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กฎกระทรวง 
ฉบับที ่20 (พ.ศ. 2532) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 

--------------- 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 (3) และมาตรา 8 (10) แหงพระราชบัญญัติ 
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
ควบคุม 
อาคารออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้
  ขอ 1 ในกฎกระทรวงนี ้
  "บริเวณที่ 1" หมายความวา พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวชายฝงทะเลดานตะวัน
ตก 
ของเกาะภูเก็ตลงไปในทะเลเปนระยะ 100 เมตร และจากแนวชายฝงทะเลเขาไปในแผนดินเปน
ระยะ  
50 เมตร เริ่มตั้งแตเหนือสุดของเกาะภูเก็ตลงไปทางทิศใตจนบรรจบกับแนวเขตควบคุมอาคาร
ดานทิศใต 
ซ่ึงอยูกิโลเมตรท่ี 3 x 455 ของทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4024 ยกเวนพื้นที่ตามกฎกระทรวง 
ฉบับที่ 15  
(พ.ศ. 2529) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
  "บริเวณที่ 2" หมายความวา พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวเขตบริเวณที่ 1 ดานท่ี
อยู 
บนแผนดินออกไปอีกเปนระยะ 150 เมตร ตลอดแนว 
  "บริเวณที่ 3" หมายความวา พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวเขตบริเวณที่ 2 ออกไป
อีก 
เปนระยะ 300 เมตร ตลอดแนว 
  ท้ังน้ี ตามแผนที่ทายกฎกระทรวงนี ้
  ขอ 2 ใหกําหนดพ้ืนท่ีในทองท่ีตําบลไมขาว ตําบลสาคู ตําบลเชิงทะเล อําเภอ
ถลาง  
ตําบลกมลา ตําบลปาตอง อําเภอกะทู และตําบลกะรน ตําบลราไวย อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัด
ภูเก็ต  
ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนที่ทายกฎกระทรวงนี้ เปนบริเวณหามกอสรางอาคารชนิดและ
ประเภท  



