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กฎกระทรวง 
ฉบับที ่19 (พ.ศ. 2531) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 

--------------- 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 (3) และมาตรา 8 (10) แหงพระราชบัญญัติ 
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
ควบคุม 
อาคาร ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้
  ขอ 1  ในกฎกระทรวงนี ้
  "บริเวณที่ 1" หมายความวา 
  (1) พ้ืนท่ีในบริเวณท่ีวัดจากเขตทางท้ังสองขางของทางหลวงแผนดินหมายเลข 
408  
ในเขตตําบลสทิงหมอและตําบลหัวเขา ออกไปขางละ 15 เมตร 
  (2) พ้ืนท่ีในบริเวณท่ีวัดจากเขตทางท้ังสองขางของทางหลวงแผนดินหมายเลข 
408  
ในเขตตําบลพะวง ออกไปขางละ 15 เมตร โดยเร่ิมจากแยกทางหลวงแผนดินหมายเลข 407  
ไปทางทิศเหนือเปนระยะ 900 เมตร 
  (3) พ้ืนท่ีในบริเวณท่ีวัดจากเขตทางของทางหลวงแผนดินหมายเลข 408 บน
เกาะยอ  
ไปทางทิศตะวันตกเปนระยะ 15 เมตร ไปทางทิศตะวันออกจนจดแนวชายฝง และออกไปในทะเล
สาบ 
อีกเปนระยะ 100 เมตร 
  "บริเวณที่ 2" หมายความวา พื้นที่ในบริเวณเกาะยอทั้งหมดเวนแตพื้นที่บริเวณที่ 
1 
  ท้ังน้ี ตามแผนที่ทายกฎกระทรวงนี ้
  ขอ 2  ใหกําหนดพ้ืนท่ีในทองท่ีในตําบลหัวเขา ตําบลสทิงหมอ ตําบลเกาะยอ 
และ 
ตําบลพะวง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนที่ทายกฎกระทรวง
นี ้ 
เปนบริเวณหามกอสรางอาคารชนิดและประเภท ดังตอไปนี ้
  (ก) ภายในบริเวณที่ 1 หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคารอ่ืนใด เวนแต 
  (1)  อาคารเด่ียวช้ันเดียวท่ีมีความสูงไมเกิน 6 เมตร และมีที่วางโดยรอบอาคาร 
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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    
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ไมนอยกวารอยละ 75 ของที่ดินที่ขออนุญาตกอสรางอาคารนั้น 
  (2) เขื่อน สะพาน ทาจอดเรือ ทางหรือทอระบายน้ํา รั้ว กําแพง และประตู 
  (ข) ภายในบริเวณที่ 2  หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร ดังตอไปนี ้
  (1) อาคารท่ีมีความสูงเกิน 12 เมตร 
  (2) โรงงานหรืออาคารที่ใชเพื่อการอุตสาหกรรมทุกประเภทที่มีพื้นที่รวมกันทุก
ชั้น 
ในหลังเดียวกันเกิน 100 ตารางเมตร 
  (3) โรงมหรสพตามกฎหมายวาดวยการปองกันภยันตรายอันเกิดแตการเลน
มหรสพ 
  (4) สถานีขนสงตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก 
  (5) อาคารเล้ียงสัตวทุกชนิดท่ีมีพ้ืนท่ีรวมกันทุกช้ันในหลังเดียวกันเกิน 100 ตา
รางเมตร 
  (6) อาคารขนาดใหญที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกัน
เกิน  
2000 ตารางเมตร 
  (7) ตลาดท่ีมีพ้ืนท่ีรวมกันทุกช้ันในหลังเดียวกันเกิน 300 ตารางเมตร 
  (8) สถานที่บรรจุกาซ สถานที่เก็บกาซ และสถานีบริการ ตามกฎหมายวาดวย 
การบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว 
  (9) สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายวาดวยการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อ
เพลิง 
  (10) ปายหรือส่ิงท่ีสรางข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปายทุกชนิด เวนแตปายบอกชื่อ 
สถานท่ีท่ีมีความสูงไมเกิน 12 เมตร 
  (11) อาคารเก็บสินคา หรืออาคารที่มีลักษณะในทํานองเดียวกันที่ใชเปนที่เก็บ 
พัก  
หรือขนถายสินคาหรือสิ่งของเพื่อประโยชนทางการคาหรืออุตสาหกรรม 
  (12) โรงกําจัดมูลฝอย 
  การวัดความสูงใหวัดจากระดับพื้นดินถึงสวนที่สูงที่สุดของอาคาร 
  ขอ 3  ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดตามขอ 2 หามมิใหบุคคลใดดัดแปลง หรอื 
เปลี่ยนการใชอาคารใด ๆ ใหเปนอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะตองหามที่กําหนดตามขอ 2 
  ขอ 4  อาคารที่มีอยูแลวในพื้นที่ที่กําหนดตามขอ 2 กอนหรือในวันที่กฎ
กระทรวงนี้ 
ใชบังคับ ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี ้แตหามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช
อาคาร 
ดังกลาวใหเปนอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะตองหามที่กําหนดตามขอ 2 
  ขอ 5  อาคารที่ไดรับอนุญาตใหกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชตาม



   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    

กฎหมาย 
วาดวยการควบคุมอาคาร หรือที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะวาดวยกิจการนั้นกอนวันที่ 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคาร 
บางชนิดหรือบางประเภท ในทองท่ีบางสวนในตําบลหัวเขา ตําบลสทิงหมอ ตําบลเกาะยอ และ
ตําบล 
พะวง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ลงวันท่ี 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2530 ใชบังคับ และยัง 
กอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชไมแลวเสร็จ ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี ้ 
แตจะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตใหเปนการขัดตอกฎกระทรวงนี้ไมได 
 
    ใหไว ณ วันที ่16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2531 
           เสนาะ เทียนทอง 
                 รัฐมนตรีชวยวาการ ปฏิบัติราชการแทน 
       รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
+---------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------+ 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี ้คือ เนื่องจากไดมีประกาศกระทรวง 
มหาดไทย เรื่อง กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใชอาคารบางชนิดหรือบาง 
ประเภท ในทองท่ีบางสวนในตําบลหัวเขา ตําบลสทิงหมอ ตําบลเกาะยอ และตําบลพะวง อําเภอ 
เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ลงวันท่ี 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2530 ซ่ึงมีผลใชบังคับต้ังแตวันท่ี 4 
ธันวาคม  
พ.ศ. 2530 แตมาตรา 13 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บัญญัติวา  
ถาไมมีการออกกฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถิ่นภายในหนึ่งปนับแตวันที่ประกาศนั้นมีผลใช
บังคับ  
ใหประกาศดังกลาวเปนอันยกเลิก และโดยท่ีสมควรหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช 
อาคารบางชนิดหรือบางประเภทภายในบริเวณดังกลาวตอไป  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี ้
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