
 
กฎกระทรวง 

ก ำหนดบริเวณห้ำมก่อสร้ำง  ดดัแปลง  หรือเปลี่ยนกำรใช้อำคำรบำงชนดิหรือบำงประเภท 
ในพ้ืนที่บำงสว่นในท้องทีต่ ำบลแมน่ำเติง  ต ำบลเวียงเหนือ  ต ำบลเวียงใต ้

ต ำบลแม่ฮี ้ และต ำบลทุ่งยำว  อ ำเภอปำย  จงัหวัดแม่ฮอ่งสอน 
พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๕  วรรคหนึ่ง  (๓)  แห่งพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร   
พ.ศ.  ๒๕๒๒  และมำตรำ  ๘  วรรคหนึ่ง  (๑)  และ  (๑๐)  แห่งพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร   
พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรควบคุมอำคำรออกกฎกระทรวงไว้   
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ก ำหนดพ้ืนที่บำงส่วนในท้องที่ต ำบลแม่นำเติง  ต ำบลเวียงเหนือ  ต ำบลเวียงใต้  
ต ำบลแม่ฮี้  และต ำบลทุ่งยำว  อ ำเภอปำย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ภำยในบริเวณแนวเขตตำมแผนที่ 
ท้ำยกฎกระทรวงนี้  เป็นบริเวณห้ำมก่อสร้ำงอำคำร  ดังต่อไปนี้ 

ด้ำนเหนือ  จุดที่  ๑  เริ่มจำกเส้นขนำนระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลำงทำงหลวงแผ่นดิน
หมำยเลข  ๑๐๙๕  ฟำกตะวันตก  ที่บริเวณห่ำงจำกจุดซึ่งทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข  ๑๐๙๕   
บรรจบกับสะพำนข้ำมห้วยแม่นำเติงไปทำงทิศตะวันตกเฉียงเหนือเป็นระยะ  ๕๙๕  เมตร  จำกจุดดังกล่ำว
เป็นเส้นขนำนระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับห้วยแม่นำเติง  ฝั่งเหนือ  ไปทำงทิศตะวันออก  จนบรรจบกับ
กึ่งกลำงแม่น้ ำของ  จำกจุดดังกล่ำวเป็นเส้นตั้งฉำกกับกึ่งกลำงแม่น้ ำของ  ไปทำงทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
เป็นเส้นขนำนระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับแม่น้ ำของ  ฝั่งเหนือ  ซึ่งเป็นจุดที่  ๒  จำกจุดที่  ๒  เป็นเส้นขนำน
ระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับแม่น้ ำของ  ฝั่งเหนือ  ไปทำงทิศตะวันออกเฉียงใต้  จนบรรจบกับเส้นขนำน 
ระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลำงถนนสำธำรณะไม่ปรำกฏชื่อ  ฟำกเหนือ  จำกจุดดังกล่ำวเป็นเส้นขนำน
ระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลำงถนนสำธำรณะไม่ปรำกฏชื่อ  ฟำกเหนือ  ไปทำงทิศตะวันออก   
จนบรรจบกับเส้นขนำนระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับแม่น้ ำปำย  ฝั่งตะวันตก  จำกจุดดังกล่ำวเป็นเส้นขนำน
ระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับแม่น้ ำปำย  ฝั่งตะวันตก  ไปทำงทิศเหนือ  จนบรรจบกับเส้นขนำน 
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ระยะ  ๖๐๐  เมตร  กับศูนย์กลำงถนน  รพช.มส.  ๔๐๓๔  บ้ำนแม่เย็น - บ้ำนแม่นำเติงนอก  ฟำกเหนือ  
ซึ่งเป็นจุดที่  ๓   