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -
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ดังตอไปนี ้
  (ก) ภายในบริเวณที่ 1 หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคารอ่ืนใด เวนแต 
  (1) อาคารประเภทบานเดี่ยวชั้นเดียวมีความสูงไมเกิน 6 เมตร พื้นที่อาคารรวม
กัน 
ไมเกิน 75 ตารางเมตร และมีที่วางโดยรอบอาคารไมนอยกวารอยละ 75 ของที่ดินที่ขออนุญาต 
กอสรางอาคารนั้น 
  (2) เขื่อน ทางหรือทอระบายน้ํา รั้ว กําแพง ประตู และ สะพาน ท่ีไมไดสรางลงสู
ทะเล 
  (3) ทาเทียบเรอื อาคารหรือสถานที่ของทางราชการ 
  (ข) ภายในบริเวณที่ 2 หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร ดังตอไปนี ้
  (1) อาคารท่ีมีความสูงเกิน 12 เมตร 
  (2) โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงานท่ีมีพ้ืนท่ีรวมกันทุกช้ันในหลังเดียวกัน
เกิน  
100 ตารางเมตร 
  (3) โรงมหรสพตามกฎหมายวาดวยการปองกันภยันตรายอันเกิดแตการเลน 
มหรสพ 
  (4) สถานีขนสงตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก 
  (5) อาคารเล้ียงสัตวทุกชนิดท่ีมีพ้ืนท่ีรวมกันทุกช้ันในหลังเดียวกัน หรอืหลาย
หลัง 
เกิน 10 ตารางเมตร 
  (6) อาคารขนาดใหญที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน 2,000 ตาราง
เมตร 
  (7) ตลาดท่ีมีพ้ืนท่ีรวมกันทุกช้ันในหลังเดียวกันหรือหลายหลังเกิน 300 ตาราง
เมตร  
หรือตลาดที่มีระยะหางจากตลาดอื่นนอยกวา 50 เมตร 
  (8) สถานที่บรรจุกาซ สถานที่เก็บกาซ และสถานีบริการตามกฎหมายวาดวย 
การบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว 
  (9) สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายวาดวยการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อ
เพลิง 
  (10) สถานพยาบาลท่ีมีเตียงสําหรับผูปวยคางคืนเกิน 5 เตียง 
  (11) ศาสนสถานและสถานศกึษา 
  (12) ปายหรือส่ิงท่ีสรางข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปายทุกชนิด เวนแตปายบอกชื่อ 
สถานท่ีท่ีมีความสูงไมเกิน 12 เมตร 
  (13) อาคารที่สรางดวยวัสดุไมถาวรหรือไมทนไฟเปนสวนใหญ เวนแตเปน
อาคาร 
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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                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ประเภทบานเด่ียวช้ันเดียวท่ีมีความสูงไมเกิน 6 เมตร และตองมีระยะหางจากอาคารอื่นโดยรอบ 
ไมนอยกวา 5 เมตร 
  (14) เพิงหรือแผงลอย 
  (15) อาคารที่มีที่วางในที่ดินแปลงที่กอสรางอาคารนอยกวารอยละ 50 ของ 
เนื้อที่ดินที่ขออนุญาตกอสรางอาคารนั้น 
  (16) หองแถวหรือตึกแถว 
  (17) ฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยการควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
  (18) อาคารเก็บสินคา อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่มีลักษณะใน
ทํานอง 
เดียวกันที่ใชเปนที่เก็บ พัก หรือขนถายสินคาหรือสิ่งของเพื่อประโยชนทางการคาหรืออุตสาห
กรรม 
  (19) โรงกําจัดมูลฝอย 
  (ค) ในบริเวณที่ 3 หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร ดังตอไปนี ้
  (1) อาคารตาม (ข) (2) และ (5) 
  (2) อาคารตาม (ข) (18) ท่ีมีพ้ืนท่ีรวมกันทุกช้ันในหลังเดียวกันหรือหลายหลัง
เกิน  
200 ตารางเมตร 
  (3) อาคารที่มีที่วางในที่ดินแปลงที่กอสรางอาคารนอยกวารอยละ 30 ของ 
เนื้อที่ดินที่ขออนุญาตกอสรางอาคารนั้น 
  การวัดความสูงใหวัดจากระดับพื้นดินถึงสวนที่สูงที่สุดของอาคาร 
  ขอ 3 ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดตามขอ 2  หามมิใหบุคคลใดดัดแปลง หรอื
เปล่ียน 
การใชอาคารใด ๆ ใหเปนอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะตองหามที่กําหนดตามขอ 2 
  ขอ 4 อาคารที่มีอยูแลวในพื้นที่ที่กําหนดตามขอ 2 กอนหรือในวันที่กฎกระทรวง
นี ้
ใชบังคับ ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี ้แตหามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช
อาคาร 
ดังกลาวใหเปนอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะตองหามที่กําหนดตามขอ 2 
  ขอ 5 อาคารที่ไดรับอนุญาตใหกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชตาม
กฎหมาย 
วาดวยการควบคุมอาคาร หรือที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะวาดวยกิจการนั้น  กอนวันที่
ประกาศ 
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด
หรอื 
บางประเภท ในทองท่ีบางสวนในตําบลไมขาว ตําบลสาคู ตําบลเชิงทะเล อําเภอถลาง ตําบลกมลา  



   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    

ตําบลปาตอง อําเภอกะทู และตําบลกะรน  ตําบลราไวย อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ลงวันท่ี 
20  
มกราคม พ.ศ. 2531 ใชบังคับและยังกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชไมแลวเสร็จ ใหไดรับ
ยกเวน 
ไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงน้ี แตจะขอเปลี่ยนแปลงการขออนุญาตใหเปนการขัดตอกฎ
กระทรวงนี้ 
ไมได 
 
    ใหไว ณ วันที ่29 มกราคม พ.ศ. 2532 
           เสนาะ เทียนทอง 
                 รัฐมนตรีชวยวาการ ปฏิบัติราชการแทน 
       รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
+---------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------+ 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี ้คือ เนื่องจากไดมีประกาศกระทรวง
มหาดไทย  
เรื่อง กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท  
ในทองท่ีบางสวนในตําบลไมขาว ตําบลสาคู ตําบลเชิงทะเล อําเภอถลาง ตําบลกมลา ตําบลปาตอง  
อําเภอกะทู และตําบลกะรน ตําบลราไวย อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ลงวันท่ี 20 มกราคม  
พ.ศ. 2531 ซ่ึงมีผลใชบังคับต้ังแตวันท่ี 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2531 แตมาตรา 13 วรรคสอง แหง
พระราช 
บัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บัญญัติวา ถาไมมีการออกกฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถิ่น 
ภายในหนึ่งปนับแตวันที่ประกาศนั้นมีผลใชบังคับ ใหประกาศดังกลาวเปนอันยกเลิก และโดยที่
สมควร 
หามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภทภายในบริเวณดังกลาว
ตอไป  
จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี ้
 
[รก.2532/19/3พ - 3/02/2532] 
 
 
 


