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กฎกระทรวง 
ฉบับที ่24 (พ.ศ. 2533) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 

--------------- 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 (3) และมาตรา 8 (10) แหงพระราชบัญญัติ 
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 
ควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้
  ขอ 1  ใหกําหนดพ้ืนท่ีในบริเวณท่ีวัดจากเขตทางท้ังสองขางของทางหลวงแผน
ดิน 
หมายเลข 304 (ถนนแจงวัฒนะ) ออกไปขางละ 15 เมตร โดยเริ่มจากเขตคลองประปา ดาน
ตะวันตก  
ไปทางทิศตะวันตก จนจดเขตทางหลวงแผนดินหมายเลข 306 (ถนนติวานนท) ดานตะวันออก 
บริเวณ 
หาแยกปากเกร็ด ในทองที่ตําบลปากเกร็ด และตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุร ี 
ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนที่ทายกฎกระทรวงนี้ เปนบริเวณหามกอสรางอาคารชนิดและ
ประเภท 
ดังตอไปนี ้
  (1) หองแถว ตึกแถว 
  (2) ตลาด 
  (3) อาคารเก็บสินคา อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่มีลักษณะใน
ทํานอง 
เดียวกันที่ใชเปนที่เก็บ พัก หรือขนถายสินคาหรือสิ่งของเพื่อประโยชนทางการคาหรืออุตสาห
กรรม 
  (4) โรงมหรสพตามกฎหมายวาดวยการปองกันภยันตรายอันเกิดแตการเลน 
มหรสพ 
  (5) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 
  (6) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
  (7) โรงซอมหรือโรงพนสีรถยนต หรือรถจักรยานยนต 
  (8) โรงงานทุกประเภท เวนแตโรงงานที่ประกอบกิจการโดยไมกอเหตุรําคาญ 
ตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข หรือไมเปนมลพิษตอชุมชนหรือส่ิงแวดลอม และเปนโรงงาน 
ท่ีใชเคร่ืองจักรมีกําลังรวมไมเกินสิบแรงมาหรือเทียบเทา หรือใชคนงานไมเกินสิบคน 
  (9) อาคารขนาดใหญ 
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  ขอ 2  ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดตามขอ 1 หามมิใหบุคคลใดดัดแปลงหรือ 
เปลี่ยนการใชอาคารใด ๆ ใหเปนอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอ 
1 
  ขอ 3  อาคารที่มีอยูแลวในพื้นที่ที่กําหนดตามขอ 1 กอนหรือในวันที่กฎ
กระทรวงนี้ 
ใชบังคับ ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี ้แตหามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช
อาคาร 
ดังกลาวใหเปนอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอ 1 
  ขอ 4  อาคารที่ไดรับใบอนุญาตใหกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชตาม 
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร หรือที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะวาดวยกิจการนั้นกอน 
วันท่ีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช 
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในทองท่ีบางสวนในตําบลปากเกร็ด และตําบลบางตลาด อําเภอ 
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุร ีลงวันท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 ใชบังคับ และยังกอสราง ดัด
แปลง  
หรือเปลี่ยนการใชไมแลวเสร็จ ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี ้แตจะขอ 
เปลี่ยนแปลงการอนุญาตใหเปนการขัดตอกฎกระทรวงนี้ไมได 
 
    ใหไว ณ วันที ่24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2533 
       บรรหาร ศิลปอาชา 
      รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
+---------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------+ 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี ้คือ เนื่องจากไดมีประกาศกระทรวง 
มหาดไทย เรื่อง กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลงหรือเปล่ียนการใชอาคารบางชนิดหรือบาง 
ประเภท ในทองท่ีบางสวนในตําบลปากเกร็ด และตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุร ี 
ลงวันท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 ซ่ึงมีผลใชบังคับต้ังแตวันท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532  
แตมาตรา 13 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บัญญัติวา ถาไมมีการ
ออก 
กฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถิ่นภายในหนึ่งปนับแตวันที่ประกาศนั้นมีผลใชบังคับ ใหประกาศ 
ดังกลาวเปนอันยกเลิก และโดยท่ีสมควรหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด 
หรือบางประเภทภายในบริเวณดังกลาวตอไป  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี ้
 
[รก.2533/236/1พ - 26/11/2533] 
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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    

 
 
 


