รายการประกอบแผนผังแสดงที่โล่งท้ายกฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๕๖
การใช้ประโยชน์ที่โล่งให้เป็นไปตามแผนผังแสดงที่โล่ง ตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๓๘ คือ
๑. ที่โล่งในบริเวณหมายเลข ล.๑-๑ ถึงหมายเลข ล.๑-๑๐๐ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน ให้เป็นที่โล่ง
เพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีรายการดังต่อไปนี้
ล.๑-๑ ศูนย์กีฬาสวนเฉลิมพระเกียรติฉลองศิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี
ล.๑-๒ ค่ายลูกเสือกรุงเทพมหานคร (พิศลยบุตร)
ล.๑-๓ สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน
ล.๑-๔ สวนหย่อมศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
ล.๑-๕ ศูนย์กีฬาอิมมานูเอล สปอร์ต
ล.๑-๖ สวนหย่อมโครงการหมู่บ้านเดอะแพลนท์ ถนนสุขาภิบาล ๕
ล.๑-๗ สวนบริ เวณทางแยกระหว่ า ง ถนนกาญจนาภิ เษก ตัด กั บ ทางพิเศษฉลองรัช
(รามอินทรา - อาจณรงค์)
ล.๑-๘ สวนบริเวณทางแยกระหว่าง ทางพิเศษฉลองรัช (รามอินทรา - อาจณรงค์) ตัดกับ
ถนนสุขาภิบาล ๕
ล.๑-๙ สวนการประปานครหลวง แขวงทุ่งสองห้อง
ล.๑-๑๐ ศูนย์กีฬารามอินทรา
ล.๑-๑๑ สนามกอล์ฟเดอะเลกาซี กอล์ฟ (สนามกอล์ฟเนเชอรัลปาร์ค รามอินทรา)
ล.๑-๑๒ สวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์
ล.๑-๑๓ สนามกอล์ฟทหารบก
ล.๑-๑๔ ที่โล่งด้านหน้ากรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์
ล.๑-๑๕ สวนสาธารณะบึงสะแกงามสามเดือนและบึงมะขามเทศเฉลิมพระเกียรติ
ล.๑-๑๖ สวนหนองจอก
ล.๑-๑๗ สวนหย่อมและลานกีฬาวัชรพล
ล.๑-๑๘ สนามกอล์ฟชานนท์กอล์ฟวิว แอนด์ สปอร์ตคลับ
ล.๑-๑๙ สวนบริเวณริมทางรถไฟสายเหนือ และสวนหย่อมหน้าวัดเสมียนนารี
ล.๑-๒๐ สวนบริเวณทางแยกรัชวิภา
ล.๑-๒๑ สวนบริเวณทางแยกระหว่าง ถนนกาญจนาภิเษก ตัดกับ ถนนรามอินทรา
ล.๑-๒๒ สวนหย่อมริมคลองประปาประชานุกูล
ล.๑-๒๓ สนามกอล์ฟปัญญาปาร์ค

๒
ล.๑-๒๔
ล.๑-๒๕
ล.๑-๒๖
ล.๑-๒๗
ล.๑-๒๘
ล.๑-๒๙
ล.๑-๓๐
ล.๑-๓๑
ล.๑-๓๒
ล.๑-๓๓
ล.๑-๓๔
ล.๑-๓๕
ล.๑-๓๖
ล.๑-๓๗
ล.๑-๓๘
ล.๑-๓๙
ล.๑-๔๐
ล.๑-๔๑
ล.๑-๔๒
ล.๑-๔๓
ล.๑-๔๔
ล.๑-๔๕
ล.๑-๔๖
ล.๑-๔๗
ล.๑-๔๘
ล.๑-๔๙
ล.๑-๕๐
ล.๑-๕๑
ล.๑-๕๒
ล.๑-๕๓
ล.๑-๕๔

สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) สวนจตุจักร และสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
สวนหย่อมใต้สะพานพระราม ๗
สวนสมเด็จย่า ๘๔
สวนน้ําบึงกุ่ม
สนามกอล์ฟนวธานี
สนามกอล์ฟเพรสซิเด้นท์
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเกียกกาย
ที่โล่งด้านหน้ากรมการทหารสื่อสาร
สวนหย่อมอาคารหมวดการทางคันนายาว
สวนสมเด็จย่า บริเวณถนนบรมราชชนนี (ฝั่งขาออก)
ที่โล่งด้านหน้ากรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์
สวนบริเวณทางแยกระหว่างถนนกาญจนาภิเษก ตัดกับ ถนนบรมราชชนนี
สนามกีฬากองทัพบก
สนามกีฬาการเคหะแห่งชาติและสวนพักผ่อนการเคหะแห่งชาติ
สวนพฤกษชาติคลองจั่น
ที่โล่งด้านหน้ากองพันทหารมหาดเล็กและกองพันราบที่ ๑
สวนสัตว์ดุสิต
ที่โล่งด้านหน้ากองพันทหารม้า
สวนป่าวิภาวดีรังสิต
สวนหลวงพระราม ๘
ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่น)
สวน ๖๐ พรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
ราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทย
สวนสันติชัยปราการ
สวนสันติภาพ
สนามกีฬาหัวหมากและการกีฬาแห่งประเทศไทย
สวนบริเวณทางแยกระหว่างทางพิเศษฉลองรัช (รามอินทรา - อาจณรงค์) ตัดกับ
ถนนพระราม ๙
สวนริมบึงมักกะสัน (สวนยูนิลิเวอร์)
สนามหลวง
สวนบริเวณทางแยกระหว่างถนนกาญจนาภิเษกตัดกับถนนเจ้าคุณทหาร
สวนหย่อมลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์

