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กฎกระทรวง 
กําหนดบริเวณหามกอสราง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท   

ในพื้นทีบ่างสวนในทองที่ตําบลหนองหอย  ตําบลปาแดด  อําเภอเมืองเชียงใหม   
และตําบลทาวังตาล  ตําบลหนองผึ้ง  อําเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม 

พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  (๓)  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
และมาตรา  ๘  (๑)  และ  (๑๐)  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติ 
บางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๑  
มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๔๙  และมาตรา  ๕๐  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ 
“แนวเขตควบคุมอาคาร”  หมายความวา  พื้นที่ในบริเวณดังตอไปนี้ 
ทิศเหนือ  จดเขตทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๔๑  ฟากเหนือ 
ทิศตะวันออก  จดเขตทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  ฟากตะวันออก 
ทิศใต  จดเสนต้ังฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  ที่จุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวง

แผนดินหมายเลข  ๑๐๖  บรรจบกับถนนสมโภชเชียงใหม  ๗๐๐  ป  ไปทางทศิใต  ระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  
เสนแบงเขตตําบลทาวังตาลกับตําบลหนองผึ้ง  และเขตทางของถนนสมโภชเชียงใหม  ๗๐๐  ป   
ฟากใต 

ทิศตะวันตก  จดแมน้ําปง  ฝงตะวันตก 
ทั้งนี้  ตามแผนที่ทายกฎกระทรวงนี้ 
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ขอ ๒ ใหกําหนดพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบลหนองหอย  ตําบลปาแดด  อําเภอเมือง
เชียงใหม  และตําบลทาวังตาล  ตําบลหนองผึ้ง  อําเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม  ภายในบริเวณแนวเขต
ควบคุมอาคารตามแผนที่ทายกฎกระทรวงนี้  เวนแตพื้นที่ในบริเวณที่วัดจากเขตทางทั้งสองขางของ
ถนนสมโภชเชียงใหม  ๗๐๐   ป  ออกไปขางละ  ๑๕  เมตร  ตามกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๕๒   
(พ.ศ.  ๒๕๔๒)  ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  เปนบริเวณหาม
กอสรางอาคารชนิดและประเภท  ดังตอไปนี้ 

(ก) ภายในบริเวณพื้นที่รอบนอกแนวเขตที่วัดของวัดเสาหิน  วัดเจดียเหลี่ยม  วัดศรีบุญเรือง  
วัดปาตาล   (ราง)  วัดพระเจามังราย  (ราง)   วัดพระเจาองคดํา  (ราง)  วัดหนานชาง   (ราง)   
วัดพันเลา  (ราง)  วัดธาตุขาว  (ราง)  วัดอีคาง  (ราง)  วัดกูขาว  (ราง)  วัดอุโบสถ  (ราง)  วัดปูเปย  
(ราง)  วัดกุมกาม  (ราง)  วัดกูอายหลาน  (ราง)  วัดปาเปอะ  วัดหัวหนอง  (ราง)  วัดกุมกาม  (หมายเลข  ๑)  
(ราง)  วัดธาตุนอย  (ราง)  วัดกูตนโพธิ์  (ราง)  วัดกุมกามทีปราม  (ราง)  วัดชางคํ้า  (กานโถม)   
วัดกุมกามทีปราม  (หมายเลข  ๑)  (ราง)  วัดกูปาดอม  (ราง)  วัดกูอายสี  (ราง)  วัดกูมะเกลือ  (ราง)  วัดกูริดไม  
(ราง)  วัดกูไมซง  (ราง)  วัดกูจอกปอก  (ราง)  วัดหนองผึ้ง  และโบราณสถานตามกฎหมาย 
วาดวยโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  เปนระยะ  ๑๐๐  เมตร   
หามบุคคลใดกอสรางอาคารใด  ๆ  เวนแต 

 (๑) อาคารอยูอาศัยประเภทบานเด่ียวที่มีความสูงไมเกิน  ๖  เมตร  โดยอาคารแตละ
หลังต้ังหางกันไมนอยกวา  ๔  เมตร  และหางจากเขตที่ดินผูอื่นไมนอยกวา  ๒  เมตร 

 (๒) เข่ือน  สะพาน  อุโมงค  ทางหรือทอระบายน้ํา  ร้ัว  กําแพง  หรือประตูที่สูงไมเกิน  
๒  เมตร 

 (๓) หอถังน้ําที่มีความสูงไมเกิน  ๑๒  เมตร 
(ข) ภายในบริเวณแนวเขตควบคุมอาคาร  เวนแตในบริเวณพื้นที่ตาม  (ก)  หามบุคคลใด

กอสรางอาคาร  ดังตอไปนี้ 
 (๑) อาคารที่มีความสูงเกิน  ๑๒  เมตร 
 (๒) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานจําพวกที่  ๑   

