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กฎกระทรวง 
ฉบับที ่22 (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 พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวชายฝงทะเลของ 
เกาะสมุยเขาไปในแผนดิน เปนระยะ 50 เมตร ตลอดแนวชายฝงทะเล เวนแต 
  (1) พื้นที่บานตลาดแมน้ํา ตําบลแมน้ํา ที่วัดจากแนวศูนยกลางถนนแมน้ํา 1  
ไปทางทิศตะวันออก เปนระยะ 300 เมตร และไปทางทิศตะวันตก เปนระยะ 200 เมตร 
  (2) พื้นที่บานบอผุด ตําบลบอผุด ที่วัดจากแนวศูนยกลางถนนบอผุด 1 ไปทาง
ทิศ 
ตะวันออก เปนระยะ 150 เมตร และไปทางทิศตะวันตก เปนระยะ 800 เมตร 
  (3) พื้นที่บานหัวถนน ตําบลมะเร็ต ท่ีวัดจากหลักท่ีดิน ฏ 5305 ไปทางทิศเหนือ  
เปนระยะ 900 เมตร และไปทางทิศใต เปนระยะ 600 เมตร 
  (4) พื้นที่บานบางเกา ตําบลหนาเมือง ที่วัดจากแนวศูนยกลางถนนบางเกา  
ไปทางทิศตะวันออก เปนระยะ 300 เมตร และไปทางทิศตะวันตก เปนระยะ 500 เมตร 
  (5) พื้นที่บานทองกรูด ตําบลตล่ิงงาม ท่ีวัดจากหลักกิโลเมตรท่ี 8 ของทางหลวง 
จังหวัดหมายเลข 4170 ไปทางทิศตะวันออกเปนระยะ 600 เมตร และไปทางทิศตะวันตก เปน
ระยะ  
500 เมตร 
  (6) พื้นที่บานทองโตนด ตําบลตล่ิงงาม ที่วัดจากแนวศูนยกลางถนนทองโตนด 
ไปทางทิศตะวันออก เปนระยะ 250 เมตร และไปทางทิศตะวันตก เปนระยะ 250 เมตร 
  (7) พื้นที่บานหนาทอน ตําบลอางทอง ที่วัดจากกึ่งกลางสะพานทาเทียบเรือ 
หนาทอน ไปทางทิศเหนือ เปนระยะ 1,000 เมตร และไปทางทิศใต เปนระยะ 1,000 เมตร 
  "บริเวณที่ 2" หมายความวา พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวชายฝงทะเลของ 
เกาะสมุย เกาะพะลวย และเกาะแตน เขาไปในแผนดินเปนระยะ 200 เมตร ตลอดแนวชายฝง
ทะเล  
เวนแตพื้นที่บริเวณที่ 1 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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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                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  "บริเวณที่ 3" หมายความวา พื้นที่ในบริเวณเกาะสมุย เกาะพะลวย และเกาะแตน  
เวนแตพื้นที่บริเวณที่ 1  และบริเวณที่ 2 
  ท้ังน้ี ตามแผนที่ทายกฎกระทรวงนี ้
  ขอ 2  ใหกําหนดพ้ืนท่ีในทองท่ีตําบลแมนํ้า ตําบลบอผุด ตําบลมะเร็ต ตําบล 
หนาเมือง ตําบลตล่ิงงาม ตําบลลิปะนอย และตําบลอางทอง อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธาน ี 
ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนที่ทายกฎกระทรวงนี้ เปนบริเวณหามกอสรางอาคารชนิดและ
ประเภท   
ดังตอไปนี ้
  (ก) ภายในบริเวณที่ 1 หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคารอ่ืนใด เวนแต 
  (1) อาคารเด่ียวช้ันเดียวท่ีมีความสูงไมเกิน 6 เมตร พื้นที่อาคารรวมกันไมเกิน  
75 ตารางเมตร และมีที่วางโดยรอบอาคารไมนอยกวารอยละ 75 ของที่ดินที่ขออนุญาตกอสราง 
อาคารนั้น และตองหางจากชายฝงทะเลอยางนอย 10 เมตร 
