยกรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  สํานักงาน 

สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ  กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   

โรงเรียนราชวินิต  สํานักหอสมุดแหงชาติ  และถนนศรีอยุธยา  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนนครราชสีมา  ฟากตะวันตก  สํานักนายกรัฐมนตรี   

กระทรวง  ศึกษาธิการ  คุรุสภา  สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย  สํานักงานคณะกรรมการปองกัน 

และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน  องคการสหประชาชาติ   

และราชตฤณมัยสมาคมแหงประเทศไทย 

  ดานใต จดคลองผดุงกรุงเกษม  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแมน้ําเจาพระยา  ฝงตะวันออก 

 ย.๘-๑๑ ดานเหนือ จดถนนกรุงเกษม  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดสํานักนายกรัฐมนตรี  กระทรวงศึกษาธิการ  คุรุสภา   

สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย  สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ   

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน  องคการสหประชาชาติ  และราชตฤณมัยสมาคมแหงประเทศไทย   

และสถาบันทหาร 

  ดานใต จดซอยวัดมกุฏกษัตริยาราม  ฟากเหนือ  ถนนประชาธิปไตย   

ฟากตะวันตก  ถนนวิสุทธิกษัตริย  ฟากเหนือ  ถนนสามเสน  ฟากตะวันออก  และธนาคารแหงประเทศไทย 

  ดานตะวันตก จดแมน้ําเจาพระยา  ฝงตะวันออก 



 

๖๐ 

 ย.๘-๑๒ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนบรมราชชนนี   

ฟากใต  ถนนอรุณอมรินทร  ฟากตะวันออก  และถนนสมเด็จพระปนเกลา  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดซอยวัดดุสิตาราม  ฟากเหนือและฟากตะวันตก  คลองขนมจีน   

ฝงเหนือและฝงตะวันตก  ถนนอรุณอมรินทร  ฟากตะวันตก  และคลองบานขมิ้น  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองมอญ  ฝงเหนือ  และสถาบันทหาร 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนจรัญสนิทวงศ   

ฟากตะวันออก  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพรานนก  ฟากใต  เสนขนานระยะ   

๔๕๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนจรัญสนิทวงศ  ฟากตะวันออก  และเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร   

กับริมเขตทางถนนพรานนก  ฟากเหนือ 

  ทั้งนี้  ยกเวนท่ีดินบริเวณ  ส.-๔๐  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน   

 ย.๘-๑๓ ดานเหนือ จดถนนกรุงเกษม  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนนครสวรรค  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนวิสุทธิกษัตริย  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนราชดําเนินนอก  ฟากตะวันออก 

 ย.๘-๑๔ ดานเหนือ จดถนนพิษณุโลก  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเขตทางรถไฟสายเหนือ  ฟากตะวันตก  และถนนหลานหลวง   

ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองผดุงกรุงเกษม  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนพระรามท่ี  ๕  ฟากตะวันออก 

 ย.๘-๑๕ ดานเหนือ จดคลองมอญ  ฝงใต  และถนนอรุณอัมรินทร  ฟากตะวันตก 

  ดานตะวันออก จดคลองบางกอกใหญ  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนเพชรเกษม   

ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนจรัญสนิทวงศ   

ฟากตะวันตก   

 ย.๘-๑๖ ดานเหนือ จดซอยวัดกัลยาณ  ฟากใต  ถนนเทศบาลสาย  ๑  ฟากใต   

และเสนตรงซึ่งลากตอจากถนนเทศบาลสาย  ๑  ฟากเหนือ  ไปยังทิศตะวันตกเฉียงใต  จนบรรจบถนนประชาธิปก   

ที่จุดซึ่งอยูหางจากจุดตัดถนนอิสรภาพกับถนนประชาธิปกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนว 

ถนนประชาธิปก  เปนระยะ  ๗๕๐  เมตร   



 

๖๑ 

  ดานตะวันออก จดถนนประชาธิปก  ฟากตะวันตก  ถนนอิสรภาพ  ฟากเหนือ   

และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนประชาธิปก  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนอินทรพิทักษ   

ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองบางกอกใหญ  ฝงตะวันออก 

 ย.๘-๑๗ ดานเหนือ จดแมน้ําเจาพระยา  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดแมน้ําเจาพระยา  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดโรงพยาบาลตากสิน  สํานักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร   

สํานักงานเขตคลองสาน  กรมเจาทา  สถานีตํารวจนครบาลสมเด็จเจาพระยา  ศูนยบริการสาธารณสุข  ๒๘   

กรุงธนบุรี  โรงพยาบาลสมเด็จเจาพระยา  ถนนลาดหญา  ฟากเหนือ  และถนนอิสรภาพ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนประชาธิปก  ฟากตะวันออก  ซอยอุทัย  ฟากใต   

และซอยสมเด็จเจาพระยา  ๑  ฟากตะวันออก 

 ย.๘-๑๘ ดานเหนือ จดถนนลาดหญา  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดแมน้ําเจาพระยา  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดถนนกรุงธนบุรี  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๕๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสมเด็จ 

พระเจาตากสิน  ฟากตะวันออก  เสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับเขตทางรถไฟสายวงเวียนใหญ - มหาชัย   

ฟากใต  และเสนขนานระยะ  ๗๕๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนเจริญนคร  ฟากตะวันตก   

 ย.๘-๑๙ ดานเหนือ จดถนนกรุงธนบุรี  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดแมน้ําเจาพระยา  ฝงตะวันตก 

  ดานตะวันตก จดคลองบางไสไก  ฝงตะวันออก  คลองบางลําภูลาง  ฝงใต   

และเสนขนานระยะ  ๕๕๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสมเด็จพระเจาตากสิน  ฟากตะวันออก   

 ย.๘-๒๐ ดานเหนือ จดเขตทางรถไฟสายปากน้ํา  ฟากตะวันตก  และทางพิเศษ 

เฉลิมมหานคร  (สายดินแดง - ทาเรือ)  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดการทาเรือแหงประเทศไทย  คลังน้ํามัน  บริษัท  ปตท.   

จํากัด  (มหาชน)  คลังน้ํามันบริษัท  บางจาก  จํากัด  (มหาชน)  และเขตทางรถไฟสายปากน้ํา  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดแมน้ําเจาพระยา  ฝงเหนือ 



 

๖๒ 

  ดานตะวันตก จดเขตทางรถไฟสายปากน้ํา  ฟากตะวันตก  เสนแบงเขต 

การปกครองระหวางเขตคลองเตยกับเขตยานนาวา  และเสนแบงเขตการปกครองระหวางเขตคลองเตย 

กับเขตสาทร 

 ย.๘-๒๑ ดานเหนือ จดคลองวัดยานนาวา  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดถนนเจริญกรุง  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองกรวย  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแมน้ําเจาพระยา  ฝงตะวันออก 

 ย.๘-๒๒ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนตากสิน -  

เพชรเกษม  ฟากใต  และเสนตรงท่ีเชื่อมระหวางจุดบนถนนสมเด็จพระเจาตากสิน  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่ง 

อยูหางจากถนนสมเด็จพระเจาตากสินตัดกับถนนตากสิน - เพชรเกษมไปทางทิศใตตามแนวถนนสมเด็จ 

พระเจาตากสิน  ที่จุดซึ่งคลองบางลําภูลาง  ฝงเหนือ  บรรจบกับคลองบางไสไก  เปนระยะ  ๒๕๐  เมตร   

  ดานตะวันออก จดคลองบางไสไก  ฝงตะวันตก  และแมน้ําเจาพระยา   

ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดถนนมไหสวรรย  ฟากเหนือ  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร   

กับริมเขตทางถนนสมเด็จพระเจาตากสิน  ฟากตะวันออก  คลองสําเหร  ฝงเหนือ  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร   

กับริมเขตทางถนนสมเด็จพระเจาตากสิน  ฟากตะวันตก  และสถาบันทหาร 

  ดานตะวันตก จดถนนรัชดาภิเษก  ฟากตะวันออก 

 ย.๘-๒๓ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนราชพฤกษ   

ฟากใต  ถนนรัชดาภิเษก  ฟากตะวันตก  และถนนมไหสวรรย  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดแมน้ําเจาพระยา  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองบางสะแก  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองบางสะแก  ฝงตะวันออก 

 ย.๘-๒๔ ดานเหนือ จดคลองกรวย  ฝงใต 

  ดานตะวันออก   จดถนนเจริญกรุง  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนพระรามท่ี  ๓  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแมน้ําเจาพระยา  ฝงตะวันออก 

 ย.๘-๒๕ ดานเหนือ จดถนนพระรามท่ี  ๓  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ  ๖  รอบพระชนมพรรษา 



 

๖๓ 

  ดานใต จดแมน้ําเจาพระยา  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแมน้ําเจาพระยา  ฝงตะวันออก 

 ย.๘-๒๖ ดานเหนือ จดถนนพระรามท่ี  ๓  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนวงแหวนอุตสาหกรรม  ฟากตะวันตก  และสวนสาธารณะ   

เฉลิมพระเกียรติ  ๖  รอบพระชนมพรรษา 

  ดานใต จดแมน้ําเจาพระยา  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองบางมะนาว  ฝงตะวันออก 

 ย.๙-๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนลาดพราว   

ฟากเหนือ  ศาลฎีกา  ศาลอุทธรณ  ศาลแพง  สํานักงานอัยการสูงสุด  และกรมสงเสริมการสงออก   

กระทรวงพาณิชย 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนรัชดาภิเษก   

ฟากตะวันออก 

  ดานใต จดถนนลาดพราว  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพหลโยธิน   

ฟากตะวันออก 

 ย.๙-๒ ดานเหนือ จดถนนลาดพราว  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนรัชดาภิเษก   

ฟากตะวันออก 

  ดานใต จดคลองน้ําแกว  ฝงเหนือ  คลองพระยาเวิก  ฝงตะวันตก   

และคลองบางซื่อ  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดสวนวชิรเบญจทัศ  (สวนรถไฟ)  สวนจตุจักร  สวนสมเด็จ 

พระนางเจาสิริกิติ์  กรมการขนสงทางบก  สถาบันการบินพลเรือน  ซอยพหลโยธิน  ๑๘/๑  (ซอยรวมศิรินิมิตร)   

แยก  ๑๘  ฟากใต  ซอยยาสูบ  ๑  ฟากใต  ซอยยาสูบ  ๒  ฟากใต  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร   

กับริมเขตทางถนนวิภาวดีรังสิต  ฟากตะวันออก  และลํารางสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฝงใต 

 ย.๙-๓ ดานเหนือ จดคลองบางโพ  ฝงใต  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร   

กับริมเขตทางถนนกรุงเทพ - นนทบุรี  ฟากตะวันตก  เสนตรงท่ีลากตอจากเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร   

กับริมเขตทางถนนกรุงเทพ - นนทบุรี  ฟากตะวันตกไปทางทิศใต  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย  ง ๗   

เปนระยะ  ๑๐๐  เมตร  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสาย  ง ๗  ฟากใต  ถนนเตชะวนิช   

ฟากตะวันตก  และถนนสาย  ง ๑๒  ฟากใต 



 

๖๔ 

  ดานตะวันออก จดเขตทางรถไฟสายเหนือ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ง ๑๐  ฟากเหนือ  ถนนพระรามที ่ ๕  ฟากตะวันออก   

และคลองบางซื่อ  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  จ ๓  ฟากตะวันออก 

 ย.๙-๔ ดานเหนือ จดซอยถนนรถไฟ  ๑  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเขตทางรถไฟสายเหนือ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ง ๑๒  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ง ๖  ฟากตะวันออก 

 ย.๙-๕ ดานเหนือ จดคลองน้ําแกว  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนรัชดาภิเษก   

ฟากตะวันออก  ถนนวัฒนธรรม  ฟากเหนือและฟากตะวนัตก  และถนนพระรามเกาซอย  ๖  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองสามเสน  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนรัชดาภิเษก  ฟากตะวันออก 

 ย.๙-๖ ดานเหนือ จดคลองบางซื่อ  ฝงเหนือ  คลองพระยาเวิก  ฝงตะวันออก   

และคลองน้ําแกว  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดถนนรัชดาภิเษก  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสุทธิสารวินิจฉัย  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนวิภาวดีรังสิต  ฟากตะวันออก 

 ย.๙-๗ ดานเหนือ จดถนนสาย  ง ๑๐  ฟากใต 

  ดานใต จดคลองบางซื่อ  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนพระรามท่ี  ๕  ฟากตะวันออก 

 ย.๙-๘ ดานเหนือ จดถนนสาย  ง ๑๐  ฟากใต  และถนนกําแพงเพชร  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพหลโยธิน   

ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองบางซื่อ  ฝงเหนือ 

 ย.๙-๙ ดานเหนือ จดคลองบางซื่อ  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพหลโยธิน   

ฟากตะวันตก 



 

๖๕ 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนประดิพัทธ   

ฟากเหนือ  ซอยประดิพัทธ  ๑๓  (ซอยประชาอุทิศ)  ฟากตะวันตก  และถนนประดิพัทธ  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดเขตทางรถไฟสายเหนือ  ฟากตะวันออก 

 ย.๙-๑๐ ดานเหนือ จดคลองบางซื่อ  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดถนนวิภาวดีรังสิต  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดสถาบันทหาร   

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพหลโยธิน   

ฟากตะวันออก 

 ย.๙-๑๑ ดานเหนือ จดคลองบางพลัด  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนจรัญสนิทวงศ   

ฟากตะวันออก  ซอยเจาพระยาสยาม  ฟากเหนือ  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสิรินธร   

ฟากเหนือ  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนจรัญสนิทวงศ  ฟากตะวันตก  เสนขนานระยะ   

๑๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสิรินธร  ฟากใต  และเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับถนนราชวิถี  ฟากใต 

  ดานใต จดคลองบางย่ีขัน  ฝงตะวันออก 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนจรัญสนิทวงศ   

ฟากตะวันตก 

 ย.๙-๑๒ ดานเหนือ จดถนนประดิ พั ทธ   ฟากใต   ซอยประดิ พัท ธ   ๑๐   

(ซอยประชานิมิต)  ฟากตะวันตก  และซอยพหลโยธิน  ๑๑  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพหลโยธิน   

ฟากตะวันออก 

  ดานใต จดคลองสามเสน  ฝงเหนือ  โรงกรองน้ําสามเสน  โรงงานผลิตน้ํา   

สามเสน  ๒  การประปานครหลวง  กรมโยธาธิการและผังเมือง  สถานรับเล้ียงและพัฒนาเด็กบานราชวิถี   

สภาสังคมสงเคราะห  สถาบันประสาท  สถาบันมะเร็งแหงชาติ  โรงพยาบาลรามาธิบดี  คณะวิทยาศาสตร   

คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล  กระทรวงการตางประเทศ  โรงพยาบาลสงฆ  องคการเภสัชกรรม   

กระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  กรมทรัพยากรธรณี  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอม  กระทรวงอุตสาหกรรม  กองบัญชาการตํารวจนครบาล  กองบังคับการตํารวจทางหลวง   

กรมทางหลวง  สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  กรุงเทพมหานคร  ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา   

กรมการศึกษานอกโรงเรยีน  สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุนราชนครินทร  สํานักงานนโยบายและแผนการขนสง 

และจราจร  และสํานักงานเครื่องกลและส่ือสาร  และถนนพระรามท่ี  ๖  ฟากตะวันออก   



 

๖๖ 

  ดานตะวันตก จดเขตทางรถไฟสายเหนือ  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนท่ีดินบริเวณ  ส.-๒๗  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ย.๙-๑๓ ดานเหนือ จดถนนสุทธิสารวินิจฉัย  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนรัชดาภิเษก  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนประชาราษฎรบําเพ็ญ  ฟากเหนือ  ถนนประชาสงเคราะห   

ฟากตะวันออกและฟากใต  ถนนสาย  ง ๑๓  ฟากเหนือ  ศูนยกอสรางและบูรณะถนน  ๒  สํานักการโยธา   

โรงบําบัดน้ําเสียกรุงเทพมหานคร  (ดินแดง)  ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร  ๒  และสถานีตํารวจนครบาลดินแดง 

  ดานตะวันตก จดถนนวิภาวดีรังสิต  ฟากตะวันออก 

 ย.๙-๑๔ ดานเหนือ จดถนนสาย  ง ๑๓  ฟากใต  ถนนประชาสงเคราะห   

ฟากตะวันออก  และถนนประชาราษฎรบําเพ็ญ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนรัชดาภิเษก  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนอโศก-ดินแดง  ฟากเหนือ  กระทรวงแรงงานและ 

สวัสดิการสังคม  โรงเรียนพิบูลยประชาสรรค  สถาบันประชานุกูล  และถนนดินแดง  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนวิภาวดีรังสิต  ศูนยกอสรางและบูรณะถนน  ๒   

สํานักการโยธา  โรงบําบัดน้ําเสียกรุงเทพมหานคร  (ดินแดง)  ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร  ๒  และสถานี 

ตํารวจนครบาลดินแดง 

 ย.๙-๑๕ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนบรมราชชนนี   

ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนจรัญสนิทวงศ   

ฟากตะวันออก   

  ดานใต จดคลองมอญ  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนจรัญสนิทวงศ   

ฟากตะวันตก 

 ย.๙-๑๖ ดานเหนือ จดสถาบันทหาร  และถนนพหลโยธิน  ๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนวิภาวดีรังสิต  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนดินแดง  ฟากเหนือ  และคลองสามเสน  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนพหลโยธิน  ฟากตะวันออก  และสถาบันทหาร 



 

๖๗ 

 ย.๙-๑๗ ดานเหนือ จดถนนดินแดง  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนอโศก - ดินแดง  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองสามเสน  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนดินแดง  ฟากใต 

 ย.๙-๑๘ ดานเหนือ จดคลองสามเสน  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดถนนพระราม  ๙  ซอย  ๖  ฟากตะวันตก  เขตแนวทางรถไฟ 

สายตะวันออก  ฟากใต  เสนตั้งฉากกับถนนเพชรบุรี  ฟากเหนือ  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากถนนประดิษฐมนูธรรม 

บรรจบกับถนนเพชรบุรีไปทางทิศตะวันออก  ตามแนวถนนเพชรบุรี  เปนระยะ  ๒๐๐  เมตร  และเสนขนาน 

ระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางซอยสุขุมวิท  ๖๓  (ซอยเอกมัย)  ฟากตะวันออก 

  ดานใต จดคลองแสนแสบ  ฝงเหนือ   

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนอโศกมนตรี   

ฟากตะวันออก  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนอโศก - ดินแดง  ฟากตะวันออก 

 ย.๙-๑๙ ดานเหนือ จดคลองแสนแสบ  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางซอยสุขุมวิท  ๖๓   

(ซอยเอกมัย)  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ข ๔๙  ฟากเหนือ  ซอยทองหลอ  ๑๐  ฟากเหนือ   

ซอยสุขุมวิท  ๕๕  (ซอยทองหลอ)  ฟากตะวันออก  และถนนสาย  ข ๔๑  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข ๔๑  ฟากตะวันออก  และซอยสุขุมวิท  ๔๙   

ฟากตะวันออก 

 ย.๙-๒๐ ดานเหนือ จดคลองมอญ  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนจรัญสนิทวงศ   

ฟากตะวันออก  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตรกับริมเขตทางถนนเพชรเกษม  ฟากเหนือ 

  ดานใต จดคลองบางกอกใหญ  ฝงตะวันตกและฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนเพชรเกษม   

ฟากเหนือ  และเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนจรัญสนิทวงศ  ฟากตะวันตก 

 ย.๙-๒๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนเพชรเกษม   

ฟากเหนือ 

  ดานตะวันออก จดคลองบางกอกใหญ  ฝงตะวันตก  และคลองดาน  ฝงตะวันตก 



 

๖๘ 

  ดานใต จดคลองวัดนางชี  ฝงเหนือ  และคลองตามวง  ฝงตะวันตก 

และฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนราชพฤกษ   

ฟากตะวันตก 

 ย.๙-๒๒ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสาย  ข ๖๑   

ฟากใต  เสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนเทอดไท  ฟากใต  คลองสําเหร  ฝงตะวันออก   

คลองบางกอกใหญ  ฝงใต  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนอินทรพิทักษ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนประชาธิปก   

เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสมเด็จพระเจาตากสิน  ฟากตะวันตก  และเสนตั้งฉากกับ 

ถนนสมเด็จพระเจาตากสิน  ฟากตะวันตกที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนตากสิน - เพชรเกษมตัดกับถนนสมเด็จ 

พระเจาตากสิน  ไปทางทิศใต  ตามแนวถนนสมเด็จพระเจาตากสิน  เปนระยะ  ๒๕๐  เมตร   

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนตากสิน -  

เพชรเกษม  ฟากใต  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนราชพฤกษ  ฟากใต  คลองบางสะแก   

ฝงตะวันตก  และคลองวัดใหมยายนุย  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองดาน  ฝงตะวันออก   

 ย.๙-๒๓ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสุขุมวิท   

ฟากใต  ถนนสาย  ข ๖๐  ฟากตะวันตก  และสถานีขนสงสายตะวันออก 

  ดานตะวันออก จดซอยสุขุมวิท  ๔๒  (ซอยกลวยน้ําไท)  ฟากตะวันตก   

และซอยอาจณรงค  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองหัวลําโพง  (คลองเตย)  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนเกษมราษฎร   

ฟากตะวันออก  เสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสาย  ข ๕๔  ฟากตะวันออก  เสนขนาน 

ระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพระรามที่  ๔  ฟากเหนือ  และซอยสุขุมวิท  ๒๔  (ซอยเกษม)   

ฟากตะวันออก 

 ย.๙-๒๔ ดานเหนือ จดซอยศรีบําเพ็ญ  ฟากใตและฟากตะวันตก  และซอยศรีรุง   

ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนเชื้อเพลิง  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนพระรามท่ี  ๓  ฟากเหนือ  และทางพิเศษเฉลิมมหานคร   

(สายดาวคะนอง - ทาเรือ)  ฟากเหนือ 



 

๖๙ 

  ดานตะวันตก จดถนนนราธิวาสราชนครินทร  ฟากตะวันออก  ถนนจันทนเกา   

ฟากใต  ถนนนางล้ินจ่ี  ฟากตะวันออก  และถนนเย็นอากาศ  ฟากตะวันออก 

 ย.๙-๒๕ ดานเหนือ จดคลองวัดนางชี  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองดาน  ฝงตะวันออก 

  ดานใต จดเสนขนาน  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนราชพฤกษ   

ฟากใต 

  ดานตะวันตก จดถนนราชพฤกษ  ฟากตะวันออก  และคลองตามวง   

ฝงตะวันออก 

 ย.๙-๒๖ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสุขุมวิท   

ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองพระโขนง  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองหัวลําโพง  (คลองเตย)  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดซอยสุขุมวิท  ๔๒  (ซอยกลวยน้ําไท)  ฟากตะวันออก   

และซอยอาจณรงค  ฟากตะวันออก 

 ย.๙-๒๗ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนจันทน   

ฟากใต  ซอยจันทน  ๔๙  ฟากตะวันออก  และซอยเจริญราษฎร  ๕  (ซอยอยูดี)  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนเจริญราษฎร  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนพระรามท่ี  ๓  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดถนนเจริญกรุง  ฟากตะวันออก 

 ย.๙-๒๘ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนจันทน   

ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาธุประดิษฐ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดซอยสาธุประดิษฐ  ๑๒  ฟากเหนือ  ซอยจันทน  ๔๓   

(ซอยวัดไผเงิน)  ฟากเหนือ  ซอยอยูดี  ๒๐/๑  ฟากตะวันตก  ซอยเจริญราษฎร  ๘  (ซอยอยูดี)  ฟากเหนือ   

และซอยเจริญราษฎร  ๕  (ซอยอยูดี)  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดซอยจันทน  ๔๙  ฟากตะวันออก 

 ย.๙-๒๙ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนจันทน   

ฟากใต  และซอยพยัคฆาภรณ  ฟากใต 



 

๗๐ 

  ดานตะวันออก จดถนนนราธิวาสราชนครินทร  ฟากตะวันตก  ถนนรัชดาภิเษก   

ฟากตะวันตก  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนนราธิวาสราชนครินทร  ฟากตะวันตก   

เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพระรามท่ี  ๓  ฟากตะวันตก  และถนนวงแหวน 

อุตสาหกรรม  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนพระรามท่ี  ๓  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางเขตยานนาวากับเขต 

บางคอแหลม  และถนนสาธุประดิษฐ  ฟากตะวันตก 

 ย.๙-๓๐ ดานเหนือ จดซอยเจริญราษฎร  ๕  (ซอยอยูดี)  ฟากใต  ซอยเจริญราษฎร  ๘   

(ซอยอยูดี)  ฟากใต  ซอยอยูดี  ๒๐/๑  ฟากตะวันออก  ซอยจันทน  ๔๓  (ซอยวัดไผเงิน)  ฟากใต   

และซอยสาธุประดิษฐ  ๑๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาธุประดิษฐ  ฟากตะวันตก  และเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางเขตบางคอแหลมกับเขตยานนาวา 

  ดานใต จดถนนพระรามท่ี  ๓  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนเจริญราษฎร  ฟากตะวันออก 

 ย.๑๐-๑ ดานเหนือ จดถนนสาย  ง ๑๐  ฟากใต  และซอยพหลโยธิน  ๑๘  ฟากใต 

  ดานใต จดคลองบางซื่อ  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพหลโยธิน   

ฟากตะวันออก 

 ย.๑๐-๒ ดานเหนือ จดคลองบางซื่อ  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพหลโยธิน   

ฟากตะวันออก  และสถาบันทหาร 

  ดานใต จดคลองสามเสน  ฝงเหนือ   

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพหลโยธิน   

ฟากตะวันตก 

  ทั้งนี้  ยกเวนท่ีดินบริเวณ  พ.๓-๗  ที่กําหนดไวเปนสีแดง 

 ย.๑๐-๓ ดานเหนือ จดคลองสามเสน  ฝงใต   

  ดานตะวันออก จดถนนพหลโยธิน  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนราชวิถี  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดซอยราชวิถี  ๑๘  (ซอยวัดมะกอก)  ฟากตะวันออก 



 

๗๑ 

 ย.๑๐-๔ ดานเหนือ จดคลองแสนแสบ  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดซอยสุขุมวิท  ๔๙  ฟากตะวันตก  ถนนสาย  ข ๔๑   

ฟากตะวันตกและฟากใต  และซอยสุขุมวิท  ๕๕  (ซอยทองหลอ)  ฟากตะวันตก   

  ดานใต จดถนนสุขุมวิท  ฟากหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนอโศกมนตรี   

ฟากตะวันออก  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร  และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

ประสานมิตร 

 ย.๑๐-๕ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนเพลินจิต   

ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนเลียบทางดวน  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพระรามที่  ๔   

ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนวิทยุ   

ฟากตะวันออก  เสนตรงท่ีลากจากซอยรวมฤดี  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตจนบรรจบกับเสนขนานระยะ   

๓๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนวิทยุ  ฟากตะวันออก  และเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับริมเขตทาง 

ถนนวิทยุ  ฟากตะวันออก 

 ย.๑๐-๖ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสุขุมวิท   

ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนรัชดาภิเษก   

ฟากตะวันตก   

  ดานใต จดคลองบางนางหงส  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนเลียบทางดวน  ฟากตะวันออก 

 ย.๑๐-๗ ดานเหนือ จดถนนสุขุมวิท  ฟากใต  และอุทยานเบญจศิริ 

  ดานตะวันออก จดซอยสุขุมวิท  ๒๔  (ซอยเกษม)  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสุขุมวิท   

ฟากใต  ซอยสุขุมวิท  ๒๔  (ซอยเกษม)  ฟากตะวันตก  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทาง 

ถนนพระรามที ่ ๔  ฟากเหนือและฟากตะวันตก 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนรัชดาภิเษก   

ฟากตะวันออก 



 

๗๒ 

 ย.๑๐-๘ ดานเหนือ จดซอยทองหลอ  ๑๐  ฟากใต  และถนนสาย  ข ๔๙  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนปรีดีพนมยงค  ฟากตะวันตก  ซอยพ่ึงสุข  ฟากเหนือ   

และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนปรีดีพนมยงค  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสุขุมวิท  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดซอยสุขุมวิท  ๕๕  (ซอยทองหลอ)  ฟากตะวันออก 

 ย.๑๐-๙ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสาทรใต   

ฟากใต  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพระรามท่ี  ๔  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเขตทางรถไฟสายปากน้ํา  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดซอยศรีรุง  ฟากเหนือ  ซอยศรีบําเพ็ญ  ฟากตะวันออก   

ถนนเย็นอากาศ  ฟากเหนือ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ  มหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตบพิตรภิมุขมหาเมฆ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอ่ียมละออ  สถานีตํารวจนครบาล 

บางโพงพาง  สถานีตํารวจนครบาลทุงมหาเมฆ  สํานักงานตรวจคนเขาเมือง  ไปรษณียสวนพลู  ศูนยบริการ 

ลูกคาทีโอที  สาขาทุงมหาเมฆ  การประปานครหลวง  สาขาทุงมหาเมฆ  และกรมการบินพาณิชย   

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนนราธิวาส 

ราชนครินทร  ฟากตะวันตก 

 ย.๑๐-๑๐ ดานเหนือ จดถนนสุขุมวิท  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนพระรามท่ี  ๔  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสุขุมวิท   

ฟากใต 

  ดานตะวันตก จดสถานีขนสงสายตะวันออก 

 ย.๑๐-๑๑ ดานเหนือ จดคลองวัดยานนาวา  ฝงใต  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร   

กับริมเขตทางถนนสาทรใต  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนนราธิวาส 

ราชนครินทร  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนจันทน   

ฟากเหนือ  ซอยจันทน  ๑๖  (ซอยทนุรัตน)  ฟากตะวันตก  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทาง 

ถนนจันทน  ฟากเหนือ  ซอยจันทน  ๑๘/๗  (ซอยเซนตหลุยส  ๓)  ฟากตะวันตก  ซอยจันทน  ๒๗   

(ซอยพระแมมารี)  ฟากตะวันตก  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนจันทน  ฟากใต   



 

๗๓ 

ซอยจันทน  ๔๙  ฟากตะวันออก  เสนแบงเขตการปกครองระหวางเขตสาทรกับเขตบางคอแหลม   

และคลองกรวย  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนเจริญกรุง  ฟากตะวันออก  และศาลแพงกรุงเทพใต   

วัดดอน  และสุสานมูลนิธิฮั่วเคี้ยวปอเต็กเซี่ยงตึ๊ง 

 ย.๑๐-๑๒ ดานเหนือ จดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตบพิตรภิมุขมหาเมฆ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ   

สถานีตํารวจนครบาลบางโพงพาง  สถานีตํารวจนครบาลทุงมหาเมฆ  สํานักงานตรวจคนเขาเมือง   

ไปรษณียสวนพลู  ศูนยบริการลูกคาทีโอที  สาขาทุงมหาเมฆ  การประปานครหลวง  สาขาทุงมหาเมฆ   

กรมการบินพาณิชย  และกองพันทหารส่ือสารที่  ๑  รักษาพระองค 

  ดานตะวันออก จดถนนนางล้ินจ่ี  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนจันทน  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนนราธิวาส 

ราชนครินทร  ฟากตะวันออก 

 ย.๑๐-๑๓ ดานเหนือ จดคลองกรวย  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางเขตบางคอแหลมกับ 

เขตสาทร  และซอยจันทน  ๔๙  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนจันทน   

ฟากใต   

  ดานตะวันตก จดถนนเจริญกรุง  ฟากตะวันออก 

 ๔.  ที่ดินประเภท  พ.๑  ถึง  พ.๕  ท่ีกําหนดไวเปนสีแดง  ใหเปนท่ีดินประเภทพาณิชยกรรม   

มีรายการดังตอไปนี้ 

 พ.๑-๑ ดานเหนือ จดซอยทวีวัฒน  ๑  ฟากใต  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร   

กับริมเขตทางถนนสรงประภา  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันออก จดถนนวิภาวดีรังสิต  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสรงประภา   

ฟากใต  และซอยสุวรรณี  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนตั้งฉากกับถนนสรงประภา  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนน 

สรงประภาตัดกับคลองเปรมประชากร  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนสรงประภา  เปนระยะ  ๓๐๐  เมตร 



 

๗๔ 

 พ.๑-๒ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสายไหม   

ฟากเหนือ 

  ดานตะวันออก จดคลองบึงพระยาสุเรนทร  ฟากตะวันออก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสุขาภิบาล  ๕   

(ถนนรัตนโกสินทรสมโภช)  ฟากตะวันออก  และเสนตั้งฉากกับถนนสุขาภิบาล  ๕  (ถนนรัตนโกสินทรสมโภช)   

ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสุขาภิบาล  ๕  (ถนนรัตนโกสินทรสมโภช)  บรรจบกับถนนสายไหมไปทาง 

ทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสุขาภิบาล  ๕  (ถนนรัตนโกสินทรสมโภช)  เปนระยะ  ๕๐๐  เมตร 

  ดานตะวันตก จดเสนตั้งฉากกับทางถนนสายไหม  ที่ จุดซึ่งอยูหางจาก 

ถนนสุขาภิบาล  ๕  (ถนนรัตนโกสินทรสมโภช)  บรรจบกับถนนสายไหมไปทางทิศตะวันตกตามแนว 

ถนนสายไหม  เปนระยะ  ๔๕๐  เมตร   

 พ.๑-๓ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนแจงวัฒนะ   

ฟากเหนือ   

  ดานตะวันออก จดสถาบันทหาร  บริษัท  กสท  โทรคมนาคม  จํากัด  (มหาชน)   

ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐  พรรษา  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๐  โรงกรองน้ําบางเขน  การประปานครหลวง   

และถนนสาย  ข ๑๓  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนแจงวัฒนะ   

ฟากใต  สถาบันทหาร  และถนนแจงวัฒนะ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองประปา  ฝงตะวันตก 

 พ.๑-๔ ดานเหนือ จดสถาบันทหาร  ซอยแจงวัฒนะ  ๑๐  แยก  ๓  ฟากตะวันตก   

ซอยแจงวัฒนะ  ๑๐  แยก  ๓  ฟากใต  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนแจงวัฒนะ   

ฟากเหนือ 

  ดานตะวันออก จดถนนวิภาวดีรังสิต  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนแจงวัฒนะ   

ฟากใต  คลองเปรมประชากร  ฝงตะวันออก  และถนนแจงวัฒนะ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดสถานแรกรับบานเมตตา  (เดิม) 

 พ.๑-๕ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนรามอินทรา   

ฟากเหนือ 

  ดานตะวันออก จดซอยรามอินทรา  ๒๓  ฟากตะวันตก  และเสนขนานระยะ   

๔๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนลาดปลาเคา  ฟากตะวันออก 



 

๗๕ 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนรามอินทรา   

ฟากใต 

  ดานตะวันตก จดสถาบันทหาร  และเสนตั้งฉากกับถนนรามอินทรา  ที่จุดซึ่ง 

อยูหางจากซอยรามอินทรา  ๑๙  บรรจบกับถนนรามอินทราไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนรามอินทรา   

เปนระยะ  ๒๕๐  เมตร 

 พ.๑-๖ ดานเหนือ จดถนนหทัยมิตร  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนนิมิตใหม  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนหทัยมิตร   

ฟากใต 

  ดานตะวันตก จดคลองสามวา  ฝงตะวันออก 

 พ.๑-๗ ดานเหนือ จดคลองแสนแสบ  ฝงใต  คลองสิบสาม  ฝงใต  และถนนผดุงพันธ   

ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข ๑๘  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสังฆสันติสุข   

ฟากใต 

  ดานตะวันตก จดเสนตั้งฉากกับถนนสังฆสันติสุข  ที่ จุดซึ่งอยูหางจาก 

ถนนสังฆสันติสุขตัดกับถนนเชื่อมสัมพันธไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนสังฆสันติสุข  เปนระยะ  ๑๐๐  เมตร   

และเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนเชื่อมสัมพันธ  ฟากตะวันตก 

 พ.๑-๘ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนงามวงศวาน   

ฟากเหนือ 

  ดานใต จดคลองบางเขน  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองประปา  ฝงตะวันตก 

 พ.๑-๙ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนรามอินทรา   

ฟากเหนือ 

  ดานตะวันออก จดซอยรามอินทรา  ๘๑  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดซอยรามอินทรา  ๕๒/๑  ฟากเหนือ  ซอยนวมินทร  ๙๖   

ฟากเหนือ  และเสนขนานระยะ  ๖๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนรามอินทรา  ฟากใต   



 

๗๖ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนนวมินทร   

ฟากตะวันตก  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนรามอินทรา  ฟากใต  และเสนตั้งฉากกับ 

ถนนรามอินทรา  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากซอยรามอินทรา  ๗๑  (ซอยวัดคูบอน)  บรรจบกับถนนรามอินทรา 

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนรามอินทรา  เปนระยะ  ๔๐๐  เมตร 

 พ.๑-๑๐ ดานเหนือ จดถนนงามวงศวาน  ฟากใต  และถนนประเสริฐมนูกิจ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพหลโยธิน   

ฟากตะวันออก 

  ดานใต จดซอยพหลโยธิน  ๓๒  (ซอยเสนานิคม  ๒)  ฟากเหนือ   

ซอยพหลโยธิน  ๓๙  ฟากเหนือ  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพหลโยธิน   

ฟากตะวันตก   

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพหลโยธิน   

ฟากตะวันตก  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนงามวงศวาน  ฟากใต  และซอยทานผูหญิงพหลฯ   

ฟากตะวันออก   

 พ.๑-๑๑ ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากกับถนนประเสริฐมนูกิจ  ที่จุดซึ่งอยูหางจาก 

ถนนประเสริฐมนูกิจตัดกับถนนนวมินทรไปทางทิศเหนือตามแนวถนนนวมินทร  เปนระยะ  ๕๐๐  เมตร 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนนวมินทร   

ฟากตะวันออก 

  ดานใต จดคลองบางเตย  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองบางขวด  ฝงตะวันออก 

 พ.๑-๑๒ ดานเหนือ จดถนนโยธินพัฒนา  ฟากใต  และคลองจ่ัน  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ   ๒๐๐   เมตร  กับริมเขตทางถนน 

ประดิษฐมนูธรรม  ฟากตะวันออก 

  ดานใต จดคลองทรงกระเทียม  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนประดิษฐมนูธรรม  ฟากตะวันออก 

 พ.๑-๑๓ ดานเหนือ จดถนนโยธินพัฒนา  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนประดิษฐมนูธรรม  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดที่ดินโฉนดท่ีดินเลขที่  ๔๓๑๑๔  ดานใต  ที่ดินโฉนดที่ดิน 

เลขที่  ๕๙๐๕๑  ดานใต  ที่ดินโฉนดท่ีดนิเลขที่  ๕๙๐๕๔  ดานใต  ที่ดินโฉนดท่ีดินเลขที ่ ๕๙๐๕๕  ดานใต   

และที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๘๖๕๒  ดานใต  ในทองท่ีแขวงลาดพราว  เขตลาดพราว  กรุงเทพมหานคร 



 

๗๗ 

  ดานตะวันตก จดที่ดินโฉนดที่ดนิเลขที่  ๘๖๕๒  ดานตะวันตก  ท่ีดินโฉนดที่ดิน 

เลขที่  ๕๙๐๕๕  ดานตะวันตก  ท่ีดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๒๒๐๘๔๔  ดานตะวันตก  ท่ีดินโฉนดที่ดิน 

เลขที่  ๑๒๙๘๐  ดานใตและดานตะวันตก  ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๑๒๙๗๙  ดานตะวันตก  คลองทรงกระเทียม   

ฝงเหนือ  และเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนประดิษฐมนูธรรม  ฟากตะวันตก 

 พ.๑-๑๔ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนลาดพราว   

ฟากเหนือ  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนโชคชัย  ๔  ฟากตะวันตก  คลองทรงกระเทียม   

ฝงใต  ถนนโชคชัย  ๔  ฟากตะวันตก  ถนนสังคมสงเคราะห  ฟากใต  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร   

กับริมเขตทางถนนโชคชัย  ๔  ฟากตะวันออก  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนลาดพราว   

ฟากเหนือ 

  ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากกับถนนลาดพราว  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยูหางจาก 

ถนนโชคชัย  ๔  บรรจบกับถนนลาดพราวไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนลาดพราว  เปนระยะ  ๔๐๐  เมตร 

  ดานใต จดซอยลาดพราว  ๖๒  ฟากเหนือ  และเสนขนานระยะ   

๑๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนลาดพราว  ฟากใต 

  ดานตะวันตก จดคลองลาดพราว  ฝงตะวันออก 

 พ.๑-๑๕ ดานเหนือ จดคลองทรงกระเทียม  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนโชคชัย  ๔   

ฟากตะวันออก 

  ดานใต จดถนนสังคมสงเคราะห  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนโชคชัย  ๔  ฟากตะวันออก 

 พ.๑-๑๖ ดานเหนือ จดซอยฉลองกรุง  ๔๑  ฟากใต  และซอยฉลองกรุง  ๓๘   

ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองลําปลาทิว  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองลําชวดเตย  ฝงเหนือ  ถนนฉลองกรุง  ฟากตะวันออก   

และนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนฉลองกรุง   

ฟากตะวันตก 

 พ.๑-๑๗ ดานเหนือ จดคลองประเวศบุรีรมย  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดซอยหลวงแพง  ๑  (ซอยประชาพัฒนา)  ฟากตะวันตก   

และซอยหมูบานสภาวัลย  ฟากตะวันตก 



 

๗๘ 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนหลวงแพง   

ฟากใต  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนลาดกระบัง  ฟากใต 

  ดานตะวันตก จดคลองหนองปรือ  ฝงตะวันออก 

 พ.๑-๑๘ ดานเหนือ จดคลองพระโขนง  ฝงใต   

  ดานตะวันออก จดซอยออนนุช  ๔๙  (ซอยโมราวรรณ)  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนออนนุช  (ซอยสุขุมวิท  ๗๗)  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองขุนสกล  ฝงตะวันออก 

 พ.๑-๑๙ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนเพชรเกษม   

ฟากเหนือ 

  ดานตะวันออก จดคลองมหาศร  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนเพชรเกษม   

ฟากใต 

  ดานตะวันตก จดถนนมาเจริญ  ฟากตะวันออก  เสนตรงที่ลากตอจาก 

ซอยเพชรเกษม  ๘๑/๓  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  จนบรรจบกับถนนมาเจริญ  ที่จุดซึ่งถนนมาเจริญ 

บรรจบกับถนนเพชรเกษม  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตและทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนมาเจริญ   

เปนระยะ  ๖๗๕  เมตร  ซอยเพชรเกษม  ๘๑/๓  ฟากตะวันออก  และซอยเพชรเกษม  ๑๑๔  ฟากตะวันออก 

 พ.๑-๒๐ ดานเหนือ จดคลองบางพราน  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดซอยอุดมทรัพย  ฟากตะวันตก  ถนนเอกชัย  ฟากใต   

