
กฎหมายอาคาร

1

ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร
เร่ือง กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในบริเวณสวนเบญจกิติและบริเวณโดยรอบ

ในทองที่แขวงคลองเตย เขตคลองเตย และแขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2547

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร วาดวยการกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือ
เปล่ียนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในบริเวณสวนเบญจกิติและบริเวณโดยรอบ ในทองที่แขวงคลองเตย เขตคลอง
เตย และแขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราช
บัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกบัการจํากัดสิทธิและเสรี
ภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 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 “ขอบัญญติักรุงเทพมหานคร เรื่อง กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัด
แปลง ใชหรือเปล่ียนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในบริเวณสวนเบญจกิติและบริเวณโดยรอบ ในทองที่แขวงคลอง
เตย เขตคลองเตย และแขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2547”

ขอ 2 ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

ขอ 3 ในขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้
“ภายในบริเวณโดยรอบสวนเบญจกิติ” ประกอบดวย
(1) “บริเวณที่ 1”

จุดที่ 1 คือ จุดที่ต้ังอยูริมฝงคลองนางหงษฝงใตจดกับเสนขนานระยะ 15 เมตรของเขตถนน
รัชดาภิเษกฟากตะวันตก

ดานตะวันออก
จากจุดที่ 1 เปนเสนขนานระยะ 15 เมตรของเขตถนนรัชดาภิเษกฟากตะวันตกไปทางทิศใตถึงจุดที่ 2

ซึ่งตั้งอยูบนเสนขนานระยะ 15 เมตรของเขตถนนรัชดาภิเษกฟากตะวันตกจดกับเขตที่ดินของโรงงานยาสูบดานใต
ดานใต
จากจุดที่ 2 เปนเสนเลียบเขตที่ดินของโรงงานยาสูบดานใตไปทางทิศตะวันตกถึงจุดที่ 3 ซึ่งตั้งอยูบน

เขตทางพิเศษเฉลิมมหานครฟากตะวันออกจดกับเขตที่ดินของโรงงานยาสูบดานใต
ดานตะวันตก
จากจุดที่ 3 เปนเสนเลียบเขตทางพิเศษเฉลิมมหานครฟากตะวันออกไปทางทิศเหนือถึงจุดที่ 4 ซึ่งตั้ง

อยูบนเขตทางพิเศษเฉลิมมหานครฟากตะวันออกจดกับริมฝงคลองนางหงษฝงใต
ดานเหนือ
จากจุดที่ 4 เปนเสนเลียบริมฝงคลองนางหงษฝงใตไปทางทิศตะวันออกถึงจุดที่ 1

(2) “บริเวณที่ 2”
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จุดที่ 5 คือ จุดที่ต้ังอยูเขตถนนสุขุมวิทฟากใตจดเสนขนาน 15 เมตร ของเขตถนนรัชดาภิเษกฟาก
ตะวันออก

ดานเหนือ
จากจุดที่ 5 เปนเสนเลียบเขตถนนสุขุมวิทฟากใตไปทางทิศตะวันออกถึงจุดที่ 6 ซึ่งตั้งอยูริมเขตถนน

สุขุมวิทฟากใตจดกับเสนขนานระยะ 215 เมตรของเขตถนนรัชดาภิเษก
ดานตะวันออก
จากจุดที่ 6 เปนเสนขนานระยะ 215 เมตรไปทางทิศใตถึงจุดที่ 7 ซึ่งตั้งอยูเขตถนนพระรามที่ 4 ฟาก

เหนือจดกับเสนขนานระยะ 215 เมตรของเขตถนนรัชดาภิเษก
ดานใต
จากจุดที่ 7 เปนเสนเลียบเขตถนนพระรามที่ 4 ฟากเหนือไปทางทิศตะวันตกถึงจุดที่ 8 ซึ่งตั้งอยูเขต

ถนนพระรามที่ 4 ฟากเหนือจดกับเสนขนานระยะ 15 เมตรของเขตถนนรัชดาภิเษกฟากตะวันออก
ดานตะวันตก
จากจุดที่ 8 เปนเสนขนานระยะ 15 เมตรกับเขตถนนรัชดาภิเษกฟากตะวันออกไปทางทิศเหนือถึงจุด

ที่ 5
(3) “บริเวณที่ 3”

จุดที่ 9 คือ จุดที่ต้ังอยูบนเขตถนนพระรามที่ 4 จดกับเสนขนานระยะ 15 เมตรของเขตถนน
รัชดาภิเษกฟากตะวันตก

ดานใต
จากจุดที่ 9 เปนเสนเลียบเขตถนนพระรามที่ 4 ฟากเหนือไปทางทิศตะวันตกถึงจุดที่ 10 ซึ่งตั้งอยูบน

