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ข้อบญัญติักรงุเทพมหานคร 
เรื�อง กาํหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดดัแปลง ใช้หรือเปลี�ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท  

ภายในบริเวณฝั �งธนบุรีตรงข้ามบริเวณกรงุรตันโกสินทร ์ในท้องที�แขวงบางยี�ขนั เขตบางพลดั  

แขวงอรณุอมรินทร ์แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย แขวงวดัอรณุ เขตบางกอกใหญ่  

แขวงวดักลัยาณ์ เขตธนบุรี และแขวงสมเดจ็เจ้าพระยา เขตคลองสาน กรงุเทพมหานคร  

พ.ศ. 2535 

 โดยที�เป็นการสมควรตราขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร ว่าดว้ย กําหนดบรเิวณหา้มก่อสรา้ง ดดัแปลง ใชห้รอืเปลี�ยน
การใชอ้าคารบางชนิดหรอืบางประเภท ภายในบรเิวณฝั �งธนบุรตีรงขา้มบรเิวณกรุงรตันโกสนิทร ์ในทอ้งที�แขวงบางยี�ขนั เขต
บางพลดั แขวงอรุณอมรนิทร ์แขวงศริริาช เขตบางกอกน้อย แขวงวดัอรุณ เขตบางกอกใหญ่ แขวงวดักลัยาณ์ เขตธนบุร ีและ
แขวงสมเดจ็เจา้พระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และมาตรา 97 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 กรุงเทพมหานคร โดยความเห็นชอบของสภา
กรุงเทพมหานคร จงึตราขอ้บญัญตัขิึ�นไว ้ดงัต่อไปนี� 

 ข้อ 1 ข้อบญัญัตินี�เรียกว่า “ข้อบญัญัติกรุงเทพมหานคร เรื�อง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดดัแปลง ใช้หรอื

เปลี�ยนการใชอ้าคารบางชนิดหรอืบางประเภท ภายในบรเิวณฝั �งธนบุรตีรงขา้มบรเิวณกรุงรตันโกสนิทร ์ในทอ้งที�แขวงบางยี�ขนั 
เขตบางพลดั แขวงอรุณอมรนิทร ์แขวงศริริาช เขตบางกอกน้อย แขวงวดัอรุณ เขตบางกอกใหญ่ แขวงวดักลัยาณ์ เขตธนบุร ี
และแขวงสมเดจ็เจา้พระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2535” 

 ข้อ 2 ขอ้บญัญตันิี�ใหใ้ชบ้งัคบัตั �งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 ข้อ 3 ในขอ้บญัญตันิี� 

