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กฎกระทรวง 
กําหนดบริเวณหามกอสราง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท   

ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบลบางพระ  ตําบลหูลอง  และตําบลบานเพิง   
อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  (๓)  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  

และมาตรา  ๘  (๑๐)  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  อันเปนพระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติบาง
ประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๑  
มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๔๙  และมาตรา  ๕๐  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ในกฎกระทรวงนี้ 
“บริเวณที่  ๑”  หมายความวา  พ้ืนที่ในบริเวณโครงการพัฒนาลุมน้ําปากพนัง  ตามพระราชดําริ  

และพื้นที่บริเวณดังตอไปนี้ 
ทิศเหนือ  จดเขตทางของทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๓  (ตอนเลี่ยงเมือง)  ฟากใต  

และเขตทางของถนน  นศ.  ๔๐๔๕  สายแยกทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๓  -  บานบางยา   
ฟากใต 
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ทิศตะวันออก  จดเขตทางของถนน  นศ.  ๔๐๔๕  สายแยกทางหลวงแผนดินหมายเลข  
๔๐๑๓  –  บานบางยา  ฟากตะวันตก 

ทิศใต  จดเสนตรงที่เชื่อมระหวางจุดที่ต้ังอยูบนถนน  นศ.  ๔๐๔๕  สายแยกทางหลวง
แผนดินหมายเลข  ๔๐๑๓  -  บานบางยา  ตัดกับเสนขนานระยะ  ๑,๒๐๐  เมตร  จากแนวกึ่งกลาง
แมน้ําปากพนังกับจุดที่อยูหางจากจุดตัดระหวางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๙๔  กับถนนเขา
โครงการลุมแมน้ําปากพนังตามพระราชดําริ  ไปทางทิศใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  
๔๐๙๔  เปนระยะ    ๘๐๐    เมตร 

ทิศตะวันตก   จดเขตทางของทางหลวงแผนดินหมายเลข   ๔๐๙๔   ฟากตะวันออก   
จนบรรจบกับจุดเริ่มตน 

“บริเวณที่  ๒”  หมายความวา  พ้ืนที่บริเวณดังตอไปนี้  เวนแตพ้ืนที่บริเวณที่  ๑   
ทิศเหนือ  จดคลองหอยราก  ฝงใต  ผานแมน้ําปากพนัง  และเปนเสนเลียบแมน้ําปากพนัง   

ฝงตะวันออก  ไปทางทิศเหนือ  จนจดคลองบางปรง  ฝงใต  เลียบคลองบางปรง  ฝงใต  ไปทางทิศ
ตะวันออก  จนจดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๓  (ตอนเลี่ยงเมือง)   

ทิศตะวันออก    จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๓  (ตอนเลี่ยงเมือง)  
ตรงจุดที่หางจากจุดที่ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๓  (ตอนเลี่ยงเมือง)  ตัดกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๔๐๙๔  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๓  (ตอนเลี่ยง
เมือง)  เปนระยะ  ๓,๐๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  เปนระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  และเปนเสน
ขนานระยะ  ๑,๒๐๐  เมตร  กับแนวกึ่งกลางแมน้ําปากพนัง 

ทิศใต    จดเสนตรงที่เชื่อมระหวางจุดที่ต้ังอยูบนถนน  นศ.  ๔๐๔๕  สายแยกทางหลวง
แผนดินหมายเลข  ๔๐๑๓  -  บานบางยา  ตัดกับเสนขนานระยะ  ๑,๒๐๐  เมตร  จากแนวกึ่งกลาง
แมน้ําปากพนังกับจุดที่อยูหางจากจุดตัดระหวางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๙๔  กับถนนเขา
โครงการลุมแมน้ําปากพนังตามพระราชดําริไปทางทิศใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  
๔๐๙๔  เปนระยะ  ๘๐๐  เมตร  และจากจุดนี้เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเปนระยะ   
๑,๐๐๐  เมตร 

ทิศตะวันตก    จดเสนตรงที่เริ่มจากจุดที่อยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๙๔   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  เปนระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  ตรงจุดที่ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๙๔  
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ตัดกับถนนเขาโครงการลุมแมน้ําปากพนังตามพระราชดําริ  ไปทางทิศใตตามแนวทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๔๐๙๔  เปนระยะ  ๘๐๐  เมตร  ไปทางทิศเหนือ  จนบรรจบกับจุดเริ่มตน 
ทั้งนี้   ตามแผนที่ทายกฎกระทรวงนี้ 

ขอ ๒ ใหกําหนดพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบลบางพระ  ตําบลหูลอง  และตําบลบานเพิง  
อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนที่ทายกฎกระทรวงนี้เปน
บริเวณหามกอสรางอาคารชนิดและประเภท  ดังตอไปนี้ 

(ก) ภายในบริเวณที่  ๑  หามกอสรางอาคารอื่นใด  เวนแต 
 (๑) อาคารเดี่ยวท่ีมีความสูงไมเกิน  ๖  เมตร  พ้ืนที่อาคารรวมกันไมเกิน  ๑๕๐  ตารางเมตร  

