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กฎกระทรวง 
กําหนดบริเวณหามกอสรางหรือดัดแปลงอาคารประเภทปายหรือส่ิงที่สรางข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปาย 

ในพื้นทีบ่างสวนในทองที่อําเภอบางพลี  ก่ิงอําเภอบางเสาธง  อําเภอบางพลี  อําเภอบางบอ 
อําเภอพระประแดง  อําเภอเมืองสมุทรปราการ  และอําเภอพระสมุทรเจดีย 

จังหวัดสมุทรปราการ 
พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  (๓)  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
และมาตรา   ๘   (๑๐)   แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร   พ .ศ .   ๒๕๒๒   ซ่ึงแกไขเพิ่มเติม 
โดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหกําหนดพื้นที่ในบริเวณที่วัดจากเขตทางทั้งสองขางของทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๓๒๕๖  (ถนนกิ่งแกว)  ออกไปขางละ  ๕๐  เมตร  โดยเร่ิมจากเสนแบงเขตจังหวัด
สมุทรปราการกับกรุงเทพมหานคร  ซ่ึงอยูในทองที่อําเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ  ไปทางทิศใต  
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๕๖  (ถนนกิ่งแกว)  จนจดเขตทางของทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  ฟากเหนือ  ซ่ึงอยูในทองที่อําเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ  
บริเวณที่วัดจากเขตทางทั้งสองขางของทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔  (ตอนแยกเขาสนามบิน)  
ออกไปขางละ  ๕๐  เมตร  โดยเร่ิมจากจุดที่ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔  (ตอนแยกเขาสนามบิน)  
บรรจบกับถนนสายบึงปลาเหม็น  -  ออนนุช  (วัดศรีวารีนอย)  ซ่ึงอยูในทองที่ก่ิงอําเภอบางเสาธง   
อําเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ  ไปทางทิศใต  ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔   
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(ตอนแยกเขาสนามบิน)  จนจดเขตทางของทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔  (ถนนบางนา  -  ตราด)  
ฟากเหนือ  ซ่ึงอยูในทองที่อําเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ  บริเวณที่วัดจากเขตทางทั้งสองขาง 
ของถนนสายบึงปลาเหม็น  -  ออนนุช  (วัดศรีวารีนอย)  ออกไปขางละ  ๕๐  เมตร  โดยเร่ิมจากเสนแบงเขต
จังหวัดสมุทรปราการกับกรุงเทพมหานคร  ซ่ึงอยูในทองที่ ก่ิงอําเภอบางเสาธง   อําเภอบางพลี   
จังหวัดสมุทรปราการ  ไปทางทิศใต  ตามแนวถนนสายบึงปลาเหม็น  -  ออนนุช  (วัดศรีวารีนอย)   
จนจดเขตทางของทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔  (ถนนบางนา  -  ตราด)  ฟากเหนือ  ซ่ึงอยูในทองที่
อําเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ  บริเวณที่วัดจากเขตทางทั้งสองขางของถนนกรุงเทพ  -  ชลบุรี  
สายใหม  ออกไปขางละ  ๕๐  เมตร  โดยเร่ิมจากเสนแบงเขตจังหวัดสมุทรปราการกับกรุงเทพมหานคร  
ซ่ึงอยูในทองที่ก่ิงอําเภอบางเสาธง  อําเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  
ตามแนวถนนกรุงเทพ  -  ชลบุรี  สายใหม  จนจดเสนแบงเขตจังหวัดสมุทรปราการกับจังหวัดฉะเชิงเทรา  
ซ่ึงอยูในทองที่อําเภอบางบอ  จังหวัดสมุทรปราการ  บริเวณที่วัดจากเขตทางทั้งสองขางของถนน  ค.ส.ล.  
สายรัตนโกสินทร  ๒๐๐  ป  ออกไปขางละ  ๕๐  เมตร  โดยเร่ิมจากเสนแบงเขตจังหวัดสมุทรปราการกับ
จังหวัดฉะเชิงเทรา  ซ่ึงอยูในทองที่อําเภอบางบอ  จังหวัดสมุทรปราการ  ไปทางทิศใต  ตามแนวถนน  
ค.ส.ล.  สายรัตนโกสินทร  ๒๐๐  ป  จนจดเขตทางของทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔  (ถนนบางนา  -  
ตราด)  ฟากเหนือ  ซ่ึงอยูในทองที่อําเภอบางบอ  จังหวัดสมุทรปราการ  บริเวณที่วัดจากเขตทางทั้งสองขาง
ของทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔  (ถนนบางนา  -  ตราด)  ออกไปขางละ  ๕๐  เมตร  โดยเร่ิมจาก 
เสนแบงเขตจังหวัดสมุทรปราการกับกรุงเทพมหานคร  ซ่ึงอยูในทองที่อําเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ  
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔  (ถนนบางนา  -  ตราด)   
จนจดเสนแบงเขตจังหวัดสมุทรปราการกับจังหวัดฉะเชิงเทรา  ซ่ึงอยูในทองที่อําเภอบางบอ  จังหวัด
สมุทรปราการ  บริเวณที่วัดจากเขตทางทั้งสองขางของทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๓  (ถนนสุขสวัสด์ิ)  
ออกไปขางละ  ๕๐  เมตร  โดยเร่ิมจากเสนแบงเขตจังหวัดสมุทรปราการกับกรุงเทพมหานคร  ซ่ึงอยู 
ในทองที่อําเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ตามแนวทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๓๐๓  (ถนนสุขสวัสด์ิ)  จนจดปอมพระจุลจอมเกลา  ซ่ึงอยูในทองที่อําเภอพระสมุทรเจดีย  
