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กฎกระทรวง 
ฉบับที ่26 (พ.ศ. 2534) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 

--------------- 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 (3) และมาตรา 8 (10) แหงพระราชบัญญัติ 
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 
ควบคุมอาคาร ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้
  ขอ 1  ใหยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระ
ราช 
บัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
  ขอ 2  ในกฎกระทรวงนี ้
  "บริเวณที่ 1" หมายความวา พื้นที่ในบริเวณรอบนอกเขตพระราชวังบางปะอิน  
ในระยะ 500 เมตร 
  "บริเวณที่ 2" หมายความวา 
  พื้นที่ในบริเวณเขตสุขาภิบาลบานเลน เวนแตบริเวณที ่1 
  พื้นที่ในเขตตําบลบานกลึง ตําบลกระแชง ตําบลชางนอย ตําบลบานแปง และ 
ตําบลสนามชัย อําเภอบางไทร ซึ่งวัดจากริมฝงแมน้ํานอย ฝงตะวันออก ไปทางทิศตะวันออก เปน
ระยะ  
500 เมตร โดยดานเหนือจดแนวเขตควบคุมอาคารดานตะวันตก และดานใตจดแมน้ําเจาพระยา 
ฝงเหนือ  
และพื้นที่ในเขตตําบลชางใหญ ตําบลโพแตง และตําบลเชียงรากนอย อําเภอบางไทร ซึ่งวัดจาก
บริเวณ 
ริมฝงแมน้ําเจาพระยา ฝงตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกจนจดถนนบางไทร-เชียงรากนอย ฟาก
ตะวันตก  
โดยดานเหนือจดแนวที่อยูหางจากแนวเขตที่ดินดานทิศเหนือของศูนยศิลปาชีพพิเศษบางไทร 
เปนระยะ  
1,000 เมตร และดานใตจดแนวเขตควบคุมอาคารดานใต 
  "บริเวณที่ 3" หมายความวา 
  พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 32 ออกไป 
ท้ังสองขาง ขางละ 1,000 เมตร โดยดานเหนือจดแนวเขตควบคุมอาคารดานเหนือ และดานใต
จด 
เสนขนานระยะ 1,000 เมตร กับแนวศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 37 และแนวศูนย
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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    

กลาง 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) 
  พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 309  
(ถนนโรจนะ) ออกไปท้ังสองขาง ขางละ 1,000 เมตรโดยดานเหนือจดแนวเขตควบคุมอาคาร
ดานเหนือ  
และดานใตจดเสนขนานระยะ 1,000 เมตร กับแนวศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 
(ถนน 
พหลโยธิน) ท้ังน้ี ยกเวนพื้นที่ในบริเวณเขตสุขาภิบาลลําตาเสา อําเภอวังนอย 
  พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 (ถนน 
พหลโยธิน) ออกไปท้ังสองขาง ขางละ 1,000 เมตร โดยดานตะวันออกจดเขตสุขาภิบาลลําตาเสา  
อําเภอวังนอย และดานตะวันตกจดเสนต้ังฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)  
ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) บรรจบกบัทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข 308 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 (ถนน 
พหลโยธิน) เปนระยะ 200 เมตร 
  พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 308 ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เปนระยะ 1,000 เมตร โดยดานเหนือจดเสนต้ังฉากกับทางหลวงแผน
ดิน 
หมายเลข 308 ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางรถไฟสายเหนือตัดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 308 ไป
ทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข 308 เปนระยะ 800 เมตร และดานใต
จด 
เสนขนานระยะ 1,000 เมตร กับแนวศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 32 
  พื้นที่ในเขตตําบลบานเลน และตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน ซ่ึงดานเหนือ 
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข 308 ฟากตะวันตก ดานตะวันออก และดานใตจดเสนแบงเขต
ตําบล 
คลองจิกกับตําบลเชียงรากนอย และเสนแบงเขตตําบลคลองจิกกับตําบลบางกระส้ัน อําเภอ 
บางปะอิน และดานตะวันตกจดทางรถไฟสายเหนือ ฟากตะวันออก 
  "บริเวณที่ 4" หมายความวา พื้นที่ในบริเวณแนวเขตควบคุมอาคารตามแผนที่ 
ทายกฎกระทรวงนี ้เวนแตบริเวณที ่1 บริเวณที่ 2 บริเวณที่ 3 และบริเวณที่ 5 
  "บริเวณที่ 5" หมายความวา 
  พื้นที่ในเขตตําบลบานกรด ตําบลขนอนหลวง ตําบลบานโพ และตําบลบานหวา  
อําเภอบางปะอิน ซึ่งเปนบริเวณที่เริ่มจากริมฝงแมน้ําเจาพระยา ฝงตะวันออก ไปทางทิศตะวัน
ออก  
จนจดแนวเขตบริเวณที่ 3 ดานทิศตะวันตก 
  พื้นที่ในเขตตําบลสามเรือน และตําบลบานสราง อําเภอบางปะอิน ในบริเวณ 
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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    

ดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือของทางหลวงแผนดินหมายเลข 309 (ถนนโรจนะ) โดยเริ่มจากแนว
เขต 
บริเวณที่ 3 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนจดแนวเขตควบคุมอาคารดานเหนือ 
  พื้นที่ในบริเวณเขตสุขาภิบาลลําตาเสา อําเภอวังนอย 
  พื้นที่ในเขตตําบลบอตาโล ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย และตําบลคลองจิก  
อําเภอบางปะอิน ซึ่งเปนบริเวณท่ีตอจากเสนขนานระยะ 1,000 เมตร กับแนวศูนยกลางทางหลวง 
แผนดินหมายเลข 309 (ถนนโรจนะ) ทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) และทาง
หลวง 
แผนดินหมายเลข 32 
  พื้นที่ในเขตตําบลพยอม อําเภอวังนอย ซึ่งเปนบริเวณท่ีตอจากเสนขนานระยะ  
1,000 เมตร กับแนวศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) 
  พื้นที่ในเขตตําบลบานเลน อําเภอบางปะอิน ซึ่งดานเหนือจดเสนขนานระยะ  
2,000 เมตร กับแนวเขตพระราชวังบางปะอินดานใต ดานตะวันออกจดทางรถไฟสายเหนือ ฟาก 
ตะวันตก ดานใตจดเสนแบงเขตตําบลบานเลนและตําบลบางกระสั้น และดานตะวันตกจดแมน้ํา 
เจาพระยาฝงตะวันออก 
  พื้นที่ในเขตตําบลบางกระสั้น อําเภอบางปะอิน ซึ่งเปนบริเวณที่อยูดานทิศ 
ตะวันออกของทางรถไฟสายเหนือ 
  พื้นที่ในเขตตําบลบางกระสั้น อําเภอบางปะอิน และตําบลราชคราม ตําบล 
ชางใหญ อําเภอบางไทร ซึ่งเปนบริเวณที่วัดจากริมฝงแมน้ําเจาพระยา ฝงใตและฝงตะวันออก  
ออกไปเปนระยะ 1,000 เมตร โดยดานตะวันออกจดถนนบางไทร-เชียงรากนอย ฟากตะวันตก 
และ 
ดานใตจดแนวที่อยูหางจากแนวเขตที่ดินดานทิศเหนือของศูนยศิลปาชีพพิเศษบางไทรเปนระยะ  
1,000 เมตร 
  พื้นที่ในเขตตําบลบางกระสั้น ตําบลเชียงรากนอย อําเภอบางปะอิน ตําบล 
ชางใหญ อําเภอบางไทร และตําบลลําไทร ตําบลพยอม อําเภอวังนอย ซึ่งเปนบริเวณที่วัดจากแนว 
ศูนยกลางทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3442 ทางหลวงแผนดินหมายเลข 347 ทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข 37 และทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ออกไปท้ังสองขาง ขางละ 
1,000  
เมตร โดยดานตะวันออกจดเสนต้ังฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ท่ีจุด 
ซึ่งหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  
308 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) 
เปน 
ระยะ 200 เมตร และดานใต และดานตะวันตกจดเสนแบงเขตอําเภอบางปะอินกับอําเภอบางไทร 
  ท้ังน้ี ตามแผนที่ทายกฎกระทรวงนี ้
  ขอ 3  ใหกําหนดพื้นที่ในทองที่ตําบลบานกลึง ตําบลกระแชง ตําบลชางนอย  



