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ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร
เรื่อง กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท บริเวณโดยรอบสะพานพระราม 8
ในทองที่แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด และแขวงอรุณอมรินทร
แขวงศิริราช แขวงบานชางหลอ เขตบางกอกนอย
กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2547
โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร วาดวยการกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือ
เปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท บริเวณโดยรอบสะพานพระราม 8 ในทองที่แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด และ
แขวงอรุณอมรินทร แขวงศิริราช แขวงบานชางหลอ เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราช
บัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรี
ภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 39 มาตรา 48 มาตรา 49 และมาตรา 50 ของรัฐธรรม
นูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย และมาตรา 97 แหงพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร จึง
ตราขอบัญญัติกรุงเทพมหานครขึ้นไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้เรียกวา “ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัด
แปลง ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท บริเวณโดยรอบสะพานพระราม 8 ในทองที่แขวงบางยี่ขัน แขวง
บางพลัด และแขวงอรุณอมรินทร แขวงศิริราช แขวงบานชางหลอ เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2547”
ขอ 2

ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

ขอ 3

ในขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้
(1) “ภายในบริเวณโดยรอบสะพานพระราม 8” ประกอบดวย
(ก) “บริเวณที่ 1”
จุดที่ 1 คือ จุดที่ตั้งอยูบนเสนขนานระยะ 45 เมตรของริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันตกจดกับ
เสนขนานระยะ 15 เมตรของเขตสะพานพระราม 8 ฟากเหนือ
ดานตะวันออก
จากจุดที่ 1 เปนเสนขนานระยะ 45 เมตรของริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันตกไปทางทิศใตถึง
จุดที่ 2 ซึ่งตั้งอยูบนเสนขนานระยะ 45 เมตร ของริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันตกจดกับริมฝงคลองบางกอกนอยฝงเหนือ
ดานใต
จากจุดที่ 2 เปนเสนเลียบริมฝงคลองบางกอกนอยฝงเหนือไปทางทิศตะวันตกถึงจุดที่ 3 ซึ่งตั้ง
อยูริมฝงคลองบางกอกนอยฝงเหนือจดกับเสนขนานระยะ 15 เมตร ของเขตถนนอรุณอมรินทรฟากตะวันตก
ดานตะวันตก
จากจุดที่ 3 เปนเสนขนานระยะ 15 เมตรของเขตถนนอรุณอมรินทรฟากตะวันตกไปทางทิศ
เหนือถึงจุดที่ 4 ซึ่งตั้งอยูเขตซอยจรัญสนิทวงศ 40 ฟากเหนือจดกับเสนขนานระยะ 15 เมตรของเขตสะพานพระราม 8 ฟาก
เหนือ
ดานเหนือ
กฎหมายอาคาร
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จากจุดที่ 4 เปนเสนขนานระยะ 15 เมตรของเขตสะพานพระราม 8 ฟากเหนือไปทางทิศตะวัน

