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ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร
เร่ือง กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท
ในทองที่เขตมีนบุรี แขวงคลองสิบ แขวงคูฝงเหนือ เขตหนองจอก และแขวงคลองสามประเวศ

แขวงลําปลาทิว แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2525

โดยที่เปนการสมควรมีขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กําหนดบริเวณหามกอสรางดัดแปลง ใชหรือเปล่ียนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และมาตรา 67 แหงพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518 กรุงเทพมหานครโดยไดรับความเห็นชอบจากสภากรุงเทพ
มหานคร จึงตราขอบัญญัติกรุงเทพมหานครขึ้นไว ดังตอไปนี้

ขอ 1 ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้เรียกวา “ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัด
แปลง ใชหรือเปล่ียนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในทองที่เขตมีนบุรี แขวงคลองสิบ แขวงคูฝงเหนือ เขตหนองจอก
และแขวงคลองสามประเวศ แขวงลําปลาทิว แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2525”

ขอ 2 ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาและกรุงเทพกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป

1 ขอ 3 ภายในบริเวณจากจุดบรรจบของแนวถนนหทัยราษฎรฝงตะวันออกกับเสนแบงเขตกรุงเทพมหานครกับ
จังหวัดปทุมธานี ไปทางทิศตะวันออกตามเสนแบงเขตกรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานีจนจดคลองสิบฝงตะวันตก จากจุดนี้
เล้ียวขวาไปทางทิศใตตามคลองสิบตอคลองลําหินตอคลองลําตนไทรจนจดคลองลํากอไผฝงใต จากจุดนี้เล้ียวซายไปทางทิศ
ตะวันออกตามคลองลํากอไผจนจดคลองลําปลาทิวฝงตะวันตก จากจุดนี้เล้ียวขวาไปทางทิศใตตามคลองลําปลาทิวจนจดเสน
แบงเขตกรุงเทพมหานครกับจังหวดัสมุทรปราการ จากจุดนี้เล้ียวขวาไปทางทิศตะวันตกตามเสนแบงเขตกรุงเทพมหานครกับ
จังหวัดสมุทรปราการจนจดถนนประชาราษฎรอุทิศฝงตะวันออก จากจุดนี้เล้ียวขวาไปทางทิศเหนือตามถนนประชาราษฎรอุทิศ
จนจดถนนสุขุมวิท 77 ฝงใต จากจุดนี้เล้ียวขวาไปทางทิศตะวันออกตามถนนสุขุมวิท 77 จนจดถนนรมเกลาฝงตะวันออก จาก
จุดนี้เล้ียวซายไปทางทิศเหนือ ตามถนนรมเกลาจนจดถนนรามคําแหงฝงใต จากจุดนี้เล้ียวขวาไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามถนนรามคําแหงจนจดถนนสุวินทวงศฝงเหนือ จากจุดนี้เล้ียวขวาไปทางทิศตะวันออกตามถนนสุวินทวงศจนจดถนนราษฎร
อุทิศฝงตะวันตก จากจุดนี้เล้ียวซายไปทางทิศเหนือตามแนวถนนราษฎรอุทิศและขนานกับแนวคันปองกันน้ําทวมไปจนจดประตู
ระบายน้ํามีนบุรี จากจุดนี้ตรงไปทางทิศเหนือตามแนวคันปองกันน้ําทวมจนจดถนนประชารวมใจฝงใต จากจุดนี้เล้ียวซายไป
ตามถนนประชารวมใจฝงใตจนจดถนนนิมิตรใหม จากจุดนี้เล้ียวขวาไปทางทิศเหนือตามถนนนิมิตรใหมจนจดแนวคันดิน
ซึ่งอยูหางจากถนนวัดสุขใจฝงใตมาทางทิศใต 30 เมตร จากจุดนี้เล้ียวซายไปทางทิศตะวันตกตามแนวคันดินนี้จนจดถนนหทัย
ราษฎรฝงตะวันออก จากจุดนี้เล้ียวขวาไปทางทิศเหนือตามถนนหทยัราฎรตอแนวถนนหทัยราษฎรจนจดเสนแบงเขต
กรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานี โดยไมรวมพ้ืนที่ของการนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังและพ้ืนที่ในบริเวณระหวางทิศเหนือ
จดคลองประเวศบุรีรมย ทิศใตจดเสนขนานซึ่งหางจากเขตถนนสุขุมวิท 77 (ถนนออนนุช-ลาดกระบัง) มาทางทิศใต 40 เมตร
ทิศตะวันออกจดคลองหัวตะเข ทิศตะวันตกจดคลองหนองปรือ ตามแผนที่ทายขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้2 หามมิใหบุคคลใด
กอสรางอาคารอื่นใด เวนแต

