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กฎกระทรวง
กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด
หรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่อําเภอคุระบุรี อําเภอตะกั่วปา

อําเภอทายเหมือง อําเภอเมืองพังงา อําเภอทับปุด อําเภอตะกั่วทุง
และอําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

พ.ศ. 2544

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5(3) แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และมาตรา 8(10) แหงพระราช
บัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 อันเปนพระราช
บัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 31 มาตรา 
35 มาตรา 48 มาตรา 49 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบท
บัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีการกระทรวงมหาดไทยโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว ดัง
ตอไปนี้

ขอ 1 ในกฎกระทรวงนี้
“แนวชายฝงทะเล” หมายความวา แนวที่น้ําทะเลขึ้นสูงสุดตามปกติทางธรรมชาติ
“บริเวณที่ 1” หมายความวา

(ก) พ้ืนที่ที่วัดจากแนวชายฝงทะเลของจังหวัดพังงาเขาไปในแผนดินเปนระยะ 75 เมตร ตลอดแนวชาย
ฝงทะเล

(ข) พ้ืนทีท่ีวั่ดจากแนวชายฝงทะเลของเกาะทกุเกาะในเขตจงัหวดัพังงาเขาไปในแผนดนิเปนระยะ 75 เมตร
“บริเวณที่ 2” หมายความวา พ้ืนที่ในบริเวณที่วัดจากแนวเขตบริเวณที่ 1 ตลอดแนวเขาไปอีกเปนระยะ 150 เมตร
“บริเวณที่ 3” หมายความวา พ้ืนที่ในบริเวณที่วัดจากแนวเขตบริเวณที่ 2 ตลอดแนวเขาไปอีกเปนระยะ 300 เมตร

ขอ 2 ใหกําหนดพื้นที่บางสวนในทองที่อําเภอคุระบุรี อําเภอตะกั่วปา อําเภอทายเหมือง อําเภอเมืองพังงา 
อําเภอทบัปุด อําเภอตะกั่วทุง และอําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา และเกาะทุกเกาะในจังหวัดพังงา เปนบริเวณหามกอสราง
อาคารชนิดและประเภท ดังตอไปนี้

1 (ก) ภายในบริเวณที่ 1 หามบุคคลใดกอสรางอาคารอื่นใด เวนแต
(1) อาคารเดี่ยวที่เปนอาคารอยูอาศัยชั้นเดียว ใตถุนโลงสูงไมนอยกวา 0.80 เมตร มีความสูงของ

อาคารไมเกิน 7 เมตร พ้ืนที่อาคารรวมกันไมเกิน 90 ตารางเมตร โดยอาคารแตละหลังตั้งหางกันไมนอยกวา 4 เมตร หางเขตที่
ดินของผูอ่ืนไมนอยกวา 2 เมตร มีที่วางโดยรอบอาคารไมนอยกวารอยละ 75 ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาตกอสรางอาคารนั้น 
และตองหางจากแนวชายฝงทะเลไมนอยกวา 30 เมตร

(2) สระวายน้ําที่มีความสูงจากพื้นดินไมเกิน 1 เมตร และตองหางจากแนวชายฝงทะเลไมนอยกวา 
30 เมตร

(3) เขื่อน ทาเทียบเรือ ทางหรือทอระบายน้ํา และร้ัวหรือกําแพงที่มีความสูงไมเกิน 2 เมตร ซึ่งมี
ลักษณะโปรง หรือมีสวนที่เปนผนังทึบสูงจากพื้นดินไมเกิน 1 เมตร

(ข) ภายในบริเวณที่ 2 หามบุคคลใดกอสรางอาคาร ดังตอไปนี้
(1) อาคารที่มีความสูงเกิน 12 เมตร
(2) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
(3) โรงมหรสพ

                                               
1 (ก) ของขอ 2 ถูกยกเลิกโดย ขอ 1 แหงกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวแลว
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(4) สถานีขนสงตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก
(5) อาคารเลี้ยงสัตวทุกชนิดที่มีพ้ืนที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน 10 ตาราง

เมตร หรือเปนไปเพ่ือการคาหรือกอเหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
(6) อาคารขนาดใหญที่มีพ้ืนที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร
(7) ตลาดที่มีพ้ืนที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน 300 ตารางเมตร หรือตลาดที่มี

ระยะหางจากตลาดอื่นนอยกวา 50 เมตร
(8) โรงซอม สราง หรือบริการยวดยานที่ขับเคล่ือนดวยเครื่องยนตทุกชนิดซึ่งไมใชโรงงานตาม

กฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตบริการเกี่ยวกับเรือ
(9) สถานที่บรรจุกาซและสถานที่เก็บกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว
(10) สถานที่เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือการจําหนายขาย และสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงตาม

กฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
2 (11) สถานพยาบาลประเภทที่รับผูปวยไวคางคืน

(12) ปายหรือส่ิงที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือต้ังปายทุกชนิด เวนแตปายบอกชื่อสถานที่ที่มีความสูงไม
เกิน 12 เมตร

(13) อาคารที่สรางดวยวัสดุที่ไมถาวรหรือไมทนไฟเปนสวนใหญ เวนแตเปนอาคารเดี่ยวที่มีความ
สูงไมเกิน 6 เมตร และตองมีระยะหางจากอาคารอื่นโดยรอบไมนอยกวา 5 เมตร

(14) หองแถวหรือตึกแถว
3 (15) อาคารที่มีที่วางโดยรอบในที่ดินแปลงที่กอสรางอาคารนอยกวารอยละ 60 ของที่ดินแปลงที่ขอ

อนุญาตกอสรางอาคารนั้น
(16) อาคารที่มีระยะหางจากอาคารอีกหลังหนึ่งนอยกวา 2 เมตร ในที่ดินแปลงที่ขออนุญาตกอ

สรางอาคารนั้น
(17) อาคารเก็บสินคา อาคารหรอืสวนหนึง่สวนใดของอาคารทีม่ลัีกษณะในทํานองเดยีวกนัทีใ่ชเปนที่

เกบ็ พัก หรอืขนถายสนิคา หรือส่ิงของเพ่ือประโยชนทางการคา หรืออุตสาหกรรมที่มีพ้ืนที่อาคารรวมกันเกิน 100 ตารางเมตร
(18) โรงกําจัดมูลฝอย

4 (19) ศาสนสถาน
(20) ฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน
(21) อาคารเก็บวัตถุอันตราย

(ค) ภายในบริเวณที่ 3 หามบุคคลใดกอสรางอาคาร ดังตอไปนี้
5 (1) อาคารที่มีความสูงตั้งแต 23 เมตร ขึ้นไป และอาคารตาม (ข) (5) (8) และ (9)

(2) โรงงานทุกประเภท เวนแตโรงงานที่ประกอบกิจการโดยไมกอเหตุรําคาญ ตามกฎหมายวาดวย
การสาธารณสุข หรือไมเปนมลพิษตอชุมชนหรือส่ิงแวดลอม และมีพ้ืนที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไมเกิน 300 
ตารางเมตร

(3) อาคารตาม (ข) (17) ที่มีพ้ืนที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน 200 ตารางเมตร
6 (4) อาคารที่มีที่วางโดยรอบในที่ดินแปลงที่กอสรางอาคารนอยกวารอยละ 40 ของที่ดินแปลงที่ขอ

อนุญาตกอสรางอาคารนั้น
การวัดความสูงใหวัดจากระดับพ้ืนดินถึงสวนที่สูงที่สุดของอาคาร

                                               
2 (11) ของ (ข) ของขอ 2 ถูกยกเลิกโดย ขอ 2 แหงกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวแลว
3 (15) ของ (ข) ของขอ 2 ถูกยกเลิกโดย ขอ 3 แหงกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวแลว
4 (19) (20) และ (21) ของ (ข) ของขอ 2 เพิ่มเติมโดย ขอ 4 แหงกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
5 (1) ของ (ค) ของขอ 2 ถูกยกเลิกโดย ขอ 5 แหงกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวแลว
6 (4) ของ (ค) ของขอ 2 ถูกยกเลิกโดย ขอ 6 แหงกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวแลว
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7 ขอ 2/1 ภายในบริเวณพ้ืนที่ที่กําหนดตามขอ 2 หามกอสรางอาคาร ดังตอไปนี้
(ก) อาคารที่มีหองใตดิน เวนแตเปนหองลิฟต หองเครื่อง หรือถังเก็บน้ําใตดิน
(ข) อาคารที่มีลักษณะของหลังคาเปนรูปทรงอื่นที่มิใชอาคารที่มีหลังคาลาดชันตามแบบสถาปตยกรรม

ไทย สถาปตยกรรมเมืองรอนชื้น หรือสถาปตยกรรมพื้นถ่ิน ทั้งนี้ พ้ืนที่หลังคาลาดชันดังกลาวจะตองมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 80 ใน 
100 สวนของพื้นที่อาคารที่ปกคลุมดินและมีสีกลมกลืนธรรมชาติ เชน สีอิฐ สีดินเผา สีน้ําตาล สีเทา สีเขียวใบไม เปนตน

ขอ 3 ภายในบริเวณพ้ืนที่ที่กําหนดตามขอ 2 หามบุคคลใดดัดแปลง หรือเปล่ียนการใชอาคารใดๆ ใหเปนอาคาร
ชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามที่กําหนดไวในขอ 2

