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กฎกระทรวง 
กําหนดบริเวณหามกอสราง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด 

หรือบางประเภท  ในพื้นที่บางสวนในทองที่อําเภอเกาะลันตา  อําเภอคลองทอม  อําเภอเมืองกระบี่ 
อําเภอเหนือคลอง  และอําเภออาวลึก  จังหวัดกระบี่  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  (๓)  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
และมาตรา  ๘  (๑๐)  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  
มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกความในขอ  ๑  แหงกฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง  ดัดแปลง  
หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท  ในพื้นที่บางสวนในทองที่อําเภอเกาะลันตา  อําเภอ
คลองทอม  อําเภอเมืองกระบี่  อําเภอเหนือคลอง  และอําเภออาวลึก  จังหวัดกระบี่  พ.ศ.  ๒๕๔๗   
และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ  ๑  ในกฎกระทรวงนี้ 
“แนวชายฝงทะเล”  หมายความวา  แนวที่น้ําทะเลขึ้นสูงสุดตามปกติทางธรรมชาติ 
“บริเวณที่  ๑”  หมายความวา 
 (ก) พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวชายฝงทะเลของจังหวัดกระบี่ เขาไปในแผนดิน 

เปนระยะ  ๕๐  เมตร  ตลอดแนวชายฝงทะเล 
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 (ข) พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวชายฝงทะเลของเกาะทุกเกาะในเขตจังหวัดกระบี่  
ยกเวนเกาะพีพีดอน  เขาไปในแผนดินเปนระยะ  ๕๐  เมตร 

“บริเวณที่  ๒”  หมายความวา  พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวเขตบริเวณที่  ๑  และบริเวณที่  ๔  
ตลอดแนวเขาไปอีกเปนระยะ  ๑๕๐  เมตร 

“บริเวณที่  ๓”  หมายความวา  พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวเขตบริเวณที่  ๒  ตลอดแนวเขาไปอีก
เปนระยะ  ๓๐๐  เมตร 

“บริเวณที่  ๔”  หมายความวา  พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวชายฝงทะเลของเกาะพีพีดอน  
จังหวัดกระบี่  เขาไปในแผนดินเปนระยะ  ๕๐  เมตร” 

ขอ ๒ ใหยกเลิกความใน  (ก)  ของขอ  ๒  แหงกฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง  
ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท  ในพื้นที่บางสวนในทองที่อําเภอเกาะลันตา  
อําเภอคลองทอม  อําเภอเมืองกระบี่  อําเภอเหนือคลอง  และอําเภออาวลึก  จังหวัดกระบี่  พ.ศ.  ๒๕๔๗  
และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(ก)  ภายในบริเวณที่  ๑  หามบุคคลใดกอสรางอาคารอื่นใด  เวนแต 
 (๑) อาคารเดี่ยวที่เปนอาคารอยูอาศัยชั้นเดียว  ใตถุนโลงสูงไมนอยกวา  ๐.๘๐  เมตร   

มีความสูงของอาคารไมเกิน  ๗  เมตร  พื้นที่อาคารรวมกันไมเกิน  ๗๕  ตารางเมตร  โดยอาคารแตละหลัง 
ต้ังหางกันไมนอยกวา  ๔  เมตร  หางเขตที่ดินของผูอื่นไมนอยกวา  ๒  เมตร  มีที่วางโดยรอบอาคาร 
ไมนอยกวารอยละ  ๗๕  ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาตกอสรางอาคารนั้น  และตองหางจากแนวชายฝงทะเล
ไมนอยกวา  ๓๐  เมตร 

 (๒) สระวายน้ําที่มีความสูงจากพื้นดินไมเกิน  ๑  เมตร  และตองหางจากแนวชายฝงทะเล
ไมนอยกวา  ๓๐  เมตร 

 (๓) เข่ือน  ทาเทียบเรือ  ทางหรือทอระบายน้ํา” 
ขอ ๓ ใหยกเลิกความใน  (๑๒)  ของ  (ข)  ของขอ  ๒  แหงกฎกระทรวงกําหนดบริเวณ

