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กฎกระทรวง 
ฉบับที ่53 (พ.ศ. 2542) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 

--------------- 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 (3) และมาตรา 8 (10) แหงพระราชบัญญัติ 
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัด
สิทธิ 
และเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 48 วรรคหนึ่ง และมาตรา 
49  
ของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง 
กฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารออก 
กฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้
  ขอ 1  ในกฎกระทรวงนี ้
  "บริเวณที่ 1" หมายความวา 
  พื้นท่ีในบริเวณดานเหนือจดเสนขนานระยะ 500 เมตร กับศูนยกลางทางหลวง 
แผนดินหมายเลข 3060 (สายภูเขาทอง - เกาะเมือง) เสนขนานระยะ 150 เมตร กับศูนยกลาง 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3060 (สายภูเขาทอง - เกาะเมือง) และเสนขนานระยะ 50 เมตร  
กับคลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฝงตะวันตก ดานตะวันออกจดเสนขนานระยะ 200 เมตร กับแม
น้ํา 
ลพบุรีฝงตะวันตก ดานใตจดคลองเมือง ฝงเหนือและฝงตะวันตก และดานตะวันตกจดแมน้ํา
เจาพระยา 
ฝงเหนือ เขตเทศบาลเมืองนครศรีอยุธยา และเสนขนานระยะ 500 เมตร กับศูนยกลางทางหลวง 
แผนดินหมายเลข 309 (สายวังนอย - สิงหบุรี) ยกเวนพื้นที่บริเวณที่ 2 
  พื้นที่ในบริเวณดานเหนือจดคลองหันตรา (บานมา) ฝงใต และคลองกุฎีดาว  
ฝงตะวันตก ดานตะวันออกจดเสนขนานระยะ 200 เมตร กับคลองหันตรา (บานมา) ฝงตะวันตก  
ดานใตจดเสนขนานระยะ 200 เมตร กับคลองกะมัง (ไผลิง) ฝงเหนือ คลองมเหยงคณ ฝงตะวัน
ออก 
และคลองบานบาตร ฝงเหนือ และดานตะวันตกจดเสนขนานระยะ 500 เมตร กับคลองกุฎีดาว 
ฝงตะวันตก และเขตทางรถไฟสายเหนือ ฟากตะวันออก 
  พื้นที่ในบริเวณดานเหนือจดคลองเมือง ฝงใต ดานตะวันออกจดถนนชีกุน ฟาก 
ตะวันตก ดานใตจดแมน้ําเจาพระยา ฝงเหนือ และดานตะวันตกจดแมน้ําเจาพระยา ฝงตะวันออก 
  พื้นที่ในบริเวณดานเหนือจดถนนอูทอง ฟากใต ดานตะวันออกจกเสนตั้งฉากกับ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  
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ถนนอูทองฟากใต ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากสะพานขามคลองมะขามเรียงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ตาม 
แนวถนนอูทองเปนระยะ 500 เมตร ดานใตจดแมน้ําปาสัก ฝงเหนือ และแมน้ําเจาพระยา ฝง
ตะวันออก  
และดานตะวันตกจดคลองมะขามเรียง ฝงตะวันออก 
  พื้นที่ในบริเวณดานเหนือจดแนวเขตทหาร ดานตะวันออกจดแมน้ําเจาพระยา  
ฝงตะวันตก และคลองตะเคียน ฝงตะวันตก ดานใตจดทางหลวงแผนดินหมายเลข 3469 (สาย
แยก 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3263 (อยุธยา ) - บางปะอิน) ฟากเหนือ และดานตะวันตกจดทาง
หลวง 
แผนดินหมายเลข 3469 (สายแยกทางหลวงแผนดินหมายเลข 3263 (อยุธยา) - บางปะอิน) 
ฟาก 
ตะวันออก 
  พื้นที่ในบริเวณดานเหนือจดแมน้ําเจาพระยา ฝงใต ดานตะวันออกจดแมน้ํา 
เจาพระยา ฝงตะวันตก ดานใตจดแนวเขตควบคุมอาคารตามพระราชกฤษฎีกาใหใชพระราช
บัญญัติ 
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บังคับในทองที่บางแหงในตําบลสวนพริก ตําบลลุมพลี ตําบลบาน
เกาะ  
ตําบลคลองสระบัว ตําบลหันตรา ตําบลภูเขาทอง ตําบลบานปอม ตําบลไผลิง ตําบลสําเภาลม  
ตําบลคลองสวนพลู ตําบลปากกราน ตําบลเกาะเรียน อําเภอพระนครศรีอยุธยา และตําบลธนู 
อําเภอ 
อุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2532 และเสนขนานระยะ 100 เมตร กับแมน้ําเจาพระยา  
ฝงตะวันตกและฝงใต และดานตะวันตกจดคลองตะเคียน ฝงตะวันออก 
  พื้นที่ในบริเวณดานเหนือจดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลคลองสวนพลู 
กับตําบลไผลิง ดานตะวันออกจดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลคลองสวนพลูกับตําบลไผ
ลิง  
ดานใตจดแนวเขตควบคุมอาคารตามพระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522  
บังคับในทองที่บางแหงในตําบลสวนพริก ตําบลลุมพลี ตําบลบานเกาะ ตําบลคลองสระบัว ตําบล 
หันตรา ตําบลภูเขาทอง ตําบลบานปอม ตําบลไผลิง ตําบลสําเภาลม ตําบลคลองสวนพลู ตําบล 
ปากกราน ตําบลเกาะเรียน อําเภอพระนครศรีอยุธยา และตําบลธนู อําเภออุทัย จังหวัดพระนคร 
ศรีอยุธยา พ.ศ. 2532 และดานตะวันตกจดถนนสายศูนยราชการ ฟากตะวันออก และทางหลวง 
แผนดินหมายเลข 3059 (สายแยกทางหลวงแผนดินหมายเลข 309 (วงเวียนเจดียวัดสามปล้ืม
ดานซาย) -  
วัดพนัญเชิง) ฟากตะวันออก 