ขอ 4 อาคารที่มอียูแลวในพ้ืนที่ที่กําหนดตามขอ 2 กอนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ใหไดรับยกเวนไม
ตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ แตหามดัดแปลง หรือเปล่ียนการใชอาคารดังกลาวใหเปนอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะตอง
หามตามที่กําหนดในขอ 2

ขอ 5 อาคารที่ไดรับใบอนุญาตหรือใบรับแจงการกอสราง ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใชตามกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมอาคาร หรือที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะวาดวยกิจการนั้นกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ และยังกอสราง ดัด
แปลง หรือเปล่ียนการใชไมแลวเสร็จ ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ แตจะขอเปล่ียนแปลงการอนุญาตหรือการ
แจงใหเปนการขัดตอกฎกระทรวงนี้ไมได

ใหไว ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2544
สรอรรถ กล่ินประทุม

รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

หมายเหตุ  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากไดมีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดบริเวณ
หามกอสราง ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในทองที่บางสวนในอําเภอคุระบุรี อําเภอตะกั่วปา 
อําเภอทายเหมือง อําเภอเมืองพังงา อําเภอทับปุด และอําเภอตะกั่วทุง จังหวัดพังงา ลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2543 ซึ่งมีผลใช
บังคับตั้งแตวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2543 เปนตนมา แตมาตรา 13  วรรคสอง แหงพระราชบัญญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
บัญญัติวา ถาไมมีการออกกฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถิ่นภายในหนึ่งปนับแตวันที่ประกาศนั้นมีผลใชบังคับ ใหประกาศดัง
กลาวเปนอันยกเลิก และโดยที่สมควรหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภทในบริเวณดัง
กลาวและเกาะทุกเกาะตอไป และสมควรขยายเขตหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ใน
พ้ืนที่บางสวนในทองที่อําเภอเกาะยาวดวย เพ่ือประโยชนในดานการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การสถาปตยกรรม และการควบ
คุมความหนาแนนของอาคาร จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 118 ตอนที่ 88 ก วันที่ 1 ตุลาคม 2544

                                               
7 ขอ 2/1 เพิ่มเติมโดย ขอ 7 แหงกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551



พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

กฎหมายอาคาร

4

กฎกระทรวง กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท 
ในพื้นที่บางสวนในทองที่อําเภอคุระบุรี อําเภอตะกั่วปา อําเภอทายเหมือง อําเภอเมืองพังงา อําเภอทับ
ปุด อําเภอตะกั่วทุง และอําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

ขอ 8 อาคารที่มีอยูแลวในบริเวณพ้ืนที่ที่กําหนดตามขอ 2 แหงกฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง 
หรือเปล่ียนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางสวนในทองที่อําเภอคุระบุรี อําเภอตะกั่วปา อําเภอทายเหมือง 
อําเภอเมืองพังงา อําเภอทับปุด อําเภอตะกั่วทุง และอําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. 2544 กอนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ใช
บังคับ ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ แตหามดัดแปลงหรือเปล่ียนการใชอาคารดังกลาวใหเปนอาคารชนิดหรือ
ประเภทที่มีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 6 และขอ 7

ขอ 9 อาคารที่ไดรับใบอนุญาตหรือใบรับแจงการกอสราง ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใชตามกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมอาคาร หรือที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะวาดวยกิจการนั้นกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ และยังกอสราง ดัด
แปลง หรือเปล่ียนการใชไมแลวเสร็จ ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ แตจะขอเปล่ียนแปลงการอนุญาตหรือการ
แจงใหเปนการขัดตอกฎกระทรวงนี้ไมได

หมายเหตุ  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากไดเกิดเหตุการณธรณีพิบัติภัยบริเวณชายฝงทะเลอันดา
มันในทองที่บางสวนในอําเภอคุระบุรี อําเภอตะกั่วปา อําเภอทายเหมือง อําเภอเมืองพังงา อําเภอทับปุด อําเภอตะกั่วทุง และ
อําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ซึ่งกอใหเกิดความเสียหายแกอาคารบานเรือนเปนจํานวนมาก จึงมีความจําเปนตองแกไขเพ่ิมเติม
มาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการกอสราง ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใชอาคารในบริเวณดังกลาว ตามที่ไดกําหนดโดยกฎ
กระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางสวนในทองที่ 
อําเภอคุระบุรี อําเภอตะกั่วปา อําเภอทายเหมือง อําเภอเมืองพังงา อําเภอทับปุด อําเภอตะกั่วทุง และอําเภอเกาะยาว จังหวัด
พังงา พ.ศ. 2544 ซึ่งใชบังคับในทองที่ดังกลาวใหเหมาะสมยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือประโยชนในดานความปลอดภัย การรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม การผังเมือง และการสถาปตยกรรม จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 125 ตอนที่ 60 ก วันที่ 28 เมษายน 2551