  (1) “ภายในบรเิวณฝั�งธนบุรตีรงขา้มบรเิวณกรุงรตันโกสนิทร”์ ประกอบดว้ย 
   (ก) “บรเิวณที � 1” หมายความว่า พื�นที�ในบรเิวณระหว่างทศิเหนือจดกึ�งกลางคลองวดัระฆงั ทศิใตจ้ด
คลองบางกอกใหญ่ฝั �งใต้ ทศิตะวนัออกจดกึ�งกลางแม่นํ�าเจ้าพระยา ทศิตะวนัตกจดคลองบ้านขมิ�นฝั �งตะวนัตกและแนวถนน
โครงการอรุณอมรนิทร ์
   (ข) “บรเิวณที � 2” หมายความว่า พื�นที�ในบรเิวณระหว่างทศิเหนือจดคลองบางกอกน้อยฝั �งเหนือ ทศิ
ใตจ้ดถนนพรานนก ทศิตะวนัออกจดแนวกึ�งกลางแม่นํ�าเจา้พระยา ทศิตะวนัตกจดถนนอรุณอมรนิทรฝั์ �งตะวนัตก 
   (ค) “บรเิวณที � 3” หมายความว่า พื�นที�ในบรเิวณระหว่างทศิเหนือจดถนนรถไฟและถนนพรานนก 
ทิศใต้จดแนวกึ�งกลางคลองวดัระฆงั ทิศตะวนัออกจดถนนอรุณอมรินทร์ฝั �งตะวนัตกและแนวกึ�งกลางแม่นํ�าเจ้าพระยา ทิศ
ตะวนัตกจดคลองบา้นขมิ�นฝั �งตะวนัตก 
   (ง) “บรเิวณที � 4” หมายความว่า พื�นที�บรเิวณระหว่างทศิตะวนัออกเฉียงเหนือจดคลองบางยี�ขนัฝั �ง
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ทศิใต้จดคลองบางกอกน้อยฝั �งเหนือ ทศิตะวนัออกเฉียงใต้จดแนวกึ�งกลางแม่นํ�าเจา้พระยา ทศิตะวนัตก
จดแนวเสน้ซึ�งลากตรงจากกําแพงวดัดาวดงึษารามจดคลองบางยี�ขนั กําแพงวดัดาวดงึษาราม ซอยวดัดาวดงึษ์ เสน้ตรงซึ�งลาก
จากจุดบรรจบของซอยวดัดาวดงึษ์กบัถนนสมเดจ็พระปิ�นเกลา้ไปจดจุดบรรจบของซอยวดัดุสติารามกบัถนนสมเดจ็พระปิ�นเกลา้ 
ซอยวดัดุสติาราม ซอยทางเขา้พพิธิภณัฑเ์รอืราชพธิแีละคลองขนมจนี 
   (จ) “บรเิวณที � 5” หมายความว่า พื�นที�ในบรเิวณระหว่างทศิเหนือจดแนวกึ�งกลางแม่นํ�าเจา้พระยา 
ทศิใตจ้ดซอยวดักลัยาณ์และถนนเทศบาลสาย 1 และเสน้ตรงซึ�งลากจากจุดบรรจบของถนนประชาธปิก ถนนลอดใตส้ะพานพระ
พุทธยอดฟ้าฯ ไปยงัจุดบรรจบของถนนพญาไมก้บัซอยอุทยั ทศิตะวนัออกจดซอยสมเดจ็เจา้พระยา 1 ทศิตะวนัตกจดคลอง
บางกอกใหญ่ฝั �งตะวนัออก 
 ทั �งนี� ตามแผนที�ทา้ยขอ้บญัญตันิี� 
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  (2) “สถานที �เกบ็สนิคา้” หมายความว่า อาคารหรอืส่วนหนึ�งส่วนใดของอาคาร หรอือาคารที�มลีกัษณะใน
ทาํนองเดยีวกนัที�ใชเ้ป็นที�สาํหรบัเกบ็ พกั หรอืขนถ่ายสนิคา้หรอืสิ�งของเพื�อประโยชน์ทางการคา้ 
  (3) “สถานกฬีา” หมายความว่า อาคารหรอืส่วนหนึ�งส่วนใดของอาคารหรือสถานที�ที�ใช้เป็นที�ฝึกซ้อม
แขง่ขนั หรอืชมกฬีา หรอือาคารที�มลีกัษณะทาํนองเดยีวกนั สาํหรบัใหบ้รกิารแกผู่เ้ล่นหรอืผูช้มเพื�อประโยชน์ทางการคา้ 

 1 ข้อ 4 ภายในบรเิวณที� 1 หา้มบุคคลใดก่อสรา้งหรอืดดัแปลงอาคารอื�นใด ยกเวน้อาคารทางศาสนา อาคารที�ทํา

การของทางราชการ และอาคารที�พกัอาศยัที�มใิช่หอ้งแถว ตกึแถว บา้นแถว หอพกั หรอือาคารชุด โดยใหม้คีวามสงูไม่เกนิ 16 
เมตร ทั �งนี� ใหว้ดัจากระดบัถนนหรอืขอบทางเทา้ที�ใกลท้ี�สดุถงึสว่นที�สงูที�สดุของอาคาร 

