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กฎกระทรวง 
กําหนดบริเวณหามกอสราง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด 

หรือบางประเภท  ในพื้นที่บางสวนในทองที่อําเภอพุทธมณฑล  อําเภอสามพราน  
จังหวัดนครปฐม  และเขตทวีวัฒนา  กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  (๓)  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
และมาตรา  ๘  (๑)  และ  (๑๐)  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๑  มาตรา  ๓๕  
มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๔๙  และมาตรา  ๕๐  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๖  (พ.ศ.  ๒๕๓๐)  ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 

ขอ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ 
“บริเวณที่  ๑”  หมายความวา  พื้นที่ในบริเวณรอบนอกแนวเขตที่ดินของพุทธมณฑลในระยะ  

๓๐๐  เมตร  ยกเวนพื้นที่บริเวณที่  ๓  และบริเวณที่  ๔ 
“บริเวณที่  ๒”  หมายความวา  พื้นที่ในบริเวณรอบนอกแนวเขตบริเวณที่  ๑  ในระยะ  ๗๐๐  เมตร  

ยกเวนพื้นที่บริเวณที่  ๓  และบริเวณที่  ๔ 
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“บริเวณที่  ๓”  หมายความวา  พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากเขตถนนทั้งสองฟากของถนนอุทยาน
ออกไปขางละ  ๑๕  เมตร  โดยเร่ิมจากเขตทางของถนนพุทธมณฑลสาย  ๔  ฟากตะวันออก  ไปทางทิศ
ตะวันออก  จนจดแนวเขตบริเวณที่  ๒ 

“บริเวณที่  ๔”  หมายความวา  พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวเขตบริเวณที่  ๓  ออกไปอีกขางละ  
๓๕  เมตร  ตลอดแนวเขตบริเวณที่  ๓ 
ทั้งนี้  ตามแผนที่ทายกฎกระทรวงนี้ 

ขอ ๓ ใหกําหนดพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบลศาลายา  อําเภอพุทธมณฑล  ตําบลบางเตย  
ตําบลบางกระทึก  อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  และแขวงศาลาธรรมสพน  แขวงทวีวัฒนา   
เขตทวีวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนที่ทายกฎกระทรวงนี้  เปนบริเวณหามกอสราง
อาคารชนิดและประเภท  ดังตอไปนี้ 

(ก) ภายในบริเวณที่  ๑  หามบุคคลใดกอสรางอาคาร  ดังตอไปนี้ 
 (๑) หองแถว  ตึกแถว  บานแถวและบานแฝด 
 (๒) ตลาดตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข 
 (๓) โรงมหรสพ 
 (๔) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 
 (๕) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
 (๖) สุสานหรือฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 
 (๗) โรงซอม  สราง  หรือบริการยวดยานที่ขับเคลื่อนดวยเคร่ืองยนตทุกชนิด 
 (๘) อาคารเลี้ยงสัตวทุกชนิดที่มีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน  

๒๐  ตารางเมตร 
 (๙) อาคารที่มีความสูงเกิน  ๑๒  เมตร 
 (๑๐) หอถังน้ําที่มีความสูงเกิน  ๑๕  เมตร 
 (๑๑) คลังสินคาที่มีพื้นที่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
 (๑๒) อาคารที่มีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร 
 (๑๓) โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 
 (๑๔) สถานที่ที่ ใชในการเก็บรักษาน้ํ ามันเชื้อเพลิงและสถานีบริการน้ํ ามันเชื้อเพลิง   

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 
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 (๑๕) สถานที่บรรจุกาซ สถานที่เก็บกาซ  และสถานีบริการตามกฎหมายวาดวยการบรรจุ
กาซปโตรเลียมเหลว 

การวัดความสูงใหวัดจากระดับพื้นดินถึงสวนที่สูงที่สุดของอาคาร 
(ข) ภายในบริเวณที่  ๒  หามบุคคลใดกอสรางอาคาร  ดังตอไปนี้ 
 (๑) อาคารตาม  (ก)  (๖)  (๘)  (๑๑)  (๑๒)  (๑๓)  (๑๔)  และ  (๑๕) 
 (๒) อาคารที่มีความสูงเกิน  ๑๘  เมตร 
การวัดความสูงใหวัดจากระดับพื้นดินถึงสวนที่สูงที่สุดของอาคาร 
(ค) ภายในบริเวณที่  ๓  หามบุคคลใดกอสรางอาคารอื่นใด  เวนแต 
 (๑) อาคารอยูอาศัยประเภทบานเด่ียวที่มีความสูงไมเกิน  ๑๐  เมตร  และมีระยะถอยรน

แนวอาคารจากเขตถนนอุทยานไมนอยกวา  ๓  เมตร 
 (๒) ร้ัวโปรงที่มีความสูงไมเกิน  ๒  เมตร  แตถาจะมีสวนทึบใหมีเฉพาะดานลาง  สูงไมเกิน  

๑  เมตร 
การวัดความสูงใหวัดจากระดับทางเทาของถนนอุทยานถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 
(ง) ภายในบริเวณที่  ๔  หามบุคคลใดกอสรางอาคาร  ดังตอไปนี้ 
 (๑) อาคารอยูอาศัย อาคารอยูอาศัยรวม  อาคารชุด  เวนแตอาคารอยูอาศัยประเภทบานเด่ียว

และอาคารที่ใชประโยชนเพื่อกิจการสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะของผูอยูอาศัยตามกฎหมาย 
วาดวยการจัดสรรที่ดิน 

