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กฎกระทรวง
กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท
ในพื้นที่บางสวนในทองที่อําเภอเกาะลันตา อําเภอคลองทอม อําเภอเมืองกระบี่
อําเภอเหนือคลอง และอําเภออาวลึก จังหวัดกระบี่
พ.ศ. 2547
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5(3) แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และมาตรา 8(10) แหงพระราช
บัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 อันเปนพระราช
บัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 31 มาตรา
35 มาตรา 48 มาตรา 49 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบท
บัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว ดัง
ตอไปนี้
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ขอ 1 ในกฎกระทรวงนี้
“แนวชายฝงทะเล” หมายความวา แนวที่น้ําทะเลขึ้นสูงสุดตามปกติทางธรรมชาติ
“บริเวณที่ 1” หมายความวา
(ก) พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวชายฝงทะเลของจังหวัดกระบี่เขาไปในแผนดินเปนระยะ 50 เมตร ตลอด
แนวชายฝงทะเล
(ข) พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวชายฝงทะเลของเกาะทุกเกาะในเขตจังหวัดกระบี่ ยกเวนเกาะพีพีดอน
เขาไปในแผนดินเปนระยะ 50 เมตร
“บริเวณที่ 2” หมายความวา พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวเขตบริเวณที่ 1 และบริเวณที่ 4 ตลอดแนวเขาไปอีกเปน
ระยะ 150 เมตร
“บริเวณที่ 3” หมายความวา พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวเขตบริเวณที่ 2 ตลอดแนวเขาไปอีกเปนระยะ 300 เมตร
“บริเวณที่ 4” หมายความวา พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวชายฝงทะเลของเกาะพีพีดอน จังหวัดกระบี่ เขาไปในแผน
ดินเปนระยะ 50 เมตร
ขอ 2 ใหกําหนดพื้นที่บางสวนในทองที่อําเภอเกาะลันตา อําเภอคลองทอม อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง
และอําเภออาวลึก จังหวัดกระบี่ และเกาะทุกเกาะในจังหวัดกระบี่ เปนบริเวณหามกอสรางอาคารชนิดและประเภท ดังตอไปนี้
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(ก) ภายในบริเวณที่ 1 หามบุคคลใดกอสรางอาคารอื่นใด เวนแต
(1) อาคารเดี่ยวที่เปนอาคารอยูอาศัยชั้นเดียว ใตถุนโลงสูงไมนอยกวา 0.80 เมตร มีความสูงไมเกิน
7 เมตร พื้นที่อาคารรวมกันไมเกิน 75 ตารางเมตร โดยอาคารแตละหลังตั้งหางกันไมนอยกวา 4 เมตร หางเขตที่ดินของผูอื่นไม
นอยกวา 2 เมตร มีที่วางโดยรอบอาคารไมนอยกวารอยละ 75 ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาตกอสรางอาคารนั้น และตองหางจาก
แนวชายฝงทะเลไมนอยกวา 30 เมตร
(2) สระวายน้ําที่มีความสูงจากพื้นดินไมเกิน 1 เมตร และตองหางจากแนวชายฝงทะเลไมนอยกวา
30 เมตร
(3) เขื่อน ทาเทียบเรือ ทางหรือทอระบายน้ํา
(ข) ภายในบริเวณที่ 2 หามบุคคลใดกอสรางอาคาร ดังตอไปนี้
(1) อาคารที่มีความสูงเกิน 12 เมตร
(2) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงานจําพวกที่ 1 และโรงงานจําพวกที่
2 ที่มีพื้นที่นอยกวา 100 ตารางเมตร
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ขอ 1 ความเดิมถูกยกเลิกโดย ขอ 1 แหง กฎกระทรวง กําหนดบริเวณหามกอสรางฯลฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวแลว
ขอ 2(ก) ความเดิมถูกยกเลิกโดย ขอ 2 แหง กฎกระทรวง กําหนดบริเวณหามกอสรางฯลฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวแลว
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(3) โรงมหรสพ
(4) อาคารเลี้ยงสัตวทุกชนิดที่มีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน 10 ตาราง
เมตร หรือเปนไปเพื่อการคาหรือกอเหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
(5) อาคารขนาดใหญที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชัน้ หนึง่ ชัน้ ใดในหลังเดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร
(6) ตลาดที่มีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน 300 ตารางเมตร หรือตลาดที่มี
ระยะหางจากเขตที่ดินตลาดอื่นนอยกวา 50 เมตร
