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ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เร่ือง  กําหนดบริเวณหามกอสราง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท 

ในพื้นทีบ่างสวนในทองที่ตําบลแมนาเติง  ตําบลเวียงเหนือ  ตําบลเวียงใต   
ตําบลแมฮ้ี  และตําบลทุงยาว  อําเภอปาย  จังหวัดแมฮองสอน 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๓  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒   

อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการกําจัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  

ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

โดยคําแนะนําของอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองจึงออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ในประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ 

“บริเวณที่  ๑”  หมายความวา  พื้นที่ในบริเวณ  ดังตอไปนี้ 

  ๑.๑ ดานเหนือ  จุดที่  ๑  เร่ิมจากบริเวณซ่ึงน้ําแมเมย  ฝงใต  บรรจบกับแมน้ําปาย   

ฝงตะวันออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวน้ําแมเมย  จนบรรจบกับเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  

กับกึ่งกลางคูเมืองเกา  ฟากตะวันออก  ซ่ึงเปนจุดที่  ๒ 

   ดานตะวันออก  จากจุดที่  ๒  เปนเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับกึ่งกลางคูเมืองเกา  

ฟากตะวันออก  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวคูเมืองเกา  จนบรรจบกับเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  

กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  จนบรรจบ 

กับกึ่งกลางแมน้ําปาย  ฝงตะวันออก  ไปทางทิศใตตามแนวเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง

ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออกจนบรรจบกับเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๕  ฟากตะวันออก  ไปทางทิศใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  

๑๐๙๕  จนบรรจบกับเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนชัยสงคราม  ฟากเหนือ  ไปทางทิศ

ตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนชัยสงคราม  จนบรรจบกับเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับถนน

สาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  

จนบรรจบกับศูนยกลาง  ถนนราษฎรดํารง  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนราษฎรดํารง 

จนบรรจบกับจุดซ่ึงถนนเทศบาล  ซอย  ๑  บรรจบกับถนนราษฎรดํารง  จากจุดดังกลาวเปนเสนต้ังฉาก
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กับถนนราษฎรดํารง  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  จนบรรจบกับกึ่งกลางหวยแมกอน  ฝงเหนือ  ซ่ึงเปน

จุดที่  ๓ 
  ดานใต  จากจุดที่  ๓  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวเขตเทศบาลตําบลปาย  

ฟากใต  จนบรรจบกับศูนยกลางถนนรังสิยานนท  ฟากใต  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนน 
รังสิยานนท  จนบรรจบกับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  จนบรรจบกับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๕   
ฟากตะวันออก  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  จนบรรจบ 
กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  ซ่ึงเปนจุดที่  ๔ 

  ดานตะวันตก  จากจุดที่  ๔  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  
จนบรรจบกับเสนต้ังฉากกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อไปยังหลักเขตที่  ๔  แนวเขตเทศบาลตําบลปาย  
ซ่ึงเปนจุดที่  ๕  จากจุดที่  ๕  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวเสนต้ังฉากกับถนนสาธารณะ 
ไมปรากฏชื่อ  จนบรรจบกับหลักเขตที่  ๔  แนวเขตเทศบาลตําบลปาย  ไปทางทิศเหนือตามแนวเขต
เทศบาลตําบลปาย  จนบรรจบกับหลักเขตที่  ๒  แนวเขตเทศบาลตําบลปาย  จนบรรจบกับกึ่งกลางแมน้ําปาย  
ฝงตะวันออก  ไปทางทิศเหนือตามแนวแมน้ําปายจนบรรจบกับจุดที่  ๑ 

 ๑.๒ ดานเหนือ  เร่ิมจากบริเวณที่  ถนน  รพช.มส.  ๔๐๒๔  บานทาปาย - อําเภอปาย  
ฟากเหนือบรรจบกับหวยแมเย็นหลวง  ฟากตะวันออก  ไปทางทิศเหนือ  ตามแนวหวยแมเย็นหลวง   
จนบรรจบกับเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนน  รพช.มส.  ๔๐๒๔  บานทาปาย - อําเภอปาย  
ฟากเหนือ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนน  
รพช.มส.  ๔๐๒๔  บานทาปาย - อําเภอปาย  ฟากเหนือ  ซ่ึงเปนจุดที่  ๘ 