ด้ำนตะวันออก  จำกจุดที่   ๓  เป็นเส้นขนำนระยะ  ๖๐๐  เมตร  กับศูนย์กลำงถนน   
รพช.มส.  ๔๐๓๔  บ้ำนแม่เย็น - บ้ำนแม่นำเติงนอก  ฟำกตะวันออก  ไปทำงทิศใต้  จนบรรจบกับ 
เส้นขนำนระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลำงถนน  รพช.มส.  ๔๐๒๔  บ้ำนท่ำปำย - อ ำเภอปำย   
ฟำกตะวันออก  ซึ่งเป็นจุดที่  ๔  จำกจุดที่  ๔  เป็นเส้นขนำนระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลำงถนน  
รพช.มส.  ๔๐๒๔  บ้ำนท่ำปำย - อ ำเภอปำย  ฟำกตะวันออก  ไปทำงทิศใต้  จนบรรจบกับเส้นขนำน
ระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลำงทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข  ๑๐๙๕  ฟำกเหนือ  จำกจุดดังกล่ำว   
เป็นเส้นขนำนระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลำงทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข  ๑๐๙๕  ฟำกเหนือ   
ไปทำงทิศตะวันออกเฉียงใต้  จนบรรจบกับเส้นขนำนระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลำงทำงหลวงแผ่นดิน
หมำยเลข  ๑๒๖๕  ฟำกตะวันออก  ที่บริเวณห่ำงจำกจุดซึ่งทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข  ๑๐๙๕  บรรจบ
กับทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข  ๑๒๖๕  ไปทำงทิศตะวันออกเฉียงใต้ตำมแนวทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข  
๑๐๙๕  เป็นระยะ  ๗๐๐  เมตร  จำกจุดดังกล่ำว  เป็นเส้นขนำนระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลำง 
ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข  ๑๒๖๕  ฟำกตะวันออก  ไปทำงทิศใต้  จนบรรจบกับเส้นแบ่งเขตต ำบล
ระหว่ำงต ำบลแม่ฮี้  และต ำบลโป่งสำ  เป็นจุดที่  ๕   

ด้ำนใต้  จำกจุดที่  ๕  ไปทำงทิศใต้  และทิศตะวันตก  ตำมแนวเส้นแบ่งเขตต ำบลแม่ฮี้    
และต ำบลโป่งสำ  จนบรรจบกับกึ่งกลำงแม่น้ ำปำย  จำกจุดดังกล่ำว  ไปทำงทิศตะวันตก  เป็นระยะ   
๒๐๐  เมตร  ตำมแนวแม่น้ ำปำย  จำกจุดดังกล่ำวเป็นเส้นตั้งฉำกกับกึ่งกลำงแม่น้ ำปำย  ไปทำง 
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือจนบรรจบกับเส้นขนำนระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับแม่น้ ำปำย  ฝั่งตะวันตก   
ซึ่งเป็นจุดที่  ๖   

ด้ำนตะวันตก  จำกจุดที่  ๖  เป็นเส้นขนำนระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับแม่น้ ำปำย  ฝั่งตะวันตก 
ไปทำงทิศเหนือ  จนบรรจบกับเส้นขนำนระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับห้วยมะเดื่อ  ฝั่งตะวันตก  ไปทำงทิศเหนือ
จนบรรจบกับเส้นขนำนระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนย์กลำงถนน  อบจ.มส.  ๔๐๑๓  บ้ำนทุ่งยำวใต้ - 
ห้วยไม้ด ำ  ฟำกตะวันตก  ไปทำงทิศเหนือ  จนบรรจบกับเส้นขนำนระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนย์กลำง
ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข  ๑๐๙๕  ฟำกตะวันตก  ไปทำงทิศเหนือ  จนบรรจบกับเส้นขนำน 
ระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนย์กลำงทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข  ๑๐๙๕  สำยเลี่ยงเมือง  ฟำกตะวันตก  
ไปทำงทิศเหนือ  จนบรรจบกับเส้นขนำนระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับห้วยม่วงกอน  ฝั่งใต้  จำกจุดดังกล่ำว
เป็นเส้นขนำนระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับห้วยม่วงกอน  ฝั่งใต้  ไปทำงทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับ
เส้นตรงที่ลำกจำกศูนย์กลำงถนนสำธำรณะไม่ปรำกฏชื่อที่บริเวณห่ำงจำกจุดซึ่งถนน  รพช.มส.  ๓๐๘๔  
บ้ำนม่วงสร้อย - บ้ำนหมอแปง  บรรจบกับถนน  รพช.มส.  ๕๑๕๑  บ้ำนใหม่สหสัมพันธ์ - บ้ำนหมอแปง  
ไปทำงทิศตะวันตกเฉียงใต้   ตำมแนวถนนสำธำรณะไม่ปรำกฏชื่อ   เป็นระยะ  ๙๘๕  เมตร   
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ซึ่งเป็นจุดที่  ๗  จำกจุดที่  ๗  เป็นเส้นตรงไปทำงทิศเหนือ  จนบรรจบกับเส้นตั้งฉำกกับศูนย์กลำง 
ถนนสำธำรณะไม่ปรำกฏชื่อ  ที่บริเวณห่ำงจำกจุดซึ่งถนน  รพช.มส.  ๓๐๘๔  บ้ำนม่วงสร้อย - บ้ำนหมอแปง  
บรรจบกับถนน  รพช.มส.  ๕๑๕๑  บ้ำนใหม่สหสัมพันธ์ - บ้ำนหมอแปง  ไปทำงทิศตะวันตกเฉียงใต้  
ตำมแนวถนนสำธำรณะไม่ปรำกฏชื่อ  เป็นระยะ  ๙๘๕  เมตร  จำกจุดดังกล่ำวเป็นเส้นตั้งฉำกกับ
ศูนย์กลำงถนนสำธำรณะไม่ปรำกฏชื่อ  ไปทำงทิศเหนือ  จนบรรจบกับกึ่งกลำงห้วยแม่นำเติง  จำกจุด
ดังกล่ำวเป็นเส้นตั้งฉำกกับห้วยแม่นำเติง  ไปทำงทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับเส้นขนำน 
ระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับห้วยแม่นำเติง  ฝั่งตะวันตก  ซึ่งเป็นจุดที่  ๘  จำกจุดที่  ๘  เป็นเส้นขนำน 
ระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับห้วยแม่นำเติง  ฝั่งตะวันตก  ไปทำงทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับ 
เส้นขนำนระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลำงทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข  ๑๐๙๕  ฟำกตะวันตก   
จำกจุดดังกล่ำว  เป็นเส้นขนำนระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลำงทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข  ๑๐๙๕  
ฟำกตะวันตก  ไปทำงทิศเหนือ  จนบรรจบกับจุดที่  ๑   

