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กฎกระทรวง 
ฉบับที ่37 (พ.ศ. 2535) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 

--------------- 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 (3) และมาตรา 8 (10) แหงพระราชบัญญัติ 
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 
ควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้
  ขอ 1  ใหยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2530) ออกตามความในพระ
ราช 
บัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
  ขอ 2  ในกฎกระทรวงนี ้
  "บริเวณที่ 1" หมายความวา 
  (1) พื้นที่ในเขตตําบลบางกะเจาและตําบลบางกอบัว โดยวัดจากหลักเขตท่ี 2  
ริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝงใตที่อยูหางจากแนวศูนยกลางถนนเพชรหึงฟากตะวันออกระยะ 150 
เมตร  
ไปทางทิศใตขนานกับแนวศูนยกลางถนนเพชรหึงจนจดจุดท่ีอยูหางจากทางแยกถนนเพชรหึง
บรรจบ 
กับซอยบัวผึ้งพัฒนาเปนระยะ 350 เมตร จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันตกตามแนวตั้งฉากกับแนว
ขนาน 
กับแนวศูนยกลางถนนเพชรหึงจนจดแนวขนานระยะ 500 เมตร กับแนวศูนยกลางถนนเพชรหึง 
ฟากตะวันตก จากจุดนี้ไปทางทิศเหนือตามแนวขนานดังกลาวจนจดหลักเขตท่ี 1 ริมฝงแมน้ํา
เจาพระยา 
ฝงใต จากหลักเขตท่ี 1 และหลักเขตที ่2 ไปทางทิศเหนือตามแนวตั้งฉากกับแนวระหวางหลักเขต
ท่ี 1  
และหลักเขตที ่2 จนจดแนวแบงเขตจังหวัดสมุทรปราการกับกรุงเทพมหานคร 
  (2) พื้นที่ในเขตตําบลบางกะเจาและตําบลบางยอ โดยวัดจากหลักเขตท่ี 10  
ริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันออกที่อยูหางจากแนวศูนยกลางคลองบางกะเจาฝงเหนือระยะ 150  
เมตร ไปทางทิศตะวันออกขนานกับแนวศูนยกลางคลองบางกะเจาจนจดแนวเขตถนนสาธารณะ 
ฟากตะวันออก จากจุดนี้ไปทางทิศเหนือตามแนวเขตถนนสาธารณะฟากตะวันออกจนจดแนวเขต 
ถนนบางกะเจาฟากใต จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันออกตามแนวเขตถนนบางกะเจาฟากใตจนจดจุด 
ที่อยูหางจากทางแยกถนนสาธารณะบรรจบกับถนนบางกะเจาเปนระยะ 100 เมตร จากจุดนี้ไป
ทาง 



