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กฎกระทรวง 
ฉบับที ่46 (พ.ศ. 2540) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 

--------------- 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 (3) และมาตรา 8 (10) แหงพระราชบัญญัติ 
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 
ควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้
  ขอ 1  ในกฎกระทรวงนี ้
  "บริเวณที่ 1" หมายความวา พื้นที่ในบริเวณรอบนอกเขตพระตําหนักจักรีบงกช 
และพระตําหนักสวนปทุม ในระยะ 100 เมตร 
  "บริเวณที่ 2" หมายความวา 
  พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากริมฝงแมน้ําเจาพระยา ฝงตะวันตก ไปทางทิศตะวันตก 
ระยะ 200 เมตร โดยดานเหนือจดเสนต้ังฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 307 (ถนนสาย
ปทุมธาน-ี 
นนทบุร)ี ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 345 บรรจบกบัทางหลวงแผนดินหมาย
เลข  
307 (ถนนสายปทุมธาน-ีนนทบุร)ี ไปทางทิศเหนือ ระยะ 1,600 เมตร และดานใตจดคลองบาง
ตะไนย  
ฝงเหนือ ยกเวนพื้นที่บริเวณที่ 1 และพื้นที่พระตําหนักจักรีบงกชและพระตําหนักสวนปทุม 
  พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากริมฝงแมน้ําเจาพระยา ฝงตะวันออก ไปทางทิศตะวันออก  
ระยะ 200 เมตร โดยดานเหนือจดคลองศาลาแดง ฝงใต และดานใตจดเสนต้ังฉากกับทางหลวง
แผนดิน 
หมายเลข 306 (ถนนติวานนท) ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสุขาประชาสรรบรรจบกับทางหลวงแผน
ดิน 
หมายเลข 306 (ถนนติวานนท) ไปทางทิศใต ระยะ 1,000 เมตร 
  "บริเวณที่ 3" หมายความวา 
  พื้นที่ในบริเวณดานเหนือจดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 307  
(ถนนสายปทุมธาน-ีนนทบุร)ี ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 345 บรรจบกับทาง
หลวง 
แผนดินหมายเลข 307 (ถนนสายปทุมธาน-ีนนทบุร)ี ไปทางทิศเหนือ ระยะ 1,000 เมตร ดาน
ตะวันออก 
จดแนวเขตบริเวณที ่2 ดานใตจดแนวเขตบริเวณที่ 1 และแนวเขตบริเวณที่ 2 และดานตะวันตก 