และซอยเอกชัย  ๖๕  (ซอยศิริอยูวิทยา)  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองบางบอน  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนบางขุนเทียน   

ฟากตะวันตก  และซอยเอกศิริ  ฟากตะวันออก 

 พ.๑-๒๑ ดานเหนือ จดคลองสะพานควาย  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนประชาอุทิศ   

ฟากตะวันออก 

  ดานใต จดซอยประชาอุทิศ  ๗๕  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนประชาอุทิศ  ฟากตะวันออก 

 พ.๒-๑ ดานเหนือ จดถนนปญญา - รามอินทรา  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองเกร็ด  ฝงตะวันตก 



 

๗๙ 

  ดานใต จดถนนสาย  จ ๒  ฟากเหนือ  ถนนรามอินทรา  ฟากตะวันตก   

และเสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนรัชดา - รามอินทรา  ฟากใต 

  ดานตะวันตก จดถนนกาญจนาภิเษก  ฟากตะวันออก 

 พ.๒-๒ ดานเหนือ จดคลองแสนแสบ  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนรมเกลา   

ฟากตะวันออก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนรามคําแหง   

ฟากใต 

  ดานตะวันตก จดซอยรามคําแหง  ๑๘๘  ฟากตะวันออก  และเสนตรง 

ที่ลากจากซอยรามคําแหง  ๑๘๘  ฟากตะวันออก  จนบรรจบกับคลองแสนแสบ  ฝงใต 

 พ.๒-๓ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางรถไฟสายใต   

ฟากเหนือ 

  ดานตะวันออก จดถนนราชพฤกษ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเขตทางรถไฟสายใต  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนตั้งฉากกับเขตทางรถไฟสายใต  ที่จุดซึ่งอยูหางจาก 

เขตทางรถไฟสายใตตัดกับถนนราชพฤกษไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวเขตทางรถไฟสายใต   

เปนระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร 

 พ.๒-๔ ดานเหนือ จดทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๗  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนรมเกลา  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนลาดกระบัง  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนตั้งฉากกับถนนลาดกระบัง  ที่จุดซึ่งหางจากถนนรมเกลา 

ตัดกับถนนลาดกระบังไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนลาดกระบัง  เปนระยะ  ๘๐๐  เมตร  และคลองสองตนนุน   

ฝงตะวันออก 

 พ.๒-๕ ดานเหนือ จดคลองส่ีบาท  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๖๕๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพระรามที่  ๒   

ซอย  ๕๔  ฟากตะวันออก  และถนนทาขาม  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพระรามที่  ๒   

ฟากใต 



 

๘๐ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนเทียนทะเล   

ฟากตะวันตก  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนบางขุนเทียน  ฟากตะวันตก 

 พ.๓-๑ ดานเหนือ จดถนนพหลโยธิน  ฟากตะวันตก  และคลองลําผักชี  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองลําผักชี  ฝงตะวันตก  และเสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร   

กับริมเขตทางถนนพหลโยธิน  ฟากตะวันออก 

  ดานใต จดซอยพหลโยธิน  ๔๘  ฟากเหนือ  และซอยพหลโยธิน  ๖๗   

ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองสอง  (คลองถนน)  ฝงตะวันออก 

 พ.๓-๒ ดานเหนือ จดซอยพหลโยธิน  ๕๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพหลโยธิน   

ฟากตะวันออก 

  ดานใต จดคลองลําผักชี  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนพหลโยธิน  ฟากตะวันออก 

 พ.๓-๓ ดานเหนือ จดบริษัท  กสท  โทรคมนาคม  จํากัด  (มหาชน)  ศูนยราชการ 

เฉลิมพระเกียรติ  ๘๐  พรรษา  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๐  โรงกรองน้ําบางเขน  และการประปานครหลวง 

  ดานตะวันออก จดที่ดินโฉนดที่ดินเลขท่ี  ๓๔๙๖  ดานตะวันออกและดานใต   

ในทองที่แขวงทุงสองหอง  เขตหลักส่ี  กรุงเทพมหานคร  เสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับริมเขตทาง 

ถนนนอรธปารค  ๒  ฟากตะวันออก  ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๑๓๒๑๗๖  ดานเหนือ  ที่ดินโฉนดที่ดิน 

เลขที่  ๑๓๒๑๗๗  ดานเหนือ  ท่ีดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๑๓๒๑๗๘  ดานเหนือและดานตะวันออก  ที่ดินโฉนดที่ดิน 

เลขที่  ๑๒๑๗๔๓  ดานตะวันออก  ที่ดินโฉนดท่ีดินเลขที่  ๑๓๒๑๘๑  ดานตะวันออก  ที่ดินโฉนดที่ดิน 

เลขที่  ๑๓๒๑๘๒  ดานตะวันออก  ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๕๙๑๓๐  ดานตะวันออกและดานใต  ที่ดินโฉนดท่ีดิน 

เลขที่  ๑๑๔๖๙๒  ดานตะวันออก  ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๘๙๖๒๑  ดานตะวันออกและดานใต  ที่ดินโฉนดท่ีดิน 

เลขที่  ๑๐๓๕๘๖  ดานตะวันออกและดานใต  ในทองท่ีแขวงทุงสองหอง  เขตหลักส่ี  กรุงเทพมหานคร   

เสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนนอรธปารค  ๑  ฟากเหนือ  เสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร   

กับริมเขตทางถนนชิดชน  ฟากเหนือ  และเขตทางรถไฟสายเหนือ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนชิดชน   

ฟากใต  เสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนนอรธปารค  ๑  ฟากใต  ที่ดินโฉนดที่ดิน 

เลขที่  ๑๒๕๘๖๙  ดานใต  ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๓๒๑  ดานตะวันออก  ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๑๒๕๘๖๕   



 

๘๑ 

ดานเหนือและดานตะวันออก  ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๑๒๕๘๖๔  ดานตะวันออกและดานใต  ท่ีดินโฉนดที่ดิน 

เลขที่  ๓๒๒  ดานตะวันออกและดานใต  ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๑๓๘๓  ดานใต  ท่ีดินโฉนดที่ดิน 

เลขที่  ๑๓๘๔  ดานตะวันออก  ดานใตและดานตะวันตก  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตรกับถนนนอรธปารค  ๑   

ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๖๙๓๓๑  ดานตะวันออก  ที่ดินโฉนดท่ีดินเลขที่  ๖๙๓๓๒  ดานตะวันออก   

ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๖๙๓๓๓  ดานตะวันออก  ที่ดินโฉนดท่ีดินเลขที่  ๖๙๓๓๔  ดานตะวันออก   

ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๖๙๓๓๕  ดานตะวันออก  ที่ดินโฉนดท่ีดินเลขที่  ๖๙๓๓๖  ดานตะวันออก   

ที่ดินโฉนดที่ดนิเลขที่  ๖๙๓๓๗  ดานตะวันออก  ดานใตและดานตะวันตก  ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๖๙๓๑๓   

ดานใต  ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๖๙๒๑๙  ดานตะวันออก  ท่ีดินโฉนดท่ีดินเลขที่  ๖๙๒๑๘  ดานตะวันออก   

ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๖๙๓๑๐  ดานเหนือ  ดานตะวันออกและดานใต  ท่ีดินโฉนดท่ีดินเลขที่  ๑๒๔๗๕๗   

ดานตะวันออก  ท่ีดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๑๒๔๗๕๖  ดานตะวันออก  ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๙๘๐๔๖  ดานเหนือ   

ดานตะวันออกและดานใต  ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๒๔๒๕  ดานตะวันออก  ดานใตและดานตะวันตก   

ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๑๒๕๓๖๙  ดานตะวันออก  ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๑๕๙๐  ดานตะวันออก  ดานใต 

และดานตะวันตก  ที่ดินโฉนดที่ดินเลขท่ี  ๙๔๒  ดานตะวันตก  ที่ดินโฉนดที่ดินเลขท่ี  ๑๓๗๘   

ดานตะวันตก  และที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๑๓๗๗  ดานใตและดานตะวันตก  ทั้งนี้ใหครอบคลุมที่ดิน 

ตามที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๖๙๓๓๙  ในทองที่แขวงทุงสองหอง  เขตหลักส่ี  กรุงเทพมหานคร 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๓๒๐  เมตร  กับริมเขตทางซอยงามวงศวาน  ๔๗   

ฟากตะวันตก  เขตที่ดินหมูบานการเคหะทาทราย  และตามที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๕๔๔๙  ท่ีดินโฉนดที่ดิน 

เลขที่  ๖๔๐๓  ที่ดินโฉนดที่ดนิเลขที่  ๖๔๐๔  ที่ดินโฉนดท่ีดินเลขที่  ๖๔๐๕  ที่ดินโฉนดที่ดนิเลขที่  ๖๔๐๖   

ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๖๔๐๗  ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๖๔๐๘  ท่ีดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๖๔๐๙  ท่ีดินโฉนดที่ดิน 

เลขที่  ๖๔๑๐  ที่ดินโฉนดที่ดนิเลขที่  ๖๔๑๑  ที่ดินโฉนดท่ีดินเลขที่  ๖๔๑๒  ที่ดินโฉนดที่ดนิเลขที่  ๖๔๑๓   

ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๖๔๑๔  ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๖๔๑๕  ท่ีดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๖๔๑๖  ท่ีดินโฉนดที่ดิน 

เลขที่  ๖๔๑๗  ที่ดินโฉนดที่ดนิเลขที่  ๖๔๑๘  ที่ดินโฉนดท่ีดินเลขที่  ๖๔๑๙  ที่ดินโฉนดที่ดนิเลขที่  ๖๔๒๐   

ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๖๔๒๑  ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๖๔๒๒  ท่ีดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๖๔๒๓  ท่ีดินโฉนดที่ดิน 

เลขที่  ๖๔๒๔  ที่ดินโฉนดที่ดนิเลขที่  ๖๔๒๕  ที่ดินโฉนดท่ีดินเลขที่  ๖๔๒๖  ที่ดินโฉนดที่ดนิเลขที่  ๖๔๒๗   

ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๖๔๒๘  ในทองที่แขวงทุงสองหอง  เขตหลักส่ี  กรุงเทพมหานคร  บริษัท  กสท   

โทรคมนาคม  จํากัด  (มหาชน)  ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐  พรรษา  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๐   

โรงกรองน้ําบางเขน  และการประปานครหลวง 



 

๘๒ 

 พ.๓-๔ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนประเสริฐมนูกิจ   

ฟากเหนือ 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสาย  ข ๑๙   

ฟากตะวันออก  และเสนตั้งฉากกับถนนประเสริฐมนูกิจ  ฟากใต  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย  ข ๑๙   

บรรจบกับถนนประเสริฐมนูกิจไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนประเสริฐมนูกิจ  เปนระยะ  ๒๐๐  เมตร 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนประเสริฐมนูกิจ   

ฟากใต 

  ดานตะวันตก จดเสนตั้งฉากกับถนนประเสริฐมนูกิจ  ที่จุดซึ่งอยูหางจาก 

ถนนเสนานิเวศน  ซอย  ๒๐๐  บรรจบกับถนนประเสริฐมนูกิจไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนประเสริฐมนูกิจ   

เปนระยะ  ๕๐๐  เมตร 

 พ.๓-๕ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสุวินทวงศ   

ฟากเหนือ 

  ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากกับถนนสุวินทวงศ  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยูหางจาก 

ถนนรมเกลาบรรจบกบัถนนสุวินทวงศไปทางทศิตะวันออกตามแนวถนนสุวินทวงศ  เปนระยะ  ๒๐๐  เมตร   

และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนรมเกลา  ฟากตะวันออก 

  ดานใต จดคลองแสนแสบ  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดริมเขตทางซอยมีนบุรีสแควร  ฟากตะวันออก  ถนนสีหบุรานุกิจ   

ฟากเหนือ  และถนนรามอินทรา  ฟากเหนือ   

  ทั้งนี้  ยกเวนท่ีดินบริเวณ  ส.-๒๑  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 พ.๓-๖ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสาย  ง ๗   

ฟากเหนือ  และซอยประชาชื่น  ๘  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนประชาชื่น  ฟากตะวันตก  ถนนศูนยการคา  ฟากใต   

คลองเปรมประชากร  ฝงตะวันตก  และถนนพระรามท่ี  ๕  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสาย  ง ๗   

ฟากใต 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตรกับริมเขตทางถนนกรุงเทพ -  

นนทบุรี  ฟากตะวันตก 



 

๘๓ 

 พ.๓-๗ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนประดิพัทธ   

ฟากเหนือ  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพหลโยธิน  ฟากตะวันตก  ซอยวัดไผตัน  ฟากใต   

ถนนพหลโยธิน  ฟากตะวันออก  และเสนตั้งฉากกับถนนพหลโยธิน  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจาก 

ถนนพหลโยธินตัดกับคลองบางซื่อ  ไปทางทิศใตตามแนวถนนพหลโยธิน  เปนระยะ  ๑๐๐  เมตร 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพหลโยธิน   

ฟากตะวันตก  ซอยทางเขาธนาคารออมสิน  สํานักงานใหญ  และถนนพหลโยธิน  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดซอยพหลโยธิน  ๑๑  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดซอยประดิพัทธ  ๑๐  (ซอยประชานิมิต)  ฟากตะวันออก   

ถนนประดิพัทธ  ฟากเหนือ  และซอยประดิพัทธ  ๑๓  (ซอยประชาอุทิศ)  ฟากตะวันออก 

 พ.๓-๘ ดานเหนือ จดซอยสามเสน  ๒๕  (ซอยวัดจันทรสโมสร)  ฟากใต   

ถนนสามเสน  ฟากตะวันออก  และคลองบางกระบือ  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสามเสน   

ฟากตะวันออก  ซอยสามเสน  ๑๘  (ซอยสุขเกษม)  ฟากใต  เสนขนานระยะ  ๑๘๐  เมตร  กับริมเขตทาง 

ถนนสามเสน  ฟากตะวันออก  และซอยนครไชยศรี  ๓  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนนครไชยศรี  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสามเสน   

ฟากตะวันตก  กรมชลประทาน  การไฟฟานครหลวง  สามเสน  และโรงพยาบาลการไฟฟานครหลวง 

 พ.๓-๙ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสิรินธร   

ฟากเหนือ  และซอยเจาพระยาสยาม  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันออก จดซอยเจาพระยาสยาม  ฟากตะวันตก  และเสนตรงท่ีลากจาก 

ซอยเจาพระยาสยาม  ฟากตะวันตก  ไปตั้งฉากกับถนนราชวิถี  ฟากใต 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนราชวิถี   

ฟากใต  เสนตั้งฉากกับถนนราชวิถี  ฟากใต  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากถนนจรัญสนิทวงศตัดกับถนนราชวิถีไปทาง 

ทิศตะวันออก  ตามแนวถนนราชวิถี  เปนระยะ  ๖๐๐  เมตร  และเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมเขตทาง 

ถนนสิรินธร  ฟากใต 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนจรัญสนิทวงศ   

ฟากตะวันตก 



 

๘๔ 

 พ.๓-๑๐ ดานเหนือ จดซอยสุดสงวน  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมเขตทางซอยมิตรอนันต   

ฟากตะวันตก  ถนนนครไชยศรี  ฟากเหนือ  และกรมสรรพสามิต 

  ดานใต จดคลองสามเสน  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนพระรามท่ี  ๕  ฟากตะวันออก 

 พ.๓-๑๑ ดานเหนือ จดคลองบางย่ีขัน  ฝงใต   

  ดานตะวันออก จดถนนอรุณอมรินทร  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสมเด็จพระปนเกลา  ฟากเหนือ  และถนนบรมราชชนนี   

ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองบางบําหร ุ ฝงตะวันออก 

 พ.๓-๑๒ ดานเหนือ จดถนนบรมราชชนนี  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดถนนอรุณอมรินทร  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนบรมราชชนนี   

ฟากใต   

  ดานตะวันตก จดคลองบางบําหร ุ ฝงตะวันออก 

 พ.๓-๑๓ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนลาดพราว   

ฟากเหนือ 

  ดานตะวันออก จดถนนนวมินทร  ฟากตะวันตก  ซอยพุฒตาล  ฟากตะวันตก   

ถนนเสรีไทย  ฟากเหนือ  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพวงศิริ  ฟากตะวันออก   

ถนนรามคําแหง  ฟากเหนือ  และถนนสาย  ข ๓๔  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดซอยหมูบานมาลีสวนสน  ๘  ฟากเหนือ  ถนนศรีนครินทร   

ซอยโตะล้ิม  ฟากเหนือ  ถนนศรีนครินทร  ฟากตะวันตก  และซอยสุดนารี  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดซอยรามคําแหง  ๕๒  ฟากตะวันออก  ถนนรามคําแหง   

ฟากเหนือ  ลํารางสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฝงตะวันออก  คลองแสนแสบ  ฝงเหนือ  คลองยายเผ่ือน   

ฝงตะวันออก  ถนนลาดพราว  ฟากใต  และถนนแฮปปแลนด  สาย  ๑  ฟากตะวันออก 

 พ.๓-๑๔ ดานเหนือ จดธนาคารแหงประเทศไทย  ถนนวิสุทธิกษัตริย  ฟากใต   

ซอยวัดมกุฎกษัตริยาราม  ฟากใต  และสถาบันทหาร 

  ดานตะวันออก จดถนนราชดาํเนินนอก  ฟากตะวันตก  สํานักงานการปฏิรูปท่ีดิน 

เพ่ือเกษตรกรรม  และกระทรวงเกษตรและสหกรณ 



 

๘๕ 

  ดานใต จดคลองรอบกรุง  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแมน้ําเจาพระยา  ฝงตะวันออก 

 พ.๓-๑๕   ดานเหนือ จดคลองแสนแสบ  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดซอยรามคําแหง  ๖๕  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนรามคําแหง  ฟากเหนือ  ซอยรามคําแหง  ๒๔   

ฟากตะวันตก  และเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนรามคําแหง  ฟากใต 

  ดานตะวันตก จดเสนตั้งฉากกับถนนรามคําแหง  ท่ีจุดซึ่งซอยรามคําแหง  ๒๔   

บรรจบกับถนนรามคําแหง  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนรามคําแหง  เปนระยะ  ๘๕๐  เมตร   

และซอยรามคําแหง  ๙  ฟากตะวันออก 

 พ.๓-๑๖   ดานเหนือ จดถนนศรีอยุธยา  ฟากใต  และสถาบันทหาร 

  ดานตะวันออก จดถนนพญาไท  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเขตทางรถไฟสายตะวันออก  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดโรงกรองน้ําสามเสน  โรงงานผลิตน้ําสามเสน  ๒  การประปา 

นครหลวง  กรมโยธาธิการและผังเมือง  สถานรับเล้ียงและพัฒนาเด็กบานราชวิถี  สภาสังคมสงเคราะห   

สถาบันประสาท  สถาบันมะเร็งแหงชาติ  โรงพยาบาลรามาธิบดี  คณะวิทยาศาสตร  คณะเภสัชศาสตร   

มหาวิทยาลัยมหิดล  กระทรวงการตางประเทศ  โรงพยาบาลสงฆ  องคการเภสัชกรรม  กระทรวงสาธารณสุข   

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  กรมทรัพยากรธรณี  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   

กระทรวงอุตสาหกรรม  กองบัญชาการตํารวจนครบาล  กองบังคับการตํารวจทางหลวง  กรมทางหลวง   

สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  กรุงเทพมหานคร  ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา  กรมการศึกษา 

นอกโรงเรียน  สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุนราชนครินทร  สํานักงานนโยบายและแผนการขนสง 

และจราจร  และสํานักงานเครื่องกลและส่ือสาร 

  ทั้งนี้  ยกเวนท่ีดินบริเวณ  ส.-๔๓  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 พ.๓-๑๗ ดานเหนือ จดถนนวิสุทธิ์กษัตริย  ฟากใต  ถนนนครสวรรค  ฟากใต   

และถนนกรุงเกษม  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนกรุงเกษม  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนเจริญกรุง  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองรอบกรุง  ฝงตะวันออก  และถนนราชดําเนินนอก   

ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนท่ีดินบริเวณ  ส.-๔๗  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 



 

๘๖ 

 พ.๓-๑๘ ดานเหนือ จดสถาบันทหาร  และเขตทางรถไฟสายตะวันออก  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพญาไท   

ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองแสนแสบ  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเขตทางรถไฟสายเหนือ  ฟากตะวันออก  ถนนเพชรบุรี   

ฟากใต  โรงกรองน้ําสามเสน  โรงงานผลิตน้ําสามเสน  ๒  การประปานครหลวง  กรมโยธาธิการและผังเมือง   

สถานรับเล้ียงและพัฒนาเด็กบานราชวิถี  สภาสังคมสงเคราะห  สถาบันประสาท  สถาบันมะเร็งแหงชาติ   

โรงพยาบาลรามาธิบดี  คณะวิทยาศาสตร  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล  กระทรวงการตางประเทศ   

โรงพยาบาลสงฆ  องคการเภสัชกรรม  กระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

กรมทรัพยากรธรณี  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  กระทรวงอุตสาหกรรม  กองบัญชาการ 

ตํารวจนครบาล  กองบังคับการตํารวจทางหลวง  กรมทางหลวง  สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   

กรุงเทพมหานคร  ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา  กรมการศึกษานอกโรงเรียน  สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุน 

ราชนครินทร  สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร  และสํานักงานเครื่องกลและส่ือสาร 

 พ.๓-๑๙ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพรานนก -  

พุทธมณฑลสาย  ๔  ฟากเหนือ  และเสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพรานนก  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนจรัญสนิทวงศ   

ฟากตะวันออก  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพรานนก  ฟากเหนือ  เสนขนานระยะ   

๔๕๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนจรัญสนิทวงศ  ฟากตะวันออก  และเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร   

กับริมเขตทางถนนพรานนก  ฟากใต 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพรานนก   

ฟากใต  และเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพรานนก - พุทธมณฑลสาย  ๔  ฟากใต 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนจรัญสนิทวงศ 

 พ.๓-๒๐ ดานเหนือ จดถนนหลานหลวง  ฟากใต  สมาคมสตรีแหงประเทศไทย   

และบานมนังคศิลา 

  ดานตะวันออก จดเขตทางรถไฟสายเหนือ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองแสนแสบ  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองผดุงกรุงเกษม  ฝงตะวันออก 



 

๘๗ 

 พ.๓-๒๑ ดานเหนือ จดคลองแสนแสบ  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพญาไท   

ฟากตะวันตก  ถนนพระรามที่  ๑  ฟากเหนือ  ซอยจุฬาลงกรณ  ๕  ฟากตะวันตก  ซอยจุฬาลงกรณ  ๑๒   

ฟากใต  และซอยจุฬาลงกรณ  ๙  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนพระรามท่ี  ๔  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดกระทรวงพลังงาน  การรถไฟแหงประเทศไทย  และสถานี 

รถไฟกรุงเทพ  และคลองผดุงกรุงเกษม  ฝงตะวันออก 

 พ.๓-๒๒ ดานเหนือ จดถนนเจริญกรุง  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดคลองผดุงกรุงเกษม  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดแมน้ําเจาพระยา  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองรอบกรุง  ฝงตะวันออก 

 พ.๓-๒๓ ดานเหนือ จดเขตทางรถไฟสายตะวันออก  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดทางพิเศษฉลองรัช  (สายรามอินทรา - อาจณรงค)  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองตัน  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองตัน  ฝงตะวันออก  และคลองแสนแสบ  ฝงตะวันออก 

 พ.๓-๒๔ ดานเหนือ จดถนนพระราม  ๙  ฟากใต  และทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๗   

ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๖๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนศรีนครินทร   

ฟากตะวันออก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพัฒนาการ   

ฟากใต  คลองหัวหมาก  ฝงเหนือ  และเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพัฒนาการ  ฟากใต 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนศรีนครินทร   

ฟากตะวันตก 

 พ.๓-๒๕ ดานเหนือ จดถนนพระรามท่ี  ๔  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดซอยสองพระ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนส่ีพระยา  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดซอยเจริญกรุง  ๓๐  ฟากตะวันออก  และคลองผดุงกรุงเกษม   

ฝงตะวันออก 



 

๘๘ 

 พ.๓-๒๖ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพระรามที่  ๔   

ฟากเหนือ 

  ดานตะวันออก จดทางพิเศษเฉลิมมหานคร  (สายดินแดง - ทาเรือ)  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนพระรามท่ี  ๔  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดซอยปลูกจิต  ฟากตะวันออก 

 พ.๓-๒๗ ดานเหนือ จดสวนเบญจกิติ  โรงงานยาสูบ  ถนนรัชดาภิเษก  ฟากตะวันตก   

และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพระรามท่ี  ๔  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสาย  ข ๕๔   

ฟากตะวันออก  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนเกษมราษฎร  ฟากตะวันออก  คลองหัวลําโพง   

(คลองเตย)  ฝงใต  และถนนเกษมราษฎร  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดทางพิเศษเฉลิมมหานคร  (สายดินแดง - ทาเรือ)  ฟากเหนือ   

และเขตทางรถไฟสายปากน้ํา  ฟากเหนือ   

 พ.๓-๒๘ ดานเหนือ จดถนนพระรามท่ี  ๔  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเขตทางรถไฟสายปากน้ํา  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพระรามที่  ๔   

ฟากใต 

  ดานตะวันตก จดซอยงามดูพลี  ฟากตะวันออก 

 พ.๓-๒๙ ดานเหนือ จดคลองบางกอกใหญ  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองสําเหร  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดถนนเทอดไท  ฟากใต  เสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร   

กับริมเขตทางถนนสาย  ข ๖๑  ฟากใต 

  ดานตะวันตก จดคลองดาน  ฝงตะวันออก 

 พ.๓-๓๐ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสาทรใต   

ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนนราธิวาส 

ราชนครินทร  ฟากตะวันออก  ซอยนราธิวาสราชนครินทร  ๑๗  ฟากเหนือ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   

วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตบพิตรภิมุขมหาเมฆ  วิทยาลัยอาชีวศึกษา 

เอี่ยมละออ  สถานีตํารวจนครบาลบางโพงพาง  สถานีตํารวจนครบาลทุงมหาเมฆ  สํานักงานตรวจคนเขาเมือง   



 

๘๙ 

ไปรษณียสวนพลู  ศูนยบริการลูกคาทีโอที  สาขาทุงมหาเมฆ  การประปานครหลวง  สาขาทุงมหาเมฆ   

กรมการบินพาณิชย  และกองพันทหารส่ือสารที่  ๑  รักษาพระองค 

  ดานใต จดถนนจันทนเกา  ฟากเหนือ  ถนนนราธิวาสราชนครินทร   

ฟากตะวันออก  ถนนจันทน  ฟากเหนือ  ถนนสาธุประดิษฐ  ฟากตะวันตก  และเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร   

กับริมเขตทางถนนจันทน  ฟากใต 

  ดานตะวันตก จดซอยจันทน  ๒๗  (ซอยพระแมมารี)  ฟากตะวันออก   

ซอยจันทน  ๑๘/๗  (ซอยเซนตหลุยส  ๓)  ฟากตะวันออก  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทาง 

ถนนจันทน  ฟากเหนือ  ซอยจันทร  ๑๖  (ซอยทนุรัตน)  ฟากตะวันออก  เสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร   

กับริมเขตทางถนนจันทน  ฟากเหนือ  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนนราธิวาสราชนครินทร   

ฟากตะวันตก 

 พ.๓-๓๑ ดานเหนือ จดซอยพ่ึงสุข  ฟากใต  ถนนปรีดีพนมยงค  ฟากตะวันออก   

และซอยมีสุวรรณ  ๓  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนปรีดีพนมยงค   

ฟากตะวันออก  เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสุขุมวิท  ฟากเหนือ  คลองพระโขนง   

ฝงตะวันตก  และคลองบางนางจีน  ฝงใตและฝงตะวันตก 

  ดานใต จดซอยสุขุมวิท  ๘๑  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสุขุมวิท  ฟากตะวันออก  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร   

กับริมเขตทางถนนปรีดีพนมยงค  ฟากตะวันตก 

 พ.๓-๓๒ ดานเหนือ จดคลองพระโขนง  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดซอยออนนุช  ๗  (ซอยวัดมหาบุศย )  ฟากตะวันตก   

ถนนออนนุช  (ซอยสุขุมวิท  ๗๗)  ฟากเหนือ  และเสนตั้งฉากกับถนนออนนุช  (ซอยสุขุมวิท  ๗๗)  ที่จุดซึ่ง 

อยูหางจากถนนออนนุช  (ซอยสุขุมวิท  ๗๗)  ตัดกับคลองบางนางจีนไปทางทิศตะวันออกตามแนว 

ถนนออนนุช  (ซอยสุขุมวิท  ๗๗)  เปนระยะ  ๔๕๐  เมตร   

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางซอยถนนออนนุช   

(ซอยสุขุมวิท  ๗๗)  ฟากใต 

  ดานตะวันตก จดคลองบางนางจีน  ฝงตะวันออก 

 พ.๓-๓๓ ดานเหนือ จดถนนพระรามท่ี  ๔  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสุขุมวิท  ฟากตะวันตก 



 

๙๐ 

  ดานใต จดซอยสุขุมวิท  ๕๒  (ซอยศิริพร)  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสุขุมวิท   

ฟากตะวันตก 

 พ.๓-๓๔ ดานเหนือ จดคลองบางจาก  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองราชมนตรี  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองราษฎรสามัคคี  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนกาญจนาภิเษก  ฟากตะวันออก 

 พ.๓-๓๕ ดานเหนือ จดคลองบางจาก  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองยายเพียร  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองภาษีเจริญ  ฝงเหนือ   

  ดานตะวันตก จดคลองราชมนตรี  ฝงตะวันออก 

 พ.๓-๓๖ ดานเหนือ จดทางพิเศษเฉลิมมหานคร  (สายดาวคะนอง - ทาเรือ)  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเขตทางรถไฟสายปากน้ํา  ฟากตะวันตก  เสนแบงเขต 

การปกครองระหวางเขตยานนาวากับเขตคลองเตย  และแมน้ําเจาพระยา  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดแมน้ําเจาพระยา  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนวงแหวนอุตสาหกรรม  ฟากตะวันออก  เสนขนาน 

ระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพระรามที่  ๓  ฟากตะวันตก  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร   

กับริมเขตถนนนราธิวาสราชนครินทร  ฟากตะวันตก   

 พ.๓-๓๗ ดานเหนือ จดคลองสําเหร  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสมเด็จ 

พระเจาตากสิน  ฟากตะวันออก   

  ดานใต จดถนนมไหสวรรย  ฟากเหนือ  และถนนรัชดาภิเษก  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนตรงท่ีลากจากจุดบรรจบระหวางถนนสมเด็จพระเจาตากสิน 

กับถนนรัชดาภิเษก  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนรัชดาภิเษก  เปนระยะ  ๓๔๐  เมตร  ไปยัง 

ซอยสมเดจ็พระเจาตากสิน  ๓๐  ฟากใต  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสมเด็จพระเจาตากสิน   

ฟากตะวันตก  และสถาบันทหาร 

 พ.๓-๓๘ ดานเหนือ จดถนนจันทน  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนนราธิวาสราชนครินทร  ฟากตะวันตก 



 

๙๑ 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนจันทน   

ฟากใต 

  ดานตะวันตก จดถนนสาธุประดิษฐ  ฟากตะวันออก 

 พ.๓-๓๙ ดานเหนือ จดคลองดาวคะนอง  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสุขสวัสดิ์  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนพระรามท่ี  ๒  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองวัดนาคนิมิตร  ฝงตะวันออก 

 พ.๓-๔๐ ดานเหนือ จดซอยสุขสวัสดิ์  ๑  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสุขสวัสดิ์   

ฟากตะวันออก 

  ดานใต จดคลองบางปะแกว  ฝงตะวันตก 

  ดานตะวันตก จดถนนสุขสวัสดิ์  ฟากตะวันออก 

 พ.๓-๔๑ ดานเหนือ จดคลองบางออ  ฝงใตและฝงตะวันออก  ซอยสุขุมวิท  ๑๐๑/๑   

(ซอยวชิรธรรมสาธิต)  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดซอยอุดมสุข  ๑๙  ฟากตะวันตก  และเสนขนานระยะ   

๘๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสุขุมวิท  ฟากตะวันออก 

  ดานใต จดคลองบางนา  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสุขุมวิท   

ฟากตะวันตก 

 พ.๓-๔๒ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสุขสวัสดิ์   

ฟากตะวันออก 

  ดานตะวันออก จดคลองราษฎรบูรณะ  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสุขสวัสดิ์   

ฟากตะวันตก 

  ดานตะวันตก จดคลองบางปะกอก  ฝงตะวันออก 

 พ.๓-๔๓ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนบางนา -  

ตราด  ฟากเหนือ  และคลองเคล็ด  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองบางนา  ฝงตะวันตก 



 

๙๒ 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนบางนา -  

ตราด  ฟากใต 

  ดานตะวันตก จดซอยศรีพงษ  ฟากตะวันออก  ถนนบางนา - ตราด  ฟากเหนือ   

และซอยเชลียง  ๑  ฟากตะวันออก 

 พ.๔-๑ ดานเหนือ จดคลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฝงใต  ถนนวิภาวดีรังสิต   

ฟากตะวันตก  ถนนหอวัง  ฟากใต  ถนนพหลโยธิน  ฟากตะวันออก  และกองทะเบียน  กองปราบปราม   

กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง  สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพหลโยธิน   

ฟากตะวันออก  ลํารางสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฝงเหนือ  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทาง 

ถนนวิภาวดีรังสิต  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดซอยยาสูบ  ๒  ฟากเหนือ  ซอยยาสูบ  ๑  ฟากเหนือ   

ซอยพหลโยธิน  ๑๘/๑  (ซอยรวมศิริมิตร)  แยก  ๑๘  ฟากเหนือ  ถนนพหลโยธิน  ฟากตะวันตก  และ 

ถนนกําแพงเพชร  ๑  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเขตทางรถไฟสายเหนือ  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนท่ีดินบริเวณ  ส.-๒๒  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 พ.๔-๒ ดานเหนือ จดคลองสามเสน  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดถนนอโศก - ดินแดง  ฟากตะวันตก  และถนนอโศกมนตรี   

ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองแสนแสบ  ฝงเหนือ  ทางพิเศษเฉลิมมหานคร   

(สายดินแดง - ทาเรือ)  ฟากตะวันออก  และเขตทางรถไฟสายตะวันออก  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนพญาไท  ฟากตะวันออก   

 พ.๔-๓ ดานเหนือ จดคลองสามเสน  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนอโศก -  

ดินแดง  ฟากตะวันออก  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนอโศกมนตรี  ฟากตะวันออก 

  ดานใต จดคลองแสนแสบ  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนอโศก - ดินแดง  ฟากตะวันออก  และถนนอโศกมนตรี   

ฟากตะวันออก 



 

๙๓ 

 พ.๔-๔ ดานเหนือ จดถนนประชาธิปก  ฟากตะวันออก  และถนนอิสรภาพ   

ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสมเด็จพระเจาตากสิน  ฟากตะวันตก  คลองบางไสไก   

ฝงตะวันตก  และเสนตรงท่ีเชื่อมระหวางที่จุดซึ่งคลองบางลําภูลาง  บรรจบกับคลองบางไสไกกับจุดบน 

ถนนสมเด็จพระเจาตากสิน  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสมเด็จพระเจาตากสินตัดกับถนนตากสิน - เพชรเกษม   

ไปทางทิศใตตามแนวถนนสมเด็จพระเจาตากสิน  เปนระยะ  ๒๕๐  เมตร 

  ดานใต จดเสนตั้งฉากกับถนนสมเด็จพระเจาตากสิน  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจาก 

ถนนสมเด็จพระเจาตากสินตัดกับถนนกรุงธนบุรี  ไปทางทิศใตตามแนวถนนสมเด็จพระเจาตากสิน  เปนระยะ   

๒๕๐  เมตร   

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสมเด็จ 

พระเจาตากสิน  ฟากตะวันตก  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนประชาธิปก  ฟากตะวันตก 

 พ.๔-๕ ดานเหนือ จดถนนอิสรภาพ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๗๕๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนเจริญนคร   

ฟากตะวันตก  เสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนเจริญรัถ  ฟากใต  และเสนขนานระยะ   

๕๕๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสมเด็จพระเจาตากสิน  ฟากตะวันออก 

  ดานใต จดคลองบางลําภูลาง  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองบางไสไก  ฝงตะวันออก  ถนนสมเด็จพระเจาตากสิน   

ฟากตะวันออก  และถนนประชาธิปก  ฟากตะวันออก 

 พ.๕-๑ ดานเหนือ จดเขตทางรถไฟสายตะวันออก  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดทางพิเศษเฉลิมมหานคร  (สายดินแดง - ทาเรือ)  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองแสนแสบ  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพญาไท   

ฟากตะวันตก 

 พ.๕-๒ ดานเหนือ จดคลองแสนแสบ  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดทางพิเศษเฉลิมมหานคร  (สายดินแดง - ทาเรือ)  ฟากตะวันตก   

เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนเพลินจิต  ฟากใต  เสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับริมเขตทาง 

ถนนวิทยุ  ฟากตะวันออก  เสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนวิทยุ  ฟากตะวันออก  เสนขนาน 

ระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพระรามท่ี  ๔  และซอยปลูกจิต  ฟากตะวันตก 



 

๙๔ 

  ดานใต จดถนนพระรามท่ี  ๔  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนวิทยุ  ฟากตะวันออก  ถนนสารสิน  ฟากเหนือ  ถนนราชดําริ   

ฟากตะวันออก  ถนนพระราม  ๑  ฟากเหนือ  ถนนอังรีดูนังต  ฟากตะวันตก  ซอยจุฬาลงกรณ  ๖๔  (ซอย  ๑๑)   

ฟากเหนือ  ถนนพญาไท  ฟากตะวันออก  ซอยจุฬาลงกรณ  ๑๒  ฟากเหนือ  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   

สภากาชาดไทย  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ  การประปานครหลวงปทุมวัน  สํานักงานตํารวจแหงชาติ   

สนามมาราชกรีฑาสโมสร  สวนลุมพินี  สนามกีฬาแหงชาติ  สนามกีฬาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   

ท่ีโลงดานหนาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพญาไท   

ฟากตะวันตก 

 พ.๕-๓ ดานเหนือ จดคลองแสนแสบ  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนอโศกมนตรี   

ฟากตะวันออก  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร  และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

ประสานมิตร 

  ดานใต จดถนนสุขุมวิท  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางพิเศษเฉลิมมหานคร  (สายดินแดง - ทาเรือ)  ฟากตะวันออก 

 พ.๕-๔ ดานเหนือ จดถนนสุขุมวิท  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนรัชดาภิเษก   

ฟากตะวันออก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพระรามที่  ๔   

ฟากเหนือ  ถนนรัชดาภิเษก  ฟากตะวันออก  คลองบางนางหงษ  ฝงเหนือ  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร   

กับริมเขตทางถนนรัชดาภิเษก  ฟากตะวันตก  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสุขุมวิท   

ฟากใต 

  ดานตะวันตก จดทางพิเศษเฉลิมมหานคร  (สายดินแดง - ทาเรือ)  ฟากตะวันออก 

 พ.๕-๕ ดานเหนือ จดซอยจุฬาลงกรณ  ๔๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนพญาไท  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนพระรามที่  ๔  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดซอยจุฬาลงกรณ  ๙  ฟากตะวันออก 

 พ.๕-๖ ดานเหนือ จดคลองผดุงกรุงเกษม  ฝงใต  ซอยเจริญกรุง  ๓๐  ฟากใต   

ถนนส่ีพระยา  ฟากใต  ซอยสองพระ  ฟากตะวันออก  และถนนพระรามท่ี  ๔  ฟากใต 



 

๙๕ 

  ดานใต จดถนนสาทรเหนือ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแมน้ําเจาพระยา  ฝงตะวันออก   

 พ.๕-๗ ดานเหนือ จดถนนสาทรใต  ฟากใต  และถนนพระรามท่ี  ๔  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดซอยงามดูพลี  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพระรามที่  ๔   

ฟากใต  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสาทรใต  ฟากใต  และคลองวัดยานนาวา  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแมน้ําเจาพระยา  ฝงตะวันออก 

๕. ที่ดินประเภท  อ.๑  ถึง  อ.๒  ท่ีกําหนดไวเปนสีมวง  ใหเปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม   

มีรายการดังตอไปนี้ 

 อ.๑-๑ เขตประกอบการอุตสาหกรรมบึงโคลอินเตอรซิตี้รวมทุน 

 อ.๑-๒ นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี 

 อ.๑-๓ ดานเหนือ จดคลองบางพราน  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดซอยเอกศิริ  ฟากตะวันตก  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร   

กับริมเขตทางถนนเทียนทะเล  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเขตทางรถไฟสายวงเวียนใหญ - มหาชัย  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนเทียนทะเล   

ฟากตะวันตก  คลองบางบอน  ฝงเหนือ  และคลองขวาง  ฝงตะวันออก 

 อ.๑-๔ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพระรามที่  ๒   

ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองราชมนตรี  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดถนนกาญจนภิเษก  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนเทียนทะเล   

ฟากตะวันตก 

 อ.๑-๕ เขตประกอบการอุตสาหกรรมบางบอนมินิแฟคตอรี่ 

 อ.๑-๖ ดานเหนือ จดคลองสนามชัย  ฝงใต   

  ดานตะวันออก จดคลองพระไชยยศสมบัติ  ฝงตะวันตก  เสนตรงท่ีลากจาก 

ที่จุดซึ่งซอยเทียนทะเล  ๒๔  ตัดกับคลองพระไชยยศสมบัติไปทางทิศเหนือตามแนวคลองพระไชยยศสมบัติ   

เปนระยะ  ๑๒๐  เมตร  กับจุดที่อยูหางจากซอยเทียนทะเล  ๒๔  บรรจบกับถนนเทียนทะเลไปทาง 



 

๙๖ 

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวซอยเทียนทะเล  ๒๔  เปนระยะ  ๖๒๐  เมตร   

และเขตประกอบการอุตสาหกรรมวงแหวนชัชวาลแฟคทอรี่และวงแหวนแสงประทีป 

  ดานใต จดเขตประกอบการอุตสาหกรรมวงแหวนชัชวาลแฟคทอรี่   

และวงแหวนแสงประทีป 

  ดานตะวันตก จดเขตประกอบอุตสาหกรรมวงแหวนชัชวาลแฟคทอรี ่  

และวงแหวนแสงประทีป 

 อ.๒-๑ บริษัทผลิตภัณฑและวัสดุกอสราง  จํากัด 

 อ.๒-๒ นิคมอุตสาหกรรมบางชัน 

 อ.๒-๓ นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 

 อ.๒-๔ บริษัท  ประชาผล  จํากัด 

 อ.๒-๕ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๔๐  เมตร  กับริมเขตทางซอยแสนสุข   

ฟากเหนือ  เสนขนานระยะ  ๔๐  เมตร  กับริมเขตทางซอยแสนสุข  ๑  ฟากเหนือ  และเสนตรงที่ลากตอจาก 