   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    

ทิศเหนือตามแนวตั้งฉากกับแนวศูนยกลางถนนบางกะเจาเปนระยะ 300 เมตร จากจุดนี้ไปทาง 
ทิศตะวันออกขนานกับแนวศูนยกลางถนนบางกะเจาจนจดจุดที่อยูหางจากแนวศูนยกลางถนน 
เพชรหึงระยะ 300 เมตร จากจุดนี้ไปทางทิศใตขนานกับแนวศูนยกลางถนนเพชรหึงจนจดเขตทาง 
ถนนเพชรหึงฟากตะวันตกที่จุดหางจากทางแยกถนนเพชรหึงกับซอยวัดกองแกวระยะ 150 เมตร  
และไปตามแนวเขตถนนเพชรหึงฟากตะวันตกจนถึงจุดที่อยูหางแนวศูนยกลางซอยวัดกองแกว
ระยะ  
200 เมตร จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันตกขนานกับแนวศูนยกลางซอยวัดกองแกวจนจดหลักเขตท่ี 9  
ริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันออก จากหลักเขตท่ี 9 และหลักเขตที ่10 ไปทางทิศตะวันตกตาม 
แนวตั้งฉากกับแนวระหวางหลักเขตที่ 9 และหลักเขตที ่10 จนจดแนวแบงเขตจังหวัด
สมุทรปราการ 
กับกรุงเทพมหานคร 
  (3) พื้นที่ในเขตตําบลบางกอบัวและตําบลบางน้ําผึ้ง โดยวัดจากหลักเขตท่ี 3  
ริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันตกไปทางทิศตะวันตกตามแนวริมฝงคลองยายเอ็ดฝงใตจนจดแนว 
ขนานระยะ 150 เมตร กับแนวศูนยกลางซอยวัดบางน้ําผึ้งนอกฟากตะวันตก จากจุดนี้ไปทางทิศ
ใต 
ตามแนวขนานกับซอยวัดบางน้ําผึ้งนอกจนจดจุดท่ีอยูหางจากแนวกึ่งกลางคลองบางกะเจาเปน
ระยะ  
650 เมตร จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันออกตามแนวตั้งฉากกับแนวขนานกับซอยวัดบางน้ําผึ้งนอก 
จนจดหลักเขตท่ี 4 ริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันตก จากหลักเขตท่ี 3 และหลักเขตที ่4 ไปทาง 
ทิศตะวันออกตามแนวตั้งฉากกับแนวระหวางหลักเขตที่ 3 และหลักเขตที ่4 จนจดแนวแบงเขต 
จังหวัดสมุทรปราการกับกรุงเทพมหานคร 
  (4) พื้นที่ในเขตตําบลบางกอบัวและตําบลบางน้ําผึ้ง โดยทิศเหนือจดแนวขนาน 
ระยะ 700 เมตร กับแนวศูนยกลางซอยสายน้ําผึ้งฟากเหนือ ทิศตะวันออกจดแนวขนานระยะ 
200  
เมตร กับแนวศูนยกลางซอยวัดบางน้ําผึ้งนอกฟากตะวันตก ทิศใตจดแนวขนานระยะ 200 เมตร  
กับแนวศูนยกลางซอยสายน้ําผึ้งฟากเหนือ และทิศตะวันตกจดแนวขนานระยะ 250 เมตร กับ 
แนวศูนยกลางถนนเขาวัดบางน้ําผึ้งในและจดริมฝงคลองบางกะเจาฝงตะวันออกและคลองแพ 
ฝงตะวันออก 
  (5) พ้ืนท่ีในเขตตําบลยางยอ ตําบลทรงคนอง และตําบลบางกระสอบ โดยวัด 
จากหลักเขตท่ี 5 ริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝงเหนือที่อยูหางจากแนวกึ่งกลางคลองวัดบางกระสอบ 
ระยะ 250 เมตร ไปทางทิศเหนือขนานกับแนวกึ่งกลางคลองวัดบางกระสอบจนจดแนวเขตซอย 
วัดบางกระสอบฟากเหนือ  จากจุดนี้ไปตามแนวเขตซอยวัดบางกระสอบฟากเหนือและฟากตะวัน
ตก 
จนจดแนวขนานระยะ 100 เมตร กับแนวศูนยกลางถนนเพชรหึงฟากตะวันตก จากจุดนี้ไปทางทิศ
ใต 



