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ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร
เรื่อง กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปลี่ยน
การใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ริมถนนอุทยานทั้งสองฟาก
ในทองที่แขวงศาลาธรรมสพน และแขวงทวีวัฒนา
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2546
โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติกรุงเทพมหานครวาดวยกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปลี่ยน
การใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ริมถนนอุทยานทั้งสองฟาก ในทองที่แขวงศาลาธรรมสพน และแขวงทวีวัฒนา เขตทวี
วัฒนา กรุงเทพมหานคร
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราช
บัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรี
ภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 48 มาตรา 49 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราช
อาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย และมาตรา 97 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร จึงตราขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานครขึ้นไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้เรียกวา “ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัด
แปลง ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ริมถนนอุทยานทั้งสองฟาก ในทองที่แขวงศาลาธรรมสพน และ
แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2546”
ขอ 2

ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

ขอ 3 ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้มิใหใชบังคับแกการกอสราง หรือดัดแปลง เขื่อน สะพาน อุโมงค ทางหรือทอ
ระบายนํ้า ประตูและรั้ว
รั้วตามวรรคหนึ่งใหเปนรั้วโปรง ซึ่งมีความสูงไมเกิน 2 เมตร โดยวัดจากระดับทางเทาของถนนอุทยานถึงสวนที่สูง
สุดของรั้ว แตถาจะมีสวนทึบใหมีเฉพาะดานลางสูงไมเกิน 1 เมตร
ขอ 4

ในขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้
“บริเวณที่ 1” หมายความวา พื้นที่ภายในระยะ 15 เมตร จากเขตถนนทั้งสองฟากของถนนอุทยาน ตั้งแต
ทางแยกตัดกับถนนพุทธมณฑลสาย 3 ไปทางทิศตะวันตกจนจดแนวขนานซึ่งหางจากแนวเขตที่ดินของพุทธมณฑลในระยะ
1,000 เมตร
“บริเวณที่ 2” หมายความวา พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวเขตบริเวณที่ 1 ออกไปอีกเปนระยะ 35 เมตร
ตลอดแนว
ทั้งนี้ ตามแผนที่ทายขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้
ขอ 5

หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร ดังตอไปนี้
(ก) ภายในบริเวณที่ 1 อาคารอื่นใด เวนแตอาคารอยูอาศัยประเภทบานเดี่ยวที่มีความสูงไมเกิน 10 เมตร
และมีระยะถอยรนแนวอาคารจากเขตถนนไมนอยกวา 3 เมตร
(ข) ภายในบริเวณที่ 2
(1) อาคารอยูอาศัย อาคารอยูอาศัยรวม อาคารชุด เวนแตอาคารอยูอาศัยประเภทบานเดี่ยวและ
อาคารที่ใชประโยชนเพื่อกิจการสาธารณูปโภค หรือบริการสาธารณะของผูอยูอาศัยตามกฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ดินที่มี
ความสูงไมเกิน 10 เมตร
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(2) อาคารพาณิชย เวนแตอาคารพาณิชยที่มีความสูงไมเกิน 10 เมตร ที่มีพื้นที่ประกอบการในหลัง
เดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไมเกิน 100 ตารางเมตร
(3) หองแถวหรือตึกแถว
(4) หอถังนํ้าที่มีความสูงเกิน 10 เมตร
(5) อาคารที่มีความสูงเกิน 10 เมตร
(6) อาคารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน 1,000 ตารางเมตร
(7) อาคารที่ใชในการประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสนามฝกซอมกอลฟ
(8) โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
(9) โรงซอม สราง หรือบริการยวดยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตทุกชนิด
(10) ภัตตาคารหรือรานจําหนายอาหาร เวนแตภัตตาคารหรือรานจําหนายอาคารที่มีพื้นที่สําหรับ
ตั้งโตะอาหารที่มีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกัน หรือหลายหลังรวมกันไมเกิน 100 ตารางเมตร และไมมีการจัดใหมีการแสดงดนตรี
เตนรํา รําวง ดิสโกเธค คาราโอเกะ หรือการแสดงอื่นๆ ในทํานองเดียวกัน
(11) สถานที่เก็บนํ้ามันเชื้อเพลิงสําหรับจําหนายขายที่ตองขออนุญาตและสถานีบริการนํ้ามันเชื้อ
เพลิง ตามกฎหมายวาดวยการเก็บรักษานํ้ามันเชื้อเพลิง
(12) สถานที่บรรจุกาซ สถานที่เก็บกาซ และสถานีบริการตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซปโต
เลี่ยมเหลว
(13) อาคารเก็บสินคา อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่มีลักษณะในทํานองเดียวกันที่ใช
เก็บ พัก หรือขนถายสินคาหรือสิ่งของเพื่อประโยชนทางการคาหรืออุตสาหกรรม
(14) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ
(15) โรงมหรสพ
(16) ตลาดตามกฎหมายวาดวยสาธารณสุข
(17) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม
(18) สถานีขนสงตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก
(19) อาคารเลี้ยงสัตวทุกชนิดที่มีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกัน หรือหลายหลังรวมกันเกิน 20 ตาราง
เมตร
(20) สุสานหรือฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน
(21) เพิงหรือแผงลอย
(22) ปาย หรือสิ่งที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือตั้งปายทุกชนิด
(23) อาคารที่ใชเพื่อประกอบกิจการสวนสนุก
หรือจัดใหมีการเลนสเก็ตโดยมีแสงหรือเสียง
ประกอบหรือการเลนอื่นๆ ในทํานองเดียวกัน
ขอ 6

