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กฎกระทรวง
กําหนดบริเวณหามกอสรางหรือดัดแปลงอาคารประเภทปายหรือสิ่งที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือตั้งปาย
ในพื้นทีบ่ างสวนในทองที่อําเภอบางน้ําเปรี้ยว อําเภอบางคลา อําเภอราชสาสน
อําเภอพนมสารคาม อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา อําเภอบานโพธิ์ อําเภอแปลงยาว
และอําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
พ.ศ. ๒๕๕๒
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ (๓) แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
และมาตรา ๘ (๑๐) แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่ ง แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓
มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแ หงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหกําหนดพื้นที่ในบริเวณที่วัดจากเขตทางทั้งสองขางของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๔
ออกไปข า งละ ๕๐ เมตร โดยเริ่ ม จากเส น แบ ง เขตจั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรากั บ กรุ ง เทพมหานคร
ฟากตะวันออก ซึ่งอยูในทองที่อําเภอบางน้ําเปรี้ยว และอําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๔ จนจดเสนแบงเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา
กั บ จั ง หวั ด ปราจี น บุ รี ฟากใต ซึ่ ง อยู ใ นท อ งที่ อํ า เภอพนมสารคาม จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๔ จนจดเขตทางของทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๓๑ ฟากเหนือ ซึ่งอยูในทองที่อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา บริเวณที่วัดจากเขต
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ทางทั้งสองขางของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๔ ออกไปขางละ ๕๐ เมตร โดยเริ่มจากจุดที่ทางหลวง
แผน ดินหมายเลข ๓๑๔ บรรจบกับทางหลวงแผน ดินหมายเลข ๓๐๔ ซึ่งอยูใ นทองที่อําเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปทางทิศ ใต และเริ่ม จากจุดที่ทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๓๑๔
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๔ ไปยังทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนวทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๑๔ จนจดเขตทางของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔ (ถนนบางนา - ตราด) ฟากเหนือ
ซึ่งอยูในทองที่อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา บริเวณที่วัดจากเขตทางทั้งสองขางของทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๓๓๑ ออกไปขางละ ๕๐ เมตร โดยเริ่มจากจุดที่ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๑
บรรจบกับทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๓๐๔ ซึ่งอยูใ นท องที่อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
ไปทางทิ ศ ตะวัน ตกเฉีย งใตตามแนวทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๓๓๑ จนจดเสน แบงเขตจังหวั ด
ฉะเชิงเทรากับจังหวัดชลบุรี ฟากเหนือ ซึ่งอยูในทองที่อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา บริเวณที่วัด
จากเขตทางทั้งสองขางของทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ (ถนนมอเตอรเวย) ออกไปขางละ ๕๐ เมตร
โดยเริ่ม จากเสน แบงเขตจังหวัดฉะเชิงเทรากับจังหวัดสมุทรปราการ ฟากตะวันออก ซึ่งอยูในทองที่
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนวทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗
(ถนนมอเตอรเวย) จนจดเสนแบงเขตจังหวัดฉะเชิงเทรากับจังหวัดชลบุรี ฟากเหนือ ซึ่งอยูในทองที่
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา บริเวณที่วัดจากเขตทางทั้งสองขางของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔
(ถนนบางนา - ตราด) ออกไปข างละ ๕๐ เมตร โดยเริ่ม จากเสน แบ งเขตจังหวัด ฉะเชิ งเทรากั บ
จังหวัดสมุทรปราการ ฟากตะวัน ออก ซึ่งอยูในทองที่อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔ (ถนนบางนา - ตราด) จนจดเสนแบงเขต
จังหวัดฉะเชิงเทรากับจังหวัดชลบุรี ฟากเหนือ ซึ่งอยูใ นทองที่อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
บริเวณที่วัดจากเขตทางทั้งสองขางของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ออกไปขางละ
๕๐ เมตร โดยเริ่ม จากเขตทางของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔ (ถนนบางนา - ตราด) ฟากใต
ซึ่งอยูในทองที่อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓ (ถนนสุ ขุ ม วิ ท ) จนจดเส น แบ ง เขตจั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรากั บ จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ
ฟากตะวันออก ซึ่งอยูในทองที่อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนที่
ทายกฎกระทรวงนี้เปนบริเวณหามกอสรางอาคารประเภทปาย หรือสิ่งที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือตั้งปาย
ทุกชนิด เวนแตปายชื่อถนน ตรอก ซอย ปายของทางราชการ ปายตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้ง
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ปายเครื่องหมายหรือสัญลักษณของสถานประกอบการ และปายชื่อหมูบานที่ติดหรือตั้งบนพื้น ดิน
ที่มีพื้นที่รวมกันไมเกิน ๕ ตารางเมตร และมีความสูงไมเกิน ๑๒ เมตร
การวัดความสูงของปายใหวัดจากระดับพื้นดินถึงสวนที่สูงที่สุดของปาย
ขอ ๒ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดตามขอ ๑ หามบุคคลใดดัดแปลงอาคารประเภทปาย
หรือสิ่งที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือตั้งปายที่มีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอ ๑
ขอ ๓ อาคารประเภทปายหรือสิ่งที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือตั้งปายที่มีอยูแลวในบริเวณพื้นที่
ที่กําหนดตามขอ ๑ ก อนหรื อ ในวัน ที่กฎกระทรวงนี้ใ ชบังคั บ ให ไดรับ ยกเว น ไมต องปฏิ บัติตาม
กฎกระทรวงนี้ แตหามดัดแปลงอาคารประเภทปายหรือสิ่งที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือตั้งปายดังกลาว
ใหเปนอาคารที่มีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอ ๑
ขอ ๔ อาคารประเภทปายหรือสิ่งที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือตั้งปายที่ไดรับใบอนุญาตหรือ
ใบรั บแจ งการก อ สร า งหรื อดั ด แปลงตามกฎหมายวา ด วยการควบคุ ม อาคาร หรื อที่ ไ ดรั บ อนุ ญ าต
ตามกฎหมายเฉพาะวาดวยกิจการนั้น กอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ และยังกอสรางหรือดัดแปลง
อาคารไมแลวเสร็จ ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ แตจะขอเปลี่ยนแปลงการขออนุญาต
หรือการแจงใหเปนการขัดตอกฎกระทรวงนี้ไมได
ใหไว ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
ชวรัตน ชาญวีรกูล
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากไดมีประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง กําหนดบริเวณหามกอสราง หรือดัดแปลงอาคารประเภทปายหรือสิ่งที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือตั้งปาย
ในพื้นที่บางสวนในทองที่อําเภอบางน้ําเปรี้ยว อําเภอบางคลา อําเภอราชสาสน อําเภอพนมสารคาม อําเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา อําเภอบานโพธิ์ อําเภอแปลงยาว และอําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ลงวันที่ ๒๙ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๑ เปนตนมา แตมาตรา ๑๓ วรรคสอง
แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บัญญัติวา ถาไมมีการออกกฎกระทรวงหรือขอบัญญัติ
ท อ งถิ่ น ภายในหนึ่ ง ป นั บ แต วั น ที่ ป ระกาศนั้ น มี ผ ลใช บั ง คั บ ให ป ระกาศดั ง กล า วเป น อั น ยกเลิ ก
และโดยที่สมควรหามกอสรางหรือดัดแปลงอาคารประเภทปายหรือสิ่งที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือตั้งปายตอไป
เพื่อประโยชนใ นดานการรั ก ษาคุณ ภาพสิ่งแวดล อม การผั งเมื อง การสถาป ต ยกรรม และการควบคุ ม
ความหนาแนนของอาคาร จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

