
 
กฎกระทรวง 

ฉบับที่ 32 (พ.ศ. 2534) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 

พ.ศ. 2522 
----------------------- 

 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 (3) และมาตรา 8 (10) แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.  
2522    รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวง  
ไว  ดังตอไปน้ี  
 
 ขอ 1   ในกฎกระทรวงนี้ 
 “บริเวณท่ี 1” หมายความวา 
  พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากเขตทางทั้งสองขางของทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 (ถนน  
สุขุมวิท)   ออกไปขางละ 15 เมตร โดยเริ่มจากแนวเขตควบคุมอาคารดานเหนือไปทางทิศใต จนจดแนวเขต  
ควบคุมอาคารดานใต  
  พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากเขตทางทั้งสองขางของถนนสุขาภิบาล 10 - 3  (ถนนสาย จ 3)  ซ่ึง  
เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทางดานกฎกระทรวง ฉบับที่ 35 (พ.ศ.2530) ออกตามความในพระราช  
บัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ออกไปขางละ 15 เมตร 
  พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากเขตทางทั้งสองขางของถนน สาย ง 2 ถนนสาย ง 3 ถนนสาย จ 1   
ถนนสาย จ 2 ถนนสาย จ 4 และถนนสาย ฎ ซ่ึงเปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหมตามกฎกระทรวง   
ฉบับที่ 35 (พ.ศ. 2530) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518  ออกไปขางละ 15 เมตร 
 “บริเวณท่ี 2” หมายความวา พื้นที่ในบริเวณแนวเขตควบคุมอาคาร โดยดานเหนือจดถนนสุขาภิบาล   
10 ฟากเหนือ ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ แนวเขตที่ดินของวัดเนินบุญญารามและเสนตรงที่ตอ  
ตรงจากแนวเขตที่ดินของวัดเนินบุญญารามไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตจนบรรจบกับเขตทางรถไฟสาย  
กรุงเทพ - สัตหีบ ฟากตะวันตก ดานตะวันออกจดแนวเขตทางรถไฟสายกรุงเทพ – สัตหีบ  ฟากตะวันตก   
ดานใตจดเสนตั้งฉากกับทางรถไฟสายกรุงเทพ - สัตหีบที่บริเวณหางจากหวยใหญ ฝงใต ตัดกับทางรถไฟ  
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สายกรุงเทพ - สัตหีบ ไปทางทิศใต ตามแนวทางรถไฟสายกรุงเทพ - สัตหีบ เปนระยะ 2,300 เมตร และ
ดาน  
ตะวันตกจดเสนขนานระยะ 15 เมตร  กับแนวเขตทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ฟากตะวัน
ตก   
เวนแตพื้นท่ีในบริเวณที่ 1  
  ทั้งนี้ ตามแผนที่ทายกฎกระทรวงนี้ 
 
 ขอ 2   ใหกําหนดพื้นท่ีในทองที่ตําบลทุงสุขลา ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา  และตําบลบางละมุง   
อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนที่ทายกฎกระทรวงนี้ เปนบริเวณหามกอสราง  
อาคารชนิดและประเภท ดังตอไปน้ี 
 (ก)  ภายในบริเวณที่ 1 หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร ดังตอไปน้ี 
  (1) หองแถวหรือตึกแถว 
  (2) ตลาด 
  (3) อาคารเก็บสินคา อาคารหรือสวนหน่ึงสวนใดของอาคารที่มีลักษณะในทํานองเดียวกัน  
ที่ใชเปนที่เก็บ  พัก   หรือขนถายสินคาหรือส่ิงของเพื่อประโยชนทางการคาหรืออุตสาหกรรม 
  (4) โรงมหรสพตามกฎหมายวาดวยการปองกันภยันตรายอันเกิดแตการเลนมหรสพ 
  (5) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 
  (6) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
  (7) โรงซอมหรือพนสีรถยนตหรือจักรยานยนต 
  (8) สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายวาดวยการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง 
  (9) สถานที่บรรจุกาซ สถานที่เก็บกาซ และสถานีบริการตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซ  
ปโตรเลียมเหลว 
  (10) โรงงานทุกประเภท เวนแตโรงงานที่ประกอบกิจการโดยไมกอเหตุรําคาญตาม  
กฎหมายวาดวยการสาธารณสุข หรือไมเปนมลพิษตอชุมชนหรือส่ิงแวดลอมและเปนโรงงานที่ใชเครื่องจักร  
มีกําลังรวมไมเกินสิบแรงมาหรือเทียบเทา หรือใชคนงานไมเกินสิบคน 
  (11) อาคารขนาดใหญที่มีพ้ืนที่รวมกันทุกชั้นหรือช้ันหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันเกิน 2,000   
ตารางเมตร 
  (12) อาคารที่มีความสูงเกิน 12 เมตร 
  ภายในบริเวณที่ 2 หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคารตาม (ก) (3) และ(10)  
  การวัดความสูงใหวัดจากระดับพื้นดินถึงสวนที่สูงที่สุดของอาคาร 
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 ขอ 3   ภายในบริเวณพ้ืนที่ท่ีกําหนดตามขอ 2 หามมิใหบุคคลใดดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใชอาคาร  
ใด ๆ ใหเปนอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอ 2 
 
 
 ขอ 4   อาคารที่มีอยูแลวในพื้นที่ที่กําหนดตามขอ 2 กอนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ใหได  
รับยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ แตหามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใชอาคารดังกลาวใหเปนอาคารที่  
มีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอ 2 
 
 ขอ 5   อาคารที่ไดรับใบอนุญาตใหกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชตามกฎหมายวาดวยการ  
ควบคุมอาคาร หรือที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะวาดวยกิจการนั้น กอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  
และยังกอสราง ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใชไมแลวเสร็จใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้  แต  
จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตใหเปนการขัดตอกฎกระทรวงนี้ไมได 
 

ใหไว ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534 
พลเอก อิสระพงศ  หนุนภักดี 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
 

(ประกาศ  ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เลม 108 ตอนที่ 199 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2534) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------- 
หมายเหต ุ:-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้คือ เนื่องจากไดมีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนด  
บริเวณหามกอสรางดัดแปลง หรือ เปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในทองที่บางสวนในตําบลทุงสุขลา ตําบล  
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หนองขาม อําเภอศรีราชา และตําบลบางละมุง อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2533 ซึ่งมีผลใช  
บังคับตั้งแตวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2533  แตมาตรา 13 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บัญญัติ  
วา ถาไมมีการออกกฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถิ่นภายในหนึ่งปนับแตวันที่ประกาศนั้นมีผลใชบังคับใหประกาศ  
ดังกลาวเปนอันยกเลิก และโดยที่สมควรหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภทภายใน  
บริเวณดังกลาวตอไป เพื่อประโยชนในดานการควบคุมความหนาแนนของอาคาร จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
 

แผนที่ทายกฎกระทรวง 
ฉบับที่ 32  (พ.ศ. 2534) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. 2522 
__________________ 

มาตราสวน  1 :  32,000 

 
 