                                               
1 ขอ 3 ความเดิมถูกยกเลิกโดย ขอ 3 แหงขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปล่ียนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภทในทองที่
เขตมีนบุรี แขวงคลองสิบ แขวงคูฝงเหนือ เขตหนองจอก และแขวงคลองสามประเวศ แขวงลําปลาทิว แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544
และใหใชขอความที่พิมพไวแลวนี้แทน
2 แผนที่ทายขอบัญญัติกรุงเทพมหานครเดิมถูกยกเลิกโดยขอ 5 แหงขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เร่ือง กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปล่ียนการใชอาคารบางชนิด
หรือบางประเภทฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 และใหใชแผนที่ทายขอบัญญัติกรุงเทพมหานครใหมดังที่พิมพไวแลว
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(1) อาคารหรือที่ทําการของทางราชการ หรืออาคารที่ใชเพ่ือสาธารณูปโภค
(2) สถานศึกษาหรือสถานพยาบาลที่มีความสูงไมเกิน 23 เมตร และมีพ้ืนที่ประกอบการในที่ดิน

แปลงเดียวกันไมเกิน 10,000 ตารางเมตร
(3) อาคารพักอาศัยประเภทบานเดี่ยว
(4) อาคารพาณิชยหรืออาคารพาณิชยพักอาศัยประเภทบานเดี่ยวที่มีความสูงไมเกิน 15 เมตร และมี

พ้ืนที่ประกอบการพาณิชยรวมกันไมเกิน 100 ตารางเมตร ซึ่งไมใชหองแถวหรือตึกแถว
(5) โรงเรือนที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตรที่มีพ้ืนที่ไมเกิน 2,000 ตารางเมตร
(6) ถนน เขื่อน สะพาน อุโมงค ทางหรือทอระบายน้ํา ทาน้ํา ทาจอดเรือ รั้ว กําแพง ประตู ปาย
ทั้งนี้ อาคารตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ตองปฏิบัติดังตอไปนี้
(ก) มีระยะหางระหวางอาคารไมนอยกวา 2 เมตร และมีระยะหางจากเขตที่ดินไมนอยกวา 1 เมตร
(ข) มีอัตราสวนพ้ืนที่อาคารรวมกันทุกชั้นตอพ้ืนที่ดินของอาคารทุกหลังที่กอสรางขึ้นในที่ดินแปลงเดียว

กันไมเกิน 3 ตอ 1
(ค) มีที่วางปราศจากสิ่งปกคลุมไมนอยกวารอยละ 30 ของที่ดินแตละแปลง
(ง) การวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับถนนที่ใกลที่สุดถึงสวนที่สูงที่สุดของอาคาร อาคารทรงจั่ว

หรือทรงทางสถาปตยกรรมไทยใหวัดความสูงจากระดับถนนที่อยูใกลที่สุดถึงผนังหรือยอดฝาดานที่สูงที่สุดของชั้นที่อยูสูงที่สุด
(จ) อาคารที่กอสรางบริเวณริมสองฝงคลองดงัตอไปนี้ ตองมีที่วางตามแนวขนานริมฝงคลองไมนอยกวา 6

