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กฎกระทรวง 
ฉบับที ่15 (พ.ศ. 2529) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 

--------------- 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 (3) และมาตรา 8 (10) แหงพระราชบัญญัติ 
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
ควบคุม 
อาคารออกกฎกระทรวง ดังตอไปนี ้
  ขอ 1  ในกฎกระทรวงนี ้
  "บริเวณที่ 1" หมายความวา พื้นที่ในบริเวณที่เริ่มจากแนวเขตควบคุมอาคารดาน 
ตะวันตก ไปทางทิศตะวันออกขามถนนปาตอง-กมลา ถนนทวีวงศ และถนนเลียบริมหาดปาตอง
จนถึง 
ระยะที่หางจากแนวศูนยกลางถนนปาตอง-กมลา ถนนทวีวงศ และถนนเลียบริมหาดปาตอง 15 
เมตร  
ไปทางทิศเหนือจนจดเขตตําบลกมลา ไปทางทิศใตจนจดบริเวณที่หางจากกึ่งกลางคลองปากบาง 
ไปทางทิศใตตามแนวถนนเลียบริมหาดปาตองเปนระยะ 500 เมตร 
  "บริเวณที่ 2" หมายความวา พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวศูนยกลางถนนราษฎร
อุทิศ  
ถนนสองรอยป และถนนทุกสายที่เชื่อมระหวางถนนทวีวงศกับถนนราษฎรอุทิศและถนนสองรอย
ป  
ออกไปท้ังสองขาง ๆ ละ 15 เมตร 
  "บริเวณที่ 3" หมายความวา พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากสุดแนวเขตบริเวณที ่1  
ตลอดแนวไปทางทิศตะวันออกเปนระยะ 150 เมตร 
  "บริเวณที่ 4" หมายความวา พื้นที่ในบริเวณระหวางบริเวณที่ 2 กับบริเวณที่ 3 
และ 
พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากสุดแนวเขตบริเวณที ่2 ไปทางทิศเหนือและทิศใต ตลอดแนวบริเวณที่ 3 
กวาง  
150 เมตร 
  ท้ังน้ี ตามแผนที่ทายกฎกระทรวงนี ้
  ขอ 2  ใหกําหนดพื้นที่ในทองที่ตําบลปาตอง อําเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต ภายใน 
บริเวณแนวเขตตามแผนที่ทายกฎกระทรวงนี ้เปนบริเวณหามกอสรางอาคารชนิดและประเภท  
ดังตอไปนี ้
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  
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  (ก) ภายในบริเวณที่ 1 และบริเวณที่ 2 หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคารอ่ืนใด  
เวนแต 
  (1) อาคารที่พักอาศัยประเภทบานเดี่ยวชั้นเดียวที่มีความสูงไมเกิน 5 เมตร และ 
มีที่วางโดยรอบอาคารไมนอยกวารอยละ 75 ของท่ีดินแปลงน้ัน 
  (2) เขื่อน ทางหรือทอระบายน้ํา รั้ว กําแพง ประตู และสะพานท่ีไมไดสรางลงสู
ทะเล 
  (3) พื้นที่เพื่อใชเปนที่จอดรถที่ไมมีการกอสรางอาคาร และทางเขาออกของรถ 
  (4) ทาเทียบเรอื อาคารหรือสถานที่ของทางราชการ 
  (ข) ภายในบริเวณที่ 3 หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร ดังตอไปนี ้
  (1) อาคารท่ีมีความสูงเกิน 12 เมตร 
  (2) อาคารที่ทางเขาออกตั้งแตตัวอาคารถึงทางสาธารณะมีความกวางนอยกวา  
3.50 เมตร 
  (3) โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 
  (4) โรงมหรสพตามกฎหมาย วาดวยการปองกันภยันตรายอันเกิดแตการเลน 
มหรสพ 
  (5) สถานีขนสงตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก 
  (6) สถานท่ีเล้ียงสัตวทุกชนิดท่ีมีพ้ืนท่ีทุกช้ันในหลังเดียวกัน หรอืหลายหลังรวม
กัน 
เกิน 10 ตารางเมตร 
  (7) อาคารขนาดใหญที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกัน
เกิน  
2,000 ตารางเมตร 
  (8) ตลาดท่ีมีพ้ืนท่ีทุกช้ันในหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน 300 ตาราง
เมตร  
หรือตลาดที่มีระยะหางจากตลาดอื่นนอยกวา 50 เมตร 
  (9) โรงซอม สราง หรือบริการยวดยานที่ขับเคลื่อนตัวดวยเครื่องยนตทุกชนิด 
  (10) สถานที่บรรจุกาซ สถานที่เก็บกาซ และสถานีบริการตามกฎหมายวาดวย 
การบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว 
  (11) สถานที่เก็บและจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายวาดวยการเก็บรักษา 
น้ํามันเชื้อเพลิง 
  (12) สถานพยาบาลท่ีมีเตียงสําหรับผูปวยคางคืนเกิน 5 เตียง 
  (13) ศาสนสถานและสถานศกึษา 
  (14) ปายหรือสิ่งที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือตั้งปายทุกชนิดเวนแตปายบอกชื่อ 
สถานท่ีท่ีมีความสูงไมเกิน 12 เมตร 
  (15) อาคารที่สรางดวยวัสดุไมถาวรหรือไมทนไฟเปนสวนใหญ เวนแตเปน