๓
ล.๑-๕๕
ล.๑-๕๖
ล.๑-๕๗
ล.๑-๕๘
ล.๑-๕๙
ล.๑-๖๐
ล.๑-๖๑
ล.๑-๖๒
ล.๑-๖๓
ล.๑-๖๔
ล.๑-๖๕
ล.๑-๖๖
ล.๑-๖๗
ล.๑-๖๘
ล.๑-๖๙
ล.๑-๗๐
ล.๑-๗๑
ล.๑-๗๒
ล.๑-๗๓
ล.๑-๗๔
ล.๑-๗๕
ล.๑-๗๖
ล.๑-๗๗
ล.๑-๗๘
ล.๑-๗๙
ล.๑-๘๐
ล.๑-๘๑
ล.๑-๘๒
ล.๑-๘๓
ล.๑-๘๔
ล.๑-๘๕
ล.๑-๘๖
ล.๑-๘๗
ล.๑-๘๘
ล.๑-๘๙

สวนพรรณภิรมย์
สวนรมณีนาถ
สวนสราญรมย์
สนามกอล์ฟสโมสรกรุงเทพกรีฑา
สนามกอล์ฟยูนิโก้
สวนนาคราภิรมย์
สนามกีฬาแห่งชาติ
สวนสุขภาพห้วยขวาง
สวนทวีวนารมย์
สวนบริเวณทางแยกระหว่างถนนศรีนครินทร์ ตัดกับ ถนนพระราม ๙
สนามม้าราชกรีฑาสโมสร
ที่โล่งด้านหน้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
สวนบริเวณทางแยกระหว่างถนนกาญจนาภิเษก ตัดกับ ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗
สวนลุมพินี
สวนเบญจกิติ
อุทยานเบญจสิริ
สวนบริเวณทางแยกต่างระดับทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตัดกับ ถนนร่มเกล้า
สวนหย่อมใต้ทางพิเศษฉลองรัช (บางนา – บางปะอิน) ตัดกับ ถนนสุขุมวิท ๗๗
(อ่อนนุช)
สวนพระนคร
สวนภูเขาอ่อนนุช
สวนบริเวณทางแยกระหว่างถนนกาญจนาภิเษกตัดกับถนนสุขาภิบาล ๒
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา และสนามฝึกซ้อมกอล์ฟมหาเมฆ
สวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า
สวนหย่อมกองพันทหารสื่อสารที่ ๑
สวนในสุสานสมาคมแต้จิ๋ว
สวนบริเวณทางแยกระหว่างถนนกาญจนาภิเษก ตัดกับ ถนนเพชรเกษม
สวนบริเวณทางแยกระหว่างถนนกัลปพฤกษ์ ตัดกับ ถนนราชพฤกษ์
สวนบริเวณทางแยกระหว่างทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ท่าเรือ - บางนา) ตัดกับ
ทางพิเศษฉลองรัช
สวนกีฬาบึงหนองบอน
ศรีนครินทร์กอล์ฟ
สวนหลวง ร.๙
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา
สวนธรรม ๗๐ พรรษา มหาราชินี (สวนวนธรรม)