เสนขนานระยะ  ๔๐  เมตร  กับริมเขตทางซอยแสนสุข  ๑  จนบรรจบกับคลองตาพุก  ท่ีจุดซึ่งคลองตาพุก 

บรรจบกับคลองประเวศบุรีรมย  ไปทางทิศใตตามแนวคลองตาพุก  เปนระยะ  ๑,๗๕๐  เมตร 

  ดานตะวันออก จดคลองตาพุก  ฝงตะวันตก   

  ดานใต จดซอยชุมชนออนนุช  ๔๐  ไร  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๓๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสุขาภิบาล  ๒   

ฟากตะวันออก  ซอยทางเขาบริษัทแคปซูลโปรดักซ  จํากัด  ฟากเหนือและฟากตะวันออก  เสนขนานระยะ   

๕๐  เมตร  กับริมเขตทางซอยแสนสุข  ฟากตะวันตก  เสนขนานระยะ  ๑๗๐  เมตร  กับริมเขตทาง 

ซอยทางเขาบริษัท  แคปซูล  โปรดักซ  จํากัด  ฟากตะวันตก  เสนขนานระยะ  ๘๐  เมตร  กับริมเขตทาง 

ซอยแสนสุข  ฟากตะวันตก  เสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมเขตทางซอยแสนสุข  ฟากใต  และ 

ถนนสุขาภิบาล  ๒  ฟากตะวันออก 

 อ.๒-๖ ศูนยบริการกําจัดกากอุตสาหกรรม  กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

๖. ที่ดินประเภท  อ.๓  ที่กําหนดไวเปนสีเม็ดมะปราง  ใหเปนท่ีดินประเภทคลังสินคา  มีรายการ 

ดังตอไปนี้ 

 อ.๓ ดานเหนือ จดถนนเจาคุณทหาร  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองส่ี  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๗  ฟากเหนือ 



 

๙๗ 

  ดานตะวันตก จดคลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฝงตะวันออก  ฝงเหนือและ 

ฝงใต  และซอยเจาคุณทหาร  ฟากตะวันออก 

๗. ที่ดินประเภท  ก.๑  ถึง  ก.๓  ที่กําหนดไวเปนสีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ก.๑-๑ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานี 

  ดานตะวันออก จดคลองสิบ  ฝงตะวันตกและฝงเหนือ   

  ดานใต จดคลองสนาม  ฝงเหนือและฝงตะวันตก  และคลองลําบอยาว   

ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองเกา  ฝงตะวันออก 

 ก.๑-๒ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานี 

  ดานตะวันออก จดคลองเกา  ฝงตะวันตก   

  ดานใต จดคลองส่ีตะวันออก   ฝ ง เหนือ   และคลองส่ีตะวันตก   

ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนหทัยราษฎร  ฟากตะวันออก   

 ก.๑-๓ ดานเหนือ จดคลองส่ีตะวันออก  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองเกา  ฝงตะวันตก  และคลองแบนชะโด  ฝงตะวันตก   

  ดานใต จดคลองแบนชะโด  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองลาดงูเหา  ฝงตะวันออก  และคลองลําตาโดน   

ฝงตะวันออก 

 ก.๑-๔ ดานเหนือ จดคลองส่ีตะวันตก  ฝงใต  และคลองส่ีตะวันออก  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองลําตาโดน   ฝ งตะวันตก   และคลองลาดงู เหา   

ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองสามตะวันออก  ฝงเหนือ  และคลองสามตะวันตก   

ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนหทัยราษฎร  ฟากตะวันออก 



 

๙๘ 

 ก.๑-๕ ดานเหนือ จดคลองลําบอยาว  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองลําหิน  ฝงตะวันตก  และคลองแสบแสบ  ฝงใต 

  ดานใต จดคลองบานเกาะ  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฝงตะวันออก  คลองแสนแสบ   

ฝงใต  คลองลัดตาเตี้ย  ฝงตะวันออก  และคลองแบนชะโด  ฝงตะวันออก 

 ก.๑-๖ ดานเหนือ จดคลองสามตะวนัตก  ฝงใต  และคลองสามตะวนัออก  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองลาดงูเหา  ฝงตะวันตก   

  ดานใต จดคลองสองตะวันออก  ฝงเหนือ  และคลองสองตะวันตก   

ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนหทัยราษฎร  ฟากตะวันออก 

 ก.๑-๗ ดานเหนือ จดคลองแบนชะโด  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองลัดตาเตี้ย  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองแสนแสบ  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองตาหนวด  ฝงตะวันออกและฝงใต  และคลองลาดงูเหา   

ฝงตะวันออก   

  ทั้งนี้  ยกเวนท่ีดินบริเวณ  ส.-๗  และบริเวณ  ส.-๙  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ก.๑-๘ ดานเหนือ จดคลองสองตะวันออก  ฝงใต   

  ดานตะวันออก จดคลองลาดงูเหา  ฝงตะวันตก  และคลองตาหนวด  ฝงเหนือ 

และฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองแสนแสบ  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองบึงไผ  ฝงตะวันออก  คลองหนึ่งตะวันออก  ฝงใต   

และคลองพระราชดําริ  ๑  ฝงตะวันออก 

 ก.๑-๙ ดานเหนือ จดคลองแสนแสบ  ฝงใต   

  ดานตะวันออก จดคลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฝงใต  คลองลําหิน  ฝงตะวันตก   

และคลองตนไทร  ฝงเหนือและฝงตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสุวินทวงศ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนราษฎรอุทิศ  ฟากตะวันออก  และซอยราษฎรอุทิศ  ๑   

ฟากตะวันออก   



 

๙๙ 

 ก.๑-๑๐ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๗๕๐  เมตร  กับริมฝงคลองแสนแสบ   

ฟากใต  และถนนสุวินทวงศ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองส่ี  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดลํารางศาลเจา  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนรมเกลา   

ฟากตะวันออก   

 ก.๑-๑๑ ดานเหนือ จดถนนสุวินทวงศ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองลําตนไทร  ฝงตะวันตกและฝงใต  คลองลํานกแขวก   

ฝงตะวันตก  คลองบึงใหญ  ฝงเหนือ  ลํารางตาทรัพย  ฝงเหนือ  และเสนแบงเขตการปกครองระหวาง 

เขตมีนบุรีกับเขตลาดกระบัง 

  ดานใต จดคลองลําพังพวย  ฝงเหนือ  และลํารางศาลเจา  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองส่ี  ฝงตะวันออก 

 ก.๑-๑๒ ดานเหนือ จดลํารางตาทรัพย  ฝงใต  และคลองบึงใหญ  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองกอไผ  ฝงตะวันตก   

  ดานใต จดคลองลํารางตาเสือ  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองบึงบัว  ฝงตะวันออก  และเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางเขตมีนบุรีกับเขตลาดกระบัง 

 ก.๑-๑๓ ดานเหนือ จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางเขตมีนบุรีกับเขตลาดกระบัง   

ลํารางศาลเจา  ฝงใต  และคลองพังพวย  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองบึงบัว   ฝงตะวันตก   คลองลําชวดเตย  ฝงใต   

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง  ถนนฉลองกรุง  ฟากตะวันตก  และคลองลําปลาทิว  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดถนนเจาคุณทหาร  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนรมเกลา   

ฟากตะวันออก 

 ก.๑-๑๔ ดานเหนือ จดถนนเจาคุณทหาร  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดซอยเจาคุณทหาร  ฟากตะวันตก  และคลองสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  ฝงเหนือ  ฝงตะวันตก  และฝงใต 

  ดานใต จดทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๗  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนรมเกลา  ฟากตะวันออก 



 

๑๐๐ 

 ก.๑-๑๕ ดานเหนือ จดถนนเจาคุณทหาร  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองลําปลาทิว  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๗  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดคลองส่ี  ฝงตะวันออก 

 ก.๑-๑๖ ดานเหนือ จดทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๗  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร  ลาดกระบัง 

ซอยยายเจิมทองหลอ  ฟากตะวันตก  และเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับริมเขตทางซอยลาดกระบัง  ๕๐   

ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนเขตแบงการปกครอง 

ระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ   

  ดานตะวันตก จดถนนกิ่งแกว  ฟากตะวันออก  ถนนลาดกระบัง  ฟากใต   

และถนนรมเกลา  ฟากตะวันออก 

 ก.๒-๑ ดานเหนือ จดคลองมหาสวัสดิ์  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดถนนกาญจนาภิเษก  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนบรมราชชนนี  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองควาย  ฝงตะวันออก 

 ก.๒-๒ ดานเหนือ จดคลองมหาสวัสดิ์  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางแขวงตล่ิงชันกับแขวงฉิมพลี   

และเขตทางรถไฟสายใต  ฟากตะวันตก   

  ดานใต จดถนนบรมราชชนนี  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนกาญจนาภิเษก  ฟากตะวันออก 

 ก.๒-๓ ดานเหนือ จดถนนบรมราชชนนี  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนกาญจนาภิเษก  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองบางระมาด  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองควาย  ฝงตะวันออก 

 ก.๒-๔ ดานเหนือ จดถนนบรมราชชนนี  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนราชพฤกษ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนพรานนก-พุทธมณฑลสาย  ๔  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนกาญจนาภิเษก  ฟากตะวันออก 



 

๑๐๑ 

 ก.๒-๕ ดานเหนือ จดถนนบรมราชชนนี  ฟากใต  และเขตทางรถไฟสายใต   

ฟากตะวันตก 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมฝงคลองชักพระ   

ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดถนนพรานนก-พุทธมณฑลสาย  ๔  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนราชพฤกษ  ฟากตะวันออก 

 ก.๒-๖ ดานเหนือ จดคลองบางระมาด  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดถนนกาญจนาภิเษก  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองบางเชือกหนัง  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเขตที่กําหนดตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เรื่อง  กําหนด 

บริเวณหามกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปล่ียนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท  ในทองที่แขวงฉิมพลี   

แขวงบางระมาด  แขวงบางเชือกหนัง  และแขวงบางพรม  เขตตล่ิงชัน  กรุงเทพมหานคร  พ.ศ.  ๒๕๒๕ 

 ก.๒-๗ ดานเหนือ จดถนนพรานนก-พุทธมณฑลสาย  ๔  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนราชพฤกษ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองบางเชือกหนัง  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนกาญจนาภิเษก  ฟากตะวันออก 

 ก.๒-๘ ดานเหนือ จดถนนพรานนก-พุทธมณฑลสาย  ๔  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมฝงคลองชักพระ   

ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองบางเชือกหนัง  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนราชพฤกษ  ฟากตะวันออก 

 ก.๒-๙ ดานเหนือ จดคลองบางเชือกหนัง  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดถนนกาญจนาภิเษก  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองบางไผ  ฝงเหนือ   

  ดานตะวันตก จดคลองทวีวัฒนา  ฝงตะวันออก   

 ก.๒-๑๐ ดานเหนือ   จดคลองบางเชือกหนัง  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองตากล่ัน  ฝงตะวันตก  คลองบางไผ  ฝงใต  คลองสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  ฝงตะวันตก  คลองครูบุญสง  ฝงใต  คลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฝงตะวันตก  คลองบางแวก   

ฝงใต  และคลองราชมนตรี  ฝงตะวันตก 



 

๑๐๒ 

  ดานใต จดคลองบางจาก  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนกาญจนาภิเษก  ฟากตะวันออก  และสถานีสูบจายน้ํา 

เพชรเกษม 

 ก.๒-๑๑ ดานเหนือ จดคลองบางเชือกหนัง  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองลัดวัดฉิม  ฝงตะวันตก  คลองบางแวก  ฝงใต   

และลํารางสาธารณะไมปรากฏช่ือ  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองบางเพล้ีย  ฝงเหนือ  คลองราชมนตรี  ฝงตะวันออก   

และคลองบางแวก  ฝงเหนือ   

  ดานตะวันตก จดคลองตากล่ัน  ฝงตะวันออก  คลองบางไผ  ฝงเหนือ   

คลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฝงตะวันออก  คลองครูบุญสง  ฝงเหนือ  คลองสาธารณะไมปรากฏช่ือ   

ฝงตะวันออก  คลองบางแวก  ฝงเหนือ  และคลองราชมนตรี  ฝงตะวันออก   

 ก.๒-๑๒ ดานเหนือ จดคลองบางไผ  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดถนนกาญจนาภิเษก  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองบางแวก  ฝง เหนือ  และเขตการเดินรถที่  ๓   

องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 

  ดานตะวันตก จดคลองทวีวัฒนา  ฝงตะวันออก   

  ทั้งนี้  ยกเวนท่ีดินบริเวณ  ส.-๕๕  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ก.๒-๑๓ ดานเหนือ จดคลองบางแวก  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดถนนกาญจนาภิเษก  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองบางจาก  ฝงเหนือ   

  ดานตะวันตก จดเขตที่กําหนดตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เรื่อง  กําหนด 

บริเวณหามกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปล่ียนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท  ในทองท่ีแขวงบางไผ   

แขวงบางแคเหนือ  และแขวงคลองขวาง  เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร  พ.ศ.  ๒๕๒๕ 

 ก.๓-๑ ดานเหนือ จดคลองเชิงตาแพ  ฝงใต  และคลองลูกวัวเกา  ฝงใตและ 

ฝงตะวันออก   

  ดานตะวันออก จดคลองขุนราชพินิจใจ  ฝงตะวันตก 



 

๑๐๓ 

  ดานใต จดถนนคลองพิทยาลงกรณ  ฝงเหนือ  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร   

กับริมเขตทางถนนเทียนทะเล  ฟากตะวันออก  คลองหนึ่ง  ฝงเหนือ  และคลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ   

ฝงตะวันตก 

  ดานตะวันตก จดคลองศาลเจาพอ  ฝงตะวันออก  และแนวเขตผังเมืองรวม 

ดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรสาคร 

 ก.๓-๒ ดานเหนือ จดคลองพิทยาลงกรณ  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองขุนราชพินิจใจ  ฝงตะวันตก   

  ดานใต จดโครงการสวนสาธารณะชายทะเลบางขุนเทียน   

  ดานตะวันตก จดคลองบางเสาธง  ฝงตะวันออก  และแนวเขตผังเมืองรวม 

ดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรสาคร 

๘. ที่ดินประเภท  ก.๔  ถึง  ก.๕  ที่กําหนดไวเปนสีเขียว  ใหเปนที่ดินประเภทชนบทและ 

เกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ก.๔-๑ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานี 

  ดานตะวันออก จดคลองสิบส่ี  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองบุน้ํารักษ  ฝงเหนือและฝงตะวันตก 

  ดานตะวันตก จดคลองสิบสาม  ฝงตะวันออก 

 ก.๔-๒ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานี 

  ดานตะวันออก จดคลองสิบสาม  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองจักร  ฝงเหนือและฝงตะวันออก  เสนขนานระยะ   

๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนประชาสําราญ  ฟากตะวันออก  และเสนขนานระยะ  ๘๕๐  เมตรกับริมฝง 

คลองจักร  ฝงเหนือ   

  ดานตะวันตก จดคลองสิบสอง  ฝงตะวันออก 

 ก.๔-๓ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานี 

  ดานตะวันออก จดคลองสิบสอง  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองลําบุหรี่พวง  ฝงเหนือและฝงตะวันออก 

  ดานตะวันตก จดคลองสิบเอ็ด  ฝงตะวันออก 



 

๑๐๔ 

 ก.๔-๔ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานี 

  ดานตะวันออก จดคลองสิบเอ็ด  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองสนามกลางลํา  ฝงเหนือ  และคลองสนาม  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนคูคลองสิบ  ฟากตะวันออก  และคลองสิบ  ฝงใตและ 

ฝงตะวันออก 

 ก.๔-๕ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมฝงคลองจักร  ฝงใต   

เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนประชาสําราญ  ฟากตะวันออก  และคลองจักร  ฝงใตและ 

ฝงตะวันตก 

  ดานตะวันออก จดคลองสิบสาม  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองสนามสองตอน  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองสิบสอง  ฝงตะวันออก 

 ก.๔-๖ ดานเหนือ จดคลองลําบุหรี่พวง  ฝงใตและฝงตะวันตก   

  ดานตะวันออก จดคลองสิบสอง  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองหนองปลาหมอ  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองบึงเขมร  ฝงตะวันออก  คลองลําเจดีย  ฝงใตและ 

ฝงตะวันออก  และคลองสนามกลางลํา  ฝงตะวันออก 

 ก.๔-๗ ดานเหนือ จดคลองบุน้ํารักษ  ฝงใตและฝงตะวันออก 

  ดานตะวันออก จดคลองสิบส่ี  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองแสนแสบ  ฝงเหนือ  จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร 

กับริมเขตทางซอยตนสน  ฟากตะวันออก  และเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนผดุงพันธ   

ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองบึงฝรั่ง  ฝงตะวันออก  และคลองสิบสาม  ฝงตะวันออก 

 ก.๔-๘ ดานเหนือ จดคลองสนาม  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองลําเจดีย  ฝงตะวันตกและฝงเหนือ  และคลองบึงเขมร   

ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนมิตรไมตรี   

ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองลําหิน  ฝงตะวันออก   



 

๑๐๕ 

 ก.๔-๙ ดานเหนือ จดคลองแสนแสบ  ฝงใต   

  ดานตะวันออก จดคลองบึงทองหลาง  ฝงตะวันตก  คลองนครเนื่องเขต  ฝงใต   

และคลองหลวงแพง  ฝงตะวันตก   

  ดานใต จดคลองหนึ่ง  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนตรงที่ลากจากคลองหนึ่ง  ฝงเหนือ  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจาก 

คลองหนึ่งตัดกับถนนอยูวิทยาไปทางทิศตะวันออก  ตามแนวคลองหนึ่ง  เปนระยะ  ๙๐๐  เมตร  และ 

เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสาย  ง ๒  ฟากตะวันออก   

 ก.๔-๑๐ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนเลียบวารี  

ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสาย  ง ๒   

ฟากตะวันตก  คลองลําไทร  ฝงใต  ซอยสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  ศูนยฝกอบรมขาราชการ 

กรุงเทพมหานคร  และถนนเชื่อมสัมพันธ  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสุวินทวงศ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองแยกอูตะเภา  ฝงตะวันออก  และคลองลําเจียรดับ   

ฝงตะวันออก 

 ก.๔-๑๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนเลียบวารี   

ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองลําเจียรดับ  ฝงตะวันตก   

  ดานใต จดคลองนาตับ  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองตนไทร  ฝงตะวันออก  และคลองลําหิน  ฝงตะวันออก 

 ก.๔-๑๒ ดานเหนือ จดเสนตรงที่ลากจากถนนเชื่อมสัมพันธ  ฟากตะวันออก   

ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนเช่ือมสัมพันธตัดกับคลองลําไทรไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเชื่อมสัมพันธ   

เปนระยะ  ๖๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออก  จนบรรจบกับคลองบึงขวาง  และคลองหนึ่ง  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดถนนอยูวิทยา  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสุวินทวงศ  ฟากเหนือ  เสนตั้งฉากกับถนนสุวินทวงศ   

ฟากเหนือ  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากถนนสุวินทวงศตัดกับคลองบึงขวาง  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนสุวินทวงศ   

เปนระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสุวินทวงศ  ฟากเหนือ   

และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมฝงคลองบึงขวาง  ฝงตะวันตก 



 

๑๐๖ 

  ดานตะวันตก จดถนนเชื่อมสัมพันธ  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนท่ีดินบริเวณ  อ.๑-๑  ที่กําหนดไวเปนสีมวง 

 ก.๔-๑๓ ดานเหนือ จดคลองหนึ่ง  ฝงใต 

  ดานใต จดถนนสุวินทวงศ  ฟากเหนือ  เสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร 

กับริมฝงคลองสอง  ฝงเหนือ  ซอยธรรมรัตน  ฝงเหนือ  เสนขนานระยะ  ๗๐๐  เมตร  กับริมเขตทาง 

ถนนสุวินทวงศ  ฟากเหนือ  และคลองบึงโคล  ฝงใตและฝงตะวันตก 

  ดานตะวันตก จดถนนอยูวิทยา  ฟากตะวันออก 

 ก.๔-๑๔ ดานเหนือ จดสถานีไฟฟายอยหนองจอก  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย   

เสนขนานระยะ  ๒๖๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสุวินทวงศ  ฟากเหนือ  และคลองลํานกแขวก  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองแยกอูตะเภา  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสุวินทวงศ  ฟากเหนือ 

 ก.๔-๑๕ ดานเหนือ จดถนนสุวินทวงศ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนฉลองกรุง  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองลํามะขาม  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองกอไผ  ฝงตะวันออก  คลองลํานกแขวก  ฝงตะวันออก   

และคลองลําตนไทร  ฝงเหนือ 

 ก.๔-๑๖ ดานเหนือ จดถนนสุวินทวงศ  ฟากใต  คลองบึงโคล  ฝงตะวันตกและฝงใต   

เสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับริมฝงคลองสอง  ฝงเหนือ  คลองบึงโคล  ฝงตะวันออก  และคลองหนึ่ง   

ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองหลวงแพง  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองลําตอยติ่ง  ฝงเหนือ  และคลองตาอิน  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนรวมพัฒนา  ฟากตะวันออก 

 ก.๔-๑๗ ดานเหนือ จดถนนสุวินทวงศ  ฟากใต  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร   

กับริมฝงคลองบึงขวาง  ฝงใต  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมฝงคลองลําแขก  ฝงใต  และซอยยงนิมา   

ฟากตะวันตก 

  ดานตะวันออก จดถนนรวมพัฒนา  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองตาอิน  ฝงตะวันออก  คลองกระทุมลม  ฝงเหนือ   

ลํารางสาธารณะไมปรากฏช่ือ  ฝงตะวันออก  คลองลําเกาะเลา  ฝงตะวันออก  ถนนสงฆประชา  ฟากเหนือ   



 

๑๐๗ 

ซอยสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  คลองงูลัดทับยาว  ฝงเหนือ  คลองลําพะอง  ฝงตะวันออก   

และลําอูตะเภา  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนฉลองกรุง  ฟากตะวันออก 

 ก.๔-๑๘ ดานเหนือ จดคลองมหาสวัสดิ์  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองควาย  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดถนนบรมราชชนนี  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดนครปฐม  และคลองทวีวัฒนา  ฝงตะวันออก 

 ก.๔-๑๙ ดานเหนือ จดถนนบรมราชชนนี  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนพุทธมณฑลสาย  ๓  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองบางเชือกหนัง  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองทวีวัฒนา  ฝงตะวันออก  คลองสวัสดิ์  ฝงใต  และ 

พระตําหนักทวีวัฒนา 

 ก.๔-๒๐ ดานเหนือ จดถนนบรมราชชนนี  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนทวีวัฒนา  ฟากตะวันตก  เสนตั้งฉากกบัถนนทวีวฒันา   

ฟากตะวันตก  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากคลองวัดนครชื่นชุม  ตัดกับถนนทวีวัฒนาไปทางทิศใต  ตามแนวถนนทวีวัฒนา   

เปนระยะ  ๖๐๐  เมตร  และเสนตั้งฉากกับคลองบางไผ  ฝงเหนือ  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนทวีวัฒนา   

ตัดกับคลองบางไผไปทางทิศตะวันตก  ตามแนวคลองบางไผเปนระยะ  ๑,๑๐๐  เมตร 

  ดานใต จดคลองบางไผ  ฝงเหนือ   

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดนครปฐม  และคลองเนินทราย  ฝงตะวันออก   

 ก.๔-๒๑ ดานเหนือ จดถนนบรมราชชนนี  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองควาย  ฝงตะวันตก  และเขตท่ีกําหนดตามขอบัญญัติ 

กรุงเทพมหานคร  เรื่อง  กําหนดบริเวณหามกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปล่ียนการใชอาคารบางชนิดหรือ 

บางประเภทในทองท่ีแขวงฉิมพลี  แขวงบางระมาด  แขวงบางเชือกหนัง  และแขวงบางพรม  เขตตล่ิงชัน   

กรุงเทพมหานคร  พ.ศ.  ๒๕๒๕ 

  ดานใต จดคลองบางเชือกหนัง  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนพุทธมณฑลสาย  ๓  ฟากตะวันออก 



 

๑๐๘ 

 ก.๔-๒๒ ดานเหนือ จดคลองงูลัดทับยาว  ฝงใต  คลองบางคูเวียง  ฝงตะวันออก   

คลองมะละกอเหนือ  ฝงตะวันตก  และเสนตั้งฉากกับถนนทับยาว  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจาก 

ถนนทับยาวตัดกับคลองลัดทับยาวไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนทับยาว  เปนระยะ  ๕๐๐  เมตร 

  ดานตะวันออก จดคลองลัดทับยาว  ฝงตะวันตก  และคลองทับยาว  ฝงตะวันตก   

  ดานใต จดเขตทางรถไฟสายตะวันออก  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองลําปลาทิว  ฝงตะวันออก  และคลองลําพะอง   

ฝงตะวันออก 

 ก.๔-๒๓ ดานเหนือ จดคลองกระทุมลม  ฝงใต  คลองลําตาอิน  ฝงตะวันตก   

และเสนแบงเขตการปกครองระหวางเขตลาดกระบังกับเขตหนองจอก 

  ดานตะวันออก จดคลองหลวงแพง  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเขตทางรถไฟสายตะวันออก  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองทับยาว  ฝงตะวันออก  และคลองลัดทับยาว   

ฝงตะวันออก 

 ก.๔-๒๔ ดานเหนือ จดคลองบางไผ  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองทวีวัฒนา  ฝงตะวันตก   

  ดานใต จดคลองกํานันเทียม  ฝงเหนือ  และคลองแสงศิริ  ฝงเหนือ 

และฝงตะวันตก 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรสาคร  และเสนแบงเขตการปกครองระหวาง 

กรุงเทพมหานครกับจังหวัดนครปฐม 

 ก.๔-๒๕ ดานเหนือ จดเขตทางรถไฟสายตะวันออก  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองหลวงแพง  ฝงตะวันตก  เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร   

กับริมฝงคลองประเวศบุรีรมย  ฝงเหนือ  คลองตาสอน  ฝงตะวันตก  คลองประเวศบุรีรมย  ฝงใต   

คลองพระบางเพชร  ฝงตะวันตก  ถนนหลวงแพง  ฟากใต  เสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับริมเขตทาง 

ถนนขุมทอง - ลําตอยติ่ง  ฟากตะวันออก  และคลองกาหลง  ฝงตะวันตก   

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ 



 

๑๐๙ 

  ดานตะวันตก จดคลองจระเขนอย  ฝงตะวันออก  และคลองทับยาว   

ฝงตะวันออก   

 ก.๔-๒๖ ดานเหนือ จดคลองบางอาย  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนกาญจนาภิเษก   

ฟากตะวันตก   

  ดานใต จดคลองบางโคลัด   ฝ ง เหนือ   และคลองหนามแดง   

ฝงตะวันออก 

  ดานตะวันตก จดซอยเพชรเกษม  ๖๙  ฟากตะวันออก   

 ก.๔-๒๗ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมฝงคลองภาษีเจริญ   

ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดซอยเพชรเกษม  ๖๙  ฟากตะวันตก   

  ดานใต จดคลองหนามแดง  ฝงเหนือ   

  ดานตะวันตก จดคลองศรีสําราญ  ฝงตะวันออก   

 ก.๔-๒๘ ดานเหนือ จดคลองหนามแดง  ฝงใต  และคลองบางโคลัด  ฝงใต   

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนกาญจนาภิเษก   

ฟากตะวันตก   

  ดานใต จดถนนเอกชัย  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนบางบอน  ๓  ฟากตะวันออก 

 ก.๔-๒๙ ดานเหนือ จดคลองหนามแดง  ฝงใต   

  ดานตะวันออก จดถนนบางบอน  ๓  ฟากตะวันตก   

  ดานใต จดถนนเอกชัย  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรสาคร 

 ก.๔-๓๐ ดานเหนือ จดถนนเอกชัย  ฟากใต  และเรือนจําพิเศษธนบุรี 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนกาญจนาภิเษก   

ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเขตทางรถไฟสายวงเวียนใหญ - มหาชัย  ฟากเหนือ   

และเขตประกอบการอุตสาหกรรมบางบอนมินิแฟคตอรี่ 



 

๑๑๐ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรสาคร   

 ก.๔-๓๑ ดานเหนือ จดเขตทางรถไฟสายวงเวียนใหญ - มหาชัย  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนกาญจนาภิเษก   

ฟากตะวันตกและฟากใต 

  ดานใต จดคลองสนามชัย  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองเลนเปน  ฝงตะวันออก 

 ก.๔-๓๒ ดานเหนือ จดเขตทางรถไฟสายวงเวียนใหญ - มหาชยั  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองเลนเปน  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองสนามชัย  ฝงเหนือ  เสนตั้งฉากกับคลองสนามชัย   

ฝงเหนือ  ที่จุดซึ่งอยูหางจากคลองสนามชัยตดักบัถนนบางกระดีไ่ปทางทิศตะวนัออกตามแนวคลองสนามชัย   

เปนระยะ  ๒๐๐  เมตร  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมฝงคลองสนามชัย  ฝงเหนือ  และคลองระหาญ   

ฝงตะวันตก 

  ดานตะวันตก จดคลองแสมดํา  ฝงตะวันออก  และแนวเขตผังเมืองรวม 

ดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรสาคร   

  ทั้งนี้  ยกเวนท่ีดินบริเวณ  อ.๒-๖  ที่กําหนดไวเปนสีมวง 

 ก.๔-๓๓ ดานเหนือ จดคลองสนามชัย  ฝงใต  และถนนกาญจนาภิเษก  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนอนามัยงามเจริญ  ฟากตะวันตก  เสนตั้งฉากกับ 

ถนนอนามัยงามเจริญ  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนอนามัยงามเจริญตัดกับถนนกาญจนาภิเษก   

ไปทางทิศใตตามแนวถนนอนามัยงามเจริญเปนระยะ  ๖๐๐  เมตร  เสนขนานระยะ  ๖๐๐  เมตร   

กับริมเขตทางถนนอนามัยงามเจริญ  ฟากตะวันตก  คลองบางขโมย  ฝงใต  คลองหัวกระบือ  ฝงตะวันตก   

และคลองขุนราชวินิจใจ  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองยายเพียร  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนเทียนทะเล  ฟากตะวันออก  และเขตประกอบ 

อุตสาหกรรมวงแหวนชัชวาลแฟคตอรี่และวงแหวนแสงประทีป  เสนตรงท่ีลากตอจากจุด  ซึ่งซอยเทียนทะเล  ๒๔   

บรรจบกับถนนเทียนทะเลไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวซอยเทียนทะเล  ๒๔   

เปนระยะ  ๖๒๐  เมตร  และจุดซึ่งซอยเทียนทะเล  ๒๔  ตัดกับคลองพระไชยยศสมบัติ  ไปทางทิศเหนือ 

ตามแนวคลองพระไชยยศสมบัติ  เปนระยะ  ๑๒๐  เมตร  และคลองพระไชยยศสมบัติ  ฝงตะวันออก 



 

๑๑๑ 

 ก.๔-๓๔ ดานเหนือ จดถนนกาญจนาภิเษก  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองรางแมน้าํ  ฝงตะวันตก  ซอยประชาอุทิศ  ๗๖  ฟากเหนือ   

เสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับริมฝงคลองสวน  ฝงตะวันตก  และลํารางสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฝงใต   

  ดานใต จดคลองสวน  ฝงตะวันตก  คลองตาหมิ่น  ฝงตะวันออก   

และคลองนา  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองหัวกระบือ  ฝงตะวันออก  และถนนอนามัยงามเจริญ   

ฟากตะวันออก 

 ก.๔-๓๕ ดานเหนือ จดคลองคางคาว  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองรางโพธิ์  ฝงตะวันตก  และคลองตาสน  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองตาสน  ฝงตะวันออก  คลองกะออม  ฝงเหนือ   

และแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ   

  ดานตะวันตก จดคลองสวน  ฝงตะวันออก  คลองรางแมน้ํา  ฝงตะวันออก   

ซอยสาธารณะไมปรากฏช่ือ  ฟากใต  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมฝงคลองรางแมน้ํา   

ฝงตะวันออก   

 ก.๔-๓๖ ดานเหนือ จดคลองสนามชัย  ฝงใต  คลองลิง  ฝงตะวันตก  เสนขนานระยะ   

๒๕๐  เมตร  กับริมฝงคลองสนามชัย  ฝงใต  เสนตั้งฉากกับคลองสนามชัย  ฝงใต  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจาก 

คลองสนามชัยตัดกบัถนนบางกระดี ่ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนอื  เปนระยะ  ๒๐๐  เมตร  เขตประกอบ 

อุตสาหกรรมวงแหวนชัชวาลแฟคตอรี่และวงแหวนแสงประทีป  คลองพระไชยยศสมบัติ  ฝงตะวันตก   

และคลองบางหญา  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดถนนเทียนทะเล  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองกลางทุง ฝงเหนือและฝงตะวันออก และคลองศีรษะกระบือ   

ฝงเหนือและฝงตะวันตก 

  ดานตะวันตก จดคลองแสมดํา  ฝงตะวันออก 

 ก.๔-๓๗ ดานเหนือ จดคลองยายเพียร  ฝงใต   

  ดานตะวันออก จดคลองขุนราชพินิจใจ  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมเขตทางซอยเทียนทะเล  ๒๕   

(ซอยวัดประชาบํารุง)  ฟากเหนือ  คลองลูกวัวใหม  ฝงตะวันออก  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี   



 

๑๑๒ 

วิทยาเขตบางขุนเทียน  คลองหนองตน  ฝงตะวันตก  คลองยางควาย  ฝงตะวันตก  ลํารางสาธารณะ   

ฝงตะวันตก  และคลองเชิงตาแพ  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนเทียนทะเล  ฟากตะวันออก  และโรงพยาบาลบางขุนเทียน 

 ก.๔-๓๘ ดานเหนือ จดคลองศีรษะกระบือ  ฝงใต  ฝงตะวันตกและฝงตะวันออก   

และคลองกลางทุง  ฝงใต   

  ดานตะวันออก จดถนนเทียนทะเล  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองเชิงตาแพ  ฝงเหนือ  และคลองตาแมน  ฝงเหนือ   

  ดานตะวันตก จดคลองแสมดํา  ฝงตะวันออก   

 ก.๕-๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๘๕๐  เมตร  กับริมฝงคลองจักร  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนประชาสําราญ   

ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมฝงคลองจักร  ฝงใต 

  ดานตะวันตก จดคลองสิบสอง  ฝงตะวันออก 

 ก.๕-๒ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐   เมตร  กับริมฝ งคลองสอง   

ฝงตะวันออก   

  ดานตะวันออก จดลําบึงไทรชมด  ฝงเหนือ  และคลองบึงโคล  ฝงเหนือ 

  ดานใต จดคลองบึงโคล  ฝงตะวันออก   

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๗๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสุวินทวงศ   

ฟากเหนือ  และซอยธรรมรัตน  ฟากตะวันออก 

 ก.๕-๓ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสุวินทวงศ   

ฟากเหนือ 

  ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากกับถนนสุวินทวงศ  ฟากเหนือ  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจาก 

คลองบึงขวางตัดกับถนนสุวินทวงศไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนสุวินทวงศ  เปนระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร   

และซอยยงนิมา  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมฝงคลองลําแขก  ฝงใต 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมฝงคลองบึงขวาง   

ฝงตะวันตก 



 

๑๑๓ 

 ก.๕-๔ ดานเหนือ จดถนนสงฆประชา  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองลําเกาะเลา  ฝงตะวันตก  ลํารางสาธารณะไมปรากฏช่ือ   

ฝงตะวันตก  และคลองกระทุมลม  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองกระทุมลม  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองงูลัดทับยาว  ฝงตะวันออก  และซอยสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 

 ก.๕-๕ ดานเหนือ จดคลองกระทุมลม  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองลัดทับยาว  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนตั้งฉากกับถนนทับยาว  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจาก 

ถนนทับยาวตัดกับคลองลัดทับยาวไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนทับยาว  เปนระยะ  ๕๐๐  เมตร 

  ดานตะวันตก จดคลองมะละกอเหนือ  ฝงตะวันออก  และคลองบางคูเวียง   

ฝงตะวันออก 

 ก.๕-๖ ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากกับถนนทวีวัฒนา  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่ง 

อยูหางจากคลองวัดนครชื่นชุม  ตัดกับถนนทวีวัฒนาไปทางทิศใตตามแนวถนนทวีวัฒนา  เปนระยะ  ๖๐๐  เมตร 

  ดานตะวันออก จดถนนทวีวัฒนา  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองบางไผ  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนตั้งฉากกับคลองบางไผ  ฝงเหนือ  ที่จุดซึ่งอยูหางจาก 

ถนนทวีวัฒนา  ตัดกับคลองบางไผไปทางทิศตะวันตกตามแนวคลองบางไผ  เปนระยะ  ๑,๑๐๐  เมตร 

 ก.๕-๗ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมฝงคลองประเวศบุรีรมย   

ฝงเหนือ 

  ดานตะวันออก จดคลองหลวงแพง  ฝงตะวันตก  และเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร   

กับริมเขตทางถนนขุมทอง-ลําตอยติ่ง  ฟากตะวันออก 

  ดานใต จดถนนหลวงแพง  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองพระบางเพชร  ฝงตะวันออก  คลองประเวศบุรีรมย   

ฝงใต  และคลองตาสอน  ฝงตะวันออก 

 ก.๕-๘ ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากกับถนนอนามัยงามเจริญ  ที่จุดซึ่งอยูหางจาก 

ถนนกาญจนาภิเษก  ตัดกับถนนอนามัยงามเจริญไปทางทิศใตตามแนวถนนอนามัยงามเจริญ  เปนระยะ   

๖๐๐  เมตร 

  ดานตะวันออก จดถนนอนามัยงามเจริญ  ฟากตะวันตก 



 

๑๑๔ 

  ดานใต จดคลองหัวกระบือ  ฝงเหนือ  และคลองบางขโมย  ฝงเหนือ   

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๖๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนอนามัย 

งามเจริญ  ฟากตะวันตก 

 ก.๕-๙ ดานเหนือ จดซอยประชาอุทิศ  ๗๖  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองรางแมน้ํา  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดลํารางสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับริมฝงคลองรางแมน้ํา   

ฝงตะวันตก 

 ก.๕-๑๐ ดานเหนือ จดคลองคางคาว  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมฝงคลองรางแมน้ํา   

ฝงตะวันออก 

  ดานใต จดซอยสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองรางแมน้ํา  ฝงตะวันออก 

 ก.๕-๑๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมฝงคลองสนามชัย   

ฝงเหนือ 

  ดานตะวันออก จดกับเสนตั้งฉากกับคลองสนามชัย  ฝงเหนือ  ที่จุดซึ่งอยูหางจาก 

ถนนบางกระดี่ตัดกับคลองสนามชัยไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวคลองสนามชัย  เปนระยะ   

๒๐๐  เมตร  และเสนตั้งฉากกับคลองสนามชัย  ฝงใต  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนบางกระดี่ตัดกับคลองสนามชัย 

ไปทางทิศตะวันออก  เฉียงเหนือตามแนวคลองสนามชัย  เปนระยะ  ๒๐๐  เมตร 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับริมฝงคลองสนามชัย  ฝงใต   

และเสนตรงที่ลากจากเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับริมฝงคลองสนามชัย  ฝงใต  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต   

จนบรรจบกับคลองสนามชัย  ฝงตะวันออก 

  ดานตะวันตก จดคลองลิง  ฝงตะวันออก  คลองสนามชัย  ฝงตะวันออก   

และคลองระหาญ  ฝงตะวันออก 

 ก.๕-๑๒ ดานเหนือ จดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  วิทยาเขต 

บางขุนเทียน  และคลองบานลูกวัวเกา  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองลูกวัวใหม  ฝงตะวันตก  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร   

กับริมเขตทางซอยเทียนทะเล  ๒๕  (ซอยวัดประชาบํารุง)  ฟากเหนือ  และคลองขุนราชพินิจใจ  ฝงตะวันตก 



 

๑๑๕ 

  ดานใต จดคลองลูกวัวเกา  ฝงเหนือและฝงตะวันออก 

  ดานตะวันตก จดลํารางสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฝงตะวันออก  เสนขนาน 

ระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมเขตทางซอยเทียนทะเล  ๒๕  (ซอยวัดประชาบํารุง)  ฟากเหนือ  คลองยางควาย   

ฝงตะวันออก  และคลองหนองตน  ฝงตะวันออก 

 ก.๕-๑๓ ดานเหนือ จดคลองหนึ่ง  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนเทียนทะเล   

ฟากตะวันออก  และเสนตั้งฉากกับถนนคลองสรรพสามิต  ฟากใต  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนเทียนทะเล 

บรรจบกับถนนคลองสรรพสามติ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนคลองสรรพสามิต  เปนระยะ   

๒๐๐  เมตร 

  ดานใต จดคลองพิทยาลงกรณ  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฝงตะวันออก 

๙. ที่ดินประเภท  ศ.๑  และ  ศ.๒  ท่ีกําหนดไวเปนสีน้ําตาลออน  ใหเปนท่ีดินประเภทอนุรักษ 

เพ่ือสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ศ.๑-๑ ดานเหนือ จดคลองบางย่ีขัน  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดแมน้ําเจาพระยา  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองบางกอกนอย  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองขนมจีน  ฝงตะวันออกและฝงใต  ซอยวัดดุษิตาราม   

ฝงตะวันออกและฝงใต  และซอยวัดดาวดึงษาราม  ฟากตะวันออกและฟากเหนือ   

 ศ.๑-๒ ดานเหนือ จดคลองรอบกรุง  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองรอบกรุง  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดแมน้ําเจาพระยา  ฝงเหนือ   

  ดานตะวันตก จดแมน้ําเจาพระยา  ฝงเหนือและฝงตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนท่ีดินบริเวณ  ศ.๒  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําตาลออน 

 ศ.๑-๓ ดานเหนือ จดคลองบางกอกนอย  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดแมน้ําเจาพระยา  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองมอญ  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนอรุณอัมรินทร  ฟากตะวันออก  และคลองบานขมิ้น   

ฝงตะวันออก 



 

๑๑๖ 

 ศ.๑-๔ ดานเหนือ จดคลองมอญ  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดแมน้ําเจาพระยา  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองบางกอกใหญ  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนอรุณอัมรินทร  ฟากตะวันออก  และคลองวังเดิม   

ฝงตะวันออก 

 ศ.๑-๕ ดานเหนือ จดแมน้ําเจาพระยา  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดถนนประชาธิปก  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนเทศบาลสาย  ๑  ฟากเหนือ  และซอยวัดกัลยาณ   

ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดคลองบางกอกใหญ  ฝงตะวันออก 

 ศ.๑-๖ ดานเหนือ จดแมน้ําเจาพระยา  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดซอยสมเด็จเจาพระยา  ๑  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดซอยอุทัย  ฟากเหนือและฟากตะวันออก  และเสนตรง 