หามกอสราง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท  ในพื้นที่บางสวนในทองที่
อําเภอเกาะลันตา  อําเภอคลองทอม  อําเภอเมืองกระบี่  อําเภอเหนือคลอง  และอําเภออาวลึก  จังหวัด
กระบี่  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(๑๒)  อาคารที่มีที่วางโดยรอบในที่ดินแปลงที่กอสรางอาคารนอยกวารอยละ  ๖๐  ของที่ดิน
แปลงที่ขออนุญาตกอสรางอาคารนั้น” 
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ขอ ๔ ให เพิ่มความตอไปนี้ เปน   (๑๖)   (๑๗)   และ   (๑๘)   ของ   (ข)  ของขอ   ๒   
แหงกฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือ 
บางประเภท  ในพื้นที่บางสวนในทองที่อําเภอเกาะลันตา  อําเภอคลองทอม  อําเภอเมืองกระบี่  อําเภอ
เหนือคลอง  และอําเภออาวลึก  จังหวัดกระบี่  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

“(๑๖)  สถานพยาบาลประเภทที่รับผูปวยไวคางคืน 
(๑๗) ศาสนสถาน 
(๑๘) อาคารเก็บวัตถุอันตราย” 
ขอ ๕ ใหยกเลิกความใน  (๔)  ของ  (ค)  ของขอ  ๒  แหงกฎกระทรวงกําหนดบริเวณหาม

กอสราง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท  ในพื้นที่บางสวนในทองที่อําเภอ
เกาะลันตา  อําเภอคลองทอม  อําเภอเมืองกระบี่  อําเภอเหนือคลอง  และอําเภออาวลึก  จังหวัดกระบี่  
พ.ศ.  ๒๕๔๗  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(๔)  อาคารที่มีที่วางโดยรอบในที่ดินแปลงที่กอสรางอาคารนอยกวารอยละ  ๔๐  ของที่ดิน
แปลงที่ขออนุญาตกอสรางอาคารนั้น” 

ขอ ๖ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน  (ง)  ของวรรคหนึ่ง  ของขอ  ๒  แหงกฎกระทรวงกําหนด
บริเวณหามกอสราง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท  ในพื้นที่บางสวน 
ในทองที่อําเภอเกาะลันตา  อําเภอคลองทอม  อําเภอเมืองกระบี่  อําเภอเหนือคลองและอําเภออาวลึก  
จังหวัดกระบี่  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

“(ง)  ภายในบริเวณที่  ๔  หามบุคคลใดกอสรางอาคารอื่นใด  เวนแตอาคารเด่ียวที่เปนอาคารอยู
อาศัย  ใตถุนโลงสูงไมนอยกวา  ๐.๘๐  เมตร  มีความสูงของอาคารไมเกิน  ๙  เมตร  พื้นที่ทุกชั้นในหลัง
เดียวกันไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร  โดยอาคารแตละหลังต้ังหางกันไมนอยกวา  ๔  เมตร  หางเขตที่ดิน
ของผูอื่นไมนอยกวา  ๒  เมตร  มีที่วางโดยรอบอาคารไมนอยกวารอยละ  ๗๕  ของที่ดินแปลงที่ขอ
อนุญาตกอสรางอาคารนั้น  และตองหางจากแนวชายฝงทะเลไมนอยกวา  ๓๐  เมตร” 

ขอ ๗ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนขอ  ๒/๑  แหงกฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง  
ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท  ในพื้นที่บางสวนในทองที่อําเภอเกาะลันตา  
อํา เภอคลองทอม   อําเภอเมืองกระบี่   อําเภอเหนือคลอง   และอํา เภออาวลึก   จังหวัดกระบี่   
พ.ศ.  ๒๕๔๗ 



หนา   ๔ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๗๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๐ 
 

 

“ขอ  ๒/๑  ภายในบริเวณที่  ๒  และบริเวณที่  ๓  ของเกาะพีพีดอน  จังหวัดกระบี่  หามบุคคลใด
กอสรางโรงแรม  เวนแตเปนโรงแรมที่ไดรับอนุญาตใหกอสรางและไดรับใบอนุญาตใหประกอบ 
ธุรกิจโรงแรมโดยถูกตอง  และเปนการกอสรางทดแทนอาคารเดิมที่ไดรับความเสียหายจากธรณีพิบัติภัย  
เมื่อวันที่  ๒๖  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และอยูภายใตหลักเกณฑและเง่ือนไข  ดังตอไปนี้ 