   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    

ตําบลบานแปง ตําบลสนามชัย ตําบลราชคราม ตําบลชางใหญ ตําบลโพแตง ตําบลเชียงรากนอย  
อําเภอบางไทร ตําบลปากกราน ตําบลคลองตะเคียน ตําบลบานรุน ตําบลเกาะเรียน อําเภอพระ
นคร 
ศรีอยุธยา ตําบลบางประแดง ตําบลขนอนหลวง ตําบลบานกรด ตําบลคุงลาน ตําบลสามเรือน  
ตําบลบานสราง ตําบลตลาดเกรยีบ ตําบลบานโพ ตําบลวัดยม ตําบลบานหวา ตําบลตล่ิงชัน ตําบล 
บานแปง ตําบลบานเลน ตําบลบานพลับ ตําบลเกาะเกิด ตําบลคลองจิก ตําบลบางกระส้ัน ตําบล 
เชียงรากนอย อําเภอบางปะอิน และตําบลลําตาเสา ตําบลบอตาโล ตําบลลําไทร ตําบลพยอม  
อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายในแนวเขตตามแผนที่ทายกฎกระทรวงนี้เปนบริเวณ 
หามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชซึ่งอาคารชนิด และประเภท ดังตอไปนี ้
  (ก) ภายในบริเวณที่ 1 หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคารอ่ืนใด เวนแต 
  (1) อาคารที่พักอาศัยประเภทบานเดี่ยวที่มีความสูงไมเกิน 8 เมตร 
  (2) หอถังนํ้าท่ีมีความสูงไมเกิน 11 เมตร 
  (ข) ภายในบริเวณที่ 2 หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร ดังตอไปนี ้
  (1) โรงงานท่ีใชเคร่ืองจักรมีกําลังรวมต้ังแตหาแรงมา หรือเทียบเทาข้ึนไป หรอื 
ใชคนงานตั้งแตสิบคนขึ้นไป 
  (2) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
  (3) คลังสินคาท่ีมีพ้ืนท่ีเกิน 200 ตารางเมตร 
  (4) อาคารท่ีมีความสูงเกิน 16 เมตร 
  (5) หอถังนํ้าท่ีมีความสูงเกิน 19 เมตร 
  (ค) ภายในบริเวณที่ 3 หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร ดังตอไปนี ้
  (1) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
  (2) อาคารท่ีมีความสูงเกิน 25 เมตร 
  (3) หอถังนํ้าท่ีมีความสูงเกิน 28 เมตร 
  (ง) ภายในบริเวณที่ 4 หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร ดังตอไปนี ้
  (1) โรงงานท่ีใชเคร่ืองจักรท่ีมีกําลังรวมต้ังแตหาแรงมาหรือเทียบเทาข้ึนไป  
หรือใชคนงานตั้งแตสิบคนขึ้นไป 
  (2) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
  (3) สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายวาดวยการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อ
เพลิง 
  (4) สถานที่บรรจุกาซ สถานที่เก็บกาซ และสถานีบริการ ตามกฎหมายวาดวย 
การบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว 
  (5) โรงมหรสพตามกฎหมายวาดวยการปองกันภยันตรายอันเกิดแตการเลน 
มหรสพ 
  (6) อาคารท่ีมีความสูงเกิน 12 เมตร 
  (7) หอถังนํ้าท่ีมีความสูงเกิน 15 เมตร 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