   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    

  พื้นที่ในบริเวณดานเหนือจดแมน้ําปาสัก ฝงใต ดานตะวันออกจดคลองสวนพล ู 
ฝงตะวันตก ดานใตจดคลองสวนพลู ฝงเหนือ และดานตะวันตกจดแมน้ําเจาพระยา ฝงตะวันออก 
  พื้นที่ในบริเวณดานเหนือจดคลองสวนพลู ฝงใต ดานตะวันออกจดทางหลวง
แผนดิน 
หมายเลข 3477 (สายแยกทางหลวงแผนดินหมายเลข 308 (บางปะอิน) - บรรจบทางหลวง
แผนดิน 
หมายเลข 3059 (วัดพนัญเชิง) ฟากตะวันตก ดานใตจดแนวเขตควบคุมอาคารตามพระราช
กฤษฎีกา 
ใหใชพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บังคับในทองที่บางแหงในตําบลสวนพริก ตําบล 
ลุมพลี ตําบลบานเกาะ ตําบลคลองสระบัว ตําบลหันตรา ตําบลภูเขาทอง ตําบลบานปอม ตําบล 
ไผลิง ตําบลสําเภาลม ตําบลคลองสวนพลู ตําบลปากกราน ตําบลเกาะเรียน อําเภอพระนคร 
ศรีอยุธยา และตําบลธนู อําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2532 และดานตะวันตกจด 
แมน้ําเจาพระยาฝงตะวันออก 
  "บริเวณที่ 2" หมายความวา 
  พื้นท่ีในบริเวณดานเหนือจดเสนขนานระยะ 50 เมตร กับคลองสาธารณะ 
ไมปรากฏชื่อ ฝงตะวันตก ดานตะวันออกจดแมน้ําลพบุร ีฝงตะวันตก ดานใตจดแมน้ําลพบุร ีฝง
เหนือ  
และคลองหัวรอ ฝงเหนือและดานตะวันตกจดเสนขนานระยะ 200 เมตร กับแมน้ําลพบุร ีฝง
ตะวันตก 
  พื้นท่ีในบริเวณดานเหนือจดเสนขนานระยะ 200 เมตร กับคลองหัวรอ ฝงใต  
ดานใตจดเสนขนานระยะ 200 เมตร กับคลองเมือง ฝงเหนือ และดานตะวันตกจดเสนขนานระยะ  
200 เมตร กับคลองสระบัว ฝงตะวันออก 
  พื้นที่ในบริเวณดานเหนือจดคลองกุฎีดาว ฝงตะวันออก ดานตะวันออกจดคลอง 
หันตรา (บานมา) ฝงตะวันตก ดานใตจดคลองกะมัง (ไผลิง) ฝงเหนือ และดานตะวันตกจด
คลอง 
มเหยงคณ ฝงตะวันออก เสนขนานระยะ 200 เมตร กับคลองกะมัง (ไผลิง) ฝงเหนือ และเสน
ขนาน 
ระยะ 200 เมตร กับคลองหันตรา (บานมา) ฝงตะวันตก 
  พื้นที่ในบริเวณดานตะวันออกจดเสนขนานระยะ 500 เมตร กับคลองกุฎีดาว  
ฝงตะวันตก ดานใตจดคลองบานบาตร ฝงเหนือ และดานตะวันตกจดเขตทางรถไฟสายเหนือ 
ฟาก 
ตะวันออก 
  พื้นที่ในบริเวณดานเหนือจดถนนปามะพราว ฟากใต ดานตะวันออกจดถนน
คลอง 
มะขามเรียง ฟากตะวันตก ดานใตจดแมน้ําเจาพระยา ฝงเหนือ และดานตะวันตกจดถนนชีกุน  



