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ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร
เร่ือง กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท

ในทองที่แขวงถนนนครไชยศรี แขวงวชิรพยาบาล แขวงดุสิต แขวงสวนจิตรลดา แขวงสี่แยกมหานาค
เขตดุสิต แขวงทุงพญาไท แขวงสามเสนใน เขตพญาไท แขวงวัดโสมนัส เขตปอมปราบศัตรูพาย

และแขวงวัดสามพระยา แขวงบางขุนพรม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2526

โดยที่เปนการสมควรมีขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปล่ียนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในทองที่แขวงถนนนครไชยศรี แขวงวชิรพยาบาล แขวงดุสิต แขวงสวนจิตรลดา แขวงส่ีแยก
มหานาค เขตดุสิต แขวงทุงพญาไท แขวงสามเสนใน เขตพญาไท แขวงวัดโสมนัส เขตปอมปราบศัตรูพาย และแขวงวัดสาม
พระยา แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9 และมาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และมาตรา 67
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518 กรุงเทพมหานครโดยไดรับความเห็นชอบจากสภา
กรุงเทพมหานคร จึงตราขอบัญญัติกรุงเทพมหานครขึ้นไว ดังตอไปนี้

ขอ 1 ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้เรียกวา “ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัด
แปลง ใชหรือเปล่ียนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในทองที่แขวงถนนนครไชยศรี แขวงวชิรพยาบาล แขวงดุสิต แขวง
สวนจิตรลดา แขวงส่ีแยกมหานาค เขตดุสิต แขวงทุงพญาไท แขวงสามเสนใน เขตพญาไท แขวงวัดโสมนัส เขตปอมปราบศัตรู
พาย และแขวงวัดสามพระยา แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2526”

ขอ 2 ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาและกรุงเทพกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป

ขอ 3 ในขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้
(1) “บริเวณที่ 1” หมายความวา พ้ืนที่ในบริเวณระหวางทิศเหนือจดถนนสุโขทัย ซอยสุคันธารามและ

คลองสามเสน ทิศตะวันออกจดถนนพระรามที่ 6 ทิศตะวนัออกเฉียงใตจดทางรถไฟสายตะวันออก ทิศใตจดถนนหลานหลวง
และถนนกรุงเกษม ทิศตะวันตกจดถนนสามเสนและถนนพระรามที่ 5

(2) “บริเวณที่ 2” หมายความวา พ้ืนที่ในบริเวณระหวางทิศเหนือจดถนนนครไชยศรี และคลองสามเสน
ทิศตะวันออกจดถนนพระรามที่ 6 ซอยวัดมะกอก ซอยเสนารักษ เสนตรงจากจุดบรรจบที่ถนนโยธีกับซอยเสนารักษผานถนนศรี
อยุธยาขามทางรถไฟสายตะวันออก และซอยวิทยาลัยครูเพชรบุรี ทิศใตจดถนนเพชรบุรี ถนนหลานหลวง ถนนจักรพรรดิพงษ
ถนนวิสุทธิ์กษัตริยและถนนทาเกษม ทิศตะวันตกจดแมน้ําเจาพระยา ยกเวนบริเวณที่ 1

ทั้งนี้ ตามแผนที่ทายขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้

ขอ 4 ภายในบริเวณที่ 1 หามมิใหบุคคลใดกอสรางหรือดัดแปลงอาคารอื่นใด เวนแตอาคารที่พักอาศัยประเภท
บานเดี่ยว โรงเรียน สถานพยาบาล ศาสนสถาน อาคารหรือสถานที่ทําการของทางราชการ ซึ่งมีความสูงไมเกิน 12 เมตร โดย
วัดจากระดับถนนหรือขอบทางเทาที่ใกลที่สุดถึงสวนที่สูงที่สุดของอาคาร

ขอ 5 ภายในบริเวณที่ 2 หามมิใหบุคคลใดกอสรางหรือดัดแปลงอาคารอื่นใด เวนแตอาคารที่พักอาศัยประเภท
บานเดี่ยว อาคารแถวอยูอาศัย อาคารชุดอยูอาศัย อาคารพาณิชยซึ่งมิใชหองแถวหรือตึกแถว โรงเรียน สถานพยาบาล ศาสน
สถาน อาคารสาธารณะ อาคารหรือสถานที่ทําการของทางราชการ ซึ่งมีความสูงไมเกิน 20 เมตร โดยวัดจากระดับถนนหรือ
ขอบทางเทาที่ใกลที่สุดถึงสวนที่สูงที่สุดของอาคาร
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ขอ 6 อาคารที่กอสรางมากอนและขัดกับขอ 4 หรือขอ 5 หามมิใหทําการดัดแปลง เวนแตจะเปนการดัดแปลงเพื่อ
ใหอาคารนั้นไมขัดกับขอ 4 หรือขอ 5

ขอ 7 อาคารที่กอสรางมากอนและขัดกับขอ 4 หรือขอ 5 และเปนอาคารประเภทควบคุมการใชตามมาตรา 32
แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 หามมิใหเปล่ียนการใชอาคาร เวนแตเปนการเปลี่ยนการใชอาคารเพื่อใหอาคาร
นั้นไมขัดกับขอ 4 หรือขอ 5

1 ขอ 8 ขอบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแกอาคาร ดังตอไปนี้
(1) อาคารของราชการสวนทองถ่ิน ที่ใชในราชการหรือเพ่ือสาธารณประโยชน
(2) เขื่อน สะพาน อุโมงค ทางหรือทอระบายน้ํา รั้วหรือกําแพง

ขอ 9 อาคารที่ไดรับอนุญาตใหกอสรางหรือดัดแปลงกอนวันที่ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ใชบังคับและยังกอสราง
หรือดัดแปลงไมแลวเสร็จ ใหดําเนินการตามที่ไดรับอนุญาตตอไปได แตหามมิใหดัดแปลงอาคารนั้นใหขัดกับขอ 4 หรือขอ 5

ขอ 10 ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้

ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2526
พลเรือเอก เทียม มกรานนท
ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ  เหตุผลในการประกาศใชขอบัญญัติกรุงเทพมหานครฉบับนี้ คือ เนื่องจากไดมีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง
กําหนดบริเวณหามกอสราง ดดัแปลง ใชหรือเปล่ียนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในทองที่แขวงถนนนครไชยศรี
แขวงวชิรพยาบาล แขวงดุสิต แขวงสวนจิตรลดา แขวงส่ีแยกมหานาค เขตดุสิต แขวงทุงพญาไท แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
แขวงวัดโสมนัส เขตปอมปราบศัตรูพาย และแขวงวัดสามพระยา แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร และมาตรา
13 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บัญญัติวา ถาไมมีการออกกฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถิ่นภายใน 1 ป นับ
ต้ังแตวันที่ประกาศนั้นมีผลใชบังคับใหประกาศดังกลาวเปนอันยกเลิก จึงจําเปนตองตราขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 100 ตอนที่ 36 วันที่ 15 มีนาคม 2526

                                               
1ขอ 8 ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ 3 แหงขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปล่ียนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในทองที่
แขวงถนนนครไชยศรี แขวงวชิรพยาบาล แขวงดุสิต แขวงสวนจิตรลดา แขวงส่ีแยกมหานาค เขตดุสิต แขวงทุงพญาไท แขวงสามเสนใน เขตพญาไท แขวงวัดโสมนัส เขตปอง
ปราบศัตรูพาย และแขวงวัดสามพระยา แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และใหใชขอความที่พิมพไวแลวนี้แทน






