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กฎกระทรวง 
ฉบับที ่๕๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ 

--------------- 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ (๓) และมาตรา ๘ (๑๐) แหงพระราช 
บัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ
การ 
จํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา  
๔๙ ของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ 
แหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคาร 
ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้
  ขอ ๑ ในกฎกระทรวงนี ้
  "บริเวณที่ ๑" หมายความวา พื้นที่ในบริเวณดานเหนือจดซอยเจาพอเขาเขียว  
ฟากใต และถนนศรีโสธรตัดใหม ซอย ๑๘ ฟากใต ดานตะวันออกจดถนนศรีโสธรตัดใหม ฟาก 
ตะวันตก และถนนเลียบคายศรีโสธร ฟากตะวันตก ดานใตจดแมน้ําบางปะกง ฝงเหนือและฝง 
ตะวันตก และดานตะวันตกจดคลองโสธร ฝงตะวันออก ยกเวนภายในแนวเขตท่ีวัดของวัดโสธร 
วรารามวรวิหาร  ซึ่งอยูดานใตของถนนเทพคุณากร 
  "บริเวณที่ ๒" หมายความวา 
  พื้นที่ในบริเวณดานเหนือจดถนนประชาสรรค ฟากใต ดานตะวันออกจดถนน 
ศรีโสธรตัดใหม ฟากตะวันตก ดานใตจดถนนศรีโสธรตัดใหม ซอย ๑๘ ฟากเหนือ ซอยเจาพอ 
เขาเขียว ฟากเหนือ คลองโสธร ฝงตะวันตก แมน้ําปางปะกง ฝงตะวันตก และทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข ๓๑๔(สายบางปะกง - ฉะเชิงเทรา) ฟากเหนือ และดานตะวันตกจดเสนขนานระยะ  
๑๕๐ เมตร กับแมน้ําบางปะกง ฝงตะวันตก ถนนเทพคุณากร ซอย ๕ ฟากตะวันออก ถนน 
เทพคุณากร ฟากเหนือ และถนนประชาสรรค ซอย ๓ ฟากตะวันออก 
  พื้นที่ในบริเวณดานเหนือจดถนนศรีโสธรตัดใหม ซอย ๑๗ ฟากใต และซอย 
สัตยวงศ ฟากใต ดานตะวันออกจดถนนมรุพงษ ฟากตะวันตก ดานใตจดถนนศรีโสธร ฟากเหนือ  
และดานตะวันตก จดถนนศรีโสธรตัดใหม ฟากตะวันออก 
  พื้นที่ในบริเวณดานเหนือจดถนนศรีโสธร ฟากใต ถนนมรุพงษ ฟากตะวันออก 
และเสนตั้งฉากกับถนนมรุพงษ ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งศูนยกลางซอยสัตยวงศบรรจบกับถนน 
มรุพงษ ฟากตะวันตก ดานตะวันออกจดแมน้ําบางปะกง ฝงตะวันตก ดานใตจดแมน้ําบางปะกง  
และดานตะวันตกจดถนนเลียบคายศรีโสธร ฟากตะวันออก 
  พื้นที่ในบริเวณดานเหนือจดแมน้ําบางปะกง ฝงใต ดานตะวันออกจดคลองศาล 
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เจาแมอาเนี๋ย ฝงตะวันตก และดานใตจดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับแมน้ําบางปะกง ฝงใต
และ 
ฝงตะวันออก และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๔ (สายบางปะกง - ฉะเชิงเทรา) ฟากเหนือ 
ดาน 
ตะวันตกจดแมน้ําบางปะกง ฝงตะวันออก 
  "บริเวณที่ ๓" หมายความวา 
  พื้นที่ในบริเวณดานเหนือจดถนนหนาเมือง ฟากใต ดานตะวันออกจดถนน 
มรุพงษ ฟากตะวันตก ดานใตจดซอยสัตยวงศ ฟากเหนือ และถนนศรีโสธรตัดใหม ซอย ๑๗ 
ฟาก 
เหนือ และดานตะวันตกจดถนนศรีโสธรตัดใหม ฟากตะวันออก 
  พื้นที่ในบริเวณดานเหนือจดถนนพระยาศรีสุนทร ฟากใต ดานตะวันออกจด 
ถนนศรีโสธรตัดใหม ฟากตะวันตก ดานใตจดถนนประชาสรรค ฟากเหนือ และดานตะวันตกจด 
คลองโสธร ผั่งตะวันออก 
  พื้นที่ในบริเวณดานเหนือจดถนนหนาเมือง ฟากใต ดานตะวันออกจดแมน้ํา 
บางปะกง ฝงตะวันตก ดานใตจดเสนตั้งฉากกับถนนมรุพงษ ฟากตะวันออก ท่ีจุดซ่ึงศูนยกลาง
ซอย 
สัตยวงศบรรจบกับถนนมรุพงษ ฟากตะวันตก และดานตะวันตกจดถนนมรุพงษ ฟากตะวันออก 
  พื้นที่ในบริเวณดานเหนือจดถนนเทพคุณากร ฟากใต และถนนเทพคุณากร  
ซอย ๕ ฟากตะวันตก ดานตะวันออกจดเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับแมน้ําบางปะกง ฝงตะวัน 
ตก ดานใตจดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๔ (สายบางปะกง - ฉะเชิงเทรา) ฟากเหนือ และ
ดาน 
ตะวันตกจดเสนขนาน ระยะ ๓๐๐ เมตร กับแมน้ําบางปะกง ฝงตะวันตก และถนนเทพคุณากร  
ซอย ๗ ฟากตะวันออก 
  พื้นที่ในบริเวณดานเหนือจดเสนขนายระยะ ๓๐๐ เมตร กับแมน้ําบางปะกง  
ฝงใต ดานตะวันออกจดคลองศาลเจาแมอาเนี๋ย ฝงตะวันตก และดานใตจดเสนขนาน ระยะ ๕๐๐  
เมตร กับแมน้ําบางปะกง ฝงใตและฝงตะวันออก และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๔ (สายบาง 
ประกง - ฉะเชิงเทรา) ฟากเหนือ และดานตะวันตกจดเสนขนาน ระยะ ๓๐๐ เมตร กับแมน้ํา 
บางปะกง ฝงตะวันออก 
  ท้ังน้ี ตามแผนที่ทายกฎกระทรวงนี ้
  ขอ ๒ ใหกําหนดพ้ืนท่ีบางสวนในทองท่ีตําบลหนาเมือง ตําบลโสธร ตําบล 
บางตีนเปด และตําบลบางพระ อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ภายในบริเวณแนวเขต 
ตามแผนท่ีทายกฎหกระทรวงน้ี เปนบริเวณหามกอสรางอาคารชนิดและประเภท ดังตอไปนี ้
  (ก) ภายในบริเวณที่ ๑ หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร ดังตอไปนี ้
        (๑)   สถานที่บรรจุกาซและสถานที่เก็บกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุ 
กาซปโตรเลียมเหลว  แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการและรานจําหนายกาซ สถานที่ใชกาซ  
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

และสถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ 
        (๒)   สถานที่เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายวาดวยการเก็บรักษาน้ํามัน 
เช้ือเพลิง เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 
        (๓)   ฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 
        (๔)   โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 
        (๕)   โรงมหรสพตามกฎหมายวาดวยการปองกันภยันตรายอันเกิดแตการ 
เลนมหรสพ 
        (๖)   สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
        (๗)   ตลาดตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข 
        (๘)   โรงงานท่ีใชเคร่ืองจักรท่ีมีกําลังรวมต้ังแตหาแรงมาหรือเทียบเทาข้ึน
ไป  
หรือใชคนงานตั้งแตสิบคนขึ้นไป 
        (๙)   โรงซอม สราง หรือบริการยวดยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตทุก
ชนิด  
เวนแตรถจักรยานยนต 
        (๑๐) อาคารที่เก็บวัสดุไวไฟ วัสดุระเบิด หรือวัสดุกระจายแพรพิษหรือรังสี 
        (๑๑) อาคารเล้ียงสัตวทุกชนิดท่ีมีพ้ืนท่ีทุกช้ันในหลังเดียวกันหรือหลายหลัง 
รวมกันเกิน ๑๐ ตารางเมตร หรือที่ใชเพื่อการคาหรือโดยการกอเหตุรําคาญ 
        (๑๒) คลังสินคาท่ีมีพ้ืนท่ีเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 
        (๑๓) อาคารที่มีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันรวมกันเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร 
        (๑๔) อาคารท่ีมีความสูงเกิน ๑๒ เมตร 
        (๑๕) หอถังนํ้าท่ีมีความสูงเกิน ๑๒ เมตร 
  (ข) ภายในบริเวณที่ ๒ หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร ดังตอไปนี ้
        (๑)   สถานที่บรรจุกาซและสถานที่เก็บกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุ 
กาซปโตรเลียมเหลว  แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการและรานจําหนายกาซ สถานที่ใชกาซ  
และสถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ 
        (๒)   สถานที่เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายวาดวยการเก็บรักษาน้ํามัน 
เช้ือเพลิง เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 
        (๓)   ฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 
        (๔)   อาคารเล้ียงสัตวทุกชนิดท่ีมีพ้ืนท่ีทุกช้ันในหลังเดียวกันหรือหลายหลัง 
รวมกันเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร 
  ค. ภายในบริเวณที่ ๓ หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคารท่ีมีความสูงเกิน  
๒๓ เมตร 
  การจัดความสูงใหวัดจากระดับพื้นดินถึงสวนที่สูงที่สุดของอาคาร 
  ขอ ๓ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดตามขอ ๒ หามมิใหบุคคลใดดัดแปลงหรือ 