   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    

ฟากตะวันตก 
  พื้นที่ในบริเวณดานเหนือจดคลองกะมัง (ไผลิง) ฝงใต ดานตะวันออกจดเสน
ขนาน 
ระยะ 200 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 3059 (สายแยกทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  
309 (วงเวียนเจดียวัดสามปล้ืมดานซาย) - วัดพนัญเชิง) ดานใตจดทางหลวงแผนดินหมายเลข 
3061  
(สายแยกทางหลวงแผนดินหมายเลข 3059 - บานเกาะ) ฟากเหนือ ทางหลวงแผนดินหมายเลข 
3059  
(สายแยกทางหลวงแผนดินหมายเลข 309 (วงเวียนเจดียวัดสามปล้ืมดานซาย) - วัดพนัญเชิง) 
ฟาก 
ตะวันตก และเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลไผลิงกับตําบลคลองสวนพลู และดานตะวัน
ตก 
จดคลองดุสิต ฝงตะวันออก 
  พื้นท่ีในบริเวณดานเหนือจดเสนขนานระยะ 200 เมตร กับศูนยกลางทางหลวง 
แผนดินหมายเลข 3263 (สายอยุธยา - บานสาลี) ฟากเหนือ ดานตะวันออกจดเสนขนานระยะ 
500  
เมตร กับแมน้ําเจาพระยา ฝงตะวันตก ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3263 (สายอยุธยา - บาน
สาลี)  
ฟากใต ดานใตจดแนวเขตทหาร และดานตะวันตกจดเสนขนานระยะ 350 เมตร กับศูนยกลาง 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3412 (สายแยกทางหลวงแผนดินหมายเลข 3263 (อยุธยา) - บาง
บาล)  
ฟากตะวันตก 
  พื้นที่ในบริเวณดานเหนือจดแนวเขตทหาร ดานตะวันออกจดทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข 3469 (สายแยกทางหลวงแผนดินหมายเลข 3263 (อยุธยา) - บางปะอิน) ฟากตะวัน
ตก  
ดานใตจดทางหลวงแผนดินหมายเลข 3469 (สายแยกทางหลวงแผนดินหมายเลข 3263 
(อยุธยา) -  
บางปะอิน) ฟากเหนือ และดานตะวันตกจดเสนขนานระยะ 200 เมตร กับศูนยกลางทางหลวง
แผนดิน 
หมายเลข 3469 (สายแยกทางหลวงแผนดินหมายเลข 3263 (อยุธยา) - บางปะอิน) ทางหลวง 
แผนดินหมายเลข 3469 (สายแยกทางหลวงแผนดินหมายเลข 3263 (อยุธยา) - บางปะอิน) 
ฟาก 
ตะวันออก เสนขนานระยะ 200 เมตร กับแนวเขตทหาร และเสนขนานระยะ 350 เมตร กับศูนย
กลาง 