(7) โรงซอม สราง หรือบริการยวดยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตทุกชนิด เวนแตบริการเกี่ยวกับเรือ
(8) สถานที่บรรจุกาซและสถานที่เก็บกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว
(9) สถานที่เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อการจําหนาย ขาย และสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมาย
วาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(10) ปายหรือสิ่งที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือตั้งปายทุกชนิด เวนแตปายบอกชื่อสถานที่ที่มีความสูงไม
เกิน 8 เมตร
(11) หองแถวหรือตึกแถว
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(12) อาคารที่มีที่วางโดยรอบในที่ดินแปลงที่กอสรางอาคารนอยกวารอยละ 60 ของที่ดินแปลงที่ขอ
อนุญาตกอสรางอาคารนั้น
(13) ฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยการควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
(14) อาคารเก็บสินคา อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่มีลักษณะในทํานองเดียวกันที่ใชเปนที่
เก็บ พัก หรือขนถายสินคาหรือสิ่งของเพื่อประโยชนทางการคาหรืออุตสาหกรรม ที่มีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันหรือหลายหลัง
รวมกันเกิน 100 ตารางเมตร
(15) โรงกําจัดขยะมูลฝอย
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(16) สถานพยาบาลประเภทที่รับผูปวยไวคางคืน
(17) ศาสนสถาน
(18) อาคารเก็บวัตถุอันตราย
(ค) ภายในบริเวณที่ 3 หามบุคคลใดกอสรางอาคาร ดังตอไปนี้
(1) อาคารที่มีความสูงเกิน 16 เมตร
(2) อาคารตาม (ข)(2) และ (5)
(3) อาคารตาม (ข)(14) ที่มีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน 200 ตารางเมตร
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(4) อาคารที่มีที่วางโดยรอบในที่ดินแปลงที่กอสรางอาคารนอยกวารอยละ 40 ของที่ดินแปลงที่ขอ
อนุญาตกอสรางอาคารนั้น
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(ง) ภายในบริเวณที่ 4 หามบุคคลใดกอสรางอาคารอื่นใด เวนแตอาคารเดี่ยวที่เปนอาคารอยูอาศัย ใตถุน
โลงสูงไมนอยกวา 0.80 เมตร มีความสูงของอาคารไมเกิน 9 เมตร พื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันไมเกิน 200 ตารางเมตร โดย
อาคารแตละหลังตั้งหางกันไมนอยกวา 4 เมตร หางเขตที่ดินของผูอื่นไมนอยกวา 2 เมตร มีที่วางโดยรอบอาคารไมนอยกวา
รอยละ 75 ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาตกอสรางอาคารนั้น และตองหางจากแนวชายฝงทะเลไมนอยกวา 30 เมตร
การวัดความสูงใหวัดจากระดับพื้นดินถึงสวนที่สูงที่สุดของอาคาร
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ขอ 2/1 ภายในบริเวณที่ 2 และบริเวณที่ 3 ของเกาะพีพีดอน จังหวัดกระบี่ หามบุคคลใดกอสรางโรงแรม เวนแต
เปนโรงแรมที่ไดรับอนุญาตใหกอสรางและไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจโรงแรมโดยถูกตอง และเปนการกอสรางทดแทน
อาคารเดิมที่ไดรับความเสียหายจากธรณีพิบัติภัย เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 และอยูภายใตหลักเกณฑและเงื่อนไข ดัง
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ขอ 2(ข)(12) ความเดิมถูกยกเลิกโดย ขอ 3 แหง กฎกระทรวง กําหนดบริเวณหามกอสรางฯลฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวแลว
ขอ 2(ข)(16) (17) (18) เพิ่มเติมโดย ขอ 4 แหง กฎกระทรวง กําหนดบริเวณหามกอสรางฯลฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
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ขอ 2(ค)(4) ความเดิมถูกยกเลิกโดย ขอ 5 แหง กฎกระทรวง กําหนดบริเวณหามกอสรางฯลฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวแลว
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ขอ 2(ง) เพิ่มเติมโดย ขอ 6 แหง กฎกระทรวง กําหนดบริเวณหามกอสรางฯลฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
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ขอ 2/1 เพิ่มเติมโดย ขอ 7 แหง กฎกระทรวง กําหนดบริเวณหามกอสรางฯลฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
4

