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กฎกระทรวง 
ฉบับที ่52 (พ.ศ. 2542) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 

--------------- 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 (3) และมาตรา 8 (10) แหงพระราชบัญญัติ 
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 
ควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้
  ขอ 1  ใหยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 28 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในพระ
ราช 
บัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรอื
เปล่ียน 
การใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ท่ีกําหนดไวแลวโดยกฎกระทรวงน้ี 
  ขอ 2  ใหกําหนดพ้ืนท่ีในบริเวณท่ีวัดจากเขตทางท้ังสองขางของถนนสมโภช 
เชียงใหม 700 ป ออกไปขางละ 15 เมตร โดยเร่ิมจากเขตถนนเลียบคลองสงนํ้าชลประทานแม
แตง -  
หางดง ฟากตะวันออกซึ่งอยูในทองที่ตําบลชางเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ไป
ทาง 
ทิศตะวันออก ตามแนวถนนสมโภชเชียงใหม 700 ป จนจดเขตถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทาน 
แมแตง - หางดง ฟากตะวันออก ซ่ึงอยูในทองท่ีตําบลแมเหียะ อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัด
เชียงใหม  
ในทองท่ีตําบลสันผีเส้ือ ตําบลปาตัน ตําบลชางเผือก ตําบลฟาฮาม ตําบลหนองปาครั่ง ตําบล 
ทาศาลา ตําบลหนองหอย ตําบลปาแดด ตําบลแมเหียะ อําเภอเมืองเชียงใหม ตําบลดอนแกว  
อําเภอแมริม ตําบลสันทรายนอย ตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย ตําบลสันกลาง อําเภอ 
สันกําแพง และตําบลไชยสถาน ตําบลหนองผ้ึง ตําบลทาวังตาล อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 
ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนที่ทายกฎกระทรวงนี้ เปนบริเวณหามกอสรางอาคารชนิดและ
ประเภท  
ดังตอไปนี ้
  (1) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงานที่ประกอบ 
กิจการโดยไมกอเหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขหรือไมเปนมลพิษตอชุมชนหรือ 
ส่ิงแวดลอมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ และเปน 
โรงงานที่ใชเครื่องจักรมีกําลังรวมไมเกินสิบแรงมาหรือเทียบเทาหรือใชคนงานไมเกินสิบคน 
  (2) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 



   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    

  (3) โรงมหรสพตามกฎหมายวาดวยการปองกันภยันตรายอันเกิดแตการเลน
มหรสพ 
  (4) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
  (5) โรงซอมหรือโรงพนสีรถยนต หรือรถจักรยานยนต 
  (6) ตลาด 
  (7) อาคารเล้ียงสัตวทุกชนิดท่ีมีพ้ืนท่ีรวมกันทุกช้ันในหลังเดียวกันหรือหลายหลัง 
เกิน 10 ตารางเมตร 
  (8) อาคารเก็บสินคา อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่มีลักษณะใน
ทํานอง 
เดียวกันที่ใชเปนที่เก็บ พัก หรือขนถายสินคาหรือสิ่งของเพื่อประโยชนทางการคาหรืออุตสาห
กรรม 
  (9) อาคารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นเกิน 2,000 ตารางเมตร 
  (10) อาคารท่ีมีความสูงเกิน 12 เมตร 
  (11) หองแถว ตึกแถว 
  การวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพื้นดินถึงยอดผนังหรือยอดฝา  
ดานท่ีสูงท่ีสุดของช้ันท่ีอยูสูงท่ีสุด แตไมนับรวมสวนของผนังหรือฝาท่ีเปนสวนโครงสรางของหลัง
คา 
  ขอ 3  ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดไวตามขอ 2 หามมิใหบุคคลใดดัดแปลงหรือ 
เปลี่ยนการใชอาคารใด ๆ ใหเปนอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอ 
2 
  ขอ 4  อาคารที่มีอยูแลวในพื้นที่ที่กําหนดตามขอ 2 กอนหรือในวันที่กฎ
กระทรวงนี้ 
ใชบังคับใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี ้แตหามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช
อาคาร 
ดังกลาวใหเปนอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอ 2 
  ขอ 5  อาคารที่ไดรับใบอนุญาตหรือใบรับแจงการกอสราง ดัดแปลง หรือเปล่ียน 
การใชตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร หรือที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะวาดวย 
กิจการนั้นกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ และยังกอสราง ดัดแปลงหรือเปล่ียนการใชไมแลว
เสร็จ  
ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี ้แตจะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจง 
ใหเปนการขัดตอกฎกระทรวงนี้ไมได 
 
    ใหไว ณ วันที ่28 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 
         พินิจ  จารุสมบัติ 
            รัฐมนตรีชวยวาการ ฯ ปฏิบัติราชการแทน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

    รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
[ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย] 
 
+---------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------+ 
หมายเหตุ : - เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี ้คือ เนื่องจากไดมีการประกาศ
กระทรวง 
มหาดไทย เรื่อง กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใชอาคารบางชนิดหรือบาง 
ประเภท ในทองท่ีบางสวน ในตําบลสันผีเส้ือ ตําบลปาตัน ตําบลชางเผือก ตําบลฟาฮาม ตําบล 
หนองปาครั่ง ตําบลทาศาลา ตําบลหนองหอย ตําบลปาแดด ตําบลแมเหียะ อําเภอเมืองเชียงใหม  
ตําบลดอนแกว อําเภอแมริม ตําบลสันทรายนอย ตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย ตําบลสัน
กลาง  
อําเภอสันกําแพง และตําบลไชยสถาน ตําบลหนองผ้ึง ตําบลทาวังตาล อําเภอสารภี จังหวัด
เชียงใหม  
ลงวันท่ี 21 เมษายน พ.ศ. 2541 ซ่ึงมีผลใชบังคับต้ังแตวันท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 เปนตน
มา  
แตมาตรา 13 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บัญญัติวา ถาไมมีการ
ออก 
กฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถิ่นภายในหนึ่งปนับแตวันที่ประกาศนั้นมีผลใชบังคับ ใหประกาศ 
ดังกลาวเปนอันยกเลิก และโดยท่ีสมควรหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด 
หรือบางประเภทในบริเวณดังกลาวตอไป เพื่อประโยชนในดานการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม  
การสถาปตยกรรม และการควบคุมความหนาแนนของอาคาร  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี ้
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