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ข้อบญัญติักรงุเทพมหานคร 
เรื�อง กาํหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดดัแปลง ใช้หรือเปลี�ยนการใช้ 

อาคารบางชนิดหรือบางประเภท บริเวณโดยรอบสวนหลวง ร.9  

ในท้องที�แขวงหนองบอน แขวงประเวศ เขตพระโขนง กรงุเทพมหานคร 

พ.ศ. 2532 

 โดยที�เป็นการสมควรมขีอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรื�อง กําหนดบรเิวณหา้มก่อสรา้งดดัแปลง ใชห้รอืเปลี�ยนการใช้
อาคารบางชนิด หรือบางประเภทบริเวณโดยรอบสวนหลวง ร.9 ในท้องที�แขวงหนองบอน แขวงประเวศ เขตพระโขนง 
กรุงเทพมหานคร 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และมาตรา 97 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 กรุงเทพมหานคร โดยความเห็นชอบของสภา
กรุงเทพมหานคร จงึตราขอ้บญัญตัขิึ�นไว ้ดงัต่อไปนี� 

 ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี�เรยีกว่า “ข้อบญัญัติกรุงเทพมหานคร เรื�อง กําหนดบรเิวณห้ามก่อสร้าง ดดัแปลง ใช้หรือ

เปลี�ยนการใชอ้าคารบางชนิดหรอืบางประเภท บรเิวณโดยรอบสวนหลวง ร.9 ในทอ้งที�แขวงหนองบอน แขวงประเวศ เขตพระ
โขนง กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2532” 

 ข้อ 2 ขอ้บญัญตันิี�ใหใ้ชบ้งัคบั ตั �งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา เป็นตน้ไป 

 ข้อ 3 ในขอ้บญัญตันิี� 

  1 (1) “บรเิวณโดยรอบสวนหลวง ร.9” หมายความว่า บรเิวณที� 1 บรเิวณที� 2 และบรเิวณที� 3 ซึ�งมพีื�นที�ทศิ
เหนือจดคลองตาสาด (คลองคู)้ ไปทางทศิตะวนัออกจนสุดคลองและเขา้บรรจบถนนภายในหมู่บา้นเสรอี่อนนุชเลี�ยวซา้ยไปตาม
ถนนในหมู่บา้นเขา้ซอยสเุหร่าบงึหนองบอนเรื�อยมาตามถนนซอยเสน้นี�จนตดักบัคลองศาลาลอยล่างมาตามคลองศาลาลอยล่าง
จนบรรจบกบัคลองมะขามเทศ จากจุดนี�เลี�ยวขวามาตามคลองมะขามเทศจนบรรจบกบัคลองปลดัเปรยีง ทศิตะวนัออกจดคลอง
ปลดัเปรยีง ทศิใตจ้ดคลองหนองบอนและแนวขนานฝั �งใต ้ซึ�งห่างจากแนวเขตถนนของถนนสขุมุวทิซอย 103 (ซอยอุดมสขุ) 15 
เมตร ทศิตะวนัตกจดแนวขนานฝั �งตะวนัออก ซึ�งห่างจากแนวเขตถนนของถนนศรนีครนิทรใ์นระยะ 215 เมตร 
  (2) “บรเิวณที � 1” หมายความว่า พื�นที�ในบรเิวณระหว่างทศิเหนือจดแนวขนาน ซึ�งมรีะยะห่างจากแนว
เขตสวนหลวง ร. 9 ดา้นทศิเหนือ ออกไป 300 เมตร ทศิตะวนัออกจดแนวขนาน ซึ�งมรีะยะห่างจากถนนเฉลมิพระเกยีรต ิร. 9 
ออกไป 300 เมตร เสน้ขนานดา้นทศิตะวนัออกนี�บรรจบกบัแนวขนานซึ�งมรีะยะห่างจากแนวเขตสวนหลวง ร. 9 ดา้นทศิเหนือ 
300 เมตร และบรรจบกบัแนวคลองหนองบอนด้านทศิใต้ ทิศใต้และทศิตะวนัตกจดคลองหนองบอน ยกเว้นบรเิวณบงึรบันํ�า
หนองบอน 
  (3) “บรเิวณที � 2” หมายความว่า พื�นที�ในบรเิวณระหว่างทศิเหนือจดคลองตาสาด (คลองคู)้ ไปทางทิศ
ตะวนัออกจนสุดคลองและเขา้บรรจบถนนภายในหมู่บา้นเสรอี่อนนุช เลี�ยวซา้ยไปตามถนนในหมู่บา้นเขา้ซอยสุเหร่าบงึหนอง
บอนเรื�อยมาตามถนนซอยเสน้นี�จนตดักบัคลองศาลาลอยล่าง ลงมาตามคลองศาลาลอยล่างจนบรรจบคลองมะขามเทศ จากจุด
นี�เลี�ยวขวามาตามคลองมะขามเทศจนบรรจบคลองปลดัเปรยีง ทศิตะวนัออกจดคลองปลดัเปรยีง ทศิใต้จดคลองหนองบอนและ
แนวขนานฝั �งเหนือซึ�งห่างจากแนวเขตถนนของถนนสุขุมวทิซอย 103 (ซอยอุดมสุข) 15 เมตร ทศิตะวนัตกจดแนวขนานฝั �ง
ตะวนัออก ซึ�งห่างจากแนวเขตถนนของถนนศรนีครนิทรใ์นระยะ 215 เมตร ยกเวน้บรเิวณที� 1 และบรเิวณบงึรบันํ�าหนองบอน 
  (4) “บรเิวณที � 3” หมายความว่า พื�นที�ภายในระยะ 15 เมตร จากเขตถนนทั �งสองฟากของถนนสุขุมวทิ
ซอย 103 (ซอยอุดมสขุ) ตั �งแต่ทางแยกตดักบัถนนศรนีครนิทร ์ไปทางทศิตะวนัออกจนจดคลองหนองบอน 