   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    

ตามแนวขนานกับแนวศูนยกลางถนนเพชรหึงจนจดจุดท่ีอยูหางจากทางแยกถนนเพชรหึง กับถนน 
เขาวัดจากแดงเปนระยะ 400 เมตร จากจุดนี้ไปทางทิศใตตามแนวตั้งฉากกับแนวขนานแนวศูนย
กลาง 
ถนนเพชรหึงฟากตะวันตกจนจดแนวขนานระยะ 100 เมตร กับแนวกึ่งกลางคลองสาธารณะฝง
ตะวันตก  
จนจดหลักเขตท่ี 6 ริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝงเหนือ จากหลักเขตท่ี 5 และหลักเขตที ่6 ไปทางทิศ
ใต  
ตามแนวตั้งฉากกับแนวระหวางหลักเขตที่  5 และหลักเขตที ่6 จนจดแนวแบงเขตตําบลบาง
กระสอบ  
กับตําบลสําโรงใต และตําบลทรงคนองกับตําบลบางหญาแพรก 
  (6) พื้นที่ในเขตตําบลบางยอและตําบลทรงคนอง โดยวัดจากหลักเขตท่ี 7  
ริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝงเหนือที่อยูหางจากแนวศูนยกลางถนนเขาวัดจากแดงระยะ 300 เมตร  
ไปทางทิศเหนือขนานกับแนวศูนยกลางถนนเขาวัดจากแดงจนจดแนวขนานระยะ 300 เมตร กับ 
แนวริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝงเหนือ จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันตกตามแนวขนานกับแนวริมฝงแมน้ํา 
เจาพระยาฝงเหนือจนจดแนวเขตถนนเขาวัดจากแดงฟากตะวันออก และไปทางทิศเหนอืตามแนว 
เขตถนนเขาวัดจากแดงและถนนเพชรหึงฟากตะวันออกจนจดแนวขนานระยะ 200 เมตร กับแนว 
ศูนยกลางถนนเขาวัดบางขมิ้นฟากตะวันออกจนจดหลักเขตที ่8 ที่ริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝงตะวัน
ออก  
จากหลักเขตท่ี 8 ไปทางทิศตะวันตกจนจดแนวแบงเขตจังหวัดสมุทรปราการกับกรุงเทพมหานคร  
จากจุดนี้ไปทางทิศใตตามแนวแบงเขตจังหวัดสมุทรปราการ จนจดแนวเขตตําบลทรงคนองดาน 
ตะวันตกและไปตามแนวเขตตําบลทรงคนองดานตะวันตกและดานใตจนจดแนวขนานกับแนว 
ศูนยกลางถนนเขาวัดจากแดงที่จุดซึ่งอยูหางจากแนวศูนยกลางถนนเขาวัดจากแดงเปนระยะ 300 
เมตร  
และจากจุดนี้ไปทางทิศเหนือจนจดหลักเขตที่ 7 
  "บริเวณที่ 2"  หมายความวา  พื้นที่ในทองที่ตําบลบางกะเจา  ตําบลบางกอบัว  
ตําบลบางยอ ตําบลบางน้ําผึ้ง ตําบลบางกระสอบ และตําบลทรงคนอง ยกเวนพื้นที่ในบริเวณที ่1 
  ท้ังน้ี ตามแผนที่ทายกฎกระทรวงนี ้
  ขอ 3  ใหกําหนดพื้นที่ในทองที่ตําบลบางกะเจา ตําบลบางกอบัว ตําบลบางยอ  
ตําบลบางน้ําผึ้ง ตําบลบางกระสอบ และตําบลทรงคนอง อําเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ  
ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนที่ทายกฎกระทรวงนี้ เปนบริเวณหามกอสรางอาคารชนิดและ
ประเภท 
ดังตอไปนี ้
  (ก) ภายในบริเวณที่ 1 หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร ดังตอไปนี ้
  (1) อาคารท่ีมีความสูงเกิน 15 เมตร 



