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ข้อบญัญติักรงุเทพมหานคร 
เรื�อง กาํหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดดัแปลงอาคารบางชนิดหรือบางประเภท  

ในท้องที�แขวงวดัสามพระยา แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร แขวงวดัโสมนัส แขวงบ้านบาตร  

แขวงคลองมหานาค แขวงวดัเทพศิรินทร ์แขวงป้อมปราบศตัรพู่าย เขตป้อมปราบศตัรพู่าย  

และแขวงสมัพนัธวงศ ์แขวงจกัรวรรดิ�  แขวงตลาดน้อย เขตสมัพนัธวงศ ์กรงุเทพมหานคร 

พ.ศ. 2542 

 โดยที�เป็นการสมควรตราขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร ว่าดว้ยกําหนดบรเิวณหา้มก่อสรา้ง ดดัแปลงอาคารบางชนิด
หรอืบางประเภท ในท้องที�แขวงวดัสามพระยา แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร แขวงวดัโสมนัส แขวงบ้านบาตร แขวงคลอง
มหานาค แขวงวดัเทพศรินิทร์ แขวงป้อมปราบศตัรูพ่าย เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย และแขวงสมัพนัธวงศ์ แขวงจกัรวรรดิ � แขวง
ตลาดน้อย เขตสมัพนัธวงศ ์กรุงเทพมหานคร 
 อาศยัอํานาจตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แกไ้ขเพิ�มเตมิโดยพระราชบญัญตัิ
ควบคุมอาคาร (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2535 และมาตรา 97 แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 
กรุงเทพมหานครโดยความเหน็ชอบของสภากรุงเทพมหานคร จงึตราขอ้บญัญตัขิึ�นไว ้ดงัต่อไปนี� 

 ข้อ 1 ขอ้บญัญตันิี�เรยีกว่า “ขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรื�อง กําหนดบรเิวณหา้มก่อสรา้ง ดดัแปลงอาคารบาง

ชนิดหรอืบางประเภท ในท้องที�แขวงวดัสามพระยา แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร แขวงวดัโสมนัส แขวงบ้านบาตร แขวง
คลองมหานาค แขวงวดัเทพศรินิทร์ แขวงป้อมปราบศตัรูพ่าย เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย และแขวงสมัพนัธวงศ์ แขวงจกัรวรรดิ � 
แขวงตลาดน้อย เขตสมัพนัธวงศ ์กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2542” 

 ข้อ 2 ขอ้บญัญตันิี�ใหใ้ชบ้งัคบัตั �งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา เป็นตน้ไป 

 ข้อ 3 ในขอ้บญัญตันิี� 

  (ก) “แนวเขตที �วดั” หมายความว่า แนวที�ซึ�งตั �งวดัตลอดจนเขตของวดันั �น ทั �งนี�ไม่รวมถงึที�ธรณีสงฆ ์หรอื
ที�กลัปนา หรอืที�ซึ�งกนัไวเ้พื�อหาผลประโยชน์ 
  (ข) “บรเิวณที � 1” หมายความว่า พื�นที�ในบรเิวณระหว่างทศิเหนือจดถนนท่าเกษม ถนนวสิุทธกิษัตริย์ 
ถนนจกัรพรรดพิงษ์ ถนนหลานหลวง ทศิตะวนัออกจดแนวกึ�งกลางคลองผดุงกรุงเกษม ทศิใต้จดแนวกึ�งกลางคลองบางลําภู 
และแนวกึ�งกลางคลองมหานาค ทศิตะวนัตกจดแนวขนานซึ�งห่างจากรมิฝั �งแม่นํ�าเจา้พระยาไปทางทศิตะวนัออก 45 เมตร ทั �งนี�
ไม่รวมพื�นที�ในบรเิวณที� 3 
  (ค) “บริเวณที � 2” หมายความว่า พื�นที�ในบริเวณระหว่างทิศเหนือจดแนวกึ�งกลางคลองมหานาค ทิศ
ตะวนัออกจดแนวกึ�งกลางคลองผดุงกรุงเกษม ทศิใต้จดแนวขนานซึ�งห่างจากรมิฝั �งแม่นํ�าเจา้พระยาไปทางทศิเหนือ 45 เมตร 
ทศิตะวนัตกจดแนวกึ�งกลางคลองโอ่งอ่าง ทั �งนี�ไม่รวมพื�นที�ในบรเิวณที� 3 
  (ง) “บรเิวณที � 3” หมายความว่า พื�นที�ในบรเิวณที�อยู่ในระยะ 50 เมตร รอบแนวเขตที�วดั วดักุศลสมาคร 
วดักนัมาตุยาราม วดัคณิกาผล วดัจกัรวรรดริาชาวาสวรมหาวหิาร วดัชยัชนะสงคราม วดัชยัภูมกิาราม วดัดสิานุการาม วดั
ตรทีศเทพวรวหิาร วดัไตรมติรวทิยารามวรวหิาร วดัเทพศรินิทราวาสราชวรวหิาร วดัเทววีรญาต ิวดับพติรพมิุขวรวหิาร วดั
ปทุมคงคาราชวรวหิาร วดัปรนิายกวรวหิาร วดัพระพเิรนทร์ วดัพลบัพลาชยั วดัมงคลสมาคม วดัมงักรกมลาวาส วดัโลกานุ
เคราะห์ วดัสระเกศราชวรมหาวหิาร วดัสติาราม วดัสงัเวชวศิยารามวรวหิาร วดัสมัพนัธวงศาวรวหิาร วดัสามพระยา วดัใหม่
อมตรส วดัอุภยัราชบํารุง วดัเอี�ยมวรนุช โบสถ์กลัหว่าร ์มสัยดิมหานาค 
 ทั �งนี� ตามแผนที�ทา้ยขอ้บญัญตันิี� 
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 ข้อ 4 หา้มมใิหบุ้คคลใดก่อสรา้งอาคาร ดงัต่อไปนี� 