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

อาคาร 
ประเภทบานเด่ียวช้ันเดียวท่ีมีความสูงไมเกิน 6 เมตร และตองมีระยะหางจากอาคารอื่นโดยรอบ 
ไมนอยกวา 5 เมตร 
  (16) เพิงหรือแผงลอย 
  (17) อาคารที่มีที่วางในที่ดินแปลงที่กอสรางอาคารนอยกวารอยละ 50 ของเน้ือ
ท่ี 
ดินแปลงนั้น 
  (18) หองแถวหรือตึกแถว 
  (19) ฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยการควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
  (20) สถานที่เก็บสินคา อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่มีลักษณะ 
ในทํานองเดียวกันที่ใชเปนที่เก็บ พัก หรือขนถายสินคา หรือสิ่งของเพื่อประโยชนทางการคาหรือ 
อุตสาหกรรม 
  (ค) ภายในบริเวณที่ 4 หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร ดังตอไปนี ้
  (1) อาคารตาม (ข) (2) (3) (6) (9) (10) (11) (13) และ (15) 
  (2) อาคารตาม (ข) (20) ท่ีมีพ้ืนท่ีทุกช้ันในหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกัน
เกิน  
200 ตารางเมตร 
  (3) อาคารที่มีที่วางในที่ดินแปลงที่กอสรางอาคารนอยกวารอยละ 30 ของท่ีดิน 
แปลงนั้น 
  การวัดความสูงใหวัดจากระดับพื้นดินถึงสวนที่สูงที่สุดของอาคาร 
  ขอ 3  ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดตามขอ 2 หามมิใหบุคคลใดดัดแปลงอาคาร 
ใด ๆ เวนแตจะเปนการดัดแปลงที่ไมทําใหอาคารนั้นมีลักษณะที่ขัดกับอาคารตามที่กําหนดในขอ 
2 
  ขอ 4  ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดตามขอ 2 หามมิใหบุคคลใดเปล่ียนการใช 
อาคารใด ๆ ใหเปนอาคารชนิดหรือประเภทอื่นที่มีลักษณะขัดกับอาคารตามที่กําหนดในขอ 2 
  ขอ 5  อาคารที่มีอยูแลวในพื้นที่ที่กําหนดไวตามขอ 2 กอนหรือในวันที่กฎ
กระทรวงนี้ 
ใชบังคับ ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี ้แตหามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช
อาคาร 
ดังกลาว เวนแตจะเปนการดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใชในลักษณะที่ไมขัดกับการเปนอาคารตามที ่
กําหนดในขอ 2 
  ขอ 6  อาคารที่ไดรับอนุญาตใหกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปลี่ยนการใชตาม 
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร หรือที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะวาดวยกิจการนั้น  
กอนวันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดบริเวณหามการกอสราง ดัดแปลง ใชหรือ
เปล่ียน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

การใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในทองที่บางสวนในตําบลปาตอง อําเภอกะทู จังหวัด
ภูเก็ต  
ลงวันท่ี 10 มิถุนายน พ.ศ. 2528 ใชบังคับ และยังกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปลี่ยนการใชไมแลว
เสร็จ  
ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี ้แตจะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตใหเปนการขัด
ตอ 
กฎกระทรวงน้ีไมได 
 
    ใหไว ณ วันที ่9 มิถุนายน พ.ศ. 2529 
               พลเอก สิทธิ จิรโรจน 
    รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
+---------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------+ 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี ้คือ เนื่องจากไดมีประกาศกระทรวง 
มหาดไทย เรื่อง กําหนดบริเวณหามการกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปล่ียนการใชอาคารบางชนิด 
หรือบางประเภท ในทองที่บางสวนในตําบลปาตอง อําเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต ลงวันท่ี 10 
มิถุนายน  
พ.ศ. 2528 ซ่ึงมีผลใชบังคับต้ังแตวันท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2528 แตมาตรา 13 แหงพระราช
บัญญัติ 
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บัญญัติวา ถาไมมีการออกกฎกระทรวง หรือขอบัญญัติทองถิ่นภายใน 
หนึ่งปนับแตวันที่ประกาศนั้นมีผลใชบังคับ ใหประกาศดังกลาวเปนอันยกเลิก และโดยท่ีสมควร 
หามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปล่ียนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภทภายในบริเวณดัง
กลาว 
ตอไป  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี ้
 
[รก.2529/100/7พ - 11/06/2529] 
 
 