   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    

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3469 (สายแยกทางหลวงแผนดินหมายเลข 3263 (อยุธยา) - บาง
ปะอิน) 
  พื้นที่ในบริเวณดานเหนือจดคลองปากขาวสาร ฝงใต และเสนแบงเขตการปก
ครอง 
ระหวางตําบลคลองสวนพลูกับตําบลไผลิง ดานตะวันออกจดทางหลวงแผนดินหมายเลข 3059  
(สายแยกทางหลวงแผนดินหมายเลข 309 (วงเวียนเจดียวัดสามปล้ืมดานซาย) - วัดพนัญเชิง)  
ฟากตะวันตกและถนนสายศูนยราชการ ฟากตะวันตก ดานใตจดแนวเขตควบคุมอาคารตามพระ
ราช 
กฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บังคับในทองท่ีบางแหงในตําบลสวน
พริก  
ตําบลลุมพลี ตําบลบานเกาะ ตําบลคลองสระบัว ตําบลหันตรา ตําบลภูเขาทอง ตําบลบานปอม  
ตําบลไผลิง ตําบลสําเภาลม ตําบลคลองสวนพลู ตําบลปากกราน ตําบลเกาะเรียน อําเภอพระนคร 
ศรีอยุธยา และตําบลธนู อําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2532 และดานตะวันตกจด 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3477 (สายแยกทางหลวงแผนดินหมายเลข 308 (บางปะอิน) - 
บรรจบ 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3059 (วัดพนัญเชิง) ฟากตะวันออก คลองสวนพลู ฝงใตและฝง
ตะวันออก 
และแมน้ําปาสัก ฝงตะวันออก 
  พื้นท่ีในบริเวณดานเหนือจดเสนขนานระยะ 100 เมตร กับแมน้ําเจาพระยา ฝง
ใต  
ดานตะวันออกจดเสนขนานระยะ 100 เมตร กับแมน้ําเจาพระยา ฝงตะวันตก ดานใตจดแนวเขต 
ควบคุมอาคารตามพระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บังคับใน
ทองท่ี 
บางแหงในตําบลสวนพริก ตําบลลุมพลี ตําบลบานเกาะ ตําบลคลองสระบัว ตําบลหันตรา ตําบล 
ภูเขาทอง ตําบลบานปอม ตําบลไผลิง ตําบลสําเภาลม ตําบลคลองสวนพลู ตําบลปากกราน ตําบล 
เกาะเรียน อําเภอพระนครศรีอยุธยา และตําบลธนู อําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 
2532  
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3469 (สายแยกทางหลวงแผนดินหมายเลข 3263 (อยุธยา) - บาง
ปะอิน)  
ฟากตะวันออกและฟากเหนือ และดานตะวันตกจดคลองตะเคียน ฝงตะวันออก 
  "บริเวณที่ 3" หมายความวา 
  พื้นที่เกาะลอย และเกาะในบริเวณที่แมน้ําลพบุรีบรรจบกับแมน้ําปาสัก 
  พื้นที่ในบริเวณดานเหนือจดคลองเมือง ฝงใต และแมน้ําลพบุร ีฝงใต ดานตะวัน
ออก 
จดแมน้ําปาสัก ฝงตะวันตก ดานใตจดแมน้ําปาสัก ฝงเหนือ เสนตั้งฉากกับถนนอูทอง ฟากใต ท่ี



