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ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร
เร่ือง กํ าหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปลี่ยน

การใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ริมถนนอุทยานทั้งสองฟาก
ในทองที่แขวงศาลาธรรมสพน และแขวงทวีวัฒนา

เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2546

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติกรุงเทพมหานครวาดวยกํ าหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปล่ียน
การใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ริมถนนอุทยานทั้งสองฟาก ในทองที่แขวงศาลาธรรมสพน และแขวงทวีวัฒนา เขตทวี
วัฒนา กรุงเทพมหานคร

อาศัยอํ านาจตามความในมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราช
บัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํ ากัดสิทธิและเสรี
ภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 48 มาตรา 49 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราช
อาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทํ าไดโดยอาศัยอํ านาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย และมาตรา 97 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร จึงตราขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานครขึ้นไว ดังตอไปน้ี

ขอ 1 ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้เรียกวา “ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง กํ าหนดบริเวณหามกอสราง ดัด
แปลง ใชหรือเปล่ียนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ริมถนนอุทยานทั้งสองฟาก ในทองที่แขวงศาลาธรรมสพน และ
แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2546”

ขอ 2 ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

ขอ 3 ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้มิใหใชบังคับแกการกอสราง หรือดัดแปลง เขื่อน สะพาน อุโมงค ทางหรือทอ
ระบายนํ้ า ประตูและร้ัว

ร้ัวตามวรรคหน่ึงใหเปนร้ัวโปรง ซ่ึงมีความสูงไมเกิน 2 เมตร โดยวัดจากระดับทางเทาของถนนอุทยานถึงสวนที่สูง
สุดของรั้ว แตถาจะมีสวนทึบใหมีเฉพาะดานลางสูงไมเกิน 1 เมตร

ขอ 4 ในขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้
“บริเวณที่ 1” หมายความวา พื้นที่ภายในระยะ 15 เมตร จากเขตถนนทั้งสองฟากของถนนอุทยาน ตั้งแต

ทางแยกตัดกับถนนพุทธมณฑลสาย 3 ไปทางทิศตะวันตกจนจดแนวขนานซึ่งหางจากแนวเขตที่ดินของพุทธมณฑลในระยะ
1,000 เมตร

“บริเวณที่ 2” หมายความวา พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวเขตบริเวณที่ 1 ออกไปอีกเปนระยะ 35 เมตร
ตลอดแนว

ทั้งน้ี ตามแผนที่ทายขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้

ขอ 5 หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร ดังตอไปน้ี
(ก) ภายในบริเวณที่ 1 อาคารอื่นใด เวนแตอาคารอยูอาศัยประเภทบานเดี่ยวที่มีความสูงไมเกิน 10 เมตร

และมีระยะถอยรนแนวอาคารจากเขตถนนไมนอยกวา 3 เมตร
(ข) ภายในบริเวณที่ 2

(1) อาคารอยูอาศัย อาคารอยูอาศัยรวม อาคารชุด เวนแตอาคารอยูอาศัยประเภทบานเดี่ยวและ
อาคารที่ใชประโยชนเพื่อกิจการสาธารณูปโภค หรือบริการสาธารณะของผูอยูอาศัยตามกฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ดินที่มี
ความสูงไมเกิน 10 เมตร
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(2) อาคารพาณิชย เวนแตอาคารพาณิชยที่มีความสูงไมเกิน 10 เมตร ที่มีพื้นที่ประกอบการในหลัง

เดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไมเกิน 100 ตารางเมตร
(3) หองแถวหรือตึกแถว
(4) หอถังน้ํ าที่มีความสูงเกิน 10 เมตร
(5) อาคารที่มีความสูงเกิน 10 เมตร
(6) อาคารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน 1,000 ตารางเมตร
(7) อาคารที่ใชในการประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสนามฝกซอมกอลฟ
(8) โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
(9) โรงซอม สราง หรือบริการยวดยานที่ขับเคล่ือนดวยเครื่องยนตทุกชนิด
(10) ภัตตาคารหรือรานจํ าหนายอาหาร เวนแตภัตตาคารหรือรานจํ าหนายอาคารที่มีพื้นที่สํ าหรับ

ตั้งโตะอาหารที่มีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกัน หรือหลายหลังรวมกันไมเกิน 100 ตารางเมตร และไมมีการจัดใหมีการแสดงดนตรี
เตนรํ า รํ าวง ดิสโกเธค คาราโอเกะ หรือการแสดงอื่นๆ ในทํ านองเดียวกัน

