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กฎกระทรวง
กำหนดบริเวณห้ำมก่อสร้ำงหรือดัดแปลงอำคำรบำงชนิดหรือบำงประเภท
ในพื้นที่บำงส่วนในท้องทีแ่ ขวงวัดสำมพระยำ แขวงบำงขุนพรหม แขวงบ้ำนพำนถม แขวงชนะสงครำม
แขวงตลำดยอด แขวงพระบรมมหำรำชวัง แขวงบวรนิเวศ แขวงศำลเจ้ำพ่อเสือ แขวงเสำชิงช้ำ
แขวงสำรำญรำษฎร์ แขวงวัดรำชบพิธ แขวงวังบูรพำภิรมย์ เขตพระนคร แขวงบำงยี่ขัน เขตบำงพลัด
แขวงอรุณอมรินทร์ แขวงศิริรำช เขตบำงกอกน้อย แขวงวัดโสมนัส แขวงบ้ำนบำตร แขวงคลองมหำนำค
แขวงวัดเทพศิรินทร์ แขวงป้อมปรำบ เขตป้อมปรำบศัตรูพ่ำย แขวงวัดอรุณ เขตบำงกอกใหญ่
แขวงสัมพันธวงศ์ แขวงจักรวรรดิ แขวงตลำดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ เเขวงวัดกัลยำณ์ เขตธนบุรี
และแขวงสมเด็จเจ้ำพระยำ เขตคลองสำน กรุงเทพมหำนคร
พ.ศ. ๒๕๖๓
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร
พ.ศ. ๒๕๒๒ และมำตรำ ๘ วรรคหนึ่ ง (๑) และ (๑๐) แห่ ง พระรำชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม อำคำร
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระรำชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม อำคำร (ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยโดยคำแนะนำของคณะกรรมกำรควบคุมอำคำรออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้กำหนดพื้นที่บำงส่วนในท้องที่แขวงวัดสำมพระยำ แขวงบำงขุนพรหม แขวงบ้ำนพำนถม
แขวงชนะสงครำม แขวงตลำดยอด แขวงพระบรมมหำรำชวัง แขวงบวรนิเวศ แขวงศำลเจ้ำพ่อเสือ
แขวงเสำชิงช้ำ แขวงสำรำญรำษฎร์ แขวงวัดรำชบพิธ แขวงวังบูรพำภิรมย์ เขตพระนคร แขวงบำงยี่ขัน
เขตบำงพลัด แขวงอรุณอมรินทร์ แขวงศิริรำช เขตบำงกอกน้อย แขวงวัดโสมนัส แขวงบ้ำนบำตร
แขวงคลองมหำนำค แขวงวัดเทพศิรินทร์ แขวงป้อมปรำบ เขตป้อมปรำบศัตรูพ่ำย แขวงวัดอรุณ
เขตบำงกอกใหญ่ แขวงสัมพันธวงศ์ แขวงจักรวรรดิ แขวงตลำดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ เเขวงวัดกัลยำณ์
เขตธนบุรี และแขวงสมเด็จเจ้ำพระยำ เขตคลองสำน กรุงเทพมหำนคร ภำยในบริเวณแนวเขต
ตำมแผนที่ท้ำยกฎกระทรวงนี้ เป็นบริเวณห้ำมก่อสร้ำงอำคำร ดังต่อไปนี้
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จดคลองบำงยี่ขัน ฝั่งเหนือ กึ่งกลำงแม่น้ำเจ้ำพระยำ และคลองผดุงกรุงเกษม

ฝั่งเหนือ
ทิศตะวันออก
จดคลองผดุงกรุงเกษม ฝั่งตะวันออก
ทิศใต้
จดซอยวัดกัลยำณ์และถนนเทศบำลสำย ๑ และเส้นตรงซึ่งลำกจำกจุดบรรจบ
ของถนนประชำธิปกกับถนนลอดใต้สะพำนพระพุทธยอดฟ้ำไปยังจุดบรรจบของซอยสมเด็จเจ้ำพระยำ ๑
กับซอยอุทัย และกึ่งกลำงแม่น้ำเจ้ำพระยำ
ทิศตะวันตก
จดซอยวัดดำวดึงษำรำม เส้นตรงซึ่งลำกจำกจุดบรรจบของซอยวัดดำวดึงษำรำม
กับถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้ำไปจดจุดบรรจบของซอยวัดดุสิตำรำมกับถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้ำ ซอยวัดดุสิตำรำม
คลองขนมจีน คลองบำงกอกน้อย ฝั่งเหนือ และคลองบ้ำนขมิ้น ฝั่งตะวันตก จนจดกับคลองบำงกอกใหญ่
ฝั่งตะวันออก
ภำยในบริเวณห้ำมก่อสร้ำงอำคำรตำมวรรคหนึ่ง ห้ำมบุคคลใดก่อสร้ำงอำคำรที่มีสีและวัสดุ
ของผนังภำยนอกอำคำรและสีของหลังคำอำคำรเป็นสีอื่น ที่มิใช่อำคำรที่มีสีและวัสดุ ดังต่อไปนี้
(๑) สีของผนังภำยนอกอำคำรเป็นโทนสีครีม
(๒) สีของหลังคำอำคำรเป็นโทนสีเทำเข้ม
(๓) วัสดุที่เป็นผิวของผนังภำยนอกอำคำรหรือตกแต่งผิวของผนังภำยนอกอำคำรเป็นวัสดุ
ไม่สะท้อนแสงหรือมันวำว
ข้อ ๒ กฎกระทรวงนี้ มิ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ แก่ ก ำรก่ อ สร้ ำ งหรื อ ดั ด แปลงอำคำรโบรำณสถำน
พิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติ ศำสนสถำน หรืออำคำรต่ำง ๆ ที่ใช้เพื่อกำรศำสนำหรือศิลปวัฒนธรรม
ข้อ ๓ ภำยในบริเวณพื้นที่ที่กำหนดตำมข้อ ๑ ห้ำมบุคคลใดดัดแปลงอำคำรใด ๆ ให้เป็น
อำคำรชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่กำหนดในข้อ ๑
ข้อ ๔ อำคำรที่มีอยู่แล้วในบริเวณพื้นที่ที่กำหนดตำมข้อ ๑ ก่อนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้
ใช้บังคับ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตำมกฎกระทรวงนี้ แต่กำรดัดแปลงอำคำรดังกล่ำวต้องเป็นไป
ตำมเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) สีของผนังภำยนอกอำคำรเป็นโทนสีครีม
(๒) สีของหลังคำอำคำรเป็นโทนสีเทำเข้ม
(๓) วัสดุที่เป็นผิวของผนังภำยนอกอำคำรหรือตกแต่งผิวของผนังภำยนอกอำคำรเป็นวัสดุ
ไม่สะท้อนแสงหรือมันวำว
กรณีที่มีกำรขอดัดแปลงอำคำร ผู้ขอดัดแปลงอำคำรต้องปรับปรุงสีของผนังภำยนอกอำคำร
สีของหลังคำอำคำร และวัสดุที่เป็นผิวของผนังภำยนอกอำคำรหรือตกแต่งผิวของผนังภำยนอกอำคำร
ในส่วนที่ไม่ได้ขอดัดแปลงให้เป็นไปตำมเงื่อนไขที่กำหนดในวรรคหนึ่งด้วย
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ข้อ ๕ อำคำรในบริ เ วณพื้ น ที่ ที่ ก ำหนดตำมข้ อ ๑ ที่ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ ำตหรื อ ใบรั บ แจ้ ง
กำรก่อสร้ำงหรือดัดแปลงตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร หรือที่ได้รับอนุญำตตำมกฎหมำย
เฉพำะว่ำด้ว ยกิจกำรนั้น ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และยังก่อสร้ำงหรือดัดแปลงไม่แล้วเสร็จ
ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตำมกฎกระทรวงนี้ แต่จะขอเปลี่ยนแปลงกำรอนุญำตหรือกำรแจ้งให้เป็น
กำรขัดต่อกฎกระทรวงนี้ไม่ได้
ให้ไว้ ณ วันที่ 15 มิถนุ ำยน พ.ศ. ๒๕๖3
พลเอก อนุพงษ์ เผ่ำจินดำ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย
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หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ ก ฎกระทรวงฉบั บ นี้ คื อ โดยที่ บ ริ เ วณกรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์ ชั้ น ใน
กรุงรัตนโกสินทร์ชั้นนอก พื้นที่ต่อเนื่อง และฝั่งธนบุรีตรงข้ามกรุงรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร เป็นบริเวณที่มี
สถานที่ที่มีความสาคัญทางด้านประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของชาติ จึงมีความจาเป็นต้องมีข้อกาหนด
เกี่ยวกับการควบคุมการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารในบริเวณดังกล่าว สมควรห้ามก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่แขวงวัดสามพระยา แขวงบางขุนพรหม แขวงบ้านพานถม
แขวงชนะสงคราม แขวงตลาดยอด แขวงพระบรมมหาราชวัง แขวงบวรนิเวศ แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ แขวงเสาชิงช้า
แขวงสาราญราษฎร์ แขวงวัดราชบพิธ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลั ด
แขวงอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย แขวงวัดโสมนัส แขวงบ้านบาตร แขวงคลองมหานาค
แขวงวัดเทพศิรินทร์ แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ แขวงสัมพันธวงศ์
แขวงจักรวรรดิ แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ เเขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี และแขวงสมเด็จเจ้าพระยา
เขตคลองสาน กรุ งเทพมหานคร เพื่อประโยชน์ในด้านความปลอดภัย การผั งเมือง การสถาปัตยกรรม
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง จึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