   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    

จุด 
ซ่ึงอยูหางจากคลองมะขามเรียงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนอูทอง เปนระยะ 500 
เมตร  
และถนนอูทองฟากเหนือ และดานตะวันตกจดถนนคลองมะขามเรียง ฟากตะวันออก ถนนปา
มะพราว  
ฟากเหนือ และถนนชีกุน ฟากตะวันตก 
  พื้นท่ีในบริเวณดานเหนือจดเสนขนานระยะ 500 เมตร กับแมน้ําเจาพระยา ฝง
ใต  
ดานตะวันออกจดเสนขนานระยะ 500 เมตร กับแมน้ําเจาพระยา ฝงตะวันตก ดานใตจดเสน
ขนานระยะ  
200 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 3263 (สายอยุธยา - บานสาลี) และเสน
ขนาน 
ระยะ 350 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 3412 (สายแยกทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  
3263 (อยุธยา) - บางบาล) และดานตะวันตกจดเสนต้ังฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 
3412  
(สายแยกทางหลวงแผนดินหมายเลข 3263 (อยุธยา) - บางบาล) ฟากใต ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจาก
ทางหลวง 
แผนดินหมายเลข 3412 (สายแยกทางหลวงแผนดินหมายเลข 3263 (อยุธยา) - บางบาล) 
บรรจบกับ 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3263 (สายอยุธยา - บานสาลี) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและ
ทิศ 
ตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข 3412 (สายแยกทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  
3263 (อยุธยา) - บางบาล) เปนระยะ 1,750 เมตร 
  พื้นท่ีในบริเวณดานเหนือจดเสนขนานระยะ 200 เมตร กับแนวเขตทหารดาน 
ตะวันออกจดทางหลวงแผนดินหมายเลข 3469 (สายแยกทางหลวงแผนดินหมายเลข 3263 
(อยุธยา) -  
บางปะอิน) ฟากตะวันออก เสนขนานระยะ 200 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  
3469 (สายแยกทางหลวงแผนดินหมายเลข 3263 (อยุธยา) - บางปะอิน) ทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  
3469 (สายแยกทางหลวงแผนดินหมายเลข 3263 (อยุธยา) - บางปะอิน) ฟากใต และคลอง
ตะเคียน 
ฝงตะวันตก ดานใตจดเสนขนานระยะ 400 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 3469  
(สายแยกทางหลวงแผนดินหมายเลข 3263 (อยุธยา) - บางปะอิน) และดานตะวันตกจดเสน



   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    

ขนาน 
ระยะ 350 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 3469 (สายแยกทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  
3263 (อยุธยา) - บางปะอิน) 
  พื้นที่ในบริเวณดานเหนือจดทางหลวงแผนดินหมายเลข 3469 (สายแยกทาง
หลวง 
แผนดินหมายเลข 3263 (อยุธยา) - บางปะอิน) ฟากใต ดานตะวันออกจดทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  
3469 (สายแยกทางหลวงแผนดินหมายเลข 3263 (อยุธยา) - บางปะอิน) ฟากตะวันตก ดาน
ใต 
จดแนวเขตควบคุมอาคารตามพระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
บังคับในทองที่บางแหงในตําบลสวนพริก ตําบลลุมพลี ตําบลบานเกาะ ตําบลคลองสระบัว ตําบล 
หันตรา ตําบลภูเขาทอง ตําบลบานปอม ตําบลไผลิง ตําบลสําเภาลม ตําบลคลองสวนพลู ตําบล 
ปากกราน ตําบลเกาะเรียน อําเภอพระนครศรีอยุธยา และตําบลธนู อําเภออุทัย จังหวัดพระนคร 
ศรีอยุธยา พ.ศ. 2532 และดานตะวันตกจดคลองตะเคียน ฝงตะวันออก 
  "บริเวณที่ 4" หมายความวา 
  พื้นที่ในบริเวณดานเหนือจดแนวเขตควบคุมอาคารตามพระราชกฤษฎีกาใหใช 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บังคับในทองที่บางแหงในตําบลสวนพริก ตําบลลุม
พลี  
ตําบลบานเกาะ ตําบลคลองสระบัว ตําบลหันตรา ตําบลภูเขาทอง ตําบลบานปอม ตําบลไผลิง 
ตําบล 
สําเภาลม ตําบลคลองสวนพลู ตําบลปากกราน ตําบลเกาะเรียน อําเภอพระนครศรีอยุธยา และ
ตําบล 
ธน ูอําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2532 ดานตะวันออกจดเขตทางรถไฟสายเหนือ
ฟาก 
ตะวันตก ดานใตจดคลองบานบาตร ฝงเหนือ และดานตะวันตกจดแมน้ําปาสัก ฝงตะวันออกและ 
แมน้ําลพบุร ีฝงตะวันออก 
  พื้นที่ในบริเวณดานเหนือจดคลองกะมัง (ไผลิง) ฝงใต ดานตะวันออกจดคลอง
โพธ์ิ  
ฝงตะวันตก ดานใตจดทางหลวงแผนดินหมายเลข 3061 (สายแยกทางหลวงแผนดินหมายเลข 
3059 -  
บานเกาะ) ฟากเหนือ และดานตะวันตกจดเสนขนานระยะ 200 เมตร กับศูนยกลางทางหลวง
แผนดิน 
หมายเลข 3059 (สายแยกทางหลวงแผนดินหมายเลข 309 (วงเวียนเจดียวัดสามปล้ืมดานซาย) 
-  