 2 ข้อ 4/1 ภายในบรเิวณที� 2 หา้มบุคคลใดก่อสรา้งหรอืดดัแปลงอาคารอื�นใด เวน้แต่ 

  (1) อาคารทางศาสนา 
  (2) อาคารที�ทาํการของทางราชการ 
  (3) อาคารที�พกัอาศยัที�มใิช่หอ้งแถว ตกึแถว บา้นแถว หอพกั หรอือาคารชุด 
  (4) อาคารสาธารณูปโภค อาคารสาธารณูปการ ซึ�งเป็นของหน่วยงานของรฐัหรอืหน่วยงาน ในกาํกบัของ
รฐั เพื�อจดัทาํบรกิารสาธารณะหรอืจดัใหม้สีิ�งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
 การก่อสรา้งหรอืดดัแปลงอาคารภายในบรเิวณที� 2 ตาม (1) (2) และ (3) ใหม้คีวามสงูไม่เกนิ 16 เมตร ทั �งนี� ใหว้ดั
จากระดบัถนนหรอืขอบทางเทา้ที�ใกลท้ี�สดุถงึสว่นที�สงูที�สดุของอาคาร 

 ข้อ 5 ภายในบรเิวณที� 3 หา้มบุคคลใดก่อสรา้งหรอืดดัแปลงอาคารบางชนิดหรอืบางประเภท ดงัต่อไปนี� 

  (1) โรงงานตามกฎหมายว่าดว้ยโรงงาน 
  (2) อาคารที�ใช้ประกอบการค้า ซึ�งเป็นที�รงัเกยีจหรอือาจเป็นอนัตรายแก่สุขภาพตามกฎหมายว่าด้วย
สาธารณสขุ 
  (3) สถานบรกิารตามกฎหมายว่าดว้ยสถานบรกิาร 
  (4) โรงแรมตามกฎหมายว่าดว้ยโรงแรม 
  (5) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัภยนัตรายอนัเกิดแต่การเล่นมหรสพ ซึ�งเอกชนเป็น
ผูด้าํเนินการ 
  (6) สถานที�เกบ็สนิคา้ 
  (7) ภตัตาคาร 
  (8) ตลาดตามกฎหมายว่าดว้ยสาธารณสขุ 
  (9) หอประชุม เวน้แต่หอประชุมของทางราชการ โรงเรยีน มหาวทิยาลยั 
  (10) หอ้งแถวหรอืตกึแถว 
  (11) ฌาปนสถาน 
  (12) อาคารสาํนกังานเอกชน หา้งสรรพสนิคา้ ที�มพีื�นที�ทุกชั �นรวมกนัเกนิ 300 ตารางเมตร 
  (13) สถานที�เกบ็และจาํหน่ายนํ�ามนัเชื�อเพลงิตามกฎหมายว่าดว้ยการเกบ็รกัษานํ�ามนัเชื�อเพลงิ 
  (14) สถานที�บรรจุก๊าซและสถานที�เกบ็ก๊าซตามกฎหมายว่าดว้ยการบรรจุก๊าซปิโตรเลยีมเหลว 
  (15) สถานกฬีา 
  (16) ป้าย เว้นแต่ป้ายชื�อถนน ตรอก ซอย ป้ายทางราชการ ป้ายเพื�อการเลือกตั �งหรือป้ายชื�อสถาน
ประกอบกจิการที�มพีื�นที�รวมกนัไม่เกนิ 5 ตารางเมตร 
  (17) อาคารที�มคีวามสงูเกนิ 16 เมตร โดยวดัจากระดบัถนนหรอืขอบทางเท้าที�ใกลท้ี�สุดถงึส่วนที�สูงที�สุด
ของอาคาร 

                                                
1 ขอ้ 4 แกไ้ขโดย ขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานครฯ (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2563 
2 ชอ้ 4/1 เพิ�มโดย ขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานครฯ (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2563 
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 ข้อ 6 ภายในบรเิวณที� 4 และบรเิวณที� 5 ห้ามบุคคลใดก่อสร้างหรอืดดัแปลงอาคารบางชนิดหรอืบางประเภท 