ซึ่งลากตอจากซอยอุทัย  ฟากเหนือ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับถนนประชาธิปก  ฟากตะวันตก   

ที่จุดซึ่งอยูหางจากจุดตัดระหวางถนนอิสรภาพกับถนนประชาธิปกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนว 

ถนนประชาธิปก  เปนระยะ  ๗๐๐  เมตร 

  ดานตะวันตก จดถนนประชาธิปก  ฟากตะวันออก 

 ศ.๒ ดานเหนือ จดถนนเจริญกรุง  ฟากใต  ถนนตีทอง  ฟากตะวันออก   

และคลองหลอด  (คลองวัดราชบพิธ)  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองรอบกรุง  ฝงตะวันตก  และถนนจักรเพชร  ฟากตะวันตก 

  ดานใต   จดเสนขนานระยะ  ๙๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพาหุรัด   

ฟากใต  ซอยประตูเหล็ก  ฟากเหนือ  ถนนตรีเพชร  ฟากตะวันออก  และถนนพระพิทักษ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก   จดถนนบานหมอ  ฟากตะวันออก   

๑๐. ที่ดินประเภท  ส. ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน  ใหเปนท่ีดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภค 

และการสาธารณูปการ  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ส.-๑ ทาอากาศยานกรุงเทพ 

 ส.-๒ สถานีขนถายขยะมูลฝอย  กรุงเทพมหานคร 



 

๑๑๗ 

 ส.-๓ บริษัท  กสท  โทรคมนาคม  จํากัด  (มหาชน)  ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ   

๘๐  พรรษา  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๐  โรงกรองน้ําบางเขน  และการประปานครหลวง 

 ส.-๔ สถานแรกรับบานเมตตา  (เดิม) 

 ส.-๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  และวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร 

 ส.-๖ กองบินตํารวจ  สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

 ส.-๗ บึงสะแกงาม 

 ส.-๘ สวนหนองจอก 

 ส.-๙ บึงมะขามเทศ 

 ส.-๑๐ กรมวิชาการเกษตร  กรมสงเสริมการเกษตร  กรมปาไม  สํานักงานคณะกรรมการ 

วิจัยแหงชาติ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  และสํานักงานพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

 ส.-๑๑ การไฟฟาสวนภูมิภาค 

 ส.-๑๒ เรือนจํากลางคลองเปรม  กรมราชทัณฑ  ศูนยเยาวชนจตุจักร  และโรงเรียน 

รัตนโกสินทรสมโภช 

 ส.-๑๓ กองบัญชาการการศึกษา  สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

 ส.-๑๔ ศูนยฝกอบรมขาราชการกรุงเทพมหานคร 

 ส.-๑๕ กองบังคับการตํารวจจราจร 

 ส.-๑๖ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

 ส.-๑๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 ส.-๑๘ กองทะเบียน  กองปราบปราม  กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง  สํานักงาน 

ตํารวจแหงชาติ 

 ส.-๑๙ ศาลอาญา  ศาลอุทธรณ  ศาลแพง  สํานักงานอัยการสูงสุด  และกรมสงเสริม 

การสงออก  กระทรวงพาณิชย 

 ส.-๒๐ โรงพยาบาลนพรัตนราชธาน ี

 ส.-๒๑ ทัณฑสถานวัยหนุมมีนบุรี  กรมราชทัณฑ  และสถานีตํารวจนครบาลมีนบุรี   

สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

 ส.-๒๒ สวนวชิรเบญจทัศ  (สวนรถไฟ)  สวนจตุจักร  สวนสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์   

กรมการขนสงทางบก  และสถาบันการบินพลเรือน 

 ส.-๒๓ สถานีไฟฟายอยหนองจอก  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

 ส.-๒๔ สวนน้ําบึงกุม 



 

๑๑๘ 

 ส.-๒๕ สํานักงานขนสงเขตพ้ืนที่  ๒  กรมการขนสงทางบก 

 ส.-๒๖ กรมชลประทาน  การไฟฟานครหลวง  สามเสน  และโรงพยาบาลการไฟฟานครหลวง 

 ส.-๒๗ กระทรวงการคลัง  กรมประชาสัมพันธ  และสํานักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดลอม   

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 ส.-๒๘ คณะแพทยศาสตร  วชิรพยาบาล  วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณ  มหาวิทยาลัย 

นวมินทราธิราช 

 ส.-๒๙ กองพลาธิการและสรรพาวุธ  สํานักงานตํารวจแหงชาติ  กองบังคับการตํารวจ 

สันติบาล  ๑  กองบังคับการ  ๕  กองกํากับการ  ๓  กองสรรพวุธ 

 ส.-๓๐ วชิราวุธวิทยาลัย 

 ส.-๓๑ กรมสรรพสามิต 

 ส.-๓๒ โรงกรองน้ําสามเสน  โรงงานผลิตน้าํสามเสน  ๒  การประปานครหลวง  กรมโยธาธิการ 

และผังเมือง  สถานรับเล้ียงและพัฒนาเด็กบานราชวิถี  สภาสังคมสงเคราะห  สถาบันประสาท  สถาบันมะเร็ง 

แหงชาติ  โรงพยาบาลรามาธิบดี  คณะวิทยาศาสตร  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล  กระทรวง 

การตางประเทศ  โรงพยาบาลสงฆ  องคการเภสัชกรรม  กระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงวิทยาศาสตรและ 

เทคโนโลยี  กรมทรัพยากรธรณี  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  กระทรวงอุตสาหกรรม   

กองบัญชาการตํารวจนครบาล  กองบังคับการตํารวจทางหลวง  กรมทางหลวง  สํานักงานปองกันและ 

บรรเทาสาธารณภัย  กรุงเทพมหานคร  ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา  กรมการศึกษานอกโรงเรียน  สถาบัน 

สุขภาพจิตเด็กและวัยรุนราชนครินทร  สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร  และสํานักงาน 

เครื่องกลและส่ือสาร 

 ส.-๓๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  โรงเรียนมัธยม 

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  โรงเรียนประถมสาธิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  สหกรณ 

ออมทรัพยกรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  สํานักงานสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ  กรมสงเสริม 

การปกครองสวนทองถิ่น  กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  โรงเรียนราชวินิต  และสํานักหอสมุดแหงชาติ   

 ส.-๓๔ ศูนยกอสรางและบูรณะถนน  ๒  สํานักการโยธา  โรงบําบัดน้ําเสียกรุงเทพมหานคร   

(ดินแดง)  ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร  ๒  และสถานีตํารวจนครบาลดินแดง 

 ส.-๓๕ ธนาคารแหงประเทศไทย 

 ส.-๓๖   สํานักนายกรัฐมนตรี  กระทรวงศึกษาธิการ  คุรุสภา  สํานักงานทรัพยสิน 

สวนพระมหากษัตริย  สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  สํานักงาน 

คณะกรรมการขาราชการพลเรือน  องคการสหประชาชาติ  และราชตฤณมัยสมาคมแหงประเทศไทย   



 

๑๑๙ 

 ส.-๓๗ การไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย  และกรมโยธาธิการและผังเมือง 

 ส.-๓๘ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  โรงเรียนพิบูลยประชาสรรค  และสถาบัน 

ประชานุกูล 

 ส.-๓๙ โรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน  โรงพยาบาลเด็ก  โรงพยาบาลราชวิถี  วิทยาลัย 

พยาบาลกรุงเทพ  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  สถาบันโรคผิวหนัง  และคณะทันตแพทยศาสตร   

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 ส.-๔๐ สถานีรถไฟธนบุรี  การรถไฟแหงประเทศไทย 

 ส.-๔๑ สนามกีฬารัชมังคากีฬาสถาน  และมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 ส.-๔๒ สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 ส.-๔๓ สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

 ส.-๔๔ บึงพระราม  ๙ 

 ส-๔๕ สมาคมสตรีแหงประเทศไทย  บานมนังคศิลา 

 ส.-๔๖ กระทรวงพลังงาน  การรถไฟแหงประเทศไทย  และสถานีรถไฟกรุงเทพ 

 ส.-๔๗ โรงพยาบาลกลาง  สํานักการแพทย  กรุงเทพมหานคร 

 ส.-๔๘ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร  และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร 

 ส.-๔๙ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  สภากาชาดไทย  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ  การประปา 

นครหลวง  ปทุมวัน  สํานักงานตํารวจแหงชาติ  สนามมาราชกรีฑาสโมสร  สวนลุมพินี  สนามกีฬาแหงชาติ   

สนามกีฬาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  และที่โลงดานหนาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 ส.-๕๐ สวนเบญจกิติ  และโรงงานยาสูบ 

 ส.-๕๑ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร  ลาดกระบัง 

 ส.-๕๒ โรงพยาบาลตากสิน  สํานักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร  สํานักงานเขตคลองสาน 

กรมเจาทา  สถานีตํารวจนครบาลสมเด็จเจาพระยา  และศูนยบริการสาธารณสุข  ๒๘  กรุงธนบุรี 

 ส.-๕๓ โรงพยาบาลสมเด็จเจาพระยา 

 ส.-๕๔ อุทยานเบญจสิริ 

 ส.-๕๕ โรงพยาบาลราชพิพัฒน 

 ส.-๕๖ เขตการเดินรถที่  ๓  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 

 ส.-๕๗ สถานีสูบจายน้ําเพชรเกษม 



 

๑๒๐ 

 ส.-๕๘ สถานีขนสงสายตะวันออก 

 ส.-๕๙ โรงงานกําจัดส่ิงปฏิกูลหนองแขม  กรุงเทพมหานคร 

 ส.-๖๐ โรงงานกําจัดขยะมูลฝอยออนนุช  กรุงเทพมหานคร 

 ส.-๖๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ  มหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตบพิตรภิมุขมหาเมฆ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอ่ียมละออ  สถานีตํารวจนครบาล 

บางโพงพาง  สถานีตํารวจนครบาลทุงมหาเมฆ  สํานักงานตรวจคนเขาเมือง  ไปรษณียสวนพลู  ศูนยบริการ 

ลูกคาทีโอที  สาขาทุงมหาเมฆ  การประปานครหลวง  สาขาทุงมหาเมฆ  และกรมการบินพาณิชย   

 ส.-๖๒ การทาเรือแหงประเทศไทย  คลังน้ํามันบริษัท  ปตท.  จํากัด  (มหาชน)  และ 

คลังน้ํามันบริษัท  บางจาก  จํากัด  (มหาชน) 

 ส.-๖๓ ศาลแพงกรุงเทพใต  วัดดอน  และสุสานมูลนิธิฮั่วเคี้ยวปอเต็กเซี่ยงตึ๊ง 

 ส.-๖๔ สถานีไฟฟายอย  บางกอกนอย 

 ส.-๖๕ หนองบอน  และสวนหลวง  ร.๙ 

 ส.-๖๖ ศาลแพงธนบุรี  ศาลแขวงธนบุรี  และที่ทําการไปรษณียบางขุนเทียน 

 ส.-๖๗ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ  ๖  รอบพระชนมพรรษา 

 ส.-๖๘ มหาวิทยาลัยรามคําแหง  วิทยาเขตปจฉิมสวัสดิ์ - สุวรรณนภาศรี 

 ส.-๖๙ กรมอุตุนิยมวิทยา 

 ส.-๗๐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  สวนธนบุรีรมย  สนามกีฬา 

กรุงเทพมหานคร  และคายลูกเสือกรุงธน 

 ส.-๗๑ เรือนจําพิเศษธนบุรี 

 ส.-๗๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  วิทยาเขตบางขุนเทียน 

 ส.-๗๓ โรงพยาบาลบางขุนเทียน 

 ส.-๗๔ โครงการสวนสาธารณะชายทะเลบางขุนเทียน 

๑๑. รายชื่อถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางกวางตั้งแต  ๑๐.๐๐  เมตร  ถึง  ๑๑.๙๙  เมตร   

มีรายการดังตอไปนี้   

 (๑) ซอยจรัญสนิทวงศ  ๑๓  (ซอยพานิชยการธนบุรี)  เริ่มตนจากถนนจรัญสนิทวงศถึง 

คลองบางขุนศรี 

 (๒) ซอยจุฬาลงกรณ  ๑๑  เริ่มตนจากถนนพระรามท่ี  ๔  ถึงซอยจุฬาลงกรณ  ๒๒ 

 (๓) ซอยจุฬาลงกรณ  ๑๒  เริ่มตนจากถนนพญาไทถึงถนนบรรทัดทอง 



 

๑๒๑ 

 (๔) ซอยจุฬาลงกรณ  ๓๒  เริ่มตนจากถนนบรรทัดทองถึงซอยจุฬาลงกรณ  ๙ 

 (๕) ซอยจุฬาลงกรณ  ๓๔  เริ่มตนจากถนนบรรทัดทองถึงซอยจุฬาลงกรณ  ๙ 

 (๖) ซอยจุฬาลงกรณ  ๓๖  เริ่มตนจากถนนบรรทัดทองถึงซอยจุฬาลงกรณ  ๕ 

 (๗) ซอยจุฬาลงกรณ  ๔๒  เริ่มตนจากถนนพญาไทถึงซอยจุฬาลงกรณ  ๙ 

 (๘) ซอยชินเขต  ๑  เริ่มตนจากถนนงามวงศวานถึงซอยชินเขต 

 (๙) ซอยชินเขต  ๒  เริ่มตนจากถนนงามวงศวานถึงซอยชินเขต 

 (๑๐) ซอยเทวีวรญาติ  เริ่มตนจากถนนยุคล  ๒  ถึงซอยสวนมะลิ  ๑ 

 (๑๑) ซอยนราธิวาสราชนครินทร  ๘  เริ่มตนจากถนนนราธิวาสราชนครินทรถึงซอยนราธิวาส   

ราชนครินทร  ๑๐ 

 (๑๒) ซอยนราธิวาสราชนครินทร  ๑๐  เริ่มตนจากถนนนราธิวาสราชนครินทรถึงซอยสาทร  ๑๑ 

 (๑๓) ซอยนานา  เริ่มตนจากถนนพระรามท่ี  ๔  ถึงถนนไมตรีจิต 

 (๑๔) ซอยพุทธบูชา  ๓๖  เริ่มตนจากถนนพุทธบูชาถึงถนนวงแหวนรอบนอกดานใต 

 (๑๕) ซอยเพชรเกษม  ๖๙  (ซอยอินทาปจ)  เริ่มตนจากถนนเพชรเกษมถึงคลองภาษีเจริญ 

 (๑๖) ซอยรามคําแหง  ๒๑  เริ่มตนจากถนนรามคําแหงถึงถนนประดิษฐมนูธรรม 

 (๑๗) ซอยรามคําแหง  ๒๖  เริ่มตนจากถนนรามคําแหงถึงถนนหัวหมาก 

 (๑๘) ซอยรามคําแหง  ๔๐  เริ่มตนจากถนนรามคําแหงถึงถนนหัวหมาก 

 (๑๙) ซอยรามคําแหง  ๖๐  เริ่มตนจากถนนรามคําแหงถึงซอยมูลนิธิกันซุลซอลีอัน 

 (๒๐) ซอยรามคําแหง  ๑๑๘  (ซอยหมูบานพฤกษชาติ)  เริ่มตนจากถนนรามคําแหงถึง 

ซอยราษฎรพัฒนา 

 (๒๑) ซอยรามคําแหง  ๑๕๐  (ซอยหมูบานธารารมณ)  เริ่มตนจากถนนรามคําแหงถึง 

ซอยราษฎรพัฒนา 

 (๒๒) ซอยสวนมะลิ  ๑  เริ่มตนจากซอยเทวีวรญาติถึงตรอกราชสีห 

 (๒๓) ซอยสวนมะลิ  ๓  เริ่มตนจากถนนหลวงถึงถนนบํารุงเมือง 

 (๒๔) ซอยสามเสน  ๒๘  เริ่มตนจากถนนสามเสนถึงซอยวัดประชา 

 (๒๕) ถนนกําแพงเพชร  ๓  เริ่มตนจากถนนกําแพงเพชร  ๑  ถึงถนนวิภาวดีรังสิต 

 (๒๖) ถนนกําแพงเพชร  ๖  เริ่มตนจากถนนกําแพงเพชร  ๒  ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร 

 (๒๗) ถนนกําแพงเพชร  ๗  เริ่มตนจากถนนนิคมมักกะสันถึงถนนเพชรพระราม 

 (๒๘) ถนนขาว  เริ่มตนจากถนนราชวิถีถึงถนนสุโขทัย 



 

๑๒๒ 

 (๒๙) ถนนคอนแวนต  เริ่มตนจากถนนสีลมถึงถนนสาทรเหนือ 

 (๓๐) ถนนจตุรทิศ  เริ่มตนจากถนนดินแดง  ๑  ถึงคลองสามเสนใน 

 (๓๑) ถนนเจริญรัถ  เริ่มตนจากถนนสมเด็จพระเจาตากสินถึงถนนเจริญนคร 

 (๓๒) ถนนเจาฟา  เริ่มตนจากถนนพระอาทิตยถึงถนนจักรพงษ 

 (๓๓) ถนนฉิมพลี  เริ่มตนจากถนนชักพระถึงถนนพุทธมณฑลสาย  ๑   

 (๓๔) ถนนชางอากาศอุทิศ  เริ่มตนจากถนนเชิดวุฒากาศถึงหมูบานศิริสุข 

 (๓๕) ถนนเชื้อเพลิง  เริ่มตนจากถนนพระรามท่ี  ๔  ถึงซอยศรีรุง 

 (๓๖) ถนนดินสอ  เริ่มตนจากถนนราชดําเนินกลางถึงถนนบํารุงเมือง 

 (๓๗) ถนนเดโช  เริ่มตนจากถนนสุรวงศถึงถนนสีลม 

 (๓๘) ถนนตะนาว  เริ่มตนจากถนนราชดําเนินกลางถึงถนนบํารุงเมือง 

 (๓๙) ถนนตานี  เริ่มตนจากถนนจักรพงษถึงถนนสิบสามหาง 

 (๔๐) ถนนเตชะตุงคะห  เริ่มตนจากถนนเชิดวุฒากาศถึงถนนนาวงประชาพัฒนา 

 (๔๑) ถนนทรัพย  เริ่มตนจากถนนส่ีพระยาถึงถนนสุรวงค 

 (๔๒) ถนนเทอดดําริ  เริ่มตนจากบริษัทปูนซิเมนตไทยถึงกรมทหารชางอากาศ 

 (๔๓) ถนนธนิยะ  เริ่มตนจากถนนสีลมถึงถนนสุรวงศ 

 (๔๔) ถนนนเรศ  เริ่มตนจากถนนส่ีพระยาถึงถนนสุรวงศ 

 (๔๕) ถนนบานหมอ  เริ่มตนจากถนนเจริญกรุงถึงถนนจักรเพชร 

 (๔๖) ถนนบึงขวาง  เริ่มตนจากถนนรมเกลาถึงถนนสุวินทวงศ 

 (๔๗) ถนนบุญศิริ  เริ่มตนจากถนนอัษฎางคถึงถนนตะนาว 

 (๔๘) ถนนปน  เริ่มตนจากถนนสีลมถึงถนนสาทรเหนือ 

 (๔๙) ถนนพระพิทักษ  เริ่มตนจากถนนบานหมอถึงถนนอัษฎางค 

 (๕๐) ถนนแพรงนรา  เริ่มตนจากถนนอัษฎางคถึงถนนตะนาว 

 (๕๑) ถนนแพรงสรรพศาสตร  เริ่มตนจากถนนอัษฎางคถึงถนนตะนาว 

 (๕๒) ถนนเฟองนคร  เริ่มตนจากถนนบํารุงเมืองถึงถนนเจริญกรุง 

 (๕๓) ถนนมหาจักร  เริ่มตนจากถนนหลวงถึงถนนอนุวงศ 

 (๕๔) ถนนมเหสักข  เริ่มตนจากถนนสุรวงศถึงถนนสีลม 

 (๕๕) ถนนมิตรพันธ  เริ่มตนจากถนนหลวงถึงถนนพระรามท่ี  ๔ 

 (๕๖) ถนนราชบพิธ  เริ่มตนจากถนนตีทองถึงถนนเฟองนคร 



 

๑๒๓ 

 (๕๗) ถนนราชมนตรี  เริ่มตนจากถนนกาญจนาภิเษกถึงคลองราชมนตรี 

 (๕๘) ถนนรามบุตรี  เริ่มตนจากถนนจักรพงษถึงถนนตะนาว 

 (๕๙) ถนนลาดปลาเคา  เริ่มตนจากถนนรามอินทราถึงคลองหลุมไผ 

 (๖๐) ถนนวัดเวฬุวนาราม  (วัดไผเขียว)  เริ่มตนจากถนนสรงประภาถึงถนนโกสุมรวมใจ 

 (๖๑) ถนนวัดสุทธาวาส  เริ่มตนจากถนนจรัญสนิทวงศถึงถนนอิสรภาพ 

 (๖๒) ถนนสวนผัก  เริ่มตนจากถนนกาญจนาภิเษกถึงถนนชัยพฤกษ 

 (๖๓) ถนนสวนผัก  เริ่มตนจากถนนพุทธมณลสาย  ๒  ถึงถนนกาญจนาภิเษก 

 (๖๔) ถนนส่ีพระยา  เริ่มตนจากถนนพระรามท่ี  ๔  ถึงถนนเจริญกรุง 

 (๖๕) ถนนสุทธิสารวินิจฉัย  เริ่มตนจากถนนพหลโยธินถึงถนนวิภาวดีรังสิต 

 (๖๖) ถนนสุรศักดิ์  เริ่มตนจากถนนสาทรเหนือถึงถนนสีลม 

๑๒. รายชื่อถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางกวางตั้งแต  ๑๒.๐๐  เมตร  ถึง  ๑๕.๙๙  เมตร   

มีรายการดังตอไปนี้ 

 (๑) ซอยบางบอน  ๒๓  (ซอยเขาโรงเรียนคลองหนองใหญ)  เริ่มตนจากถนนบางแค-บางบอน 

ถึงถนนกาญจนาภิเษก 

 (๒) ซอยพหลโยธิน  ๗  (ซอยอารีย)  เริ่มตนจากถนนพหลโยธินถึงซอยอารีย  ๕ 

 (๓) ซอยเพชรเกษม  ๖๓  (ซอยวัดมวง)  เริ่มตนจากถนนเพชรเกษมถึงถนนเลียบคลองภาษีเจริญ   

ฝงเหนือ 

 (๔) ซอยเพชรเกษม  ๑๑๔  เริ่มตนจากถนนเพชรเกษมถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร 

 (๕) ซอยราชวิถี  ๑๕  (ซอยเสนารักษ)  เริ่มตนจากถนนราชวิถีถึงถนนโยธี 

 (๖) ซอยรามคําแหง  ๖๕  (ซอยมหาดไทย)  เริ่มตนจากถนนรามคําแหงถึงคลองแสนแสบ 

 (๗) ซอยลาดพราว  ๑๒๒  (ซอยมหาดไทย  ๑)  เริ่มตนจากถนนลาดพราวถึงคลองแสนแสบ 

 (๘) ซอยสาธุประดิษฐ  ๔๙  (ซอยเศตะพราหมณ)  เริ่มตนจากถนนสาธุประดิษฐถึง 

ซอยโชคชัยจงจําเริญ 

 (๙) ซอยสุวรรณ  ๕  (ซอยวัดคูวราราม)  เริ่มตนจากถนนลาดกระบังถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร 

 (๑๐) ซอยสุขุมวิท  ๑๐๑  เริ่มตนจากถนนสุขุมวิทถึงซอยเขาหมูบานทับแกว 

 (๑๑) ซอยสุขุมวิท  ๑๐๑/๑  (ซอยวชิรธรรมสาธิต)  เริ่มตนจากถนนสุขุมวิทถึงซอยสุภาพงษ 

 (๑๒) ซอยสุขุมวิท  ๑๐๗  เริ่มตนจากถนนสุขุมวิทถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร 

 (๑๓) ซอยอนุมานราชธน  เริ่มตนจากถนนนราธิวาสราชนครินทรถึงถนนเดโช 



 

๑๒๔ 

 (๑๔) ซอยอินทามระ  ๓๔  (ซอยเทพธาร)  เริ่มตนจากถนนประชาสุขถึงซอยสุทธิสารวินิจฉัย  ๒๒ 

 (๑๕) ถนนโกสุมรวมใจ  เริ่มตนจากคลองตาอูฐถึงถนนประชาอุทิศ 

 (๑๖) ถนนจักรเพชร  เริ่มตนจากถนนพาหุรัดถึงถนนตรีเพชร 

 (๑๗) ถนนจันทนเกา  เริ่มตนจากถนนนางล้ินจ่ีถึงถนนนราธิวาสราชนครินทร 

 (๑๘) ถนนเจริญเวียง  เริ่มตนจากถนนเจริญกรุงถึงถนนจรัสเวียง 

 (๑๙) ถนนทรงสวัสดิ์  เริ่มตนจากถนนเจริญกรุงถึงถนนทรงวาด 

 (๒๐) ถนนบุรีภิรมย  เริ่มตนจากถนนเชื่อมสัมพันธถึงถนนสังฆสันติสุข 

 (๒๑) ถนนประมวล  เริ่มตนจากถนนสีลมถึงถนนสาทรเหนือ 

 (๒๒) ถนนผดุงดาว  เริ่มตนจากถนนพาดสายถึงถนนเจริญกรุง 

 (๒๓) ถนนระนอง  ๒  เริ่มตนจากถนนพระรามท่ี  ๕  ถึงถนนเทอดดําริ 

 (๒๔) ถนนศาลาแดง  เริ่มตนจากถนนสีลมถึงถนนสาทรเหนือ 

 (๒๕) ถนนสกุลดี  เริ่มตนจากถนนประชาสําราญถึงถนนผดุงพันธ 

 (๒๖) ถนนสวนผัก  เริ่มตนจากถนนชัยพฤกษถึงถนนพุทธมณฑลสาย  ๒ 

๑๓. รายชื่อถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางกวางตั้งแต  ๑๖.๐๐  เมตร  ถึง  ๒๙.๙๙  เมตร   

มีรายการดังตอไปนี้   

 (๑) ซอยประเสริฐมนูกิจ  ๒๙  (ถนนมัยลาภ)  เริ่มตนจากถนนประเสริฐมนูกิจถึงคลองโคกคราม   

 (๒) ซอยพระรามที่  ๒  ๕๔  (ถนนขางเขตบางขุนเทียน)  เริ่มตนจากถนนพระรามที่  ๒   

ถึงคลองส่ีบาท 

 (๓) ซอยรามคําแหง  ๒๔  เริ่มตนจากถนนรามคําแหงถึงมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

 (๔) ซอยรามคําแหง  ๓๙  เริ่มตนจากถนนรามคําแหงถึงคลองแสนแสบ 

 (๕) ซอยรามอินทรา  ๓๔  (ถนนอยูเย็น)  เริ่มตนจากถนนรามอินทราถึงถนนประดิษฐมนูธรรม 

 (๖) ซอยรามอินทรา  ๔๐  เริ่มตนจากถนนรามอินทราถึงถนนนวลจันทร 

 (๗) ซอยรามอินทรา  ๗๑  (ถนนวัดคูบอน)  เริ่มตนจากถนนรามอินทราถึงคลองคูบอน 

 (๘) ซอยลาดพราว  ๗๑  เริ่มตนจากถนนลาดพราวถึงซอยสังคมสงเคราะห 

 (๙) ซอยลาดพราว  ๑๐๑  เริ่มตนจากถนนลาดพราวถึงถนนโพธิ์แกว 

 (๑๐) ซอยสุขสวัสดิ์  ๒๗  (ถนนราษฎรพัฒนา)  เริ่มตนจากถนนสุขสวัสดิ์ถึงถนนราษฎรบูรณะ 

 (๑๑) ซอยสุขุมวิท  ๓  (ซอยนานาเหนือ)  เริ่มตนจากถนนสุขุมวิทถึงถนนเพชรบุรี 

 (๑๒) ซอยสุขุมวิท  ๒๑  (ถนนอโศกมนตรี)  เริ่มตนถนนสุขุมวิทถึงถนนเพชรบุรี 

 (๑๓) ซอยสุขุมวิท  ๓๙  (ซอยพรอมพงษ)  เริ่มตนจากถนนสุขุมวิทถึงถนนเพชรบุรี 



 

๑๒๕ 

 (๑๔) ซอยสุขุมวิท  ๔๒  (ซอยกลวยน้ําไท)  เริ่มตนจากถนนสุขุมวิทถึงทางรถไฟสายปากน้ําเกา 

 (๑๕) ซอยสุขุมวิท  ๕๕  (ซอยทองหลอ)  เริ่มตนจากถนนสุขุมวิทถึงถนนเพชรบุรี 

 (๑๖) ซอยสุขุมวิท  ๖๓  (ถนนเอกมัย)  เริ่มตนจากถนนสุขุมวิทถึงถนนเพชรบุรี 

 (๑๗) ซอยสุขุมวิท  ๗๑  (ถนนปรีดีพนมยงค)  เริ่มตนจากถนนสุขุมวิทถึงคลองตัน 

 (๑๘) ซอยสุขุมวิท  ๑๐๓  (ซอยอุดมสุข)  เริ่มตนจากถนสุขุมวิทถึงถนนศรีนครินทร 

 (๑๙) ซอยหลังสวน  เริ่มตนจากถนนสารสินถึงถนนเพลินจิต 

 (๒๐) ถนนกรุงเกษม  เริ่มตนจากถนนสามเสนถึงราชดําเนินนอก 

 (๒๑) ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี  เริ่มตนจากถนนประชาราษฎรสาย  ๒  ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร 

 (๒๒) ถนนกัลยาณไมตรี  เริ่มตนจากถนนสนามไชยถึงถนนราชินี 

 (๒๓) ถนนกําแพงเพชร  เริ่มตนจากถนนพหลโยธินถึงถนนพระรามท่ี  ๖ 

 (๒๔) ถนนกําแพงเพชร  ๑  เริ่มตนจากถนนกําแพงเพชรถึงถนนวิภาวดีรังสิต 

 (๒๕) ถนนกําแพงเพชร  ๔  เริ่มตนจากถนนกําแพงเพชร  ๒  ถึงถนนกําแพงเพชร  ๓ 

 (๒๖) ถนนขาวสาร  เริ่มตนจากถนนจักรพงษถึงถนนตะนาว 

 (๒๗) ถนนคลองลําเจียก  ชวง  ๑  เริ่มตนจากถนนนวลจันทร  ถึงถนนประเสริฐมนูกิจ 

 (๒๘) ถนนคลองลําเจียก  ชวง  ๒  เริ่มตนจากถนนประเสริฐมนูกิจถึงถนนประดิษฐมนูธรรม 

 (๒๙) ถนนเคหะรมเกลา  เริ่มตนจากถนนรมเกลาถึงคลองลาดบัวขาว 

 (๓๐) ถนนจอมทอง  เริ่มตนจากถนนสมเดจ็พระเจาตากสินถงึสะพานขามคลองบางขุนเทียน 

 (๓๑) ถนนจักรพรรดิพงษ  เริ่มตนจากถนนบํารุงเมืองถึงถนนราชดําเนินนอก 

 (๓๒) ถนนจันทน  เริ่มตนจากถนนเจริญกรุงถึงถนนนางล้ินจ่ี 

 (๓๓) ถนนจันทรุเบกษา  เริ่มตนจากถนนพหลโยธินถึงถนนเลียบคลองสอง 

 (๓๔) ถนนจารุเมือง  เริ่มตนจากถนนพระรามท่ี  ๔  ถึงถนนจรัสเมือง 

 (๓๕) ถนนเจริญกรุง  เริ่มตนจากคลองโองอางถึงถนนพระรามที่  ๓ 

 (๓๖) ถนนเจริญเมือง  เริ่มตนจากถนนบรรทัดทองถึงถนนรองเมือง 

 (๓๗) ถนนเฉลิมพระเกียรติ  ร.๙  เริ่มตนจากถนนศรีนครินทรถึงซอยสุขุมวิท  ๗๗  (ถนนออนนุช) 

 (๓๘) ถนนชิดลม  เริ่มตนจากถนนเพลินจิตถึงถนนเพชรบุรี 

 (๓๙) ถนนตรีเพชร  เริ่มตนจากถนนจักรเพชรถึงถนนเจริญกรุง 

 (๔๐) ถนนตรีมิตร  เริ่มตนจากถนนทรงวาดถึงวงเวียนโอเดียน 

 (๔๑) ถนนตีทอง  เริ่มตนจากถนนเจริญกรุงถึงถนนบํารุงเมือง 

 (๔๒) ถนนเตชะวนิช  เริ่มตนจากถนนประดิพัทธถึงสะพานสูงบางซื่อ 



 

๑๒๖ 

 (๔๓) ถนนทวีวัฒนา  เริ่มตนจากถนนเพชรเกษมถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร 

 (๔๔) ถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก  เริ่มตนจากถนนกาญจนาภิเษกถึงถนนทวีวัฒนา 

 (๔๕) ถนนทหาร  เริ่มตนจากถนนพระรามท่ี  ๕  ถึงถนนประชาราษฎรสาย  ๑ 

 (๔๖) ถนนเทอดดําริ  เริ่มตนจากสะพานปูนซีเมนตไทย  ๑  ถึงถนนเศรษฐศิริ 

 (๔๗) ถนนเทียมรวมมิตร  เริ่มตนจากถนนรัชดาภิเษกถึงถนนประชาอุทิศ 

 (๔๘) ถนนนครไชยศรี  เริ่มตนจากถนนสามเสนถึงทางรถไฟสายเหนือ 

 (๔๙) ถนนนครปฐม  เริ่มตนจากถนนพิษณุโลกถึงถนนลูกหลวง 

 (๕๐) ถนนนครสวรรค  เริ่มตนจากสะพานเทวกรรมรังรักษถึงถนนพิษณุโลก 

 (๕๑) ถนนนนทรี  เริ่มตนจากถนนรัชดาภิเษกถึงถนนพระรามท่ี  ๓ 

 (๕๒) ถนนนวลจันทร  เริ่มตนจากถนนประเสริฐมนูกิจถึงถนนประดิษฐมนูธรรม 

 (๕๓) ถนนนาคนิวาส  เริ่มตนจากถนนสังคมสงเคราะหถึงถนนสตรีวิทยา  ๒ 

 (๕๔) ถนนบรรทัดทอง  เริ่มตนจากถนนเพชรบุรีถึงถนนพระรามท่ี  ๔ 

 (๕๕) ถนนบางขุนนนท  เริ่มตนจากถนนจรัญสนิทวงศถึงคลองชักพระ 

 (๕๖) ถนนบางบอน  ๑  เริ่มตนจากถนนเอกชัยถึงคลองบางโคลัด 

 (๕๗) ถนนบางบอน  ๕  เริ่มตนจากถนนเอกชัยถึงถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝงใต 

 (๕๘) ถนนบางแวก  เริ่มตนจากถนนกาญจนาภิเษกถึงคลองทวีวัฒนา 

 (๕๙) ถนนประชาชื่น  เริ่มตนจากถนนประชาราษฎรสาย  ๒  ถึงถนนแจงวัฒนะ 

 (๖๐) ถนนประชาธิปไตย  เริ่มตนจากอนุสาวรียประชาธิปไตย  ถึงถนนกรุงเกษม 

 (๖๑) ถนนประชาราชฎรบําเพ็ญ  เริ่มตนจากถนนรัชดาภิเษกถึงคลองหวยขวาง   

 (๖๒) ถนนประชาราษฎร  สาย  ๑  เริ่มตนจากถนนทหารถึงถนนพิบูลสงคราม 

 (๖๓) ถนนประชาราษฎร  สาย  ๒  เริ่มตนจากประชาราษฎสาย  ๑  ถึงสะพานสูงบางซื่อ 

 (๖๔) ถนนประชาสงเคราะห  เริ่มตนจากถนนดินแดงถึงถนนประชาราษฎรบําเพ็ญ 

 (๖๕) ถนนประชาอุทิศ  เริ่มตนจากถนนรัชดาภิเษกถึงคลองแสนแสบ 

 (๖๖) ถนนประชาอุทิศ  เริ่มตนจากถนนสุขสวัสดิ์ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร 

 (๖๗) ถนนประดิพัทธ  เริ่มตนจากถนนพหลโยธินถึงถนนพระรามท่ี  ๕ 

 (๖๘) ถนนปญญา-รามอินทรา  เริ่มตนจากถนนกาญจนาภิเษกถึงถนนเลียบคลองสองตะวันออก 

 (๖๙) ถนนผดุงพันธ  เริ่มตนจากถนนสกุลดีถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร 

 (๗๐) ถนนพระรามที ่ ๑  เริ่มตนจากสะพานกษัตริยศึกถึงถนนราชดําริ 

 (๗๑) ถนนพระรามที ่ ๔  เริ่มตนจากถนนเจริญกรุงถึงสะพานเจริญสวัสดิ์ 



 

๑๒๗ 

 (๗๒) ถนนพระรามที ่ ๕  เริ่มตนจากถนนประดิพัทธถึงถนนลูกหลวง   

 (๗๓) ถนนพระรามที ่ ๖  เริ่มตนจากคลองมหานาคถึงถนนเพชรบุรี 

 (๗๔) ถนนพระสุเมรุ  เริ่มตนจากถนนราชดําเนินกลางถึงถนนพระอาทิตย 

 (๗๕) ถนนพระอาทิตย  เริ่มตนจากถนนพระสุเมรุถึงถนนราชินี 

 (๗๖) ถนนพรานนก  เริ่มตนจากถนนจรัญสนิทวงศถึงแยกพรานนก 

 (๗๗) ถนนพลับพลาไชย  เริ่มตนจากถนนเจริญกรุงถึงถนนหลวง 

 (๗๘) ถนนพวงศิร ิ เริ่มตนจากบริเวณส่ีแยกบางกะปถึงถนนรามคําแหง 

 (๗๙) ถนนพิชัย  เริ่มตนจากถนนราชวิถีถึงถนนอํานวยสงคราม 

 (๘๐) ถนนพิษณุโลก  เริ่มตนจากถนนสามเสนถึงถนนพระรามที่  ๕   

 (๘๑) ถนนพุทธบูชา  เริ่มตนจากถนนพระรามท่ี  ๒  ถึงถนนประชาอุทิศ 

 (๘๒) ถนนเพชรพระราม  เริ่มตนจากถนนพระราม  ๙  ถึงถนนเพชรบุรี 

 (๘๓) ถนนเพชรอุทัย  เริ่มตนจากถนนเพชรบุรีถึงถนนพระราม  ๙ 

 (๘๔) ถนนเพลินจิต  เริ่มตนจากถนนราชดําริถึงทางรถไฟสายทาเรือ 

 (๘๕) ถนนโพธิ์แกว  เริ่มตนจากถนนนวมินทรถึงซอยลาดพราว  ๑๐๑ 

 (๘๖) ถนนมหรรณพ  เริ่มตนจากถนนดินสอถึงถนนตะนาว   

 (๘๗) ถนนมหาไชย  เริ่มตนจากถนนเจริญกรุงถึงถนนราชดําเนินกลาง 

 (๘๘) ถนนมหานคร  เริ่มตนจากถนนพระรามท่ี  ๔  ถึงถนนส่ีพระยา 

 (๘๙) ถนนมิตรภาพไทย-จีน  เริ่มตนจากถนนเจริญกรุงถึงถนนพระรามท่ี  ๔ 

 (๙๐) ถนนมิตรไมตรี  เริ่มตนจากถนนดินแดงถึงถนนวิภาวดีรังสิต 

 (๙๑) ถนนมิตรไมตรี  ๑  เริ่มตนจากถนนมิตรไมตรีถึงถนนประชาสงเคราะห 

 (๙๒) ถนนเยาวราช  เริ่มตนจากถนนจักรเพชรถึงวงเวียนโอเดียน 

 (๙๓) ถนนโยธา  เริ่มตนจากถนนเจริญกรุงถึงซอยวานิช  ๒ 

 (๙๔) ถนนโยธินพัฒนา  เริ่มตนจากถนนประดิษฐมนูธรรมถึงซอยสหกรณ  ๑ 

 (๙๕) ถนนโยธี  เริ่มตนจากถนนพระรามท่ี  ๖  ถึงถนนพญาไท 

 (๙๖) ถนนรางน้ํา  เริ่มตนจากถนนพญาไทถึงถนนราชปรารภ 

 (๙๗) ถนนราชดําริ  เริ่มตนจากถนนเพชรบุรีถึงสะพานเฉลิมโลก 

 (๙๘) ถนนราชปรารภ  เริ่มตนจากถนนเพชรบุรีถึงถนนศรีอยุธยา 

 (๙๙) ถนนราชวงศ  เริ่มตนจากถนนเจริญกรุงถึงถนนพาหุรัด 



 

๑๒๘ 

 (๑๐๐) ถนนราชวิถี  เริ่มตนจากถนนราชปรารภถึงสะพานกรุงธนบุรี 

 (๑๐๑) ถนนราชสีมา  เริ่มตนจากถนนนครไชยศรีถึงสะพานวิสุทธกรรมนฤมาน 

 (๑๐๒) ถนนรามคําแหง  เริ่มตนจากส่ีแยกคลองตันถึงคลองกะจะ 

 (๑๐๓) ถนนราษฎรบูรณะ  เริ่มตนจากคลองดาวคะนองถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร 

 (๑๐๔) ถนนราษฎรพัฒนา  เริ่มตนจากถนนรามคําแหงถึงคลองทับชางบน 

 (๑๐๕) ถนนลาดปลาเคา  เริ่มตนจากถนนเสนานิคม  ๑  (แยกวังหิน)  ถึงคลองหลุมไผ 

 (๑๐๖) ถนนลาดพราววังหิน  เริ่มตนจากถนนโชคชัย  ๔  ถึงส่ีแยกวังหิน 

 (๑๐๗) ถนนลาดหญา  เริ่มตนจากวงเวียนใหญถึงแยกคลองสาน 

 (๑๐๘) ถนนวงศสวาง  เริ่มตนจากสะพานพระราม  ๗  ถึงถนนรัชดาภิเษก 

 (๑๐๙) ถนนวรจักร  เริ่มตนจากถนนเจริญกรุงถึงถนนบํารุงเมือง 

 (๑๑๐) ถนนวัชรพล  เริ่มตนจากถนนรามอินทราถึงถนนเพ่ิมสิน 

 (๑๑๑) ถนนวัฒนธรรม  เริ่มตนจากถนนพระราม  ๙  ถึงถนนเทียมรวมมิตร 

 (๑๑๒) ถนนวัดสุขใจ  เริ่มตนจากถนนนิมิตใหมถึงวัดสุขใจ 

 (๑๑๓) ถนนวิสุทธิกษัตริย  เริ่มตนจากถนนราชดําเนินนอกถึงถนนสามเสน 

 (๑๑๔) ถนนวุฒากาศ  เริ่มตนจากถนนเทอดไทถึงแยกถนนจอมทอง 

 (๑๑๕) ถนนศาลาธรรมสพน  เริ่มตนจากถนนพุทธมณฑลสาย  ๒  ถึงคลองทวีวัฒนา 

 (๑๑๖) ถนนสนามไชย  เริ่มตนจากถนนราชดําเนินในถึงถนนมหาราช 

 (๑๑๗) ถนนสมเด็จเจาพระยา  เริ่มตนจากถนนประชาธิปกถึงถนนลาดหญา 

 (๑๑๘) ถนนสวนพลู  (ซอยสาทร  ๓)  เริ่มตนจากถนนสาทรใตถึงถนนนางล้ินจ่ี 

 (๑๑๙) ถนนสวรรคโลก  เริ่มตนจากถนนพิษณุโลกถึงถนนนครไชยศรี 

 (๑๒๐) ถนนสะแกงาม  เริ่มตนจากถนนพระรามท่ี  ๒  ถึงถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล 