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    

  (จ) ภายในบริเวณที่ 5 หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร ดังตอไปนี ้
  (1) โรงงานท่ีใชเคร่ืองจักรท่ีมีกําลังรวมต้ังแตหาแรงมาหรือเทียบเทาข้ึนไป  
หรือใชคนงานตั้งแตสิบคนขึ้นไป เวนแตโรงงานที่ประกอบกิจการโดยไมเปนมลพิษตอชุมชน หรอื 
ส่ิงแวดลอม 
  (2) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
  (3) อาคารท่ีมีความสูงเกิน 25 เมตร เวนแตไซโล 
  (4) หอถังนํ้าท่ีมีความสูงเกิน 28 เมตร 
  การวัดความสูงใหวัดจากระดับถนนหรือขอบทางเทาท่ีใกลท่ีสุดถึงสวนท่ีสูงท่ีสุด 
ของอาคาร 
  ขอ 4  ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดตามขอ 3 หามมิใหบุคคลใดดัดแปลงหรือ 
เปลี่ยนการใชอาคารใด ๆ ใหเปนอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะตองหามที่กําหนดตามขอ 3 
  ขอ 5  กฎกระทรวงนี้ไมใชบังคับแกการกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช 
อาคาร ดังตอไปนี ้
  (1) อาคารหรือสถานที่ของทางราชการ 
  (2) อาคารหรือสถานที่ขององคการของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายที่ใชในกิจการ 
ขององคการหรือใชเพื่อสาธารณประโยชน 
  (3) ศาสนสถาน 
  (4) อาคารของศูนยศิลปาชีพพิเศษ 
  (5) เขื่อน สะพาน อุโมงค ทางหรือทอระบายน้ํา รั้วกําแพง และประตู 
  (6) อาคารของบริษัทโรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จํากัด 
  ขอ 6  อาคารที่มีอยูแลวในพื้นที่ที่กําหนดตามขอ 3 กอนหรือในวันที่กฎ
กระทรวงนี้ 
ใชบังคับ ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี ้แตหามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช
อาคาร 
ดังกลาวใหเปนอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะตองหามที่กําหนดตามขอ 3 
  ขอ 7  อาคารที่ไดรับอนุญาตใหกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชตาม
กฎหมาย 
วาดวยการควบคุมอาคาร กอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ และยังกอสราง ดัดแปลง หรือเปล่ียน 
การใชไมแลวเสร็จ ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี ้แตจะขอเปลี่ยนแปลงการ
อนุญาต 
ใหเปนการขัดตอกฎกระทรวงนี้ไมได 
 
    ใหไว ณ วันที ่11 มกราคม พ.ศ. 2534 
      พลตํารวจเอก ประมาณ อดิเรกสาร 
      รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ -

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    

 
+---------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------+ 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี ้คือ เนื่องจากในปจจุบันทองที่บาง
แหง 
ในอําเภอบางไทร อําเภอพระนครศรีอยุธยา อําเภอบางปะอิน และอําเภอวังนอย จังหวัดพระนคร 
ศรีอยุธยา มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสภาพการกอสรางและการใชอาคารไปจากเดิม โดยเฉพาะ 
พื้นท่ีบางสวนกําลังมีการพัฒนาและขยายตัวในดานการกอสรางและการใชอาคารอยางรวดเร็ว  
จึงมีความจําเปนตองปรับปรุงมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการกอสราง ดัดแปลง หรือการใช
อาคาร 
ในบริเวณดังกลาวตามที่ไดกําหนดโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2528) ออกตามความใน 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซ่ึงใชบังคับในทองท่ีดังกลาวใหเหมาะสมย่ิงข้ึน  จึงจํา
เปน 
ตองออกกฎกระทรวงนี ้
 
[รก.2534/11/21พ - 22/01/2534] 
 
 


