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ประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่อง ยุบพื้นที่แขวงบางบอน และตั้งแขวงบางบอนเหนือ แขวงบางบอนใต้ แขวงคลองบางพราน
และแขวงคลองบางบอน เขตบางบอน
โดยที่เป็นการสมควรมีประกาศยุบพื้นที่แขวงและตั้งแขวง เขตบางบอน ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
เพื่อประโยชน์ในด้านการปกครอง การบริหาร และการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๒๘ จึงให้ประกาศยุบพื้นที่แขวงบางบอน และตั้งแขวงบางบอนเหนือ แขวงบางบอนใต้
แขวงคลองบางพราน และแขวงคลองบางบอน เขตบางบอน โดยให้มีรายละเอียดเขตพื้นที่ ดังนี้
แขวงบางบอนเหนือ
แนวเขตติดต่อ
ทิศเหนือ
ทิศตะวันออก
ทิศใต้
ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ

แขวงหนองแขม เขตหนองแขม และแขวงหลักสอง เขตบางแค
แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน
แขวงบางบอนใต้ เขตบางบอน
อําเภอกระทุ่มแบน และอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

แนวเขตการปกครองของแขวงบางบอนเหนือ
ทิศเหนือ
เริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างแนวแบ่งเขตการปกครองกรุงเทพมหานครกับอําเภอ
กระทุ่ ม แบน จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร กั บ แนวคลองหนามแดงฝั่ ง เหนื อ ไปทาง
ทิศตะวันออกตามแนวคลองหนามแดงฝั่งเหนือ บรรจบแนวคลองบางโคลัดฝั่งเหนือ
ไปทางทิศตะวันออกตามแนวคลองบางโคลัดฝั่งเหนือ สิ้นสุดที่จุดบรรจบระหว่าง
แนวคลองบางโคลัดฝั่งเหนือกับแนวขอบทางถนนกาญจนาภิเษกฟากตะวันออก
ทิศตะวันออก
เริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างแนวคลองบางโคลัดฝั่งเหนือ กับแนวขอบทางถนน
กาญจนาภิเษก ฟากตะวันออก ไปทางทิศใต้ตามแนวขอบทางถนนกาญจนาภิเษก
ฟากตะวั น ออก สิ้ น สุ ด ที่ จุ ด บรรจบระหว่ า งแนวขอบทางถนนกาญจนาภิ เ ษก
ฟากตะวันออกกับแนวขอบทางถนนเอกชัยฟากเหนือ
ทิศใต้
เริ่ ม ต้ น จากจุ ด บรรจบระหว่ า งแนวขอบทางถนนกาญจนาภิ เ ษกฟากตะวั น ออก
กับแนวขอบทางถนนเอกชัยฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันตกตามแนวขอบทางถนนเอกชัย
ฟากเหนือ สิ้นสุดที่จุดบรรจบระหว่างแนวขอบทางถนนเอกชัยฟากเหนือกับแนว
แบ่งเขตการปกครองกรุงเทพมหานครกับอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๑๕ ง
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เริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างแนวขอบทางถนนเอกชัยฟากเหนือกับแนวแบ่งเขต
การปกครองกรุงเทพมหานครกับอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ไปทางทิศเหนือ
ตามแนวแบ่งเขตการปกครองกรุงเทพมหานครกับอําเมือง และอําเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร สิ้นสุดที่จุดบรรจบระหว่างแนวแบ่งเขตการปกครองกรุงเทพมหานคร
กับอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาครกับแนวคลองหนามแดงฝั่งเหนือ
แขวงบางบอนใต้

แนวเขตติดต่อ
ทิศเหนือ
ทิศตะวันออก
ทิศใต้
ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ

แขวงบางบอนเหนือ เขตบางบอน
แขวงคลองบางบอน เขตบางบอน
แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

แนวเขตการปกครองของแขวงบางบอนใต้
ทิศเหนือ
เริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างแนวแบ่งเขตการปกครองกรุงเทพมหานครกับอําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร กับแนวขอบทางถนนเอกชัยฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันออก
ตามแนวขอบทางถนนเอกชัยฟากเหนือ สิ้นสุดที่จุดบรรจบระหว่างแนวขอบทาง
ถนนเอกชัย ฟากเหนือกับแนวขอบทางถนนกาญจนาภิเษกฟากตะวันออก
ทิศตะวันออก
เริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างแนวขอบทางถนนเอกชัยฟากเหนือ กับแนวขอบทาง
ถนนกาญจนาภิเษกฟากตะวันออก ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนกาญจนาภิเษกฟากตะวันออก
สิ้นสุดที่จุดบรรจบระหว่างแนวขอบทางถนนกาญจนาภิเษกฟากตะวันออกกับแนวเขต
ทางรถไฟ สายวงเวียนใหญ่ - มหาชัยฟากเหนือ
ทิศใต้
เริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างแนวขอบทางถนนกาญจนาภิเษกฟากตะวันออกกับแนวเขต
ทางรถไฟสายวงเวียนใหญ่ - มหาชัยฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันตกตามแนวเขตทางรถไฟ
สายวงเวียนใหญ่ - มหาชัยฟากเหนือ สิ้นสุดที่จุดบรรจบระหว่างแนวเขตทางรถไฟ
สายวงเวียนใหญ่ - มหาชัยฟากเหนือ กับแนวแบ่งเขตการปกครองกรุงเทพมหานคร
กับอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
ทิศตะวันตก
เริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างแนวเขตทางรถไฟสายวงเวียนใหญ่ - มหาชัยฟากเหนือ
กับแนวแบ่งเขตการปกครองกรุงเทพมหานครกับอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
ไปทางทิศเหนือ ตามแนวแบ่งเขตการปกครองกรุงเทพมหานครกับอําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร สิ้นสุดที่จุดบรรจบระหว่างแนวแบ่งเขตการปกครองกรุงเทพมหานคร
กับอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาครกับแนวขอบทางถนนเอกชัยฟากเหนือ
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แขวงคลองบางพราน
แนวเขตติดต่อ
ทิศเหนือ
ทิศตะวันออก
ทิศใต้
ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ

แขวงบางแค เขตบางแค และแขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ
แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง
แขวงคลองบางบอน เขตบางบอน
แขวงบางบอนเหนือ เขตบางบอน

แนวเขตการปกครองของแขวงคลองบางพราน
ทิศเหนือ
เริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างแนวขอบทางถนนกาญจนาภิเษก ฟากตะวันออก
กั บ แนวคลองบางโคลั ด ฝั่ ง เหนื อ ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกตามแนวคลองบางโคลั ด
ฝั่งเหนือ สิ้นสุดที่จุดบรรจบระหว่างแนวคลองบางโคลัดฝั่งเหนือกับแนวคลองวัดสิงห์
ฝั่งตะวันออก
ทิศตะวันออก
เริ่ ม ต้ น จากจุ ด บรรจบระหว่า งแนวคลองบางโคลั ด ฝั่ ง เหนื อ กั บ แนวคลองวั ด สิ ง ห์
ฝั่งตะวันออก ไปทางทิศใต้ตามแนวคลองวัดสิงห์ฝั่งตะวันออก สิ้นสุดที่จุดบรรจบ
ระหว่างแนวคลองวัดสิงห์ฝั่งตะวันออกกับแนวขอบทางถนนเอกชัยฟากเหนือ
ทิศใต้
เริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างแนวคลองวัดสิงห์ฝั่งตะวันออกกับแนวขอบทางถนนเอกชัย
ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันตกตามแนวขอบทางถนนเอกชัยฟากเหนือ สิ้นสุดที่จุดบรรจบ
ระหว่างแนวขอบทางถนนเอกชัยฟากเหนือ กับแนวขอบทางถนนกาญจนาภิเษก
ฟากตะวันออก
ทิศตะวันตก
เริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างแนวขอบทางถนนเอกชัยฟากเหนือกับแนวขอบทาง
ถนนกาญจนาภิเษกฟากตะวันออก ไปทางทิ ศเหนือตามแนวถนนกาญจนาภิเษก
ฟากตะวันออก สิ้นสุดที่จุดบรรจบระหว่างแนวถนนกาญจนาภิเษกฟากตะวันออก
กับแนวคลองบางโคลัด ฝั่งเหนือ
แขวงคลองบางบอน
แนวเขตติดต่อ
ทิศเหนือ
ทิศตะวันออก
ทิศใต้
ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ

แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน
แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง
แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน
แขวงบางบอนใต้ เขตบางบอน
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แนวเขตการปกครองของแขวงคลองบางบอน
ทิศเหนือ
เริ่ ม ต้ น จากจุ ด บรรจบระหว่ า งแนวขอบทางถนนกาญจนาภิ เ ษกฟากตะวั น ออก
กับแนวขอบทางถนนเอกชัยฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวขอบทางถนนเอกชัย
ฟากเหนือ สิ้นสุดที่จุดบรรจบระหว่างแนวขอบทางถนนเอกชัยฟากเหนือกับแนวคลอง
วัดสิงห์ฝั่งตะวันออก
ทิศตะวันออก
เริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างแนวขอบทางถนนเอกชัยฟากเหนือกับคลองวัดสิงห์
ฝั่งตะวันออก ไปทางทิศใต้ตามแนวคลองวัดสิงห์ฝั่งตะวันออก สิ้นสุดที่จุดบรรจบระหว่าง
แนวคลองวัดสิงห์ฝั่งตะวันออกกับแนวเขตทางรถไฟสายวงเวียนใหญ่ - มหาชัยฟากเหนือ
ทิศใต้
เริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างแนวคลองวัดสิงห์ฝั่งตะวันออกกับแนวเขตทางรถไฟ
สายวงเวี ย นใหญ่ - มหาชั ย ฟากเหนื อ ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกตามแนวทางรถไฟ
สายวงเวียนใหญ่ - มหาชัยฟากเหนือ สิ้นสุดที่จุดบรรจบระหว่างแนวเขตทางรถไฟ
สายวงเวียนใหญ่ - มหาชัย ฟากเหนือกับแนวขอบทางถนนกาญจนาภิเษกฟากตะวันออก
ทิศตะวันตก
เริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างแนวเขตทางรถไฟสายวงเวียนใหญ่ - มหาชัยฟากเหนือ
กับแนวขอบทางถนนกาญจนาภิเษกฟากตะวันออก ไปทางทิศเหนือตามแนวขอบทาง
ถนนกาญจนาภิ เ ษก ฟากตะวั น ออก สิ้ น สุ ด ที่ จุ ด บรรจบระหว่ า งแนวขอบทาง
ถนนกาญจนาภิเษกฟากตะวันออก กับแนวขอบทางถนนเอกชัยฟากเหนือ
ตามแผนที่ท้ายประกาศกรุงเทพมหานครนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
พลตํารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