 (๑๒๑) ถนนสาธุประดิษฐ  เริ่มตนจากถนนจันทนถึงถนนพระรามที่  ๓ 

 (๑๒๒) ถนนสามเสน  เริ่มตนจากถนนกรุงเกษมถึงถนนทหาร 

 (๑๒๓) ถนนสายไหม  เริ่มตนจากถนนเลียบคลองสองถึงคลองพระยาสุเรนทร 

 (๑๒๔) ถนนสารสิน  เริ่มตนจากถนนราชดําริถึงถนนวิทยุ 

 (๑๒๕) ถนนสุขาภิบาล  ๒  เริ่มตนจากซอยสุขุมวิท  ๗๗  (ถนนออนนุช)  ถึงถนนกาญจนาภิเษก 

 (๑๒๖) ถนนสุขาภิบาล  ๕  (ถนนรัตนโกสินทรสมโภช)  เริ่มตนจากถนนสายไหมถึงหาแยกวัชรพล 

 (๑๒๗) ถนนสุคนธสวัสดิ์  เริ่มตนจากถนนประเสริฐมนูกิจถึงถนนประดิษฐมนูธรรม 



 

๑๒๙ 

 (๑๒๘) ถนนสุรวงศ  เริ่มตนจากถนนเจริญกรุงถึงถนนพระรามท่ี  ๔ 

 (๑๒๙) ถนนเสือปา  เริ่มตนจากถนนเจริญกรุงถึงถนนหลวง 

 (๑๓๐) ถนนหทัยมิตร  เริ่มตนจากถนนหทัยราษฎรถึงถนนนิมิตใหม 

 (๑๓๑) ถนนหลวง  เริ่มตนจากถนนมหาไชยถึงถนนกรุงเกษม 

 (๑๓๒) ถนนหลานหลวง  เริ่มตนจากถนนราชดําเนินนอกถึงถนนพิษณุโลก 

 (๑๓๓) ถนนอาจณรงค  เริ่มตนจากถนนเกษมราษฎรถึงสะพานขามคลองพระโขนง 

 (๑๓๔) ถนนอํานวยสงคราม  เริ่มตนจากถนนสามเสนถึงถนนพระรามที่  ๕ 

 (๑๓๕) ถนนอิสรภาพ  เริ่มตนจากถนนลาดหญาถึงถนนสุทธาวาส 

 (๑๓๖) ถนนอูทองนอก  เริ่มตนจากถนนสามเสนถึงถนนนครราชสีมา 

 (๑๓๗) ถนนแฮปปแลนด  สาย  ๑  เริ่มตนจากถนนลาดพราวถึงถนนนวมินทร 

๑๔. รายชื่อถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางกวางตั้งแต  ๓๐.๐๐  เมตร  มีรายการดังตอไปนี้   

 (๑) ซอยสุขุมวิท  ๗๗  (ถนนออนนุช)  เริ่มตนจากคลองหนองบอนถึงคลองตะเขขบ   

 (๒) ถนนกรุงธนบุรี  เริ่มตนจากสะพานสมเด็จพระเจาตากสินถึงถนนสมเด็จพระเจาตากสิน 

 (๓) ถนนกัลปพฤกษ  เริ่มตนจากถนนราชพฤกษถึงถนนกาญจนาภิเษก 

 (๔) ถนนกิ่งแกว  เริ่มตนจากถนนลาดกระบังถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร 

 (๕) ถนนเกษมราษฎร  เริ่มตนจากถนนพระรามท่ี  ๔  ถึงถนนอาจณรงค   

 (๖) ถนนงามวงศวาน  เริ่มตนจากถนนพหลโยธินถึงคลองประปาฝงตะวันตก 

 (๗) ถนนเจริญราษฎร  เริ่มตนจากถนนสาทรใตถึงถนนพระรามท่ี  ๓ 

 (๘) ถนนเจาคุณทหาร  เริ่มตนจากถนนรมเกลาถึงถนนฉลองกรุง 

 (๙) ถนนแจงวัฒนะ  เริ่มตนจากวงเวียนอนุสาวรียพิทักษรัฐธรรมนูญถึงคลองประปา  ฝงตะวันตก 

 (๑๐) ถนนฉลองกรุง  เริ่มตนจากถนนถนนสุวินทวงศถึงถนนทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๗ 

 (๑๑) ถนนเชื่อมสัมพันธ  เริ่มตนจากถนนสุวินทวงศถึงถนนเลียบวารี 

 (๑๒) ถนนดินแดง  เริ่มตนจากคลองสามเสนถึงถนนประชาสงเคราะห 

 (๑๓) ถนนทาขาม  เริ่มตนจากถนนพระรามท่ี  ๒  ถึงสถานีตํารวจนครบาลทาขาม 

 (๑๔) ถนนเทียนทะเล  เริ่มตนจากถนนพระรามที่  ๒  ถึงถนนเลียบคลองพิทยาลงกรณ 

 (๑๕) ถนนนราธิวาสราชนครินทร  เริ่มตนจากถนนสุรวงศถึงถนนพระรามท่ี  ๓ 

 (๑๖) ถนนนวมินทร  เริ่มตนจากถนนเสรีไทยถึงถนนรามอินทรา 

 (๑๗) ถนนนิมิตใหม  เริ่มตนจากถนนสุวินทวงศถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร 



 

๑๓๐ 

 (๑๘) ถนนบรมราชชนนี  เริ่มตนจากถนนจรัญสนิทวงศถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร 

 (๑๙) ถนนบางขุนเทียน  เริ่มตนจากถนนพระรามท่ี  ๒  ถึงถนนเอกชัย 

 (๒๐) ถนนบางนา-ตราด  เริ่มตนจากถนนสุขุมวิทถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร 

 (๒๑) ถนนประชาธิปก  เริ่มตนจากวงเวียนใหญถึงสะพานพระปกเกลา 

 (๒๒) ถนนประชารวมใจ  เริ่มตนจากถนนนิมิตใหมถึงคลองลัดตาเตี้ย 

 (๒๓) ถนนประชาสําราญ  เริ่มตนจากถนนสกุลดีถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร 

 (๒๔) ถนนประดิษฐมนูธรรม  เริ่มตนจากถนนรามอินทราถึงถนนพระราม  ๙ 

 (๒๕) ถนนประเสริฐมนูกิจ  เริ่มตนจากถนนพหลโยธิน  ถึงถนนนวมินทร 

 (๒๖) ถนนพญาไท  เริ่มตนจากอนุสาวรียชัยสมรภูมิถึงถนนพระรามที่  ๔ 

 (๒๗) ถนนพระรามที ่ ๒  เริ่มตนจากถนนสุขสวัสดิ์ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร 

 (๒๘) ถนนพระรามที ่ ๓  เริ่มตนจากถนนเจริญกรุงถึงถนนรัชดาภิเษก 

 (๒๙) ถนนพระรามที ่ ๖  เริ่มตนจากคลองบางซื่อถึงถนนเพชรบุรี 

 (๓๐) ถนนพระราม  ๙  เริ่มตนจากถนนรัชดาภิเษกถึงถนนศรีนครินทร   

 (๓๑) ถนนพหลโยธิน  เริ่มตนจากอนุสาวรียชัยถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร 

 (๓๒) ถนนพัฒนาการ  เริ่มตนจากส่ีแยกคลองตันถึงซอยสุขุมวิท  ๗๗  (ถนนออนนุช) 

 (๓๓) ถนนพิบูลสงคราม  เริ่มตนจากแยกพิบูลสงครามถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร 

 (๓๔) ถนนพิษณุโลก  เริ่มตนจากถนนพระรามท่ี  ๕  ถึงถนนสวรรคโลก 

 (๓๕) ถนนพุทธมณฑลสาย  ๑  เริ่มตนจากถนนเพชรเกษมถึงเขตทางรถไฟสายใต 

 (๓๖) ถนนพุทธมณฑลสาย  ๒  เริ่มตนจากถนนเพชรเกษมถึงเขตทางรถไฟสายใต 

 (๓๗) ถนนพุทธมณฑลสาย  ๓  เริ่มตนจากถนนเพชรเกษมถึงเขตทางรถไฟสายใต 

 (๓๘) ถนนเพชรเกษม  เริ่มตนจากสะพานเนาวจําเนียรถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร 

 (๓๙) ถนนเพชรบุร ี เริ่มตนจากทางรถไฟสายเหนือถึงถนนอโศกดินแดง 

 (๔๐) ถนนเพชรบุรีตัดใหม  เริ่มตนจากถนนอโศกดินแดงถึงถนนพัฒนาการ  (แยกคลองตัน) 

 (๔๑) ถนนมไหสวรรย  เริ่มตนจากสมเด็จพระเจาตากสินถึงถนนเจริญกรุง 

 (๔๒) ถนนมิตรไมตรี  เริ่มตนจากคลองลัดตาเตี้ยถึงถนนประชาสําราญ 

 (๔๓) ถนนมีนพัฒนา  เริ่มตนจากถนนเสรีไทยถึงถนนรามคําแหง 

 (๔๔) ถนนรวมพัฒนา  เริ่มตนจากถนนสุวินทวงศถึงคลองลําตาอิน 

 (๔๕) ถนนรัชดาภิเษก  เริ่มตนจากถนนสุขุมวิทถึงถนนพระรามท่ี  ๓ 



 

๑๓๑ 

 (๔๖) ถนนรัชดาภิเษก  เริ่มตนจากถนนอโศก-ดินแดงถึงถนนกรุงเทพ-นนทบุรี 

 (๔๗) ถนนราชดําเนินนอก  เริ่มตนจากสะพานผานฟาลีลาศถึงถนนศรีอยุธยา 

 (๔๘) ถนนราชดําเนินกลาง  เริ่มตนจากสะพานผานพิภพลีลา  ถึงสะพานผานฟาลีลาศ 

 (๔๙) ถนนราชดําเนินใน  เริ่มตนจากถนนหนาพระลานถึงสะพานผานพิภพลีลา 

 (๕๐) ถนนราชดําริ  เริ่มตนจากสะพานเฉลิมโลกถึงถนนพระรามท่ี  ๔ 

 (๕๑) ถนนราชปรารภ  เริ่มตนจากถนนศรีอยุธยาถึงถนนราชวิถี  (สามเหล่ียมดินแดง) 

 (๕๒) ถนนราชพฤกษ  เริ่มตนจากถนนรัชดาภิเษกถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร 

 (๕๓) ถนนราชวิถี  เริ่มตนจากถนนจรัญสนิทวงศถึงสะพานกรุงธนบุรี 

 (๕๔) ถนนรามคําแหง  เริ่มตนจากคลองกะจะถึงถนนสุวินทวงศ 

 (๕๕) ถนนรามอินทรา  เริ่มตนจากวงเวียนอนุสาวรียพิทักษรัฐธรรมนูญถึงถนนเสรีไทย 

 (๕๖) ถนนราษฎรอุทิศ  เริ่มตนจากถนนสุวินทวงศถึงถนนเลียบวารี 

 (๕๗) ถนนลาดกระบัง  เริ่มตนจากคลองตาพุกถึงคลองหัวตะเข 

 (๕๘) ถนนลาดพราว  เริ่มตนจากถนนพหลโยธินถึงส่ีแยกบางกะป 

 (๕๙) ถนนเลียบคลองสอง  เริ่มตนจากถนนกาญจนาภิเษกถึงถนนหทัยราษฎร 

 (๖๐) ถนนเลียบวารี  เริ่มตนจากถนนราษฎรอุทิศถึงถนนเชื่อมสัมพันธ 

 (๖๑) ถนนวิทยุ  เริ่มตนจากถนนสารสินถึงถนนพระรามท่ี  ๔ 

 (๖๒) ถนนวิภาวดีรังสิต  เริ่มตนจากถนนดินแดงถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร 

 (๖๓) ถนนศรีนครินทร  เริ่มตนจากถนนลาดพราวถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร 

 (๖๔) ถนนศรีอยุธยา  เริ่มตนจากถนนสามเสนถึงถนนราชปรารภ 

 (๖๕) ถนนสมเด็จพระเจาตากสิน  เริ่มตนจากถนนรอบวงเวียนใหญถึงสะพานขามคลอง 

ดาวคะนอง 

 (๖๖) ถนนสมเด็จพระปนเกลา  เริ่มตนจากสะพานพระปนเกลาถึงถนนจรัญสนิทวงศ 

 (๖๗) ถนนสรงประภา  เริ่มตนจากถนนเชิดวุฒากาศถึงคลองประปาฝงตะวันตก 

 (๖๘) ถนนสวนสยาม  เริ่มตนจากถนนรามอินทราถึงถนนเสรีไทย 

 (๖๙) ถนนสาทร  เริ่มตนจากถนนเจริญกรุงถึงถนนพระรามท่ี  ๔ 

 (๗๐) ถนนสามวา  เริ่มตนจากถนนสุวินทวงศถึงคลองหนึ่งตะวันตก 

 (๗๑) ถนนสิรินธร  เริ่มตนจากถนนจรัญสนิทวงศถึงถนนบรมราชชนนี 

 (๗๒) ถนนสีลม  เริ่มตนจากถนนเจริญกรุงถึงถนนพระรามท่ี  ๔ 



 

๑๓๒ 

 (๗๓) ถนนสีหบุรานุกิจ  เริ่มตนจากถนนรามอินทราถึงถนนรมเกลา 

 (๗๔) ถนนสุขสวัสดิ์  เริ่มตนจากสะพานขามคลองดาวคะนองถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร 

 (๗๕) ถนนสุขุมวิท  เริ่มตนจากถนนทางรถไฟสายชองนนทรีถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร 

 (๗๖) ถนนสุนทรโกษา  เริ่มตนจากถนนพระรามท่ี  ๔  ถึงถนนอาจณรงค 

 (๗๗) ถนนเสรีไทย  เริ่มตนจากแยกบางกะปถึงบริเวณส่ีแยกมีนบุรี 

 (๗๘) ถนนแสมดํา  เริ่มตนจากถนนพระรามท่ี  ๒  ถึงคลองสนามชัย 

 (๗๙) ถนนหทัยราษฎร  เริ่มตนจากถนนสุวินทวงศถึงถนนสุขาภิบาล  ๕ 

 (๘๐) ถนนหอวัง  เริ่มตนจากถนนวิภาวดีรังสิตถึงถนนพหลโยธิน 

 (๘๑) ถนนอยูวิทยา  เริ่มตนจากถนนสังฆสันติสุขถึงถนนสุวินทวงศ 

 (๘๒) ถนนอรุณอมรินทร  เริ่มตนจากถนนสมเด็จพระปนเกลาถึงสะพานพระราม  ๘ 

 (๘๓) ถนนอโศก-ดินแดง  เริ่มตนจากถนนประชาสงเคราะหถึงถนนเพชรบุรี 

 (๘๔) ถนนอังรีดูนังต  เริ่มตนจากถนนพระรามที่  ๑  ถึงถนนพระรามท่ี  ๔ 

 (๘๕) ถนนอินทรพิทักษ  เริ่มตนจากถนนรอบวงเวียนใหญถึงสะพานเนาวจําเนียร 

 (๘๖) ถนนอุทยาน  เริ่มตนจากถนนพุทธมณฑลสาย  ๓  ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร 

 (๘๗) ถนนเอกชัย  เริ่มตนจากคลองวัดสิงหถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร 

 (๘๘) ทางหลวงหมายเลข  ๓๕๐  เริ่มตนจากถนนประเสริฐมนูกิจถึงถนนรามอินทรา   

 (๘๙) ทางหลวงหมายเลข  ๓๕๑  เริ่มตนจากถนนนวมินทรถึงถนนกาญจนาภิเษก 

 

 

 





รายการประกอบแผนผังแสดงท่ีโลงทายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

การใชประโยชนท่ีโลงใหเปนไปตามแผนผังแสดงท่ีโลง  ตามที่กําหนดไวในขอ  ๓๘  คือ 

๑. ที่โลงในบริเวณหมายเลข  ล.๑-๑  ถึงหมายเลข  ล.๑-๑๐๐  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออน   

ใหเปนที่โลงเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  มีรายการดังตอไปนี้   

 ล.๑-๑ ศูนยกีฬาสวนเฉลิมพระเกียรติฉลองศิริราชสมบัติครบ  ๕๐  ป 

 ล.๑-๒ คายลูกเสือกรุงเทพมหานคร  (พิศลยบุตร) 

 ล.๑-๓ สวนรมณียทุงสีกัน 

 ล.๑-๔ สวนหยอมศูนยบริหารกิจการศาสนาอิสลามแหงชาติเฉลิมพระเกียรติ 

 ล.๑-๕ ศูนยกีฬาอิมมานูเอล  สปอรต 

 ล.๑-๖ สวนหยอมโครงการหมูบานเดอะแพลนท  ถนนสุขาภิบาล  ๕ 

 ล.๑-๗ สวนบริเวณทางแยกระหวาง  ถนนกาญจนาภิเษก  ตัดกับ  ทางพิเศษฉลองรัช   

(รามอินทรา-อาจณรงค) 

 ล.๑-๘ สวนบริเวณทางแยกระหวาง  ทางพิเศษฉลองรัช  (รามอินทรา-อาจณรงค)  ตัดกับ 

ถนนสุขาภิบาล  ๕ 

 ล.๑-๙ สวนการประปานครหลวง  แขวงทุงสองหอง 

 ล.๑-๑๐ ศูนยกีฬารามอินทรา 

 ล.๑-๑๑ สนามกอลฟเดอะเลกาซี  กอลฟ  (สนามกอลฟเนเชอรัลปารค  รามอินทรา) 

 ล.๑-๑๒ สวนสัตวซาฟารีเวิลด 

 ล.๑-๑๓ สนามกอลฟทหารบก 

 ล.๑-๑๔ ที่โลงดานหนากรมทหารราบที่  ๑๑  รักษาพระองค 

 ล.๑-๑๕ สวนสาธารณะบึงสะแกงามสามเดือนและบึงมะขามเทศเฉลิมพระเกียรติ 

 ล.๑-๑๖ สวนหนองจอก 

 ล.๑-๑๗ สวนหยอมและลานกีฬาวัชรพล 

 ล.๑-๑๘ สนามกอลฟชานนทกอลฟวิว  แอนด  สปอรตคลับ 

 ล.๑-๑๙ สวนบริเวณริมทางรถไฟสายเหนือ  และสวนหยอมหนาวัดเสมียนนารี 



 

๒ 

 ล.๑-๒๐ สวนบริเวณทางแยกรัชวิภา 

 ล.๑-๒๑ สวนบริเวณทางแยกระหวาง  ถนนกาญจนาภิเษก  ตัดกับ  ถนนรามอินทรา 

 ล.๑-๒๒ สวนหยอมริมคลองประปาประชานุกูล 

 ล.๑-๒๓ สนามกอลฟปญญาปารค 

 ล.๑-๒๔ สวนวชิรเบญจทัศ  (สวนรถไฟ)  สวนจตุจักร  และสวนสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ฯ 

 ล.๑-๒๕ สวนหยอมใตสะพานพระราม  ๗ 

 ล.๑-๒๖ สวนสมเด็จยา  ๘๔   

 ล.๑-๒๗ สวนน้ําบึงกุม 

 ล.๑-๒๘ สนามกอลฟนวธานี 

 ล.๑-๒๙ สนามกอลฟเพรสซิเดนท 

 ล.๑-๓๐ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเกียกกาย 

 ล.๑-๓๑ ที่โลงดานหนากรมการทหารส่ือสาร 

 ล.๑-๓๒ สวนหยอมอาคารหมวดการทางคันนายาว 

 ล.๑-๓๓ สวนสมเด็จยา  บริเวณถนนบรมราชชนนี  (ฝงขาออก) 

 ล.๑-๓๔ ที่โลงดานหนากรมทหารราบที่  ๑  มหาดเล็กรักษาพระองค 

 ล.๑-๓๕ สวนบริเวณทางแยกระหวางถนนกาญจนาภิเษก  ตัดกับ  ถนนบรมราชชนนี 

 ล.๑-๓๖ สนามกีฬากองทัพบก 

 ล.๑-๓๗ สนามกีฬาการเคหะแหงชาติและสวนพักผอนการเคหะแหงชาติ 

 ล.๑-๓๘ สวนพฤกษชาติคลองจ่ัน 

 ล.๑-๓๙ ที่โลงดานหนากองพันทหารมหาดเล็กและกองพันราบที่  ๑ 

 ล.๑-๔๐ สวนสัตวดุสิต 

 ล.๑-๔๑ ที่โลงดานหนากองพันทหารมา 

 ล.๑-๔๒ สวนปาวิภาวดีรังสิต 

 ล.๑-๔๓ สวนหลวงพระราม  ๘ 

 ล.๑-๔๔ ศูนยเยาวชนกรุงเทพมหานคร  (ไทย-ญี่ปุน) 

 ล.๑-๔๕ สวน  ๖๐  พรรษา  สมเด็จพระบรมราชินีนาถ 

 ล.๑-๔๖ ราชตฤณมัยสมาคมแหงประเทศไทย 

 ล.๑-๔๗ สวนสันติชัยปราการ 



 

๓ 

 ล.๑-๔๘ สวนสันติภาพ 

 ล.๑-๔๙ สนามกีฬาหัวหมากและการกีฬาแหงประเทศไทย 

 ล.๑-๕๐ สวนบริเวณทางแยกระหวางทางพิเศษฉลองรัช  (รามอินทรา-อาจณรงค)  ตัดกับ 

ถนนพระราม  ๙ 

 ล.๑-๕๑ สวนริมบึงมักกะสัน  (สวนยูนิลิเวอร)   

 ล.๑-๕๒ สนามหลวง 

 ล.๑-๕๓ สวนบริเวณทางแยกระหวางถนนกาญจนาภิเษกตัดกับถนนเจาคุณทหาร 

 ล.๑-๕๔ สวนหยอมลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร 

 ล.๑-๕๕ สวนพรรณภิรมย 

 ล.๑-๕๖ สวนรมณีนาถ 

 ล.๑-๕๗ สวนสราญรมย 

 ล.๑-๕๘ สนามกอลฟสโมสรกรุงเทพกรีฑา 

 ล.๑-๕๙ สนามกอลฟยูนิโก 

 ล.๑-๖๐ สวนนาคราภิรมย 

 ล.๑-๖๑ สนามกีฬาแหงชาติ 

 ล.๑-๖๒ สวนสุขภาพหวยขวาง 

 ล.๑-๖๓ สวนทวีวนารมย 

 ล.๑-๖๔ สวนบริเวณทางแยกระหวางถนนศรีนครินทร  ตัดกับ  ถนนพระราม  ๙ 

 ล.๑-๖๕ สนามมาราชกรีฑาสโมสร 

 ล.๑-๖๖ ที่โลงดานหนาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 ล.๑-๖๗ สนามกีฬาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 ล.๑-๖๘ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

 ล.๑-๖๙ สวนบริเวณทางแยกระหวางถนนกาญจนาภิเษก  ตัดกับทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๗ 

 ล.๑-๗๐ สวนลุมพินี 

 ล.๑-๗๑ สวนเบญจกิติ 

 ล.๑-๗๒ อุทยานเบญจสิริ 

 ล.๑-๗๓ สวนบริเวณทางแยกตางระดับทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๗  ตัดกับถนนรมเกลา 

 ล.๑-๗๔ สวนหยอมใตทางพิเศษฉลองรัช  (บางนา-บางปะอิน)  ตัดกับ  ถนนสุขุมวิท  ๗๗   

(ออนนุช) 



 

๔ 

 ล.๑-๗๕ สวนพระนคร 

 ล.๑-๗๖ สวนภูเขาออนนุช 

 ล.๑-๗๗ สวนบริเวณทางแยกระหวางถนนกาญจนาภิเษกตัดกับถนนสุขาภิบาล  ๒ 

 ล.๑-๗๘ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐  พรรษา  และสนามฝกซอมกอลฟมหาเมฆ 

 ล.๑-๗๙ สวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จยา   

 ล.๑-๘๐ สวนหยอมกองพันทหารส่ือสารที่  ๑ 

 ล.๑-๘๑ สวนในสุสานสมาคมแตจ๋ิว 

 ล.๑-๘๒ สวนบริเวณทางแยกระหวางถนนกาญจนาภิเษก  ตัดกับ  ถนนเพชรเกษม 

 ล.๑-๘๓ สวนบริเวณทางแยกระหวางถนนกัลปพฤกษ  ตัดกับ  ถนนราชพฤกษ 

 ล.๑-๘๔ สวนบริเวณทางแยกระหวางทางพิเศษเฉลิมมหานคร  (ทาเรือ-บางนา)  ตัดกับ 

ทางพิเศษฉลองรัช 

 ล.๑-๘๕ สวนกีฬาบึงหนองบอน 

 ล.๑-๘๖ ศรีนครินทรกอลฟ 

 ล.๑-๘๗ สวนหลวง  ร.๙   

 ล.๑-๘๘ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ  ๖  รอบ  พระชนมพรรษา 

 ล.๑-๘๙ สวนธรรม  ๗๐  พรรษา  มหาราชินี  (สวนวนธรรม) 

 ล.๑-๙๐ สวนบริเวณทางแยกระหวางถนนกาญจนาภิเษก  ตัดกับ  ถนนกัลปพฤกษ 

 ล.๑-๙๑ สวน  ๕๐  พรรษา  มหาจักรีสิรินทร 

 ล.๑-๙๒ สวนหยอมบริเวณส่ีแยกบางนา 

 ล.๑-๙๓ สวนหยอมทางกรมทางหลวงถนนศรีนครินทรตัดกับถนนบางนา-ตราด  บริเวณ 

เชิงสะพานศรีเอี่ยม 

 ล.๑-๙๔ สนามกีฬาภูติอนันต 

 ล.๑-๙๕ สวนเซ็นทรัลพลาซาพระราม  ๒ 

 ล.๑-๙๖ สวนบริเวณทางแยกระหวางถนนกาญจนาภิเษก  ตัดกับ  ถนนเอกชัย 

 ล.๑-๙๗ สวนธนบุรีรมย 

 ล.๑-๙๘ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ  ๗  รอบ 

 ล.๑-๙๙ สนามกีฬากรุงเทพมหานคร  และคายลูกเสือกรุงธน 

 ล.๑-๑๐๐ สวนปาพระราม  ๒ 



 

๕ 

๒. ที่โลงในบริเวณหมายเลข  ล.๒-๑  ถึงหมายเลข  ล.๒-๔๐  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวเขม  ใหเปนที่โลง 

เพ่ือการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมบริเวณริมถนน  มีรายการดังตอไปนี้   

 ล.๒-๑ ถนนวิภาวดีรังสิต  เริ่มตนจากบริเวณที่ถนนวิภาวดีรังสิต  จดแนวเขตผังเมืองรวม 

ดานเหนือซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานี  ไปทางทิศใต   

จนบรรจบกับถนนดินแดง 

 ล.๒-๒ ถนนกาญจนาภิเษก  เริ่มตนจากบริเวณท่ีถนนกาญจนาภิเษก  จดแนวเขตผังเมืองรวม 

ดานเหนือซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานี  ไปทางทิศใต   

จนจดแนวเขตผังเมืองรวมดานใตซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ 

 ล.๒-๓ ถนนแจงวัฒนะ  เริ่มตนจากบริเวณที่ถนนแจงวัฒนะ  จดแนวเขตผังเมืองรวม 

ดานตะวันตกซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดนนทบุรี  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงใตจนบรรจบกับถนนพหลโยธิน 

 ล.๒-๔ ถนนเชื่อมสัมพันธ  เริ่มตนจากบริเวณท่ีถนนเชื่อมสัมพันธ  บรรจบกับถนนผดุงพันธ   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  จนบรรจบกับถนนสุวินทวงศ 

 ล.๒-๕ ถนนรามอินทรา  เริ่มตนจากบริเวณท่ีถนนรามอินทรา  บรรจบกับถนนพหลโยธิน   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  จนบรรจบกับถนนสุวินทวงศ 

 ล.๒-๖ ทางพิเศษฉลองรัช  (สายรามอินทรา-อาจณรงค)  และถนนประดิษฐมนูธรรม   

เริ่มตนจากบริเวณที่ทางพิเศษฉลองรัช  (สายรามอินทรา-อาจณรงค)  ตัดกับถนนรามอินทรา  ไปทางทิศใต   

จนบรรจบกับถนนพระราม  ๙ 

 ล.๒-๗ ถนนนวมินทร  เริ่มตนจากบริเวณที่ถนนนวมินทร  บรรจบกับถนนรามอินทรา   

ไปทางทิศใตจนบรรจบกับถนนรามคําแหง 

 ล.๒-๘ ถนนงามวงศวาน  เริ่มตนจากบริเวณที่ถนนงามวงศวาน  จดแนวเขตผังเมืองรวม 

ดานตะวันตกซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดนนทบุรี  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงใตจนบรรจบกับถนนพหลโยธิน   

 ล.๒-๙ ถนนประเสริฐมนูกิจ  เริ่มตนจากบริเวณท่ีถนนประเสริฐมนูกิจ  บรรจบกับ 

ถนนพหลโยธินไปทางทิศตะวันออก  จนบรรจบกับถนนนวมินทร 

 ล.๒-๑๐ ถนนรัชดาภิเษก  เริ่มตนจากบริเวณท่ีถนนรัชดาภิเษก  ตัดกับถนนวิภาวดีรังสิต   

ไปทางทิศตะวันตก  จนบรรจบกับถนนกรุงเทพ-นนทบุรี 

 ล.๒-๑๑ ถนนรัชดาภิเษก  เริ่มตนจากบริเวณท่ีถนนรัชดาภิเษก  ตัดกับถนนวิภาวดีรังสิต   

ไปทางทิศใต  จนถึงคลองแสนแสบ 



 

๖ 

 ล.๒-๑๒ ถนนวงศสวาง  เริ่มตนจากบริเวณท่ีถนนวงศสวาง  บรรจบกับถนนกรุงเทพ-นนทบุรี 

ไปทางทิศใต  จนถึงแมน้ําเจาพระยา  ฝงตะวันออก 

 ล.๒-๑๓ ถนนสุวินทวงศ  เริ่มตนจากบริเวณท่ีถนนสุวินทวงศ  บรรจบกับถนนรามอินทรา 

ไปทางทิศตะวันออก  จนจดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวาง 

กรุงเทพมหานครกับจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 ล.๒-๑๔ ถนนรมเกลา  เริ่มตนจากบริเวณที่ถนนรมเกลา  บรรจบกับถนนสุวินทวงศ   

ไปทางทิศใตจนจดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางกรุงเทพมหานครกับ 

จังหวัดสมุทรปราการ 

 ล.๒-๑๕ ถนนรามคําแหง  เริ่มตนจากบริเวณที่ถนนรามคําแหง  บรรจบกับถนนสุวินทวงศ   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  จนบรรจบกับถนนศรีนครินทร 

 ล.๒-๑๖ ถนนเสรีไทย  เริ่มตนจากบริเวณท่ีถนนเสรีไทย  บรรจบกับถนนรามอินทรา   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  จนบรรจบกับถนนนวมินทร   

 ล.๒-๑๗ ถนนจรัญสนิทวงศ  ถนนรัชดาภิเษกและถนนมไหสวรรย  เริ่มตนจากบริเวณที่ 

ถนนจรัญสนิทวงศจดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางกรุงเทพมหานคร 

กับจังหวัดนนทบุรีไปทางทิศใต  จนถึงแมน้ําเจาพระยา  ฝงตะวันตก 

 ล.๒-๑๘ ถนนฉลองกรุง  เริ่มตนจากบริเวณที่ถนนฉลองกรุง  บรรจบกับถนนสุวินทวงศ 

ไปทางทิศใต  จนถึงคลองประเวศบุรีรมย  ฝงเหนือ 

 ล.๒-๑๙ ถนนพุทธมณฑลสาย  ๓  เริ่มตนจากบริ เวณที่ถนนพุทธมณฑลสาย  ๓   

จดคลองมหาสวัสดิ์ไปทางทิศใต  จนบรรจบกับถนนเพชรเกษม 

 ล.๒-๒๐ ถนนกาญจนาภิเษก  เริ่มตนจากบริเวณท่ีถนนกาญจนาภิเษก  จดแนวเขตผังเมืองรวม 

ดานเหนือซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดนนทบุรี  ไปทางทิศใต   

และทิศตะวันออกจนจดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางกรุงเทพมหานคร 

กับจังหวัดสมุทรปราการ 

 ล.๒-๒๑ ถนนราชพฤกษ  เริ่มตนจากบริเวณที่ถนนราชพฤกษ  จดแนวเขตผังเมืองรวม 

ดานเหนือซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดนนทบุรี  ไปทางทิศใต   

จนบรรจบกับถนนรัชดาภิเษก 

 ล.๒-๒๒ ถนนสิรินธร  เริ่มตนจากบริเวณที่ถนนสิรินธร  บรรจบกับถนนบรมราชชนนี   

ไปทางทิศตะวันออก  จนบรรจบกับถนนจรัญสนิทวงศ 



 

๗ 

 ล.๒-๒๓ ถนนบรมราชชนนีและถนนสมเด็จพระปนเกลา  เริ่มตนจากบริเวณท่ีถนนบรมราชชนนี 

จดแนวเขตผังเมอืงรวมดานตะวนัตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางกรุงเทพมหานครกบัจังหวัดนครปฐม 

ไปทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใต  จนถึงแมน้ําเจาพระยา  ฝงตะวันตก 

 ล.๒-๒๔ ถนนราชวิถี  เริ่มตนจากบริเวณที่ถนนราชวิถี  บรรจบกับถนนจรัญสนิทวงศ   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  จนถึงแมน้ําเจาพระยา  ฝงตะวันตก 

 ล.๒-๒๕ ถนนอุทยาน  เริ่มตนจากบริเวณที่ถนนอุทยาน  บรรจบกับถนนพุทธมณฑลสาย  ๓ 

ไปทางทิศตะวันตก  จนจดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวาง 

กรุงเทพมหานครกับจังหวัดนครปฐม 

 ล.๒-๒๖ ถนนศรีนครินทร  เริ่มตนจากบริเวณท่ีถนนศรีนครินทร  บรรจบกับถนนรามคําแหง   

ไปทางทิศใต  จนจดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางกรุงเทพมหานคร 

กับจังหวัดสมุทรปราการ 

 ล.๒-๒๗ ถนนพระราม  ๙  เริ่มตนจากบริเวณที่ถนนพระราม  ๙  บรรจบกับถนนรัชดาภิเษก   

ไปทางทิศตะวันออก  จนบรรจบกับถนนศรีนครินทร 

 ล.๒-๒๘ ถนนเพชรพระราม  เริ่มตนจากบริเวณที่ถนนเพชรพระราม  บรรจบกับถนนพระราม  ๙   

ไปทางทิศใต  จนบรรจบกับถนนเพชรบุรี 

 ล.๒-๒๙ ถนนวิทยุ  เริ่มตนจากบริเวณที่ถนนวิทยุ  บรรจบกับถนนเพชรบุรี  ไปทางทิศใต 

จนบรรจบกับถนนพระรามท่ี  ๔   

 ล.๒-๓๐ ถนนรัชดาภิเษก  เริ่มตนจากบริเวณท่ีถนนรัชดาภิเษก  บรรจบกับถนนสุขุมวิท 

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  จนบรรจบกับถนนพระรามที่  ๓  และถนนสาย  ค  ๓  เริ่มตนจากบริเวณ 

ที่ถนนสาย  ค  ๓  บรรจบกับถนนรัชดาภิเษก  ไปทางทิศตะวันตก  จนบรรจบกับถนนวิทยุ 

 ล.๒-๓๑ ถนนสาทรเหนือ  เริ่มตนจากบริเวณท่ีถนนสาทรเหนือ  บรรจบกับถนนพระรามที่  ๔ 

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  จนบรรจบกับถนนเจริญกรุง 

 ล.๒-๓๒ ถนนกรุงธนบุรี  เริ่มตนจากบริเวณที่ถนนกรุงธนบุรี  บรรจบกับถนนเจริญนคร   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  จนบรรจบกับถนนรัชดาภิเษก 

 ล.๒-๓๓ ถนนนราธิวาสราชนครินทร  เริ่มตนจากบริเวณที่ถนนนราธิวาสราชนครินทร   

บรรจบกับถนนสาทรใต  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  จนบรรจบกับถนนพระรามท่ี  ๓ 

 ล.๒-๓๔ ถนนออนนุช  (ซอยสุขุมวิท  ๗๗)  และถนนลาดกระบัง  เริ่มตนจากบริเวณที่ 

ซอยสุขุมวิท  ๗๗  (ซอยออนนุช)  บรรจบกับถนนศรีนครินทร  ไปทางทิศตะวันออก  จนบรรจบกับถนนรมเกลา 



 

๘ 

 ล.๒-๓๕ ถนนเจริญราษฎร  เริ่มตนจากบรเิวณท่ีถนนเจรญิราษฎร  บรรจบกับถนนสาทรใต   

ไปทางทิศใต  จนบรรจบกับถนนพระรามท่ี  ๓ 

 ล.๒-๓๖ ถนนกัลปพฤกษ  เริ่มตนจากบริเวณท่ีถนนกัลปพฤกษ  บรรจบกับถนนราชพฤกษ   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  จนบรรจบกับถนนกาญจนาภิเษก   

 ล.๒-๓๗ ถนนเพชรเกษม  เริ่มตนจากบริเวณท่ีถนนเพชรเกษม  บรรจบกับถนนกาญจนาภิเษก  

ไปทางทิศตะวันตก  จนบรรจบกับถนนพุทธมณฑล  สาย  ๓ 

 ล.๒-๓๘ ถนนพระรามที่   ๓  เริ่มตนจากบริเวณท่ีถนนพระรามท่ี  ๓  บรรจบกับ 

ถนนนราธิวาสราชนครินทรไปทางทิศใตและทิศตะวันตก  จนถึงแมน้ําเจาพระยา  ฝงตะวันออก 

 ล.๒-๓๙ ถนนพระรามท่ี  ๒  เริ่มตนจากบริเวณที่ถนนพระรามที่  ๒  บรรจบกับถนนสุขสวัสดิ์ 

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  จนจดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรสาคร 

 ล.๒-๔๐ ถนนสุขสวัสดิ์  เริ่มตนจากบริเวณที่ถนนสุขสวัสดิ์  บรรจบกับถนนพระรามท่ี  ๒ 

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  จนบรรจบกับทางพิเศษเฉลิมมหานคร  (สายดาวคะนอง-ทาเรือ) 

๓. ที่โลงในบริเวณหมายเลข  ล.๓-๑  ถึงหมายเลข  ล.๓-๓๐  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวเขม  ใหเปนที่โลง 

เพ่ือการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมริมแมน้ําและลําคลอง  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ล.๓-๑ คลองเปรมประชากร  เริ่มตนจากบริเวณที่คลองเปรมประชากร  จดแนวเขต 

ผังเมืองรวมดานเหนือซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานี  ไปทาง 

ทิศตะวันตกเฉียงใต  จนถึงถนนรัชดาภิเษก   

 ล.๓-๒ คลองสอง  (คลองถนน)  คลองบางบัว  และคลองลาดพราว  เริ่มตนจากบริเวณที่ 

คลองสองจดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางกรุงเทพมหานครกับ 

จังหวัดปทุมธานีไปทางทิศใต  จนบรรจบกับคลองแสนแสบ 

 ล.๓-๓ คลองสามวา  และคลองสองตนนุน  เริ่มตนจากบริเวณท่ีคลองสามวา  จดแนวเขต 

ผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานี   

ไปทางทิศใตจนบรรจบกับคลองประเวศบุรีรมย   

 ล.๓-๔ คลองบางเขน  เริ่มตนจากบริเวณท่ีคลองบางเขน  บรรจบกับคลองสอง  (คลองถนน) 

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  จนบรรจบกับแมน้ําเจาพระยา   

 ล.๓-๕ คลองแสนแสบ  เริ่มตนจากบริเวณที่คลองแสนแสบ  ตัดกับถนนเชื่อมสัมพันธ   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  และทิศตะวันตก  จนบรรจบกับคลองผดุงกรุงเกษม   



 

๙ 

 ล.๓-๖ แมน้ํา เจาพระยา  ฝ งตะวันออก  เริ่มตนจากบริ เวณที่แมน้ํ าเจาพระยา   

ฝงตะวันออก  จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางกรุงเทพมหานคร 

กับจังหวัดนนทบุรีไปทางทิศใตจนจดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวาง 

กรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ 

 ล.๓-๗ แมน้ําเจาพระยา  ฝงตะวันตก  เริ่มตนจากบริเวณที่แมน้ําเจาพระยา  ฝงตะวันตก   

จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดนนทบุรี 

ไปทางทิศใตจนจดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางกรุงเทพมหานครกับ 

จังหวัดสมุทรปราการ 

 ล.๓-๘ คลองมหาสวัสดิ์  เริ่มตนจากบริเวณท่ีคลองมหาสวัสดิ์  จดแนวเขตผังเมืองรวม 

ดานตะวันตกซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดนครปฐม  ไปทางทิศตะวันออก 

จนบรรจบกับคลองบางกอกนอย 

 ล.๓-๙ คลองทวีวัฒนา  เริ่มตนจากบริเวณท่ีคลองทวีวัฒนา  จดแนวเขตผังเมืองรวม   

ดานตะวันตกซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดนครปฐม  ไปทางทิศตะวันออก   

เฉียงใตจนบรรจบกับคลองภาษีเจริญ   

 ล.๓-๑๐ คลองบางซื่อ  เริ่มตนจากบริเวณท่ีคลองบางซื่อ  บรรจบกับแมน้ําเจาพระยา   

ฝงตะวันออกไปทางทิศตะวันออก  จนบรรจบกับคลองลาดพราว 

 ล.๓-๑๑ คลองบางกอกนอย  เริ่มตนจากบริเวณที่คลองบางกอกนอย  บรรจบกับคลองมหาสวัสดิ์ 

ไปทางทิศใตและตะวันออกเฉียงใต  จนบรรจบกับแมน้ําเจาพระยา  ฝงตะวันตก 

 ล.๓-๑๒ คลองสามเสน  เริ่มตนจากบริเวณที่คลองสามเสน  บรรจบกับแมน้ําเจาพระยา 

ฝงตะวันออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  จนบรรจบกับคลองแสนแสบ   

