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กฎกระทรวง
ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2532)

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5(3) และมาตรา 8(10) แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีวา
การกระทรวงมหาดไทยโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้

ขอ 1 ในกฎกระทรวงนี้
“บริเวณที่ 1” หมายความวา พ้ืนที่ในบริเวณที่วัดจากแนวชายฝงทะเลของเกาะสมุยเขาไปในแผนดิน เปน

ระยะ 50 เมตร ตลอดแนวชายฝงทะเล เวนแต
(1) พ้ืนที่บานตลาดแมน้ํา ตําบลแมน้ํา ที่วัดจากแนวศูนยกลางถนนแมน้ํา 1 ไปทางทิศตะวันออก

เปนระยะ 300 เมตร และไปทางทิศตะวันตก เปนระยะ 200 เมตร
(2) พ้ืนที่บานบอผุด ตําบลบอผุด ที่วัดจากแนวศูนยกลางถนนบอผุด 1 ไปทางทิศตะวันออก เปน

ระยะ 150 เมตร และไปทางทิศตะวันตก เปนระยะ 800 เมตร
(3) พ้ืนที่บานหัวถนน ตําบลมะเร็ต ที่วัดจากหลักที่ดิน ฏ 5305 ไปทางทิศเหนือ เปนระยะ

 900 เมตร และไปทางทิศใต เปนระยะ 600 เมตร
(4) พ้ืนที่บานบางเกา ตําบลหนาเมือง ที่วัดจากแนวศูนยกลางถนนบางเกา ไปทางทิศตะวันออก

เปนระยะ 300 เมตร และไปทางทิศตะวันตก เปนระยะ 500 เมตร
(5) พ้ืนที่บานทองกรูด ตําบลตล่ิงงาม ที่วัดจากหลักกิโลเมตรที่ 8 ของทางหลวงจังหวัดหมายเลข

4170 ไปทางทิศตะวันออก เปนระยะ 600 เมตร และไปทางทิศตะวันตก เปนระยะ 500 เมตร
(6) พ้ืนที่บานทองโตนด ตําบลตล่ิงงาม ที่วัดจากแนวศูนยกลางถนนทองโตนดไปทางทิศตะวันออก

เปนระยะ 250 เมตร และไปทางทิศตะวนัตก เปนระยะ 250 เมตร
(7) พ้ืนที่บานหนาทอน ตําบลอางทอง ที่วัดจากกึ่งกลางสะพานทาเทียบเรือหนาทอนไปทางทิศ

เหนือ เปนระยะ1,000 เมตร และไปทางทิศใต เปนระยะ 1,000 เมตร
“บริเวณที่ 2” หมายความวา พ้ืนที่ในบริเวณที่วัดจากแนวชายฝงทะเลของเกาะสมุย เกาะพะลวย และ

เกาะแตน เขาไปในแผนดิน เปนระยะ 200 เมตร ตลอดแนวชายฝงทะเล เวนแตพ้ืนที่บริเวณที่ 1
“บริเวณที่ 3” หมายความวา พ้ืนที่ในบริเวณเกาะสมุย เกาะพะลวย และเกาะแตน เวนแตพ้ืนที่บริเวณที่ 1

และบริเวณที่ 2
ทั้งนี้ ตามแผนที่ทายกฎกระทรวงนี้

ขอ 2 ใหกําหนดพื้นที่ในทองที่ตําบลแมน้ํา ตําบลบอผุด ตําบลมะเร็ต ตําบลหนาเมือง ตําบลตล่ิงงาม ตําบลลิปะ
นอย และตําบลอางทอง อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนที่ทายกฎกระทรวงนี้ เปนบริเวณ
หามกอสรางอาคารชนิดและประเภทดังตอไปนี้

(ก) ภายในบริเวณที่ 1 หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคารอื่นใด เวนแต
(1) อาคารเดี่ยวชั้นเดียวที่มีความสูงไมเกิน 6 เมตร พ้ืนที่อาคารรวมกันไมเกิน 75 ตารางเมตร และ

มีที่วางโดยรอบอาคารไมนอยกวารอยละ 75 ของที่ดินที่ขออนุญาตกอสรางอาคารนั้น และตองหางจากชายฝงทะเลอยางนอย
10 เมตร

(2) เขื่อน ทางหรือทอระบายน้ํา รั้วหรือกําแพงที่สูงไมเกิน 1 เมตร ประตู และสะพานที่ไมไดสราง
ลงสูทะเล

(3) ทาเทียบเรือของทางราชการ
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(ข) ภายในบริเวณที่ 2 หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร ดังตอไปนี้
(1) อาคารที่มีความสูงเกิน 12 เมตร
(2) โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
(3) โรงมหรสพตามกฎหมายวาดวยการปองกันภยันตรายอันเกิดแตการเลนมหรสพ
(4) อาคารเลี้ยงสัตวทุกชนิดที่มีพ้ืนที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันหรือหลายหลังเกิน 10 ตารางเมตร
(5) อาคารขนาดใหญที่มีพ้ืนที่รวมกันทุกชั้น หรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันเกิน 2,000 ตาราง