3
ตอไปนี้
(1) มีจํานวนหองพักและพื้นที่อาคารรวมไมเกินกวาที่ไดรับอนุญาตไวเดิม
(2) มีความสูงของอาคารไมเกิน 9 เมตร โดยมีใตถุนโลงและสูงไมนอยกวา 0.80 เมตร
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ขอ 3

ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดตามขอ 2 หามกอสรางอาคาร ดังตอไปนี้
(ก) อาคารที่มีหองใตดิน เวนแตหองลิฟต หองเครื่อง หรือถังเก็บน้ําใตดิน
(ข) อาคารที่มีลักษณะของหลังคาเปนรูปทรงอื่นใดที่มิใชรูปทรงหลังคาลาดชันตามแบบสถาปตยกรรม
ไทย สถาปตยกรรมเมืองรอนชื้น หรือสถาปตยกรรมพื้นถิ่น ทั้งนี้ พื้นที่หลังคาลาดชันดังกลาวจะตองมีพื้นที่ไมนอยกวา 80 ใน
100 สวนของพื้นที่อาคารที่ปกคลุมดิน และมีสีกลมกลืนธรรมชาติ เชน สีอิฐ สีดินเผา สีน้ําตาล สีเทา สีเขียวใบไม เปนตน
ขอ 4 ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดตามขอ 2 หามมิใหบุคคลใดดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใชอาคารใดๆ ใหเปน
อาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามที่กําหนดไวในขอ 2
ขอ 5 อาคารที่มีอยูแลวในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดตามขอ 2 กอนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ใหไดรับยก
เวนไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้
แตหามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใชอาคารดังกลาวใหเปนอาคารชนิดหรือประเภทที่มี
ลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอ 2
ขอ 6 อาคารที่ไดรับใบอนุญาตหรือใบรับแจงการกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชตามกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมอาคาร หรือที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะวาดวยกิจการนั้นกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ และยังกอสราง ดัด
แปลง หรือเปลี่ยนการใชไมแลวเสร็จ ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ แตจะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการ
แจงใหเปนการขัดตอกฎกระทรวงนี้ไมได
ใหไว ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547
โภคิน พลกุล
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากไดมีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดบริเวณ
หามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่อําเภออาวลึก อําเภอเมือง
กระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองทอม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2546 ซึ่งมีผลใชบังคับตั้งแต
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2546 เปนตนมา แตมาตรา 13 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บัญญัติวา ถาไมมี
การออกกฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถิ่นภายในหนึ่งปนับแตวนั ที่ประกาศนั้นมีผลใชบังคับ ใหประกาศดังกลาวเปนอันยกเลิก
และโดยที่สมควรหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภทในบริเวณดังกลาวและเกาะทุกเกาะ
ในจังหวัดกระบี่ เพื่อประโยชนในดานการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การสถาปตยกรรม และการควบคุมความหนาแนนของ
อาคาร จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 121 ตอนพิเศษ 67ก วันที่ 1 พฤศจิกายน 2547

8

ขอ 3 ความเดิมถูกยกเลิกโดย ขอ 8 แหง กฎกระทรวง กําหนดบริเวณหามกอสรางฯลฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวแลว

4
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บาง
สวนในทองที่อําเภอเกาะลันตา อําเภอคลองทอม อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง และอําเภออาวลึก จังหวัด
กระบี่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากไดเกิดเหตุการณธรณีพิบัติภัยบริเวณชายฝงทะเลอันดา
มันในทองที่บางสวนในอําเภอเกาะลันตา อําเภอคลองทอม อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง และอําเภออาวลึก จังหวัดกระบี่
ซึ่งกอใหเกิดความเสียหายแกอาคารบานเรือนเปนจํานวนมากโดยเฉพาะบริเวณเกาะพีพีดอน จึงมีความจําเปนตองแกไขเพิ่ม
เติมมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารในบริเวณดังกลาว ตามที่ไดกําหนดโดยกฎ
กระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่
อําเภอเกาะลันตา อําเภอคลองทอม อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง และอําเภออาวลึก จังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2547 ซึ่งใช
บังคับในทองที่ดังกลาวใหเหมาะสมยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในดานความปลอดภัย การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การผังเมือง
และการสถาปตยกรรม จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 124 ตอนที่ 79ก วันที่ 12 พฤศจิกายน 2550

