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ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร
เร่ือง กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือ

บางประเภทริมถนนกัลปพฤกษทั้งสองฟาก ในทองที่แขวงบางหวา แขวงปากคลองภาษีเจริญ
เขตภาษีเจริญ แขวงบางคอ แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง แขวงบางบอน เขตบางบอน

และแขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2547

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติกรุงเทพมหานครวาดวยกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปล่ียนการ
ใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ริมถนนกัลปพฤกษทั้งสองฟาก ในทองที่แขวงบางหวา แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษี
เจริญ แขวงบางคอ แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง แขวงบางบอน เขตบางบอน และแขวงบางแค กรุงเทพมหานคร

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราช
บัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรี
ภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 48 มาตรา 49 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราช
อาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย และมาตรา 97 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร จึงตราขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานครขึ้นไว ดังตอไปนี้

ขอ 1 ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้เรียกวา “ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัด
แปลง ใชหรือเปล่ียนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ริมถนนกัลปพฤกษทั้งสองฟาก ในทองที่แขวงบางหวา แขวงปาก
คลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ แขวงบางคอ แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง แขวงบางบอน เขตบางบอน และแขวงบางแค
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2547”

ขอ 2 ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

ขอ 3 ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้มิใหใชบังคับแกการกอสราง หรือดัดแปลง เขื่อน สะพาน อุโมงค ทางหรือทอ
ระบายน้ํา กําแพง ประตูและร้ัว

ขอ 4 หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร ดังตอไปนี้
(1) อาคารพาณิชย
(2) หองแถว ตึกแถว
(3) อาคารที่มีความสูงเกิน 15 เมตร
(4) อาคารที่มีพ้ืนที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร
(5) อาคารที่ใชในการประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสนามฝกซอมกอลฟ
(6) ศูนยการคา หามสรรพสินคา และอาคารแสดงสินคา
(7) โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
(8) โรงซอม สราง หรือบริการยวดยานที่ขับเคล่ือนดวยเครื่องยนตทุกชนิด
(9) ภัตตาคารหรือรานจําหนายอาหาร
(10) คลังสินคา อาคารเก็บสินคา อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่มีลักษณะในทํานองเดียวกันที่ใช

เก็บ พัก หรือขนถายสินคาหรือส่ิงของเพ่ือประโยชนทางการคาหรืออุตสาหกรรม หรือเพ่ือประกอบกิจการรับสงสินคา
(11) สถานที่เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับจําหนายขายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวยการเก็บรักษา

น้ํามันเชื้อเพลิง เวนแตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
(12) สถานที่บรรจุกาซ สถานที่เก็บกาซ หองบรรจุกาซ และสถานีบริการกาซ ตามกฎหมายวาดวยการ

บรรจุกาซปโตรเลียมเหลว
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(13) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ
(14) โรงมหรสพ
(15) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม
(16) ตลาดตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
(17) สถานีขนสงตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก
(18) อาคารเลี้ยงสัตวทุกชนิดที่มีพ้ืนที่ทุกชั้นในหลังเดียวกัน หรือหลายหลังรวมกันเกิน 20 ตารางเมตร
(19) อาคารที่ใชเพ่ือประกอบกิจการสวนสนุก หรือจัดใหมีการเลนสเก็ตโดยมีแสงหรือเสียงประกอบหรือ

การเลนอื่นๆ ในทํานองเดียวกัน
(20) เต็นท เพิง หรือแผงลอย
(21) ปาย หรือส่ิงที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือต้ังปายทุกชนิด เวนแตปายชื่อถนน ตรอก ซอย ปายทางราช

การ ปายชื่อสถานประกอบกิจการที่มีพ้ืนที่รวมกันไมเกิน 5 ตารางเมตร
(22) อาคารที่มีระยะหางจากอาคารอื่นนอยกวา 4 เมตร
(23) อาคารที่มีระยะหางจากเขตที่ดินนอยกวา 2 เมตร

ทั้งนี้ ภายในระยะสิบหาเมตรจากเขตถนนกัลปพฤกษทั้งสองฟาก ตามแผนที่ทายขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้
ขอ 5 การวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพ้ืนดินที่กอสรางถึงพ้ืนดาดฟา ในกรณีอาคารทรงจั่วหรือปนหยา

ใหวัดจากระดับพ้ืนดนิที่กอสรางถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด สําหรับปายหรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ให
วัดจากระดับพ้ืนดินที่กอสรางถึงสวนที่สูงที่สุดของอาคาร

ขอ 6 ภายในบริเวณพ้ืนที่ที่กําหนดไวตามขอ 4 หามมิใหบุคคลใดดัดแปลงหรือเปล่ียนการใชอาคารใดๆ ใหเปน
อาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอ 4

ขอ 7 อาคารที่มีอยูแลวในพ้ืนที่ที่กําหนดไวตามขอ 4 กอนหรือในวันที่ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ใชบังคับ ให
ไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ แตหามดัดแปลงหรือเปล่ียนการใชอาคารดังกลาวใหเปนอาคาร
ชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอ 4

ขอ 8 อาคารที่ไดรับใบอนุญาตหรือใบรับแจงการกอสราง ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใชตามกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมอาคาร หรือที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะวาดวยกิจการนั้นกอนวันที่ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ใชบังคบั และยัง
กอสราง ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใชไมแลวเสร็จใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ แตจะขอเปล่ียน
แปลงการอนุญาตหรือการแจงใหเปนการขัดตอขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ไมได

ขอ 9 ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้

ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2547
สมัคร สุนทรเวช

ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ  เหตุผลในการประกาศใชขอบัญญัติกรุงเทพมหานครฉบับนี้ คือ เนื่องจากถนนกัลปพฤกษเปนถนนที่กอสรางในพื้น
ที่ฝงตะวันตกของกรุงเทพมหานคร มีจุดเชื่อมตอกับถนนที่สําคัญ ไดแก ถนนราชพฤกษ ถนนสุขาภิบาล 1 ถนนกาญจนาภิเษก
ซึ่งปจจุบันบริเวณริมถนนสายนี้มีการใชประโยชนที่ดินและอาคารยังไมหนาแนน พ้ืนที่สวนใหญเปนพ้ืนที่เกษตรกรรมและที่วาง
ดังนั้น เพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอยของเมือง การผังเมือง การอํานวยความสะดวกแกการจราจร การรักษาคุณภาพสิ่งแวด
ลอม และควบคุมความหนาแนนของอาคาร สมควร หามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปล่ียนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท
ภายในระยะ 15 เมตร ทั้งสองฟากถนนดังกลาว  จึงจําเปนตองตราขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 121 ตอนพิเศษ  67ง วันที่ 18 มิถุนายน 2547
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