เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๑๖๕ ง

หน้า ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ประกาศกรมศิลปากร
เรื่อง รายชื่อโบราณสถานในเขตกรุงเทพมหานคร
ตามที่ ม าตรา ๔ วรรคหนึ่ ง แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ โบราณสถาน โบราณวั ต ถุ ศิ ล ปวั ต ถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้กําหนดนิยามของคําว่า “โบราณสถาน” หมายความว่า
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ซึ่ ง โดยอายุ หรื อ โดยลั ก ษณะแห่ ง การก่ อ สร้ า ง หรื อ โดยหลั ก ฐานเกี่ ย วกั บ ประวั ติ ข อง
อสังหาริมทรัพย์นั้น เป็นประโยชน์ทางศิลปะ ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี ทั้งนี้ ให้รวมถึงสถานที่ที่เป็น
แหล่งโบราณคดี แหล่งประวัติศาสตร์ และอุทยานประวัติศาสตร์ด้วย
เพื่อให้การปกป้องคุ้มครองโบราณสถานตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
และพิ พิ ธภัณ ฑสถานแห่ งชาติ มีความชัดเจน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ อธิบดีกรมศิลปากรจึงประกาศรายชื่อโบราณสถานในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนี้
สถานทีต่ ั้ง
ลําดับ
ชื่อโบราณสถาน
ที่อยู่
แขวง
เขตคลองสาน
๑
๒

บ้านพระประเสริฐวานิช (เขียว)(วังค้างคาว)
มัสยิดกูวติลอิสลาม (มัสยิดตึกแดง)

๓

มัสยิดเซฟี (มัสยิดตึกขาว)

ถนนเชียงใหม่ ซอย ๑
ซอยสมเด็จเจ้าพระยา ๑
ถนนสมเด็จเจ้าพระยา
เลขที่ ๑๘๑๑
ถนนสมเด็จเจ้าพระยา

สมเด็จเจ้าพระยา
สมเด็จเจ้าพระยา

เลขที่ ๒ หมู่ ๗ ซอยวัจนะ
ถนนรัตนกวี
เลขที่ ๑ หมู่ ๗ ซอยวัจนะ ๑๙
ถนนจอมทอง
เลขที่ ๓๗ หมู่ ๑ ซอยเลิศพัฒนาใต้
ถนนจอมทอง
เลขที่ ๓๕ ซอยวัดสิงห์
ถนนเอกชัย

จอมทอง

สมเด็จเจ้าพระยา

เขตจอมทอง
๑

วัดบางขุนเทียนกลาง

๒

วัดบางขุนเทียนนอก

๓

วัดบางขุนเทียนใน

๔

วัดสิงห์

จอมทอง
จอมทอง
บางขุนเทียน

เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๑๖๕ ง
ลําดับ

หน้า ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑
สถานทีต่ ั้ง

ชื่อโบราณสถาน

ที่อยู่

แขวง

เขตดุสิต
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

ทําเนียบรัฐบาล (บ้านนรสิงห์)
บ้านอัมพวัน
(สํานักงานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย)
เรือนท้าววรคณานันท์ (สมาคมชาวจันทบุรี)
วังปารุสกวัน (ด้านทิศใต้) (สํานักข่าวกรองแห่งชาติ)
ตําหนักพระสุจริตสุดา (โรงเรียนรักษาความปลอดภัย
กองบัญชาการทหารสูงสุด)
เรือนเจ้าจอมมารดาเลื่อน (โรงเรียนนันทนศึกษา)
ตําหนักพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทิพยาลังการ
(โรงเรียนพันธะวัฒนา)
บ้านพลตรี พระยาดํารงแพทยาคุณ (ฮวด วีระไวทยะ)
สํานักงานศูนย์ดาํ เนินการเกี่ยวกับผู้อพยพ สํานักงานปลัด
กระทรวงมหาดไทย)
บ้านสงวนสุข (สมาคมชาวอุบลราชธานี)