จังหวัดสมุทรปราการ  บริเวณที่วัดจากเขตทางทั้งสองขางของทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  
ออกไปขางละ  ๕๐  เมตร  โดยเร่ิมจากเสนแบงเขตจังหวัดสมุทรปราการกับกรุงเทพมหานคร  ซ่ึงอยู 
ในทองที่อาํเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตและทิศตะวันออก
เฉียงใต  ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  จนจดเสนแบงเขตจังหวัดสมุทรปราการ 
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กับจังหวัดฉะเชิงเทรา  ซ่ึงอยูในทองที่อําเภอบางบอ  จังหวัดสมุทรปราการ  บริเวณที่วัดจากเขตทาง 
ทั้งสองขางของทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๖๘  (ถนนเทพารักษ)  ออกไปขางละ  ๕๐  เมตร  โดยเร่ิมจาก
เขตทางของทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  ฟากตะวันออก  ซ่ึงอยูในทองที่อําเภอเมือง
สมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ตามแนวทางหลวงแผนดิน
หมายเลข   ๓๒๖๘   (ถนนเทพารักษ)   จนจดเขตทางของทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๑๗   
ฟากตะวันตก  ซ่ึงอยูในทองที่อําเภอบางบอ  จังหวัดสมุทรปราการ  บริเวณที่วัดจากเขตทางทั้งสองขาง
ของถนนวงแหวนรอบนอก  (ดานตะวันออก)  ออกไปขางละ  ๕๐  เมตร  โดยเร่ิมจากเขตทางของ 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข   ๓   (ถนนสุขุมวิท)   ฟากตะวันออก   ซ่ึงอยูในทองที่อําเภอเมือง
สมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ   
ตามแนวถนนวงแหวนรอบนอก   (ดานตะวันออก)  จนจดเสนแบงเขตจังหวัดสมุทรปราการ 
กับกรุงเทพมหานคร  ซ่ึงอยูในทองที่อําเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ  บริเวณที่วัดจากเขตทาง 
ทั้งสองขางของทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๔๔  (ถนนศรีนครินทร)  ออกไปขางละ  ๕๐  เมตร   
โดยเร่ิมจากเสนแบงเขตจังหวัดสมุทรปราการกับกรุงเทพมหานคร  ซ่ึงอยูในทองที่อําเภอเมือง
สมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ตามแนวทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข   ๓๓๔๔   (ถนนศรีนครินทร)   จนจดเขตทางของทางหลวงแผนดินหมายเลข   ๓   
(ถนนสุขุมวิท)  ฟากตะวันออก  ซ่ึงอยูในทองที่อําเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ   
บริเวณที่วัดจากเขตทางทั้งสองขางของถนนลาดหวาย  ออกไปขางละ  ๕๐  เมตร  โดยเร่ิมจากเขตทาง
ของทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔  (ถนนบางนา  -  ตราด)  ฟากใต  ซ่ึงอยูในทองที่ก่ิงอําเภอบางเสาธง  
อําเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ  ไปทางทิศใต  ตามแนวถนนลาดหวาย  จนจดเขตทางของ 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  ฟากเหนือ  ซ่ึงอยูในทองที่อําเภอบางบอ  จังหวัดสมุทรปราการ  
บริเวณที่วัดจากเขตทางทั้งสองขางของทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๑๗  ออกไปขางละ  ๕๐  เมตร  
โดยเร่ิมจากเขตทางของทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔  (ถนนบางนา  -  ตราด)  ฟากใต  ซ่ึงอยู 
ในทองที่อําเภอบางบอ  จังหวัดสมุทรปราการ  ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๑๗  จนจดเขตทาง
ของทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  ฟากเหนือ  ซ่ึงอยูในทองที่อําเภอบางบอ  จังหวัด
สมุทรปราการ  และบริเวณที่วัดจากเขตทางทั้งสองขางของทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๑๖   
(ถนนบางปง  -  แพรกษา)  ออกไปขางละ  ๕๐  เมตร  โดยเร่ิมจากเขตทางของทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๓  ฟากตะวันออก  ซ่ึงอยูในทองที่อําเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ   
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ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๑๖  (ถนนบางปง  -  แพรกษา)  จนจดเขตทางของทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๓๒๕๖  (ถนนกิ่งแกว)  ฟากตะวันตก  ซ่ึงอยูในทองที่อําเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัด
สมุทรปราการ  ในทองที่อําเภอบางพลี  ก่ิงอําเภอบางเสาธง  อําเภอบางพลี  อําเภอบางบอ  อําเภอพระประแดง  
อําเภอเมืองสมุทรปราการ  และอําเภอพระสมุทรเจดีย  จังหวัดสมุทรปราการ  ภายในบริเวณแนวเขต 
ตามแผนที่ทายกฎกระทรวงนี้เปนบริเวณหามกอสรางอาคารประเภทปายหรือส่ิงที่สรางข้ึนสําหรับ 
ติดหรือต้ังปายทุกชนิด  เวนแตปายชื่อถนน  ตรอก  ซอย  ปายของทางราชการ  ปายตามกฎหมายวาดวย
การเลือกต้ัง  ปายเคร่ืองหมายหรือสัญลักษณของสถานประกอบการ  และปายชื่อหมูบานที่ติดต้ังบนพื้นดิน 
ที่มีพื้นที่รวมกันไมเกิน  ๕  ตารางเมตร  และมีความสูงไมเกิน  ๑๒  เมตร 