๔
ล.๑-๙๐
ล.๑-๙๑
ล.๑-๙๒
ล.๑-๙๓

สวนบริเวณทางแยกระหว่างถนนกาญจนาภิเษก ตัดกับ ถนนกัลปพฤกษ์
สวน ๕๐ พรรษา มหาจักรีสิรินทร
สวนหย่อมบริเวณสี่แยกบางนา
สวนหย่อมทางกรมทางหลวงถนนศรีนครินทร์ตัดกับถนนบางนา-ตราด บริเวณ
เชิงสะพานศรีเอี่ยม
ล.๑-๙๔ สนามกีฬาภูติอนันต์
ล.๑-๙๕ สวนเซ็นทรัลพลาซ่าพระราม ๒
ล.๑-๙๖ สวนบริเวณทางแยกระหว่างถนนกาญจนาภิเษก ตัดกับ ถนนเอกชัย
ล.๑-๙๗ สวนธนบุรีรมย์
ล.๑-๙๘ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ๗ รอบ
ล.๑-๙๙ สนามกีฬากรุงเทพมหานคร และค่ายลูกเสือกรุงธน
ล.๑-๑๐๐ สวนป่าพระราม ๒
๒. ที่โล่งในบริเวณหมายเลข ล.๒-๑ ถึงหมายเลข ล.๒-๔๐ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวเข้ม ให้เป็นที่โล่ง
เพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณริมถนน มีรายการดังต่อไปนี้
ล.๒-๑ ถนนวิภาวดีรังสิต เริ่มต้นจากบริเวณที่ถนนวิภาวดีรังสิต จดแนวเขตผังเมืองรวม
ด้านเหนือซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานี ไปทางทิศใต้ จน
บรรจบกับถนนดินแดง
ล.๒-๒ ถนนกาญจนาภิเษก เริ่มต้นจากบริเวณที่ถนนกาญจนาภิเษก จดแนวเขตผังเมืองรวม
ด้านเหนือซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานี ไปทางทิศใต้ จนจด
แนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ
ล.๒-๓ ถนนแจ้งวัฒนะ เริ่มต้นจากบริเวณที่ถนนแจ้งวัฒนะ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้าน
ตะวันตกซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดนนทบุรี ไปทางทิศตะวันออก
เฉียงใต้จนบรรจบกับถนนพหลโยธิน
ล.๒-๔ ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เริ่มต้นจากบริเวณที่ถนนเชื่อมสัมพันธ์ บรรจบกับถนนผดุงพันธ์
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ จนบรรจบกับถนนสุวินทวงศ์

๕
ล.๒-๕ ถนนรามอินทรา เริ่มต้นจากบริเวณที่ถนนรามอินทรา บรรจบกับถนนพหลโยธิน
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ จนบรรจบกับถนนสุวินทวงศ์
ล.๒-๖ ทางพิเศษฉลองรัช (สายรามอินทรา-อาจณรงค์) และถนนประดิษฐ์มนูธรรม เริ่มต้น
จากบริเวณที่ทางพิเศษฉลองรัช (สายรามอินทรา-อาจณรงค์) ตัดกับถนนรามอินทรา ไปทางทิศใต้ จนบรรจบ
กับถนนพระราม ๙
ล.๒-๗ ถนนนวมินทร์ เริ่มต้นจากบริเวณที่ถนนนวมินทร์ บรรจบกับถนนรามอินทรา ไป
ทางทิศใต้จนบรรจบกับถนนรามคําแหง
ล.๒-๘ ถนนงามวงศ์วาน เริ่มต้นจากบริเวณที่ถนนงามวงศ์วาน จดแนวเขตผังเมืองรวมด้าน
ตะวันตกซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดนนทบุรี ไปทางทิศตะวันออก
เฉียงใต้จนบรรจบกับถนนพหลโยธิน
ล.๒-๙ ถนนประเสริฐมนูกิจ เริ่ ม ต้นจากบริเ วณที่ถนนประเสริ ฐมนูกิจ บรรจบกั บถนน
พหลโยธินไปทางทิศตะวันออก จนบรรจบกับถนนนวมินทร์
ล.๒-๑๐ ถนนรัชดาภิเษก เริ่มต้นจากบริเวณที่ถนนรัชดาภิเษก ตัดกับถนนวิภาวดีรังสิต
ไปทางทิศตะวันตก จนบรรจบกับถนนกรุงเทพ-นนทบุรี
ล.๒-๑๑ ถนนรัชดาภิเษก เริ่มต้นจากบริเวณที่ถนนรัชดาภิเษก ตัดกับถนนวิภาวดีรังสิต
ไปทางทิศใต้ จนถึงคลองแสนแสบ
ล.๒-๑๒ ถนนวงศ์ ส ว่ า ง เริ่ ม ต้ น จากบริ เ วณที่ ถ นนวงศ์ ส ว่ า ง บรรจบกั บ ถนนกรุ ง เทพนนทบุรีไปทางทิศใต้ จนถึงแม่น้ําเจ้าพระยา ฝั่งตะวันออก
ล.๒-๑๓ ถนนสุวินทวงศ์ เริ่มต้นจากบริเวณที่ถนนสุวินทวงศ์ บรรจบกับถนนรามอินทรา
ไปทางทิศตะวันออก จนจดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่าง
กรุงเทพมหานครกับจังหวัดฉะเชิงเทรา
ล.๒-๑๔ ถนนร่มเกล้า เริ่มต้นจากบริเวณที่ถนนร่มเกล้า บรรจบกับถนนสุวินทวงศ์ ไปทาง
ทิศใต้จนจดแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัด
สมุทรปราการ
ล.๒-๑๕ ถนนรามคําแหง เริ่มต้นจากบริเวณที่ถนนรามคําแหง บรรจบกับถนนสุวินทวงศ์
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ จนบรรจบกับถนนศรีนครินทร์
ล.๒-๑๖ ถนนเสรีไทย เริ่มต้นจากบริเวณที่ถนนเสรีไทย บรรจบกับถนนรามอินทรา ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ จนบรรจบกับถนนนวมินทร์
ล.๒-๑๗ ถนนจรัญสนิทวงศ์ ถนนรัชดาภิเษกและถนนมไหสวรรย์ เริ่มต้นจากบริเวณที่
ถนนจรัญสนิทวงศ์จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างกรุงเทพมหานคร
กับจังหวัดนนทบุรีไปทางทิศใต้ จนถึงแม่น้ําเจ้าพระยา ฝั่งตะวันตก