๑๒
๑๓

โรงเรียนพาณิชยการสามเสน
วังพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดิลกนพรัฐ
กรมหมื่นสรรควิสัยนรบดี (การไฟฟ้านครหลวงสามเสน)
บ้านพิษณุโลก (บ้านบรรทมสินธุ์)
วัดคอนเซ็ปชัญ (โบสถ์เขมร)

๑๔

วัดนักบุญฟรังซิสซาเวียร์

๑๕
๑๖

ถนนพิษณุโลก
เลขที่ ๒๒๖ ถนนพิษณุโลก

ดุสิต
ดุสิต

เลขที่ ๒๖๖/๑ ถนนศรีอยุธยา
ถนนราชดําเนินนอก
ถนนพระราม ๕

ดุสิต
ดุสิต
สวนจิตรลดา

เลขที่ ๓๕๘
ถนนสุโขทัย

สวนจิตรลดา
ถนนนครไชยศรี

ถนนนครไชยศรี

ถนนนครไชยศรี

เลขที่ ๕๘๐ ซอยสงวนสุข
ถนนพระราม ๕
ซอยสามเสน ๔๔ ถนนสามเสน
เลขที่ ๘๐๙ ถนนสามเสน

ถนนนครไชยศรี
ถนนนครไชยศรี
ถนนนครไชยศรี
สี่แยกมหานาค
วชิรพยาบาล

วัดราชผาติการาม (วัดส้มเกลี้ยง)
อาคารวชิรานุสรณ์ (ในวชิรพยาบาล)

ถนนพิษณุโลก
เลขที่ ๑๖๗ ซอยมิตรคาม
ถนนสามเสน
เลขที่ ๙๔ ซอยมิตรคาม
ถนนสามเสน
เลขที่ ๒ ถนนราชวิถี
ถนนสามเสน

๑

วัดชัยพฤกษมาลาราชวรวิหาร

เลขที่ ๒ หมู่ ๔ ถนนชัยพฤกษ์

ตลิ่งชัน

๑

คริสตจักรสําเหร่ที่ ๑

สําเหร่

๒

บ้านเอกะนาค (พิพิธภัณฑ์ศูนย์กรุงธนบุรีศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา)

เลขที่ ๓๗ ซอยเจริญนคร ๕๙
ถนนเจริญนคร
เลขที่ ๑๐๖๑ ถนนอิสรภาพ
ซอยอิสรภาพ ๑๕

เขตตลิ่งชัน
เขตธนบุรี

วชิรพยาบาล
วชิรพยาบาล
วชิรพยาบาล

หิรัญรูจี

เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๑๖๕ ง
ลําดับ
๓

หน้า ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

ชื่อโบราณสถาน

๔

บ้านพระยาประชากิจกรจักร (แช่ม บุนนาค)
(โรงเรียนอนุบาลวรรณบูรณ์ศึกษา)
วัดซางตาครูส (กุฎีจีน)

๕
๖

ศาลเจ้าเกียนอันเกง
วัดดาวคะนอง

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑
สถานทีต่ ั้ง
ที่อยู่

เลขที่ ๗๓ ถนนเทศบาลสาย ๒

แขวง
วัดกัลยาณ์

เลขที่ ๑๑๒ ซอยกุฎีจีน
วัดกัลยาณ์
ถนนเทศบาลสาย ๑
เลขที่ ๕๘๒
วัดกัลยาณ์
เลขที่ ๕๑๖ ซอยเจริญนคร ๖๕ ดาวคะนอง
ถนนเจริญนคร