การวัดความสูงของปายใหวัดจากระดับพื้นดินถึงสวนที่สูงที่สุดของปาย 
ขอ ๒ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดตามขอ  ๑  หามบุคคลใดดัดแปลงอาคารประเภทปาย

หรือส่ิงที่สรางข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปายที่มีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอ  ๑ 
ขอ ๓ อาคารประเภทปายหรือส่ิงที่สรางข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปายที่มีอยูแลวในบริเวณพื้นที่

ที่ กําหนดตามขอ  ๑   กอนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ   ใหได รับยกเวนไมตองปฏิบัติ 
ตามกฎกระทรวงนี้  แตหามดัดแปลงอาคารประเภทปายหรือส่ิงที่สรางข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปายดังกลาว
ใหเปนอาคารประเภทที่มีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอ  ๑ 

ขอ ๔ อาคารประเภทปายหรือส่ิงที่สรางข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปายที่ไดรับอนุญาตหรือ 
ใบรับแจงการกอสรางหรือดัดแปลงตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  หรือที่ไดรับอนุญาต 
ตามกฎหมายเฉพาะวาดวยกิจการนั้น  กอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  และยังกอสรางหรือดัดแปลง 
ไมแลวเสร็จ  ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้  แตจะขอเปลี่ยนแปลงการขออนุญาต 
หรือการแจงใหเปนการขัดตอกฎกระทรวงนี้ไมได 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๒  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

พลตํารวจโท  ธีรวุฒิ  บุตรศรีภูมิ 
รัฐมนตรีชวยวาการ  ฯ  ปฏิบัติราชการแทน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
 





หนา   ๓๙ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๓๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   กรกฎาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  เนื่องจากไดมีประกาศกระทรวงมหาดไทย  
เรื่อง  กําหนดบริเวณหามกอสรางหรือดัดแปลงอาคารประเภทปายหรือส่ิงท่ีสรางขึ้นสําหรับติดหรือตั้งปาย   
ในพื้นท่ีบางสวนในทองท่ีอําเภอบางพลี  กิ่งอําเภอบางเสาธง  อําเภอบางพลี  อําเภอบางบอ  อําเภอพระประแดง  
อําเภอเมืองสมุทรปราการ  และอําเภอพระสมุทรเจดีย  จังหวัดสมุทรปราการ  ลงวันท่ี  ๓  พฤษภาคม   
พ.ศ.  ๒๕๔๙  ซ่ึงมีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี  ๑๘  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙  เปนตนมา  แตมาตรา  ๑๓  วรรคสอง  
แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  บัญญัติวา  ถาไมมีการออกกฎกระทรวงหรือขอบัญญัติ
ทองถ่ินภายในหนึ่งปนับแตวันท่ีประกาศนั้นมีผลใชบังคับ  ใหประกาศดังกลาวเปนอันยกเลิก  และโดยที่
สมควรหามกอสรางหรือดัดแปลงอาคารประเภทปายหรือส่ิงท่ีสรางขึ้นสําหรับติดหรือตั้งปายตอไป   
เพ่ือประโยชนในดานการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  การผังเมือง  การสถาปตยกรรม  และการควบคุม 
ความหนาแนนของอาคาร  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
 


