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ข้อบญัญติักรงุเทพมหานคร 
เรื�อง กาํหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดดัแปลง ใช้หรือเปลี�ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท 

ในท้องที�แขวงถนนนครไชยศรี แขวงวชิรพยาบาล แขวงดสิุต แขวงสวนจิตรลดา แขวงสี�แยกมหานาค 
เขตดสิุต แขวงทุ่งพญาไท แขวงสามเสนใน เขตพญาไท แขวงวดัโสมนัส เขตป้อมปราบศตัรพู่าย 

และแขวงวดัสามพระยา แขวงบางขนุพรหม เขตพระนคร กรงุเทพมหานคร 

พ.ศ. 2526 

 โดยที�เป็นการสมควรมขีอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรื�อง กําหนดบรเิวณหา้มก่อสรา้ง ดดัแปลง ใชห้รอืเปลี�ยนการใช้
อาคารบางชนิดหรอืบางประเภท ในทอ้งที�แขวงถนนนครไชยศร ีแขวงวชริพยาบาล แขวงดุสติ แขวงสวนจติรลดา แขวงสี�แยก
มหานาค เขตดุสติ แขวงทุ่งพญาไท แขวงสามเสนใน เขตพญาไท แขวงวดัโสมนัส เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย และแขวงวดัสาม
พระยา แขวงบางขนุพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
 อาศยัอํานาจตามความในมาตรา 9 และมาตรา 13 แห่งพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และมาตรา 67 
แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518 กรุงเทพมหานครโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากสภา
กรุงเทพมหานคร จงึตราขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานครขึ�นไว ้ดงัต่อไปนี� 

 ข้อ 1 ข้อบญัญัติกรุงเทพมหานครนี�เรียกว่า “ข้อบญัญัติกรุงเทพมหานคร เรื�อง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง 
ดดัแปลง ใชห้รอืเปลี�ยนการใชอ้าคารบางชนิดหรอืบางประเภท ในทอ้งที�แขวงถนนนครไชยศร ีแขวงวชริพยาบาล แขวงดุสติ 
แขวงสวนจติรลดา แขวงสี�แยกมหานาค เขตดุสติ แขวงทุ่งพญาไท แขวงสามเสนใน เขตพญาไท แขวงวดัโสมนัส เขตป้อม
ปราบศตัรพู่าย และแขวงวดัสามพระยา แขวงบางขนุพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2526” 

 ข้อ 2 ขอ้บญัญตัิกรุงเทพมหานครนี�ให้ใช้บงัคบัตั �งแต่วนัถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาและกรุงเทพ
กจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 ข้อ 3 ในขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานครนี� 
  (1) “บรเิวณที � 1” หมายความว่า พื�นที�ในบรเิวณระหว่างทศิเหนือจดถนนสุโขทยั ซอยสุคนัธารามและ
คลองสามเสน ทศิตะวนัออกจดถนนพระรามที� 6 ทศิตะวนัออกเฉียงใต้จดทางรถไฟสายตะวนัออก ทศิใต้จดถนนหลานหลวง
และถนนกรุงเกษม ทศิตะวนัตกจดถนนสามเสนและถนนพระรามที� 5 
  (2) “บรเิวณที � 2” หมายความว่า พื�นที�ในบรเิวณระหว่างทศิเหนือจดถนนนครไชยศร ีและคลองสามเสน 
ทศิตะวนัออกจดถนนพระรามที� 6 ซอยวดัมะกอก ซอยเสนารกัษ์ เสน้ตรงจากจุดบรรจบที�ถนนโยธกีบัซอยเสนารกัษ์ผ่านถนน
ศรอียุธยาขา้มทางรถไฟสายตะวนัออก และซอยวทิยาลยัครูเพชรบุร ีทศิใต้จดถนนเพชรบุร ีถนนหลานหลวง ถนนจกัรพรรดิ
พงษ์ ถนนวสิุทธิ �กษตัรยิแ์ละถนนท่าเกษม ทศิตะวนัตกจดแม่นํ�าเจา้พระยา ยกเวน้บรเิวณที� 1 
 ทั �งนี� ตามแผนที�ทา้ยขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานครนี� 

 1 ข้อ 4 ภายในบรเิวณที� 1 ห้ามมใิห้บุคคลใดก่อสร้างหรอืดดัแปลงอาคารอื�นใดเวน้แต่อาคารที�พกัอาศยัประเภท
บา้นเดี�ยว โรงเรยีน สถานพยาบาล ศาสนสถาน ซึ�งมคีวามสงูไม่เกนิ 12 เมตร โดยวดัจากระดบัถนนหรอืขอบทางเทา้ที�ใกลท้ี�สดุ
ถงึส่วนที�สงูที�สุดของอาคาร 

 2 ข้อ 5 ภายในบรเิวณที� 2 ห้ามมใิห้บุคคลใดก่อสร้างหรอืดดัแปลงอาคารอื�นใดเวน้แต่อาคารที�พกัอาศยัประเภท
บา้นเดี�ยว อาคารแถวอยู่อาศยั อาคารชุดอยู่อาศยั อาคารพาณิชยซ์ึ�งมใิช่หอ้งแถวหรอืตกึแถว โรงเรยีน สถานพยาบาล ศาสนสถาน 
อาคารสาธารณะ ซึ�งมคีวามสงูไม่เกนิ 20 เมตร โดยวดัจากระดบัถนนหรอืขอบทางเทา้ที�ใกลท้ี�สุดถงึส่วนที�สงูที�สุดของอาคาร 

