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กฎกระทรวง 
ฉบับที ่27 (พ.ศ. 2534) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 

--------------- 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 (3) และมาตรา 8 (10) แหงพระราชบัญญัติ 
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 
ควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้
  ขอ 1  ใหกําหนดพื้นที่ดังตอไปนี้ 
  (1) พ้ืนท่ีในบริเวณท่ีวัดจากเขตทางท้ังสองขางของทางหลวงแผนดินหมายเลข 
321  
(ถนนมาลัยแมน) ออกไปขางละ 16 เมตร โดยเริ่มจากเขตทางของถนนประชาธิปไตยดานทิศ
ตะวันออก  
ไปทางทิศตะวันออกจนจดเขตทางของทางหลวงแผนดินหมายเลข 340 ดานทิศตะวันตก ในทอง
ท่ี 
ตําบลทาพ่ีเล้ียง และตําบลสนามชัย อําเภอเมืองสุพรรณบุร ีจังหวัดสุพรรณบุร ีและ 
  (2) พ้ืนท่ีในบริเวณท่ีวัดจากเขตทางท้ังสองขางของทางหลวงจังหวัดหมายเลข  
3431 (ถนนนางแวนแกว) ออกไปขางละ 16 เมตร โดยเริม่จากเขตทางของทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข 321 (ถนนมาลัยแมน) ดานทิศใต ไปทางทิศใตและทิศตะวันออกจนจดริมฝงแมน้ํา 
สุพรรณบุร ีดานทิศตะวันตก ในทองที่ตําบลรั้วใหญ อําเภอเมืองสุพรรณบุร ีจังหวัดสุพรรณบุร ี
  ท้ังน้ี ภายในแนวเขตตามแผนที่ทายกฎกระทรวงนี้ เปนบริเวณหามกอสรางหรือ 
ดัดแปลงอาคารบางชนิดหรือบางประเภท 
  ขอ 2  ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดตามขอ 1 หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร 
อื่นใด เวนแต 
  (1) ตึกแถวสามชั้นหรืออาคารเดี่ยวสามชั้น 
  (2) เขื่อน ทางหรือทอระบายน้ํา รั้ว กําแพง ประตูและสะพาน 
  ขอ 3  ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดตามขอ 1 หามมิใหบุคคลใดดัดแปลงอาคาร 
ใด ๆ ใหเปนอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอ 2 
  ขอ 4  อาคารที่มีอยูแลวในพื้นที่ที่กําหนดตามขอ 1 กอนหรือในวันที่กฎ
กระทรวงนี้ 
ใชบังคับ ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี ้แตหามดัดแปลงอาคารดังกลาวใหเปน 
อาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอ 2 
  ขอ 5  อาคารที่ไดรับใบอนุญาตใหกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชตาม 
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กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร หรือที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะวาดวยกิจการนั้น  
กอนวันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปล่ียน 
การใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในทองที่บางสวนในตําบลรั้วใหญ และตําบลทาพ่ีเล้ียง  
อําเภอเมืองสุพรรณบุร ีจังหวัดสุพรรณบุร ีลงวันท่ี 11 เมษายน พ.ศ. 2533 และประกาศ
กระทรวง 
มหาดไทย เรื่อง กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือ 
บางประเภท ในทองท่ีบางสวนในตําบลสนามชัย อําเภอเมืองสุพรรณบุร ีจังหวัดสุพรรณบุร ีลงวัน
ท่ี  
28 กันยายน พ.ศ. 2533 ใชบังคับ และยังกอสราง ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใชไมแลวเสร็จใหได
รับ 
ยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี ้แตจะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตใหเปนการขัดตอ 
กฎกระทรวงน้ีไมได 
 
    ใหไว ณ วันที ่9 เมษายน พ.ศ. 2534 
         พลเอก อิสระพงศ หนุนภักดี 
                รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
+---------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------+ 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี ้คือ เนื่องจากไดมีประกาศกระทรวง 
มหาดไทย เรื่อง กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใชอาคารบางชนิดหรือบาง 
ประเภท ในทองที่บางสวนในตําบลรั้วใหญและตําบลทาพี่เลี้ยง อําเภอเมืองสุพรรณบุร ีจังหวัด 
สุพรรณบุร ีลงวันท่ี 11 เมษายน พ.ศ. 2533 ซ่ึงมีผลใชบังคับต้ังแตวันท่ี 18 เมษายน พ.ศ. 
2533  
และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช 
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในทองท่ีบางสวนในตําบลสนามชัย อําเภอเมืองสุพรรณบุร ี 
จังหวัดสุพรรณบุร ีลงวันท่ี 28 กันยายน พ.ศ. 2533 ซ่ึงมีผลใชบังคับต้ังแตวันท่ี 6 ตุลาคม พ.ศ. 
2533  
แตมาตรา 13 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บัญญัติวา ถาไมมีการ
ออก 
กฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถิ่นภายในหนึ่งปนับแตวันที่ประกาศนั้นมีผลใชบังคับ ใหประกาศ 
ดังกลาวเปนอันยกเลิก และโดยท่ีสมควรหามกอสรางหรือดัดแปลงอาคารบางชนิดหรือบาง
ประเภท 
ภายในบริเวณดังกลาวตอไปเพื่อประโยชนในดานการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การผังเมือง และ 
การสถาปตยกรรม จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี ้
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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    
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