๖
ล.๒-๑๘ ถนนฉลองกรุง เริ่มต้นจากบริเวณที่ถนนฉลองกรุ ง บรรจบกับถนนสุวิน ทวงศ์
ไปทางทิศใต้ จนถึงคลองประเวศบุรีรมย์ ฝั่งเหนือ
ล.๒-๑๙ ถนนพุทธมณฑลสาย ๓ เริ่มต้นจากบริเวณที่ถนนพุทธมณฑลสาย ๓ จดคลอง
มหาสวัสดิ์ไปทางทิศใต้ จนบรรจบกับถนนเพชรเกษม
ล.๒-๒๐ ถนนกาญจนาภิเษก เริ่มต้นจากบริเวณที่ถนนกาญจนาภิเษก จดแนวเขตผังเมืองรวม
ด้านเหนือซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดนนทบุรี ไปทางทิศใต้ และ
ทิศตะวันออกจนจดแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างกรุงเทพมหานครกับ
จังหวัดสมุทรปราการ
ล.๒-๒๑ ถนนราชพฤกษ์ เริ่ มต้ นจากบริ เวณที่ถนนราชพฤกษ์ จดแนวเขตผังเมืองรวม
ด้ า นเหนื อ ซึ่ ง เป็ น เส้ น แบ่ ง เขตการปกครองระหว่ า งกรุ ง เทพมหานครกั บ จั ง หวั ด นนทบุ รี ไปทางทิ ศ ใต้
จนบรรจบกับถนนรัชดาภิเษก
ล.๒-๒๒ ถนนสิ ริ น ธร เริ่ ม ต้ น จากบริ เ วณที่ ถ นนสิ ริ น ธร บรรจบกั บ ถนนบรมราชชนนี
ไปทางทิศตะวันออก จนบรรจบกับถนนจรัญสนิทวงศ์
ล.๒-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แ ละถนนสมเด็ จ พระปิ่ น เกล้ า เริ่ ม ต้ น จากบริ เ วณที่ ถ นน
บรมราชชนนีจดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างกรุงเทพมหานคร
กับจังหวัดนครปฐมไปทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใต้ จนถึงแม่น้ําเจ้าพระยา ฝั่งตะวันตก
ล.๒-๒๔ ถนนราชวิถี เริ่มต้นจากบริเวณที่ถนนราชวิถี บรรจบกับถนนจรัญสนิทวงศ์ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ จนถึงแม่น้ําเจ้าพระยา ฝั่งตะวันตก
ล.๒-๒๕ ถนนอุทยาน เริ่มต้นจากบริเวณที่ถนนอุทยาน บรรจบกับถนนพุทธมณฑลสาย ๓
ไปทางทิศ ตะวัน ตก จนจดแนวเขตผังเมืองรวมด้ า นตะวัน ตก ซึ่ ง เป็ น เส้น แบ่ ง เขตการปกครองระหว่ าง
กรุงเทพมหานครกับจังหวัดนครปฐม
ล.๒-๒๖ ถนนศรีนครินทร์ เริ่มต้นจากบริเวณที่ถนนศรีนครินทร์ บรรจบกับถนนรามคําแหง
ไปทางทิศใต้ จนจดแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างกรุงเทพมหานครกับ
จังหวัดสมุทรปราการ
ล.๒-๒๗ ถนนพระราม ๙ เริ่มต้นจากบริเวณที่ถนนพระราม ๙ บรรจบกับถนนรัชดาภิเษก
ไปทางทิศตะวันออก จนบรรจบกับถนนศรีนครินทร์
ล.๒-๒๘ ถนนเพชรพระราม เริ่ ม ต้ น จากบริ เ วณที่ ถ นนเพชรพระราม บรรจบกั บ ถนน
พระราม ๙ ไปทางทิศใต้ จนบรรจบกับถนนเพชรบุรี
ล.๒-๒๙ ถนนวิทยุ เริ่มต้นจากบริเวณที่ถนนวิทยุ บรรจบกับถนนเพชรบุรี ไปทางทิศใต้
จนบรรจบกับถนนพระรามที่ ๔

