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กฎกระทรวง 
ฉบับที ่13 (พ.ศ. 2528) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 

------ 
     อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 (3) และมาตรา 8 (10) แหง 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้
     ขอ 1  ในกฎกระทรวงนี ้
     `เปลี่ยนการใช' หมายความวา เปลี่ยนการใชอาคารอื่นใหเปนอาคาร 
ชนิดหรือประเภทตามที่กําหนดไวในขอ 2 
     `บริเวณที่ 1' หมายความวา พื้นที่ในบริเวณรอบนอกเขตพระราชวัง 
บางปะอิน ในระยะ 500 เมตร 
     `บริเวณที่ 2' หมายความวา 
     พื้นที่ในบริเวณเขตสุขาภิบาลบานเลนเวนแตบริเวณที่ 1 และพื้นที่ใน 
บรเิวณเขตสุขาภิบาลลําตาเสา 
     พื้นที่ในบริเวณที่อยูหางจากริมฝงแมน้ํานอย ฝงตะวันออก ในเขตอําเภอ 
บางไทรไปทางทิศตะวันออก ในระยะ 500 เมตร และพื้นที่ในบริเวณริมฝงแมน้ํา 
เจาพระยา ฝงตะวันออก ในเขตอําเภอบางไทร ไปทางทิศตะวันออกจนจดเขต 
ถนนสายบางไทร-เชียงรากนอย ฟากตะวันตก 
     `บริเวณที่ 3' หมายความวา พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวศูนยกลาง 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ทางหลวงแผนดินหมายเลข 309 
(ถนนโรจนะ) และทางหลวงแผนดินหมายเลข 32 ท้ังสองขาง ในระยะขางละ 
1,000 เมตร 
     `บริเวณที่ 4' หมายความวา พื้นที่ในบริเวณแนวเขตควบคุมอาคารตาม 
แผนที่ทายกฎกระทรวงนี้ เวนแตบริเวณที ่1 บริเวณที่ 2 และบริเวณที่ 3 
     ขอ 2  ใหกําหนดพื้นที่ในทองที่ตําบลบานกลึง ตําบลกระแชง ตําบลชางนอย 
ตําบลบานแปง ตําบลสนามชัย ตําบลราชคราม ตําบลชางใหญ ตําบลโพแตง ตําบล 
เชียงรากนอย อําเภอบางไทร ตําบลปากกราน ตําบลคลองตะเคียน ตําบลบานรุน 
ตําบลเกาะเรียน อําเภอพระนครศรีอยุธยา ตําบลบางประแดง ตําบลขนอนหลวง 
ตําบลบานกรด ตําบลคุงลาน ตําบลสามเรือน ตําบลบานสราง ตําบลตลาดเกรยีบ 
ตําบลบานโพ ตําบลวัดยม ตําบลบานหวา ตําบลตล่ิงชัน ตําบลบานแปง ตําบลบานเลน 
ตําบลบานพลับ ตําบลเกาะเกิด ตําบลคลองจิก ตําบลบางกระส้ัน ตําบลเชียงรากนอย 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