ออกถึงจุดที่ 1
แตไมรวมพื้นที่กําหนดบริเวณของขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือ
เปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ภายในบริเวณฝงธนบุรีตรงขามบริเวณกรุงรัตนโกสินทร ในทองที่แขวงบางยี่ขัน
เขตบางพลัด แขวงอรุณอมรินทร แขวงศิริราช เขตบางกอกนอย แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ แขวงวัดกัลยาณ เขตธนบุรี
และแขวงสมเด็จเจาพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2535 (บริเวณที่กันออก)
(ข) “บริเวณที่ 2”
จุดที่ 5 คือ จุดที่ตั้งอยูเขตซอยจรัญสนิทวงศ 46 ฟากใตจดกับเสนขนานระยะ 45 เมตรของริม
ฝงแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันตก
ดานตะวันออก
จากจุดที่ 5 เปนเสนขนานระยะ 45 เมตรของริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันตกไปตามทิศใตจน
ถึงจุดที่ 1 และเปนเสนขนานระยะ 15 เมตร ของเขตสะพานพระราม 8 ถึงจุดที่ 4 และจุดที่ 3 และจากจุดที่ 3 เปนเสนขนาน
ระยะ 15 เมตรของเขตถนนอรุณอมรินทร ฟากตะวันตกถึงจุดที่ 6 ซึ่งตั้งอยูบนเสนขนานระยะ 15 เมตรของถนนอรุณอมรินทร
จดกับเสนขนานระยะ 100 เมตรของเขตถนนพรานนก
ดานใต
จากจุดที่ 6 เปนเสนขนานระยะ 100 เมตรของเขตถนนพรานนก ฟากใตไปทางทิศตะวันตกถึง
จุดที่ 7 ซึ่งจดกับเสนขนานของเขตถนนจรัญสนิทวงศฟากตะวันออกระยะ 500 เมตร
ดานตะวันตก
จากจุดที่ 7 เปนเสนขนานระยะ 500 เมตรของเขตถนนจรัญสนิทวงศฟากตะวันออกไปทางทิศ
เหนือถึงจุดที่ 8 ซึ่งตั้งอยูเขตซอยจรัญสนิทวงศ 46 ฟากใต
ดานเหนือ
จากจุดที่ 8 เปนเสนเลียบเขตซอยจรัญสนิทวงศ 46 ฟากใต ไปทางทิศตะวันออกถึงจุดที่ 5
(ค) “บริเวณที่ 3”
จุดที่ 9 คือ จุดที่ตั้งอยูบนเสนขนานระยะ 100 เมตรของเขตถนนจรัญสนิทวงศฟากตะวันตกจด
กับเสนขนานระยะ 100 เมตรของเขตถนนพรานนกฟากใต
ดานตะวันตก
จากจุดที่ 9 เปนเสนขนานระยะ 100 เมตรของเขตถนนจรัญสนิทวงศฟากตะวันตกไปทางทิศ
เหนือถึงจุดที่ 10 ซึ่งตั้งอยูเขตซอยจรัญสนิทวงศ 57 ฟากใต
ดานเหนือ
จากจุดที่ 10 เปนเสนเลียบเขตซอยจรัญสนิทวงศ 57 ฟากใต ไปทางทิศตะวันออกถึงเขตถนนจ
รัญสนิทวงศฟากตะวันตกและขามฟากเลียบเขตซอยจรัญสนิทวงศ 46 ฟากใตไปทางทิศตะวันออกถึงจุดที่ 8
ดานตะวันออก
จากจุดที่ 8 เปนเสนขนานระยะ 500 เมตรของเขตถนนจรัญสนิทวงศฟากตะวันออกไปทางทิศ
ใตถึงจุดที่ 7
ดานใต
จากจุดที่ 7 เปนเสนขนานระยะ 100 เมตรของเขตถนนพรานนกฟากใตไปทางทิศตะวันตกถึง
จุดที่ 9
ทั้งนี้ ตามแผนที่ทายขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้
(2) “สถานที่เก็บสินคา” หมายความวา อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารหรืออาคารที่มีลักษณะใน
ทํานองเดียวกันที่ใชเปนที่สําหรับเก็บ พัก หรือขนถายสินคาหรือสิ่งของเพื่อประโยชนทางการคาและอุตสาหกรรม
กฎหมายอาคาร
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(3) “สถานกีฬา” หมายความวา อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคาร หรือสถานที่ที่ใชเปนที่ฝกซอม
แขงขัน หรือชมกีฬา หรืออาคารที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน สําหรับใหบริการแกผูเลนหรือผูชมเพื่อประโยชนทางการคา
ขอ 4

ภายในบริเวณที่ 1 หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคารดังตอไปนี้
(1) อาคารที่ใชประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
(2) ตลาดตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
(3) โรงมหรสพตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
(4) โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
(5) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม
(6) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ
(7) ฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน
(8) สถานที่เก็บและจําหนายน้มํา ันเชื้อเพลิงตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(9) สถานที่บรรจุกาซ สถานที่เก็บกาซและหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซปโตรเลียม

เหลว
(10)
(11)
(12)
(13)