  ดานตะวันออก  จากจุดที่  ๘  ไปทางทิศใต  ตามแนวเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  
กับศูนยกลางถนน  รพช.มส.  ๔๐๒๔  บานทาปาย - อําเภอปาย  ฟากตะวันออก  และตามแนวถนน  
รพช.มส.  ๔๐๒๔  บานทาปาย - อําเภอปาย  ฟากตะวันตก  ที่บริเวณหางจากจุดซ่ึงถนน  รพช.มส.  
๔๐๒๔  บานทาปาย - อําเภอปาย  บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ตามแนวถนน  รพช.มส.  ๔๐๒๔  บานทาปาย - อําเภอปาย  เปนระยะ  ๔๓๒  เมตร  ซ่ึงเปนจุดที่  ๙ 

  ดานใต  จากจุดที่  ๙  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวเสนต้ังฉากกับถนน
สาธารณะไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อจนบรรจบ
กับกึ่งกลางหวยแมฮ้ี  ฝงตะวันออก  ซ่ึงเปนจุดที่  ๑๐ 
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  ดานตะวันตก  จากจุดที่  ๑๐  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวหวยแมฮ้ี   
ฝงตะวันตก  จนบรรจบกับเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนน  รพช.มส.  ๔๐๒๔  บานทาปาย - 
อําเภอปาย  ฟากตะวันตก  ไปทางทิศเหนือ  ตามแนวเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนน  
รพช .มส .   ๔๐๒๔   บานทาปาย - อําเภอปาย   ฟากตะวันตก   จนบรรจบกับหวยแม เ ย็นหลวง   
ฟากตะวันออก  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ตามแนวหวยแมเย็นหลวง  จนบรรจบกับถนน  
รพช.มส.  ๔๐๒๔  บานทาปาย - อําเภอปาย  ฟากเหนือ 

“บริเวณที่  ๒”  หมายความวา  พื้นที่ในบริเวณ  ดังตอไปนี้ 
  ดานเหนือ  เร่ิมจากจุดที่  ๔  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  

ฟากตะวันออก  จนบรรจบกับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๕  ฟากเหนือ  ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  จนบรรจบกับศูนยกลางถนนรังสิยานนท  
ฟากใตไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนรังสิยานนท  จนบรรจบกับแนวเขตเทศบาลตําบลปาย  
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ตามแนวเขตเทศบาลตําบลปาย  จนบรรจบกับเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  
กับศูนยกลางถนนรังสิยานนท  ฟากใต   

  ดานตะวันออก  จากจุดซ่ึงแนวเขตเทศบาลตําบลปาย  บรรจบกับเสนขนานระยะ  
๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนรังสิยานนท  ฟากใต  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  
กับศูนยกลางถนนรังสิยานนท  จนบรรจบกับเสนต้ังฉากกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ที่บริเวณ 
หางจากจุดซ่ึงถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ   บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข   ๑๐๙๕   
ฟากตะวันออก  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  เปนระยะ  ๔๐๐  เมตร   
ไปทางทิศใตตามแนวเสนต้ังฉากกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  จนบรรจบกับศูนยกลางถนน
สาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  ซ่ึงเปนจุดที่  ๖ 

  ดานใต  จากจุดที่  ๖  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  
จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๕  ฟากตะวันออก  ซ่ึงเปนจุดที่  ๗ 

  ดานตะวันตก  จากจุดที่  ๗  ไปทางทิศเหนือ  ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  
๑๐๙๕  ฟากตะวันออก  จนบรรจบกับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  ไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  จนบรรจบกับจุดที่  ๔   

“บริเวณที่  ๓”  หมายความวา  พื้นที่ในบริเวณดังตอไปนี้  แตไมหมายความรวมถึงบริเวณที่  ๑  
และบริเวณที่  ๒ 
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  ดานเหนือ  จุดที่  ๑๑  เร่ิมจากเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวง
แผนดินหมายเลข  ๑๐๙๕  ฟากตะวันตกที่บริเวณหางจากจุดซ่ึงทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๕  
บรรจบกับสะพานขามหวยแมนาเติงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเปนระยะ  ๕๙๕  เมตร  จากจุด
ดังกลาวเปนเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับหวยแมนาเติง  ฝงเหนือ  ไปทางทิศตะวันออก  จนบรรจบกับ
ก่ึงกลางแมน้ําของ  จากจุดดังกลาวเปนเสนต้ังฉากกับกึ่งกลางแมน้ําของ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
เปนระยะ  ๒๐๐  เมตร  ซ่ึงเปนจุดที่  ๑๒  จากจุดที่  ๑๒  เปนเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับแมน้ําของ  
ฝงเหนือ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตจนบรรจบกับเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนน
สาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  จากจุดดังกลาวเปนเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนน
สาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  ไปทางทิศตะวันออก  จนบรรจบกับเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  
กับศูนยกลางถนน  รพช.มส.  ๔๐๓๔  บานแมเย็น - บานแมนาเติงนอก  ฟากเหนือ  จากจุดดังกลาว 
เปนเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนน  รพช.มส.  ๔๐๓๔  บานแมเย็น - บานแมนาเติงนอก  
ฟากเหนือ  ไปทางทิศตะวันออกและทิศใต  จนบรรจบกับเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับน้ําแมเมย   
ฝงเหนือ  จากจุดดังกลาวเปนเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับน้ําแมเมย  ฝงเหนือ  ไปทางทิศตะวันออก
เฉียงใตจนบรรจบกับเสนขนานระยะ  ๖๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนน  รพช.มส.  ๔๐๓๔  บานแมเย็น - 
บานแมนาเติงนอก  ฟากตะวันออก  ซ่ึงเปนจุดที่  ๑๓ 

