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กฎกระทรวง 
ฉบับที ่17 (พ.ศ. 2530) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 

------ 
     อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 (11) และมาตรา 8 (10) แหง 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้
     ขอ 1  ใหกําหนดพื้นที่ในทองที่ตําบลบางกะเจา ตําบลบางกอบัว ตําบลบางยอ 
ตําบลบางน้ําผึ้ง ตําบลทรงคนอง และตําบลบางกระสอบ อําเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ เปนบริเวณหามกอสรางอาคารชนิดและประเภท ดังตอไปนี ้
     (1) คลังสินคา 
     (2) โรงงานท่ีใชเคร่ืองจักรท่ีมีกําลังรวมต้ังแตหาแรงมาหรือเทียบเทา 
ขึ้นไป หรือใชคนงานตั้งแตสิบคนขึ้นไป 
     (3) ทาจอดเรือสําหรับเรือขนาดเกิน 100 ตันกรอสส 
     (4) หองแถว ตึกแถว เวนแตเปนการกอสรางทดแทนอาคารเดิมโดยมี 
พื้นที่ไมมากกวาพื้นที่ของอาคารเดิม และมีความสูงไมเกิน 15 เมตร 
     (5) อาคารที่ใชสําหรับประกอบกิจการการคาหรือธุรกิจบางสวนหรือทั้งหมด ซ่ึง 
       (ก) มีระยะหางจากอาคารขางเคียงดานใดดานหนึ่งนอยกวา 4 เมตร 
       (ข) มีความสูงเกิน 15 เมตร 
       (ค) มีพื้นที่อาคารชั้นลางเกิน 100 ตารางเมตร 
     การวัดความสูงใหวัดจากระดับพื้นดินถึงสวนที่สูงที่สุดของอาคาร 
     ขอ 2  ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดตามขอ 1 หามกอสรางอาคารใด ๆ ซ่ึง 
     (1) มีระยะหางจากศูนยกลางถนนสายเพชรหึง-บางกอบัว นอยกวา 12 เมตร 
     (2) มีระยะหางจากศูนยกลางถนนสาธารณะเฉพาะในทองท่ีตําบลทรงคนอง 
นอยกวา 6 เมตร 
     (3) มีระยะหางจากศูนยกลางถนนสาธารณะเฉพาะในทองท่ีตําบลบางกะเจา 
ตําบลบางกอบัว ตําบลบางยอ ตําบลบางน้ําผึ้ง และตําบลบางกระสอบ นอยกวา 
8 เมตร 
     (4) มีระยะหางจากรมิคู คลอง หรือลํากระโดงสาธารณะ นอยกวา 6 เมตร 
     (5) มีที่วางโดยรอบอาคารนอยกวารอยละ 75 ของท่ีดินแปลงน้ัน 
     ท้ังน้ี เวนแตเขื่อน ทางหรือทอระบายน้ํา รั้ว กําแพง ประตู และสะพาน 
ท่ีไมไดสรางลงสูแมนํ้าเจาพระยา 
     ขอ 3  ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดตามขอ 1 หามมิใหบุคคลใดดัดแปลง 
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หรือเปลี่ยนการใชอาคารใด ๆ ใหเปนอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะตองหาม 
ตามที่กําหนดในขอ 1 และขอ 2 
     ขอ 4  อาคารที่มีอยูแลวในพื้นที่ที่กําหนดตามขอ 1 กอนหรือในวันที่ 
กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ใหไดรับการยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ แต 
หามดัดแปลงหรือเปล่ียนการใชอาคารดังกลาวใหเปนอาคารชนิดหรือประเภท 
ท่ีมีลักษณะตองหามตามท่ีกําหนดในขอ 1 และขอ 2 
     ขอ 5  อาคารที่ไดรับอนุญาตใหกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปลี่ยนการใช 
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร หรือที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะ 
วาดวยกิจการนั้นกอนวันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดบริเวณ 
หามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปล่ียนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท 
ในทองที่บางสวนในตําบลบางกะเจา ตําบลบางกอบัว ตําบลบางยอ ตําบลบางน้ําผึ้ง 
ตําบลทรงคนอง และตําบลบางกระสอบ อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
ลงวันท่ี 6 มิถุนายน พ.ศ. 2529 ใชบังคับ และยังกอสราง ดัดแปลง ใชหรือ 
เปลี่ยนการใชไมแลวเสร็จ ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี ้แต 
จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตใหเปนการขัดตอกฎกระทรวงนี้ไมได 
 
                         ใหไว ณ วันที ่19 มิถุนายน พ.ศ. 2530 
                                   สันติ ชัยวิรัตนะ 
                          รัฐมนตรีชวยวาการ ปฏิบัติราชการแทน 
                           รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
------------------------------------------------------- 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี ้คือ เนื่องจาก 
ไดมีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง 
ใชหรือเปล่ียนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในทองที่บางสวนในตําบล 
บางกะเจา ตําบลบางกอบัว ตําบลบางยอ ตําบลบางน้ําผึ้ง ตําบลทรงคนอง 
และตําบลบางกระสอบ อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ลงวันท่ี 6 
มิถุนายน 2529 ซ่ึงมีผลใชบังคับต้ังแตวันท่ี 27 มิถุนายน 2529 แตมาตรา 13 
แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บัญญัติวา ถาไมมีการออกกฎกระทรวง 
หรือขอบัญญัติทองถิ่นภายในหนึ่งปนับแตวันที่ประกาศนั้นมีผลใชบังคับ ใหประกาศ 
ดังกลาวเปนอันยกเลิก และโดยท่ีสมควรหามกอสรางดัดแปลงใชหรือเปล่ียนการ 
ใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภทภายในบริเวณดังกลาวตอไป  จึงจําเปนตอง 
ออกกฎกระทรวงนี้ 
 
 
 