อาคารที่มีความสูงเกิน 16 เมตร
สถานที่เก็บสินคา
ภัตตาคารที่มีพื้นที่สําหรับตั้งโตะอาหารเกิน 400 ตารางเมตร
หอประชุมที่มีพื้นที่ทุกชั้นรวมกันเกิน 300 ตารางเมตร เวนแตหอประชุมของทางราชการ สถาน

ศึกษา
(14) หองแถว ตึกแถว
(15) หางสรรพสินคาที่มีพื้นที่ทุกชั้นรวมกันเกิน 300 ตารางเมตร
(16) สถานกีฬาที่มีพื้นที่เกิน 1,000 ตารางเมตร
(17) ปายหรือสิ่งกอสรางที่สรางขึ้นสําหรับติดตั้งปายทุกชนิด เวนแตปายชื่อ ถนน ตรอก ซอย ปายทาง
ราชการ ปายชื่อสถานประกอบกิจการที่มีพื้นที่รวมกันไมเกิน 5 ตารางเมตร
ขอ 5

ภายในบริเวณที่ 2 หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคารดังตอไปนี้
(1) อาคารที่มีความสูงเกิน 40 เมตร
(2) ปายหรือสิ่งกอสรางที่สรางขึ้นสําหรับติดตั้งปายทุกชนิด เวนแตปายชื่อถนน ตรอก ซอย ปายทางราช
การ ปายชื่อสถานประกอบกิจการที่มีพื้นที่รวมกันไมเกิน 5 ตารางเมตร
ขอ 6

ภายในบริเวณที่ 3 หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคารที่มีความสูงเกิน 70 เมตร

ขอ 7

การวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับที่ศูนยกลางถนนที่ใกลที่สุดถึงสวนที่สูงที่สุดของอาคาร

ขอ 8 ภายในบริเวณตามขอ 4 ขอ 5 และขอ 6 หามมิใหบุคคลใดดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใชอาคารใดๆ ใหเปน
อาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอ 4 ขอ 5 และขอ 6
ขอ 9 ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ไมใชบังคับแกอาคารที่มีอยูแลวในพื้นที่ที่กําหนดไวในขอ 4 ขอ 5 และขอ 6
กอนหรือในวันที่ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ใชบังคับ แตหามดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารดังกลาวใหเปนอาคารชนิด
หรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอ 4 ขอ 5 และขอ 6
ขอ 10 อาคารที่ไดรับอนุญาตหรือใบรับแจงการกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชตามกฎหมายวาดวยการควบ
คุมอาคาร หรือที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะวาดวยกิจการนั้นกอนวันที่ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ใชบังคับ และยังกอ
สราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชไมแลวเสร็จใหไดรับการยกเวนไมตองปฏิบัติตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ แตจะขอ
เปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจงใหเปนการขัดตอขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ไมได
กฎหมายอาคาร
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ขอ 11 ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้
ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2547
สมัคร สุนทรเวช
ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใชขอบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากไดมีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดบริเวณหาม
กอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท บริเวณโดยรอบสะพานพระราม 8 ในทองที่แขวงบางยี่
ขัน แขวงบางพลัด และแขวงอรุณอมรินทร แขวงศิริราช แขวงบานชางหลอ เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 7
มีนาคม 2546 ออกใชบังคับโดยมีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนในดานการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ความเปนระเบียบเรียบรอย
ของเมือง การผังเมือง การอํานวยความสะดวกแกการจราจร การสถาปตยกรรม และการควบคุมความหนาแนนของอาคาร ดวย
การกําหนดมาตรการควบคุมความสูง ชนิด และประเภทอาคาร โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งมีผลใชบังคับเปนการชั่วคราวมีกําหนดหนึ่งป นับแตวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2546 เปนตนไป และ
ถาไมมีการออกกฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถิ่นภายในหนึ่งปนับแตวันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทย มีผลใชบังคับ จะทําให
ประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกลาวเปนอันถูกยกเลิกไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ดังนั้น เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว
สมควรใหมีกฎหมายใชบังคับอยางตอเนื่อง จึงจําเปนตองตราขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 121 ตอนพิเศษ 24ง วันที่ 3 มีนาคม 2547

กฎหมายอาคาร

เทศบัญญัติ และขอบัญญัติ กทม.
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