(11) สถานที่เก็บน้ํ ามันเชื้อเพลิงสํ าหรับจํ าหนายขายที่ตองขออนุญาตและสถานีบริการนํ้ ามันเชื้อ
เพลิง ตามกฎหมายวาดวยการเก็บรักษานํ้ ามันเชื้อเพลิง

(12) สถานที่บรรจุกาซ สถานที่เก็บกาซ และสถานีบริการตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซปโต
เล่ียมเหลว

(13) อาคารเก็บสินคา อาคารหรือสวนหน่ึงสวนใดของอาคารที่มีลักษณะในทํ านองเดียวกันที่ใช
เก็บ พัก หรือขนถายสินคาหรือส่ิงของเพื่อประโยชนทางการคาหรืออุตสาหกรรม

(14) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ
(15) โรงมหรสพ
(16) ตลาดตามกฎหมายวาดวยสาธารณสุข
(17) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม
(18) สถานีขนสงตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก
(19) อาคารเล้ียงสัตวทุกชนิดที่มีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกัน หรือหลายหลังรวมกันเกิน 20 ตาราง

เมตร
(20) สุสานหรือฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน
(21) เพิงหรือแผงลอย
(22) ปาย หรือส่ิงที่สรางขึ้นสํ าหรับติดหรือตั้งปายทุกชนิด
(23) อาคารที่ใชเพื่อประกอบกิจการสวนสนุก หรือจัดใหมีการเลนสเก็ตโดยมีแสงหรือเสียง

ประกอบหรือการเลนอ่ืนๆ ในทํ านองเดียวกัน

ขอ 6 อาคารที่กอสรางจะตองปฏิบัติดังน้ี
(1) มีระยะหางระหวางอาคารไมนอยกวา 4 เมตร และหางจากเขตที่ดินผูอ่ืนไมนอยกวา 2 เมตร
(2) ตองเปนอาคารที่มีรูปแบบทางสถาปตยกรรมเปนหลังคาทรงจั่ว ทรงปนหยา หรือทรงสถาปตยกรรม

ไทย สีหลังคา ใหใชสีในกลุมสีสมอิฐหรือสมกระเบื้องดินเผา สีแดงอิฐ หรือสีน้ํ าตาล

ขอ 7 การวัดความสูงของอาคารตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ใหวัดจากระดับทางเทาของถนนอุทยานถึง
ยอดผนังของชั้นสูงสุด

ขอ 8 ภายในบริเวณพื้นที่ที่กํ าหนดไวตามขอ 5 หามมิใหบุคคลใดดัดแปลงหรือเปล่ียนการใชอาคารใดๆ ใหเปน
อาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามที่กํ าหนดในขอ 5
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ขอ 9 อาคารที่มีอยูแลวในพื้นที่ที่กํ าหนดไวตามขอ 5 กอนหรือในวันที่ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ใชบังคับ ให
ไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ แตหามดัดแปลงหรือเปล่ียนการใชอาคารดังกลาวใหเปนอาคาร
ชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามที่กํ าหนดในขอ 5

ขอ 10 อาคารที่ไดรับใบอนุญาตหรือใบรับแจงการกอสราง ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใชตามกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมอาคาร หรือที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะวาดวยกิจการนั้นกอนวันที่ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ใชบังคับ และ
ยังกอสราง ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใชไมแลวเสร็จ ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ แตจะขอ
เปล่ียนแปลงการอนุญาตหรือการแจงใหเปนการขัดตอขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ไมได

ขอ 11 ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้

ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2546
สมัคร สุนทรเวช

ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ  เหตุผลในการประกาศใชขอบัญญัติกรุงเทพมหานครฉบับน้ี คือ เน่ืองจากถนนอุทยานเปนถนนสายสํ าคัญที่มุงตรง
เพื่อเสริมสรางความสงางามของพุทธมณฑลและอํ านวยความสะดวกในงานพิธีตางๆ ที่พุทธมณฑลซ่ึงเปนสถานที่สํ าคัญทาง
พุทธศาสนาของประเทศ ตลอดจนรักษาสภาพแวดลอมและคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพื้นที่และบริเวณใกลเคียง สมควร
หามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปล่ียนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภทในบริเวณริมถนนอุทยานทั้งสองฟาก เพื่อ
ประโยชนแหงการอํ านวยความสะดวกแกการจราจร การผังเมือง การสถาปตยกรรม การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม การสา
ธารณสุข และควบคุมความหนาแนของอาคาร จึงจํ าเปนตองตราขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 120 ตอนพิเศษ 33ง ลงวันที่ 18 มีนาคม 2546
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