 (๒) อาคารพาณิชยที่มีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
 (๓) หองแถวหรือตึกแถว 
 (๔) อาคารที่มีความสูงเกิน  ๑๐  เมตร 
 (๕) หอถังน้ําที่มีความสูงเกิน  ๑๐  เมตร 
 (๖) อาคารที่มีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร 
 (๗) อาคารที่ใชในการประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสนามฝกซอมกอลฟ 
 (๘) โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 
 (๙) โรงซอม  สราง  หรือบริการยวดยานที่ขับเคลื่อนดวยเคร่ืองยนตทุกชนิด 
 (๑๐) ภัตตาคารหรือรานจําหนายอาหาร  เวนแตภัตตาคารหรือรานจําหนายอาหารที่มี

พื้นที่สําหรับต้ังโตะอาหารทุกชั้นในหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  และ
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ไมมีการจัดใหมีการแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  ดิสโกเธค  คาราโอเกะ  หรือการแสดงอื่น  ๆ  ในทํานอง
เดียวกัน 

 (๑๑) สถานที่ที่ใชในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง   
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

 (๑๒) สถานที่บรรจุกาซ   สถานที่ เก็บกาซ  และสถานีบริการตามกฎหมายวาดวย 
การบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว 

 (๑๓) อาคารเก็บสินคา  อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่มีลักษณะในทํานอง
เดียวกันที่ใชเปนที่เก็บ  พัก  หรือขนถายสินคาหรือส่ิงของเพื่อประโยชนทางการคาหรืออุตสาหกรรม 

 (๑๔) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
 (๑๕) โรงมหรสพ 
 (๑๖) ตลาดตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข 
 (๑๗) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 
 (๑๘) สถานีขนสงตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก 
 (๑๙) อาคารเลี้ยงสัตวทุกชนิดที่มีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน  

๒๐  ตารางเมตร 
 (๒๐) สุสานหรือฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 
 (๒๑) เพิงหรือแผงลอย 
 (๒๒) ปาย  หรือส่ิงที่สรางข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปายทุกชนิด 
 (๒๓) อาคารที่ใชเพื่อประกอบกิจการสวนสนุก  หรือจัดใหมีการเลนสเก็ต  โดยมีแสง

หรือเสียงประกอบหรือการเลนอื่น  ๆ  ในทํานองเดียวกัน 
 (๒๔) ร้ัวที่มีความสูงเกิน  ๒  เมตร 
 (๒๕) ร้ัวทึบ  เวนแตร้ัวที่มีสวนทึบเฉพาะดานลางสูงไมเกิน  ๑  เมตร 
การวัดความสูงใหวัดจากระดับทางเทาของถนนอุทยานถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 
ขอ ๔ อาคารที่กอสรางภายในบริเวณที่  ๓  และบริเวณที่  ๔  ตองมีระยะหางระหวาง

อาคารไมนอยกวา  ๔  เมตร  และหางจากเขตที่ดินผูอื่นไมนอยกวา  ๒  เมตร  และตองเปนอาคารที่มี
รูปแบบทางสถาปตยกรรมเปนหลังคาทรงจั่ว  ทรงปนหยา  หรือทรงสถาปตยกรรมไทย  สีหลังคาใหใช
สีในกลุมสีสมอิฐหรือสมกระเบื้องดินเผา  สีแดงอิฐ  หรือสีน้ําตาล 
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ขอ ๕ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดตามขอ  ๓  หามบุคคลใดดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช
อาคารใด  ๆ  ใหเปนอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอ  ๓ 

ขอ ๖ กฎกระทรวงนี้มิใหใชบังคับแกการกอสราง  หรือดัดแปลง  เข่ือน  สะพาน  อุโมงค  
ทางหรือทอระบายน้ํา 

ขอ ๗ อาคารที่มีอยูแลวในพื้นที่ที่กําหนดตามขอ  ๓  กอนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ 
ใชบังคับใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้  แตหามดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใชอาคาร
ดังกลาวใหเปนอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอ  ๓ 

ขอ ๘ อาคารที่ไดรับใบอนุญาตหรือใบรับแจงการกอสราง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  หรือที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะวาดวยกิจการนั้นกอน
วันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  และยังกอสราง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใชไมแลวเสร็จ ใหไดรับยกเวน
ไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้  แตจะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจงใหเปนการขัดตอ
กฎกระทรวงนี้ไมได 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๒  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

พลอากาศเอก  คงศักด์ิ  วันทนา 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
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หมายเหตุ   :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  เนื่องจากไดมีขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  
เรื่อง  กําหนดบริเวณหามกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปล่ียนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท  ริมถนน
อุทยานทั้งสองฟาก  ในทองท่ีแขวงศาลาธรรมสพน  และแขวงทวีวัฒนา  เขตทวีวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  พ.ศ.  ๒๕๔๖  
เพ่ือเสริมสรางความสงางามแกถนนสายดังกลาวและพุทธมณฑลอันเปนสถานที่สําคัญทางพุทธศาสนาของชาติ  
และโดยที่พ้ืนท่ีดังกลาวมีพ้ืนท่ีตอเนื่องอยูภายใตบังคับของกฎกระทรวง  ฉบับท่ี  ๑๖  (พ.ศ.  ๒๕๓๐)  ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซ่ึงมีขอกําหนดบางประการที่ไมสอดคลองกับ
ขอบัญญัติดังกลาว  ดังนั้น  เพ่ือประโยชนในดานการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  การผังเมือง  การสถาปตยกรรม  
และการอํานวยความสะดวกแกการจราจร  สมควรกําหนดหลักเกณฑในเรื่องดังกลาวใหสอดคลองกัน   
จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 