  ดานตะวันออก  จากจุดที่  ๑๓  เปนเสนขนานระยะ  ๖๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนน  
รพช.มส.  ๔๐๓๔  บานแมเย็น - บานแมนาเติงนอก  ฟากตะวันออก  ไปทางทิศใต  จนบรรจบกับ 
เสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนน   รพช.มส.  ๔๐๒๔  บานทาปาย - อําเภอปาย   
ฟากตะวันออกจากจุดดังกลาวเปนเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนน  รพช.มส.  ๔๐๒๔  
บานทาปาย - อําเภอปาย  ฟากตะวันออก  ไปทางทิศใต  จนบรรจบกับเสนต้ังฉากกับศูนยกลางถนน  
รพช.มส.  ๔๐๒๔  บานทาปาย - อําเภอปาย  ที่บริเวณหางจากจุดซ่ึงถนน  รพช.มส.  ๔๐๒๔  บานทาปาย - 
อําเภอปาย  บรรจบกับกึ่งกลางหวยทราย  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตเปนระยะ  ๔๘๕  เมตร  ซ่ึงเปนจุด
ที่  ๑๔ 

  ดานใต  จากจุดที่  ๑๔  เปนเสนต้ังฉากกับศูนยกลางถนน   รพช.มส.  ๔๐๒๔   
บานทาปาย - อําเภอปาย  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  จนบรรจบกับเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร   
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๕  ฟากตะวันออก  จากจุดดังกลาวเปนเสนขนานระยะ  
๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๕  ฟากตะวันออก  ไปทางทิศใตเปนระยะ  



 หนา   ๕๔ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มกราคม   ๒๕๕๒ 
 

 

๔๒๐  เมตร  จากจุดดังกลาวเปนเสนตรงไปทางทิศตะวันตก  จนบรรจบกับศูนยกลางถนน  อบจ.มส.  
๔๐๑๓  บานทุงยาวใต - หวยไมดํา  ที่บริเวณหางจากจุดซ่ึงถนน  อบจ.มส.  ๔๐๑๓  บานทุงยาวใต -  
หวยไมดํา  บรรจบกับหวยแพม  ฝงใต  ไปทางทิศใตเปนระยะ  ๓๔๕  เมตร  จากจุดดังกลาวเปนเสน
ขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับหวยแพม  ฝงใต  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับเสนขนาน
ระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๕  ฟากตะวันตก  ซ่ึงเปนจุดที่  ๑๕   