 ล.๓-๑๓ คลองชักพระ  เริ่มตนจากบริเวณที่คลองชักพระ  บรรจบกับคลองบางกอกนอย 

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตและทิศใต  จนบรรจบกับคลองบางเชือกหนัง 

 ล.๓-๑๔ คลองผดุงกรุงเกษม  เริ่มตนจากบริเวณที่คลองผดุงกรุงเกษม  บรรจบกับ 

แมน้ําเจาพระยา  ฝงตะวันออก  บริเวณทาเรือเทเวศร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตและทิศใต  จนบรรจบ 

กับแมน้ําเจาพระยา  ฝงตะวันออก  บริเวณทาเรือส่ีพระยา 

 ล.๓-๑๕ คลองคูเมืองเดิม  เริ่มตนจากบริเวณที่คลองคูเมืองเดิม  บรรจบแมน้ําเจาพระยา 

ฝงตะวันออกบริเวณเชิงสะพานสมเด็จพระปนเกลา  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตและทิศใต  จนบรรจบกับ 

แมน้ําเจาพระยาฝงตะวันออก  บริเวณตลาดปากคลองตลาด 



 

๑๐ 

 ล.๓-๑๖ คลองบางเชือกหนัง  เริ่มตนจากบริเวณท่ีคลองบางเชือกหนัง  บรรจบกับคลองทวีวัฒนา 

ไปทางทิศตะวันออก  จนบรรจบกับคลองชักพระ 

 ล.๓-๑๗ คลองมอญ  เริ่มตนจากบริเวณท่ีคลองมอญ  บรรจบกับคลองชักพระ  ไปทาง 

ทิศตะวันออกจนบรรจบกับแมน้ําเจาพระยา  ฝงตะวันตก 

 ล.๓-๑๘ คลองตัน  เริ่มตนจากบริเวณท่ีคลองตัน  บรรจบกับคลองแสนแสบ  ไปทางทิศใต 

จนบรรจบกับคลองพระโขนง 

 ล.๓-๑๙ คลองบางกอกใหญ  เริ่มตนจากบริเวณที่คลองบางกอกใหญ  บรรจบกับคลอง 

บางเชือกหนังไปทางทิศตะวันออก  จนบรรจบกับแมน้ําเจาพระยา  ฝงตะวันตก 

 ล.๓-๒๐ คลองราชมนตรี  เริ่มตนจากบริเวณท่ีคลองราชมนตรี  บรรจบกับคลองบางเชือกหนัง 

ไปทางทิศใต  จนบรรจบคลองสนามชัย 

 ล.๓-๒๑ คลองพระโขนง  เริ่มตนจากบริเวณที่คลองพระโขนง  บรรจบกับคลองประเวศบุรีรมย 

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  จนบรรจบกับแมน้ําเจาพระยา  ฝงตะวันออก 

 ล.๓-๒๒ คลองประเวศบุรีรมย  เริ่มตนจากบริเวณที่คลองประเวศบุรีรมย  บรรจบกับ 

คลองพระโขนงไปทางทิศตะวันออก  จนบรรจบกับถนนฉลองกรุง 

 ล.๓-๒๓ คลองภาษีเจริญ  เริ่มตนจากบริเวณท่ีคลองภาษีเจริญ  บรรจบกับคลองบางกอกใหญ 

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  จนจดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดนครปฐม 

 ล.๓-๒๔ คลองสนามชัย  เริ่มตนจากบริเวณที่คลองสนามชัย  บรรจบกับคลองบางกอกใหญ 

ไปทางทิศใตและทิศตะวันตกเฉียงใต  จนจดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรสาคร 

 ล.๓-๒๕ คลองวัดสิงห  เริ่มตนจากบริเวณท่ีคลองวัดสิงห  บรรจบกับคลองภาษีเจริญ  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงใต  จนบรรจบกับคลองสนามชัย 

 ล.๓-๒๖ คลองบางขุนเทียน  คลองบางมด  และคลองรางแมน้ํา  เริ่มตนจากบริเวณที่ 

คลองบางขุนเทียนบรรจบกับคลองสนามชัย  ไปทางทิศใต  จนจดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสน 

แบงเขตการปกครองระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ 

 ล.๓-๒๗ คลองดาวคะนอง  เริ่มตนจากบริเวณท่ีคลองดาวคะนอง  บรรจบกับแมน้ําเจาพระยา 

ฝงตะวันตกไปทางทิศตะวันตก  จนบรรจบกับคลองบางขุนเทียน   



 

๑๑ 

 ล.๓-๒๘ คลองบางบอน  เริ่มตนจากบริเวณท่ีคลองบางบอน  บรรจบกับคลองสนามชัย   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  จนจดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรสาคร   

 ล.๓-๒๙ คลองบางนา  เริ่มตนจากบริเวณที่คลองบางนา  บรรจบกับแมน้ําเจาพระยา   

ฝงตะวันออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  จนจดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ   

 ล.๓-๓๐ คลองหัวกระบือ  เริ่มตนจากบริเวณที่คลองหัวกระบือ  บรรจบกับคลองสนามชัย   

ไปทางทิศใต  จนจดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางกรุงเทพมหานคร 

กับจังหวัดสมุทรปราการ 

๔. ที่โลงในบริเวณหมายเลข  ล.๔-๑  และหมายเลข  ล.๔-๒  ท่ีกําหนดไวเปนสีขาวมีเสนทแยงสีเขียว 

ใหเปนท่ีโลงเพ่ือการสงวนรักษาสภาพการระบายน้ําตามธรรมชาติ  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ล.๔-๑ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธาน ี

  ดานตะวันออก จดคลองสิบ  ฝงตะวันตกและฝงเหนือ  คลองลําหิน  ฝงตะวันตก   

คลองแสนแสบ  ฝงใต  คลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฝงใต  คลองลําหิน  ฝงตะวันตก  คลองตนไทร  ฝงเหนือ 

และฝงตะวันตก  คลองลําตนไทร  ฝงตะวันตกและฝงใต  คลองลํานกแขวก  ฝงตะวันตก  คลองกอไผ   

ฝงตะวันตก  คลองลํารางตาเสือ  ฝงเหนือ  คลองบึงบัว  ฝงตะวันตก  คลองลําชวดเตย  ฝงใต   

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง  และคลองลําปลาทิว  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดถนนทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๗  ฟากเหนือ  สถาบันเทคโนโลยี 

พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  ซอยยายเจิมทองหลอ  ฟากตะวันตก  เสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร   

กับริมเขตทางซอยลาดกระบัง  ๕๐  ฟากตะวันตก  และแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ 

  ดานตะวันตก จดถนนกิ่งแกว  ฟากตะวันออก  ถนนลาดกระบัง  ฟากใต   

ถนนรมเกลาฟากตะวันออก  ถนนเจาคุณทหาร  ฟากใต  เสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับริมเขตทาง 

ถนนรมเกลา  ฟากตะวันออก  เสนขนานระยะ  ๗๕๐  เมตร  กับริมคลองแสนแสบ  ฝงใต  ถนนราษฎรอุทิศ   

ฟากตะวันออก  ซอยราษฎรอุทิศ  ๑  ฟากตะวันออก  คลองบึงไผ  ฝงตะวันออก  คลองหนึ่งตะวันออก   

ฝงใต  คลองพระราชดําริ  ๑  ฝงตะวันออก  คลองสองตะวันออก  ฝงเหนือ  คลองสองตะวันตก  ฝงเหนือ   

และถนนหทัยราษฎร  ฟากตะวันออก 



 

๑๒ 

  ทั้งนี้  ยกเวน  บริเวณ  ล.๑-๔  ล.๑-๑๕  และ  ล.๑-๑๘  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน   

บริเวณ  ล.๕-๓  และ  ล.๕-๔  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีเขียว 

 ล.๔-๒ ดานเหนือ จดคลองมหาสวัสดิ์  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางแขวงตล่ิงชันกับแขวงฉิมพลี   

และเขตทางรถไฟสายใต  ฟากตะวันตก  จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมคลองชักพระ  ฝงตะวันตก   

คลองบางเชือกหนงั  ฝงเหนือ  คลองลัดวัดฉมิ  ฝงตะวันตก  คลองบางเพล้ีย  ฝงเหนือ  และคลองราชมนตร ี  

ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองบางจาก  ฝงเหนือ   

  ดานตะวันตก จดเขตที่กําหนดตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เรื่อง  กําหนด 

บริเวณหามกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปล่ียนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท  ในทองท่ีแขวงบางไผ   

แขวงบางแคเหนือ  และแขวงคลองขวาง  เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร  พ.ศ.  ๒๕๒๕  คลองบางแวก   

ฝงเหนือ  คลองทวีวัฒนา  ฝงตะวันออก  คลองบางเชือกหนัง  ฝงใต  เขตที่กําหนดตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร   

เรื่องกําหนดบริเวณหามกอสรางดัดแปลงใชหรือเปล่ียนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท  ในทองท่ี 

แขวงฉิมพลี  แขวงบางระมาด  แขวงบางเชือกหนัง  และแขวงบางพรม  เขตตล่ิงชัน  กรุงเทพมหานคร   

พ.ศ.  ๒๕๒๕  และคลองควาย  ฝงตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวน  บริเวณ  ล.๑-๓๓  และ  ล.๑-๓๕  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน 

๕. ที่โลงในบริเวณหมายเลข  ล.๕-๑  ถึงหมายเลข  ล.๕-๒๖  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออน 

มีเสนทแยงสีเขียว  ใหเปนท่ีโลงพักน้ําเพ่ือการปองกันน้ําทวม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ล.๕-๑ บึงขางโรงเรียนแอนแนกซ   

 ล.๕-๒ บึงสีกัน   

 ล.๕-๓ บึงสะแกงามสามเดือน 

 ล.๕-๔ บึงมะขามเทศเฉลิมพระเกียรติ 

 ล.๕-๕ บึงเรือนจําคลองเปรม 

 ล.๕-๖ บึงในกรมทหารราบท่ี  ๑๑  รอ. 

 ล.๕-๗ บึงแบนตาโพ 

 ล.๕-๘ บึงลําไผ 

 ล.๕-๙ บึงตาเกตุ 

 ล.๕-๑๐ บึงสนามกอลฟรถไฟ 



 

๑๓ 

 ล.๕-๑๑ บึงกระเทียม 

 ล.๕-๑๒ บึงสวนสยาม 

 ล.๕-๑๓ บึงปูนซิเมนตไทย  (บึงฝรั่ง) 

 ล.๕-๑๔ บึงกุม 

 ล.๕-๑๕ บึงลําพังพวย   

 ล.๕-๑๖ บึงกองพลทหารมาที่  ๒  และกองพัน  ๑  รอ. 

 ล.๕-๑๗ บึงพิบูลวัฒนา 

 ล.๕-๑๘ บึงมักกะสัน 

 ล.๕-๑๙ บึงพระราม  ๙ 

 ล.๕-๒๐ บึงเสือดํา 

 ล.๕-๒๑ บึงขางโรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร 

 ล.๕-๒๒ บึงเอกมัย 

 ล.๕-๒๓ บึงรับน้ําสวนลุมพินี 

 ล.๕-๒๔ บึงโรงงานยาสูบ 

 ล.๕-๒๕ บึงหนองบอน 

 ล.๕-๒๖ โครงการแกมลิง  คลองมหาชัย-คลองสนามชัย 

  ดานเหนือ จดคลองสนามชัย  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองหัวกระบือ  ฝงตะวันตก  และคลองขุนราชพินิจใจ 

ฝงตะวันตก 

   ดานใต จดคลองลูกวัวเกา  ฝงเหนือ  คลองเชิงตาแพ  ฝงเหนือ   

ถนนเทียนทะเลฟากตะวันออก  และคลองเกาะโพธิ์  ฝงเหนือ 

   ดานตะวันตก จดคลองแสมดําเหนือ  ฝงตะวันออก 

๖. ที่โลงในบริเวณหมายเลข  ล.๖  ท่ีกําหนดไวเปนสีฟามีเสนทแยงสีเขียว  ใหเปนท่ีโลง 

เพ่ืออนุรักษและฟนฟูสภาพแวดลอมชายฝงทะเล  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ล.๖ ดานเหนือ จดคลองเชิงตาแพ  ฝงใต  และคลองลูกวัวเกา  ฝงใตและ 

ฝงตะวันออก 

  ดานตะวันออก จดคลองขุนราชพินิจใจ  ฝงตะวันตก 



 

๑๔ 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนเขตการปกครอง 

ของกรุงเทพมหานคร 

  ดานตะวันตก จดคลองบางเสาธง  ฝ งตะวันออก  คลองศาลเจาพอ   

ฝงตะวันออก  และแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวาง 

กรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรสาคร 





รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง  แบงเปน  ๗  ขนาด  คือ 

๑. ถนนแบบ  ก  ขนาดเขตทาง  ๑๒.๐๐  เมตร  จํานวน  ๑๙  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ก  ๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยมีสุข  และถนนกําแพงเพชร  ๖   

ซอย  ๕  เริ่มตนจากซอยมีสุข  ที่บริเวณซอยมีสุขบรรจบกับซอยเกษตร  ไปทางทิศใตตามแนวซอยมีสุข   

ระยะประมาณ  ๔๔๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออก  ระยะประมาณ  ๑๗๐  เมตร  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ   

๓๓๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออก  ระยะประมาณ  ๓๕๐  เมตร  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๖๐๐  เมตร   

ไปทางทิศตะวันออก  ระยะประมาณ  ๓๒๐  เมตร  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๑๐๐  เมตร  ไปทาง 

ทิศตะวันออก  ตามแนวถนนกําแพงเพชร  ๖  ซอย  ๕  ระยะประมาณ  ๔๐๐  เมตร  จนบรรจบกับ 

ถนนกําแพงเพชร  ๖ 

 ถนนสาย  ก  ๒  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนกําแพงเพชร  ๖  ซอย  ๗   

แยก  ๓  และถนนกําแพงเพชร  ๖  ซอย  ๕  แยก  ๒  เริ่มตนจากถนนโกสุมรวมใจ  ที่บริเวณ 

ถนนกําแพงเพชร  ๖  ซอย  ๗  แยก  ๓  บรรจบกับถนนโกสุมรวมใจ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ตามแนว 

ถนนกําแพงเพชร  ๖  ซอย  ๗  แยก  ๓  และถนนกําแพงเพชร  ๖  ซอย  ๕  แยก  ๒  ระยะประมาณ   

๑,๔๒๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนกําแพงเพชร  ๖  ซอย  ๕   

 ถนนสาย  ก  ๓  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนกําแพงเพชร  ๖  ซอย  ๗   

เริ่มตนจากถนนกําแพงเพชร  ๖  ซอย  ๗  แยก  ๓  ท่ีบริเวณถนนกําแพงเพชร  ๖  ซอย  ๗  แยก  ๓   

บรรจบกับถนนกําแพงเพชร  ๖  ซอย  ๗  ไปทางทิศตะวันออก  ตามแนวถนนกําแพงเพชร  ๖  ซอย  ๗   

ระยะประมาณ  ๒๕๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนกําแพงเพชร  ๖   

 ถนนสาย  ก  ๔  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยวิภาวดีรังสิต  ๖๐  และ 

ถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนวิภาวดีรังสิต  ที่บริเวณซอยวิภาวดีรังสิต  ๖๐   

บรรจบกับถนนวิภาวดีรังสิต  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ตามแนวซอยวิภาวดีรังสิต  ๖๐  ระยะประมาณ   

๓๔๐  เมตร  ไปทางทิศตะวนัออกเฉยีงเหนือ  ระยะประมาณ  ๑,๘๕๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนพหลโยธนิ 

ถนนสาย  ก  ๕  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยวิภาวดีรังสิต  ๖๐  แยก  ๖   

เริ่มตนจากซอยวิภาวดีรังสิต  ๖๐  ที่บริเวณหางจากซอยวิภาวดีรังสิต  ๖๐  บรรจบกับถนนวิภาวดีรังสิต   



 

๒ 

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ตามแนวซอยวิภาวดีรังสิต  ๖๐  ระยะประมาณ  ๕๐๐  เมตร  ไปทางทิศใต   

ระยะประมาณ  ๖๘๐  เมตร  จนบรรจบกับคลองบางเขน  ที่บริเวณหางจากคลองบางเขนตัดกับถนนวิภาวดีรังสิต   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ตามแนวคลองบางเขน  ระยะประมาณ  ๑,๐๐๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๖  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนจรัญสนิทวงศ   

ที่บริเวณหางจากคลองบางพลัด  ตัดกับถนนจรัญสนิทวงศ  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนจรัญสนิทวงศ   

ระยะประมาณ  ๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๑,๑๒๐  เมตร  จนบรรจบ 

กับถนนเลียบทางรถไฟสายใต  ที่บริเวณหางจากคลองบางพลัด  บรรจบถนนเลียบทางรถไฟสายใต  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ตามแนวถนนเลียบทางรถไฟสายใต  ระยะประมาณ  ๕๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๗  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยวัฒนสุขนิเวศน  ซอยอํานวยผล   

และซอยปานจิตตอุทิศ  และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนบางขุนนนท  ที่บริเวณ 

หางจากคลองชักพระบรรจบกับถนนบางขุนนนท  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนบางขุนนนท   

ระยะประมาณ  ๕๐๐  เมตรไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวซอยวัฒนสุขนิเวศน  ระยะประมาณ  ๔๑๐  เมตร   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๘๔๐  เมตร  ไปทางทิศใตตามแนวซอยอํานวยผล  ระยะประมาณ   

๒๘๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกและทิศใตตามแนวซอยปานจิตตอุทิศ  ระยะประมาณ  ๙๕๐  เมตร   

จนบรรจบกับซอยจรัญสนิทวงศ  ๓๕ 

 ถนนสาย  ก  ๘  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยอํานวยผล  ๘  และ 

ถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากซอยอํานวยผล  ที่บริเวณซอยอํานวยผล  ๘  บรรจบกับ 

ซอยอํานวยผล  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวซอยอํานวยผล  ๘  ระยะประมาณ  ๗๑๐  เมตร  ไปทาง 

ทิศตะวันตก  ระยะประมาณ  ๑๑๐  เมตร  จนบรรจบถนนแกวเงินทอง  ท่ีบริเวณหางจากถนนแกวเงินทอง 

บรรจบกับถนนพรานนก-พุทธมณฑลสาย  ๕  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนแกวเงินทอง  ระยะประมาณ   

๙๐๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๙  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยจรัญสนิทวงศ  ๓๕  เริ่มตนจาก 

ถนนจรัญสนิทวงศ  ที่บริเวณซอยจรัญสนิทวงศ  ๓๕  บรรจบกับถนนจรัญสนิทวงศ  ไปทางทิศตะวันตก   

ระยะประมาณ  ๕๘๐  เมตร  จนบรรจบกับซอยปานจิตตอุทิศ  (ถนนสาย  ก  ๗) 

 ถนนสาย  ก  ๑๐  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยอิสรภาพ  ๒๓   

และซอยจรัญสนิทวงศ  ๔  และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหมเริ่มตนจากถนนอิสรภาพ  ที่บริเวณหางจาก 

ถนนอิสรภาพ  บรรจบกับถนนสมเด็จพระเจาตากสิน  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ตามแนวถนนอิสรภาพ   

ระยะประมาณ  ๑,๕๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ตามแนวซอยอิสรภาพ  ๒๓  ระยะประมาณ   



 

๓ 

๒๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๙๕๐  เมตร  จนบรรจบกับซอยจรัญสนิทวงศ  ๔   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวซอยจรัญสนิทวงศ  ๔  ระยะประมาณ  ๓๕๐  เมตร  จนบรรจบกับ 

ถนนจรัญสนิทวงศ 

 ถนนสาย  ก  ๑๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยออนนุช  ๓๐  เริ่มตนจาก 

ถนนออนนุช  (ซอยสุขุมวิท  ๗๗)  ที่บริเวณถนนออนนุช  (ซอยสุขุมวิท  ๗๗)  บรรจบกับซอยออนนุช  ๓๐   

ไปทางทิศใตตามแนวซอยออนนุช  ๓๐  ระยะประมาณ  ๗๙๐  เมตร  จนบรรจบกับซอยสุขุมวิท  ๙๓   

(ซอยพ่ึงมี) 

 ถนนสาย  ก  ๑๒  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยสุขุมวิท  ๙๓  (ซอยพ่ึงมี)   

เริ่มตนจากถนนสุขุมวิท  ท่ีบริเวณซอยสุขุมวิท  ๙๓  (ซอยพ่ึงมี)  บรรจบกับถนนสุขุมวิท  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๑,๐๘๐  เมตร  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๑๖๐  เมตร  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉยีงเหนือ  ระยะประมาณ  ๘๘๐  เมตร  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๒๙๐  เมตร  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๙๘๐  เมตร  จนบรรจบกับซอยวชิรธรรมสาธิต  ๕๗  (ซอยสามพ่ีนอง) 

 ถนนสาย  ก  ๑๓  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยปุณณวิถี  ๔๓  และ 

ซอยพ่ึงมี  ๓๘  และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากซอยปุณณวิถี  (ถนนสาย  ก  ๑๔)   

ที่บริเวณหางจากซอยปุณณวิถี  (ถนนสาย  ก  ๑๔)  บรรจบกับถนนสุขุมวิท  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ   

ระยะประมาณ  ๑,๔๖๐  เมตร  ไปทางทิศเหนือตามแนวซอยปุณณวิถี  ๔๓  ระยะประมาณ  ๗๕๐  เมตร   

ไปทางทิศเหนอื  ระยะประมาณ  ๕๐  เมตร  ไปทางทิศเหนอืตามแนวซอยพ่ึงมี  ๓๘  ระยะประมาณ  ๓๔๐  เมตร   

จนบรรจบกับซอยสุขุมวิท  ๙๓  (ซอยพ่ึงมี)   

 ถนนสาย  ก  ๑๔  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยปุณณวิถี  เริ่มตนจาก 

ถนนสุขุมวิท  ท่ีบริเวณซอยปุณณวิถีบรรจบกับถนนสุขุมวิท  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวซอยปุณณวิถี   

ระยะประมาณ  ๑,๔๖๐  เมตร  จนบรรจบกับซอยปุณณวิถี  ๔๓ 

 ถนนสาย  ก  ๑๕  เปนถนนเดมิกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยปุณณวิถี  ๒๘  เริ่มตนจาก 

ซอยปุณณวิถี  ที่บริเวณซอยปุณณวิถี  ๒๘  บรรจบกับซอยปุณณวิถี  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนว 

ซอยปุณณวิถี  ๒๘  ระยะประมาณ  ๘๒๐  เมตร  จนบรรจบกับซอยวชิรธรรมสาธิต 

 ถนนสาย  ก  ๑๖  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม   

เริ่มตนจากถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝงเหนือ  ท่ีบริเวณหางจากถนนมาเจริญตัดกับถนนเลียบคลองภาษีเจริญ 

ฝงเหนือ  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝงเหนือ  ระยะประมาณ  ๑,๓๕๐  เมตร   

ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๒๑๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนเดิม  ไปทางทิศใตตามแนวถนนเดิม   



 

๔ 

ระยะประมาณ  ๑๗๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝงใต  ท่ีบริเวณหางจากถนนมาเจริญ 

ตัดกับถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝงใต  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝงใต   

ระยะประมาณ  ๑,๓๐๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๑๗  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยสุขสวัสดิ์  ๒๖  (กาญจนกุญชร)   

และซอยพุทธบูชา  ๒๓  และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนสุขสวัสดิ์  ที่บริเวณ 

ซอยสุขสวัสดิ์  ๒๖  (กาญจนกุญชร)  บรรจบกับถนนสุขสวัสดิ์  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ตามแนว 

ซอยสุขสวัสดิ์  ๒๖  (กาญจนกุญชร)  ระยะประมาณ  ๒,๖๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ   

๑๑๐  เมตร  จนบรรจบกับซอยพุทธบูชา  ๒๓  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวซอยพุทธบูชา  ๒๓   

ระยะประมาณ  ๖๐๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนพุทธบูชา 

 ถนนสาย  ก  ๑๘  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากซอยสุขสวัสดิ์  ๒๖   

(กาญจนกุญชร)  ที่บริเวณหางจากซอยสุขสวัสดิ์  ๒๖  (กาญจนกุญชร)  บรรจบกับถนนสุขสวัสดิ์  ไปทาง 

ทิศตะวันตกเฉียงใต  ตามแนวซอยสุขสวัสดิ์  ๒๖  (กาญจนกุญชร)  ระยะประมาณ  ๘๔๐  เมตร  ไปทางทิศใต   

ระยะประมาณ  ๒,๒๐๐  เมตร  จนบรรจบกับแนวถนนสาย  ฉ  ๑  ที่บริเวณหางจากคลองราษฎรบูรณะ 

บรรจบกับถนนสาย  ฉ  ๑  ไปทางทิศตะวันตกตามแนว  ถนนสาย  ฉ  ๑  ระยะประมาณ  ๖๘๐  เมตร   

 ถนนสาย  ก  ๑๙  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยประชาอุทิศ  ๖๙  เริ่มตนจาก 

ถนนประชาอุทิศ  ที่บริเวณซอยประชาอุทิศ  ๖๙  บรรจบกับถนนประชาอุทิศ  ไปทางทิศตะวันออก   

ระยะประมาณ  ๒,๓๑๐  เมตร  ตามแนวซอยประชาอุทิศ  ๖๙  จนบรรจบแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก   

๒. ถนนแบบ  ข  ขนาดเขตทาง  ๑๖.๐๐  เมตร  จํานวน  ๘๓  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ข  ๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนเดชะตุงคะ  ซอย  ๑   

ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อและถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนเทิดราชัน  ท่ีบริเวณ 

หางจากถนนเทิดราชันบรรจบกับถนนนาวงประชาพัฒนา  ไปทางทิศตะวันออก  ระยะประมาณ  ๑,๘๒๐  เมตร   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๓๗๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนเดชะตุงคะ  ซอย  ๑  ไปทาง 

ทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเดชะตุงคะ  ซอย  ๑  ระยะประมาณ  ๘๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต   

ระยะประมาณ  ๑๗๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนเดิม  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  ระยะ 

ประมาณ  ๕๐๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสรงประภา  ท่ีบริเวณหางจากถนนสรงประภาบรรจบกับ 

ถนนวิภาวดีรังสิต  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนสรงประภา  ระยะประมาณ  ๒,๒๒๐  เมตร 



 

๕ 

 ถนนสาย  ข  ๒  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนวัดเวฬุวนารามและซอยแจงวัฒนะ  ๑๔   

เริ่มตนจากถนนสรงประภา  ที่บริเวณถนนวัดเวฬุวนารามบรรจบกับถนนสรงประภา  ไปทางทิศใตตามแนว 

ถนนวัดเวฬุวนารามและซอยแจงวัฒนะ  ๑๔  ระยะประมาณ  ๒,๕๔๐  เมตร  จนบรรจบกับคลองตาอูฐ   

 ถนนสาย  ข  ๓  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยสายไหม  ๖๓  และ 

ถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากคลองหกวา  ท่ีบริเวณซอยสายไหม  ๖๓  บรรจบกับคลองหกวา   

ไปทางทิศใตตามแนวซอยสายไหม  ๖๓  ระยะประมาณ  ๑,๐๑๐  เมตร  ตัดกับถนนสายไหม  ไปทางทิศใต 

และทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๑,๐๕๐  เมตร  ตัดกับถนนสุขาภิบาล  ๕  (ถนนรัตนโกสินทรสมโภช)   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตและทิศใต  ระยะประมาณ  ๒,๑๘๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนจตุโชติ  ที่บริเวณ 

หางจากถนนจตุโชติตัดกับถนนสุขาภิบาล  ๕  (ถนนรัตนโกสินทรสมโภช)  ไปทางทิศตะวันออกตามแนว 

ถนนจตุโชติ  ระยะประมาณ  ๒,๘๕๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๔  เปน  ถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยสายไหม  ๔๓  ซอยสายไหม  ๕๔   

และถนนวัดเกาะ  และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากคลองหกวา  ท่ีบริเวณหางจาก 

คลองหกวา  บรรจบกับซอยสายไหม  ๖๓  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวคลองหกวา  ระยะประมาณ   

๑,๗๐๐  เมตร  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๒๐๐  เมตร  ไปทางทิศใตตามแนวซอยสายไหม  ๔๓   

ระยะประมาณ  ๘๕๐  เมตร  ตัดกับถนนสายไหม  ไปทางทิศใตตามแนวซอยสายไหม  ๕๔  ระยะประมาณ   

๕๘๐  เมตร  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๙๐๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนวัดเกาะ  ไปทางทิศใตตามแนว 

ถนนวัดเกาะ  ระยะประมาณ  ๓๕๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนเพ่ิมสิน   

 ถนนสาย  ข  ๕  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนประชาอุทิศ  เริ่มตนจาก 

ถนนสรงประภา  ที่บริเวณถนนประชาอุทิศบรรจบกับถนนสรงประภา  ไปทางทิศใตตามแนวถนนประชาอุทิศ   

ระยะประมาณ  ๑,๒๕๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนชางอากาศอุทิศ 

 ถนนสาย  ข  ๖  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยวัดเวฬุวนาราม  ๑๕   

ซอยชางอากาศอุทิศ  ๒๗  และถนนชางอากาศอุทิศ  และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจาก 

ถนนวัดเวฬุวนาราม  (ถนนสาย  ข  ๒)  ที่บริเวณซอยวัดเวฬุวนาราม  ๑๕  บรรจบกับถนนวัดเวฬุวนาราม   

(ถนนสาย  ข  ๒)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ตามแนวซอยวัดเวฬุวนาราม  ๑๕  ระยะประมาณ  ๕๕๐  เมตร   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๓๐๐  เมตร  จนบรรจบกับซอยชางอากาศอุทิศ  ๒๗  ไปทาง 

ทิศเหนือตามแนวซอยชางอากาศอุทิศ  ๒๗  ระยะประมาณ  ๕๐  เมตร  บรรจบกับถนนชางอากาศอุทิศ   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนชางอากาศอุทิศ  ระยะประมาณ  ๒,๓๕๐  เมตร  จนบรรจบกับ 

ถนนเชิดวุฒากาศ   



 

๖ 

 ถนนสาย  ข  ๗  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนเลียบคลองสอง  เริ่มตนจาก 

ถนนสายไหม  ท่ีบริเวณถนนเลียบคลองสอง  บรรจบกับถนนสายไหม  ไปทางทิศตะวนัตกเฉียงใต  ตามแนว 

ถนนเลียบคลองสอง  ระยะประมาณ  ๒,๖๓๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนทหารอากาศ   

 ถนนสาย  ข  ๘  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนเพ่ิมสิน  และถนนทหารอากาศ   

และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนพหลโยธิน  ท่ีบริเวณถนนทหารอากาศบรรจบกับ 

ถนนพหลโยธิน  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ตามแนวถนนทหารอากาศ  ระยะประมาณ  ๔๘๐  เมตร   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ๗๕๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนเพ่ิมสิน  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ตามแนว 

ถนนเพ่ิมสิน  ระยะประมาณ  ๔,๑๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๘๕๐  เมตร   

จนบรรจบกับถนนจตุโชติ 

 ถนนสาย  ข  ๙  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยหนองระแหง  ๕  และ 

ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนหนองระแหง   

ที่บริเวณซอยหนองระแหง  ๕  บรรจบกับถนนหนองระแหง  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ   

๕๕๐  เมตร  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๙๑๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ   

ไปทางทิศใต  ตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๓๐๐  เมตร  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ   

๑,๓๕๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  จ  ๑  ท่ีบริเวณหางจากถนนสาย  จ  ๑  ตัดกับถนนกาญจนาภิเษก 

ไปทางทิศตะวันออก  ตามแนวถนนสาย  จ  ๑  ระยะประมาณ  ๒,๒๐๐  เมตร   

 ถนนสาย  ข  ๑๐  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยวัดลุมเจริญศรัทธา  ๒   

และซอยรามอินทรา  ๑๙  และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากซอยวัดลุมเจริญศรัทธา  ๒   

ที่บริเวณซอยวัดลุมเจริญศรัทธา  ๒  บรรจบกับถนนวัดเกาะ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ตามแนวซอย 

วัดลุมเจริญศรัทธา  ๒  ระยะประมาณ  ๗๗๐  เมตร  ไปทางทิศใตและทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ   

๓,๑๐๐  เมตร  จนบรรจบซอยรามอินทรา  ๑๙  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ตามแนวซอยรามอินทรา  ๑๙   

ระยะประมาณ  ๑,๑๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๑๕๐  เมตร  จนบรรจบกับ 

ถนนรามอินทรา  ที่บริเวณหางจากถนนรามอินทราตัดกับถนนพหลโยธิน  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต   

ตามแนวถนนรามอินทรา  ระยะประมาณ  ๒,๒๕๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๑๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยจตุโชติ  ๔  และ 

ถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ  และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนจตุโชติ  ท่ีบริเวณ 

ซอยจตุโชติ  ๔  บรรจบกับถนนจตุโชติ  ไปทางทิศใต  ตามแนวซอยจตุโชติ  ๔  ระยะประมาณ  ๑,๔๕๐  เมตร   

ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๑,๕๑๐  เมตร  จนบรรจบถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศใต 

ตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๖๒๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสยามธรณี 



 

๗ 

 ถนนสาย  ข  ๑๒  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากซอยวิภาวดีรังสิต  ๖๘   

ที่บริเวณหางจากซอยวิภาวดีรังสิต  ๖๘  บรรจบกับถนนวิภาวดีรังสิตไปทางทิศตะวันออก  ระยะประมาณ   

๕๐๐  เมตร  ไปทางทิศเหนือ  ระยะประมาณ  ๓๘๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ง  ๑  ที่บริเวณหางจาก 

ถนนสาย  ง  ๑  บรรจบกับถนนวิภาวดีรังสิต  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ตามแนวถนนสาย  ง  ๑   

ระยะประมาณ  ๓๖๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๑๓  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ   

และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนแจงวัฒนะ  ที่บริเวณถนนประชาชื่นบรรจบกับ 

ถนนแจงวัฒนะ  ไปทางทิศตะวันออก  ตามแนวถนนแจงวัฒนะ  ระยะประมาณ  ๑,๒๐๐  เมตร  ไปทาง 

ทิศใตตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ  ระยะประมาณ  ๑,๔๘๐  เมตร  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ   

๔๖๐  เมตร  จนบรรจบกับซอยงามวงศวาน  ๔๗  แยก  ๔๒  (ถนนสาย  ข  ๑๖)  ที่บริเวณหางจาก 

ถนนสาย  ข  ๑๖  บรรจบกับคลองประปา  ไปทางทิศตะวันออก  ตามแนวถนนสาย  ข  ๑๖  ระยะประมาณ   

๑,๒๗๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๑๔  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยวิภาวดีรังสิต  ๖๘   

และซอยพหลโยธิน  ๖๑  เริ่มตนจากถนนวิภาวดีรังสิต  ที่บริเวณซอยวิภาวดีรังสิต  ๖๘  บรรจบกับ 

ถนนวิภาวดีรังสิต  ไปทางทิศตะวันออก  ตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๒,๐๐๐  เมตร  จนบรรจบกับ   

ถนนพหลโยธิน  ถนนสาย  ข  ๑๕  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนจามจุรี  และถนน 

โครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนสุขาภิบาล  ๕  (ถนนรัตนโกสินทรสมโภช)  ที่บริเวณหางจาก 

ซอยรามอินทรา  ๓๙  บรรจบกับถนนสุขาภิบาล  ๕  (ถนนรัตนโกสินทรสมโภช)  ไปทางทิศตะวันออก  ตามแนว 

ถนนสุขาภิบาล  ๕  (ถนนรัตนโกสินทรสมโภช)  ระยะประมาณ  ๕๐๐  เมตร  ไปทางทิศเหนือ  ตามแนว 

ถนนจามจุรี  ระยะประมาณ  ๑,๑๕๐  เมตร  ไปทางทิศเหนือ  ระยะประมาณ  ๔๕๐  เมตร  จนบรรจบกับ 

ถนนสาย  จ  ๑  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  จ  ๑  ตัดกับถนนสุขาภิบาล  ๕  (ถนนรัตนโกสินทรสมโภช)   

ไปทางทิศตะวันตก  ตามแนวถนนสาย  จ  ๑  ระยะประมาณ  ๑,๖๐๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๑๖  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยงามวงศวาน  ๔๗  แยก  ๔๒   

และซอยงามวงศวาน  ๔๗  เริ่มตนจากถนนประชาชื่น  ที่บริเวณซอยงามวงศวาน  ๔๗  แยก  ๔๒  บรรจบกับ 

ถนนประชาชื่น  ไปทางทิศตะวันออกและทิศใต  ตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๒,๔๐๐  เมตร   

จนบรรจบกับถนนชิดชน  ไปทางทิศตะวันตก  ตามแนวซอยงามวงศวาน  ๔๗  แยก  ๔๒  ระยะประมาณ   

๕๑๐  เมตร  ไปทางทิศใตและทิศตะวนัตก  ตามแนวซอยงามวงศวาน  ๔๗  ระยะประมาณ  ๒,๓๕๐  เมตร   

จนบรรจบกับถนนงามวงศวาน 



 

๘ 

 ถนนสาย  ข  ๑๗  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทางและถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม 

เริ่มตนจากถนนวัชรพล  ที่บริเวณถนนวัชรพลบรรจบกับถนนรามอินทรา  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 

และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ตามแนวถนนวัชรพล  ระยะประมาณ  ๑,๗๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออก   

ตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๕๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออก  ระยะประมาณ  ๑,๔๕๐  เมตร   

จนบรรจบกับถนนสยามธรณี  ที่บริเวณหางจากถนนสยามธรณีบรรจบกับคลองหกขุด  ไปทางทิศเหนือ 

ตามแนวถนนสยามธรณี  ระยะประมาณ  ๖๐๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๑๘  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนผดุงพันธ   

ที่บริเวณหางจากถนนเช่ือมสัมพันธ  บรรจบกับถนนผดุงพันธ  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนผดุงพันธ   

ระยะประมาณ  ๗๐๐  เมตร  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๓๔๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสังฆสันติสุข   

ที่บริเวณหางจากถนนเชื่อมสัมพันธ  บรรจบกับถนนสังฆสันติสุข  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนสังฆสันติสุข   

ระยะประมาณ  ๗๐๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๑๙  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยรามอินทรา  ๑๔  (ซอยมัยลาภ)   

เริ่มตนจากถนนรามอินทรา  ที่บริเวณซอยรามอินทรา  ๑๔  (ซอยมัยลาภ)  บรรจบกับถนนรามอินทรา   

ไปทางทิศใต  ตามแนวซอยรามอินทรา  ๑๔  (ซอยมัยลาภ)  ระยะประมาณ  ๓,๓๔๐  เมตร  จนบรรจบกับ 

ถนนประเสริฐมนูกิจ 

 ถนนสาย  ข  ๒๐  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยเชื่อมสัมพันธ  ๑๑   

และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนเชื่อมสัมพันธ  ที่บริเวณหางจากถนนสังฆสันติสุข 

บรรจบกับถนนเชื่อมสัมพันธ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเชื่อมสัมพันธ  ระยะประมาณ   

๑,๑๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวซอยเชื่อมสัมพันธ  ๑๑  ระยะประมาณ  ๕๘๐  เมตร   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๖๕๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนอยูวิทยา  ท่ีบริเวณหางจาก 

ถนนอยูวิทยา  บรรจบกับถนนสังฆสันติสุข  ไปทางทิศใตตามแนวถนนอยูวิทยา  ระยะประมาณ  ๕๔๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๒๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยลาดปลาเคา  ๕๒   

และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนวัดลาดปลาเคา  ที่บริเวณหางจากถนนวัดลาดปลาเคา 

ตัดกับถนนประเสริฐมนูกิจ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๑,๓๐๐  เมตร  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงใต  ตามแนวซอยลาดปลาเคา  ๕๒  ระยะประมาณ  ๓๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต   

ระยะประมาณ  ๑,๔๕๐  เมตร  ตัดกับซอยรามอินทรา  ๑๔  (ซอยมัยลาภ)  ไปทางทิศตะวันออก  ระยะประมาณ   

๑,๑๗๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสุคนธสวัสดิ์  ท่ีบริเวณถนนสุคนธสวัสดิ์บรรจบกับถนนประดิษฐมนูธรรม   

ไปทางทิศตะวันตก  ระยะประมาณ  ๕๔๐  เมตร 



 

๙ 

 ถนนสาย  ข  ๒๒  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยนวลจันทร  ๓๖   

(ซอยผูใหญสุนทร)  และซอยนวมินทร  ๑๕๗  (ซอยสิงหเสนี  ๒)  เริ่มตนจากถนนนวมินทร  ท่ีบริเวณ 

ซอยนวมินทร  ๑๕๗  (ซอยสิงหเสนี  ๒)  บรรจบกับถนนนวมินทร  ไปทางทิศตะวันตก  ระยะประมาณ   

๖๔๐  เมตร  ไปทางทิศเหนือ  ระยะประมาณ  ๒๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวซอยนวลจันทร  ๓๖   

(ซอยผูใหญสุนทร)  ระยะประมาณ  ๑,๓๕๐  เมตร  จนบรรจบกับซอยนวลจันทร 

 ถนนสาย  ข  ๒๓  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสราง  เริ่มตนจากถนนเสนานิคม  ๑   

ที่บริเวณหางจากถนนเสนานิคม  ๑  บรรจบกับซอยเสนา  ๒๐๐  ไปทางทิศใตตามแนวถนนเสนานิคม  ๑   

ระยะประมาณ  ๕๐๐  เมตร  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๑๕๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสุคนธสวัสดิ์   

ที่บริเวณถนนสุคนธสวัสดิ์บรรจบกับถนนเสนานิคม  ๑ 

 ถนนสาย  ข  ๒๔  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยรัชดาภิเษก  ๓๒   

(ซอยอาภาภิรมย)  ซอยรัชดาภิเษก  ๓๖  แยก  ๑๙  และถนนโครงการกําหนดใหกอสราง  เริ่มตนจาก 

ถนนลาดพราว-วังหนิ  บรรจบซอยรัชดาภิเษก  ๓๖  แยก  ๑๙  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวซอยรัชดาภิเษก   

๓๖  แยก  ๑๙  ระยะประมาณ  ๑,๒๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๘๐  เมตร   

จนบรรจบกับซอยรัชดาภิเษก  ๓๒  (ซอยอาภาภิรมย)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวซอยรัชดาภิเษก   

๓๒  (ซอยอาภาภิรมย)  ระยะประมาณ  ๔๐๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนรัชดาภิเษก   

 ถนนสาย  ข  ๒๕  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ   

และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนรามอินทรา  ที่บริเวณหางจากถนนรามอินทรา 

ตัดกับถนนรัชดา-รามอินทรา  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนรามอินทรา  ระยะประมาณ   