  (1) ภายในบรเิวณที� 1 อาคารที�มคีวามสงูเกนิ 20 เมตร 
  (2) ภายในบรเิวณที� 2 อาคารที�มคีวามสงูเกนิ 37 เมตร 
  (3) ภายในบรเิวณที� 3 อาคารที�มคีวามสงูเกนิ 16 เมตร 
 การวดัความสงูใหว้ดัจากระดบัถนนที�ใกลท้ี�สุดถงึส่วนที�สงูที�สุดของอาคาร 
 อาคารที�มหีลงัคาทรงจั �วหรอืทรงทางสถาปัตยกรรมไทย ใหว้ดัความสงูจากระดบัถนนที�ใกลท้ี�สุดถงึยอดผนังหรอืยอด
ฝาดา้นที�สงูที�สุดของชั �นที�อยู่สงูที�สุด 
 ป้ายที�เป็นอาคารใหว้ดัความสงูจากระดบัถนนที�ใกลท้ี�สุดถงึส่วนที�สงูที�สุดของป้าย 

 1 ข้อ 4/1 ข้อบญัญัติในข้อ 4(2) แห่งข้อบญัญัติกรุงเทพมหานครนี� มิให้ใช้บงัคบัแก่อาคารของหน่วยงานของรฐั 

อาคารของหน่วยงานในกํากบัของรฐั หรอือาคารของหน่วยงานที�ไดร้บัเงนิอุดหนุนที�รฐับาลจดัสรรให ้เพื�อใช้ในราชการ หรอื
จดัทาํบรกิารสาธารณะ หรอืจดัใหม้สีิ�งสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 

 ข้อ 5 อาคารที�ก่อสรา้งมาก่อนหรอืหลงัวนัที�ขอ้บญัญตันิี�ใชบ้งัคบั หา้มมใิหด้ดัแปลงอาคาร เวน้แต่การดดัแปลง

อาคารนั �นไม่ขดักบัขอ้ 4 

 ข้อ 6 อาคารที�ไดร้บัใบอนุญาตใหก้่อสรา้งหรอืดดัแปลงก่อนวนัที�ขอ้บญัญตันิี�ใชบ้งัคบัและยงัก่อสรา้งหรอืดดัแปลง

ไม่แลว้เสรจ็ใหด้าํเนินการตามที�ไดร้บัอนุญาตต่อไปได ้

 ข้อ 7 ใหผู้ว้่าราชการกรุงเทพมหานครรกัษาการตามขอ้บญัญตันิี� 

 
ประกาศ ณ วนัที� 17 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2542 

นายพจิติต รตัตกุล 
ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร 

 
 

หมายเหตุ  เหตุผลในการประกาศใชข้อ้บญัญตัฉิบบันี� คอื เนื �องจากพื�นที �ต่อเนื �องกรุงรตันโกสนิทร์ชั �นนอกเป็นที �ตั �งชุมชนที �
สําคญัทางประวตัิศาสตร์มาตั �งแต่รชักาลที � 5, 6 และ 7 เป็นย่านการค้าและอยู่อาศยัที �โดดเด่น ซึ �งขยายตวัมาจากชุมชนจนี 
สําเพง็ เซยีงกง ทรงวาด ราชวงศ์ เยาวราช เจรญิกรุง สี �แยกวดัตกึ คลองถม เวิ�งนครเกษม 22 กรกฎา สวนมะล ิบํารุงเมอืง โรง
เลี�ยงเด็ก คลองมหานาค นางเลิ�ง บ้านพานถม บางขุนพรหมและวดัสามพระยา บรเิวณที �สําคญัต่างๆ มแีนวโน้มการก่อสรา้ง
อาคารสมยัใหม่เป็นอาคารขนาดใหญ่และสูงเป็นจาํนวนมาก ไม่สอดคล้อง และกลมกลนืกบัอาคารที �มคีุณค่าทางประวตัศิาสตร์ 
สถาปัตยกรรม ศลิปกรรมและวฒันธรรมไทย ภายในบรเิวณกรุงรตันโกสนิทร์ สมควรกําหนดมาตรการควบคุมการก่อสร้าง
อาคารบรเิวณต่อเนื �องกบักรุงรตันโกสนิทรช์ั �นนอก จงึจาํเป็นตอ้งตราขอ้บญัญตันิี� 
 
ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที � 32ง วนัที � 22 เมษายน 2542 
 
 

ข้อบญัญติักรงุเทพมหานครฯ (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2565 

ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพเิศษ 130ง วนัที � 9 มถิุนายน 2565 

 
1 ขอ้ 4/1 เพิ�มโดย ขอ้ 3 แห่งขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานครฯ (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2565 



 

 

 