 ข้อ 6 อาคารที�ก่อสร้างมาก่อนและขดักบัขอ้ 4 หรอืขอ้ 5 ห้ามมใิห้ทําการดดัแปลง เว้นแต่จะเป็นการดดัแปลง
เพื�อใหอ้าคารนั �นไม่ขดักบัขอ้ 4 หรอืขอ้ 5 

 
1 ขอ้ 4 แกไ้ขโดย ขอ้ 3 แห่งขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานครฯ (ฉบบัที� 3) พ.ศ. 2565 
2 ขอ้ 5 แกไ้ขโดย ขอ้ 4 แห่งขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานครฯ (ฉบบัที� 3) พ.ศ. 2565 
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 ข้อ 7 อาคารที�ก่อสร้างมาก่อนและขดักบัขอ้ 4 หรอืขอ้ 5 และเป็นอาคารประเภทควบคุมการใชต้ามมาตรา 32 
แห่งพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 หา้มมใิหเ้ปลี�ยนการใชอ้าคาร เวน้แต่เป็นการเปลี�ยนการใชอ้าคารเพื�อใหอ้าคาร
นั �นไม่ขดักบัขอ้ 4 หรอืขอ้ 5 

 3 ข้อ 8 ขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานครนี�มใิหใ้ชบ้งัคบัแก่อาคาร ดงัต่อไปนี� 
  (1) อาคารของหน่วยงานของรฐั อาคารของหน่วยงานในกํากบัของรฐั หรอือาคารของหน่วยงานที�ไดร้บั
เงนิอุดหนุนที�รฐับาลจดัสรรให ้เพื�อใชใ้นราชการ หรอืจดัทาํบรกิารสาธารณะ หรอืจดัใหม้สีิ�งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
  (2) เขื�อน สะพาน อุโมงค ์ทางหรอืท่อระบายนํ�า รั �วหรอืกําแพง 

 ข้อ 9 อาคารที�ไดร้บัอนุญาตใหก้่อสรา้งหรอืดดัแปลงก่อนวนัที�ขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานครนี�ใชบ้งัคบัและยงัก่อสรา้ง
หรอืดดัแปลงไม่แลว้เสรจ็ ใหด้าํเนินการตามที�ไดร้บัอนุญาตต่อไปได ้แต่หา้มมใิหด้ดัแปลงอาคารนั �นใหข้ดักบัขอ้ 4 หรอืขอ้ 5 

 ข้อ 10 ใหผู้ว้่าราชการกรุงเทพมหานครรกัษาการตามขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานครนี� 
 

ประกาศ ณ วนัที� 28 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2526 
พลเรอืเอก เทยีม มกรานนท ์
ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร 

 

หมายเหตุ  เหตุผลในการประกาศใชข้อ้บญัญตักิรุงเทพมหานครฉบบันี�  คอื เนื �องจากได้มปีระกาศกระทรวงมหาดไทย เรื �อง 
กําหนดบรเิวณห้ามก่อสร้าง ดดัแปลง ใช้หรอืเปลี �ยนการใช้อาคารบางชนิดหรอืบางประเภท ในท้องที �แขวงถนนนครไชยศร ี
แขวงวชริพยาบาล แขวงดุสติ แขวงสวนจติรลดา แขวงสี �แยกมหานาค เขตดุสติ แขวงทุ่งพญาไท แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
แขวงวดัโสมนัส เขตป้อมปราบศตัรพู่าย และแขวงวดัสามพระยา แขวงบางขนุพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร และมาตรา 
13 แห่งพระราชบญัญตัิควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บญัญตัิว่า ถ้าไม่มกีารออกกฎกระทรวงหรอืขอ้บญัญตัทิ้องถิ �นภายใน 1 ปี 
นับตั �งแต่วนัที �ประกาศนั �นมผีลใชบ้งัคบัใหป้ระกาศดงักล่าวเป็นอนัยกเลกิ จงึจาํเป็นตอ้งตราขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานครนี� 
 
ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 100 ตอนที � 36 วนัที � 15 มนีาคม 2526 
 
 

ข้อบญัญติักรงุเทพมหานครฯ (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2535 

ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 109 ตอนที � 91 วนัที � 28 สงิหาคม 2535 
 

ข้อบญัญติักรงุเทพมหานครฯ (ฉบบัที� 3) พ.ศ. 2565 

 ข้อ 1 ข้อบญัญัติกรุงเทพมหานครนี�เรียกว่า “ข้อบญัญัติกรุงเทพมหานคร เรื�อง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง 
ดดัแปลง ใชห้รอืเปลี�ยนการใชอ้าคารบางชนิดหรอืบางประเภท ในทอ้งที�แขวงถนนนครไชยศร ีแขวงวชริพยาบาล แขวงดุสติ 
แขวงสวนจติรลดา แขวงสี�แยกมหานาค เขตดุสติ แขวงทุ่งพญาไท แขวงสามเสนใน เขตพญาไท แขวงวดัโสมนัส เขตป้อม
ปราบศตัรพู่าย และแขวงวดัสามพระยา แขวงบางขนุพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร (ฉบบัที� 3) พ.ศ. 2565” 
 ความตามวรรคหนึ�ง ขอ้ความว่า “แขวงทุ่งพญาไท แขวงสามเสนใน เขตพญาไท” ใหห้มายถงึ “แขวงทุ่งพญาไท เขต
ราชเทว ีแขวงสามเสนใน เขตพญาไท” 

ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพเิศษ 130ง วนัที � 9 มถิุนายน 2565 

 
3 ขอ้ 8  ซึ�งแกไ้ขโดยขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานครฯ (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2535 แกไ้ขโดยขอ้ 5 แห่งขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานครฯ (ฉบบัที� 3) พ.ศ. 2565  



 

 

 