                                                
1 ความใน (1) (2) และ (3) ของขอ้ 3 ถกูยกเลกิโดยขอ้ 4 แห่งขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานครฯ (ฉบบัที� 3) พ.ศ. 2559 และใหใ้ชค้วามใหม่แทนดงัที�พมิพไ์วแ้ลว้ 



 2

 ทั �งนี� ตามแผนที�ทา้ยขอ้บญัญตั2ินี� 
  (5) “สถานกีฬา” หมายความว่า อาคารหรอืส่วนหนึ�งส่วนใดของอาคารหรอืสถานที�ที�ใช้เป็นที�ฝึกซ้อม  
แขง่ขนั หรอืชมกฬีา หรอือาคารที�มลีกัษณะทาํนองเดยีวกนั สาํหรบัใหบ้รกิารแก่ผูเ้ล่นหรอืผูช้ม 
  3 (6) 

 ข้อ 4 ภายในบรเิวณที� 1 หา้มมใิหบุ้คคลใดก่อสรา้งหรอืดดัแปลงอาคารอื�นใด นอกจากอาคารดงัต่อไปนี� 

  4 (1) อาคารที�พกัอาศยัประเภทบา้นเดี�ยว บา้นแฝด บา้นแถว และอาคารอยู่อาศยัรวม 
  (2) อาคารหรอืสถานที�ทาํการของทางราชการ 
  (3) อาคารพาณิชยท์ี�ไม่ใชป้ระเภทอาคารหอ้งแถว ตกึแถว หรอืประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
  (4) สถานกฬีา ซึ�งจุคนดไูดไ้ม่เกนิ 750 คน และไม่ใช่ประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
  (5) ถนน เขื�อน สะพาน อุโมงค ์ทางหรอืท่อระบายนํ�า ท่านํ�า รั �ว กาํแพง ประตู เสาไฟฟ้า ท่อประปา ป้าย
ทางราชการ ป้ายเพื�อการเลอืกตั �ง และป้ายชื�อสถานประกอบกจิการที�มพีื�นที�รวมกนัไม่เกนิ 5 ตารางเมตร 
 ทั �งนี� อาคารตามวรรคหนึ�ง ตอ้งมคีวามสงูไม่เกนิ 15 เมตร โดยวดัจากระดบัถนนหรอืขอบทางเทา้ที�ใกลท้ี�สุดถงึสว่น
ที�สงูที�สดุของอาคาร 

 ข้อ 5 ภายในบรเิวณที� 2 หา้มมใิหบุ้คคลใดก่อสรา้งหรอืดดัแปลงอาคารอื�นใด นอกจากอาคารดงัต่อไปนี� 

  (1) อาคารที�พกัอาศยั 
  (2) อาคารหรอืสถานที�ทาํการของทางราชการ 
  (3) อาคารพาณิชย ์
  5 (4) 
  (5) 
  6 (6) สถานศกึษา 
  (7) สถานกฬีา 
  (8) สถานพยาบาล  
  (9) สถานสงเคราะหห์รอืรบัเลี�ยงคนชรา 
  (10) สถานสงเคราะหห์รอืรบัเลี�ยงเดก็ 
  (11) ถนน เขื�อน สะพาน อุโมงค ์ทางหรอืท่อระบายนํ�า ท่านํ�า รั �ว กาํแพง ประตู เสาไฟฟ้า ท่อประปา และ
ป้าย 

 7 ทั �งนี� อาคารตามวรรคหนึ�ง ตอ้งมคีวามสงูไม่เกนิ 23 เมตร โดยวดัจากระดบัถนนหรอืขอบทางเทา้ที�ใกลท้ี�สุดถงึสว่น
ที�สงูที�สดุของอาคาร 