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

วัดพนัญเชิง) และเสนตรงท่ีตอตรงจากเสนขนานดังกลาวไปทางทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จน
บรรจบ 
กับคลองกะมัง (ไผลิง) ฝงใต 
  พื้นที่ในบริเวณดานเหนือจดคลองบานบาตร ฝงใต ดานตะวันออกจดคลองดุสิต  
ฝงตะวันตกดานใตจดคลองปากขาวสาร ฝงเหนือ และดานตะวันตกจดแมน้ําปาสัก ฝงตะวันออก 
  ขอ 2  ใหกําหนดพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบลสวนพริก ตําบลลุมพลี ตําบลบาน
เกาะ  
ตําบลคลองสระบัว ตําบลหัวรอ ตําบลหันตรา ตําบลหอรัตนไชย ตําบลทาวาสุกร ีตําบลไผลิง 
ตําบล 
ประตูชัย ตําบลกะมัง ตําบลบานปอม ตําบลสําเภาลม ตําบลคลองสวนพลู ตําบลปากกราน และ 
ตําบลเกาะเรียน อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายในบริเวณแนวเขตตาม 
แผนที่ทายกฎกระทรวงนี้เปนบริเวณหามกอสรางอาคารชนิดและประเภท ดังตอไปนี ้
  (ก) ภายในบริเวณที่ 1 หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคารอ่ืนใด เวนแต 
  (1) อาคารที่พักอาศัยประเภทบานเดี่ยว หองแถวหรือตึกแถวทีมีความสูงไมเกิน  
8 เมตร 
  (2) อาคารหรือสถานที่ของทางราชการที่มีความสูงไมเกิน 12 เมตร 
  (3) อาคารหรือสถานที่ขององคการของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ท่ีใชในกิจ
การ 
ขององคการหรือใชเพ่ือสาธารณประโยชนท่ีมีความสูงไมเกิน 12 เมตร 
  (4) ศาสนสถานท่ีมีความสูงไมเกิน 12 เมตร 
  (5) หอถังนํ้าท่ีมีความสูงไมเกิน 15 เมตร 
  (6) เขื่อน สะพาน อุโมงค ทางหรือทอระบายน้ํา รั้ว กําแพง และประตู 
  (ข) ภายในบริเวณที่ 2 หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร ดังตอไปนี ้
  (1) อาคารท่ีมีความสูงเกิน 12 เมตร 
  (2) หอถังนํ้าท่ีมีความสูงเกิน 15 เมตร 
  (ค) ภายในบริเวณที่ 3 หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร ดังตอไปนี ้
  (1) อาคารท่ีมีความสูงเกิน 15 เมตร 
  (2) หอถังนํ้าท่ีมีความสูงเกิน 18 เมตร 
  (ง) ภายในบริเวณที่ 4 หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร ดังตอไปนี ้
  (1) อาคารทุกชนิดหรือทุกประเภทภายในระยะ 6 เมตร จากริมฝงแมน้ําลพบุร ี
หรือแมน้ําปาสัก 
  (2) อาคารในระยะเกิน 6 เมตร จากริมฝงแมน้ําลพบุรีหรือแมน้ําปาสักที่มี 
ความสูงเกินผลรวมของระยะความสูง 15 เมตร กับระยะถอยรนสวนที่เกินแนวระยะ 6 เมตร  
จากริมฝงแมน้ําลพบุรีหรือแมน้ําปาสัก หรือท่ีมีความสูงเกิน 30 เมตร 
  (3) อาคารริมถนนโรจนะทั้งสองฟากที่มีความสูงเกิน 15 เมตร  



