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กฎกระทรวง 
ฉบับที ่43 (พ.ศ. 2537) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 

--------------- 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 (3) และมาตรา 8 (10) แหงพระราชบัญญัติ 
ควบคุมอาหาร พ.ศ.  2522 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 
ควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้
  ขอ 1  ใหยกเลิกความในขอ 2 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 26 (พ.ศ. 2534) ออก
ตาม 
ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "ขอ 2  ในกฎกระทรวงนี ้
  "บริเวณที่ 1" หมายความวา 
  พื้นที่ในบริเวณรอบนอกเขตพระราชวังบางปะอิน ในระยะ 500 เมตร 
  พื้นที่ในบริเวณรอบนอกเขตศูนยศิลปาชีพบางไทร ในระยะ 500 เมตร เฉพาะฝง 
ตะวันออกของแมน้ําเจาพระยา 
  "บริเวณที่ 2" หมายความวา 
  พื้นที่ในบริเวณเขตสุขาภิบาลบานเลน เวนแตพื้นที่ในบริเวณที่ 1 
  พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากริมฝงแมน้ํานอย ฝงตะวันออก ในเขตอําเภอบางไทร 
ไปทางทิศตะวันออกเปนระยะ 500 เมตร และพื้นที่ในบริเวณที่วัดจากริมฝงแมน้ําเจาพระยา  
ฝงตะวันออก ในเขตอําเภอบางไทร ไปทางทิศตะวันออกจนจดเขตทางของถนนสายบางไทร-เชียง
ราก 
นอย ฟากตะวันตก เวนแตพื้นที่ของศูนยศิลปาชีพบางไทร และพื้นที่ในบริเวณที่ 1 
  "บริเวณที่ 3" หมายความวา 
  พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 32 ออกไป 
ท้ังสองขาง ขางละ 1,000 เมตร โดยดานเหนือจดเสนแบงเขตอําเภอบางปะอินกับอําเภออุทัย 
และ 
ดานใตจดเสนขนานฟากเหนือ ระยะ 1,000 เมตร กับแนวศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 
37  
และแนวศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) 
  พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 309 (ถนน 
โรจนะ) ออกไปท้ังสองขาง ขางละ 1,000 เมตร โดยดานเหนือจดเสนแบงเขตอําเภอบางปะอิน
กับ 



   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    

อําเภออุทัย และดานใตจดเสนขนาน ฟากเหนือ ระยะ 1,000 เมตร กับแนวศูนยกลางทางหลวง 
แผนดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) เวนแตพื้นที่ในบริเวณเขตสุขาภิบาลลําตาเสา อําเภอวัง
นอย 
  พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 (ถนน 
พหลโยธิน) ออกไปท้ังสองขาง ขางละ 1,000 เมตร โดยดานตะวันออกจดเขตสุขาภิบาลลําตาเสา  
อําเภอวังนอย และดานตะวันตกจดเสนตั้งฉากกับบางหลวงแผนดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)  
ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากจุดบรรจบระหวางทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) กับทาง
หลวง 
แผนดินหมายเลข 308 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข 1  
(ถนนพหลโยธิน) เปนระยะ 200 เมตร 
  พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 308  
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เปนระยะ 1,000 เมตร โดยดานตะวันตกจดเสนตั้งฉากกับทาง
หลวง 
แผนดินหมายเลข 308 ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากจุดท่ีทางรถไฟสายเหนือตัดกับทางหลวงแผนดินหมาย
เลข  
308 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข 308 เปนระยะ 800 เมตร 
และ 
ดานตะวันออกจดเสนขนานฟากตะวันตก ระยะ 1,000 เมตร กับแนวศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข 32 
  พ้ืนท่ีในเขตตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน ซ่ึงดานเหนือจดเขตทางของทาง
หลวง 
แผนดินหมายเลข 308 ฟากตะวันตก ดานตะวันออกและดานใตจดเสนแบงเขตตําบลคลองจิกกับ 
ตําบลบางกระส้ัน และดานตะวันตกจดทางรถไฟสายเหนือฟากตะวันออก 
  พ้ืนท่ีในเขตตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน ซ่ึงดานเหนือจดเขตทางของทาง
หลวง 
แผนดินหมายเลข 308 ฟากตะวันตก ดานตะวันออกจดเสนขนาน ฟากตะวันตก ระยะ 1,000 
เมตร  
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 32 ดานใตจดเสนแบงเขตตําบลคลองจิกกับตําบล 
เชียงรากนอย และดานตะวันตกจดเสนแบงเขตตําบลคลองจิกกับตําบลบางกระสั้น 
  "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 



