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กฎกระทรวง 
กําหนดบริเวณหามกอสราง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด 

หรือบางประเภท  ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบลทาทราย  ตําบลบางกระสอ 
ตําบลตลาดขวัญ  และตําบลสวนใหญ  อําเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี 

พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  (๓)  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
และมาตรา  ๘  (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 ใหกําหนดพื้นที่ในบริเวณที่วัดจากเขตทางทั้งสองขางของถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี  -  
สนามบินน้ํา  ออกไปขางละ  ๑๕  เมตร  โดยเร่ิมจากเขตทางของทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๑๐  
(ถนนสนามบินน้ํา)  ฟากใต  ซ่ึงอยูในทองที่ตําบลทาทราย  อําเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี   
ไปทางทิศใต  ตามแนวถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี  -  สนามบินน้ํา  จนจดเขตทางของถนนพิบูลสงคราม  
ฟากตะวันออก  ซ่ึงอยูในทองที่ตําบลสวนใหญ  อําเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี  และบริเวณที่วัด
จากเขตทางทั้งสองขางของถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี  -  สนามบินน้ํา  ออกไปขางละ  ๑๕  เมตร  โดยเร่ิมจาก
เขตทางของถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี  -  สนามบินน้ํา  ฟากตะวันตก  ซ่ึงอยูในทองที่ตําบลตลาดขวัญ  
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อําเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี  ไปทางทิศตะวันตก  จนจดเขตทางของถนนนนทบรีุ  ๑  ซ่ึงอยูในทองที่
ตําบลสวนใหญ  อําเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี  ในทองที่ตําบลทาทราย  ตําบลบางกระสอ  ตําบล
ตลาดขวัญ  และตําบลสวนใหญ  อําเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี  ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนที่
ทายกฎกระทรวงนี้  เปนบริเวณหามกอสรางอาคารชนิดและประเภท  ดังตอไปนี้ 

 (๑) อาคารอยูอาศัย  ยกเวนอาคารอยูอาศัยประเภทบานเด่ียว  และอาคารที่ใชประโยชน 
เพื่อกิจการสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะของผูอยูอาศัยตามกฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ดิน 
ที่มีความสูงไมเกิน  ๑๕  เมตร 

 (๒) อาคารพาณิชย 
 (๓) หองแถวหรือตึกแถว 
 (๔) อาคารที่มีความสูงเกิน  ๑๕  เมตร 
 (๕) อาคารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน  ๒,๐๐๐  ตารางเมตร 
 (๖) อาคารที่ใชในการประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสนามฝกซอมกอลฟ 
 (๗) ศูนยการคา  หางสรรพสินคา  หรืออาคารแสดงสินคา 
 (๘) โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 
 (๙) โรงซอม  สราง  หรือบริการยวดยานที่ขับเคลื่อนดวยเคร่ืองยนตทุกชนิด 
(๑๐) ภัตตาคารหรือรานจําหนายอาหาร 
(๑๑) อาคารเก็บสินคา  อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่มีลักษณะในทํานองเดียวกัน

ที่ใชเก็บ  พัก  หรือขนถายสินคาหรือส่ิงของเพื่อประโยชนทางการคาหรืออุตสาหกรรม 
(๑๒) สถานที่เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อการจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวยการ

ควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 
(๑๓) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และสถานีบริการตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซ

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

๒๐  ตารางเมตร 
(๒๐) อาคารที่ใชเพื่อประกอบกิจการสวนสนุก  หรือจัดใหมีการเลนสเก็ตโดยมีแสงหรือ 

เสียงประกอบหรือการเลนอื่น  ๆ  ในทํานองเดียวกัน 
(๒๑) เต็นท  เพิง  หรือแผงลอย 
(๒๒) ปายหรือส่ิงที่สรางข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปายทุกชนิด  เวนแตปายชื่อสถานประกอบ

กิจการที่มีพื้นที่รวมกันไมเกิน  ๕  ตารางเมตร  ปายชื่อถนน  ตรอก  ซอย  และปายของราชการ 
(๒๓) อาคารที่มีระยะหางจากอาคารอื่นนอยกวา  ๔  เมตร 
(๒๔) อาคารที่มีระยะหางจากเขตที่ดินของผูอื่นนอยกวา  ๒  เมตร 
การวัดความสูงใหวัดจากระดับพื้นดินถึงสวนที่สูงที่สุดของอาคาร 
ขอ ๒ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดตามขอ  ๑  หามบุคคลใดดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช

อาคารใด  ๆ  ใหเปนอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอ  ๑ 
ขอ ๓ อาคารที่มีอยูแลวในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดตามขอ  ๑  กอนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้

ใชบังคับ  ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้  แตหามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใชอาคารดังกลาว
ใหเปนอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอ  ๑ 

ขอ ๔ อาคารที่ไดรับใบอนุญาตหรือใบรับแจงการกอสราง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  หรือที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะวาดวยกิจการนั้น   
กอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  และยังกอสราง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใชไมแลวเสร็จ  ใหไดรับ
ยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้  แตจะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจงใหเปนการขัดตอ
กฎกระทรวงนี้ไมได 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๓  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

เสริมศักด์ิ  พงษพานิช 
รัฐมนตรีชวยวาการ ฯ  ปฏิบัติราชการแทน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  เนื่องจากไดมีประกาศกระทรวงมหาดไทย  
เรื่อง  กําหนดบริเวณหามกอสราง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท  ในพื้นท่ีบางสวน
ในทองท่ีตําบลทาทราย  ตําบลบางกระสอ  ตําบลสวนใหญ  และตําบลตลาดขวัญ  อําเภอเมืองนนทบุรี   
จังหวัดนนทบุรี  ลงวันท่ี  ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๔๘  ซ่ึงมีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี  ๑๕  กันยายน  ๒๕๔๘  เปนตนมา  
แตมาตรา  ๑๓  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  บัญญัติวา  ถาไมมีการออกกฎกระทรวง
หรือขอบัญญัติทองถ่ินภายในหนึ่งปนับแตวันท่ีประกาศนั้นมีผลใชบังคับ  ใหประกาศดังกลาวเปนอันยกเลิก  
และโดยที่สมควรหามกอสราง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภทในบริเวณ
ดังกลาวตอไป  เพ่ือประโยชนในดานการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  การสถาปตยกรรม  และการควบคุม 
ความหนาแนนของอาคาร  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 