อาคารที่กอสรางจะตองปฏิบัติดังนี้
(1) มีระยะหางระหวางอาคารไมนอยกวา 4 เมตร และหางจากเขตที่ดินผูอื่นไมนอยกวา 2 เมตร
(2) ตองเปนอาคารที่มีรูปแบบทางสถาปตยกรรมเปนหลังคาทรงจั่ว ทรงปนหยา หรือทรงสถาปตยกรรม
ไทย สีหลังคา ใหใชสีในกลุมสีสมอิฐหรือสมกระเบื้องดินเผา สีแดงอิฐ หรือสีนํ้าตาล
ขอ 7 การวัดความสูงของอาคารตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ใหวัดจากระดับทางเทาของถนนอุทยานถึง
ยอดผนังของชั้นสูงสุด
ขอ 8 ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดไวตามขอ 5 หามมิใหบุคคลใดดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใชอาคารใดๆ ใหเปน
อาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอ 5
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ขอ 9 อาคารที่มีอยูแลวในพื้นที่ที่กําหนดไวตามขอ 5 กอนหรือในวันที่ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ใชบังคับ ให
ไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ แตหามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใชอาคารดังกลาวใหเปนอาคาร
ชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอ 5
ขอ 10 อาคารที่ไดรับใบอนุญาตหรือใบรับแจงการกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชตามกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมอาคาร หรือที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะวาดวยกิจการนั้นกอนวันที่ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ใชบังคับ และ
ยังกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชไมแลวเสร็จ ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ แตจะขอ
เปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจงใหเปนการขัดตอขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ไมได
ขอ 11 ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้
ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2546
สมัคร สุนทรเวช
ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใชขอบัญญัติกรุงเทพมหานครฉบับนี้ คือ เนื่องจากถนนอุทยานเปนถนนสายสําคัญที่มุงตรง
เพื่อเสริมสรางความสงางามของพุทธมณฑลและอํานวยความสะดวกในงานพิธีตางๆ ที่พุทธมณฑลซึ่งเปนสถานที่สําคัญทาง
พุทธศาสนาของประเทศ ตลอดจนรักษาสภาพแวดลอมและคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพื้นที่และบริเวณใกลเคียง สมควร
หามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภทในบริเวณริมถนนอุทยานทั้งสองฟาก เพื่อ
ประโยชนแหงการอํานวยความสะดวกแกการจราจร การผังเมือง การสถาปตยกรรม การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การสา
ธารณสุข และควบคุมความหนาแนของอาคาร จึงจําเปนตองตราขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 120 ตอนพิเศษ 33ง ลงวันที่ 18 มีนาคม 2546
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