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กฎกระทรวง 
กําหนดบริเวณหามกอสราง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท 

ในพื้นทีบ่างสวนในทองที่ตําบลสันผีเส้ือ  ตําบลปาแดด  อําเภอเมืองเชียงใหม  ตําบลดอนแกว 
อําเภอแมริม  ตําบลหนองหาร  ตําบลหนองจอม  ตําบลสันทรายนอย  ตําบลสันพระเนตร 
อําเภอสันทราย  ตําบลสันปูเลย  อําเภอดอยสะเก็ด  ตําบลสันกลาง  อําเภอสันกําแพง 

ตําบลปาบง  ตําบลไชยสถาน  ตําบลหนองผึ้ง  ตําบลยางเนิ้ง  ตําบลทาวังตาล 
อําเภอสารภี  และตําบลสันผักหวาน  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม 

พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  (๓)  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
และมาตรา  ๘  (๑๐)  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๑  มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๔๙  
และมาตรา  ๕๐  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคาร 
ออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหกําหนดพื้นที่ในบริเวณที่วัดจากเขตทางทั้งสองขางของทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๑  
(ถนนวงแหวนรอบนอกเมืองเชียงใหม)  ออกไปขางละ  ๑๕  เมตร  โดยเร่ิมจากเขตถนนเลียบคลองสง
น้ําชลประทานแมแตง-หางดง  ฟากตะวันออก  ซ่ึงอยูในทองที่ตําบลดอนแกว  อําเภอแมริม  จังหวัด
เชียงใหม  ไปทางทิศตะวันออก  ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๑  (ถนนวงแหวนรอบนอก
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เมืองเชียงใหม)  จนจดเขตทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘  ฟากตะวันออก  ซ่ึงอยูในทองที่ตําบลสันผักหวาน  
อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม  ในทองที่ตําบลสันผีเส้ือ  ตําบลปาแดด  อําเภอเมืองเชียงใหม  ตําบลดอนแกว  
อําเภอแมริม  ตําบลหนองหาร  ตําบลหนองจอม  ตําบลสันทรายนอย  ตําบลสันพระเนตร  อําเภอสันทราย  
ตําบลสันปูเลย  อําเภอดอยสะเก็ด  ตําบลสันกลาง  อําเภอสันกําแพง  ตําบลปาบง  ตําบลไชยสถาน  
ตําบลหนองผึ้ง  ตําบลยางเนิ้ง  ตําบลทาวังตาล  อําเภอสารภี  และตําบลสันผักหวาน  อําเภอหางดง  
จังหวัดเชียงใหม  ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนที่ทายกฎกระทรวงนี้เปนบริเวณหามกอสรางอาคาร
ชนิดและประเภท  ดังตอไปนี้ 

(๑) โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานที่ใชเคร่ืองจักรมีกําลังรวมไมเกินสิบแรงมา
หรือเทียบเทาหรือใชคนงานไมเกินสิบคน 

(๒) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 
(๓) โรงมหรสพ 
(๔) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
(๕) โรงซอมหรือโรงพนสีรถยนต  หรือรถจักรยานยนต 
(๖) ตลาดตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข 
(๗) อาคารเลี้ยงสัตวทุกชนิดที่มีพื้นที่ทุกชั้นในหลงัเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน  ๑๐  ตารางเมตร 
(๘) อาคารเก็บสินคา อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่มีลักษณะในทํานองเดียวกัน 

ที่ใชเปนที่เก็บ  พัก  หรือขนถายสินคาหรือส่ิงของเพื่อประโยชนทางการคาหรืออุตสาหกรรม 
(๙) อาคารที่มีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน  ๒,๐๐๐  ตารางเมตร 

(๑๐) อาคารที่มีความสูงเกนิ  ๑๒  เมตร 
(๑๑) หองแถว  ตึกแถว 
(๑๒) อาคารที่มีระยะหางจากเขตที่ดินของผูอื่นนอยกวา  ๒  เมตร 
การวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพื้นดินถึงยอดผนังหรือยอดฝาดานที่สูงที่สุดของชั้น 

ที่อยูสูงที่สุด  แตไมนับรวมสวนของผนังหรือฝาที่เปนสวนโครงสรางของหลังคา 
ขอ ๒ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดตามขอ  ๑  หามบุคคลใดดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช

อาคารใด ๆ  ใหเปนอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอ  ๑ 
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ขอ ๓ อาคารที่มีอยูแลวในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดตามขอ  ๑  กอนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้
ใชบังคับ  ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้  แตหามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใชอาคาร
ดังกลาวใหเปนอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอ  ๑ 

ขอ ๔ อาคารที่ไดรับใบอนุญาตหรือใบรับแจงการกอสราง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  หรือที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะวาดวยกิจการนั้น  กอนวันที่
กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  และยังกอสราง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใชไมแลวเสร็จ  ใหไดรับยกเวน 
ไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้  แตจะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจงใหเปนการขัดตอ
กฎกระทรวงนี้ไมได 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

เสริมศักด์ิ  พงษพานิช 
รัฐมนตรีชวยวาการฯ  ปฏิบัติราชการแทน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  เนื่องจากไดมีประกาศกระทรวงมหาดไทย   
เรื่อง  กําหนดบริเวณหามกอสราง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท  ในพื้นท่ีบางสวนในทองท่ี
ตําบลดอนแกว  อําเภอแมริม  ตําบลสันผีเส้ือ  อําเภอเมืองเชียงใหม   ตําบลหนองหาร  ตําบลหนองจอม   
ตําบลสันทรายนอย  ตําบลสันพระเนตร  อําเภอสันทราย  ตําบลสันปูเลย  อําเภอดอยสะเก็ด  ตําบลสันกลาง   
อําเภอสันกําแพง  ตําบลปาบง  ตําบลไชยสถาน  ตําบลหนองผึ้ง  ตําบลยางเนิ้ง  ตําบลทาวังตาล  อําเภอสารภี  ตําบลปาแดด  
อําเภอเมืองเชียงใหม  และตําบลสันผักหวาน  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม  ลงวันท่ี  ๖  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๗   
ซ่ึงมีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี  ๖  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๔๗  เปนตนมา  แตมาตรา  ๑๓  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  บัญญัติวา  ถาไมมีการออกกฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถ่ินภายในหนึง่ปนบัแตวนัท่ี
ประกาศนั้นมีผลใชบังคบั  ใหประกาศดังกลาวเปนอันยกเลิก และโดยที่สมควรหามกอสราง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียน
การใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภทในบริเวณดังกลาวตอไป  เพ่ือประโยชนในดานการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  
การสถาปตยกรรม  และการควบคุมความหนาแนนของอาคาร  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 


