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ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
เร่ือง   กําหนดบริเวณหามกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด 

หรือบางประเภท  ริมถนนวงแหวนอุตสาหกรรมทั้งสองฟาก  ในทองที่แขวงชองนนทรี   
แขวงบางโพงพาง  เขตยานนาวา  และแขวงราษฎรบูรณะ  เขตราษฎรบูรณะ  กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติกรุงเทพมหานครวาดวยกําหนดบริเวณหามกอสราง  ดัดแปลง  
ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท  ริมถนนวงแหวนอุตสาหกรรมทั้งสองฟากในทองที่
แขวงชองนนทรี  แขวงบางโพงพาง  เขตยานนาวา  และแขวงราษฎรบูรณะ  เขตราษฎรบูรณะ  กรุงเทพมหานคร 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซ่ึง
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปนพระราชบัญญัติ 
ที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  
๓๑  มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๔๙  และมาตรา  ๕๐  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบญัญัติแหงกฎหมาย  และมาตรา  ๙๗  แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  พ.ศ.  ๒๕๒๘  กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของ 
สภากรุงเทพมหานคร  จึงตราขอบัญญัติกรุงเทพมหานครขึ้นไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้เรียกวา  “ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เร่ือง  กําหนด
บริเวณหามกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท  ริมถนนวงแหวน
อุตสาหกรรมทั้งสองฟาก  ในทองที่แขวงชองนนทรี  แขวงบางโพงพาง  เขตยานนาวา  และแขวงราษฎรบูรณะ  
เขตราษฎรบูรณะ  กรุงเทพมหานคร  พ.ศ.  ๒๕๔๘” 

ขอ ๒ ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 

ขอ ๓ ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้มิใหใชบังคับแกการกอสรางหรือดัดแปลง  เข่ือน  สะพาน  
อุโมงค  ทางหรือทอระบายน้ํา  กําแพง  ประตูและร้ัว 

ขอ ๔ หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร  ดังตอไปนี้ 
(๑) หองแถว  ตึกแถว 
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(๒) อาคารพาณิชย 
(๓) โรงมหรสพ 
(๔) โรงแรม 
(๕) ศูนยการคา 
(๖) คลังสินคา 
(๗) โรงงานอุตสาหกรรม 
(๘) เต็นท  เพิง  หรือแผงลอย 
(๙) อาคารที่มีระยะหางจากอาคารอื่นนอยกวา  ๔  เมตร 

(๑๐) อาคารที่มีระยะหางจากเขตที่ดินนอยกวา  ๒  เมตร 
(๑๑) อาคารที่มีความสูงเกิน  ๑๕  เมตร  ยกเวนอาคารเพื่อประโยชนเกี่ยวกับกจิการสาธารณูปโภค 
(๑๒) อาคารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกินสองพันตารางเมตร  ยกเวนอาคาร 

เพื่อประโยชนเกี่ยวกับกิจการสาธารณูปโภค 
ทั้งนี้  ภายในระยะสิบหาเมตรจากเขตทางของถนนวงแหวนอุตสาหกรรมทั้งสองฟากต้ังแต 

ชวงถนนพระรามที่  ๓  ลงมาทางทิศใตจนจดแมน้ําเจาพระยา  และต้ังแตจุดตัดของถนนวงแหวน
อุตสาหกรรมกับเสนแบงเขตกรุงเทพมหานครไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนวงแหวน
อุตสาหกรรมจนสุดเขตกรุงเทพมหานคร  ตามแผนที่ทายขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 

ขอ ๕ การวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับทางเทาของถนนถึงพื้นดาดฟา  ในกรณี
อาคารทรงจั่วหรือปนหยา  ใหวัดจากระดับทางเทาของถนนถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

ขอ ๖ หามมิใหบุคคลใดดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใชอาคารใด  ๆ  ใหเปนอาคารชนิดหรือประเภท
ที่มีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอ  ๔ 

ขอ ๗ อาคารที่มีอยูกอนหรือในวันที่ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ใชบังคับ  ใหไดรับยกเวน
ไมตองปฏิบัติตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้  แตหามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใชอาคารดังกลาว 
ใหเปนอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามที่กําหนดไวในขอ  ๔ 

ขอ ๘ อาคารที่ไดรับใบอนุญาตหรือใบรับแจงการกอสราง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช 
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  หรือที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะวาดวยกิจการนั้น 
กอนวันที่ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ใชบังคับ  และยังกอสราง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใชไมแลวเสร็จ  
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ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้  แตจะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือ
การแจงใหเปนการขัดตอขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ไมได 

ขอ ๙ ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
อภิรักษ  โกษะโยธิน 

ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชขอบัญญัติกรุงเทพมหานครฉบับนี้  คือ  เนื่องจากถนนวงแหวน
อุตสาหกรรมเปนถนนที่กอสรางเพื่อแกไขปญหาการจราจรตามแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดําริเช่ือมตอ
ระบบการคมนาคมขนสงของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  เปนถนนสายหลักสําคัญท่ีจะชวยรนระยะเวลา
ในการเดินทางโดยที่ไมตองผานเขามาในพื้นท่ีท่ีมีการจราจรแออัด  และเปนถนนที่จะรองรับการพัฒนาดาน
อุตสาหกรรมในอนาคต  ดังนั้น  เพ่ือประโยชนในดานการผังเมือง  การกํากับการใชประโยชนท่ีดินใหมีความเปนระเบียบ
เรียบรอย  การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  การอํานวยความสะดวกแกการจราจร  และการควบคุมความหนาแนน
ของอาคาร  สมควรหามกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปล่ียนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท  ภายในระยะ  
๑๕  เมตร  ท้ังสองฟากถนนดังกลาว  จึงจําเปนตองตราขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 
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