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กฎกระทรวง 
กําหนดบริเวณหามกอสรางหรือดัดแปลงอาคารประเภทปายหรือส่ิงที่สรางข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปาย 

ในพื้นทีบ่างสวนในทองที่อําเภอบางน้ําเปร้ียว  อําเภอบางคลา  อําเภอราชสาสน 

อําเภอพนมสารคาม  อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา  อําเภอบานโพธิ์  อําเภอแปลงยาว 

และอําเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

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  ๓๒  มาตรา  ๓๓  
มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหกําหนดพื้นที่ในบริเวณที่วัดจากเขตทางทั้งสองขางของทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๔  
ออกไปขางละ   ๕๐   เมตร   โดยเ ร่ิมจากเสนแบงเขตจังหวัดฉะเชิงเทรากับกรุงเทพมหานคร   
ฟากตะวันออก  ซ่ึงอยูในทองที่อําเภอบางน้ําเปร้ียว  และอําเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา   
ไปทางทิศตะวันออก  ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๔  จนจดเสนแบงเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา
กับจังหวัดปราจีนบุรี   ฟากใต  ซ่ึงอยูในทองที่อําเภอพนมสารคาม   จังหวัดฉะเชิงเทรา  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใต  ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๔  จนจดเขตทางของทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๓๓๑  ฟากเหนือ  ซ่ึงอยูในทองที่อําเภอแปลงยาว  จังหวัดฉะเชิงเทรา  บริเวณที่วัดจากเขต 
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ทางทั้งสองขางของทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๔  ออกไปขางละ  ๕๐  เมตร  โดยเร่ิมจากจุดที่ทางหลวง
แผนดินหมายเลข  ๓๑๔  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๔  ซ่ึงอยูในทองที่อําเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ไปทางทิศใต  และเร่ิมจากจุดที่ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๔  
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๔  ไปยังทิศตะวันตกเฉียงใต  ตามแนวทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๓๑๔  จนจดเขตทางของทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔  (ถนนบางนา - ตราด)  ฟากเหนือ  
ซ่ึงอยูในทองที่อําเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  บริเวณที่วัดจากเขตทางทั้งสองขางของทางหลวง
แผนดินหมายเลข  ๓๓๑  ออกไปขางละ  ๕๐  เมตร  โดยเร่ิมจากจุดที่ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑  
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๔  ซ่ึงอยูในทองที่อําเภอแปลงยาว  จังหวัดฉะเชิงเทรา   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑  จนจดเสนแบงเขตจังหวัด
ฉะเชิงเทรากับจังหวัดชลบุรี  ฟากเหนือ  ซ่ึงอยูในทองที่อําเภอแปลงยาว  จังหวัดฉะเชิงเทรา  บริเวณที่วัด
จากเขตทางทั้งสองขางของทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๗  (ถนนมอเตอรเวย)  ออกไปขางละ  ๕๐  เมตร  
โดยเร่ิมจากเสนแบงเขตจังหวัดฉะเชิงเทรากับจังหวัดสมุทรปราการ  ฟากตะวันออก  ซ่ึงอยูในทองที่
อําเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ตามแนวทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๗  
(ถนนมอเตอรเวย)  จนจดเสนแบงเขตจังหวัดฉะเชิงเทรากับจังหวัดชลบุรี  ฟากเหนือ  ซ่ึงอยูในทองที่
อําเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  บริเวณที่วัดจากเขตทางทั้งสองขางของทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔  
(ถนนบางนา - ตราด)  ออกไปขางละ  ๕๐  เมตร  โดยเร่ิมจากเสนแบงเขตจังหวัดฉะเชิงเทรากับ 
จังหวัดสมุทรปราการ  ฟากตะวันออก  ซ่ึงอยูในทองที่อําเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต  ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔  (ถนนบางนา - ตราด)  จนจดเสนแบงเขต
จังหวัดฉะเชิงเทรากับจังหวัดชลบุรี  ฟากเหนือ  ซ่ึงอยูในทองที่อําเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  
บริเวณที่วัดจากเขตทางทั้งสองขางของทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  ออกไปขางละ  
๕๐  เมตร  โดยเร่ิมจากเขตทางของทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔  (ถนนบางนา - ตราด)  ฟากใต   
ซ่ึงอยูในทองที่อําเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดิน
หมายเลข   ๓   (ถนนสุขุมวิท)  จนจดเสนแบงเขตจังหวัดฉะเชิงเทรากับจังหวัดสมุทรปราการ   
ฟากตะวันออก  ซ่ึงอยูในทองที่อําเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนที่
ทายกฎกระทรวงนี้เปนบริเวณหามกอสรางอาคารประเภทปาย  หรือส่ิงที่สรางข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปาย
ทุกชนิด  เวนแตปายชื่อถนน  ตรอก  ซอย  ปายของทางราชการ  ปายตามกฎหมายวาดวยการเลือกต้ัง  
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ปายเคร่ืองหมายหรือสัญลักษณของสถานประกอบการ  และปายชื่อหมูบานที่ติดหรือต้ังบนพื้นดิน 
ที่มีพื้นที่รวมกันไมเกิน  ๕  ตารางเมตร  และมีความสูงไมเกิน  ๑๒  เมตร 

การวัดความสูงของปายใหวัดจากระดับพื้นดินถึงสวนที่สูงที่สุดของปาย 
ขอ ๒ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดตามขอ  ๑  หามบุคคลใดดัดแปลงอาคารประเภทปาย

หรือส่ิงที่สรางข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปายที่มีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอ  ๑ 
ขอ ๓ อาคารประเภทปายหรือส่ิงที่สรางข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปายที่มีอยูแลวในบริเวณพื้นที่

ที่กําหนดตามขอ  ๑  กอนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงนี้  แตหามดัดแปลงอาคารประเภทปายหรือส่ิงที่สรางข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปายดังกลาว   
ใหเปนอาคารที่มีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอ  ๑ 

ขอ ๔ อาคารประเภทปายหรือส่ิงที่สรางข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปายที่ไดรับใบอนุญาตหรือ 
ใบรับแจงการกอสรางหรือดัดแปลงตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  หรือที่ไดรับอนุญาต 
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  หรือดัดแปลงอาคารประเภทปายหรือส่ิงท่ีสรางขึ้นสําหรับติดหรือตั้งปาย  
ในพื้นท่ีบางสวนในทองท่ีอําเภอบางน้ําเปรี้ยว  อําเภอบางคลา  อําเภอราชสาสน  อําเภอพนมสารคาม  อําเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา  อําเภอบานโพธ์ิ  อําเภอแปลงยาว  และอําเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ลงวันท่ี  ๒๙  มกราคม  
พ.ศ.  ๒๕๕๑  ซ่ึงมีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี  ๒๙  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๑  เปนตนมา  แตมาตรา  ๑๓  วรรคสอง  
แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  บัญญัติวา  ถาไมมีการออกกฎกระทรวงหรือขอบัญญัติ
ทอง ถ่ินภายในหนึ่ งปนับแตวัน ท่ีประกาศนั้น มีผลใช บังคับ   ใหประกาศดังกล าว เปน อันยกเ ลิก   
และโดยที่สมควรหามกอสรางหรือดัดแปลงอาคารประเภทปายหรือส่ิงท่ีสรางขึ้นสําหรับติดหรือตั้งปายตอไป   
เพ่ือประโยชนในดานการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  การผังเมือง  การสถาปตยกรรม  และการควบคุม 
ความหนาแนนของอาคาร  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 