๗
ล.๒-๓๐ ถนนรัชดาภิเษก เริ่มต้นจากบริเวณที่ถนนรัชดาภิเษก บรรจบกับถนนสุขุมวิท
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ จนบรรจบกับถนนพระรามที่ ๓ และถนนสาย ค ๓ เริ่มต้นจากบริเวณที่ถนน
สาย ค ๓ บรรจบกับถนนรัชดาภิเษก ไปทางทิศตะวันตก จนบรรจบกับถนนวิทยุ
ล.๒-๓๑ ถนนสาทรเหนือ เริ่มต้นจากบริเวณที่ถนนสาทรเหนือ บรรจบกับถนนพระรามที่ ๔
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ จนบรรจบกับถนนเจริญกรุง
ล.๒-๓๒ ถนนกรุงธนบุรี เริ่มต้นจากบริเวณที่ถนนกรุงธนบุรี บรรจบกับถนนเจริญนคร
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ จนบรรจบกับถนนรัชดาภิเษก
ล.๒-๓๓ ถนนนราธิวาสราชนคริน ทร์ เริ่มต้นจากบริ เวณที่ ถนนนราธิ วาสราชนคริน ทร์
บรรจบกับถนนสาทรใต้ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ จนบรรจบกับถนนพระรามที่ ๓
ล.๒-๓๔ ถนนอ่อนนุช (ซอยสุขุมวิท ๗๗) และถนนลาดกระบัง เริ่มต้นจากบริเวณที่ซอย
สุขุมวิท ๗๗ (ซอยอ่อนนุช) บรรจบกับถนนศรีนครินทร์ ไปทางทิศตะวันออก จนบรรจบกับถนนร่มเกล้า
ล.๒-๓๕ ถนนเจริญราษฎร์ เริ่มต้นจากบริเวณที่ถนนเจริญราษฎร์ บรรจบกับถนนสาทรใต้
ไปทางทิศใต้ จนบรรจบกับถนนพระรามที่ ๓
ล.๒-๓๖ ถนนกัลปพฤกษ์ เริ่มต้นจากบริเวณที่ถนนกัลปพฤกษ์ บรรจบกับถนนราชพฤกษ์
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ จนบรรจบกับถนนกาญจนาภิเษก
ล.๒-๓๗ ถนนเพชรเกษม เริ่มต้นจากบริเวณที่ถนนเพชรเกษม บรรจบกับถนนกาญจนาภิเษก
ไปทางทิศตะวันตก จนบรรจบกับถนนพุทธมณฑล สาย ๓
ล.๒-๓๘ ถนนพระรามที่ ๓ เริ่มต้นจากบริเวณที่ถนนพระรามที่ ๓ บรรจบกับถนนนราธิวาส
ราชนครินทร์ไปทางทิศใต้และทิศตะวันตก จนถึงแม่น้ําเจ้าพระยา ฝั่งตะวันออก
ล.๒-๓๙ ถนนพระรามที่ ๒ เริ่มต้นจากบริเวณที่ถนนพระรามที่ ๒ บรรจบกับถนนสุขสวัสดิ์
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ จนจดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่าง
กรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรสาคร
ล.๒-๔๐ ถนนสุขสวัสดิ์ เริ่มต้นจากบริเวณที่ถนนสุขสวัสดิ์ บรรจบกับถนนพระรามที่ ๒
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ จนบรรจบกับทางพิเศษเฉลิมมหานคร (สายดาวคะนอง-ท่าเรือ)
๓. ที่โล่งในบริเวณหมายเลข ล.๓-๑ ถึงหมายเลข ล.๓-๓๐ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวเข้ม ให้เป็นที่โล่ง
เพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมริมแม่น้ําและลําคลอง มีรายการดังต่อไปนี้
ล.๓-๑ คลองเปรมประชากร เริ่มต้นจากบริเวณที่คลองเปรมประชากร จดแนวเขตผังเมืองรวม
ด้านเหนือซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานี ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
จนถึงถนนรัชดาภิเษก