(๑) มีจํานวนหองพักและพื้นที่อาคารรวมไมเกินกวาที่ไดรับอนุญาตไวเดิม 
(๒) มีความสูงของอาคารไมเกิน  ๙  เมตร  โดยมีใตถุนโลงและสูงไมนอยกวา  ๐.๘๐  เมตร” 
ขอ ๘ ใหยกเลิกความในขอ  ๓  แหงกฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง  ดัดแปลง  

หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท  ในพื้นที่บางสวนในทองที่อําเภอเกาะลันตา  อําเภอ
คลองทอม  อําเภอเมืองกระบี่  อําเภอเหนือคลอง  และอําเภออาวลึก  จังหวัดกระบี่  พ.ศ.  ๒๕๔๗   
และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ  ๓  ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดตามขอ  ๒  หามกอสรางอาคาร  ดังตอไปนี้ 
 (ก) อาคารที่มีหองใตดิน  เวนแตหองลิฟต  หองเคร่ือง  หรือถังเก็บน้ําใตดิน 
 (ข) อาคารที่มีลักษณะของหลังคาเปนรูปทรงอื่นที่มิใชอาคารที่มีหลังคาลาดชันตามแบบ

สถาปตยกรรมไทย  สถาปตยกรรมเมืองรอนชื้น  หรือสถาปตยกรรมพื้นถิ่น  ทั้งนี้  พื้นที่หลังคาลาดชัน
ดังกลาวจะตองมีพื้นที่ไมนอยกวา  ๘๐  ใน  ๑๐๐  สวนของพื้นที่อาคารที่ปกคลุมดิน  และมีสีกลมกลืน
ธรรมชาติ  เชน  สีอิฐ  สีดินเผา  สีน้ําตาล  สีเทา  สีเขียวใบไม  เปนตน” 

ขอ ๙ อาคารที่มีอยูแลวในบริเวณพื้นที่ที่ กําหนดในขอ  ๒  แหงกฎกระทรวงกําหนด
บริเวณหามกอสราง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท  ในพื้นที่บางสวน 
ในทองที่อําเภอเกาะลันตา  อําเภอคลองทอม  อําเภอเมืองกระบี่  อําเภอเหนือคลอง  และอําเภออาวลึก  
จังหวัดกระบี่  พ.ศ.  ๒๕๔๗  กอนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติ
ตามกฎกระทรวงนี้  แตหามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใชอาคารดังกลาวใหเปนอาคารชนิดหรือประเภทที่
มีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอ  ๒  ขอ  ๓  ขอ  ๔  ขอ  ๕  และขอ  ๖ 

ขอ ๑๐ อาคารที่ไดรับใบอนุญาตหรือใบรับแจงการกอสราง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  หรือที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะวาดวยกิจการนั้นกอน
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วันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  และยังกอสราง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใชไมแลวเสร็จ  ใหไดรับยกเวน
ไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้  แตจะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจงใหเปนการขัดตอ
กฎกระทรวงนี้ไมได 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๙  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  เนื่องจากไดเกิดเหตุการณธรณีพิบัติภัยบริเวณ
ชายฝงทะเลอันดามันในทองท่ีบางสวนในอําเภอเกาะลันตา  อําเภอคลองทอม  อําเภอเมืองกระบี่  อําเภอเหนือคลอง  
และอําเภออาวลึก   จังหวัดกระบี่   ซ่ึงกอให เกิดความเสียหายแกอาคารบานเรือนเปนจํานวนมาก 
โดยเฉพาะบริเวณเกาะพีพีดอน  จึงมีความจําเปนตองแกไขเพิ่มเติมมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการกอสราง
ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใชอาคารในบริเวณดังกลาว  ตามที่ไดกําหนดโดยกฎกระทรวงกําหนดบริเวณหาม
กอสราง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท  ในพื้นท่ีบางสวนในทองท่ีอําเภอเกาะลนัตา  
อําเภอคลองทอม  อําเภอเมืองกระบี่  อําเภอเหนือคลอง  และอําเภออาวลึก  จังหวัดกระบี่  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซ่ึงใช
บังคับในทองท่ีดังกลาวใหเหมาะสมยิ่งขึ้น  ท้ังนี้  เพ่ือประโยชนในดานความปลอดภัย  การรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม  การผังเมือง  และการสถาปตยกรรม  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 

 