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  (4) อาคารในระยะถอยรนจากริมถนนโรจนะทั้งสองฟากที่มีความสูงเกินผลรวม 
ของระยะความสูง 15 เมตร กับระยะถอยรนจากริมถนนโรจนะท้ังสองฟาก หรือท่ีมีความสูงเกิน  
30 เมตร 
  (5) หอถังนํ้าท่ีมีความสูงเกิน 33 เมตร 
  การวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพื้นดินถึงยอดผนังหรือยอดฝาดาน 
ท่ีสูงท่ีสุดของช้ันท่ีอยูสูงท่ีสุด แตไมนับรวมสวนของผนังหรือฝาท่ีเปนสวนโครงสรางของหลังคา 
  ขอ 3  ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดตามขอ 2 หามมิใหกอสรางอาคารท่ีมี
ลักษณะ 
ของหลังคาหลังคาคลุมบนัได หรือโครงสรางสวนท่ีสูงท่ีสุดของอาคาร เปนรูปทรงอื่นใดที่มิใชรูป
ทรงจ่ัว  
รูปทรงปนหยา หรือรูปทรงไทย 
  ความในวรรคหน่ึงมิใหใชบังคับแกหอถังนํ้า 
  ขอ 4  ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดตามขอ 2 หามมิใหบุคคลใดดัดแปลง หรอื 
เปลี่ยนการใชอาคารใด ๆ ใหเปนอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอ 
2  
และขอ 3 
  ขอ 5  อาคารที่มีอยูแลวในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดตามขอ 2 กอนหรือในวันที่ 
กฎกระทรวงนี้ใชบังคับใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ แตหามดัดแปลง หรอื
เปล่ียน 
การใชอาคารดังกลาวใหเปนอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอ 2 
และ 
ขอ 3 
  ขอ 6  อาคารที่ไดรับใบอนุญาตหรือใบรับแจงการกอสราง ดัดแปลง หรือเปล่ียน 
การใชตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร หรือที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะวาดวย 
กิจการนั้นกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ และยังกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชไมแลว
เสร็จ  
ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี ้แตจะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจง 
ใหเปนการขัดตอกฎกระทรวงนี้ไมได 
 
    ใหไว ณ วันที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2542 
     พินิจ จารุสมบัติ 
               รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบัติราชการแทน 
     รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
[ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย] 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 
+---------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------+ 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี ้คือ เนื่องจากไดมีประกาศกระทรวง
มหาดไทย  
เรื่อง กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท  
ในทองท่ีบางสวนในตําบลสวนพริก ตําบลลุมพลี ตําบลบานเกาะ ตําบลคลองสระบัว ตําบลหัวรอ  
ตําบลหันตรา ตําบลทาวาสุกร ีตําบลหอรัตนไชย ตําบลบานปอม ตําบลประตูชัย ตําบลไผลิง 
ตําบล 
กะมัง ตําบลสําเภาลม ตําบลคลองสวนพลู ตําบลปากกราน และตําบลเกาะเรียน อําเภอพระนคร 
ศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงวันท่ี 8 มิถุนายน พ.ศ. 2541 ซ่ึงมีผลใชบังคับต้ังแตวันท่ี 
16  
มิถุนายน พ.ศ. 2541 เปนตนมา แตมาตรา 13 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
พ.ศ. 2522 บัญญัติวา ถาไมมีการออกกฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถิ่นภายในหนึ่งปนับแตวัน
ท่ี 
ประกาศนั้นมีผลใชบังคับ ใหประกาศดังกลาวเปนอันยกเลิก และโดยท่ีสมควรหามกอสราง ดัด
แปลง  
หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภทในบริเวณดังกลาวตอไป เพื่อประโยชนในดาน 
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การสถาปตยกรรม และการควบคุมความหนาแนนของอาคาร  
จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี ้
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