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ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
เรือง กําหนดบริ เวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลียนการใช้อาคารบางชนิ ดหรือบางประเภท
ในบริเวณสวนเบญจกิ ติและบริเวณโดยรอบ ในท้องทีแขวงคลองเตย เขตคลองเตย
และแขวงลุมพิ นี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2547
โดยทีเป็ นการสมควรตราข้อบัญ ญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือ
เปลียนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในบริเวณสวนเบญจกิติและบริเวณโดยรอบ ในท้องทีแขวงคลองเตย เขต
คลองเตย และแขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
อาศัย อํ า นาจตามความในมาตรา 9 แห่ ง พระราชบัญ ญั ติ ค วบคุ ม อาคาร พ.ศ. 2522 ซึ งแก้ ไ ขเพิ มเติ ม โดย
พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที 2) พ.ศ. 2535 อันเป็ นพระราชบัญญัตทิ มีี บทบัญญัตบิ างประการเกียวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึงมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 48 มาตรา 49 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัตใิ ห้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย และมาตรา 97 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร จึงตรา
ข้อบัญญัตกิ รุงเทพมหานครขึนไว้ ดังต่อไปนี
ข้อ 1 ข้อบัญ ญัติก รุงเทพมหานครนี เรียกว่า “ข้อบัญ ญัติกรุงเทพมหานคร เรือง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง
ดัดแปลง ใช้หรือเปลียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในบริเวณสวนเบญจกิติและบริเวณโดยรอบ ในท้องทีแขวง
คลองเตย เขตคลองเตย และแขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2547”
ข้อ 2
ข้อ 3

ข้อบัญญัตกิ รุงเทพมหานครนีให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป

ในข้อบัญญัตกิ รุงเทพมหานครนี
“ภายในบริเวณโดยรอบสวนเบญจกิต”ิ ประกอบด้วย
(1) “บริเวณที 1”
ั
ั จ ดกับ เส้น ขนานระยะ 15 เมตรของเขตถนน
จุ ด ที 1 คือ จุ ด ทีตังอยู่ ริม ฝ งคลองนางหงษ์
ฝ งใต้
รัชดาภิเษกฟากตะวันตก
ด้านตะวันออก
จากจุดที 1 เป็ นเส้นขนานระยะ 15 เมตรของเขตถนนรัชดาภิเษกฟากตะวันตกไปทางทิศใต้ถึงจุดที
2 ซึงตังอยู่บนเส้นขนานระยะ 15 เมตรของเขตถนนรัชดาภิเษกฟากตะวันตกจดกับเขตทีดินของโรงงานยาสูบด้านใต้
ด้านใต้
จากจุดที 2 เป็ นเส้นเลียบเขตทีดินของโรงงานยาสูบด้านใต้ไปทางทิศตะวันตกถึงจุดที 3 ซึงตังอยู่บน
เขตทางพิเศษเฉลิมมหานครฟากตะวันออกจดกับเขตทีดินของโรงงานยาสูบด้านใต้
ด้านตะวันตก
จากจุดที 3 เป็ นเส้นเลียบเขตทางพิเศษเฉลิมมหานครฟากตะวันออกไปทางทิศเหนือถึงจุดที 4 ซึง
ั
ั
ตังอยู่บนเขตทางพิเศษเฉลิมมหานครฟากตะวันออกจดกับริมฝงคลองนางหงษ์
ฝงใต้
ด้านเหนือ
ั
ั ไปทางทิศตะวันออกถึงจุดที 1
จากจุดที 4 เป็ นเส้นเลียบริมฝงคลองนางหงษ์
ฝงใต้
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(2) “บริเวณที 2”
(3) “บริเวณที 3”
(4) “บริเวณที 4”
(5) “บริเวณที 5”
(6) “บริเวณที 6”
ทังนี ตามแผนทีท้ายข้อบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร2นี
ข้อ 4

ภายในบริเวณที 1 ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี
(1) อาคารทีมีความสูงเกิน 23 เมตร เว้นแต่อาคารเพือกิจกรรมการนันทนาการหรือเกียวข้องกับกิจกรรม
การนันทนาการ ซึงทางราชการเป็ นผูด้ าํ เนินการเพือสาธารณประโยชน์
(2) ห้องแถวหรือตึกแถว
(3) เพิงหรือแผงลอย
(4) คลังสินค้า
(5) ป้าย หรือสิงก่อสร้างทีสร้างขึนสําหรับติดตังป้ายทุกชนิด เว้นแต่ป้ายชือถนน ตรอก ซอย ป้ายทาง
ราชการ ป้ายชือสถานประกอบกิจการทีมีพนที
ื รวมกันไม่เกิน 5 ตารางเมตร
3

ข้อ 5

3

ข้อ 6
ข้อ 7

การวัดความสูงของอาคารให้วดั จากระดับทีศูนย์กลางถนนทีใกล้ทสุี ดถึงส่วนทีสูงทีสุดของอาคาร

