
กฎหมายอาคาร

1

ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร
เร่ือง กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด

หรือบางประเภท ในทองที่บางสวนของแขวงศาลาธรรมสพน
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2547

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติกรุงเทพมหานครวาดวยกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปล่ียนการ
ใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในทองที่บางสวนของแขวงศาลาธรรมสพน เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราช
บัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรี
ภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 39 มาตรา 48 มาตรา 49 และมาตรา 50 ของรัฐธรรม
นูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย และมาตรา 97 แหงพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร จึง
ตราขอบัญญัติกรุงเทพมหานครขึ้นไว ดังตอไปนี้

ขอ 1 ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้เรียกวา “ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัด
แปลง ใชหรือเปล่ียนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในทองที่บางสวนของแขวงศาลาธรรมสพน เขตทวีวัฒนา
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2547”

ขอ 2 ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

ขอ 3 ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้
“บริเวณที่ 1” หมายความวา พ้ืนที่ในบริเวณจากเขตพระตําหนักในระยะ 200 เมตร
“บริเวณที่ 2” หมายความวา พ้ืนที่ในบริเวณที่วัดจากแนวเขตบริเวณที่ 1  โดยทิศเหนือจดถนนบรมราช

ชนนีฟากเหนือ ทศิตะวันออกจดคลองศรีศุภผลฝงตะวันตก ทิศใตจดแนวขนานระยะ 600 เมตร กับถนนอุทยานฟากใต ทิศ
ตะวันตกจดแนวเขตที่ดินกรุงเทพมหานคร ยกเวนพ้ืนที่บริเวณที่ 1 และพ้ืนที่พระตําหนัก

ทั้งนี้ ตามแผนที่ทายขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้

ขอ  4 ในกรณีที่ พ้ืนที่ควบคุมตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ทับซอนกับพ้ืนที่ควบคุมตามขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปล่ียนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ริมถนน
บรมราชชนนีทั้งสองฟาก ในทองที่แขวงศาลาธรรมสพน เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2535 และขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปล่ียนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ริมถนน
อุทยานทั้งสองฟาก ในทองที่แขวงศาลาธรรมสพน และแขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2546 และมีมาตร
การในการควบคุมแตกตางกนั ใหบังคับตามมาตรการควบคุมที่มีมาตรฐานสูงกวา และใหคงบังคับตามมาตรการควบคุมตามขอ
บัญญัติกรุงเทพมหานคร ดังกลาวในสวนที่มิไดบัญญัติไวในขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ดวย

ขอ 5 หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคารดังตอไปนี้
(ก) ภายในบริเวณที่ 1 หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคารใดๆ เวนแต

(1) อาคารอยูอาศัยประเภทบานเดี่ยวที่มีความสูงไมเกิน 10 เมตร พ้ืนที่อาคารรวมกันไมเกิน 400
ตารางเมตร และมีที่วางโดยรอบไมนอยกวารอยละ 30 ของที่ดินที่ขออนุญาตกอสรางอาคารนั้น

(2) เขื่อน สะพาน ทางหรือทอระบายน้ํา ทาน้ํา รั้ว กําแพงหรือประตู
(3) อาคารของทางราชการ
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(ข) ภายในบริเวณที่ 2 หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคารดังตอไปนี้
(1) อาคารอยูอาศัย อาคารอยูอาศัยรวม อาคารชุด เวนแตอาคารอยูอาศัยประเภทบานเดี่ยว บาน

แฝด และอาคารที่ใชประโยชนเพ่ือกิจการสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะของผูอยูอาสัยตามกฎหมายวาดวยการจัดสรรที่
ดิน

(2) อาคารพาณิชยที่มีพ้ืนที่อาคารรวมกันทุกชั้นในหลังเดียวหรือหลายหลังรวมกันเกิน 100 ตาราง
เมตร

(3) หองแถวหรือตึกแถว
(4) หอถังน้ําที่มีความสูงเกิน 10 เมตร
(5) อาคารที่มีความสูงเกิน 10 เมตร
(6) อาคารที่มีพ้ืนที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน 1,000 ตารางเมตร
(7) อาคารที่ใชในการประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสนามฝกซอมกอลฟ
(8) โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
(9) โรงซอม สราง หรือบริการยวดยานที่ขับเคล่ือนดวยเครื่องยนตทุกชนิด
(10) ภัตตาคารหรือรานจําหนายอาหาร เวนแตภัตตาคารหรือรานจําหนายอาคารที่มีพ้ืนที่อาคารรวม