ดงัต่อไปนี� 
  (1) โรงงานตามกฎหมายว่าดว้ยโรงงาน 
  (2) อาคารที�ใช้ประกอบการค้า ซึ�งเป็นที�รงัเกยีจหรอือาจเป็นอนัตรายแก่สุขภาพตามกฎหมายว่าด้วย
สาธารณสขุ เวน้แต่การประกอบการดงัต่อไปนี� 
   (ก) การพมิพห์นงัสอืดว้ยเครื�องจกัร 
   (ข) การซ่อมเครื�องอเิลคทรอนิคส ์
   (ค) การลา้งฟิลม์ถ่ายรปูและฟิลม์ภาพยนตร ์
   (ง) การเจยีรนยัเพชร พลอย หนิ กระจก หรอืวตัถุที�คลา้ยคลงึ 
   (จ) การซกัรดี อดักลบี กดัสผีา้ โดยใชเ้ครื�องจกัร 
   (ฉ) การพมิพแ์บบ พมิพเ์ขยีว 
  (3) สถานบรกิารตามกฎหมายว่าดว้ยสถานบรกิาร 
  (4) โรงแรมตามกฎหมายว่าดว้ยโรงแรม 
  (5) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัภยนัตรายอนัเกิดแต่การเล่นมหรสพ ซึ�งเอกชนเป็น
ผูด้าํเนินการ 
  (6) สถานที�เกบ็สนิคา้ที�มพีื�นที�เกนิ 80 ตารางเมตร 
  (7) ภตัตาคารที�มพีื�นที�สาํหรบัตั �งโต๊ะอาหารเกนิ 400 ตารางเมตร 
  (8) ตลาดตามกฎหมายว่าดว้ยสาธารณสขุ 
  (9) หอประชุมเอกชนที�มพีื�นที�ทุกชั �นรวมกนัเกิน 300 ตารางเมตร เว้นแต่หอประชุมของทางราชการ 
โรงเรยีน มหาวทิยาลยั 
  (10) ห้องแถว ตึกแถว เว้นแต่การก่อสร้างหรือดดัแปลงเพื�อทดแทนอาคารห้องแถว ตึกแถวเดมิที�มี
สภาพชํารุดหรือถูกเพลิงไหม้ ให้ดําเนินการก่อสร้างหรือดดัแปลงได้ตามแบบแปลน แผนผงั และรูปแบบสถาปัตยกรรมที�
กรุงเทพมหานครประกาศกาํหนด สาํหรบัหอ้งแถว ตกึแถวที�ไดข้ึ�นทะเบยีนเป็นโบราณสถานตามกฎหมายว่าดว้ยโบราณสถาน 
ต้องก่อสร้างหรือดัดแปลงในตําแหน่งอันเป็นที�ตั �งของอาคารเดิม โดยไม่ต้องร่นแนวอาคารและต้องมีขนาดและรูปแบบ
เหมอืนกบัอาคารเดมิ 
  (11) ฌาปนสถาน 
  (12) หา้งสรรพสนิคา้ที�มพีื�นที�ทุกชั �นรวมกนัเกนิ 300 ตารางเมตร 
  (13) สถานที�เกบ็และจาํหน่ายนํ�ามนัเชื�อเพลงิตามกฎหมายว่าดว้ยการเกบ็รกัษานํ�ามนัเชื�อเพลงิ 
  (14) สถานที�บรรจุก๊าซและสถานที�เกบ็ก๊าซตามกฎหมายว่าดว้ยการบรรจุก๊าซปิโตรเลยีมเหลว 
  (15) สถานกฬีา 
  (16) ป้าย เว้นแต่ป้ายชื�อถนน ตรอก ซอย ป้ายทางราชการ ป้ายเพื�อการเลือกตั �ง หรือป้ายชื�อสถาน
ประกอบกจิการที�มพีื�นที�รวมกนัไม่เกนิ 5 ตารางเมตร 
  (17) อาคารที�มคีวามสงูเกนิ 16 เมตร โดยวดัจากระดบัถนนหรอืขอบทางเทา้ที�ใกลท้ี�สุดถงึส่วนที�สงูที�สดุ
ของอาคาร 

 ข้อ 7 อาคารที�ก่อสร้างมาก่อนและขดักบัข้อ 4 ข้อ 5 หรือข้อ 6 ห้ามมิให้ทําการดดัแปลง เว้นแต่จะเป็นการ

ดดัแปลงเพื�อใหอ้าคารนั �นไม่ขดักบัขอ้ 4 ขอ้ 5 และขอ้ 6 ซึ�งไดร้บัอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถิ�นแลว้ 