เมตร
(6) ตลาดที่มีพ้ืนที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกัน หรอืหลายหลังเกิน 300 ตารางเมตร
(7) โรงซอม สราง หรือบริการยวดยานที่ขับเคล่ือนดวยเครื่องยนตทุกชนิด ซึ่งไมใชโรงงานตาม

กฎหมายวาดวยโรงงาน
(8) ปายหรือส่ิงที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือต้ังปายทุกชนิด เวนแตปายบอกชื่อสถานที่ที่มีความสูงไม

เกิน 12 เมตร
(9) อาคารที่สรางดวยวัสดุไมถาวรหรือไมทนไฟเปนสวนใหญ เวนแตอาคารเดี่ยวชั้นเดียวที่มีความ

สูงไมเกิน 6 เมตร และตองมีระยะหางจากอาคารอื่นโดยรอบไมนอยกวา 5 เมตร
(10) เพิงหรือแผงลอย
(11) อาคารที่มีที่วางในที่ดินแปลงที่กอสรางอาคารนอยกวารอยละ 50 ของเนื้อที่ดินที่ขออนุญาต

กอสรางอาคารนั้น
(12) หองแถวหรือตึกแถว
(13) ฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยการควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
(14) อาคารเก็บสินคา อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่มีลักษณะในทํานองเดียวกันที่ใชเปน

ที่เก็บ พัก หรือขนถายสินคา หรือส่ิงของเพ่ือผลประโยชนทางการคาหรืออุตสาหกรรม ที่มีพ้ืนที่อาคารรวมกันเกิน 100 ตาราง
เมตร

(15) โรงกําจัดมูลฝอย
1 (ค) ภายในบริเวณที่ 3 หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร ดังตอไปนี้

(1) อาคารที่มีความสูงเกิน 12 เมตร
(2) โรงงานทุกประเภท เวนแตโรงงานที่ไมตองหามตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชน

เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี
2 ขอ 2/1 ภายในบริเวณพ้ืนที่ที่กําหนดตามขอ 2 หามมิใหกอสรางอาคารที่มีลักษณะของหลังคาเปนรูปทรงอื่นที่มิใช

อาคารที่มีหลังคาลาดชันตามแบบสถาปตยกรรมไทย สถาปตยกรรมเมืองรอนชื้นหรือสถาปตยกรรมพื้นถ่ินของเกาะสมุย ทั้งนี้
พ้ืนที่หลังคาลาดชันดังกลาวจะตองมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 80 ใน 100 สวนของพื้นที่อาคารที่ปกคลุมดิน และมีสีกลมกลืนธรรมชาติ
เชน สีอิฐ สีดินเผา สีน้ําตาล สีเทา สีเขยีวใบไม เปนตน

ขอ 3 ภายในบริเวณพ้ืนที่ที่กําหนดตามขอ 2 หามมิใหบุคคลใดดัดแปลง หรือเปล่ียนการใชอาคารใด ๆ ใหเปน
อาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะตองหามที่กําหนดตามขอ 2

ขอ 4 อาคารที่มีอยูแลวในพ้ืนที่ที่กําหนดตามขอ 2 กอนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ใหไดรับยกเวนไม
ตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ แตหามดัดแปลง หรือเปล่ียนการใชอาคารดังกลาวใหเปนอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะตอง
หามที่กําหนดตามขอ 2

                                               
1 (ค) ของขอ 2 ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ 1 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 59 (พ.ศ. 2548) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และใหใชความใหมแทนดังที่
พิมพไวแลว
2 ขอ 2/1 เพิ่มเติมโดยขอ 2 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 59 (พ.ศ. 2548) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522



3

ขอ 5 อาคารที่ไดรับอนุญาตใหกอสราง ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใชตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร หรือ
ที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะวาดวยกิจการนั้นกอนวันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดบริเวณหามกอสราง
ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใชอาคารบางชนิด หรือประเภท ในทองที่บางสวนในตําบลแมน้ํา ตําบลบอผุด ตําบลมะเร็ต ตําบลหนา
เมือง ตําบลตล่ิงงาม ตําบลลิปะนอย และตําบลอางทอง อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2531
ใชบังคับ และยังกอสราง ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใชไมแลวเสร็จ ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ แตจะขอ
เปล่ียนแปลงการอนุญาตใหเปนการขัดตอกฎกระทรวงนี้ไมได

ใหไว ณ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2532
เสนาะ เทียนทอง

รัฐมนตรีชวยวาการ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

หมายเหตุ  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากไดมีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดบริเวณ
หามกอสราง ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในทองที่บางสวนในตําบลแมน้ํา ตําบลบอผุด ตําบล
มะเร็ต ตําบลหนาเมือง ตําบลตล่ิงงาม ตําบลลิปะนอย และตําบลอางทอง อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี ลงวันที่ 26
กันยายน พ.ศ. 2531 ซึ่งมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2531 แตมาตรา 13 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 บัญญัติวา ถาไมมีการออกกฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถิ่นภายในหนึ่งปนับแตวันที่ประกาศนั้นมีผลใช
บังคับ ใหประกาศดังกลาวเปนอันยกเลิก และโดยที่สมควรหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใชอาคารบางชนิดหรือบาง
ประเภทภายในบริเวณดังกลาวตอไป จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 106 ตอนที่ 167 วันที่ 3 ตุลาคม 2532