  ดานตะวันตก  จากจุดที่  ๑๕  เปนเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๕  ฟากตะวันตก  ไปทางทิศเหนือ  จนบรรจบกับเสนขนานระยะ  
๒๐๐  เมตร  กับหวยแมกอน  ฝงใต  จากจุดดังกลาวเปนเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับหวยแมกอน  
ฝงใต  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับเสนตรงที่ลากจากศูนยกลางถนนสาธารณะ   
ไมปรากฏชื่อ  ที่บริเวณหางจากจุดซ่ึงถนน  รพช.มส.  ๓๐๘๔  บานมวงสรอย - บานหมอแปง  บรรจบ
กับถนน  รพช.มส.  ๕๑๕๑  บานใหมสหสัมพันธ - บานหมอแปง  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนว
ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อเปนระยะ  ๙๘๕  เมตร  ซ่ึงเปนจุดที่  ๑๖  จากจุดที่  ๑๖  เปนเสนตรงไปทาง
ทิศเหนือ  จนบรรจบกับเสนต้ังฉากกับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ที่บริเวณหางจากจุด 
ซ่ึงถนน   รพช.มส.  ๓๐๘๔  บานมวงสรอย - บานหมอแปง  บรรจบกับถนน  รพช.มส.  ๕๑๕๑   
บานใหมสหสัมพันธ - บานหมอแปง  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
เปนระยะ  ๙๘๕  เมตร  จากจุดดังกลาวเปนเสนต้ังฉากกับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ไปทาง
ทิศเหนือ  จนบรรจบกับกึ่งกลางหวยแมนาเติง  จากจุดดังกลาวเปนเสนต้ังฉากกับกึ่งกลางหวยแมนาเติง  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับเสนขนานระยะ  ๒๐๐   เมตร  กับหวยแมนาเติง   
ฝงตะวันตก  ซ่ึงเปนจุดที่  ๑๗  จากจุดที่  ๑๗  เปนเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับหวยแมนาเติง   
ฝงตะวันตก  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๕  ฟากตะวันตก  จากจุดดังกลาวเปนเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร   
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๕  ฟากตะวันตก  ไปทางทิศเหนือจนบรรจบกับจุดเร่ิมตน
ที่  ๑๑ 

ทั้งนี้  ตามแผนที่ทายประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ 
ขอ ๒ ใหกําหนดพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบลแมนาเติง  ตําบลเวียงเหนือ  ตําบลเวียงใต  

ตําบลแมฮ้ี  ตําบลทุงยาว  อําเภอปาย  จังหวัดแมฮองสอน  เปนบริเวณหามกอสรางอาคารชนิดและ
ประเภท  ดังตอไปนี้ 



 หนา   ๕๕ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มกราคม   ๒๕๕๒ 
 

 

(ก) ภายในบริเวณที่  ๑  หามบุคคลใดกอสรางอาคาร  ดังตอไปนี้ 
 (๑) อาคารที่มีความสูงเกิน  ๗  เมตร 
 (๒) หอถังน้ําที่มีความสูงเกิน  ๑๐  เมตร 
 (๓) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานจําพวกที่  ๑  ที่มีพื้นที่

ทุกชั้นในหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
 (๔) โรงมหรสพ 
 (๕) อาคารเลี้ยงสัตวทุกชนิดเพื่อการคา 
 (๖) สถานที่บรรจุกาซและสถานที่เก็บกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซ  ปโตรเลียมเหลว  

แตไมหมายความรวมถึงสถานที่ใชกาซ  และสถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ 
 (๗) สถานที่ เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย 

การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 
 (๘) ตลาดที่มีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร  

หรือตลาดที่มีระยะหางจากตลาดอื่นนอยกวา  ๑,๐๐๐  เมตร 
 (๙) ปายหรือส่ิงที่สรางข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปายทุกชนิด  เวนแตปายบอกชื่อ  สถานที่  

หรือส่ิงที่สรางข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปายดังกลาวที่มีพื้นที่รวมกันไมเกิน  ๒  ตารางเมตร  และมีความสูง
ไมเกิน  ๔  เมตร 

 (๑๐) หองแถว  ตึกแถว  หรือบานแถว 
 (๑๑) สถานีขนสงตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก 
 (๑๒) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 
 (๑๓) สถานที่เก็บสินคาเพื่อเปนที่เก็บ  พัก  หรือขนถายสินคาหรือส่ิงของเพื่อประโยชน

ทางการคาหรืออุตสาหกรรมที่มีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
 (๑๔) โรงฆาสัตว 
 (๑๕) ไซโลเก็บผลผลิตทางการเกษตร 
 (๑๖) โรงกําจัดมูลฝอย 
 (๑๗) สถานที่ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
 (๑๘) อาคารที่มีที่วางโดยรอบในที่ดินแปลงที่กอสรางอาคารนอยกวารอยละ  ๔๐   

ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาตกอสรางอาคารนั้น 
 (๑๙) อาคารที่มีระยะหางจากเขตที่ดินนอยกวา  ๓  เมตร 



 หนา   ๕๖ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มกราคม   ๒๕๕๒ 
 

 

(ข) ภายในบริเวณที่  ๒  หามบุคคลใดกอสรางอาคาร  ดังตอไปนี้ 

 (๑) อาคารที่มีความสูงเกิน  ๑๐  เมตร   

 (๒) หอถังน้ําที่มีความสูงเกิน  ๑๓  เมตร 

 (๓) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานจําพวกที่  ๑  ที่มีพื้นที่

