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กฎกระทรวง 
ฉบับที ่28 (พ.ศ. 2534) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 

--------------- 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 (3) และมาตรา 8 (10) แหงพระราชบัญญัติ 
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 
ควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้
  ขอ 1  ในกฎกระทรวงนี ้
  "บริเวณที่ 1" หมายความวา พื้นที่ระหวางริมฝงแมน้ําปงฝงตะวันตก กับเขตทาง 
ของถนนวังสิงหคํา ฟากตะวันออก ถนนเจริญประเทศ ฟากตะวันออก และถนนปาแดด ฟาก
ตะวันออก  
และพื้นที่ระหวางริมฝงแมน้ําปง ฝงตะวันออก กับเขตทางของถนนฟาฮามสามัคคี ฟากตะวันตก  
ถนนเจริญราษฎร ฟากตะวันตก ทางหลวงแผนดินหมายเลข 106 ฟากตะวันตก และทางหลวง
จังหวัด 
หมายเลข 1008 ฟากตะวันตก โดยดานเหนือจดแนวเขตควบคุมอาคารดานเหนือ และดานใตจด 
แนวเขตควบคุมอาคารดานใต 
  "บริเวณที่ 2" หมายความวา พื้นที่ในบริเวณที่อยูในระยะ 100 เมตร รอบนอก 
แนวเขตที่วัด เขตท่ีดินของคริสตจักร หรือเขตท่ีดินของมัสยิดหรือสุเหรา ของวัดพระนอนขอนมวง  
วัดทาเดื่อ คริสตจักรศิริวัฒนา วัดแมหยวก วัดบานทอ วัดทาหลุก วัดนางเหลียว วัดสันคะยอม  
วัดสันทราย วัดเมืองลัง วัดทากระดาษ วัดสันทรายมูล วัดชางเค่ียน วัดโพธารามมหาวิหาร (เจ็ด
ยอด)  
วัดขวงสิงห วัดปาตัน วัดลังกา วัดประทานพร (อารามหนองใหม) วัดสันติธรรม วัดกูเตา วัดปา
แพง  
วัดฟาฮาม วัดแมคาว วัดกูคํา วัดเชตุพน วัดศรีโขง มัสยิดดูรนูรชางเผือก วัดเชียงยืน วัดปาเปา  
วัดชัยศรีภูม ิวัดเกตุการาม วัดปาแดง วัดสุคันธาราม วัดอุโมงค (สวนพุทธธรรม) วัดสวนดอก วัด
ชมพู  
วัดอูทรายคํา วัดเชตวัน วัดหนองคํา วัดแสนฝาง สภาคริสตจักรเชียงใหม วัดหนองปาครั่ง วัดบวก
ครกนอย  
วัดมหาวัน วัดบุพพาราม วัดอุปคุตและพุทธสถานเชียงใหม สุเหราอิสลามเชียงใหม วัดสันปาขอย  
วัดพันตอง วัดลอยเคราะห วัดชางฆอง วัดทาสะตอย วัดศรีดอนไชย วัดชัยมงคล วัดบวกครก
หลวง  
วัดพวกเปย วัดศรีสุพรรณ วัดหม่ืนสาร วัดพวกชาง วัดเมืองมาง วัดดาวดึงษ วัดธาตุคํา วัดเจดีย
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เหล็ก  
วัดยางกวง วัดนันทาราม วัดหัวฝาย วัดเมืองกาย วัดตโปทาราม (ร่ําเปง) วัดโปงนอย วัดศรีปง
เมือง  
มัสยิดชางคลานเชียงใหม คริสตจักรเดนดํารงธรรม วัดใหมหวยทราย วัดปาพราวนอก วัดเมือง
สาตรหลวง  
วัดเมืองสาตรนอย วัดศรีบัวเงิน วัดดอนจั่น และวัดสันปาเลียง เวนแตพื้นที่บริเวณที่ 1 และพ้ืนท่ีท่ี
อยู 
ภายในบริเวณคูเมืองเชียงใหม 
  ท้ังน้ี ตามแผนที่ทายกฎกระทรวงนี ้
  ขอ 2  ใหกําหนดพื้นที่ในทองที่ตําบลดอนแกว อําเภอแมริม ตําบลหนองจอม  
ตําบลสันทรายนอย ตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย และตําบลสันผีเส้ือ ตําบลชางเผือก ตําบล 
ปาตัน ตําบลฟาฮาม ตําบลสุเทพ ตําบลศรีภูมิ ตําบลชางมอย ตําบลวัดเกตุ ตําบลหนองปาครั่ง  
ตําบลชางคลาน ตําบลหนองหอย ตําบลทาศาลา ตําบลหายยา ตําบลปาแดด อําเภอเมืองเชียงใหม  
จังหวัดเชียงใหม ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนที่ทายกฎกระทรวงนี้ เปนบริเวณหามกอสราง
อาคาร 
ชนิดและประเภทดังตอไปนี้ 
  (ก) ภายในบริเวณที่ 1 อาคารท่ีมีความสูงเกิน 12 เมตร 
  (ข) ภายในบริเวณที่ 2 อาคารท่ีมีความสูงเกิน 16 เมตร 
  การวัดความสูงใหวัดจากระดับพื้นดินถึงยอดผนังหรือยอดฝาดานที่สูงที่สุด 
ของช้ันท่ีอยูสูงท่ีสุด แตไมนับรวมสวนของผนังหรือฝาท่ีเปนสวนโครงสรางของหลังคา 
  ขอ 3  ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดตามขอ 2 หามมิใหบุคคลใดดัดแปลงอาคาร 
ใด ๆ ใหเปนอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอ 2 
  ขอ 4  อาคารที่มีอยูแลวในพื้นที่ที่กําหนดไวตามขอ 2 กอนหรือในวันที่กฎ
กระทรวงนี้ 
ใชบังคับ ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี ้แตหามดัดแปลงอาคารดังกลาวใหเปน 
อาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอ 2 
  ขอ 5  อาคารที่ไดรับใบอนุญาตใหกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปลี่ยนการใชตาม 
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร หรือที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะวาดวยกิจการนั้นกอน 
วันท่ีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช 
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในทองที่บางสวนในตําบลดอนแกว อําเภอแมริม ตําบลหนองจ
อม  
ตําบลสันทรายนอย ตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย และตําบลชางคลาน ตําบลชางเผือก 
ตําบล 
ชางมอย ตําบลสันผีเส้ือ ตําบลฟาฮาม ตําบลศรีภูมิ ตําบลสุเทพ ตําบลวัดเกตุ ตําบลหนองปาครั่ง  
ตําบลปาตัน ตําบลทาศาลา ตําบลปาแดด ตําบลหนองหอย ตําบลหายยา อําเภอเมืองเชียงใหม  
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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    