   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    

  (2) คลังสินคา 
  (3) โรงงานท่ีใชเคร่ืองจักรท่ีมีกําลังรวมต้ังแตหาแรงมาหรือเทียบเทาข้ึนไป หรอื 
ใชคนงานตั้งแตสิบคนขึ้นไป 
  (4) ทาจอดเรือ 
  (5) หองแถว ตึกแถว เวนแตเปนการกอสรางทดแทนอาคารเดิม  โดยมีพ้ืนท่ี 
ไมมากกวาพื้นที่ของอาคารเดิม และมีความสูงไมเกิน 15 เมตร 
  (6) อาคารที่ใชสําหรับประกอบกิจการคาหรือธุรกิจบางสวนหรือทั้งหมด  ซ่ึงมี 
ระยะหางจากอาคารขางเคียงดานใดดานหนึ่งนอยกวา 4 เมตร หรือมีความสูงเกิน 15 เมตร หรอื 
มีพื้นที่อาคารชั้นลางเกิน 100 ตารางเมตร 
  (ข) ภายในบริเวณที่ 2 หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคารอ่ืนใด เวนแต 
  (1) อาคารที่พักอาศัยประเภทบานเดี่ยวที่มีความสูงไมเกิน 12 เมตร โดยแตละ
หลัง 
ตั้งหางกันไมนอยกวา 4 เมตร และหางเขตท่ีดินผูอ่ืนไมนอยกวา 2 เมตร 
  (2) เขื่อน ทางหรือทอระบายน้ํา รั้ว กําแพง ประตู และสะพานท่ีไมไดสรางลงสู 
แมน้ําเจาพระยา 
  การวัดความสูงใหวัดจากระดับพื้นดินถึงสวนที่สูงที่สุดของอาคาร 
  ขอ 4 ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดตามขอ 3 หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคารใด 
ๆ  
ซ่ึง 
  (1) มีระยะหางจากศูนยกลางถนนเพชรหึง-บางกอบัว นอยกวา 12 เมตร 
  (2) มีระยะหางจากศูนยกลางถนนสาธารณะเฉพาะในทองท่ีตําบลทรงคนอง 
นอยกวา 6 เมตร 
  (3) มีระยะหางจากศูนยกลางถนนสาธารณะเฉพาะในทองท่ีตําบลบางกะเจา  
ตําบลบางกอบัว ตําบลบางยอ ตําบลบางน้ําผึ้ง และตําบลบางกระสอบ นอยกวา 8 เมตร 
  (4) มีระยะหางจากรมิคู คลอง หรือลํากระโดงสาธารณะ นอยกวา 6 เมตร 
  (5) มีที่วางโดยรอบอาคารนอยกวารอยละ 75 ของท่ีดินแปลงน้ัน 
  ท้ังน้ี เวนแตเขื่อน ทางหรือทอระบายน้ํา รั้ว กําแพง ประตู และสะพานท่ีไมได 
สรางลงสูแมน้ําเจาพระยา 
  ขอ 5 ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดตามขอ 3  หามมิใหบุคคลใดดัดแปลงหรือ 
เปลี่ยนการใชอาคารใด ๆ ใหเปนอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอ 
3   
และขอ 4 
  ขอ 6 อาคารที่มีอยูแลวในพื้นที่ที่กําหนดตามขอ 3  กอนหรือในวันที่กฎ
กระทรวงนี้ 
ใชบังคับ ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี ้ แตหามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช



   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    

อาคาร 
ดังกลาวให เปนอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอ 3 และขอ 4 
  ขอ 7 อาคารที่ไดรับใบอนุญาตหรือไดรับใบรับแจงการกอสราง ดัดแปลง หรือเ 
ปล่ียนการใชตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร หรือที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะวา
ดวย 
กิจการนั้นกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ และยังกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชไมแลว
เสร็จ  
ใหไดรับการยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ แตจะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการ
แจง 
ใหเปนการขัดตอกฎกระทรวงนี้ไมได 
 
    ใหไว ณ วันที ่9 กันยายน พ.ศ. 2535 
             พลตํารวจเอก เภา สารสิน 
    รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
+---------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------+ 
หมายเหตุ :-   เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี ้ คือ เนื่องจากปจจุบันทองที่ตําบล 
บางกะเจา ตําบลบางกอบัว ตําบลบางยอ ตําบลบางน้ําผึ้ง ตําบลบางกระสอบ และตําบลทรงคนอง  
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสภาพการกอสรางและการ
ใช 
อาคารไปจากเดิมอยางรวดเร็ว สมควรปรับปรุงมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการกอสราง ดัด
แปลง  
หรือการใชอาคารในบริเวณดังกลาวตามที่ไดกําหนดโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2530) 
ออกตาม 
ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซ่ึงใชบังคับในทองท่ีดังกลาวใหเหมาะสมย่ิง
ข้ึน   
ท้ังน้ี เพื่อประโยชนในดานการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมและการควบคุมความหนาแนนของอาคาร  
จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี ้
 
[รก.2535/97/7 - 19/09/2535] 
 
 
 