 ข้อ 6 ภายในบรเิวณที� 3 หา้มมใิหบุ้คคลใดก่อสรา้งหรอืดดัแปลงอาคารดงัต่อไปนี� 

  (1) หอ้งแถว 
  (2) ตกึแถว 
  (3) อาคารพาณิชย ์
  (4) อาคารขนาดใหญ่ 

                                                
2 แผนที�ทา้ยขอ้บญัญตั ิถกูยกเลกิโดยขอ้ 9 แห่งขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานครฯ (ฉบบัที� 3) พ.ศ. 2559 และใหใ้ชแ้ผนที�ใหม่แทนดงัที�พมิพไ์วแ้ลว้ 
3 (6) ของขอ้ 3 ถกูยกเลกิโดยขอ้ 5 แห่งขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานครฯ (ฉบบัที� 3) พ.ศ. 2559 
4 (1) ของขอ้ 4 ถกูยกเลกิโดยขอ้ 6 แห่งขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานครฯ (ฉบบัที� 3) พ.ศ. 2559 และใหใ้ชค้วามใหม่แทนดงัที�พมิพไ์วแ้ลว้ 
5 (4) และ (5) ของขอ้ 5 ถกูยกเลกิโดยขอ้ 7 แห่งขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานครฯ (ฉบบัที� 3) พ.ศ. 2559 
6 ขอ้ 5(6) ความเดมิถกูยกเลกิโดยขอ้ 3 แห่งขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานครฯ (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2547 และใหใ้ชค้วามใหม่แทนดงัที�พมิพไ์วแ้ลว้ 
7 ขอ้ 5 วรรคสอง ความเดมิถกูยกเลกิโดยขอ้ 8 แห่งขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานครฯ (ฉบบัที� 3) พ.ศ. 2559 และใหใ้ชค้วามใหม่แทนดงัที�พมิพไ์วแ้ลว้ 
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  (5) โรงมหรสพ 
  (6) โรงแรม 
  (7) ศนูยก์ารคา้ 
  (8) สถานที�เกบ็สนิคา้ 
  (9) โรงงานอุตสาหกรรม 
  8 (10) ป้ายหรอืสิ�งก่อสร้างที�สร้างขึ�นสําหรบัติดตั �งป้ายทุกชนิด เว้นแต่ป้ายชื�อถนน ตรอก ซอย ป้ายทาง
ราชการ ป้ายชื�อสถานประกอบกจิการที�มพีื�นที�รวมกนัไม่เกนิ 10 ตารางเมตร 

 ข้อ 7 อาคารที�ก่อสรา้งมาก่อนหรอืหลงัวนัที�ขอ้บญัญตันิี�ใชบ้งัคบั หา้มดดัแปลงหรอืเปลี�ยนการใชอ้าคาร เวน้แต่

การดดัแปลงหรอืการเปลี�ยนการใชอ้าคารนั �นไม่ขดักบัขอ้ 4 ขอ้ 5 และขอ้ 6 

 ข้อ 8 อาคารที�ได้รบัใบอนุญาตให้ก่อสร้างหรือดัดแปลงก่อนวนัที�ข้อบัญญัตินี�ใช้บังคับ และยังก่อสร้างหรือ

ดดัแปลงไม่แลว้เสรจ็ใหด้าํเนินการตามที�ไดร้บัอนุญาตต่อไปได ้

 ข้อ 9 ใหผู้ว้่าราชการกรุงเทพมหานครรกัษาการตามขอ้บญัญตันิี� 

 
ประกาศ ณ วนัที� 10 พฤศจกิายน พ.ศ. 2532 

พลตร ีจาํลอง ศรเีมอืง 
ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร 

 
 

หมายเหตุ  เหตุผลในการประกาศใชข้อ้บญัญตัฉิบบันี�  คอื ไดม้ปีระกาศกระทรวงมหาดไทย เรื �อง กําหนดบรเิวณหา้มก่อสรา้ง 

ดดัแปลง ใช้หรอืเปลี �ยนการใช้อาคารบางชนิดหรอืบางประเภท ภายในบรเิวณรอบสวนหลวง ร.9 ในท้องที �แขวงหนองบอน 
แขวงประเวศ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ลงวนัที � 22 มนีาคม 2532 และมาตรา 13 แห่งพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522 บญัญัติว่า ถ้าไม่มีการออกกฎกระทรวงหรอืขอ้บญัญัติท้องถิ �นภายใน 1 ปี นับตั �งแต่วนัที �ประกาศนั �นมผีลใช้บงัคบั ให้
ประกาศดงักล่าวเป็นอนัยกเลกิ จงึจาํเป็นตอ้งตราขอ้บญัญตันิี� 
 
ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 106 ตอนที � 206 วนัที � 23 พฤศจกิายน 2532 
 
 

ข้อบญัญติักรงุเทพมหานครฯ (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2547 

ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพเิศษที � 24 วนัที � 3 มนีาคม 2547 
 

ข้อบญัญติักรงุเทพมหานครฯ (ฉบบัที� 3) พ.ศ. 2559 

ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนพเิศษที � 168 วนัที � 29 กรกฎาคม 2559 
 

                                                
8 ขอ้ 6(10) บญัญตัเิพิ�มโดยขอ้ 5 แห่งขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานครฯ (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2547 และใหใ้ชค้วามใหม่แทนดงัที�พมิพไ์วแ้ลว้ 
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