จังหวัดเชียงใหม ลงวันท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2533 ใชบังคับ และยังกอสราง ดัดแปลง หรอื
เปลี่ยนการใช 
ไมแลวเสรจ็ ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี ้แตจะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาต 
ใหเปนการขัดตอกฎกระทรวงนี้ไมได 
 
    ใหไว ณ วันที ่30 เมษายน พ.ศ. 2534 
           พลเอก อิสระพงศ หนุนภักดี 
                 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
+---------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------+ 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี ้คือ เนื่องจากไดมีประกาศกระทรวง 
มหาดไทย เรื่อง กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใชอาคารบางชนิดหรือบาง 
ประเภท ในทองท่ีบางสวน ในตําบลดอนแกว อําเภอแมริม ตําบลหนองจอม ตําบลสันทรายนอย  
ตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย และตําบลชางคลาน ตําบลชางเผือก ตําบลชางมอย ตําบล 
สันผีเส้ือ ตําบลฟาฮาม ตําบลศรีภูมิ ตําบลสุเทพ ตําบลวัดเกตุ ตําบลหนองปาครั่ง ตําบลปาตัน  
ตําบลทาศาลา ตําบลปาแดด ตําบลหนองหอย ตําบลหายยา อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัด
เชียงใหม  
ลงวันท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2533 ซ่ึงมีผลใชบังคับต้ังแตวันท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2533 แต
มาตรา 13  
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บัญญัติวา ถาไมมีการออกกฎกระทรวง 
หรือขอบัญญัติทองถิ่นภายในหนึ่งป นับแตวันที่ประกาศนั้นมีผลใชบังคับ ใหประกาศดังกลาว 
เปนอันยกเลิก และโดยท่ีสมควรหามกอสรางหรือดัดแปลงอาคารบางชนิดหรือบางประเภทภายใน 
บริเวณดังกลาวตอไป เพื่อประโยชนในดานการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การผังเมือง และการ 
สถาปตยกรรม  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี ้
 
[รก.2534/76/166 - 02/05/2534] 
 
 
 