ทุกชั้นในหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

 (๔) อาคารเลี้ยงสัตวทุกชนิดเพื่อการคา 

 (๕) สถานที่บรรจุกาซและสถานที่เก็บกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว  

แตไมหมายความรวมถึงสถานที่ใชกาซ  และสถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ 

 (๖) สถานที่ เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย 

การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

 (๗) ปายหรือส่ิงที่สรางข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปายทุกชนิด  เวนแตปายบอกชื่อ  สถานที่  

หรือส่ิงที่สรางข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปายดังกลาวที่มีพื้นที่รวมกันไมเกิน  ๒  ตารางเมตร  และมีความสูง

ไมเกิน  ๔  เมตร 

 (๘) ตึกแถว 

 (๙) สถานีขนสงตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก 

 (๑๐) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 

 (๑๑) สถานที่เก็บสินคาเพื่อเปนที่เก็บ  พัก  หรือขนถายสินคาหรือส่ิงของเพื่อประโยชน

ทางการคาหรืออุตสาหกรรมที่มีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร 

 (๑๒) โรงฆาสัตว 

 (๑๓) ไซโลเก็บผลผลิตทางการเกษตร 

 (๑๔) โรงกําจัดมูลฝอย 

 (๑๕) สถานที่ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 

 (๑๖) อาคารที่มีที่วางโดยรอบในที่ดินแปลงที่กอสรางอาคารนอยกวารอยละ  ๔๐   

ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาตกอสรางอาคารนั้น 

 (๑๗) อาคารที่มีระยะหางจากเขตที่ดินนอยกวา  ๓  เมตร 



 หนา   ๕๗ 
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(ค) ภายในบริเวณที่  ๓  หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร  ดังตอไปนี้ 
 (๑) อาคารที่มีความสูงเกิน  ๗  เมตร 
 (๒) หอถังน้ําที่มีความสูงเกิน  ๑๐  เมตร 
 (๓) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานจําพวกที่  ๑  ที่มีพื้นที่

ทุกชั้นในหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
 (๔) โรงมหรสพ 
 (๕) อาคารเลี้ยงสัตวทุกชนิดเพื่อการคา 
 (๖) สถานที่บรรจุกาซและสถานที่เก็บกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว  

แตไมหมายความรวมถึงสถานที่ใชกาซ  และสถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ 
 (๗) สถานที่ เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย 

การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 
 (๘) ตลาดที่มีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน  ๓๐๐  ตารางเมตร  

หรือตลาดที่มีระยะหางจากตลาดอื่นนอยกวา  ๑,๐๐๐  เมตร 
 (๙) หองแถว  ตึกแถว  หรือบานแถว 
 (๑๐) ปายหรือส่ิงที่สรางข้ึน  สําหรับติดหรือต้ังปายทุกชนิด  เวนแตปายบอกชื่อ  สถานที่  

หรือส่ิงที่สรางข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปายดังกลาวที่มพีื้นที่รวมกันไมเกิน  ๒  ตารางเมตร  และมีความสูง
ไมเกิน  ๔  เมตร 

 (๑๑) สถานที่เก็บสินคาเพื่อเปนที่เก็บ  พัก  หรือขนถายสินคาหรือส่ิงของเพื่อประโยชน
ทางการคาหรืออุตสาหกรรมที่มีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน  ๔๐๐  ตารางเมตร 

 (๑๒) โรงฆาสัตว  โรงกําจัดมูลฝอย  และสถานที่ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุที่มีระยะหางจาก
เขตทางหลวงแผนดินนอยกวา  ๑๐๐  เมตร  และมีระยะหางจากริมฝงตามสภาพธรรมชาติของแมน้ํา   
ลําคลอง  หรือแหลงน้ําสาธารณะนอยกวา  ๒๐๐  เมตร 

 (๑๓) อาคารที่มีที่วางโดยรอบในที่ดินแปลงที่กอสรางอาคารนอยกวารอยละ  ๗๐   
ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาตกอสรางอาคารนั้น 

 (๑๔) อาคารที่มีระยะหางจากเขตที่ดินนอยกวา  ๔  เมตร 
การวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงพื้นดาดฟา  ในกรณีอาคารทรงจั่ว

หรือปนหยา  ใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด  สําหรับปายหรือส่ิงที่สรางข้ึน
อยางอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  ใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงสวนที่สูงที่สุด 
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ขอ ๓ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดตามขอ  ๒  หามกอสรางอาคาร  ดังตอไปนี้ 
(ก) อาคารที่มีลักษณะของหลังคาเปนรูปทรงอื่นที่มิใชอาคารที่มีหลังคาลาดชันตามแบบ