   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    

จนจดแนวเขตบริเวณที่ 3 ดานทิศตะวันตก 
  พื้นที่ในเขตตําบลบานเลน อําเภอบางปะอิน ในสวนที่อยูนอกบริเวณรัศมี 2,000  
เมตร โดยวัดจากศูนยกลางของพระราชวังบางปะอิน ซึ่งดานเหนือจดเสนแบงเขตตําบลบานเลน
และ 
ตําบลบานโพ ดานตะวันออกจดแนวเขตบริเวณที่ 3 ดานทิศตะวันตก ดานใตจดเสนแบงเขตตําบล 
บานเลน และตําบลคลองจิก และดานตะวันตกจดริมฝงแมน้ําเจาพระยา ฝงตะวันออก 
  พื้นที่ในเขตตําบลสามเรือน และตําบลบานสราง อําเภอบางปะอิน ในบริเวณ 
ท่ีอยูทางดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือของทางหลวงแผนดินหมายเลข 309 (ถนนโรจนะ) เวนแต
พื้นที ่
ในบริเวณที่ 3 โดยเริ่มจากแนวเขตบริเวณที่ 3 ดานทิศตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  
จนจดเสนแบงเขตอําเภอบางปะอินกับอําเภออุทัย 
  พื้นที่ในบริเวณเขตสุขาภิบาลลําตาเสา อําเภอวังนอย 
  พื้นที่ในเขตตําบลบอตาโล ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย และตําบลคลองจิก  
อําเภอบางปะอิน ซึ่งเปนบริเวณที่ตอจากเสนขนาน ฟากตะวันตก ระยะ 1,000 เมตร กับแนวศูนย
กลาง 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 309 (ถนนโรจนะ) ไปทางดานทิศตะวันตก เสนขนาน ฟากเหนือ 
ระยะ  
1,000 เมตร กับแนวศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ไปทางดานทิศ
เหนือ 
และเสนขนาน ฟากตะวันออก ระยะ 1,000 เมตร กับแนวศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 
32  
ไปทางดานทิศตะวันออก 
  พื้นที่ในเขตตําบลพยอม อําเภอวังนอย ซึ่งเปนบริเวณที่ตอจากเสนขนาน ฟากใต  
และฟากตะวันตก ระยะ 1,000 เมตร กับแนวศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 (ถนน
พหลโยธิน) 
  พื้นที่ในเขตตําบลบางกระสั้น อําเภอบางปะอิน ซึ่งเปนบริเวณที่อยูทางดานทิศ 
ตะวันออกของทางรถไฟสายเหนือ 
  พื้นที่ในเขตตําบลบางกระสั้น ตําบลเชียงรากนอย อําเภอบางปะอิน ตําบลลําไทร  
ตําบลพยอม อําเภอวังนอย และตําบลราชคราม ตําบลชางใหญ อําเภอบางไทร ในบริเวณที่วัดจาก 
แนวศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 3442 ทางหลวงแผนดินหมายเลข 347 ทางหลวงแผน
ดิน 
หมายเลข 37 และทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ออกไปท้ังสองขาง ขางละ 
1,000  
เมตร โดยดานตะวันออกจดเสนต้ังฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ท่ีจุด
ซ่ึงอยู 