   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    

จดคลองบางคูวัด ฝงตะวันออก แนวเขตทางหลวงแผนดินหมายเลข 345 ฟากเหนือ และแนวเขต 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 307 (ถนนสายปทุมธาน-ีนนทบุร)ี ฟากตะวันออก 
  พื้นที่ในบริเวณดานเหนือจดคลองบานใหม ฝงใต ดานตะวันออกจดเสนขนาน 
ระยะ 200 เมตร กับทางหลวงแผนดินหมายเลข 306 (ถนนติวานนท) ฟากตะวันตก ดานใตจด 
แนวเขตถนนสุขาประชาสรร ฟากเหนือ ดานตะวันตกจดแนวเขตถนนสุขาประชาสรร ฟากตะวัน
ออก  
เสนที่ตอจากแนวเขตถนนสุขาประชาสรร ไปบรรจบแนวเขตบริเวณที่ 2 และแนวเขตบริเวณที่ 2 
  "บริเวณที่ 4" หมายความวา 
  พื้นที่ในบริเวณดานเหนือจดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 307  
(ถนนสายปทุมธาน-ีนนทบุร)ี ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 345 บรรจบกับทาง
หลวง 
แผนดินหมายเลข 307 (ถนนสายปทุมธาน-ีนนทบุร)ี ไปทางทิศเหนือ ระยะ 1,600 เมตร ดาน
ตะวันออก 
จดแนวเขตบริเวณที ่2  ดานใตจดแนวเขตบริเวณที่ 3 และดานตะวันตกจดแนวเขตทางหลวงแผน
ดิน 
หมายเลข 307 (ถนนสายปทุมธาน-ีนนทบุร)ี ฟากตะวันออก 
  พื้นท่ีในบริเวณดานเหนือจดเสนขนานระยะ 1,000 เมตร กับทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข 345 ฟากเหนือ ดานตะวันออกจดแนวเขตบริเวณที่ 3 ดานใตจดแนวเขตบริเวณที่ 2 
และ 
ดานตะวันตกจดคลองเกาะเกรียง ฝงตะวันออก แนวเขตทางหลวงแผนดินหมายเลข 345 ฟากใต 
และ 
เสนขนานระยะ 500 เมตร กับคลองบางคูวัด ฝงตะวันตก 
  พื้นที่ในบริเวณดานเหนือจดคลองศาลาแดง ฝงใต เสนขนานระยะ 300 เมตร  
กับแนวเขตบริเวณที่ 2 และคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ฝงใต ดานตะวันออกจดแนวเขตทางหลวง
แผนดิน 
หมายเลข 306 (ถนนติวานนท) ฟากตะวันตก คลองบานใหม ฝงใต และเสนขนานระยะ 800 
เมตร  
กับทางหลวงแผนดินหมายเลข 306 (ถนนติวานนท) ฟากตะวันออก ดานใตจดเสนตั้งฉากกับ 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 306 (ถนนติวานนท) ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสุขาประชาสรรบรรจบ 
กับทางหลวงแผนดินหมายเลข 306 (ถนนติวานนท) ไปทางทิศใต ระยะ 1,000 เมตร และดาน 
ตะวันตกจดแนวเขตบริเวณที ่2 แนวเขตบริเวณที่ 3 และแนวเขตบริเวณที่ 2 
  ท้ังน้ี ตามแผนที่ทายกฎกระทรวงนี ้
  ขอ 2  ใหกําหนดพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบลบางกะดี ตําบลบางขะแยง ตําบล 
บางคูวัด ตําบลบานใหม อําเภอเมืองปทุมธาน ีจังหวัดปทุมธาน ีและตําบลบานใหม ตําบลบางพูด  
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุร ีภายในบริเวณแนวเขตตามแผนที่ทายกฎกระทรวงนี้ เปนบริเวณ 



   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    

หามกอสรางอาคารชนิดและประเภท ดังตอไปนี ้
  (ก) ภายในบริเวณที่ 1 หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคารใด ๆ เวนแต 
  (1) อาคารเด่ียวช้ันเดียวท่ีมีความสูงไมเกิน 6 เมตร พื้นที่อาคารรวมกันไมเกิน  
150 ตารางเมตร โดยอาคารแตละหลังหางกันไมนอยกวา 4 เมตร หางเขตท่ีดินของผูอ่ืนไมนอย
กวา  
2 เมตร และมีท่ีวางโดยรอบไมนอยกวารอยละ 75 ของที่ดินที่ขออนุญาตกอสรางอาคารนั้น 
  (2) เขื่อน สะพาน ทางหรือทอระบายน้ํา ทาน้ํา รั้ว กําแพงหรือประตู 
  (3) อาคารของทางราชการ 
  (ข) ภายในบริเวณที่ 2 หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร ดังตอไปนี ้
  (1) อาคารท่ีมีความสูงเกิน 12 เมตร 
  (2) โรงงานทุกประเภท เวนแตโรงงานที่ประกอบกิจการโดยไมกอเหตุรําคาญ 
ตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข หรือไมเปนมลพิษตอชุมชนหรือส่ิงแวดลอม และมีพ้ืนท่ีทุก
ชั้น 
ในหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไมเกิน 100 เมตร 
  (3) โรงมหรสพตามกฎหมายวาดวยการปองกันภยันตรายอันเกิดแตการเลน 
มหรสพ 
  (4) อาคารเล้ียงสัตวทุกชนิดท่ีมีพ้ืนท่ีทุกช้ันในหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวม
กัน 
เกิน 10 ตารางเมตร หรือที่ใชเพื่อการคาหรือกอเหตุรําคาญ 
  (5) อาคารท่ีมีพ้ืนท่ีทุกช้ันในหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน 2,000  
ตารางเมตร 
  (6) ตลาดท่ีมีพ้ืนท่ีทุกช้ันในหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน 300 ตาราง 
เมตร หรือตลาดที่มีระยะหางจากตลาดอื่นนอยกวา 50 เมตร 
  (7) สถานที่บรรจุกาซและสถานที่เก็บกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซ 
ปโตรเลียมเหลว 
  (8) สถานที่เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อการจําหนายขาย และสถานีบริการน้ํามัน 
เชื้อเพลิงตามกฎหมายวาดวยการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง 
  (9) ปายหรือส่ิงท่ีสรางข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปายทุกชนิด เวนแตปายบอกชื่อ 
สถานท่ีท่ีมีความสูงไมเกิน 12 เมตร 
  (10) หองแถวหรือตึกแถว 
  (11) อาคารเก็บสินคา อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่มีลักษณะ 
ในทํานองเดียวกันที่ใชเปนที่เก็บ พัก หรือขนถายสินคาหรือสิ่งของเพื่อประโยชนทางการคาหรือ 
อุตสาหกรรมที่มีพื้นที่อาคารรวมกันเกิน 100 ตารางเมตร 
  (12) โรงกําจัดมูลฝอย 
  (13) โรงฆาสัตว 