อําเภอบางปะอิน และตําบลลําตาเสา ตําบลบอตาโล ตําบลลําไทร ตําบลพะยอม 
อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนที่ทาย 
กฎกระทรวงนี้เปนบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชซึ่งอาคารชนิด 
และประเภท ดังตอไปนี ้
     (ก) ภายในบริเวณที่ 1 หามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคาร 
อื่นใด เวนแต 
         (1) อาคารที่พักอาศัยประเภทบานเดี่ยวที่มีความสูงไมเกิน 8 เมตร 
         (2) หอถังนํ้าท่ีมีความสูงไมเกิน 11 เมตร 
     (ข) ภายในบริเวณที่ 2 หามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคาร 
ดังตอไปนี ้
         (1) โรงงานท่ีใชเคร่ืองจักรมีกําลังรวมต้ังแต 5 แรงมา หรือเทียบเทา 
ขึ้นไป หรือใชคนงานตั้งแตสิบคนขึ้นไป 
         (2) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
         (3) คลังสินคาท่ีมีพ้ืนท่ีเกิน 200 ตารางเมตร 
         (4) อาคารท่ีมีความสูงเกิน 16 เมตร 
         (5) หอถังนํ้าท่ีมีความสูงเกิน 19 เมตร 
     (ค) ภายในบริเวณที่ 3 หามกอสราง ดัดแปลง หรือเปล่ียน การใชอาคาร 
ดังตอไปนี ้
         (1) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
         (2) อาคารท่ีมีความสูงเกิน 16 เมตร 
         (3) หอถังนํ้าท่ีมีความสูงเกิน 19 เมตร 
     (ง) ภายในบริเวณที่ 4 หามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคาร 
ดังตอไปนี ้
         (1) โรงงานท่ีใชเคร่ืองจักรมีกําลังรวมต้ังแต 5 แรงมา หรือเทียบเทา 
ขึ้นไป หรือใชคนงานตั้งแตสิบคนขึ้นไป 
         (2) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
         (3) สถานที่เก็บและจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายวาดวยการ 
เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง 
         (4) สถานีบริการ สถานที่บรรจุกาซ และสถานที่เก็บกาซตามกฎหมาย 
วาดวยการบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว 
         (5) โรงมหรสพตามกฎหมายวาดวยการปองกันภยันตรายอันเกิดแต 
การเลนมหรสพ 
         (6) อาคารท่ีมีความสูงเกิน 12 เมตร 
         (7) หอถังนํ้าท่ีมีความสูงเกิน 15 เมตร 
     การวัดความสูงใหวัดจากระดับถนนหรือขอบทางเทาท่ีใกลท่ีสุดถึงสวนท่ีสูง 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ท่ีสุดของอาคาร 
     ขอ 3  กฎกระทรวงนี้ไมใชบังคับแกการกอสราง ดัดแปลง หรือเปล่ียน 
การใชอาคาร ดังตอไปนี ้
     (1) อาคารหรือสถานที่ของทางราชการ 
     (2) อาคารหรือสถานที่ขององคการของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ท่ีใชใน 
กิจการขององคการหรือใชเพื่อสาธารณประโยชน 
     (3) ศาสนสถาน 
     (4) อาคารของศูนยศิลปาชีพพิเศษ 
     (5) เขื่อน สะพาน อุโมงค ทางหรือทอระบายน้ํา รั้ว กําแพงและประตู 
     ขอ 4  อาคารที่ไดรับอนุญาตใหกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช 
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร หรือที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะ 
วาดวยกิจการนั้นกอนวันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดบริเวณ 
หามการกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารชนิดใดหรือประเภทใด 
ในทองท่ีบางแหงในอําเภอบางไทร อําเภอพระนครศรีอยุธยา อําเภอบางปะอิน 
และอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงวันท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2527 
ใชบังคับ ใหไดรับการยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ แตหามดัดแปลง 
หรือเปลี่ยนการใชอาคารนั้นใหขัดกับขอ 2 
 
                          ใหไว ณ วันที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2528 
                                 พลเอก สิทธิ จิรโรจน 
                            รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
 
------------------------------------------------------- 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี ้คือ เนื่องจาก 
ไดมีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดบริเวณหามการกอสราง ดัดแปลง 
หรือเปลี่ยนการใชอาคารชนิดใดหรือประเภทใด ในทองท่ีบางแหงในอําเภอบางไทร 
อําเภอพระนครศรีอยุธยา อําเภอบางปะอิน และอําเภอวังนอย จังหวัดพระนคร 
ศรีอยุธยา ลงวันท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2527 ซ่ึงมีผลใชบังคับต้ังแตวันท่ี 6 
ตุลาคม พ.ศ. 2527 แตตามความในมาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 บัญญัติวา ถาไมมีการออกกฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถิ่นภายใน 
หนึ่งปนับแตวันที่ประกาศนั้นมีผลใชบังคับ ใหประกาศดังกลาวเปนอันยกเลิก 
และโดยท่ีสมควรหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือ 
บางประเภทภายในบริเวณดังตอกลาวตอไป  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี ้
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 
 