สถาปตยกรรมไทย  สถาปตยกรรมพื้นถิ่น  ทั้งนี้  พื้นที่หลังคาลาดชันดังกลาวจะตองมีพื้นที่ไมนอยกวา  
๘๐  ใน  ๑๐๐  สวน  ของพื้นที่อาคารที่ปกคลุมดินและมีสีกลมกลืนธรรมชาติ  เชน  สีอิฐ  สีดินเผา   
สีน้ําตาล  สีเทา  เปนตน 

(ข) ภายในบริเวณพื้นที่ระยะ  ๑๐๐  เมตร  รอบนอกแนวเขตที่วัดของวัดศรีดอนชัย  วัดกลาง  
วัดปาขาม  วัดหัวนา  วัดน้ําฮู  วัดพระธาตุแมเย็น  วัดพระธาตุจอมแจง  หามบุคคลใดกอสรางอาคาร
ตามที่กําหนดในขอ  ๒  (ค)  เวนแตอาคารเด่ียวที่มีความสูงไมเกิน  ๗  เมตร  พื้นที่อาคารไมเกิน  ๗๕  
ตารางเมตร  โดยอาคารแตละหลังต้ังหางกันไมนอยกวา  ๔  เมตร  และหางเขตที่ดินผูอื่นไมนอยกวา  ๒  เมตร  
และหามกอสรางโครงสรางสําหรับใชในการรับสงวิทยุ  หรือโทรทัศน  ที่มีความสูงจากระดับฐานของ
โครงสรางนั้นเกิน  ๑๐  เมตร  ภายในบริเวณพื้นที่ระยะ  ๕๐๐  เมตร  รอบนอกเขตที่วัดดังกลาวขางตน   

(ค) การกอสรางอาคารริมฝงแมน้ําปายและแมน้ําของตองมีระยะหางจากริมฝงตามสภาพ
ธรรมชาติไมนอยกวา  ๓๐  เมตร  เวนแตเปนการกอสรางเพื่อการคมนาคมหรือสาธารณประโยชน 

(ง) การกอสรางอาคารริมฝงหวยแมนาเติง  หวยแมกอน  หวยมวงสรอย  และหวยหัวนา   
ตองมีระยะหางจากริมฝงตามสภาพธรรมชาติไมนอยกวา  ๒๐  เมตร  เวนแตเปนการกอสรางเพื่อการ
คมนาคมหรือสาธารณประโยชน 

(จ) การกอสรางอาคารริมฝงน้ําแมเมย  หวยแมฮ้ี  หวยแมเย็นหลวง  หวยแพม  หวยดีหมี   
และหวยหมอแปง  ตองมีระยะหางจากริมฝงตามสภาพธรรมชาติไมนอยกวา  ๑๕  เมตร  เวนแตเปนการ
กอสรางเพื่อการคมนาคมหรือสาธารณประโยชน 

(ช) การกอสรางอาคารริมฝงหวย  คลอง  หรือแหลงน้ําสาธารณะอื่น ๆ  ตองมีระยะหาง 
จากริมฝงตามสภาพธรรมชาติไมนอยกวา  ๑๐  เมตร  เวนแตเปนการกอสรางเพื่อการคมนาคมหรือ
สาธารณประโยชน 

ขอ ๔ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดตามขอ  ๒  หามบุคคลใดดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช
อาคารใด ๆ  ใหเปนอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอ  ๒ 

ขอ ๕ ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้มิใหใชบังคับแกอาคารที่มีอยูกอนการใชบังคับ
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  และอาคารที่ไดรับอนุญาตใหกอสรางตามกฎหมายวาดวยการควบคุม
อาคารในพื้นที่ที่กําหนดตามขอ  ๒  กอนหรือในวันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ใชบังคับ  แตหาม
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ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใชอาคารดังกลาวใหเปนอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามที่
กําหนดในขอ  ๒ 

ขอ ๖ ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้มิใหใชบังคับแกอาคารที่ไดรับใบอนุญาตหรือ 
ใบรับแจงการกอสราง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใชตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  หรือที่ไดรับ
อนุญาตตามกฎหมายเฉพาะวาดวยกิจการนั้น  กอนวันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ใชบังคับและ 
ยังกอสราง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใชไมแลวเสร็จ  แตจะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาต  หรือการแจง 
ใหเปนการขัดตอประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ไมได 

ขอ ๗ ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

พลตํารวจเอก  โกวิท  วัฒนะ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

 