   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    

  (ค) ภายในบริเวณที่ 3 หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร ดังตอไปนี ้
  (1) อาคารท่ีมีความสูงเกิน 16 เมตร 
  (2) หองแถว ตึกแถว เวนแตในพื้นที่จังหวัดนนทบุร ี
  (3) อาคารตาม (ข) (2) (4) (5) (6) (9) (11) (12) และ (13) 
  (ง) ภายในบริเวณที่ 4 หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร ดังตอไปนี ้
  (1) อาคารท่ีมีความสูงเกิน 23 เมตร 
  (2) โรงงานทุกประเภท เวนแตโรงงานที่ประกอบกิจการโดยไมกอเหตุรําคาญ 
ตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข หรือไมเปนมลพิษตอชุมชนหรือส่ิงแวดลอม 
  การวัดความสูงใหวัดจากระดับพื้นดินถึงสวนที่สูงที่สุดของอาคาร 
  ขอ 3  ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดไวตามขอ 2 หามมิใหบุคคลใดดัดแปลงหรือ 
เปลี่ยนการใชอาคารใด ๆ ใหเปนอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอ 
2 
  ขอ 4  อาคารที่มีอยูแลวในพื้นที่ที่กําหนดไวตามขอ 2 กอนหรือในวันที่กฎ
กระทรวงนี้ 
ใชบังคับ ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี ้แตหามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช
อาคาร 
ดังกลาวใหเปนอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอ 2 
  ขอ 5  อาคารที่ไดรับใบอนุญาตหรือใบรับแจงการกอสราง ดัดแปลงหรือเปล่ียน 
การใชตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร หรือที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะวาดวย 
กิจการนั้นกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ และยังกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชไมแลว
เสร็จ  
ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี ้แตจะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจง 
ใหเปนการขัดตอกฎกระทรวงนี้ไมได 
 
    ใหไว ณ วันที ่15 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 
         เรืองวิทย ลิกค 
              รัฐมนตรีชวยวาการฯ รักษาราชการแทน 
      รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
[ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย] 
 
+---------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------+ 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี ้คือ เนื่องจากไดมีประกาศกระทรวง
มหาดไทย  



   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    

เรื่อง กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท 
ในทองท่ีบางสวนในตําบลบางกะด ีตําบลบางคูวัด ตําบลบางขะแยง ตําบลบานใหม อําเภอเมือง 
ปทุมธาน ีจังหวัดปทุมธาน ีและตําบลบานใหม ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุร ีลง
วันที ่ 
18 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 ซ่ึงมีผลใชบังคับต้ังแตวันท่ี 2 สิงหาคม พ.ศ. 2539 เปนตนมา แต
มาตรา 13  
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บัญญัติวา ถาไมมีการออกกฎกระทรวง 
หรือขอบัญญัติทองถิ่นภายในหนึ่งปนับแตวันที่ประกาศนั้นมีผลใชบังคับ ใหประกาศดังกลาวเปน
อัน 
ยกเลิก และโดยท่ีสมควรหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใชอาคารบางชนิดหรือบาง
ประเภท 
ภายในบริเวณดังกลาวตอไป เพื่อประโยชนในดานการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การ
สถาปตยกรรม  
และควบคุมความหนาแนนของอาคาร จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี ้
 
[รก.2540/36ก/18 - 18/07/2540] 
 
 
 


