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กฎกระทรวง 
ฉบับที ่32 (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 
  พ้ืนท่ีในบริเวณท่ีวัดจากเขตทางท้ังสองขางของทางหลวงแผนดินหมายเลข 3  
(ถนนสุขุมวิท) ออกไปขางละ 15 เมตร โดยเริ่มจากแนวเขตควบคุมอาคารดานเหนือไปทางทิศใต  
จนจดแนวเขตควบคุมอาคารดานใต 
  พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากเขตทางทั้งสองขางของถนนสุขาภิบาล 10-3 (ถนนสาย  
จ 3) ซ่ึงเปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทางตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 35 (พ.ศ. 2530) ออก
ตาม 
ความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ออกไปขางละ 15 เมตร 
  พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากเขตทางทั้งสองขางของถนนสาย ง 2 ถนนสาย ง 3  
ถนนสาย จ 1 ถนนสาย จ 2 ถนนสาย จ 4 และถนนสาย ฎ ซึ่งเปนถนนโครงการกําหนดใหกอ
สรางใหม 
ตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 35 (พ.ศ. 2530) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 
2518  
ออกไปขางละ 15 เมตร 
  "บริเวณที่ 2" หมายความวา พื้นที่ในบริเวณแนวเขตควบคุมอาคาร โดยดาน
เหนือ 
จดถนนสุขาภิบาล 10 ฟากเหนือ ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ แนวเขตที่ดินของวัดเนิน 
บุญญาราม และเสนตรงที่ตอตรงจากแนวเขตที่ดินของวัดเนินบุญญารามไปทางทิศตะวันออกเฉียง
ใต 
จนบรรจบกับเขตทางรถไฟสายกรุงเทพ-สัตหีบ ฟากตะวันตก ดานตะวันออกจดแนวเขตทาง
รถไฟ 
สายกรุงเทพ-สัตหีบฟากตะวันตก ดานใตจดเสนต้ังฉากกับทางรถไฟสายกรุงเทพ-สัตหีบ ท่ี
บริเวณ 
หางจากหวยใหญ ฝงใต ตัดกับทางรถไฟสายกรุงเทพ-สัตหีบ ไปทางทิศใตตามแนวทางรถไฟสาย 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -

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    

กรุงเทพ-สัตหีบ เปนระยะ 2,300 เมตร และดานตะวันตกจดเสนขนานระยะ 15 เมตร กับแนว
เขต 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ฟากตะวันตก เวนแตพื้นที่ในบริเวณที่ 1 
  ท้ังน้ี ตามแผนที่ทายกฎกระทรวงนี ้
  ขอ 2  ใหกําหนดพ้ืนท่ีในทองท่ีตําบลทุงสุขลา ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา  
และตําบลบางละมุง อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนที่ทายกฎ
กระทรวงนี้  
เปนบริเวณหามกอสรางอาคารชนิดและประเภท ดังตอไปนี ้
  (ก) ภายในบริเวณที่ 1 หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร ดังตอไปนี ้
  (1) หองแถวหรือตึกแถว 
  (2) ตลาด 
  (3) อาคารเก็บสินคา อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่มีลักษณะใน
ทํานอง 
เดียวกันที่ใชเปนที่เก็บ พัก หรือขนถายสินคาหรือสิ่งของเพื่อประโยชนทางการคาหรืออุตสาห
กรรม 
  (4) โรงมหรสพตามกฎหมายวาดวยการปองกันภยันตรายอันเกิดแตการเลน 
มหรสพ 
  (5) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 
  (6) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
  (7) โรงซอมหรือพนสีรถยนตหรือจักรยานยนต 
  (8) สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายวาดวยการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อ
เพลิง 
  (9) สถานที่บรรจุกาซ สถานที่เก็บกาซ และสถานีบริการตามกฎหมายวาดวย 
การบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว 
  (10) โรงงานทุกประเภท เวนแตโรงงานที่ประกอบกิจการโดยไมกอเหตุรําคาญ 
ตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข หรือไมเปนมลพิษตอชุมชนหรือส่ิงแวดลอมและเปนโรงงาน 
ท่ีใชเคร่ืองจักรมีกําลังรวมไมเกินสิบแรงมาหรือเทียบเทา หรือใชคนงานไมเกินสิบคน 
  (11) อาคารขนาดใหญที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกัน
เกิน  
2,000 ตารางเมตร 
  (12) อาคารท่ีมีความสูงเกิน 12 เมตร 
  (ข) ภายในบริเวณที่ 2 หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคารตาม (ก) (3) และ 
(10) 
  การวัดความสูงใหวัดจากระดับพื้นดินถึงสวนที่สูงที่สุดของอาคาร 
  ขอ 3  ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดตามขอ 2 หามมิใหบุคคลใดดัดแปลงหรือ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

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    

เปลี่ยนการใชอาคารใด ๆ ใหเปนอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอ 
2 
  ขอ 4  อาคารที่มีอยูแลวในพื้นที่ที่กําหนดตามขอ 2 กอนหรือในวันที่กฎ
กระทรวงนี้ 
ใชบังคับ ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี ้แตหามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช
อาคาร 
ดังกลาวใหเปนอาคารท่ีมีลักษณะตองหามตามท่ีกําหนดในขอ 2 
  ขอ 5  อาคารที่ไดรับใบอนุญาตใหกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชตาม 
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร หรือที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะวาดวยกิจการนั้น  
กอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ และยังกอสราง ดัดแปลงหรือเปล่ียนการใชไมแลวเสร็จ ใหไดรับ 
ยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี ้แตจะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตใหเปนการขัดตอ 
กฎกระทรวงน้ีไมได 
 
    ใหไว ณ วันที ่14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534 
              พลเอก อิสระพงศ หนุนภักดี 
                     รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
+---------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------+ 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี ้คือ เนื่องจากไดมีประกาศกระทรวง 
มหาดไทย เรื่อง กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลงหรือเปล่ียนการใชอาคารบางชนิดหรือบาง 
ประเภท ในทองท่ีบางสวนในตําบลทุงสุขลา ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา และตําบลบางละมุง  
อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ลงวันท่ี 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2533 ซ่ึงมีผลใชบังคับต้ังแตวันท่ี 28  
พฤศจิกายน พ.ศ. 2533 แตมาตรา 13 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522  
บัญญัติวา ถาไมมีการออกกฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถิ่นภายในหนึ่งปนับแตวันที่ประกาศ 
นั้นมีผลใชบังคับใหประกาศดังกลาวเปนอันยกเลิก และโดยท่ีสมควรหามกอสราง ดัดแปลง หรอื 
เปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภทภายในบริเวณดังกลาวตอไป เพื่อประโยชนในดาน 
การควบคุมความหนาแนนของอาคาร  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี ้
 
[รก.2534/199/84พ - 15/11/2534] 
 
 


