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 แบบฟอร์ม 
พจนานุกรมข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS Data Dictionary) 

1.  ชื่อชั้นข้อมูล 

 ที่ตั้งส านักงานเขตของกรุงเทพมหานคร  

 1.1  ชื่อแฟ้ม bma_dist.shp 

 1.2  แหล่งที่มา  

  หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นเจ้าของข้อมูล 

  ส านักงานปกครองและทะเบียน ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร โทร. 02-2243045 หรือ ภายใน 1357 

 1.3  วัน/เดือน/ป ี 26/03/2556  

 1.4  พื้นหลักฐาน 

   Indian1975  WGS1984 

 1.5  มาตราส่วนแผนที่ฐานที่ใชอ้้างอิง 

   1 : 1,000  1 : 4,000  1 : 20,000  1 : 50,000 

   อื่นๆ (ระบุ) 

 1.6  รูปแบบชั้นข้อมูล 

   Coverage  Grid  Tin  Info 

   Shape file  อื่นๆ (ระบุ) 

 1.7  คุณลักษณะของชั้นข้อมูล 

   Point  Line  Polygon  

 หมายเหตุ : กรุงเทพมหานคร มีการจัดการงานบริหารภายในที่มีองค์ประกอบส าคัญ คือ ส านัก ส านักงาน ส านักงาน

เขตและสภาเขต ซึ่งส านักงานเขตเป็นองค์การบริหารเขตมีอ านาจเกี่ยวกับการปกครองท้องที่ การพัฒนาชุมชน การ

ส่งเสริมอาชีพ การทะเบียน การโยธา การรักษาท่ีสาธารณะ การพัฒนาผังเมืองเขต การระบายน้ า การสาธารณสุข  

การจัดเก็บรายได้ การรักษาความสะอาด การดูแลบ ารุงรักษาต้นไม้ การด าเนินการเก่ียวกับการศึกษา การ

ควบคุมดูแลโรงเรียนประถมศึกษา การดูแลรักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอ่ืน 

ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันกรุงเทพมี 50 ส านักงานเขต 
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2.  การเผยแพร่ข้อมูล 

 2.1  หน่วยงานที่ให้การเผยแพร่ข้อมูล กรุงเทพมหานคร (ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล กองสารสนเทศภูมิศาสตร์) 

 2.2  เผยแพร่ทาง 

  Internet URL :  http://203.155.220.179/wms 

 

3.  รายละเอียดประกอบข้อมูลเชิงต าแหน่ง (Attribute Data) 

 

ชื่อคอลัมน์ 
รูปแบบ
ข้อมูล 

ความกว้าง 
จ านวนต าแหน่ง

ทศนิยม 
ค าอธิบาย 

id_bmadist text 2 - รหัสส านักงานเขต 

name text 30 - ชื่อส านักงานเขต 

dcode text 4 - รหัสเขต 

address text 100 - ที่อยู่ 

tel text 20 - หมายเลขโทรศัพท ์

fax text 20 - หมายเลขโทรสาร 

จ านวน  50 แห่ง 

 

4.  รายละเอียดของรหัส         

 

ชื่อฟิลด์ รหัส ค าอธิบายรหัส 

dcode  
รหัสเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 
2540 

 01 เขตพระนคร 

 02 เขตดุสิต 

 03 เขตหนองจอก 

 04 เขตบางรัก 

 05 เขตบางเขน 

 06 เขตบางกะป ิ
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 07 เขตปทุมวัน 

 08 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 

 09 เขตพระโขนง 

 10 เขตมีนบุรี 

 11 เขตลาดกระบัง 

 12 เขตยานนาวา 

 13 เขตสัมพันธวงศ ์

 14 เขตพญาไท 

 15 เขตธนบุรี 

 16 เขตบางกอกใหญ่ 

 17 เขตห้วยขวาง 

 18 เขตคลองสาน 

 19 เขตตลิ่งชัน 

 20 เขตบางกอกน้อย 

 21 เขตบางขุนเทียน 

 22 เขตภาษีเจริญ 

 23 เขตหนองแขม 

 24 เขตราษฎร์บูรณะ 

 25 เขตบางพลัด 

 26 เขตดินแดง 

 27 เขตบึงกุ่ม 

 28 เขตสาทร 

 29 เขตบางซื่อ 

 30 เขตจตุจักร 

 31 เขตบางคอแหลม 

 31 เขตประเวศ 
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 32 เขตประเวศ 

 33 เขตคลองเตย 

 34 เขตสวนหลวง 

 35 เขตจอมทอง 

 36 เขตดอนเมือง 

 37 เขตราชเทวี 

 38 เขตลาดพร้าว 

 39 เขตวัฒนา 

 40 เขตบางแค 

 41 เขตหลักสี่ 

 42 เขตสายไหม 

 43 เขตคันนายาว 

 44 เขตสะพานสูง 

 45 เขตวังทองหลาง 

 46 เขตคลองสามวา 

 47 เขตบางนา 

 48 เขตทวีวัฒนา 

 49 เขตทุ่งคร ุ

 50 เขตบางบอน 
 

 
 