4

ข้อ 8 ภายในบริเวณตามข้อ 4 ห้ามมิให้บุคคลใดดัดแปลงหรือเปลียนการใช้อาคารใดๆ ให้เป็ นอาคารชนิดหรือ
ประเภททีมีลกั ษณะต้องห้ามตามทีกําหนดในข้อ 4
4

ข้อ 9 ข้อบัญญัตกิ รุงเทพมหานครนีไม่ใช้บงั คับแก่อาคารทีมีอยู่แล้วในพืนทีทีกําหนดไว้ในข้อ 4 ก่อนหรือในวันที
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนีใช้บงั คับ แต่ห้ามดัดแปลงหรือเปลียนการใช้อาคารดังกล่าว ให้เป็ นอาคารชนิดหรือประเภททีมี
ลักษณะต้องห้ามตามทีกําหนดในข้อ 4
ข้อ 10 อาคารทีได้รบั อนุ ญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลียนการใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร หรือทีได้รบั อนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนันก่อนวันทีข้อบัญญัตกิ รุงเทพมหานครนีใช้บงั คับ และ
ยังก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลียนการใช้ไม่แล้วเสร็จให้ได้รบั ยกเว้นไม่ต้องปฏิบตั ิตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี แต่จะขอ
เปลียนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็ นการขัดต่อข้อบัญญัตกิ รุงเทพมหานครนีไม่ได้
ข้อ 11 ให้ผวู้ ่าราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามข้อบัญญัตกิ รุงเทพมหานครนี
ประกาศ ณ วันที 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547
สมัคร สุนทรเวช
ผูว้ ่าราชการกรุงเทพมหานคร
1 (2) ถึง (6) ของข้อ 3 ถูกยกเลิกโดย ข้อ 3 แห่งข้อบัญญัตกิ รุงเทพมหานครฯ (ฉบับที 2) พ.ศ. 2557
2 บริเวณที 2 ถึงบริเวณที 6 ในแผนทีท้ายข้อบัญญัตกิ รุงเทพมหานครฯ ถูกยกเลิกโดย ข้อ 6 แห่งข้อบัญญัตกิ รุงเทพมหานครฯ (ฉบับที 2) พ.ศ. 2557
3 ข้อ 5 และข้อ 6 ถูกยกเลิกโดย ข้อ 4 แห่งข้อบัญญัตกิ รุงเทพมหานครฯ (ฉบับที 2) พ.ศ. 2557
4 ข้อ 8 และข้อ 9 ความเดิมถูกยกเลิกโดย ข้อ 5 แห่งข้อบัญญัตกิ รุงเทพมหานครฯ (ฉบับที 2) พ.ศ. 2557 และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพิมพ์ไว้แล้ว
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หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้ขอ้ บัญญัติกรุงเทพมหานครฉบับนี คือ เนืองจากได้มปี ระกาศกระทรวงมหาดไทย เรือง
กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในบริเวณสวนเบญจกิตแิ ละบริเวณ
โดยรอบ ในท้องทีแขวงคลองเตย เขตคลองเตย และแขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ลงวันที 23 เมษายน 2546 ออก
ใช้บงั คับโดยมีวตั ถุประสงค์เพือประโยชน์ในด้านการรักษาคุณภาพสิงแวดล้อม ความเป็ นระเบียบเรียบร้อยของเมือง การผัง
เมือง และการควบคุมความหนาแน่ นของอาคาร ด้วยการกําหนดมาตรการควบคุมความสูง ชนิดและประเภทอาคาร โดยอาศัย
อํานาจตามความในมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึงมีผลใช้บงั คับเป็ นการชัวคราว มีกาํ หนดหนึงปี
นับตังแต่วนั ที 24 พฤษภาคม 2546 เป็ นต้นไป และถ้าไม่มกี ารออกกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัตทิ อ้ งถินภายในหนึงปี นบั แต่วนั ที
ประกาศกระทรวงมหาดไทยมีผลใช้บงั คับ จะทําให้ประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวเป็ นอันถูกยกเลิกไปตามบทบัญญัตขิ อง
กฎหมาย ดังนัน เพือให้บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว สมควรให้มกี ฎหมายใช้บงั คับอย่างต่อเนือง จึงจําเป็ นต้องตราข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานครนี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 38ง วันที 2 เมษายน 2547

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรือง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลียนการใช้อาคารบางชนิ ดหรือบาง
ประเภท ในบริ เวณสวนเบญจกิ ติและบริ เวณโดยรอบ ในท้ องที แขวงคลองเตย เขตคลองเตย และแขวงลุมพิ นี เขต
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร (ฉบับที 2) พ.ศ. 2557
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอนพิเศษ 188ง วันที 24 กันยายน 2557
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ยกเลิกโดย ข้อบัญญัตกิ รุงเทพมหานครฯ
(ฉบับที 2) พ.ศ. 2557
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