เมตร เวนแตเปนการกอสรางเพื่อการคมนาคมทางน้ํา การสาธารณูปโภค เขื่อน รั้ว หรือกําแพง
1. คลองสามวา จากจุดบรรจบแนวเขตกรุงเทพมหานครไปทางทิศใตจนถึงจุดบรรจบคลองหนึ่ง

ตะวันออก
2. คลองบึงลํากระดาน จากจุดบรรจบแนวเขตกรุงเทพมหานครไปทางทิศใตจนถึงจุดบรรจบคลอง

ลําตาสอนกับคลองสี่ตะวันออก
3. คลองลาดงูเหา จากจุดบรรจบคลองลําตาโคนกับคลองลําตาสอนลงไปทางทิศใตจนถึงจุดบรรจบ

คลองมะเขือขื่น และไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตจนบรรจบคลองหนึ่งตะวันออก
4. คลองลําตาโคน จากจุดบรรจบคลองเกาไปทางทิศตะวันตกจนถึงจุดบรรจบคลองลําตาสอนกับ

คลองลาดงูเหา
5. คลองลําตาสอน จากจุดบรรจบคลองสี่ตะวันออกไปทางทิศใตจนถึงจุดบรรจบคลองลําตาโคนกับ

คลองลาดงูเหา
6. คลองแปด จากจุดบรรจบแนวเขตกรุงเทพมหานครไปทางทิศใตจนถึงจุดบรรจบคลองสี่ตะวันออก
7. คลองลํารางสะตือ จากจุดบรรจบคลองหนึ่งตะวันออกกับคลองสองตะวันออกลงมาทางใตจนถึง

จุดบรรจบคลองแสนแสบ
8. คลองเกา จากจุดบรรจบแนวเขตกรุงเทพมหานครไปทางทิศใตจนถึงจุดบรรจบคลองแบนชะโด
9. คลองสิบ จากจุดบรรจบแนวเขตกรุงเทพมหานครลงมาทางใตจนถึงจุดบรรจบคลองสนามกลาง

ลํา
10. คลองแบนชะโด จากจุดบรรจบคลองเกาไปทางทิศใตจนถึงจุดบรรจบคลองลัดตาเตี้ยและไปทาง

ทิศตะวันตกเฉียงใตจนถึงจุดบรรจบคลองบึงแตงโม
11. คลองลําบอยาว จากจุดบรรจบคลองเกาและคลองมะเขือขื่นไปทางตะวันออกจนถึงจุดบรรจบ

คลองลําหิน
12. คลองลัดตาเตี้ย จากจุดบรรจบคลองแบนชะโดไปทางทิศใตจนถึงจุดบรรจบคลองแสนแสบ
13. คลองมะเขือขื่น จากจุดบรรจบคลองลาดงูเหาไปทางทิศตะวันออกจนถึงจุดบรรจบคลองเกา
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14. คลองบึงแตงโม จากจุดบรรจบคลองแบนชะโดกับคลองระบายน้ําไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตจน
บรรจบกับคลองหนึ่งตะวันออกตัดกับคลองสองตะวันออก

15. คลองลําหิน จากจุดบรรจบคลองสนามกลางลํา ลงมาทางใตจนบรรจบคลองแสนแสบ
16. คลองหนึ่งตะวันออก จากจุดบรรจบคลองสองตะวันออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตจนถึงจุด

บรรจบถนนนิมิตรใหม
17. คลองแสนแสบ จากจุดบรรจบคลองลัดตาเตี้ยไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต จนถึงจุดบรรจบคลอง

บึงไผ
18. คลองบึงไผ จากจุดบรรจบคลองหนึ่งตะวันออกไปทางทิศใตจนถึงคลองแสนแสบ
19. คลองตะโหนด จากจุดบรรจบคลองแสนแสบไปทางทิศใตจนถึงคลองลําบึงขวาง
20. คลองสี่ จากจุดบรรจบคลองแสนแสบไปทางทิศใตจนถึงคลองลําบึงขวาง และลงไปทางทิศใตจน