โดยอาคารแตละหลังหางกันไมนอยกวา  ๔  เมตร  หางเขตที่ดินของผูอื่นไมนอยกวา  ๒  เมตร  และมี
ที่วางโดยรอบอาคารไมนอยกวารอยละ  ๗๕  ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาตกอสรางอาคารนั้น 

 (๒) เขื่อน  สะพาน  ทางหรือทอระบายน้ํา  ทาน้ํา  รั้ว  กําแพง หรือประตู 
 (๓) อาคารของทางราชการ 
(ข) ภายในบริเวณที่  ๒  หามกอสรางอาคาร  ดังตอไปนี้ 
 (๑) อาคารที่มีความสูงเกิน  ๑๒  เมตร 
 (๒ โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานจําพวกที่  ๑  และ

โรงงานจําพวกที่  ๒  ที่มีพ้ืนที่นอยกวา  ๑๐๐  ตารางเมตร 
 (๓) โรงมหรสพ 
 (๔) อาคารเลี้ยงสัตวทุกชนิดที่มีพ้ืนที่ทุกชั้นในหลังเดียวกัน  หรือหลายหลังรวมกัน

เกิน  ๑๐  ตารางเมตร  หรือเปนไปเพื่อการคา  หรือกอเหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข 
 (๕) อาคารที่มีพ้ืนที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน  ๒,๐๐๐  ตารางเมตร 
 (๖)  ตลาดที่มีพ้ืนที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน  ๓๐๐  ตารางเมตร  

หรือตลาดที่มีระยะหางจากเขตที่ดินตลาดอื่นนอยกวา  ๕๐  เมตร 
 (๗) สถานที่บรรจุกาซและสถานที่ เก็บกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซ

ปโตรเลียมเหลว 
 (๘) สถานที่เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อการจําหนาย  และสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงตาม

กฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 
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 (๙) ปายหรือสิ่งที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือต้ังปายทุกชนิด  เวนแตปายบอกชื่อสถานที่
หรือเสนทางหรือสิ่งที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือต้ังปายดังกลาวที่มีความสูงไมเกิน  ๑๒  เมตร 

 (๑๐) หองแถวหรือตึกแถวที่มีความสูงเกิน  ๑๒  เมตร 
 (๑๑) อาคารเก็บสินคา  อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่มีลักษณะในทํานอง

เดียวกันที่ใชเปนที่เก็บ  พัก  หรือขนถายสินคาหรือสิ่งของเพื่อประโยชนทางการคาหรืออุตสาหกรรม
ที่มีพ้ืนที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 

 (๑๒) โรงกําจัดขยะมูลฝอย 
 (๑๓) โรงฆาสัตว 
การวัดความสูงใหวัดจากระดับพ้ืนดินถึงสวนที่สูงที่สุดของอาคาร 
ขอ ๓ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดตามขอ  ๒  หามบุคคลใดดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช

อาคารใด  ๆ  ใหเปนอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอ  ๒ 
ขอ ๔ อาคารที่มีอ ยูแลวในบริ เวณพื้นที่ที่กํ าหนดตามขอ   ๒   กอนหรือในวันที่

กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้  แตหามดัดแปลงหรือ
เปลี่ยนการใชอาคารดังกลาวใหเปนอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอ   ๒ 

ขอ  ๕  อาคารที่ไดรับใบอนุญาตหรือใบรับแจงการกอสราง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  หรือท่ีไดรับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะวาดวยกิจการนั้น 
กอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  และยังกอสราง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใชไมแลวเสร็จ   
ใหไดรับการยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้  แตจะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจง
ใหเปนการขัดตอกฎกระทรวงนี้ไมได 
 
 ใหไว ณ วันที่  ๗  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
 สุธรรม  แสงประทุม 
 รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย  ปฏิบัติราชการแทน 
 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
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หมายเหตุ :    เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  เนื่องจากไดมีประกาศกระทรวงมหาดไทย  เร่ือง  
กําหนดบริเวณหามกอสราง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท  ในพื้นที่บางสวนใน
ทองที่ตําบลบางพระ  ตําบลปากพนัง  ตําบลหูลอง  และตําบลบานเพิง  อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ลงวันที่  ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๔๖  ซ่ึงมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่  ๑๕  มกราคม  ๒๕๔๗  เปนตนมา  แตมาตรา  ๑๓  
วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  บัญญัติวา  ถาไมมีการออกกฎกระทรวงหรือ
ขอบัญญัติทองถ่ินภายในหนึ่งปนับแตวันที่ประกาศนั้นมีผลใชบังคับ  ใหประกาศดังกลาวเปนอันยกเลิก  และ
โดยที่สมควรหามกอสราง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภทในบริเวณดังกลาวตอไป
ยกเวนในทองที่ตําบลปากพนัง   เพื่อประโยชนในดานการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม  การสถาปตยกรรมและการ
ควบคุมความหนาแนนของอาคาร  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 