เขตบางกอกน้อย
๑
๒
๓

วัดชิโนรสารามวรวิหาร
วัดพระยาทําวรวิหาร
วัดภาวนาภิรตาราม

เขตบางกอกใหญ่
๑
๒

วัดเครือวัลย์วรวิหาร
วัดประดู่ฉิมพลี

เลขที่ ๓ ถนนอิสรภาพ
บ้านช่างหล่อ
เลขที่ ๔๗ ถนนอรุณอัมรินทร์ บ้านช่างหล่อ
เลขที่ ๑๘๗ ถนนบางกอกน้อย- บางขุนนนท์
ตลิ่งชัน
เลขที่ ๓๖ ถนนอรุณอัมรินทร์ วัดอรุณ
เลขที่ ๑๖๘ ซอยเพชรเกษม ๑๕ วัดท่าพระ
ถนนเพชรเกษม

เขตบางเขน
๑

อนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ (อนุสาวรีย์หลักสี่)

เขตบางคอแหลม
๑

วัดราชสิงขร

จุ ด ตั ด ระหว่ า งถนนพหลโยธิ น อนุสาวรีย์
กับถนนรามอินทรา และ
ถนนแจ้งวัฒนะ
เลขที่ ๒๑๑๔ ถนนเจริญกรุง ๗๔ วัดพระยาไกร

เขตบางพลัด
๑

บ้านบางยี่ขัน (โรงเรียนราชการุญเดิม)

๒
๓

วัดดาวดึงษาราม
วัดบวรมงคลราชวรวิหาร

๔
๕
๖

วัดสวนสวรรค์ (ร้าง)
มัสยิดบางอ้อ
วังบางพลู (วังพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพร้อมพงศ์
อธิราช)
วัดพิกุลนอก (ร้าง)

๗

เลขที่ ๗๕๗/๗
ซอยพระปิ่นเกล้า ๒
เลขที่ ๘๗๒
เลขที่ ๕๖๙ ซอยจรัลสนิทวงศ์ ๔๖
ถนนจรัลสนิทวงศ์
ซอยวัดคฤหบดี ๓
ถนนจรัลสนิทวงศ์ ๘๖
เลขที่ ๗๖๙
ซอยเจ้าพระยาสยาม

บางยี่ขัน
บางยี่ขัน
บางยี่ขัน
บางยี่ขัน
บางอ้อ
บางพลัด
บางพลัด

เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๑๖๕ ง
ลําดับ

หน้า ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

ชื่อโบราณสถาน

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑
สถานทีต่ ั้ง
ที่อยู่

แขวง

เขตบางรัก
๑
๒
๓

บ้านพักเลขที่ ๑๑๖ ๑๑๘ และ ๑๒๐ ซอยเจริญกรุง ๓๖
(โรงภาษี)
บ้านเลขที่ ๑ ซอยเจริญกรุง ๓๐ (ตรอกกัปตันบุช)
คริสตจักรไคร้สตเชิช

ถนนเจริญกรุง

บางรัก

ถนนเจริญกรุง
เลขที่ ๑๑ ถนนคอนแวนต์

บางรัก
สีลม

บ้านพระยาศรีธรรมาธิราช (เจิม บุณยรัตนพันธุ์) หรือ
อาคารเลขที่ ๑/๖๔ ในโรงเรียนสีตบุตรบํารุง
บ้านพิบูลธรรม หรือบ้านนนที (กระทรวงพลังงาน)
สถานเสาวภา

ถนนจรัสเมือง

รองเมือง

เลขที่ ๑๗ ถนนพระราม ๑
เลขที่ ๑๘๗๑ ถนนพระราม ๔

รองเมือง
ปทุมวัน

วัดโสมนัสวิหารราชวรวิหาร
บ้านพระยาสุริยานุวัตร (สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)
วังพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร
(วังสะพานขาว) (กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์)
วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร

เลขที่ ๖๔๖ ถนนกรุงเกษม
เลขที่ ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม

วัดโสมนัส
วัดโสมนัส

เลขที่ ๑๐๓๔ ถนนกรุงเกษม

คลองมหานาค

เลขที่ ๑๔๖๔ ถนนหลวง

วัดเทพศิรินทร์

บ้านมหาเสวกตรี พระยาอมเรศร์สมบัติ และบ้านพระยา
บริรักษ์ราชา (สํานักงานเขตพระนคร)
วังพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาท (วังเทเวศร์)
วัดนรนาถสุนทริการาม
วัดสามพระยาวรวิหาร
บ้านวรรณโกวิท
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
หอสมุดมหามกุฏราชวิทยาลัย
โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุง
วังพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสมมตอมรพันธุ์
วังพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามนัศสวาสดิ์ (พุทธสมาคม
แห่งประเทศไทย)
วัดอินทรวิหาร
อนุสาวรีย์ทหารอาสา สงครามโลกครั้งที่ ๑

เลขที่ ๗๘ ซอยสามเสน ๓

วัดสามพระยา

ถนนกรุงเกษม
เลขที่ ๖๖ ถนนกรุงเกษม
ถนนสามเสน
เลขที่ ๖๔ ซอยดําเนินกลางใต้
ถนนราชดําเนินกลาง
ถนนพระสุเมรุ
ถนนเจริญกรุง
เลขที่ ๔๘ ถนนบํารุงเมือง
เลขที่ ๔๑ ถนนพระอาทิตย์

วัดสามพระยา
วัดสามพระยา
วัดสามพระยา
วัดบวรนิเวศ
วัดบวรนิเวศ
วัดบวรนิเวศ
วังบูรพาภิรมย์
เสาชิงช้า
ชนะสงคราม

เลขที่ ๑๔๔ ถนนวิสุทธิกษัตริย์
ถนนหน้าพระธาตุ

บางขุนพรหม
พระบรมมหาราชวัง

เขตปทุมวัน
๑
๒
๓

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
๑
๒
๓
๔

เขตพระนคร
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

หน้า ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๑๖๕ ง
ลําดับ
๑๓
๑๔

ชื่อโบราณสถาน
อุทกทาน (พระแม่ธรณีบีบมวยผม)
สะพานพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และ
พระปฐมบรมราชานุสรณ์

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑
สถานทีต่ ั้ง
ที่อยู่

แขวง

ถนนราชดําเนินใน
ปลายถนนตรีเพชร

พระบรมมหาราชวัง
วังบูรพาภิรมย์

เลขที่ ๒๙๙ ถนนเพชรเกษม

ปากคลองภาษีเจริญ
ปากคลองภาษีเจริญ

ถนนพญาไท
ถนนเพชรบุรี
เลขที่ ๑๕๓ ถนนเพชรบุรี

ถนนพญาไท
ถนนเพชรบุรี
ทุ่งพญาไท

เลขที่ ๑๒๘๐ ถนนโยธา
เลขที่ ๑๓๒๘ ถนนโยธา
เลขที่ ๑๖๒๐ ถนนทรงวาด
เลขที่ ๕๗๙ ซอยวานิช ๑
ถนนทรงสวัสดิ์
เลขที่ ๑/๒๕๕ และ
เลขที่ ๒/๗๖๙ – ๗๗๑
ถนนทรงวาด

ตลาดน้อย
ตลาดน้อย
สัมพันธวงศ์
สัมพันธวงศ์

เขตภาษีเจริญ
๑
๒

วัดกําแพง (บางจาก)
วัดนางชีวรวิหาร

เขตราชเทวี
๑
๒
๓

ตึกอํานวยการกรมปศุสัตว์
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนเพชรบุรี
บ้านพระยาแพทย์พงศาวิสุทธาธิบดี (สุ่น สุนทรเวช)
(มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์)

เขตสัมพันธวงศ์
๑
๒
๓
๔

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตลาดน้อย
วัดกาลหว่าร์ (วัดแม่พระลูกประคํา)
วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร
วัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร

๕

ตึกแถวหัวถนนทรงวาด

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
บวรเวท รุ่งรุจี
อธิบดีกรมศิลปากร

จักรวรรดิ์