๑,๘๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๕๐๐  เมตร   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๕๕๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนกาญจนาภิเษก  ท่ีบริเวณหางจาก 

ถนนกาญจนาภิเษกตัดกับถนนรามอินทรา  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามถนนกาญจนาภิเษก  ระยะประมาณ 

๑,๙๐๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๒๖  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยประชาชื่น  ๔  แยก  ๑-๔   

(ซอยพวงทรัพย)  เริ่มตนจากบริเวณถนนประชาชื่นบรรจบกับซอยประชาชื่น  ๔  แยก  ๑-๔  (ซอยพวงทรัพย)   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวซอยประชาชื่น  ๔  แยก  ๑-๔  (ซอยพวงทรัพย)  ระยะทาง 

ประมาณ  ๗๖๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ง  ๖ 

 ถนนสาย  ข  ๒๗  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยรามคําแหง  ๑๘๔   

ถนนโชคชัยปญจทรัพย  และซอยเคหะรมเกลา  ๓๓  และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจาก 



 

๑๐ 

ถนนรามคําแหง  ที่บริเวณซอยรามคําแหง  ๑๘๔  บรรจบกับถนนรามคําแหง  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต 

ตามแนวซอยรามคาํแหง  ๑๘๔  และถนนโชคชัยปญจทรัพย  ระยะประมาณ  ๒,๖๐๐  เมตร  ไปทางทิศใต 

และทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๑,๑๐๐  เมตร  จนบรรจบกับซอยเคหะรมเกลา  ๓๓  ไปทางทิศใต 

ตามแนวซอยเคหะรมเกลา  ๓๓  ระยะประมาณ  ๑,๘๓๐  เมตร  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๓๐๐  เมตร   

จนบรรจบกับถนนสาย  ง  ๑๖  ที่บริเวณหางจาก 

 ถนนสาย  ง  ๑๖  บรรจบกับถนนรมเกลา  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนสาย  ง  ๑๖   

ระยะประมาณ  ๑,๙๔๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๒๘  เปนถนนเดมิกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนราษฎรพัฒนา  เริ่มตนจาก 

ถนนรามคาํแหง  ที่บริเวณถนนราษฎรพัฒนาบรรจบกับถนนรามคําแหง  ไปทางทิศใตตามแนวถนนราษฎรพัฒนา   

ระยะประมาณ  ๔,๔๐๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ง  ๑๖  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ง  ๑๖   

บรรจบกับคลองแมจัน  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนสาย  ง  ๑๖  ระยะประมาณ  ๓๐๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๒๙  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยพหลโยธิน  ๗  เริ่มตนจาก 

ถนนพหลโยธิน  ที่บริเวณซอยพหลโยธิน  ๗  บรรจบกับถนนพหลโยธิน  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 

ตามแนวซอยพหลโยธิน  ๗  ระยะประมาณ  ๕๓๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ   

๖๕๐  เมตร  จนบรรจบกับซอยอารียสัมพันธ 

 ถนนสาย  ข  ๓๐  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยอารียสัมพันธ  และ 

ซอยราชครู  เริ่มตนจากถนนพระรามที่  ๖  ที่บริเวณซอยอารียสัมพันธบรรจบกับถนนพระรามท่ี  ๖   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ตามแนวซอยอารียสัมพันธ  ระยะประมาณ  ๘๙๐  เมตร  จนบรรจบกับ 

ซอยราชครู  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนอื  และทิศตะวนัออกเฉยีงใตตามแนวซอยราชครู  ระยะประมาณ   

๓๒๐  เมตร  จนบรรจบกับ  ถนนพหลโยธิน 

 ถนนสาย  ข  ๓๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ   

และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนบรมราชชนนี  ที่บริเวณหางจากถนนบรมราชชนนี   

บรรจบกับถนนพุทธมณฑลสาย  ๑  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนบรมราชชนนี  ระยะประมาณ  ๖๕๐  เมตร   

ไปทางทิศใตตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๑,๒๕๐  เมตร  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ   

๑,๒๔๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนบางระมาด  ท่ีบริเวณหางจากถนนบางระมาดบรรจบกับพุทธมณฑลสาย  ๑   

ไปทางทิศตะวันตกและทิศเหนือตามแนวถนนบางระมาด  ระยะประมาณ  ๑,๐๖๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๓๒  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยโชคสมบัติ  และ 

ถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนพุทธมณฑลสาย  ๑  ท่ีบริเวณซอยโชคสมบัติบรรจบ 



 

๑๑ 

กับถนนพุทธมณฑลสาย  ๑  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวซอยโชคสมบัติ  ระยะประมาณ  ๕๘๐  เมตร  ไปทาง 

ทิศตะวันออก  ระยะประมาณ  ๑,๓๓๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนราชพฤกษ  ท่ีบริเวณหางจากถนนราชพฤกษ 

บรรจบกับถนนบรมราชชนนีไปทางทิศใตตามแนวถนนราชพฤกษ  ระยะประมาณ  ๑,๐๖๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๓๓  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยรามคําแหง  ๑๑๘  เริ่มตนจาก 

ซอยรามคําแหง  ๑๑๘  ที่บริเวณซอยรามคําแหง  ๑๑๘  บรรจบกับถนนชัยพฤกษ  ไปทางทิศใต  ตามแนว 

ซอยรามคําแหง  ๑๑๘  ระยะประมาณ  ๑,๙๐๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ง  ๑๖  ท่ีบริเวณหางจาก 

ถนนสาย  ง  ๑๖  ตัดกับคลองทับชางลาง  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนสาย  ง  ๑๖  ระยะประมาณ   

๒๐๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๓๔  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยรามคําแหง  ๖๐  เริ่มตนจาก 

ถนนรามคําแหง  ที่บริเวณซอยรามคําแหง  ๖๐  บรรจบกับถนนรามคําแหง  ไปทางทิศใตตามแนว 

ซอยรามคําแหง  ๖๐  ระยะประมาณ  ๑,๕๕๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนกรุงเทพกรีฑา   

 ถนนสาย  ข  ๓๕  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ   

และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๗  ที่บริเวณทางหลวงพิเศษ 

หมายเลข  ๗  บรรจบกับถนนรมเกลา  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๗  ระยะประมาณ   

๑,๖๕๐  เมตร  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๒,๕๗๐  เมตร   

ไปทางทิศเหนือ  ระยะประมาณ  ๒๕๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ง  ๑๖  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ง  ๑๖   

บรรจบกับถนนรมเกลา  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนสาย  ง  ๑๖  ระยะประมาณ  ๑,๖๐๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๓๖  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยบางพรม  ๓๙  และ 

ถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนพรานนก-พุทธมณฑลสาย  ๕  ท่ีบริเวณซอยบางพรม  ๓๙   

บรรจบกับถนนพรานนก-พุทธมณฑลสาย  ๕  ไปทางทิศใตตามแนวซอยบางพรม  ๓๙  ระยะประมาณ   

๓๕๐  เมตร  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๘๕๐  เมตร  จนบรรจบกับซอยธนทรัพย  ที่บริเวณหางจาก 

ซอยธนทรัพยบรรจบกับถนนบางแวก  ไปทางทิศเหนือตามแนวซอยธนทรัพย  ระยะประมาณ  ๘๓๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๓๗  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยสุขุมวิท  ๓  และ 

ซอยสุขุมวิท  ๔  เริ่มตนจากถนนกําแพงเพชร  ๗  ที่บริเวณซอยสุขมุวทิ  ๓  บรรจบกับถนนกาํแพงเพชร  ๗   

ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๒๒๕  เมตร  ตามแนวซอยสุขุมวิท  ๓  ตัดกับถนนเพชรบุรี  ไปทางทิศใต 

ตามแนวซอยสุขุมวิท  ๓  ระยะประมาณ  ๙๐๐  เมตร  ตัดกับถนนสุขุมวิท  ไปทางทิศใตตามแนว 

ซอยสุขุมวิท  ๔  ระยะประมาณ  ๙๕๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ค  ๓ 



 

๑๒ 

 ถนนสาย  ข  ๓๘  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยสุขุมวิท  ๓๙  (ซอยพรอมพงษ)   

เริ่มตนจากถนนเพชรบุรี  ที่บริเวณซอยสุขุมวิท  ๓๙  (ซอยพรอมพงษ)  บรรจบกับคลองแสนแสบ  ไปทางทิศใต 

ตามแนวซอยสุขุมวิท  ๓๙  (ซอยพรอมพงษ)  ระยะประมาณ  ๒,๐๐๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสุขุมวิท 

 ถนนสาย  ข  ๓๙  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนรมเกลา  ที่บริเวณ 

หางจากถนนรมเกลาบรรจบกับกับถนนเจาคุณทหาร  ไปทางทิศใตตามแนวถนนรมเกลา  ระยะประมาณ   

๑,๔๓๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตก  ระยะประมาณ  ๒,๙๗๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ง  ๑๑   

ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ง  ๑๑  ตัดกับทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๗  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนสาย  ง  ๑๑   

ระยะประมาณ  ๑,๒๐๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๔๐  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยพัฒนาการ  ๒๐  เริ่มตนจาก 

ถนนพัฒนาการ  ที่บริเวณซอยพัฒนาการ  ๒๐  บรรจบกับถนนพัฒนาการ  ไปทางทิศใตตามแนว 

ซอยพัฒนาการ  ๒๐  ระยะประมาณ  ๙๕๐  เมตร  จนบรรจบกับซอยแสงสันติ 

 ถนนสาย  ข  ๔๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยสุขุมวิท  ๔๙  ซอยสุขุมวิท  ๔๙/๔   

และซอยสุขุมวิท  ๔๙/๑๑  เริ่มตนจากบริเวณซอยสุขุมวิท  ๔๙/๑๑  บรรจบกับซอยสุขุมวิท  ๓๙   

(ซอยพรอมพงษ)  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวซอยสุขุมวิท  ๔๙/๑๑  ระยะประมาณ  ๕๙๐  เมตร   

ไปทางทิศใตตามแนวซอยสุขุมวิท  ๔๙  ระยะประมาณ  ๒๖๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกตามแนว 

ซอยสุขุมวิท  ๔๙/๔  ระยะประมาณ  ๖๐๐  เมตร  จนบรรจบกับซอยสุขุมวิท  ๕๕   

 ถนนสาย  ข  ๔๒  เปนถนนเดมิกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยพัฒนาการ  ๓๒  (ซอยเย็นประเสรฐิ) 

เริ่มตนจากถนนพัฒนาการ  ที่บริเวณซอยพัฒนาการ  ๓๒  (ซอยเย็นประเสริฐ)  บรรจบกับถนนพัฒนาการ 

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ตามแนวซอยพัฒนาการ  ๓๒  (ซอยเย็นประเสริฐ)  ระยะประมาณ  ๒,๗๖๕  เมตร   

จนบรรจบกับซอยพัฒนาการ  ๔๔  (ถนนสาย  ข  ๔๓)   

 ถนนสาย  ข  ๔๓  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยพัฒนาการ  ๔๔  และ 

ถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนพัฒนาการ  ที่บริเวณซอยพัฒนาการ  ๔๔  บรรจบกับ 

ถนนพัฒนาการ  ไปทางทิศใตตามแนวซอยพัฒนาการ  ๔๔  ระยะประมาณ  ๑,๓๕๐  เมตร  ไปทางทิศใต   

ระยะประมาณ  ๕๐๐  เมตร  จนบรรจบถนนเดิม  ไปทางทิศใตตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๘๐๐  เมตร   

ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๔๕๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนออนนุช  (ซอยสุขุมวิท  ๗๗)  ท่ีบริเวณหางจาก 

ถนนออนนุช  (ซอยสุขุมวิท  ๗๗)  บรรจบกับถนนศรีนครินทร  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนออนนุช   

(ซอยสุขุมวิท  ๗๗)  ระยะประมาณ  ๙๐๐  เมตร   



 

๑๓ 

 ถนนสาย  ข  ๔๔  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยจรัญสนิทวงศ  ๓   

และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนจรัญสนิทวงศ  ท่ีบริเวณซอยจรัญสนิทวงศ  ๓   

บรรจบกับถนนจรัญสนิทวงศ  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวซอยจรัญสนิทวงศ  ๓  ระยะประมาณ  ๙๘๐  เมตร   

ไปทางทิศตะวันตก  ระยะประมาณ  ๔๕๐  เมตร  จนบรรจบถนนเดิม  ไปทางทิศตะวันตกตามแนว 

ถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๘๑๐  เมตร  ไปทางทิศตะวนัตก  ระยะประมาณ  ๒,๖๘๐  เมตร  จนบรรจบกับ 

ถนนพุทธมณฑลสาย  ๑  ที่บริเวณหางจากถนนพุทธมณฑลสาย  ๑  บรรจบกับถนนเพชรเกษม  ไปทางทิศเหนือ 

ตามแนวถนนพุทธมณฑลสาย  ๑  ระยะประมาณ  ๑,๔๒๐  เมตร   

 ถนนสาย  ข  ๔๕  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนราชมนตรี  และ 

ถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนกาญจนาภิเษก  ที่บริเวณถนนราชมนตรีบรรจบกับ 

ถนนกาญจนาภิเษก  ไปทางทิศตะวันออก  ตามแนวถนนราชมนตรี  ระยะประมาณ  ๒,๑๖๐  เมตร  ไปทาง 

ทิศตะวันออก  ระยะประมาณ  ๓๔๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนพุทธมณฑลสาย  ๑  ท่ีบริเวณหางจาก 

ถนนพุทธมณฑลสาย  ๑  บรรจบกับถนนบางแวก  ไปทางทิศใตตามแนวถนนพุทธมณฑลสาย  ๑  ระยะประมาณ   

๗๗๐  เมตร   

 ถนนสาย  ข  ๔๖  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยเพชรเกษม  ๖๘  และ 

ถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนเพชรเกษม  ที่บริเวณซอยเพชรเกษม  ๖๘  บรรจบกับ 

ถนนเพชรเกษม  ไปทางทิศเหนือตามแนวซอยเพชรเกษม  ๖๘  ระยะประมาณ  ๑,๗๐๐  เมตร  ไปทางทิศเหนือ   

ระยะประมาณ  ๗๐๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนราชมนตรี  ท่ีบริเวณหางจากถนนราชมนตรีบรรจบกับ 

ถนนกาญจนาภิเษก  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนราชมนตรี  ระยะประมาณ  ๙๗๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๔๗  เปนถนนเดมิกาํหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนทรัพย  เริ่มตนจากถนนส่ีพระยา   

ที่บริเวณถนนทรัพยบรรจบกับถนนส่ีพระยา  ไปทางทิศใตตามแนวถนนทรัพย  ระยะประมาณ  ๓๑๐  เมตร   

จนบรรจบกับถนนสุรวงศ 

 ถนนสาย  ข  ๔๘  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนนเรศ  เริ่มตนจากถนนส่ีพระยา   

ที่บริเวณถนนนเรศบรรจบกับถนนส่ีพระยา  ไปทางทิศใตตามแนวถนนนเรศ  ระยะประมาณ  ๓๖๐  เมตร 

จนบรรจบกับถนนสุรวงศ 

 ถนนสาย  ข  ๔๙  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยเจริญใจ  เริ่มตนจาก 

ซอยสุขุมวิท  ๖๓  ที่บริเวณซอยเจริญใจ  บรรจบกับซอยสุขุมวิท  ๖๓  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวซอยเจริญใจ   

ระยะประมาณ  ๑,๑๐๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนปรีดีพนมยงค   



 

๑๔ 

 ถนนสาย  ข  ๕๐  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ   

และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนท่ีบริเวณทางยกระดับสนามบินสุวรรณภูมิ - ทางหลวงพิเศษ 

หมายเลข  ๗  บรรจบกับถนนลาดกระบัง  ไปทางทิศเหนือ  ระยะประมาณ  ๔๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออก 

ตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฎชื่อ  ระยะประมาณ  ๑,๙๓๐  เมตร  ตัดกับถนนฉลองกรุง  ไปทาง 

ทิศตะวันออกตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๑,๑๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออก   

ระยะประมาณ  ๒,๕๕๐  เมตร  ตัดกับทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๗  ไปทางทิศตะวันออก  ระยะประมาณ   

๒,๐๐๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ 

 ถนนสาย  ข  ๕๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยปรีดีพนมยงค  ๒๖   

ซอยแสงสันติ  และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากซอยพัฒนาการ  ๒๐  ที่บริเวณ 

ซอยพัฒนาการ  ๒๐  บรรจบกับซอยแสงสันติ  ไปทางทิศใตตามแนวซอยแสงสันติ  ระยะประมาณ  ๓๕๐  เมตร   

ไปทางทิศตะวันตก  ระยะประมาณ  ๔๐๐  เมตร  จนบรรจบกับซอยปรีดีพนมยงค  ๒๖  ไปทางทิศตะวันตก 

ตามแนวซอยปรีดีพนมยงค  ๒๖  ระยะประมาณ  ๗๘๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนปรีดีพนมยงค   

 ถนนสาย  ข  ๕๒  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยหลวงแพง  ๑  และถนน 

โครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนหลวงแพง  ที่บริเวณถนนหลวงแพงบรรจบกับซอยหลวงแพง  ๑   

ไปทางทิศเหนือตามแนวซอยหลวงแพง  ๑  ระยะประมาณ  ๔๓๐  เมตร  ไปทางทิศเหนือ  ระยะประมาณ   

๕๓๐  เมตร  จนบรรจบกับเขตทางรถไฟสายตะวันออก  ท่ีบริเวณทางรถไฟสายตะวันออกตัดกับทางหลวงพิเศษ 

หมายเลข  ๗  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวทางรถไฟสายตะวันออก  ระยะประมาณ  ๑,๔๐๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๕๓  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนเชื่อมคลองมอญ   

และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนเชื่อมคลองมอญ  ท่ีบริเวณถนนเชื่อมคลองมอญ 

ตัดกับทางรถไฟสายตะวันออก  ไปทางทิศใตตามแนวถนนเชื่อมคลองมอญ  ระยะประมาณ  ๘๕๐  เมตร   

ตัดกับถนนประชาพัฒนา  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๔๐๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนหลวงแพง   

ที่บริเวณหางจากทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๗  ตัดกับถนนหลวงแพง  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 

ตามแนวถนนหลวงแพง  ระยะประมาณ  ๑,๓๐๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๕๔  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยสุขุมวิท  ๒๖  เริ่มตนจาก 

ถนนสุขุมวิท  ที่บริเวณซอยสุขุมวิท  ๒๖  บรรจบกับถนนสุขุมวิท  ไปทางทิศใตตามแนวซอยสุขุมวิท  ๒๖   

ระยะประมาณ  ๑,๒๘๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนพระรามท่ี  ๔ 

 ถนนสาย  ข  ๕๕  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนเจริญรัถ  เริ่มตนจาก 

ถนนสมเด็จพระเจาตากสิน  ท่ีบริเวณถนนเจริญรัถบรรจบกับถนนสมเด็จพระเจาตากสิน  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ตามแนวถนนเจริญรัถ  ระยะประมาณ  ๑,๗๕๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนเจริญนคร 



 

๑๕ 

 ถนนสาย  ข  ๕๖  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนคอนแวนต  เริ่มตนจาก 

ถนนสีลมท่ีบริเวณถนนสีลมบรรจบกับถนนคอนแวนต  ไปทางทิศใตตามแนวถนนคอนแวนต  ระยะประมาณ   

๕๐๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาทรเหนือ 

 ถนนสาย  ข  ๕๗  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนเดโช  เริ่มตนจากถนนสุรวงศ   

ที่บริเวณถนนสุรวงศบรรจบกับถนนเดโช  ไปทางทิศใตตามแนวถนนเดโช  ระยะประมาณ  ๒๑๐  เมตร   

จนบรรจบกับถนนสีลม 

 ถนนสาย  ข  ๕๘  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยเจริญรัถ  ๔  เริ่มตนจาก 

ถนนเจริญรัถที่บริเวณซอยเจริญรัถ  ๔  บรรจบกับถนนเจริญรัถ  ไปทางทิศใตตามแนวซอยเจริญรัถ  ๔   

ระยะประมาณ  ๔๕๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนกรุงธนบุรี 

 ถนนสาย  ข  ๕๙  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยเพชรเกษม  ๔๘  เริ่มตนจาก 

ถนนเพชรเกษม  ที่บริเวณซอยเพชรเกษม  ๔๘  บรรจบกับถนนเพชรเกษม  ไปทางทิศเหนือตามแนว 

ซอยเพชรเกษม  ๔๘  ระยะประมาณ  ๑,๗๖๕  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ข  ๔๔ 

 ถนนสาย  ข  ๖๐  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยสุขุมวิท  ๔๐  เริ่มตนจาก 

ถนนสุขุมวิทท่ีบริเวณซอยสุขุมวิท  ๔๐  บรรจบกับถนนสุขุมวิท  ไปทางทิศใตตามแนวซอยสุขุมวิท  ๔๐   

ระยะประมาณ  ๙๕๐  เมตร  ตัดกับถนนพระรามท่ี  ๔  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๑๗๐  เมตร   

จนบรรจบกับถนนทางรถไฟสายเกาปากน้ํา   

 ถนนสาย  ข  ๖๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยเพชรเกษม  ๒๓  และ 

ถนนเทอดไท  เริ่มตนจากถนนเพชรเกษม  ที่บริเวณซอยเพชรเกษม  ๒๓  บรรจบกับถนนเพชรเกษม   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ตามแนวซอยเพชรเกษม  ๒๓  ระยะประมาณ  ๔๕๐  เมตร  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเทอดไท  ระยะประมาณ  ๙๐๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนวุฒากาศ   

 ถนนสาย  ข  ๖๒  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยเพชรเกษม  ๑๑๐  แยก  ๒   

ถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ  และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากซอยเพชรเกษม  ๑๑๐   

แยก  ๒  ที่บริเวณหางจากซอยเพชรเกษม  ๑๑๐  แยก  ๒  ตัดกับคลองมหาศร  ไปทางทิศตะวันออก 

ตามแนวซอยเพชรเกษม  ๑๑๐  แยก  ๒  ระยะประมาณ  ๕๑๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกตามแนว 

ซอยเพชรเกษม  ๑๑๐  แยก  ๒  ระยะประมาณ  ๔๕๐  เมตร  จนบรรจบถนนเดิม  ไปทางทิศใตและ 

ทิศตะวันออกตามแนวถนนเดมิ  ระยะประมาณ  ๕๒๐  เมตร  ไปทางทิศตะวนัออกระยะประมาณ  ๑,๓๒๐  เมตร   

จนบรรจบกับถนนพุทธมณฑลสาย  ๓  ที่บริเวณหางจากถนนทวีวัฒนาบรรจบกับถนนพุทธมณฑลสาย  ๓   

ไปทางทิศใต  ตามแนวถนนพุทธมณฑลสาย  ๓  ระยะประมาณ  ๑,๔๒๐  เมตร 



 

๑๖ 

 ถนนสาย  ข  ๖๓  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนเพชรเกษม   

ที่บริเวณหางจากถนนเพชรเกษม  บรรจบกับคลองบางดวน  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนเพชรเกษม   

ระยะประมาณ  ๑๑๐  เมตร  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๒๔๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนเทอดไท   

ที่บริเวณหางจากถนนเทอดไทบรรจบกับถนนราชพฤกษ  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนเทอดไท  ระยะประมาณ   

๑,๓๕๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๖๔  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนเทอดไท  เริ่มตนจาก 

ถนนเทอดไท  ที่บริเวณซอยเพชรเกษม  ๒๓  บรรจบกับถนนเทอดไท  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนเทอดไท   

ระยะประมาณ  ๔,๔๗๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ฉ  ๑  ที่บริเวณหางจากถนนเพชรเกษมบรรจบกับ 

ถนนสาย  ฉ  ๑  ไปทางทิศใต  ตามแนวถนนสาย  ฉ  ๑  ระยะประมาณ  ๖๗๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๖๕  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนเทอดไท  ที่บริเวณ 

หางจากคลองวัดโคนอนตัดกับถนนเทอดไท  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนเทอดไท  ระยะประมาณ   

๑๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  และทิศตะวันออก  ระยะประมาณ  ๑,๙๕๕  เมตร  จนบรรจบ 

กับถนนวุฒากาศ  ท่ีบริเวณหางจากถนนวฒุากาศบรรจบกับถนนจอมทอง  ไปทางทิศเหนือและทิศตะวันตก 

ตามแนวถนนวุฒากาศ  ระยะประมาณ  ๑,๒๐๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๖๖  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยเพชรเกษม  ๔๕   

ถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ  และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนเพชรเกษม   

ที่บริเวณซอยเพชรเกษม  ๔๕  บรรจบกับถนนเพชรเกษม  ไปทางทิศใตตามแนวซอยเพชรเกษม  ๔๕   

ระยะประมาณ  ๔๔๐  เมตร  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๕๗๐  เมตร  จนบรรจบถนนเดิม  ไปทาง 

ทิศใตตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๒๘๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ   

๙๑๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนกาญจนาภิเษก 

 ถนนสาย  ข  ๖๗  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ 

และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนเอกชัย  ที่บริเวณหางจากถนนเอกชัยตัดกับ 

คลองบางประทุน  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเอกชัย  ระยะประมาณ  ๑๐  เมตร  ไปทาง 

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๖๑๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ   

ระยะประมาณ  ๙๗๐  เมตร  ตัดกับถนนกัลปพฤกษ  ไปทางทิศตะวนัตกเฉยีงเหนือ  ระยะประมาณ  ๑,๐๕๐  เมตร   

จนบรรจบกับถนนเทอดไท  ท่ีบริเวณหางจากถนนเทอดไทบรรจบกับถนนบางแค  ไปทางทิศตะวันออก   

ตามแนวถนนเทอดไท  ระยะประมาณ  ๒,๒๑๐  เมตร   



 

๑๗ 

 ถนนสาย  ข  ๖๘  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยธนาเพลสสันติสุข   

และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนกัลปพฤกษ  ที่บริเวณหางจากถนนกัลปพฤกษ 

บรรจบกับถนนกาญจนาภิเษกไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนกัลปพฤกษ  ระยะประมาณ  ๑,๕๐๐  เมตร   

ไปทางทิศเหนือ  ระยะประมาณ  ๖๐๐  เมตร  จนบรรจบกับซอยธนาเพลสสันติสุข  ไปทางทิศเหนือ 

ตามแนวซอยธนาเพลสสันติสุข  ระยะประมาณ  ๓๒๐  เมตร  ไปทางทิศเหนือ  ระยะประมาณ  ๙๑๐  เมตร   

จนบรรจบกับถนนสาย  ข  ๖๖  ที่บริเวณหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับถนนกาญจนาภิเษก   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๘๔๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๖๙  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยคลองหนองใหญและ 

ถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนสาย  ข  ๖๘  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ข  ๖๘   

บรรจบกับถนนกัลปพฤกษไปทางทิศเหนือตามแนวถนนสาย  ข  ๖๘  ระยะประมาณ  ๙๕๐  เมตร  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ตามแนวซอยคลองหนองใหญ  ระยะประมาณ  ๕๘๐  เมตร  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๑,๑๓๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ฉ  ๑  ท่ีบริเวณหางจาก 

ถนนสาย  ฉ  ๑  ตัดกับถนนเทิดไทไปทางทิศใต  ตามแนวถนนสาย  ฉ  ๑  ระยะประมาณ  ๗๖๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๗๐  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยจอมทอง  ๑๙  และซอยรัตนกวี   

เริ่มตนจากถนนจอมทอง  ท่ีบริเวณซอยจอมทอง  ๑๙  บรรจบกับถนนจอมทอง  ไปทางทิศใตตามแนว 

ซอยจอมทอง  ๑๙  และซอยรัตนกวี  ระยะประมาณ  ๒,๗๑๕  เมตร  จนบรรจบกับถนนพระรามท่ี  ๒ 

ถนนสาย  ข  ๗๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝงเหนือ   

และถนนกาญจนาภิเษก  ๓  เริ่มตนจากถนนกาญจนาภิเษก  ๓  ที่บริเวณซอยวัดมวงบรรจบกับถนนกาญจนาภิเษก  ๓   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามถนนกาญจนาภิเษก  ๓  และถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝงเหนือ  ระยะ 

ประมาณ  ๖,๔๐๐  เมตร  จนบรรจบกับคลองศรีสําราญ 

 ถนนสาย  ข  ๗๒  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยวัดมวง  เริ่มตนจาก 

ถนนกาญจนาภิเษก  ๓  ที่บริเวณซอยวัดมวงบรรจบกับถนนกาญจนาภิเษก  ๓  ไปทางทิศใตตามแนวซอยวัดมวง   

ระยะประมาณ  ๑,๐๐๐  เมตร   

 ถนนสาย  ข  ๗๓  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยหมูบานสุขสันตและ 

ถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนกาญจนาภิเษก  ที่บริเวณคลองภาษีเจริญตัดกับ 

ถนนกาญจนาภิเษก  ไปทางทิศใตตามแนวถนนกาญจนาภิเษกระยะประมาณ  ๓๘๐  เมตร  ไปทาง 

ทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวซอยหมูบานสุขสันต  ระยะประมาณ  ๖๔๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต   

ระยะประมาณ  ๑,๓๓๐  เมตร  จนบรรจบกับซอยวัดมวง  ท่ีบริเวณหางจากซอยวัดมวงบรรจบกับ 

ถนนกาญจนาภิเษก  ๓  ไปทางทิศใตตามแนวซอยวัดมวง  ระยะประมาณ  ๑,๐๐๐  เมตร 



 

๑๘ 

 ถนนสาย  ข  ๗๔  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม   

เริ่มตนจากถนนเอกชัย  ที่บริเวณถนนเอกชัยบรรจบกับคลองบางระแนะ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตามแนวถนนเอกชัย  ระยะประมาณ  ๓๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๘๓๕  เมตร   

จนบรรจบกับถนนสาย  ข  ๗๖ 

 ถนนสาย  ข  ๗๕  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนเฉลิมพระเกียรติ  ร.๙   

ซอย  ๓๐  (ซอยรวมสามัคคี)  และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนกาญจนาภิเษก   

ที่บริเวณหางจากคลองตนตาลตัดกับถนนกาญจนาภิเษก  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนกาญจนาภิเษก   

ระยะประมาณ  ๒,๙๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตก  ระยะประมาณ  ๖๘๐  เมตร  จนบรรจบถนนเดิม   

ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนเฉลิมพระเกียรติ  ร.๙  ซอย  ๓๐  (ซอยรวมสามัคคี)  ระยะประมาณ   

๑,๕๐๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ช  ๒  ที่บริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติ  ร.๙  ซอย  ๓๐  (ซอยรวมสามัคคี)   

บรรจบกับถนนเฉลิมพระเกียรติ  ร.๙  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนเฉลิมพระเกียรติ  ร.๙  ซอย  ๓๐   

(ซอยรวมสามัคคี)  ระยะประมาณ  ๑,๐๔๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๗๖  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม   

เริ่มตนจากซอยจอมทอง  ๑๙  ที่บริเวณหางจากซอยจอมทอง  ๑๙  บรรจบกับซอยรัตนกวี  ไปทาง 

ทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๔,๕๒๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนบางขุนเทียน  ท่ีบริเวณหางจาก 

ถนนบางขนุเทียนบรรจบกบัคลองส่ีบาท  ไปทางทิศเหนอืตามแนวถนนบางขุนเทียน  ระยะประมาณ  ๒๕๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๗๗  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยเอกชัย  ๗๐  และซอยเอกชัย  ๖๖   

แยก  ๑-๑๖  เริ่มตนจากถนนเอกชัย  ที่บริเวณหางจากถนนเอกชัยบรรจบกับถนนกาญจนาภิเษก  ไปทาง 

ทิศตะวันออกตามแนวถนนเอกชัย  ระยะประมาณ  ๑,๑๗๐  เมตร  ไปทางทิศเหนือตามแนวซอยเอกชัย  ๗๐   

ระยะประมาณ  ๓๕๐  เมตร  ไปทางทิศเหนือ  จนบรรจบกับซอยเอกชัย  ๖๖  แยก  ๑-๑๖  ระยะประมาณ   

๑๘๐  เมตร  ไปทางทิศเหนือตามแนวซอยเอกชัย  ๖๖  แยก  ๑-๑๖  ระยะประมาณ  ๔๐๐  เมตร  ไปทาง 

ทิศเหนือ  ระยะประมาณ  ๓๕๐  เมตร  จนบรรจบถนนกัลปพฤกษ  ที่บริเวณหางจากถนนกัลปพฤกษ 

บรรจบกับถนนกาญจนาภิเษก  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนกัลปพฤกษ  ระยะประมาณ  ๙๗๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๗๘  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนพระรามที่  ๒  ซอย  ๓๗   

และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนพระรามที่  ๒  ที่บริเวณถนนพระรามที่  ๒   

บรรจบกับถนนพระรามที่  ๒  ซอย  ๓๗  ไปทางทิศใตตามแนวถนนพระรามที่  ๒  ซอย  ๓๗  ระยะประมาณ   

๑,๓๐๐  เมตร  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๑,๑๓๐  เมตร  ตัดกับถนนสาย  ฉ  ๑  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ   

๖๐๐  เมตร  จนบรรจบแนวถนนเดิม  ไปทางทิศใตตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๗๕๐  เมตร  ตัดกับ 



 

๑๙ 

ถนนสาย  ข  ๘๒  ไปทางทิศใตตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๗๒๐  เมตร  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ   

๕๐๐  เมตร  จนบรรจบแนวถนนเดิม  ไปทางทิศใตตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๗๕๐  เมตร   

จนบรรจบกับถนนกาญจนาภิเษก   

 ถนนสาย  ข  ๗๙  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนเอกชัย   

ที่บริเวณหางจากถนนเอกชัยบรรจบกับถนนกาญจนาภิเษก  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเอกชัย   

ระยะประมาณ  ๑,๑๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๒,๐๒๐  เมตร  จนบรรจบ 

กับถนนพระรามที่  ๒  ท่ีบริเวณหางจากถนนพระรามที่  ๒  บรรจบกับถนนกาญจนาภิเษก  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ตามแนวถนนพระรามที่  ๒  ระยะประมาณ  ๑,๘๐๐  เมตร   

 ถนนสาย  ข  ๘๐  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ   

และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนทาขาม  ที่บริเวณหางจากถนนทาขามบรรจบกับ 

ถนนพระรามที่  ๒  ไปทางทิศใตตามแนวถนนทาขาม  ระยะประมาณ  ๑,๑๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต 

ตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๑,๐๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตก  ระยะประมาณ  ๒๐๐  เมตร   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๑๘๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนเทียนทะเล 

 ถนนสาย  ข  ๘๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ   

และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากซอยประชาอุทิศ  ๕๔  ที่บริเวณหางจากซอยประชาอุทิศ  ๕๔   

บรรจบกับถนนประชาอุทิศ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวซอยประชาอุทิศ  ๕๔  ระยะประมาณ   

๑,๑๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๕๗๐  เมตร  ไปทาง 

ทิศตะวันตก  ระยะประมาณ  ๔๕๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนเดิม  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนว 

ถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๕๗๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ง  ๒๑  ท่ีบริเวณหางจากถนนสาย  ง  ๒๑   

ตัดกับถนนพุทธบูชา  ไปทางทิศใตตามแนวถนนสาย  ง  ๒๑  ระยะประมาณ  ๙๐๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๘๒  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยเทียนทะเล  ๗  และถนน 

โครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนเทียนทะเล  ที่บริเวณถนนเทียนทะเลบรรจบซอยเทียนทะเล  ๗   

ไปทางทิศตะวันออก  ตามแนวซอยเทียนทะเล  ระยะประมาณ  ๒,๘๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออก   

ระยะประมาณ  ๔๑๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนเดิม  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ   

๕๔๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออก  ระยะประมาณ  ๗๐๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนเดิม  ไปทางทิศตะวันออก 

ตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๑,๓๕๐  เมตร  จนบรรจบถนนสาย  ง  ๒๑   

 ถนนสาย  ข  ๘๓  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ   

และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากซอยประชาอุทิศ  ๕๔  ท่ีบริเวณหางจากซอยประชาอุทิศ  ๕๔   

บรรจบกับถนนประชาอุทิศ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวซอยประชาอุทิศ  ๕๔  ระยะประมาณ   



 

๒๐ 

๑,๑๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๖๕๐  เมตร  ไปทางทิศใต   

ระยะประมาณ  ๔๕๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนเดิม  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตและทิศใต  ตามแนวถนนเดิม   

ระยะประมาณ  ๑,๑๕๐เมตร  จนบรรจบกับถนนกาญจนาภิเษก   

๓. ถนนแบบ  ค  ขนาดเขตทาง  ๒๐.๐๐  เมตร  จํานวน  ๓  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ค  ๑  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากบริเวณที่คลองเปรมประชากร 

ตัดกับแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานี   

ไปทางทิศใตตามแนวคลองเปรมประชากร  ระยะประมาณ  ๓,๖๐๐  เมตร  ตัดกับถนนสรงประภา  ไปทางทิศใต 

ตามแนวคลองเปรมประชากร  ระยะประมาณ  ๑,๕๒๐  เมตร  ตัดกับถนนชางอากาศอุทิศ  (ถนนสาย  ข  ๖)   

ไปทางทิศใตตามแนวคลองเปรมประชากร  ระยะประมาณ  ๓,๓๐๐  เมตร  ตัดกับถนนแจงวัฒนะ  ไปทางทิศใต 

ตามแนวคลองเปรมประชากร  ระยะประมาณ  ๒,๓๐๐  เมตร  ตัดกับถนนชิดชน  ไปทางทิศใตตามแนว 

คลองเปรมประชากร  ระยะประมาณ  ๒,๓๐๐  เมตร  ตัดกับถนนงามวงศวาน  ไปทางทิศใตตามแนว 

คลองเปรมประชากร  ระยะประมาณ  ๓,๐๐๐  เมตร  ตัดกับทางพิเศษศรีรัช  (สายแจงวัฒนะ-บางโคล)   

ไปทางทิศใต  จนบรรจบกับถนนสาย  ง  ๖  ท่ีบริเวณถนนสาย  ง  ๖  บรรจบกับถนนสาย  ง  ๕ 

 ถนนสาย  ค  ๒  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจาก  ถนนพหลโยธิน   

ที่บริเวณหางจาก  ถนนพหลโยธิน  บรรจบกับถนนรามอินทรา  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนพหลโยธิน   

ระยะประมาณ  ๖,๕๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๙๒๐  เมตร  จนบรรจบกับ 

ถนนเลียบคลองสอง  ท่ีบริเวณถนนสายไหมบรรจบกับถนนเลียบคลองสอง 

 ถนนสาย  ค  ๓  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนวิทยุ  ท่ีบริเวณ 

ถนนวิทยุบรรจบกับถนนสารสิน  ไปทางทิศตะวันออก  ระยะประมาณ  ๑,๕๕๐เมตร  จนบรรจบกับ 

ถนนรัชดาภิเษกที่บริเวณหางจากถนนรัชดาภิเษกบรรจบกับถนนสุขุมวิท  ไปทางทิศใตตามแนวถนนรัชดาภิเษก   

ระยะประมาณ  ๓๒๐  เมตร 

๔. ถนนแบบ  ง  ขนาดเขตทาง  ๓๐.๐๐  เมตร  จํานวน  ๒๑  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ง  ๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยวิภาวดีรังสิต  ๗๒  และ 

ถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนวิภาวดีรังสิต  ท่ีบริเวณถนนวิภาวดีรังสิตบรรจบกับ 

ซอยวิภาวดีรังสิต  ๗๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวซอยวิภาวีรังสิต  ๗๒  ระยะประมาณ  ๔๐๐  เมตร   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๑,๙๕๐  เมตร  จนบรรจบกับ   

ถนนพหลโยธิน  ที่บริเวณหางจากถนนพหลโยธินตัดกับถนนรามอินทรา  ไปทางทิศเหนือตามแนว 

ถนนพหลโยธิน  ระยะประมาณ  ๑,๙๑๐  เมตร   



 

๒๑ 

 ถนนสาย  ง  ๒  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนมิตรไมตรี   

ที่บริเวณหางจากถนนมิตรไมตรีบรรจบกับซอยมิตรไมตรี  ๓  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนมิตรไมตรี   

ระยะประมาณ  ๙๖๐  เมตร  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๓๘๐  เมตร  ตัดกับถนนเลียบวารี  ไปทางทิศใต 

และทิศตะวนัออก  ระยะประมาณ  ๒,๖๕๐  เมตร  ตัดกับถนนเชื่อมสัมพันธ  ไปทางทิศตะวันออก  ระยะประมาณ   

๑,๙๓๐  เมตร  ตัดกับถนนอยูวิทยา  ไปทางทิศตะวันออกและทิศเหนือ  ระยะประมาณ  ๒,๕๐๐  เมตร   

ตัดกับถนนสังฆสันตสุิข  ไปทางทิศเหนือระยะประมาณ  ๔๕๐  เมตร  ตัดกับถนนผดงุพันธ  ไปทางทิศเหนือ   

ระยะประมาณ  ๒,๑๕๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนคลองสิบสาม  ที่บริเวณหางจากถนนคลองสิบสาม   

ตัดกับถนนผดงุพันธ  ไปทางทิศตะวันออกเฉยีงเหนอื  ตามแนวถนนคลองสิบสาม  ระยะประมาณ  ๒,๕๐๐  เมตร 

 ถนนสาย  ง  ๓  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนวิภาวดีรังสิต  ท่ีบริเวณ 

หางจากถนนวิภาวดีรังสิตตัดกับถนนงามวงศวานไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนวิภาวดีรังสิต   

ระยะประมาณ  ๑,๐๒๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๒,๒๓๐  เมตร   

จนบรรจบกับถนนพหลโยธิน  ท่ีบริเวณหางจาก  ถนนพหลโยธิน  บรรจบกับถนนงามวงศวาน  ไปทางทิศเหนือ 

ตามแนวถนนพหลโยธิน  ระยะประมาณ  ๒,๓๕๐  เมตร 

 ถนนสาย  ง  ๔  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนมิตรไมตรีท่ีบริเวณ 

หางจากถนนมิตรไมตรีตัดกับถนนคูคลองสิบ  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๓๐๐  เมตร  ตัดกับถนนเลียบวารี   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๔,๗๗๐  เมตร  ตัดกับถนนสุวินทวงศ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต   

ระยะประมาณ  ๑,๖๕๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนคุมเกลา  ที่บริเวณหางจากถนนคุมเกลาบรรจบกับ 

ถนนสุวินทวงศ  ไปทางทิศใตตามแนวถนนคุมเกลา  ระยะประมาณ  ๑,๓๔๐  เมตร 

 ถนนสาย  ง  ๕  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนประชาราษฎร   

สาย  ๑  ที่บริเวณถนนประชาราษฎร  สาย  ๑  ซอย  ๓๖  บรรจบกับถนนประชาราษฎร  สาย  ๑   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๑,๒๖๐  เมตร  ตัดกับถนนกรุงเทพ-นนทบุรี  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๔๔๐  เมตร  ตัดกับถนนประชาชื่น  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ   