   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    

หางจากจุดบรรจบระหวางทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) กับทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข 308 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 (ถนนพหล
โยธิน)  
เปนระยะ 200 เมตร ดานใตจดแนวเสนแบงเขตอําเภอบางปะอินกับอําเภอบางไทร และดาน
ตะวันตก 
จดแนวเสนขนานกับริมฝงแมน้ําเจาพระยา ฝงตะวันออก ระยะ 1,000 เมตร เวนแตพื้นที่ใน
บริเวณที่วัด 
จากแนวศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 3442 ทางหลวงแผนดินหมายเลข 347 และทาง
หลวง 
แผนดินหมายเลข 37 ออกไปท้ังสองขาง ขางละ 200 เมตร โดยดานตะวันออกจดทางหลวงแผน
ดิน 
หมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ดานใตจดเสนแบงเขตอําเภอบางปะอินกับอําเภอบางไทร และดาน 
ตะวันตกจดแนวเสนขนานกับริมฝงแมน้ําเจาพระยา ฝงตะวันออก ระยะ 1,000 เมตร และพ้ืนท่ีท่ี
อยูใน 
บริเวณรัศมี 2,000 เมตร โดยวัดจากศูนยกลางของศูนยศิลปาชีพบางไทร 
  ท้ังน้ี ตามแผนที่ทายกฎกระทรวงนี"้ 
  ขอ 2  ใหยกเลิกความใน (ค) ของขอ 3 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 26 (พ.ศ. 
2534)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "(ค) ภายในบริเวณที่ 3 หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร ดังตอไปนี ้
  (1) โรงงานท่ีมีระยะหางจากเขตทางของทางหลวงแผนดินหมายเลข 1  
(ถนนพหลโยธิน) ทางหลวงแผนดินหมายเลข 32 ทางหลวงแผนดินหมายเลข 308 และทาง
หลวง 
แผนดินหมายเลข 309 (ถนนโรจนะ) นอยกวา 50 เมตร 
  (2) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
  (3) อาคารท่ีมีความสูงเกิน 25 เมตร เวนแตอาคารโรงงานที่สรางขึ้นภายใน 
เขตนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินและเขตนิคมอุตสาหกรรมบานหวา และต้ังอยูหางจากศูนยกลาง 
ของพระราชวังบางปะอินและศูนยศิลปาชีพบางไทรไมนอยกวา 2,000 เมตร 
  (4) หอถังนํ้าท่ีมีความสูงเกิน 28 เมตร" 
  ขอ 3  ใหยกเลิกความใน (จ) ของขอ 3 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 26 (พ.ศ. 
2534)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "(จ) ภายในบริเวณที่ 5 หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร ดังตอไปนี ้
  (1) โรงงานท่ีมีระยะหางจากเขตทางของทางหลวงแผนดินหมายเลข 1  
(ถนนพหลโยธิน) ทางหลวงแผนดินหมายเลข 32 ทางหลวงแผนดินหมายเลข 308 และทาง