   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    

เปลี่ยนแปลงใชอาคารใด ๆ ใหเปนอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามที่กําหนดใน 
ขอ ๒ 
  ขอ ๔ อาคารที่มีอยูแลวในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดตามขอ ๒ กอนหรือในวันที่ 
กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี ้แตหามดัดแปลง หรอื 
เปลี่ยนการใชอาคารดังกลาวใหเปนอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามที่กําหนด 
ในขอ ๒ 
  ขอ ๕ อาคารท่ีไดรับใบอนุญาต หรือใบรับแจงการกอสราง ดัดแปลง หรือเปล่ียน 
การใชตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร หรือที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะวาดวย 
กิจการนั้นกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ และยังกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชไมแลว
เสร็จ  
ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี ้แตจะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจงให 
เปนการขัดตอกฎกระทรวงนี้ไมได 
 
    ใหไว ณ วันที ่๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
          พินิจ  จารุสมบัติ 
      รัฐมนตรีชวยวาการ ฯ ปฏิบัติราชการแทน 
           รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
[ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย] 
 
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------- 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี ้คือ เนื่องจากไดมีประกาศกระทรวง 
มหาดไทย เรื่อง กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือ 
บางประเภท ในทองท่ีบางสวนในตําบลหนาเมือง ตําบลโสธร ตําบลบางตีนเปน และตําบลบาง
พระ  
อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ลงวันท่ี ๕ ตุลาคม ๒๕๔๑ ซ่ึงมีผลใชบังคับต้ังแตวันท่ี  
๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ เปนตนมา แตมาตรา ๑๓ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
พ.ศ. ๒๕๒๒ บัญญัติวา ถาไมมีการออกกฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถิ่นภายในหนึ่งป นับแต
วัน 
ที่ประกาศนั้นมีผลใชบังคับ ใหประกาศดังกลาวเปนอันยกเลิก และโดยท่ีสมควรหามกอสราง  
ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภทในบริเวณดังกลาวตอไป เพื่อ
ประโยชน 
ในดานการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การสถาปตยกรรม และการควบคุมความหนาแนนของ 
อาคาร จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี ้



   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    

 
[รก.๒๕๔๒/๑๒๖ก/๑๔/๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๒] 
 
        ภคิน/ีพิมพ 
        ๔/๑/๒๕๔๕ 
 
 