ระยะประมาณ  ๘๑๐  เมตร  จนบรรจบกับคลองเปรมประชากร  ท่ีบริเวณหางจากทางรถไฟสายใต  ตัดกับ 

คลองเปรมประชากร  ไปทางทิศใตตามแนวคลองเปรมประชากร  ระยะประมาณ  ๑๕๐  เมตร 

 ถนนสาย  ง  ๖  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนประชาราษฎรสาย  ๒   

ที่บริเวณหางจากถนนประชาราษฎรสาย  ๒  บรรจบกับถนนประชาชื่น  ไปทางทิศตะวันออกตามแนว   

ถนนประชาราษฎรสาย  ๒  ระยะประมาณ  ๓๐๐  เมตร  ไปทางทิศเหนือ  ระยะประมาณ  ๑,๗๔๐  เมตร   

จนบรรจบกับถนนสาย  ง  ๕   



 

๒๒ 

 ถนนสาย  ง  ๗  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนประชาราษฎรสาย  ๒   

และถนนปูนซิเมนตไทย  เริ่มตนจากถนนประชาราษฎสาย  ๑  ท่ีบริเวณถนนประชาราษฎรสาย  ๒  บรรจบกับ 

ถนนประชาราษฎรสาย  ๑  ไปทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนประชาราษฎรสาย  ๒   

ระยะประมาณ  ๑,๒๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนปูนซิเมนตไทย  ระยะประมาณ   

๗๕๐  เมตร  จนบรรจบกับเขตทางรถไฟสายเหนือ 

 ถนนสาย  ง  ๘  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนกรุงเทพ-นนทบุรี   

ที่บริเวณถนนกรุงเทพ-นนทบุรี  ตัดกับถนนประชาราษฎรสาย  ๒  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ   

๑,๓๐๐  เมตร  ตัดกับถนนสาย  จ  ๔  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๑,๒๐๐  เมตร   

จนบรรจบกับถนนอํานวยสงคราม  ท่ีบริเวณหางจากถนนอํานวยสงครามบรรจบกับถนนพระรามท่ี  ๕   

ไปทางทิศตะวันตก  ตามแนวถนนอํานวยสงคราม  ระยะประมาณ  ๖๕๐  เมตร 

 ถนนสาย  ง  ๙  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนริมคลองประปาฝงซาย   

เริ่มตนจากท่ีบริเวณถนนประชาชื่นบรรจบกับถนนประชาราษฎรสาย  ๒  ไปทางทิศใตตามแนวถนนริมคลอง 

ประปาฝงซาย  ระยะประมาณ  ๖๗๐  เมตร  จนบรรจบกับซอยประดู 

 ถนนสาย  ง  ๑๐  เปนถนนเดิมกาํหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนกําแพงเพชร  ถนนพระรามท่ี  ๖   

ถนนริมคลองประปาฝงซาย  และซอยประดู  เริ่มตนจาก  ถนนพหลโยธิน  ท่ีบริเวณถนนกําแพงเพชร 

บรรจบกับถนนพหลโยธิน  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนกําแพงเพชร  และถนนพระรามที่  ๖  ระยะประมาณ   

๒,๐๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนริมคลองประปาฝงซาย  ระยะประมาณ  ๑๐๐  เมตร  ไปทาง 

ทิศตะวันตกตามแนวซอยประดู  ระยะประมาณ  ๓๐๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ง  ๘  ท่ีบริเวณหางจาก 

ซอยประดูบรรจบกับซอยคันคลองประปาฝงซาย  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวซอยประดู  ระยะประมาณ   

๔๕๐  เมตร  

 ถนนสาย  ง  ๑๑  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนรามคําแหง   

ที่บริเวณซอยรามคําแหง  ๑๗๒  บรรจบกับถนนรามคําแหง  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๓,๘๐๐  เมตร   

ตัดกับถนนเคหะรมเกลา  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๑,๔๐๐  เมตร  ตัดกับถนนสาย  ง  ๑๖  ไปทางทิศใต   

ระยะประมาณ  ๒,๖๐๐  เมตร  ตัดกับทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๗  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๙๘๐  เมตร   

จนบรรจบกับถนนลาดกระบัง  ที่บริเวณหางจากถนนลาดกระบังตัดกับถนนกาญจนาภิเษก  ไปทางทิศตะวันออก   

ตามแนวถนนลาดกระบัง  ระยะประมาณ  ๑,๘๑๐  เมตร 



 

๒๓ 

 ถนนสาย  ง  ๑๒  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนเทอดดําริ  เริ่มตนจาก 

ที่บริเวณถนนเทอดดําริบรรจบกับถนนปูนซิเมนตไทย  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเทอดดําริ   

ระยะประมาณ  ๒,๕๐๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนเศรษฐศิริ 

 ถนนสาย  ง  ๑๓  เปนถนนเดิมกาํหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนมติรไมตรี  และซอยพรอมพรรณ   

และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนวิภาวดีรังสิต  ท่ีบริเวณถนนมิตรไมตรีบรรจบกับ  

ถนนวิภาวดีรังสิต  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนมิตรไมตรี  ระยะประมาณ  ๖๗๐  เมตร  ไปทาง 

ทิศตะวันออกตามแนวซอยพรอมพรรณ  ระยะประมาณ  ๗๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออก  ระยะประมาณ   

๖๕๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนรัชดาภิเษก  ที่บริเวณหางจากถนนรัชดาภิเษกตัดกับถนนพระราม  ๙   

ไปทางทิศเหนือ  ตามแนวถนนรัชดาภิเษก  ระยะประมาณ  ๑,๔๕๐  เมตร 

 ถนนสาย  ง  ๑๔  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนประชาสงเคราะหและ 

ถนนจตุรทิศ-ดินแดง  เริ่มตนจากถนนมิตรไมตรี  (ถนนสาย  ง  ๑๓)  ที่บริเวณถนนประชาสงเคราะห   

บรรจบกับถนนมิตรไมตรีไปทางทิศใต  ตามแนวถนนประชาสงเคราะหและถนนจตุรทิศ-ดินแดง  ระยะ 

ประมาณ  ๒,๒๗๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนนิคมมักกะสัน 

 ถนนสาย  ง  ๑๕  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนรามคําแหง   

ที่บริเวณถนนรามคําแหงตัดกับถนนศรีนครินทร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนรามคําแหง   

ระยะประมาณ  ๔๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๒,๐๘๐  เมตร  จนบรรจบกับ 

ถนนสาย  ง  ๑๖ 

 ถนนสาย  ง  ๑๖  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนกรุงเทพกรีฑา  และ 

ถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนกรุงเทพกรีฑา  ที่บริเวณถนนกรุงเทพกรีฑาตัดกับ 

ถนนศรีนครินทร  ไปทางทิศตะวนัออกตามแนวถนนกรุงเทพกรีฑา  ระยะประมาณ  ๑,๑๘๐  เมตร  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๑,๙๕๐  เมตร  ตัดกับถนนสาย  ช  ๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ   

ระยะประมาณ  ๒,๙๕๐  เมตร  ตัดกับถนนกาญจนาภิเษก  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนอื  ระยะประมาณ   

๔,๙๕๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนรมเกลา  ที่บริเวณหางจากถนนรมเกลาตัดกับทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๗   

ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนรมเกลา  ระยะประมาณ  ๓,๐๐๐  เมตร 

 ถนนสาย  ง  ๑๗  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนนิคมมักกะสัน   

ที่บริเวณหางจากถนนนิคมมักกะสัน  บรรจบกับทางพิเศษเฉลิมมหานคร  (สายดินแดง-ทาเรือ)  ไปทาง 

ทิศตะวันออก  ตามแนวถนนนิคมมักกะสัน  ระยะประมาณ  ๓๕๐  เมตร  ไปทางทิศใตระยะประมาณ   

๑๒๐  เมตร  จนบรรจบกับทางพิเศษเฉลิมมหานคร  (สายดินแดง-ทาเรือ)  ที่บริเวณทางพิเศษเฉลิมมหานคร   

(สายดินแดง-ทาเรือ)  ตัดกับซอยเพชรบุรี  ๓๗ 



 

๒๔ 

 ถนนสาย  ง  ๑๘  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนคุมเกลา   

ที่บริเวณหางจากถนนคุมเกลาตัดกับถนนเจาคุณทหารไปทางทิศใตตามแนวถนนคุมเกลา  ระยะประมาณ   

๑๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๔๕๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนคุมเกลา   

ที่บริเวณหางจากถนนคุมเกลาตัดกับถนนเจาคุณทหารไปทางทิศตะวันออกและทิศใต  ตามแนวถนนคุมเกลา   

ระยะประมาณ  ๙๐๐  เมตร 

 ถนนสาย  ง  ๑๙  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนฉลองกรุง  ท่ีบริเวณ 

ซอยฉลองกรุง  ๑  บรรจบกับถนนฉลองกรุง  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๓๐๐  เมตร  จนบรรจบกับ 

ถนนลาดกระบัง  ที่บริเวณถนนฉลองกรุงบรรจบกับถนนลาดกระบัง  ไปทางทิศตะวันตกตามแนว 

ถนนลาดกระบัง  ระยะประมาณ  ๒๕๐  เมตร 

 ถนนสาย  ง  ๒๐  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนเฉลิมพระเกียรติ   

ร.๙  ที่บริเวณหางจากถนนเฉลิมพระเกียรติ  ร.๙  บรรจบกับถนนศรีนครินทร  ไปทางทิศตะวันออกตามแนว 

ถนนเฉลิมพระเกียรติ  ร.๙  ระยะประมาณ  ๑,๘๒๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออก  ระยะประมาณ  ๔,๐๐๐  เมตร   

จนบรรจบกับถนนกาญจนาภิเษก  ที่บริเวณหางจากถนนกาญจนาภิเษก  ตัดกับถนนบางนา - ตราด  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนกาญจนาภิเษกระยะประมาณ  ๓,๓๔๐  เมตร 

 ถนนสาย  ง  ๒๑  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนกาญจนาภิเษก   

ที่บริเวณหางจากถนนกาญจนาภิเษก  ตัดกับถนนเทียนทะเล  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนกาญจนาภิเษก 

ระยะประมาณ  ๕,๐๐๐  เมตร  ไปทางทิศเหนือ  ระยะประมาณ  ๓,๖๙๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ฉ  ๑   

ที่บริเวณหางจากถนนพุทธบูชาตัดกับถนนสาย  ฉ  ๑  ไปทางทิศตะวันออก  ระยะประมาณ  ๑,๑๐๐  เมตร 

๕. ถนนแบบ  จ  ขนาดเขตทาง  ๔๐.๐๐  เมตร  จํานวน  ๗  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  จ  ๑  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจาก  ถนนพหลโยธิน   

ที่บริเวณหางจากถนนรามอินทราบรรจบกับ  ถนนพหลโยธิน  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตาม   

ถนนพหลโยธิน  ระยะประมาณ  ๑,๗๙๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๒,๔๐๐  เมตร   

ตัดกับถนนสาย  ข  ๑๐  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๒,๑๐๐  เมตร  ตัดกับถนนวัชรพล   

ไปทางทิศตะวันออก  ระยะประมาณ  ๔๙๐  เมตร  ตัดกับถนนสุขาภิบาล  ๕  (ถนนรัตนโกสินทรสมโภช)   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๒,๑๐๐  เมตร  ตัดกับถนนสาย  ข  ๑๑  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๑,๙๐๐  เมตร  ตัดกับถนนกาญจนาภิเษก  ไปทางทิศตะวันออก   

ระยะประมาณ  ๒,๒๐๐  เมตร  ตัดกับถนนสาย  ข  ๙  ไปทางทิศตะวันออก  ระยะประมาณ  ๒,๐๐๐  เมตร   

ตัดกับถนนหทัยราษฎร  ไปทางทิศตะวันออก  ระยะประมาณ  ๑,๐๓๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนนิมิตรใหม   

ที่บริเวณถนนนิมิตรใหมตัดกับคลองสามตะวันตก 



 

๒๕ 

 ถนนสาย  จ  ๒  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนรามอินทรา   

ที่บริเวณหางจากถนนรามอินทราตัดกับถนนกาญจนาภิเษก  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ตามแนว 

ถนนรามอนิทรา  ระยะประมาณ  ๑,๑๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๒,๑๐๐  เมตร   

ตัดกับถนนพระยาสุเรนทร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๑,๕๐๐  เมตร  ตัดกับ 

ถนนเจริญพัฒนา  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๘๐๐  เมตร  ตัดกับถนนหทัยราษฎร   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๗๐๐  เมตร  ตัดกับถนนสามวาไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ   

ระยะประมาณ  ๑,๑๐๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนนิมิตรใหม  ท่ีบริเวณหางจากถนนนิมิตรใหมบรรจบกับ 

ถนนประชารวมใจ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนนิมิตรใหม  ระยะประมาณ  ๑,๙๐๐  เมตร 

 ถนนสาย  จ  ๓  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนประชาราษฎรสาย  ๑   

เริ่มตนจากถนนประชาราษฎรสาย  ๑  ที่บริเวณถนนประชาราษฎรสาย  ๑  บรรจบกับเขตทางรถไฟสายใต   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนประชาราษฎรสาย  ๑  ระยะประมาณ   

๔,๐๗๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนนครไชยศรี 

 ถนนสาย  จ  ๔  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนทหาร  และถนนโครงการ 

กําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนทหาร  ที่บริเวณถนนทหารบรรจบทางรถไฟสายเหนือ  ไปทาง 

ตะวันตกตามแนวถนนทหาร  ระยะประมาณ  ๒,๐๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ   

๗๕๐  เมตร  ตัดกับถนนจรัญสนิทวงศ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๗๗๐  เมตร   

จนบรรจบกับเขตทางรถไฟสายใต  ที่บริเวณหางจากเขตทางรถไฟสายใตตัดกับถนนจรัญสนิทวงศ  ไปทาง 

ทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางรถไฟสายใต  ระยะประมาณ  ๙๖๐  เมตร   

 ถนนสาย  จ  ๕  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนฉลองกรุง   

ที่บริเวณหางจากถนนฉลองกรุง  ตัดกับทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๗  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนฉลองกรุง   

ระยะประมาณ  ๒,๔๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๗,๕๐๐  เมตร  จนบรรจบกับ 

ถนนขุมทอง-ลําตอยติ่ง  ที่บริเวณหางจากถนนขุมทอง-ลําตอยติ่งบรรจบกับถนนหลวงแพง  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนขุมทอง-ลําตอยติ่ง  ระยะประมาณ  ๓,๗๐๐  เมตร 

 ถนนสาย  จ  ๖  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนสาย  จ  ๕   

ที่บริเวณหางจากถนนสาย  จ  ๕  บรรจบกับถนนฉลองกรุง  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนสาย  จ  ๕   

ระยะประมาณ  ๑,๒๐๐  เมตร  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๑,๓๐๐  เมตร  ตัดกับทางหลวงพิเศษ 

หมายเลข  ๗  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๗๐๐  เมตร  ตัดกับถนนสาย  ข  ๕๐  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ   

๗๐๐  เมตร  ตัดกับถนนประชาพัฒนา  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๕๐๐  เมตร  ตัดกับถนนหลวงแพง   

ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๖๑๐  เมตร  จนจดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต   



 

๒๖ 

 ถนนสาย  จ  ๗  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนออนนุช   

(ซอยสุขุมวิท  ๗๗)  ที่บริเวณถนนศรีนครินทรตัดกับถนนออนนุช  (ซอยสุขุมวิท  ๗๗)  ไปทางทิศตะวันออก   

ตามแนวถนนออนนุช  (ซอยสุขุมวิท  ๗๗)  ระยะประมาณ  ๑,๘๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต   

ระยะประมาณ  ๒,๕๐๐  เมตร  จนบรรจบถนนเฉลิมพระเกียรติ  ร.๙  ท่ีบริเวณหางจากถนนเฉลิมพระเกียรติ   

ร.๙  บรรจบกับถนนอุดมสุข  (ซอยสุขุมวิท  ๑๐๓)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ตามแนวถนนเฉลิมพระเกียรติ   

ร.๙  ระยะประมาณ  ๒,๙๐๐  เมตร 

๖. ถนนแบบ  ฉ  ขนาดเขตทาง  ๕๐.๐๐  เมตร  จํานวน  ๑  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ฉ  ๑  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนเพชรเกษม   

ที่บริเวณถนนเพชรเกษมบรรจบกับถนนพุทธมณฑลสาย  ๑  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ   

๖๕๐  เมตร  ตัดกับถนนเทอดไทท่ีบริเวณหางจากถนนเทอดไทบรรจบกบัถนนบางแค  ไปทางทิศตะวันออก 

ตามแนวถนนเทอดไท  ระยะประมาณ  ๘๑๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๑,๗๐๐  เมตร   

ตัดกับถนนกลัปพฤกษ  ท่ีบริเวณหางจากถนนกัลปพฤกษตดักบัถนนบางแค  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ   

ตามแนวถนนกัลปพฤกษ  ระยะประมาณ  ๑,๕๗๐  เมตร  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๑,๓๕๐  เมตร   

ตัดกับถนนเอกชัย  ท่ีบริเวณหางจากถนนเอกชัยตัดกับถนนบางแค  ไปทางทิศตะวันออก  ตามแนวถนนเอกชัย   

ระยะประมาณ  ๑,๙๐๐  เมตร  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๑,๘๕๐  เมตร  ตัดกับถนนพระรามที่  ๒   

ที่บริเวณหางจากถนนพระรามที่  ๒  ตัดกับถนนบางขุนเทียน  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนว 

ถนนพระรามที่  ๒  ระยะประมาณ  ๒,๔๕๐  เมตร  ไปทางทิศใตและทิศตะวันออก  ระยะประมาณ   

๓,๕๐๐  เมตร  ตัดกับถนนพุทธบูชา  ที่บริเวณหางจากถนนพุทธบูชาตัดกับถนนพระรามที่  ๒  ไปทางทิศใต 

ตามแนวถนนพุทธบูชา  ระยะประมาณ  ๓,๔๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออก  ระยะประมาณ  ๔,๙๕๐  เมตร   

จนบรรจบกับถนนสุขสวัสดิ์  ที่บริเวณหางจากถนนสุขสวัสดิ์  บรรจบกับถนนประชาอุทิศ  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสุขสวัสดิ์  ระยะประมาณ  ๑,๕๐๐  เมตร 

๗. ถนนแบบ  ช  ขนาดเขตทาง  ๖๐.๐๐  เมตร  จํานวน  ๒  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ช  ๑  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนกาญจนาภิเษก   

ที่บริเวณหางจากถนนกาญจนาภิเษก  ตัดกับคลองบางเชือกหนัง  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนกาญจนาภิเษก 

ระยะประมาณ  ๕๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตก  ระยะประมาณ  ๑,๔๕๐  เมตร  ตัดกับถนนพุทธมณฑล 

สาย  ๒  ไปทางทิศตะวันตก  ระยะประมาณ  ๓,๔๐๐  เมตร  ตัดกับถนนพุทธมณฑลสาย  ๓  ไปทาง 

ทิศตะวันตก  ระยะประมาณ  ๑,๓๒๐  เมตร  ตัดกับถนนทวีวัฒนา  ไปทางทิศตะวันตก  ระยะประมาณ   



 

๒๗ 

๑,๗๒๐  เมตร  จนบรรจบกับแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ท่ีบริเวณหางจากถนนพุทธมณฑลสาย  ๔   

บรรจบกับถนนอุทยาน  ไปทางทิศใตตามแนวถนนพุทธมณฑลสาย  ๔  ระยะประมาณ  ๓,๐๐๐  เมตร 

 ถนนสาย  ช  ๒  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนประเสริฐมนูกิจ   

ท่ีบริเวณหางจากถนนประเสริฐมนูกิจตัดกับถนนนวมินทร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนว 

ถนนประเสริฐมนูกิจ  ระยะประมาณ  ๘๕๐  เมตร  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๓,๕๐๐  เมตร  ตัดกับ 

ถนนเสรีไทย  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๖๐๐  เมตร  ตัดกับถนนรามคําแหง  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ   

๒,๙๐๐  เมตร  ตัดกับถนนสาย  ง  ๑๖  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๑,๐๐๐  เมตร  ตัดกับถนนกรุงเทพกรีฑา   

ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๘๐๐  เมตร  ตัดกับทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๗  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ   

๑,๗๐๐  เมตร  ตัดกับถนนออนนุช  (ซอยสุขุมวิท  ๗๗)  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๒,๓๑๐  เมตร  ตัดกับ 

ถนนเฉลิมพระเกยีรต ิ ร.๙  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๑,๕๐๐  เมตร  ตัดกับถนนเฉลิมพระเกียรติ  ร.๙   

ซอย  ๓๐  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๑,๓๕๐  เมตร  ตัดกับถนนสาย  ง  ๒๐  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ   

๑,๗๐๐  เมตร  จนบรรจบกับแนวเขตผังเมืองรวมดานใต 

 





รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภคทายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

โครงการกิจการสาธารณูปโภค  ตามแผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค  มีรายการ 

ดังตอไปนี้ 

๑. โครงการกิจการสาธารณูปโภคประเภท  สภ. ๑  ใหเปนโครงการคลองระบายน้ํา  โดยจําแนก 

เปนโครงการ  ดังตอไปนี้ 

 (ก) โครงการกิจการสาธารณูปโภคประเภท  สภ.  ๑-๑  ในบริเวณหมายเลข  สภ.๑-๑-๑   

ถึงหมายเลข  สภ.๑-๑-๗๔  ที่กําหนดไวเปนเสนสีฟาเขม  ใหเปนโครงการปรับปรุงคลองเพ่ือการระบายน้ํา 

และปองกันน้ําทวม  มีรายการดังตอไปนี้   

  สภ.๑-๑-๑ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองเปรมประชากร  เริ่มตนจาก 

แนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานี   

จนบรรจบกับคลองผดุงกรุงเกษม 

  สภ.๑-๑-๒ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองสิบส่ี  เริ่มตนจากแนวเขต 

ผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานี   

จนบรรจบกับคลองแสนแสบ 

  สภ.๑-๑-๓ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองสิบสาม  เริ่มตนจากแนวเขต 

ผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานี   

จนบรรจบกับคลองแสนแสบ 

  สภ.๑-๑-๔ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองสิบสอง  คลองลําตนกลวย   

คลองขุดใหม  คลองลําผักชี  คลองงูลัดทับยาว  คลองทับยาว  และคลองจระเขนอย  เริ่มตนจากแนวเขต 

ผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานี   

จนบรรจบกับแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางกรุงเทพมหานครกับ 

จังหวัดสมุทรปราการ 

  สภ.๑-๑-๕ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองสอง  (คลองถนน)  คลองบางบัว 

และคลองลาดพราว  เริ่มตนจากแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวาง 

กรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานี  จนบรรจบกับคลองแสนแสบ 



 

๒ 

  สภ.๑-๑-๖ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองสิบเอ็ด  คลองสนามกลางลํา   

คลองลําเจดีย  คลองบึงเขมร  ลําเจียรดับ  และคลองอูตะเภา  เริ่มตนจากแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ   

ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานี  จนบรรจบกับคลองลําผักชี 

  สภ.๑-๑-๗ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองสิบ  และคลองลําหิน  เริ่มตนจาก 

แนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานี   

จนบรรจบกับคลองแสนแสบ 

  สภ.๑-๑-๘ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองหกวา  เริ่มตนจากคลองสอง   

จนบรรจบกับคลองพระยาสุเรนทร 

  สภ.๑-๑-๙ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา   คือ  คลองเกา  คลองแบนชะโด   

และคลองตาเตี้ย  เริ่มตนจากแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวาง 

กรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานี  จนบรรจบกับคลองแสนแสบ 

  สภ.๑-๑-๑๐ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองพระยาสุเรนทร  คลองคูบอน   

และคลองบางชัน  เริ่มตนจากแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวาง 

กรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานี  จนบรรจบกับคลองแสนแสบ 

  สภ.๑-๑-๑๑ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองลําหมอแตก  คลองออเงิน   

คลองหนองตะแคง  คลองหนองบัวมน  คลองกูบแดง  คลองบัว  คลองลําไผ  คลองไผเขียว  คลองสามขา 

และคลองหลุมไผ  เริ่มตนจากแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวาง 

กรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานี  จนบรรจบกับคลองลาดพราว 

  สภ.๑-๑-๑๒ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองแปด  คลองส่ีตะวันออก   

คลองลาดงูเหา  และคลองพระราชดําริ  ๒  เริ่มตนจากแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือซึ่งเปนเสนแบง 

เขตการปกครองระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานี  จนบรรจบกับคลองแสนแสบ 

  สภ.๑-๑-๑๓ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองสามวา  และคลองสองตนนุน   

เริ่มตนจากแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางกรุงเทพมหานครกับ 

จังหวัดปทุมธานี  จนบรรจบกับคลองประเวศบุรีรมย 

  สภ.๑-๑-๑๔ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองออเงินนอย  คลองออเปง   

คลองทาแรง  คลองหนองแขม  และคลองระหัส  เริ่มตนจากคลองออเงิน  จนบรรจบกับคลองแสนแสบ 

  สภ.๑-๑-๑๕ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองบึงฝรั่ง  เริ่มตนจาก  คลองสิบสาม   

จนบรรจบกับคลองแสนแสบ 



 

๓ 

  สภ.๑-๑-๑๖ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองสองตะวันออก  คลองพระราชดําริ  ๑   

คลองหนึ่งตะวันออก  และคลองบึงไผ  เริ่มตนจากคลองสามวา  จนบรรจบกับคลองแสนแสบ 

  สภ.๑-๑-๑๗ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองบางเขน  เริ่มตนจากคลองลาดพราว 

จนบรรจบกับแมน้ําเจาพระยา   

  สภ.๑-๑-๑๘ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองแสนแสบและคลองมหานาค   

เริ่มตนจากแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออกซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางกรุงเทพมหานครกับ 

จังหวัดฉะเชิงเทรา  จนบรรจบกับคลองผดุงกรุงเกษม 

  สภ.๑-๑-๑๙ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองลําหินฝงใต  คลองลําตนไทร 

และคลองนกแขวก  เริ่มตนจากคลองแสนแสบ  จนบรรจบกับคลองบึงใหญ 

  สภ.๑-๑-๒๐ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  ลํารางแยกปลายคลองเกร็ดและ 

คลองครุ  เริ่มตนจากคลองทาแรง  จนบรรจบกับคลองแสนแสบ 

  สภ.๑-๑-๒๑ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองนครเนื่องเขต  เริ่มตนจาก   

คลองแสนแสบ  จนบรรจบกับคลองหลวงแพง 

  สภ.๑-๑-๒๒ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองเล็กและคลองบานเกาะ  เริ่มตนจาก 

คลองแสนแสบ  จนบรรจบกับคลองลําหินฝงใต 

  สภ.๑-๑-๒๓ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองบางขวด  คลองบางเตยและ 

คลองพิชัย  เริ่มตนจากคลองบางขวด  จนบรรจบกับคลองแสนแสบ 

  สภ.๑-๑-๒๔ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองบึงทรายกองดิน  คลองบึงใหญ 

คลองลํากอไผ  คลองลําปลาทิว  และคลองหัวตะเข  เริ่มตนจากคลองแสนแสบจนบรรจบกับแนวเขต 

ผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ 

  สภ.๑-๑-๒๕ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองไผเหลืองและคลองส่ี  เริ่มตนจาก 

คลองบึงใหญ  จนบรรจบกับคลองประเวศบุรีรมย 

  สภ.๑-๑-๒๖ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองหลวงแพง  เริ่มตนจาก 

คลองนครเนื่องเขต  จนบรรจบกับคลองประเวศบุรีรมย 

  สภ.๑-๑-๒๗ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองทวีวัฒนา  เริ่มตนจาก 

คลองมหาสวัสดิ์  จนบรรจบกับถนนเพชรเกษม 

  สภ.๑-๑-๒๘ เปนคลองเพ่ือการระบายน้าํ  คือ  คลองมหาสวัสดิ์  เริ่มตนจากคลองทวีวัฒนา   

จนบรรจบกับคลองบางกอกนอย 



 

๔ 

  สภ.๑-๑-๒๙ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองบางคูเวียง  เริ่มตนจาก 

คลองมหาสวัสดิ์  จนบรรจบกับคลองทวีวัฒนา 

  สภ.๑-๑-๓๐ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองขุนศรีบุรีรักษ  เริ่มตนจาก 

คลองบางคูเวียง  จนบรรจบกับคลองบางพรม 

  สภ.๑-๑-๓๑ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองควาย  เริ่มตนจากคลองมหาสวัสดิ์   

จนบรรจบกับคลองบางระมาด 

  สภ.๑-๑-๓๒ เปนคลองเพ่ือการระบายน้าํ  คือ  คลองบัว  เริ่มตนจากคลองมหาสวัสดิ์   

จนบรรจบกับคลองบานไทร 

  สภ.๑-๑-๓๓ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองบางซื่อ  เริ่มตนจากคลองลาดพราว   

จนบรรจบกับแมน้ําเจาพระยา 

  สภ.๑-๑-๓๔ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองสามและคลองลาดกระบัง   

เริ่มตนจากคลองบึงขวางจนบรรจบกับแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวาง 

กรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ 

  สภ.๑-๑-๓๕ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองลาดบัวขาว  คลองบึงขวาง   

คลองแมจัน  คลองตาพุก  คลองสิงหโตและคลองสลุด  เริ่มตนจากคลองแสนแสบ  จนบรรจบกับแนวเขต 

ผังเมืองรวมดานใตซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ 

  สภ.๑-๑-๓๖ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองศรีศุภผล  เริ่มตนจากคลองบางคูเวียง   

จนบรรจบกับคลองบางพรม 

  สภ.๑-๑-๓๗ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองบางกอกนอย  เริ่มตนจาก 

คลองมหาสวัสดิ์  จนบรรจบกับแมน้ําเจาพระยา 

  สภ.๑-๑-๓๘ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองหลอแหล  คลองมณี  คลองทับชางลาง 

และคลองทับชางบน  เริ่มตนจากคลองแสนแสบ  จนบรรจบกับคลองประเวศบุรีรมย 

  สภ.๑-๑-๓๙ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองเขมรและคลองสามเสน   

เริ่มตนจากคลองแสนแสบ  จนบรรจบกับแมน้ําเจาพระยา 

  สภ.๑-๑-๔๐ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองบานไทร  เริ่มตนจากคลองควาย   

จนบรรจบกับคลองชักพระ 

  สภ.๑-๑-๔๑ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองชักพระและคลองบางกอกใหญ 

เริ่มตนจากคลองบางกอกนอย  จนบรรจบกับแมน้ําเจาพระยา 



 

๕ 

  สภ.๑-๑-๔๒ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองลัดกัลยาและคลองลัดมะยม   

เริ่มตนจากคลองบานไทร  จนบรรจบกับคลองบางเชือกหนัง 

  สภ.๑-๑-๔๓ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองพระอง  เริ่มตนจากคลองลําผักชี   

จนบรรจบกับคลองลําปลาทิว 

  สภ.๑-๑-๔๔ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองผดุงกรุงเกษม  เริ่มตนจาก 

แมน้ําเจาพระยา  ชวงเขตดุสิต  จนบรรจบกับแมน้ําเจาพระยา  ชวงเขตบางรัก 

  สภ.๑-๑-๔๕ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองลัดถมยา  เริ่มตนจากคลองบานไทร   

จนบรรจบกับคลองบางพรม 

  สภ.๑-๑-๔๖ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองบางระมาด  เริ่มตนจาก 

คลองขุนศรีบุรีรักษ  จนบรรจบกับคลองลัดถมยา 

  สภ.๑-๑-๔๗ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองบางพรม  เริ่มตนจากคลองทววีฒันา   

จนบรรจบกับคลองชักพระ 

  สภ.๑-๑-๔๘ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองบางเชือกหนังและคลองมอญ  

เริ่มตนจากคลองทวีวัฒนา  จนบรรจบกับแมน้ําเจาพระยา 

  สภ.๑-๑-๔๙ เปนคลองระบายน้ํา  คือ  คลองราชมนตรี  เริ่มตนจากคลองบางเชือกหนัง   

จนบรรจบกับคลองสนามชัย 

  สภ.๑-๑-๕๐ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองตัน  เริ่มตนจากคลองแสนแสบ   

จนบรรจบกับคลองพระโขนง 

  สภ.๑-๑-๕๑ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองบางแวก  เริ่มตนจากคลองบางกอกใหญ   

จนบรรจบกับคลองทวีวัฒนา 

  สภ.๑-๑-๕๒ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองประเวศบุรีรมยและคลองพระโขนง 

เริ่มตนจากแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออกซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางกรุงเทพมหานครกับ 

จังหวัดฉะเชิงเทรา  จนบรรจบกับแมน้ําเจาพระยา 

  สภ.๑-๑-๕๓ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองศาลาลอยบน  เริ่มตนจาก   

คลองประเวศบุรีรมย  จนบรรจบกับคลองปลัดเปรียง 

  สภ.๑-๑-๕๔ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองภาษีเจริญ  เริ่มตนจาก 

คลองบางกอกใหญจนบรรจบกับแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตกซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวาง 

กรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรสาคร 



 

๖ 

  สภ.๑-๑-๕๕ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองดาน  และคลองสนามชัย   

เริ่มตนจากคลองบางกอกใหญจนบรรจบกับแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตกซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรสาคร 

  สภ.๑-๑-๕๖ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองบางสะแก  เริ่มตนจาก 

คลองบางกอกใหญ  จนบรรจบกับคลองดาวคะนอง 

  สภ.๑-๑-๕๗ เปนคลองเ พ่ือการระบายน้ํ า   คือ  คลองสํา เหร   เ ริ่ มตนจาก 

คลองบางกอกใหญ  จนบรรจบกับแมน้ําเจาพระยา 

  สภ.๑-๑-๕๘ เปนคลองระบายน้ํา  คือ  คลองศาลาลอยลาง  และคลองปลัดเปรียง   

เริ่มตนจากคลองประเวศบุรีรมยจนบรรจบกับแนวเขตผังเมืองรวมดานใตซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ 

  สภ.๑-๑-๕๙ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองบางระแนะและคลองวัดสิงห 

เริ่มตนจากคลองภาษีเจริญ  จนบรรจบกับคลองสนามชัย 

  สภ.๑-๑-๖๐ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองบางขุนเทียน  คลองบางมด   

คลองรางแมน้ําและคลองสวน  เริ่มตนจากคลองสนามชัย  จนบรรจบกับคลองนา 

  สภ.๑-๑-๖๑ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองดาวคะนอง  เริ่มตนจากแมน้ําเจาพระยา   

จนบรรจบกับคลองบางขุนเทียน 

  สภ.๑-๑-๖๒ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองหมื่นแชม  คลองรางขี้เหล็ก   

และคลองโคกเขมร  เริ่มตนจากคลองภาษีเจริญ  จนบรรจบกับคลองบางบอน 

  สภ.๑-๑-๖๓ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองบางบอน  เริ่มตนจากคลองวัดสิงห   

จนบรรจบกับแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตกซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางกรุงเทพมหานครกับ 

จังหวัดสมุทรสาคร 

  สภ.๑-๑-๖๔ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองบางพ่ึง  คลองรางใหญ  คลองบางจาก   

คลองทาเกวียน  คลองตาสน  และคลองกะออม  เริ่มตนจากแมน้ําเจาพระยา  จนบรรจบกับคลองสวน 

  สภ.๑-๑-๖๕ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองสะแกงาม  เริ่มตนจากคลองบางบอน   

จนบรรจบกับคลองสนามชัย 

  สภ.๑-๑-๖๖ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองเลนเปน  เริ่มตนจากคลองบางบอน   

จนบรรจบกับคลองสนามชัย 



 

๗ 

  สภ.๑-๑-๖๗ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองศาลเจา  เริ่มตนจากคลองบางมด   

จนบรรจบกับคลองสนามชัย 

  สภ.๑-๑-๖๘ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองรางโพธิ์  เริ่มตนจากคลองบางมด   

จนบรรจบกับคลองสนามชัย 

  สภ.๑-๑-๖๙ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองระหาญ  เริ่มตนจากคลองระหาญ   

จนบรรจบกับคลองสนามชัย 

  สภ.๑-๑-๗๐ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองหัวกระบอืและคลองนา  เริ่มตนจาก 

คลองสนามชัย  จนบรรจบกับคลองสวน   

  สภ.๑-๑-๗๑ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองรางสะแก  เริ่มตนจากคลองรางแมน้ํา   

จนบรรจบกับคลองหัวกระบือ 

  สภ.๑-๑-๗๒ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองหัวกระบือ  และคลองขุนราชพินิจใจ 

เริ่มตนจากคลองรางโพธิ์  จนบรรจบกับอาวไทย   

  สภ.๑-๑-๗๓ เปนคลองเ พ่ือการระบายน้ํา   คือ  คลองสหกรณ  เริ่มตนจาก 

คลองสนามชัย  จนบรรจบกับแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตกซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวาง 

กรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรสาคร 

  สภ.๑-๑-๗๔ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองพิทยาลงกรณ  เริ่มตนจาก   

คลองขุนราชพินิจใจจนบรรจบกับแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตกซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวาง 

กรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรสาคร 

 (ข) โครงการกิจการสาธารณูปโภคประเภท  สภ.  ๑-๒  ในบริเวณหมายเลข  สภ.  ๑-๒-๑   

ที่กําหนดไวเปนเสนประขีดสีฟาเขม  ใหเปนโครงการขยายคลองเพ่ือการระบายน้ําและปองกันน้ําทวม   

มีรายการ  ดังตอไปนี้   

  สภ.๑-๒-๑ โครงการขยายคลองระบายน้ํา  เริ่มตนจากคลองทวีวัฒนา  จนบรรจบกับ 

คลองภาษีเจริญ 

 (ค) โครงการกิจการสาธารณูปโภคประเภท  สภ.  ๑-๓  ในบริเวณหมายเลข  สภ.  ๑-๓  -๑   

ถึงหมายเลข  สภ.  ๑-๓-๑๐  ที่กําหนดไวเปนเสนประสีฟาเขม  ใหเปนโครงการขุดคลอง  เพ่ือการระบายน้ํา 

และปองกันน้ําทวม  มีความกวาง  ๒๐  เมตร  มีรายการดังตอไปนี้   

  สภ.๑-๓-๑ โครงการขุดคลองระบายน้ํา  เริ่มตนจากคลองแปด  จนบรรจบกับ 

คลองลาดงูเหา 



 

๘ 

  สภ.๑-๓-๒ โครงการขุดคลองระบายน้ํา  เริ่มตนจากคลองลําเจดีย  จนบรรจบกับ 

คลองบึงเขมร 

  สภ.๑-๓-๓ โครงการขุดคลองระบายน้ํา  เริ่มตนจากคลองลําไผ  จนบรรจบกับ   

คลองบางขวด 

  สภ.๑-๓-๔ โครงการขุดคลองระบายน้ํา  เริ่มตนจากคลองพระยาสุเรนทร  จนบรรจบกับ 

คลองคูบอน 

  สภ.๑-๓-๕ โครงการขุดคลองระบายน้ํา  เริ่มตนจากคลองลําตนกลวย  จนบรรจบกับ 

คลองประเวศบุรีรมย  ขนานกับถนนอยูวิทยา  ฟากตะวันตก  ถนนรวมพัฒนา  ฟากตะวันตก  และถนนขุมทอง- 

ลําตอยติ่ง  ฟากตะวันตก 

  สภ.๑-๓-๖ โครงการขุดคลองระบายน้ํา  เริ่มตนจากคลองบึงไผ  จนบรรจบกับ 

คลองสาม 

  สภ.๑-๓-๗ โครงการขุดคลองระบายน้ํา  เริ่มตนจากคลองลําตนไทร  จนบรรจบกับ 

คลองนกแขวก 

  สภ.๑-๓-๘ โครงการขุดคลองระบายน้ํา  เริ่มตนจากคลองศาลาลอยลาง  จนบรรจบกับ 

คลองปลัดเปรียง 

  สภ.๑-๓-๙ โครงการขุดคลองระบายน้ํา  เริ่มตนจากคลองภาษีเจริญ  จนบรรจบกับ 

คลองบางบอน 

  สภ.๑-๓-๑๐ โครงการขุดคลองระบายน้ํา  เริ่มตนจากคลองบางบอน  จนบรรจบกับ 

คลองระหาญ 

๒. โครงการกิจการสาธารณูปโภคประเภท  สภ.๒  ในบริเวณหมายเลข  สภ.๒-๑  ถึงหมายเลข   

สภ.๒-๓  ที่กําหนดไวเปนเสนประสีเขียว  ใหเปนโครงการอุโมงคเพ่ือการระบายน้ําและปองกันน้ําทวม   

มีรายการดังตอไปนี้   

  สภ.๒-๑ อุโมงคระบายน้ําตามแนวคลองเปรมประชากรและถนนวงศสวาง   

จากคลองสอง  (คลองถนน)  ถึงแมน้ําเจาพระยา   

  สภ.๒-๒ อุโมงคระบายน้ําใตคลองบางซื่อ  จากบริเวณท่ีคลองบางซื่อตัดกับ 

ถนนรัชดาภิเษกถึงแมน้ําเจาพระยา   

  สภ.๒-๓ อุโมงคระบายน้ํา  จากบึงหนองบอนถึงแมน้ําเจาพระยา   



 

๙ 

๓. โครงการกิจการสาธารณูปโภคประเภท  สภ.๓  ในบริเวณหมายเลข  สภ.๓-๑  ถึงหมายเลข   

สภ.๓-๔  ท่ีกําหนดไวเปนสีน้ําเงิน  ใหเปนโครงการโรงบําบัดน้ําเสียหรือโครงการโรงควบคุมคุณภาพน้ํา   

มีรายการดังตอไปนี้   

  สภ.๓-๑ โครงการโรงบําบัดน้ําเสียมีนบุรี 

  สภ.๓-๒ โครงการโรงบําบัดน้ําเสียธนบุรี 

  สภ.๓-๓ โครงการโรงบําบัดน้ําเสียหนองบอน 

  สภ.๓-๔ โครงการโรงบําบัดน้ําเสียคลองเตย 

 



หน้า   ๘๑ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๔๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๕๖ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่สมควรกําหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  
ในท้องที่กรุงเทพมหานคร  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและดํารงรักษากรุงเทพมหานคร  โดยมีการใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อมที่ดี   
มีมาตรฐาน  และมีประสิทธิภาพ  เพื่อให้กรุงเทพมหานครเปน็เมืองน่าอยู่  เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจวิทยาการ
ของประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  และศูนย์กลางการบริหารและการปกครองของประเทศ   
มีเอกลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ  ตลอดจนเป็นเมืองต้นแบบในด้านการรักษาสภาพแวดล้อม 
ทางธรรมชาติ  รวมไปถึงลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อบรรเทาผลกระทบจาก 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ทั้งน้ี  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง  และโดยที่มาตรา  ๒๖  วรรคหน่ึง  
แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๓)  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  บัญญัติว่า  การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระทําโดยกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงน้ี 
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