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ข้อบญัญติักรงุเทพมหานคร 
เรื�อง กาํหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดดัแปลง ใช้หรือเปลี�ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท 

ในบริเวณสวนเบญจกิติและบริเวณโดยรอบ ในท้องที�แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  

และแขวงลมุพินี เขตปทุมวนั กรงุเทพมหานคร  

พ.ศ. 2547 
 
 โดยที�เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือ
เปลี�ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในบรเิวณสวนเบญจกิติและบริเวณโดยรอบ ในท้องที�แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย และแขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ�งแก้ไขเพิ�มเติมโดย
พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2535 อนัเป็นพระราชบญัญตัทิี�มบีทบญัญตับิางประการเกี�ยวกบัการจาํกดัสทิธิ
และเสรภีาพของบุคคล ซึ�งมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 48 มาตรา 49 และมาตรา 50 ของรฐัธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญตัใิหก้ระทําไดโ้ดยอาศยัอํานาจตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมาย และมาตรา 97 แห่งพระราชบญัญตัิ
ระเบยีบบรหิารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 กรุงเทพมหานครโดยความเหน็ชอบของสภากรุงเทพมหานคร จงึตรา
ขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานครขึ�นไว ้ดงัต่อไปนี� 

 ข้อ 1 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี�เรียกว่า “ข้อบญัญัติกรุงเทพมหานคร เรื�อง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง 

ดดัแปลง ใช้หรอืเปลี�ยนการใช้อาคารบางชนิดหรอืบางประเภท ในบรเิวณสวนเบญจกิติและบรเิวณโดยรอบ ในท้องที�แขวง
คลองเตย เขตคลองเตย และแขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2547” 

 ข้อ 2 ขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานครนี�ใหใ้ชบ้งัคบัตั �งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 ข้อ 3 ในขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานครนี� 

  “ภายในบรเิวณโดยรอบสวนเบญจกติ”ิ ประกอบดว้ย 
  (1) “บรเิวณที � 1” 
   จุดที� 1 คือ จุดที�ตั �งอยู่ริมฝ ั �งคลองนางหงษ์ฝ ั �งใต้จดกับเส้นขนานระยะ 15 เมตรของเขตถนน
รชัดาภเิษกฟากตะวนัตก 
   ดา้นตะวนัออก 
   จากจุดที� 1 เป็นเสน้ขนานระยะ 15 เมตรของเขตถนนรชัดาภเิษกฟากตะวนัตกไปทางทศิใต้ถึงจุดที� 
2 ซึ�งตั �งอยู่บนเสน้ขนานระยะ 15 เมตรของเขตถนนรชัดาภเิษกฟากตะวนัตกจดกบัเขตที�ดนิของโรงงานยาสบูดา้นใต ้
   ดา้นใต ้
   จากจุดที� 2 เป็นเสน้เลยีบเขตที�ดนิของโรงงานยาสบูดา้นใตไ้ปทางทศิตะวนัตกถงึจุดที� 3 ซึ�งตั �งอยู่บน
เขตทางพเิศษเฉลมิมหานครฟากตะวนัออกจดกบัเขตที�ดนิของโรงงานยาสบูดา้นใต ้
   ดา้นตะวนัตก 
   จากจุดที� 3 เป็นเสน้เลยีบเขตทางพเิศษเฉลมิมหานครฟากตะวนัออกไปทางทศิเหนือถงึจุดที� 4 ซึ�ง
ตั �งอยู่บนเขตทางพเิศษเฉลมิมหานครฟากตะวนัออกจดกบัรมิฝ ั �งคลองนางหงษ์ฝ ั �งใต ้
   ดา้นเหนือ 
   จากจุดที� 4 เป็นเสน้เลยีบรมิฝ ั �งคลองนางหงษ์ฝ ั �งใตไ้ปทางทศิตะวนัออกถงึจุดที� 1 



ขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร 

กฎหมายอาคาร 

5-245 

  1 (2) “บรเิวณที � 2” 

  (3) “บรเิวณที � 3” 
  (4) “บรเิวณที � 4” 
  (5) “บรเิวณที � 5” 
  (6) “บรเิวณที � 6” 

 ทั �งนี� ตามแผนที�ทา้ยขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร2นี� 

 ข้อ 4 ภายในบรเิวณที� 1 หา้มมใิหบุ้คคลใดก่อสรา้งอาคาร ดงัต่อไปนี� 

  (1) อาคารที�มคีวามสงูเกนิ 23 เมตร เวน้แต่อาคารเพื�อกจิกรรมการนนัทนาการหรอืเกี�ยวขอ้งกบักจิกรรม
การนนัทนาการ ซึ�งทางราชการเป็นผูด้าํเนินการเพื�อสาธารณประโยชน์ 
  (2) หอ้งแถวหรอืตกึแถว 
  (3) เพงิหรอืแผงลอย 
  (4) คลงัสนิคา้ 
  (5) ป้าย หรอืสิ�งก่อสรา้งที�สร้างขึ�นสําหรบัตดิตั �งป้ายทุกชนิด เว้นแต่ป้ายชื�อถนน ตรอก ซอย ป้ายทาง
ราชการ ป้ายชื�อสถานประกอบกจิการที�มพีื�นที�รวมกนัไม่เกนิ 5 ตารางเมตร 

 3 ข้อ 5 

 3 ข้อ 6 

 ข้อ 7 การวดัความสงูของอาคารใหว้ดัจากระดบัที�ศนูยก์ลางถนนที�ใกลท้ี�สดุถงึสว่นที�สงูที�สดุของอาคาร 