ถนนพระรามที่ 4 ฟากเหนือจดกับเขตทางพิเศษเฉลิมมหานครฟากตะวันออก
ดานตะวนัตก
จากจุดที่ 10 เปนเสนเลียบเขตทางพิเศษเฉลิมมหานครฟากตะวันออกไปทางทิศเหนือถึงจุดที่ 3 ซึ่ง

ต้ังอยูริมเขตทางพิเศษเฉลิมมหานครฟากตะวันออกจดกับเขตที่ดินของโรงงานยาสูบ
ดานเหนือ
จากจุดที่ 3 เปนเสนเขตที่ดินของโรงงานยาสูบไปทางทิศตะวันออกถึงจุดที่ 2 ซึ่งตั้งอยูบนเสนขนาน

ระยะ 15 เมตรของถนนรัชดาภิเษกฟากตะวันตก
ดานตะวันออก
จากจุดที่ 2 เปนเสนขนานระยะ 15 เมตรของเขตถนนรัชดาภิเษกฟากตะวันตกไปทางทิศใตถึงจุดที่ 9

(4) “บริเวณที่ 4”
จุดที่ 11 คือ จุดที่ต้ังอยูบนเขตถนนพระรามที่ 4 ฟากเหนือจดกับเขตทางพิเศษเฉลิมมหานครฟาก

ตะวันตก
ดานใต
จากจุดที่ 11 เปนเสนเลียบเขตถนนพระรามที่ 4 ฟากเหนือไปทางทิศตะวันตกถึงจุดที่ 12 ซึ่งตั้งอยู

เขตถนนพระรามที่ 4 ฟากเหนือจดกับเขตถนนวิทยุฟากตะวันออก
ดานตะวันตก
จากจุดที่ 12 เปนเสนเลียบเขตถนนวิทยุฟากตะวันออกไปทางทิศเหนือถึงจุดที่ 13 ซึ่งตั้งอยูเขตถนน

วิทยุฟากตะวันออกตัดกับคลองไผสิงหโตฝงใต
ดานเหนือ
จากจุดที่ 13 เปนเสนเลียบริมฝงคลองไผสิงหโตฝงใตไปทางทิศตะวันออกถึงจุดที่ 14 ซึ่งตั้งอยูริมเขต

ทางพิเศษเฉลิมมหานครฟากตะวันตกจดกับคลองไผสิงหโตฝงใต
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ดานตะวันออก
จากจุดที่ 14 เปนเสนเลียบเขตทางพิเศษเฉลิมมหานครไปทางทิศใตถึงจุดที่ 11

(5) “บริเวณที่ 5”
จุดที่ 15 คือ จุดที่ต้ังอยูบนเขตถนนวิทยุจดกับเสนขนานระยะ 200 เมตร ของริมฝงคลองไผสิงหโตฝง

ใต
ดานเหนือ
จากจุดที่ 15  เปนเสนขนานระยะ 200 เมตรของริมฝงคลองไผสิงหโตฝงใตไปทางทิศตะวันออกถึงจุด

ที่ 16 ซึ่งตั้งอยูริมเขตทางพิเศษเฉลิมมหานครฟากตะวันตก
ดานตะวันออก
จากจุดที่ 16 เปนเสนเลียบเขตทางพิเศษเฉลิมมหานครฟากตะวันตกลงมาทางใตถึงจุดที่ 14 ซึ่งตั้งอยู

ริมเขตทางพิเศษเฉลิมมหานครฟากตะวันตกจดกับริมฝงคลองไผสิงหโตฝงใต
ดานใต
จากจุดที่ 14 เปนเสนเลียบคลองไผสิงหโตฝงใตไปทางทิศตะวันตกถึงจุดที่ 13 ซึ่งตั้งอยูริมเขตถนน

วิทยุจดกับริมฝงคลองไผสิงหโตฝงใต
ดานตะวันตก
จากจุดที่ 13 เปนเสนเลียบเขตถนนวิทยุฟากตะวันออกไปทางทิศเหนือถึงจุดที่ 15

(6) “บริเวณที่ 6”
จุดที่ 17 คือ จุดที่ต้ังอยูบนเขตทางพิเศษเฉลิมมหานครจดกับเสนขนานระยะ 200 เมตร ของคลอง

นางหงษฝงใต
ดานเหนอื
จากจุดที่ 17 เปนเสนขนานระยะ 200 เมตรของคลองนางหงษฝงใตไปทางทิศตะวันออกถึงจุดที่ 18