กันทุกชั้นในหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไมเกิน 100 ตารางเมตร และมีพ้ืนที่สําหรับตั้งโตะอาคารภายนอกอาคารไมเกิน
100 ตารางเมตร โดยไมมีการจัดใหมีการแสดงดนตรี เตนรํา รําวง ดิสโกเธค คาราโอเกะหรือการแสดงอื่นๆ ในทํานองเดียวกัน

(11) สถานที่เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับจําหนายขายที่ตองขออนุญาตและสถานีบริการน้ํามันเชื้อ
เพลิงตามกฎหมายวาดวยการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง

(12) สถานที่บรรจุกาซ สถานที่เก็บกาซ และสถานีบริการกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซ
ปโตรเลียมเหลว

(13) อาคารเก็บสินคา อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่มีลักษณะในทํานองเดียวกันที่ใชเก็บ
พัก หรือขนถายสินคาหรือส่ิงของเพ่ือประโยชนทางการคาหรืออุตสาหกรรม

(14) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ
(15) โรงมหรสพ
(16) ตลาดตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
(17) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม
(18) สถานีขนสงตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก
(19) อาคารเลี้ยงสัตวทุกชนิดที่มีพ้ืนที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน 20 ตาราง

เมตร
(20) สุสานหรือฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน
(21) เพิงหรือแผงลอย เวนแตที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตรกรรมและพกัอาศัย
(22) ปาย หรือส่ิงที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือต้ังปายทุกชนิด
(23) อาคารที่ใชเพ่ือประกอบกิจการสวนสนุก หรือจัดใหมีการเลนสเก็ตโดยมีแสงหรือเสียงประกอบ

หรือการเลนอื่นๆ ในทํานองเดียวกัน

ขอ 6 อาคารที่กอสรางจะตองมีระยะหางระหวางอาคารไมนอยกวา 4 เมตร และหางจากแนวเขตที่ดินผูอ่ืนไม
นอยกวา 2 เมตร

ขอ 7 การวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพ้ืนดินที่กอสรางถึงพ้ืนดาดฟา สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปนหยา
ใหวัดจากระดับพ้ืนดินที่กอสรางถึงยอดผนังของขั้นสูงสุด

ขอ 8 ภายในบริเวณพ้ืนที่ที่กําหนดไวตามขอ 5 หามมิใหบุคคลใดดัดแปลงหรือเปล่ียนการใชอาคารใดๆ ใหเปน
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อาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอ 5

ขอ 9 อาคารที่มีอยูแลวในพ้ืนที่ที่กําหนดไวตามขอ 5 กอนหรือในวันที่ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ใชบังคับ ให
ไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ แตหามดัดแปลงหรือเปล่ียนการใชอาคารดังกลาวใหเปนอาคาร
ชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอ 5

ขอ 10 อาคารที่ไดรับใบอนุญาตหรือใบรับแจงการกอสราง ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใชตามกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมอาคาร หรือที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะวาดวยกิจการนั้นกอนวันที่ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ใชบังคับ และยัง
กอสราง ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใชไมแลวเสร็จ ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ แตจะขอ
เปล่ียนแปลงการอนุญาตหรือการแจงใหเปนการขัดตอขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ไมได

ขอ 11 ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้

ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ พ.ศ. 2547
สมัคร สุนทรเวช

ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ  เหตุผลในการประกาศใชขอบัญญัติกรุงเทพมหานครฉบับนี้ คือ เนื่องจากในบริเวณนี้เปนพ้ืนที่ตอเนื่องกับบริเวณ
พุทธมณฑลซึ่งเปนสถานที่สําคัญทางพุทธศาสนาของประเทศและมีถนนอุทยานซึ่งเปนถนนสายสําคัญตัดผาน เปนพ้ืนที่ที่มีกฎ
กระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมในทองที่กรุงเทพมหานครกําหนดใหเปนการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบนและเกษตรกรรม 
เปนที่อยูอาศัยชั้นดี และเปนบริเวณที่มีความเปนระเบียบเรียบรอยมีสภาพแวดลอมที่ดี สมควรหามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือ
เปล่ียนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในทองที่บางสวนของแขวงศาลาธรรมสพน เขตทวีวัฒนา เพ่ือประโยชนแหงการ
อํานวยความสะดวกแกการจราจร การผังเมือง การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การสาธารณสุข และควบคุมความหนาแนนของ
อาคาร  จึงจําเปนตองตราขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 121 ตอนพิเศษ  37ง วันที่ 31 มีนาคม 2547
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