


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 




