
หนา   ๒๕ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๙๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   กันยายน   ๒๕๔๙ 
 

 
 

 
 
 
 
 

กฎกระทรวง 
กําหนดบริเวณหามกอสราง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใชอาคาร 
บางชนิดหรือบางประเภท  ในพื้นที่บางสวนในทองที่อาํเภอกันตัง   

ก่ิงอําเภอหาดสําราญ  อําเภอปะเหลียน  อําเภอปะเหลียน  และอําเภอสิเกา  จังหวัดตรัง 
พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  (๓)  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
และมาตรา  ๘  (๑๐)  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ 
“แนวชายฝงทะเล”  หมายความวา  แนวที่น้ําทะเลขึ้นสูงสุดตามปกติทางธรรมชาติ 
“บริเวณที่  ๑”  หมายความวา 
(ก) พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวชายฝงทะเลของจังหวัดตรังเขาไปในแผนดินเปนระยะ  ๕๐  เมตร  

ตลอดแนวชายฝงทะเล 
(ข) พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวชายฝงทะเลของเกาะทุกเกาะในเขตจังหวัดตรังเขาไปในแผนดิน

เปนระยะ  ๕๐  เมตร 
“บริเวณที่  ๒”  หมายความวา  พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวเขตบริเวณที่  ๑  ตลอดแนวเขาไปอีก

เปนระยะ  ๑๕๐  เมตร 
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“บริเวณที่  ๓”  หมายความวา  พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวเขตบริเวณที่  ๒  ตลอดแนวเขาไปอีก
เปนระยะ  ๓๐๐  เมตร 

ขอ ๒ ใหกําหนดพื้นที่บางสวนในทองที่อําเภอกันตัง  ก่ิงอําเภอหาดสําราญ  อําเภอปะเหลียน  
อําเภอปะเหลียน  และอําเภอสิเกา  จังหวัดตรัง  และเกาะทุกเกาะในจังหวัดตรัง  เปนบริเวณหามกอสราง
อาคารชนิดและประเภท  ดังตอไปนี้ 

(ก) ภายในบริเวณที่  ๑  หามบุคคลใดกอสรางอาคารอื่นใด  เวนแต  
  (๑) อาคารเด่ียวที่เปนอาคารอยูอาศัยที่มีความสูงไมเกิน  ๖  เมตร  พื้นที่อาคารรวมกัน

ไมเกิน  ๗๕  ตารางเมตร  โดยอาคารแตละหลังต้ังหางกันไมนอยกวา  ๔  เมตร  หางเขตที่ดินของผูอื่น
ไมนอยกวา  ๒  เมตร  มีที่วางโดยรอบอาคารไมนอยกวารอยละ  ๗๕  ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาต
กอสรางอาคารนั้น  และตองหางจากแนวชายฝงทะเลไมนอยกวา  ๓๐  เมตร 

  (๒) เข่ือน  ทาเทียบเรือ  ทางหรือทอระบายน้ํา 
(ข) ภายในบริเวณที่  ๒  หามบุคคลใดกอสรางอาคาร  ดังตอไปนี้ 
  (๑) อาคารที่มีความสูงเกิน  ๑๒  เมตร 
  (๒) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานจําพวกที่  ๑  และโรงงาน

จําพวกที่  ๒  ที่มีพื้นที่นอยกวา  ๑๐๐  ตารางเมตร 
  (๓) โรงมหรสพ 
  (๔) สถานีขนสงตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก 
  (๕) อาคารเลี้ยงสัตวทุกชนิดที่มีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน  

๑๐  ตารางเมตร  หรือเปนไปเพื่อการคาหรือกอเหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข 
  (๖) อาคารขนาดใหญที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันเกิน   

๒,๐๐๐  ตารางเมตร 
  (๗) ตลาดที่มีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน  ๓๐๐  ตารางเมตร  

หรือตลาดที่มีระยะหางจากเขตที่ดินตลาดอื่นนอยกวา  ๕๐  เมตร 
  (๘) โรงซอม  สราง  หรือบริการยวดยานที่ขับเคลื่อนดวยเคร่ืองยนตทุกชนิด  เวนแต

บริการเกี่ยวกับเรือ 
  (๙) สถานที่บรรจุกาซและสถานที่เก็บกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว 
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 (๑๐) สถานที่ เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อการจําหนายและสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

 (๑๑) สถานพยาบาลประเภทที่รับผูปวยไวคางคืน 
 (๑๒) ศาสนสถานและสถานศึกษา 
 (๑๓) ปายหรือส่ิงที่สรางข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปายทุกชนิด  เวนแตปายบอกชื่อสถานที่ 