 ข้อ 8 อาคารที�ก่อสรา้งมาก่อนหรอืหลงัวนัที�ขอ้บญัญตันิี�บงัคบั หา้มมใิหเ้ปลี�ยนการใชอ้าคาร เวน้แต่จะเป็นการ

เปลี�ยนการใชอ้าคารเพื�อใหอ้าคารนั �นไม่ขดักบัขอ้ 4 ขอ้ 5 และขอ้ 6 ซึ�งไดร้บัอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถิ�นแลว้ 

 ข้อ 9 ขอ้บญัญตันิี�มใิหใ้ชบ้งัคบัแก่การก่อสรา้งเขื�อน สะพาน อุโมงค ์ทางหรอืท่อระบายนํ�า รั �วหรอืกาํแพง  
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 ข้อ 10 อาคารที�ไดร้บัใบอนุญาตใหก้่อสรา้งหรอืดดัแปลงก่อนวนัที�ขอ้บญัญตันิี�ใชบ้งัคบัและยงัก่อสรา้งหรอืดดัแปลง

ไม่แลว้เสรจ็ใหด้าํเนินการตามที�ไดร้บัอนุญาตต่อไปได ้แต่หา้มมใิหก้่อสรา้งหรอืดดัแปลงนอกเหนือไปจากที�ไดร้บัอนุญาต 

 ข้อ 11 ใหผู้ว้่าราชการกรุงเทพมหานครรกัษาการตามขอ้บญัญตันิี� 

ประกาศ ณ วนัที� 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 
รอ้ยเอก กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา 

ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร 
 

หมายเหตุ  เหตุผลในการประกาศใชข้อ้บญัญตัฉิบบันี� คอื เนื �องจากไดม้ปีระกาศกระทรวงมหาดไทย เรื �อง กําหนดบรเิวณหา้ม

ก่อสรา้ง ดดัแปลง ใชห้รอืเปลี �ยนการใชอ้าคารบางชนิดหรอืบางประเภท ภายในบรเิวณฝั�งธนบุรตีรงขา้มบรเิวณกรุงรตันโกสนิทร ์
ในทอ้งที �แขวงบางยี �ขนั เขตบางพลดั แขวงอรุณอมรนิทร ์แขวงศริริาช เขตบางกอกน้อย แขวงวดัอรุณ เขตบางกอกใหญ่ แขวง
วดักลัยาณ์ เขตธนบุร ีและแขวงสมเดจ็เจา้พระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ลงวนัที � 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2534 ซึ �งมาตรา 
13 แห่งพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บญัญตัวิ่า ถ้าไม่มกีารออกกฎกระทรวงหรอืขอ้บญัญตัทิอ้งถิ �นภายในหนึ �งปี
นับตั �งแต่วนัที �ประกาศนั �นมผีลใชบ้งัคบัใหป้ระกาศดงักล่าวเป็นอนัยกเลกิ และโดยที �กรุงเทพมหานครเหน็สมควรหา้มก่อสรา้ง 
ดดัแปลง ใชห้รอืเปลี �ยนการใชอ้าคารบางชนิดหรอืบางประเภท ภายในบรเิวณดงักล่าวต่อไป จงึจาํเป็นตอ้งตราขอ้บญัญตันิี� 
 

ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 109 ตอนที � 65 วนัที � 5 มถุินายน 2535 
 
 

ข้อบญัญติักรุงเทพมหานคร เรื�อง กาํหนด บริเวณห้ามก่อสร้าง ดดัแปลง ใช้หรือเปลี�ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือ

บางประเภท ภายในบริเวณ ฝั �งธนบุรีตรงข้ามบริเวณกรุงรตันโกสินทร ์ในท้องที�แขวงบางยี�ขนั เขตบางพลดั แขวง

อรณุอมรินทร ์แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย แขวงวดัอรณุ เขตบางกอกใหญ่ แขวงวดักลัยาณ์ เขตธนบุรี และ แขวง

สมเดจ็เจ้าพระยา เขตคลองสาน กรงุเทพมหานคร (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2563 

 
ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนพเิศษ 130 ง วนัที � 2 มถุินายน 2563 
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