ถึงจุดบรรจบกับคลองประเวศบุรีรมย
21. คลองบึงใหญ จากจุดบรรจบคลองแสนแสบไปทางทิศใตจนถึงจุดบรรจบคลองลํานกแขวก
22. คลองลําหินใต จากจุดบรรจบคลองแสนแสบไปทางทิศใตจนถึงจุดบรรจบคลองลําตนไทรกับ

คลองนาตับ
23. คลองบานเกาะ จากจุดบรรจบคลองลําหินใตไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต จนถึงคลองบึงใหญ
24. คลองลําตนไทร จากจุดบรรจบคลองลําหินใตไปทางทิศใตจนถึงคลองลํานกแขวก
25. คลองลํานกแขวก จากจุดบรรจบคลองลําตนไทรไปทางทิศใตจนถึงจุดบรรจบคลองตาเสือ
26. คลองลําบึงขวาง จากจุดบรรจบคลองบึงใหญไปทางทิศตะวันตกจนถึงจุดตัดถนนรมเกลา
27. คลองสาม จากจุดบรรจบคลองลําบึงขวางไปทางทิศใตจนถึงจุดบรรจบคลองประเวศบุรีรมย
28. คลองบึงบัว จากจุดบรรจบคลองตาเสือไปทางทิศใตจนถึงจุดบรรจบคลองลําพุทรากับคลอง

ลําชวดเตย
29. คลองชําชวดเตย จากจุดบรรจบคลองลําพุทรากับคลองบึงบัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตจนถึง

คลองลําปลาทิว
30. คลองลําปลาทิว จากจุดบรรจบคลองลําชวดเตยไปทางทิศใตจนถึงแนวเขตกรุงเทพมหานคร
31. ตลองประเวศบุรีรมย จากจุดบรรจบคลองลําปลาทิวไปทางทิศตะวันตกจนถึงถนนรมเกลา
32. คลองสองตะวันออก จากจุดบรรจบถนนหทัยราษฎรไปทางทิศตะวันออกจนถึงจุดบรรจบคลอง

หนึ่งตะวันออก
33. คลองสามตะวันออก จากจุดบรรจบถนนหทัยราษฎรไปทางทิศตะวันออกจนถึงจุดบรรจบคลอง

ลาดงูเหา
34. คลองสี่ตะวันออก จากจุดบรรจบถนนหทัยราษฎรไปทางทิศตะวันออกจนถึงจุดบรรจบคลอง

ลําตาโคน
3 ขอ 4
3 ขอ 5
3 ขอ 6

ขอ 7 ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้

                                               
3 ขอ 4, ขอ 5 และขอ 6 ถูกยกเลิกโดย ขอ 4 แหงขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปล่ียนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภทใน
ทองที่เขตมีนบุรี แขวงคลองสิบ แขวงคูฝงเหนือ เขตหนองจอก และแขวงคลองสามประเวศ แขวงลําปลาทิว แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2544
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ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2525
พลเรือเอก เทียม มกรานนท
ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ  เหตุผลในการประกาศใชขอบัญญัติกรุงเทพมหานครฉบับนี้ คือ เนื่องจากไดมีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง
กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปล่ียนการใชอาคารชนิดใดหรือประเภทใดในทองที่เขตมีนบุรี แขวงคลองสิบ แขวง
คูฝงเหนือ เขตหนองจอก และแขวงคลองสามประเวศ แขวงลําปลาทิว แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ลงวัน
ท่ี 10 กรกฎาคม 2524 และ ฉบับแกไขเพ่ิมเติม ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2524 ซึ่งมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 28 กรกฎาคม 2524 และ
มาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บัญญัติใหดําเนินการออกขอบัญญัติทองถิ่นภายในหนึ่งปนับ
ต้ังแตวันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยมีผลใชบังคับ จึงจําเปนตองตราขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ขึ้น

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 99 ฉบับพิเศษ ตอนที่ 101 วันที่ 22 กรกฎาคม 2525