ที่มีพื้นที่อาคารรวมกันไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
 (๓) สถานที่บรร จุก าซและสถานที่ เ ก็บก าซตามกฎหมายว าดวยการบรรจุ 

กาซปโตรเลียมเหลว 
 (๔) สถานที่เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อการจําหนาย  และสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงตาม

กฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 
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 (๕) อาคารเลี้ยงสัตวทุกชนิดที่มีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน  
๒๐  ตารางเมตร  หรือเปนไปเพื่อการคา  หรือกอเหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข 

 (๖) ฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 
 (๗) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
 (๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
 (๙) โรงกําจัดมูลฝอย 
 (๑๐) โรงซ้ือขายเศษวัสดุ 
 (๑๑) โรงฆาสัตว 
 (๑๒) หองแถว  ตึกแถว  หรือบานแถว 
 (๑๓) อาคารอยูอาศัยรวม 
 (๑๔) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 
 (๑๕) โรงมหรสพ 
 (๑๖) อาคารที่มีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร 
 (๑๗) อาคารเก็บสินคา  อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่มีลักษณะในทํานอง

เดียวกันที่ใชเปนที่เก็บ  พัก  หรือขนถายสินคาหรือส่ิงของเพื่อประโยชนทางการคาหรืออุตสาหกรรม
ที่มีพื้นที่รวมกันเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 

 (๑๘) ปายหรือส่ิงที่สรางข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปายทุกชนิด  เวนแตปายบอกชื่อสถานที่
หรือเสนทางหรือส่ิงที่สรางข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปายดังกลาวที่มีความสูงไมเกิน  ๑๒  เมตร   
จากระดับพื้นดินถึงสวนที่อยูสูงที่สุด 

การวัดความสูงใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงยอดผนังหรือยอดฝาดานที่สูงที่สุดของ
ชั้นที่อยูสูงที่สุด  แตไมนับรวมสวนของผนังหรือฝาที่เปนโครงสรางของหลังคา 

ขอ ๓ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดตามขอ  ๒  หามบุคคลใดกอสรางอาคารที่มีลักษณะ
ของหลังคาเปนรูปทรงอื่นที่มิใชอาคารที่มีหลังคาตามแบบสถาปตยกรรมพื้นเมืองลานนา  และตอง
รนแนวอาคารหางจากริมฝงแมน้ําปงไมนอยกวา  ๑๐  เมตร 

ขอ ๔ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดตามขอ  ๒  หามบุคคลใดดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช
อาคารใด  ๆ  ใหเปนอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอ  ๒ 

ขอ ๕ อาคารที่มีอ ยูแลวในบริเวณพื้นที่ที่ กํ าหนดตามขอ   ๒   กอนหรือในวันที่
กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้  แตหามดัดแปลงหรือ
เปลี่ยนการใชอาคารดังกลาวใหเปนอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอ  ๒ 



หนา   ๓๐ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๘๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   กันยายน   ๒๕๔๘ 
 

 

ขอ ๖ อาคารที่ไดรับใบอนุญาตหรือใบรับแจงการกอสราง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  หรือที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะวาดวยกิจการนั้นกอน
วันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  และยังกอสราง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใชไมแลวเสร็จ  ใหไดรับการ
ยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้  แตจะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจงใหเปนการขัด
ตอกฎกระทรวงนี้ไมได 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๕  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

เสริมศักด์ิ  พงษพานิช 
รัฐมนตรีชวยวาการฯ  ปฏิบัติราชการแทน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  เนื่องจากไดมีประกาศกระทรวงมหาดไทย   
เรื่อง  กําหนดบริเวณหามกอสราง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นท่ี
บางสวนในทองท่ีตําบลหนองหอย  ตําบลปาแดด  อําเภอเมืองเชียงใหม  และตําบลทาวังตาล  ตําบลหนองผึง้  
อําเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม  ลงวันท่ี  ๑๙  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซ่ึงมีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี  ๑๖  กันยายน  
พ.ศ.  ๒๕๔๗  เปนตนมา  แตมาตรา  ๑๓  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
บัญญัติวา  ถาไมมีการออกกฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถ่ินภายในหนึ่งปนับแตวันท่ีประกาศนั้นมีผลใชบังคับ  
ใหประกาศดังกลาวเปนอันยกเลิก  และโดยที่สมควรหามกอสราง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใชอาคารบางชนิด
หรือบางประเภทในบริเวณดังกลาวตอไป  เพ่ือประโยชนในดานการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  การสถาปตยกรรม  
การควบคุมความหนาแนนของอาคาร  และเพื่อใหสอดคลองกับแนวทางการอนุรักษโบราณสถานและพื้นท่ี
ประวัติศาสตรเวียงกุมกาม  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 