ภำยในบริเวณห้ำมก่อสร้ำงอำคำรตำมวรรคหนึ่ง   ห้ำมบุคคลใดก่อสร้ำงอำคำรอื่นใด   
เว้นแต่อำคำรที่มีลักษณะทรงหลังคำเป็นทรงจั่ว   ทรงปั้นหยำ  หรือทรงจั่วปั้นหยำ  ตำมแบบ
สถำปัตยกรรมพ้ืนถิ่น  มีพ้ืนที่หลังคำลำดชันไม่น้อยกว่ำร้อยละแปดสิบของพ้ืนที่อำคำรที่ปกคลุมดิน   
สีของหลังคำต้องเป็นสีอิฐ  สีดินเผำ  สีน้ ำตำล  สีเทำ  หรือสีเขียวเข้ม  ซึ่งเป็นสีที่กลมกลืนกับธรรมชำติ  
และสีของผนังภำยนอกอำคำรหำกมิใช่สีขำว  สีครีม  สีเทำ  สีน้ ำตำล  สีอิฐ  สีดินเผำ  และสีเหลือง   
ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบของพื้นที่ผนังภำยนอกอำคำรทั้งหมด 

ข้อ ๒ ภำยในบริเวณพ้ืนที่ที่ก ำหนดตำมข้อ   ๑  ห้ำมบุคคลใดดัดแปลงหรือเปลี่ยน 
กำรใช้อำคำรใด ๆ  ให้เป็นอำคำรชนิดหรือประเภทท่ีมีลักษณะต้องห้ำมตำมที่ก ำหนดในข้อ  ๑ 

ข้อ ๓ อำคำรในบริเวณพ้ืนที่ที่ก ำหนดตำมข้อ  ๑  ที่มีอยู่แล้ว  ก่อนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้
ใช้บังคับ  ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตำมกฎกระทรวงนี้   แต่ห้ำมดัดแปลงหรือเปลี่ยนกำรใช้อำคำร
ดังกล่ำวให้เป็นอำคำรชนิดหรือประเภทท่ีมีลักษณะต้องห้ำมตำมที่ก ำหนดในข้อ  ๑ 

ข้อ ๔ อำคำรในบริเวณพ้ืนที่ที่ก ำหนดตำมข้อ  ๑  ที่ ได้รับใบอนุญำตหรือใบรับแจ้ง 
กำรก่อสร้ำง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนกำรใช้ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร  หรือที่ได้รับอนุญำต
ตำมกฎหมำยเฉพำะว่ำด้วยกิจกำรนั้น  ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  และยังก่อสร้ำง  ดัดแปลง   
หรือเปลี่ยนกำรใช้ไม่แล้วเสร็จ  ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตำมกฎกระทรวงนี้   แต่จะขอเปลี่ยนแปลง
กำรอนุญำตหรือกำรแจ้งให้เป็นกำรขัดต่อกฎกระทรวงนี้ไม่ได้ 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  3  เมษำยน  พ.ศ.  ๒๕๖3 

พลเอก อนุพงษ์  เผ่ำจินดำ 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้   คือ  โดยที่สมควรห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง   
หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท  ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ต าบลแม่นาเติง  ต าบลเวียงเหนือ  
ต าบลเวียงใต ้ ต าบลแม่ฮ้ี  และต าบลทุ่งยาว  อ าเภอปาย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  เพ่ือประโยชน์ในด้านการผังเมือง  
และการสถาปัตยกรรม  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๓๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   เมษายน   ๒๕๖๓