๘
ล.๓-๒ คลองสอง (คลองถนน) คลองบางบัว และคลองลาดพร้าว เริ่มต้นจากบริเวณที่
คลองสองจดแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างกรุงเทพมหานครกับ
จังหวัดปทุมธานีไปทางทิศใต้ จนบรรจบกับคลองแสนแสบ
ล.๓-๓ คลองสามวา และคลองสองต้นนุ่น เริ่มต้นจากบริเวณที่คลองสามวา จดแนวเขต
ผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานี ไปทาง
ทิศใต้จนบรรจบกับคลองประเวศบุรีรมย์
ล.๓-๔ คลองบางเขน เริ่มต้นจากบริเวณที่คลองบางเขน บรรจบกับคลองสอง (คลองถนน)
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ จนบรรจบกับแม่น้ําเจ้าพระยา
ล.๓-๕ คลองแสนแสบ เริ่มต้นจากบริเวณที่คลองแสนแสบ ตัดกับถนนเชื่อมสัมพันธ์ ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ และทิศตะวันตก จนบรรจบกับคลองผดุงกรุงเกษม
ล.๓-๖ แม่น้ําเจ้าพระยา ฝั่งตะวันออก เริ่มต้นจากบริเวณที่แม่น้ําเจ้าพระยา ฝั่งตะวันออก
จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดนนทบุรี
ไปทางทิศใต้จนจดแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างกรุงเทพมหานครกับ
จังหวัดสมุทรปราการ
ล.๓-๗ แม่น้ําเจ้าพระยา ฝั่งตะวันตก เริ่มต้นจากบริเวณที่แม่น้ําเจ้าพระยา ฝั่งตะวันตก
จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดนนทบุรี
ไปทางทิศใต้จนจดแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างกรุงเทพมหานครกับ
จังหวัดสมุทรปราการ
ล.๓-๘ คลองมหาสวั สดิ์ เริ่มต้ น จากบริ เวณที่ คลองมหาสวัส ดิ์ จดแนวเขตผั ง เมือ งรวม
ด้านตะวันตกซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดนครปฐม ไปทางทิศตะวันออก
จนบรรจบกับคลองบางกอกน้อย
ล.๓-๙ คลองทวี วั ฒ นา เริ่ ม ต้ น จากบริ เ วณที่ ค ลองทวี วั ฒ นา จดแนวเขตผั ง เมื อ งรวม
ด้านตะวันตกซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดนครปฐม ไปทางทิศตะวันออก
เฉียงใต้จนบรรจบกับคลองภาษีเจริญ
ล.๓-๑๐ คลองบางซื่ อ เริ่ ม ต้ น จากบริ เ วณที่ ค ลองบางซื่ อ บรรจบกับ แม่ น้ํ า เจ้ า พระยา
ฝั่งตะวันออกไปทางทิศตะวันออก จนบรรจบกับคลองลาดพร้าว
ล.๓-๑๑ คลองบางกอกน้ อย เริ่มต้นจากบริเวณที่คลองบางกอกน้อย บรรจบกับคลอง
มหาสวัสดิ์ไปทางทิศใต้และตะวันออกเฉียงใต้ จนบรรจบกับแม่น้ําเจ้าพระยา ฝั่งตะวันตก
ล.๓-๑๒ คลองสามเสน เริ่มต้นจากบริเวณที่คลองสามเสน บรรจบกับแม่น้ําเจ้าพระยา
ฝั่งตะวันออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ จนบรรจบกับคลองแสนแสบ
ล.๓-๑๓ คลองชักพระ เริ่มต้นจากบริเวณที่คลองชักพระ บรรจบกับคลองบางกอกน้อย
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศใต้ จนบรรจบกับคลองบางเชือกหนัง
ล.๓-๑๔ คลองผดุงกรุงเกษม เริ่มต้นจากบริเวณที่คลองผดุงกรุงเกษม บรรจบกับแม่น้ํา
เจ้าพระยา ฝั่งตะวันออก บริเวณท่าเรือเทเวศร์ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศใต้ จนบรรจบกับแม่น้ํา
เจ้าพระยา ฝั่งตะวันออก บริเวณท่าเรือสี่พระยา

๙
ล.๓-๑๕ คลองคูเมืองเดิม เริ่มต้นจากบริเวณที่คลองคูเมืองเดิม บรรจบแม่น้ําเจ้าพระยา
ฝั่งตะวันออกบริเวณเชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศใต้ จนบรรจบกับ
แม่น้ําเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก บริเวณตลาดปากคลองตลาด
ล.๓-๑๖ คลองบางเชือกหนัง เริ่มต้นจากบริเวณที่คลองบางเชือกหนัง บรรจบกับคลอง
ทวีวัฒนาไปทางทิศตะวันออก จนบรรจบกับคลองชักพระ
ล.๓-๑๗ คลองมอญ เริ่ มต้ น จากบริ เ วณที่ ค ลองมอญ บรรจบกั บ คลองชั ก พระ ไปทาง
ทิศตะวันออกจนบรรจบกับแม่น้ําเจ้าพระยา ฝั่งตะวันตก
ล.๓-๑๘ คลองตัน เริ่มต้นจากบริเวณที่คลองตัน บรรจบกับคลองแสนแสบ ไปทางทิศใต้
จนบรรจบกับคลองพระโขนง
ล.๓-๑๙ คลองบางกอกใหญ่ เริ่มต้นจากบริเวณที่คลองบางกอกใหญ่ บรรจบกับคลอง
บางเชือกหนังไปทางทิศตะวันออก จนบรรจบกับแม่น้ําเจ้าพระยา ฝั่งตะวันตก
ล.๓-๒๐ คลองราชมนตรี เริ่มต้นจากบริเวณที่คลองราชมนตรี บรรจบกับคลองบางเชือกหนัง
ไปทางทิศใต้ จนบรรจบคลองสนามชัย
ล.๓-๒๑ คลองพระโขนง เริ่มต้นจากบริเวณที่คลองพระโขนง บรรจบกับคลองประเวศบุรีรมย์
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ จนบรรจบกับแม่น้ําเจ้าพระยา ฝั่งตะวันออก
ล.๓-๒๒ คลองประเวศบุรีรมย์ เริ่มต้นจากบริเวณที่คลองประเวศบุรีรมย์ บรรจบกับคลอง
พระโขนงไปทางทิศตะวันออก จนบรรจบกับถนนฉลองกรุง
ล.๓-๒๓ คลองภาษีเจริญ เริ่มต้นจากบริเวณที่คลองภาษีเจริญ บรรจบกับคลองบางกอกใหญ่
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ จนจดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่าง
กรุงเทพมหานครกับจังหวัดนครปฐม
ล.๓-๒๔ คลองสนามชัย เริ่มต้นจากบริเวณที่คลองสนามชัย บรรจบกับคลองบางกอกใหญ่
ไปทางทิศใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้ จนจดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครอง
ระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรสาคร
ล.๓-๒๕ คลองวัดสิงห์ เริ่มต้นจากบริเวณที่คลองวัดสิงห์ บรรจบกับคลองภาษีเจริญ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ จนบรรจบกับคลองสนามชัย
ล.๓-๒๖ คลองบางขุนเทียน คลองบางมด และคลองรางแม่น้ํา เริ่มต้นจากบริเวณที่คลอง
บางขุนเทียนบรรจบกับคลองสนามชัย ไปทางทิศใต้ จนจดแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต
การปกครองระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ

๑๐
ล.๓-๒๗ คลองดาวคะนอง เริ่มต้นจากบริเวณที่คลองดาวคะนอง บรรจบกับแม่น้ําเจ้าพระยา
ฝั่งตะวันตกไปทางทิศตะวันตก จนบรรจบกับคลองบางขุนเทียน
ล.๓-๒๘ คลองบางบอน เริ่มต้นจากบริเวณที่คลองบางบอน บรรจบกับคลองสนามชัย ไป
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ จนจดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่าง
กรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรสาคร
ล.๓-๒๙ คลองบางนา เริ่ ม ต้ น จากบริ เ วณที่ ค ลองบางนา บรรจบกั บ แม่ น้ํ า เจ้ า พระยา
ฝั่งตะวันออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ จนจดแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครอง
ระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ
ล.๓-๓๐ คลองหัวกระบือ เริ่มต้นจากบริเวณที่คลองหัวกระบือ บรรจบกับคลองสนามชัย
ไปทางทิศใต้ จนจดแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างกรุงเทพมหานครกับ
จังหวัดสมุทรปราการ
๔. ที่ โล่ งในบริ เวณหมายเลข ล.๔-๑ และหมายเลข ล.๔-๒ ที่ กํ าหนดไว้ เป็ นสี ขาวมี เส้ นทแยงสี เขี ยว
ให้เป็นที่โล่งเพื่อการสงวนรักษาสภาพการระบายน้ําตามธรรมชาติ มีรายการดังต่อไปนี้
ล.๔-๑ ด้านเหนือ
จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครอง
ระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานี
ด้านตะวันออก จดคลองสิ บ ฝั่ งตะวั นตกและฝั่ งเหนื อ คลองลํ าหิ น ฝั่ งตะวั นตก
คลองแสบแสบ ฝั่งใต้ คลองสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฝั่งใต้ คลองลําหิน ฝั่งตะวันตก คลองต้นไทร ฝั่งเหนือและ
ฝั่งตะวันตก คลองลําต้นไทร ฝั่งตะวันตกและฝั่งใต้ คลองลํานกแขวก ฝั่งตะวันตก คลองกอไผ่ ฝั่งตะวันตก
คลองลํารางตาเสือ ฝั่งเหนือ คลองบึงบัว ฝั่งตะวันตก คลองลําชวดเตย ฝั่งใต้ นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
และคลองลําปลาทิว ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนกรุงเทพ – ชลบุรี สายใหม่ ฟากเหนือ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซอยยายเจิมทองหล่อ ฟากตะวันตก เส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร
กับ ริ ม เขตทางซอยลาดกระบัง ๔ ฟากตะวั น ตก และแนวเขตผั ง เมื อ งรวมด้านใต้ ซึ่ง เป็ น เส้ นแบ่ ง เขต
การปกครองระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ
ด้านตะวันตก จดถนนกิ่ ง แก้ ว ฟากตะวั น ออก ถนนลาดกระบั ง ฟากใต้ ถนน
ร่มเกล้าฟากตะวันออก ถนนเจ้าคุณทหาร ฟากใต้ เส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนร่มเกล้า
ฟากตะวันออก เส้นขนานระยะ ๗๕๐ เมตร กับริมคลองแสนแสบ ฝั่งใต้ ถนนราษฎร์อุทิศ ฟากตะวันออก
ซอยราษฎร์อุทิศ ๑ ฟากตะวันออก คลองบึงไผ่ ฝั่งตะวันออก คลองหนึ่งตะวันออก ฝั่งใต้ คลองพระราชดําริ ๑
ฝั่งตะวันออก คลองสองตะวันออก ฝั่งเหนือ คลองสองตะวันตก ฝั่งเหนือ และถนนหทัยราษฎร์ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้น บริเวณ ล.๑-๔ ล.๑-๑๕ และ ล.๑-๑๘ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน
บริเวณ ล.๕-๓ และ ล.๕-๔ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีเขียว

๑๑
ล.๔-๒ ด้านเหนือ
จดคลองมหาสวัสดิ์ ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างแขวงตลิ่งชันกับแขวงฉิมพลี
และเขตทางรถไฟสายใต้ ฟากตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมคลองชักพระ ฝั่งตะวันตก คลอง
บางเชือกหนัง ฝั่งเหนือ คลองลัดวัดฉิม ฝั่งตะวันตก คลองบางเพลี้ย ฝั่งเหนือ และคลองราชมนตรี ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดคลองบางจาก ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดเขตที่ กํ าหนดตามข้ อบั ญญั ติ กรุ งเทพมหานคร เรื่ อง กํ าหนด
บริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่แขวงบางไผ่
แขวงบางแคเหนือ และแขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๕ คลองบางแวก ฝั่งเหนือ
คลองทวีวัฒนา ฝั่งตะวันออก คลองบางเชือกหนัง ฝั่งใต้ เขตที่กําหนดตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง
กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้างดัดแปลงใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่แขวง
ฉิมพลี แขวงบางระมาด แขวงบางเชือกหนัง และแขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๕
และคลองควาย ฝั่งตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้น บริเวณ ล.๑-๓๓ และ ล.๑-๓๕ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน
๕. ที่โล่งในบริเวณหมายเลข ล.๕-๑ ถึงหมายเลข ล.๕-๒๖ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อนมีเส้นทแยง
สีเขียว ให้เป็นที่โล่งพักน้ําเพื่อการป้องกันน้ําท่วม มีรายการดังต่อไปนี้
ล.๕-๑ บึงข้างโรงเรียนแอนแนกซ์
ล.๕-๒ บึงสีกัน
ล.๕-๓ บึงสะแกงามสามเดือน
ล.๕-๔ บึงมะขามเทศเฉลิมพระเกียรติ
ล.๕-๕ บึงเรือนจําคลองเปรม
ล.๕-๖ บึงในกรมทหารราบที่ ๑๑ รอ.
ล.๕-๗ บึงแบนตาโพ
ล.๕-๘ บึงลําไผ่
ล.๕-๙ บึงตาเกตุ
ล.๕-๑๐ บึงสนามกอล์ฟรถไฟ
ล.๕-๑๑ บึงกระเทียม
ล.๕-๑๒ บึงสวนสยาม
ล.๕-๑๓ บึงปูนซิเมนต์ไทย (บึงฝรั่ง)
ล.๕-๑๔ บึงกุ่ม
ล.๕-๑๕ บึงลําพังพวย

๑๒
ล.๕-๑๖
ล.๕-๑๗
ล.๕-๑๘
ล.๕-๑๙
ล.๕-๒๐
ล.๕-๒๑
ล.๕-๒๒
ล.๕-๒๓
ล.๕-๒๔
ล.๕-๒๕
ล.๕-๒๖

บึงกองพลทหารม้าที่ ๒ และกองพัน ๑ รอ.
บึงพิบูลวัฒนา
บึงมักกะสัน
บึงพระราม ๙
บึงเสือดํา
บึงข้างโรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร
บึงเอกมัย
บึงรับน้ําสวนลุมพินี
บึงโรงงานยาสูบ
บึงหนองบอน
โครงการแก้มลิง คลองมหาชัย – คลองสนามชัย
ด้านเหนือ
จดคลองสนามชัย ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก
จดคลองหัวกระบือ ฝั่งตะวันตก และคลองขุนราชพินิจใจ
ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดคลองลูกวัวเก่า ฝั่งเหนือ คลองเชิงตาแพ ฝั่งเหนือ ถนน
เทียนทะเลฟากตะวันออก และคลองเกาะโพธิ์ ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดคลองแสมดําเหนือ ฝั่งตะวันออก
๖. ที่โล่งในบริเวณหมายเลข ล.๖ ที่กําหนดไว้เป็นสีฟ้ามีเส้นทแยงสีเขียว ให้เป็นที่โล่งเพื่ออนุรักษ์และ
ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมชายฝั่งทะเล มีรายการดังต่อไปนี้
ล.๖
ด้านเหนือ
จดคลองเชิงตาแพ ฝั่งใต้ และคลองลูกวัวเก่า ฝั่งใต้และ
ฝั่งตะวันออก
ด้านตะวันออก
จดคลองขุนราชพินิจใจ ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นเส้นเขตการปกครอง
ของกรุงเทพมหานคร
ด้านตะวันตก
จดคลองบางเสาธง ฝั่ ง ตะวั น ออก คลองศาลเจ้ า พ่ อ
ฝั่งตะวันออก และแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก ซึ่ง
เป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างกรุงเทพมหานครกับ
จังหวัดสมุทรสาคร