ซึ่งตั้งอยูบนเสนขนานระยะ 15 เมตรของเขตถนนรัชดาภิเษก
ดานตะวันออก
จากจุดที่ 18 เปนเสนขนานระยะ 15 เมตรของเขตถนนรัชดาภิเษกฟากตะวันตกไปทางทิศใตถึงจุดที่ 1
ดานใต
จากจุดที่ 1 เปนเสนเลียบริมฝงคลองนางหงษฝงใตไปทางทิศตะวันตกถึงจุดที่ 4
ดานตะวันตก
จากจุดที่ 4 เปนเสนเลียบเขตทางพิเศษเฉลิมมหานครไปทางทิศเหนือถึงจุดที่ 17

ทั้งนี้ ตามแผนที่ทายขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้

ขอ 4 ภายในบริเวณที่ 1 หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร ดังตอไปนี้
(1) อาคารที่มีความสูงเกิน 23 เมตร เวนแตอาคารเพื่อกิจกรรมการนันทนาการหรือเกี่ยวของกับกิจ

กรรมการนันทนาการ ซึ่งทางราชการเปนผูดําเนินการเพื่อสาธารณประโยชน
(2) หองแถวหรือตึกแถว
(3) เพิงหรือแผงลอย
(4) คลังสินคา
(5) ปาย หรือส่ิงกอสรางที่สรางขึ้นสําหรับติดตั้งปายทุกชนิด เวนแตปายชื่อถนน ตรอก ซอย ปายทาง

ราชการ ปายชื่อสถานประกอบกิจการที่มีพ้ืนที่รวมกนัไมเกิน 5 ตารางเมตร

ขอ 5 ภายในบริเวณที่ 2 หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคารดังตอไปนี้
(1) อาคารที่มีความสูงเกิน 45 เมตร
(2) อาคารตามขอ 4(2) (3) (4) และ (5)
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(3) อาคารหางสรรพสินคาประเภทอาคารขนาดใหญ

ขอ 6 ภายในบริเวณที่ 3 บริเวณที่ 4 บริเวณที่ 5 และบริเวณที่ 6 หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคารที่มีความสูง
เกิน 45 เมตร

ขอ 7 การวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับที่ศูนยกลางถนนที่ใกลที่สุดถึงสวนที่สูงที่สุดของอาคาร

ขอ 8 ภายในบริเวณตามขอ 4 ขอ 5 และขอ 6 หามมิใหบุคคลใดดัดแปลงหรือเปล่ียนการใชอาคารใดๆ ใหเปน
อาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอ 4 ขอ 5 และขอ 6

ขอ 9 ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ไมใชบังคับแกอาคารที่มีอยูแลวในพ้ืนที่ที่กําหนดไวในขอ 4 ขอ 5 และขอ 6
กอนหรือในวันที่ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ใชบังคับ แตหามดัดแปลงหรือเปล่ียนการใชอาคารดังกลาว ใหเปนอาคารชนิด
หรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอ 4 ขอ 5 และขอ 6

ขอ 10 อาคารที่ไดรับอนุญาตหรือใบรับแจงการกอสราง ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใชตามกฎหมายวาดวยการควบ
คุมอาคาร หรือที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะวาดวยกิจการนั้นกอนวันที่ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ใชบังคับ และยังกอ
สราง ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใชไมแลวเสร็จใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ แตจะขอเปล่ียน
แปลงการอนุญาตหรือการแจงใหเปนการขัดตอขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ไมได

ขอ 11 ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้

ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ พ.ศ. 2547
สมัคร สุนทรเวช

ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ  เหตุผลในการประกาศใชขอบัญญัติกรุงเทพมหานครฉบับนี้ คือ เนื่องจากไดมีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง
กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปล่ียนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในบริเวณสวนเบญจกิติและบริเวณ
โดยรอบ ในทองที่แขวงคลองเตย เขตคลองเตย และแขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 23 เมษายน 2546 ออก
ใชบังคับโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือประโยชนในดานการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ความเปนระเบียบเรียบรอยของเมือง การผัง
เมือง และการควบคุมความหนาแนนของอาคาร ดวยการกําหนดมาตรการควบคุมความสูง ชนิดและประเภทอาคาร โดยอาศัย
อํานาจตามความในมาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งมีผลใชบังคับเปนการชั่วคราว มีกําหนดหนึ่งป
นับตั้งแตวันที่ 24 พฤษภาคม 2546 เปนตนไป และถาไมมีการออกกฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถิ่นภายในหนึ่งปนับแตวันที่
ประกาศกระทรวงมหาดไทยมีผลใชบังคับ จะทําใหประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกลาวเปนอันถูกยกเลิกไปตามบทบัญญัติของ
กฎหมาย ดังนั้น เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว สมควรใหมีกฎหมายใชบังคับอยางตอเนื่อง  จึงจําเปนตองตราขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานครนี้

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 121 ตอนพิเศษ 38ง วันที่ 2 เมษายน 2547
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