   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    

หลวง 
แผนดินหมายเลข 309 (ถนนโรจนะ) นอยกวา 50 เมตร และโรงงานท่ีใชเคร่ืองจักรท่ีมีกําลังรวม 
ตั้งแตหาแรงมาหรือเทียบเทาขึ้นไปหรือใชคนงานตั้งแตสิบคนขึ้นไป เวนแตโรงงานที่ประกอบกิจ
การ 
โดยไมเปนมลพิษตอชุมชนหรือส่ิงแวดลอม 
  (2) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
  (3) อาคารท่ีมีความสูงเกิน 25 เมตร เวนแตไซโล และอาคารโรงงานท่ีสรางขึ้น 
ภายในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินและเขตนิคมอุตสาหกรรมบานหวา และต้ังอยูหางจาก 
ศูนยกลางของพระราชวังบางปะอินและศูนยศิลปาชีพบางไทรไมนอยกวา 2,000 เมตร 
  (4) หอถังนํ้าท่ีมีความสูงเกิน 28 เมตร" 
  ขอ 4  ใหยกเลิกความใน (4) ของขอ 5 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 26 (พ.ศ. 
2534)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "(4) อาคารของศูนยศิลปาชีพบางไทร" 
  ขอ 5  ใหยกเลิกความแผนท่ีทายกฎกระทรวง ฉบับที่ 26 (พ.ศ. 2534) ออก
ตาม 
ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และใหใชแผนท่ีทายกฎกระทรวงน้ีแทน 
  ขอ 6  อาคารที่มีอยูแลวในพื้นที่ที่กําหนดใหเปนบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง  
หรือเปลี่ยนการใชซึ่งอยูในทองที่ตําบลบานกลึง ตําบลกระแชง ตําบลชางนอย ตําบลบานแปง 
ตําบล 
สนามชัย ตําบลราชคราม ตําบลชางใหญ ตําบลโพแตง ตําบลเชียงรากนอย อําเภอบางไทร ตําบล 
ปากกราน ตําบลคลองตะเคียน ตําบลบานรุน ตําบลเกาะเรียน อําเภอพระนครศรีอยุธยา ตําบล 
บางประแดง ตําบลขนอนหลวง ตําบลบานกรด ตําบลคุงลาน ตําบลสามเรือน ตําบลบานสราง 
ตําบล 
ตลาดเกรียบ ตําบลบานโพ ตําบลวัดยม ตําบลบานหวา ตําบลตล่ิงชัน ตําบลบานแปง ตําบลบาน
เลน  
ตําบลบานพลับ ตําบลเกาะเกิด ตําบลคลองจิก ตําบลบางกระส้ัน ตําบลเชียงรากนอย อําเภอบาง
ปะอิน  
และตําบลลําตาเสา ตําบลบอตาโล ตําบลลําไทร ตําบลพยอม อําเภอวังนอย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  
ภายในแนวเขตตามแผนที่ทายกฎกระทรวงนี้ กอนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ใหไดรับยก
เวน 
ไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 26 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบ
คุม 
อาคาร พ.ศ. 2522 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงน้ี แตหามดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช



   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    

อาคาร 
ดังกลาวใหเปนอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอ 3 แหงกฎ
กระทรวง  
ฉบับที่ 26 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซ่ึงแกไข
เพ่ิมเติม 
โดยกฎกระทรวงน้ี 
  ขอ 7  อาคารท่ีไดรับอนุญาตหรือไดใบรับแจงการกอสราง ดัดแปลง หรือเปล่ียน 
การใชตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร หรือที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะวาดวย 
กิจการนั้น กอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ และยังกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชไมแลว
เสร็จ  
ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 26 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในพระ
ราช 
บัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงน้ี แตจะขอเปลี่ยนแปลงการ 
อนุญาตหรือการแจงใหเปนการขัดตอกฎกระทรวง ฉบับที่ 26 (พ.ศ. 2534) ออกตามความใน 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงน้ีไมได 
 
    ใหไว ณ วันที ่19 ตุลาคม พ.ศ. 2537 
               พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ 
      รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
+---------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------+ 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี ้คือ เนื่องจากในปจจุบันทองที่บางสวน 
ในอําเภอบางไทร อําเภอพระนครศรีอยุธยา อําเภอบางปะอิน และอําเภอวังนอย จังหวัดพระนคร 
ศรีอยุธยา มีการกอสรางโรงงานอุตสาหกรรมใกลเคียงโบราณสถานและสถานที่สําคัญ โดยเฉพาะ 
ในทองที่อําเภอบางปะอิน และอําเภอบางไทรเพิ่มมากขึ้น จึงมีความจําเปนตองปรับปรุงมาตรการ 
เกี่ยวกับการควบคุมการกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารในบริเวณดังกลาว เพื่อ
ประโยชน 
ในดานการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การผังเมืองและการสถาปตยกรรม จึงจําเปนตองออก 
กฎกระทรวงนี้ 
 
[รก.2537/50ก/73 - 09/11/2537] 
 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 