 4 ข้อ 8 ภายในบรเิวณตามขอ้ 4 หา้มมใิห้บุคคลใดดดัแปลงหรอืเปลี�ยนการใชอ้าคารใดๆ ให้เป็นอาคารชนิดหรอื

ประเภทที�มลีกัษณะตอ้งหา้มตามที�กาํหนดในขอ้ 4  

 4 ข้อ 9 ขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานครนี�ไม่ใชบ้งัคบัแก่อาคารที�มอียู่แลว้ในพื�นที�ที�กาํหนดไวใ้นขอ้ 4 ก่อนหรอืในวนัที�

ขอ้บญัญตัิกรุงเทพมหานครนี�ใชบ้งัคบั แต่ห้ามดดัแปลงหรอืเปลี�ยนการใชอ้าคารดงักล่าว ใหเ้ป็นอาคารชนิดหรอืประเภทที�มี
ลกัษณะตอ้งหา้มตามที�กาํหนดในขอ้ 4 

 ข้อ 10 อาคารที�ได้รบัอนุญาตหรอืใบรบัแจ้งการก่อสร้าง ดดัแปลง หรอืเปลี�ยนการใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการ

ควบคุมอาคาร หรอืที�ไดร้บัอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าดว้ยกจิการนั �นก่อนวนัที�ขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานครนี�ใชบ้งัคบั และ
ยงัก่อสรา้ง ดดัแปลง หรอืเปลี�ยนการใช้ไม่แล้วเสรจ็ให้ได้รบัยกเวน้ไม่ต้องปฏบิตัิตามขอ้บญัญตัิกรุงเทพมหานครนี� แต่จะขอ
เปลี�ยนแปลงการอนุญาตหรอืการแจง้ใหเ้ป็นการขดัต่อขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานครนี�ไม่ได ้

 ข้อ 11 ใหผู้ว้่าราชการกรุงเทพมหานครรกัษาการตามขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานครนี� 

 
ประกาศ ณ วนัที� 5 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2547 

สมคัร สนุทรเวช 
ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร 

                                                
1
 (2) ถงึ (6) ของขอ้ 3 ถกูยกเลกิโดย ขอ้ 3 แห่งขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานครฯ (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2557 

2
 บรเิวณที� 2 ถงึบรเิวณที� 6 ในแผนที�ทา้ยขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานครฯ ถกูยกเลกิโดย ขอ้ 6 แห่งขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานครฯ (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2557 

3
 ขอ้ 5 และขอ้ 6 ถกูยกเลกิโดย ขอ้ 4 แห่งขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานครฯ (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2557 

4
 ขอ้ 8 และขอ้ 9 ความเดมิถกูยกเลกิโดย ขอ้ 5 แห่งขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานครฯ (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2557 และใหใ้ชค้วามใหม่แทนดงัที�พมิพไ์วแ้ลว้ 
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หมายเหตุ  เหตุผลในการประกาศใชข้อ้บญัญตัิกรุงเทพมหานครฉบบันี�  คอื เนื �องจากได้มปีระกาศกระทรวงมหาดไทย เรื �อง 

กาํหนดบรเิวณหา้มก่อสรา้ง ดดัแปลง ใชห้รอืเปลี �ยนการใชอ้าคารบางชนิดหรอืบางประเภท ในบรเิวณสวนเบญจกติแิละบรเิวณ
โดยรอบ ในทอ้งที �แขวงคลองเตย เขตคลองเตย และแขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ลงวนัที � 23 เมษายน 2546 ออก
ใชบ้งัคบัโดยมวีตัถุประสงค์เพื �อประโยชน์ในด้านการรกัษาคุณภาพสิ �งแวดล้อม ความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของเมอืง การผงั
เมอืง และการควบคุมความหนาแน่นของอาคาร ดว้ยการกําหนดมาตรการควบคุมความสงู ชนิดและประเภทอาคาร โดยอาศยั
อาํนาจตามความในมาตรา 13 แห่งพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ �งมผีลใชบ้งัคบัเป็นการชั �วคราว มกีาํหนดหนึ �งปี 
นบัตั �งแต่วนัที � 24 พฤษภาคม 2546 เป็นตน้ไป และถา้ไม่มกีารออกกฎกระทรวงหรอืขอ้บญัญตัทิอ้งถิ �นภายในหนึ �งปีนบัแต่วนัที �
ประกาศกระทรวงมหาดไทยมผีลใชบ้งัคบั จะทาํใหป้ระกาศกระทรวงมหาดไทยดงักล่าวเป็นอนัถูกยกเลกิไปตามบทบญัญตัขิอง
กฎหมาย ดงันั �น เพื �อให้บรรลุวตัถุประสงคด์งักล่าว สมควรใหม้กีฎหมายใช้บงัคบัอย่างต่อเนื �อง  จงึจําเป็นต้องตราขอ้บญัญัติ
กรุงเทพมหานครนี� 
 
ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพเิศษ 38ง วนัที � 2 เมษายน 2547 
 
 

ข้อบญัญติักรงุเทพมหานคร เรื�อง กาํหนดบริเวณห้ามก่อสรา้ง ดดัแปลง ใช้หรอืเปลี�ยนการใช้อาคารบางชนิดหรอืบาง

ประเภท ในบริเวณสวนเบญจกิติและบริเวณโดยรอบ ในท้องที�แขวงคลองเตย เขตคลองเตย และแขวงลุมพินี เขต

ปทุมวนั กรงุเทพมหานคร (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2557 

 
ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 131 ตอนพเิศษ 188ง วนัที � 24 กนัยายน 2557 
 



ขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร 

กฎหมายอาคาร 

5-247 

 

ยกเลกิโดย ขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานครฯ 
(ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2557 