ที่มีความสูงไมเกิน  ๑๒  เมตร 
 (๑๔) อาคารที่สรางดวยวัสดุที่ไมถาวรหรือไมทนไฟเปนสวนใหญ  เวนแตเปนอาคาร

เด่ียวที่มีความสูงไมเกิน  ๖  เมตร  และตองมีระยะหางจากอาคารอื่นโดยรอบไมนอยกวา  ๕  เมตร 
 (๑๕) หองแถว  ตึกแถว  หรือบานแถว 
 (๑๖) อาคารที่มีที่วางโดยรอบในที่ดินแปลงที่กอสรางอาคารนอยกวารอยละ  ๕๐  ของ

ที่ดินแปลงที่ขออนุญาตกอสรางอาคารนั้น 
 (๑๗) อาคารที่มีระยะหางจากอาคารอีกหลังหนึ่งนอยกวา  ๒  เมตร  ในที่ดินแปลงที่ขอ

อนุญาตกอสรางอาคารนั้น 
 (๑๘) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 
 (๑๙) อาคารเก็บสินคา  อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่มีลักษณะในทํานอง

เดียวกันที่ใชเปนที่เก็บ  พัก  หรือขนถายสินคาหรือส่ิงของเพื่อใชประโยชนทางการคาหรืออุตสาหกรรม  
ที่มีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 

 (๒๐) โรงกําจัดขยะมูลฝอย 
 (๒๑) อาคารเก็บวัตถุอันตราย 
(ค) ภายในบริเวณที่  ๓  หามบุคคลใดกอสรางอาคาร  ดังตอไปนี้ 
  (๑) อาคารที่มีความสูงเกิน  ๑๖  เมตร 
  (๒) อาคารตาม  (ข)  (๒)  (๕)  (๖)  (๘)  และ  (๙) 
  (๓) อาคารเก็บสินคา  อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่มีลักษณะในทํานอง

เดียวกันที่ใชเปนที่เก็บ  พัก  หรือขนถายสินคาหรือส่ิงของเพื่อใชประโยชนทางการคาหรืออุตสาหกรรม  
ที่มีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
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  (๔) อาคารที่มีที่วางโดยรอบในที่ดินแปลงที่กอสรางอาคารนอยกวารอยละ  ๓๐  ของที่ดิน
แปลงที่ขออนุญาตกอสรางอาคารนั้น 

การวัดความสูงใหวัดจากระดับพื้นดินถึงสวนที่สูงที่สุดของอาคาร 
ขอ ๓ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดตามขอ  ๒  หามบุคคลใดกอสรางอาคารที่มีหองใตดิน  

เวนแตหองลิฟต  หองเคร่ือง  หรือถังเกบ็น้ําใตดิน 
ขอ ๔ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดตามขอ  ๒  หามบุคคลใดดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช

อาคารใด  ๆ  ใหเปนอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอ  ๒ 
ขอ ๕ อาคารที่มีอยูแลวในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดตามขอ  ๒  กอนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้

ใชบังคับ  ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้  แตหามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใชอาคาร
ดังกลาวใหเปนอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอ  ๒ 

ขอ ๖ อาคารที่ไดรับใบอนุญาตหรือใบรับแจงการกอสราง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช 
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  หรือที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะวาดวยกิจการนั้น   
กอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  และยังกอสราง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใชไมแลวเสร็จ  ใหไดรับ
ยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้  แตจะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจงใหเปนการขัดตอ
กฎกระทรวงนี้ไมได 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๑  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

สุจริต  ปจฉิมนันท 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ผูใชอํานาจของ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  เนื่องจากไดมีประกาศกระทรวงมหาดไทย  
เรื่อง  กําหนดบริเวณหามกอสราง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท  ในพื้นท่ีบางสวน
ในทองท่ีอําเภอสิเกา  อําเภอกันตัง  กิ่งอําเภอหาดสําราญ  อําเภอปะเหลียน  และอําเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง  
ลงวันท่ี  ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๔๘  ซ่ึงมีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี  ๒๓  กันยายน  ๒๕๔๘  เปนตนมา  แตมาตรา  ๑๓  
วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  บัญญัติวา  ถาไมมีการออกกฎกระทรวงหรือ
ขอบัญญัติทองถ่ินภายในหนึ่งปนับแตวันท่ีประกาศนั้นมีผลใชบังคับ  ใหประกาศดังกลาวเปนอันยกเลิก   
และโดยที่สมควรหามกอสราง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภทในบริเวณดังกลาว
และเกาะทุกเกาะในจังหวัดตรังตอไป  เพ่ือประโยชนในดานการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  การผังเมือง   
การสถาปตยกรรม  และการควบคุมความหนาแนนของอาคาร  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
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