  (2) เขื่อน ทางหรือทอระบายน้ํา ร้ัวหรือกําแพงท่ีสูงไมเกิน 1 เมตร ประตู และ 
สะพานท่ีไมไดสรางลงสูทะเล 
  (3) ทาเทียบเรือของทางราชการ 
  (ข) ภายในบริเวณที่ 2 หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร ดังตอไปนี ้
  (1) อาคารท่ีมีความสูงเกิน 12 เมตร 
  (2) โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 
  (3) โรงมหรสพตามกฎหมายวาดวยการปองกันภยันตรายอันเกิดแตการเลน 
มหรสพ 
  (4) อาคารเล้ียงสัตวทุกชนิดท่ีมีพ้ืนท่ีรวมกันทุกช้ันในหลังเดียวกันหรือหลาย
หลัง 
เกิน 10 ตารางเมตร 
  (5) อาคารขนาดใหญที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้น หรือช้ันหน่ึงช้ันใดในหลังเดียวกัน 
เกิน 2,000 ตารางเมตร 
  (6) ตลาดท่ีมีพ้ืนท่ีรวมกันทุกช้ันในหลังเดียวกันหรือหลายหลังเกิน 300 ตาราง
เมตร 
  (7) โรงซอม สราง หรือบริการยวดยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตทุกชนิด ซ่ึง
ไมใช 
โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 
  (8) ปายหรือส่ิงท่ีสรางข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปายทุกชนิด เวนแตปายบอกชื่อ 
สถานท่ีท่ีมีความสูงไมเกิน 12 เมตร 
  (9) อาคารที่สรางดวยวัสดุไมถาวรหรือไมทนไฟเปนสวนใหญ เวนแตอาคาร
เด่ียว 
ช้ันเดียวท่ีมีความสูงไมเกิน 6 เมตร และตองมีระยะหางจากอาคารอื่นโดยรอบไมนอยกวา 5 เมตร 



   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    

  (10) เพิงหรือแผงลอย 
  (11) อาคารที่มีที่วางในที่ดินแปลงที่กอสรางอาคารนอยกวารอยละ 50 ของ 
เนื้อที่ดินที่ขออนุญาตกอสรางอาคารนั้น 
  (12) หองแถวหรือตึกแถว 
  (13) ฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยการควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
  (14) อาคารเก็บสินคา อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใด ของอาคารท่ีมีลักษณะ 
ในทํานองเดียวกันที่ใชเปนที่เก็บ  พัก หรือขนถายสินคา หรือสิ่งของเพื่อประโยชนทางการคาหรือ 
อุตสาหกรรม ที่มีพื้นที่อาคารรวมกันเกิน 100 ตารางเมตร 
  (15) โรงกําจัดมูลฝอย 
  (ค) ภายในบริเวณที่ 3 หามกอสรางโรงงานทุกประเภท เวนแตโรงงานที่
ประกอบ 
กิจการโดยไมกอเหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข หรือไมเปนมลพิษตอชุมชนหรือ 
ส่ิงแวดลอม 
  การวัดความสูงใหวัดจากระดับพื้นดินถึงสวนที่สูงที่สุดของอาคาร 
  ขอ 3  ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดตามขอ 2 หามมิใหบุคคลใดดัดแปลง หรอื 
เปลี่ยนการใชอาคารใด ๆ ใหเปนอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะตองหามที่กําหนดตามขอ 2 
  ขอ 4  อาคารที่มีอยูแลวในพื้นที่ที่กําหนดตามขอ 2 กอนหรือในวันที่กฎ
กระทรวงนี้ 
ใชบังคับ ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี ้แตหามดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคาร 
ดังกลาวใหเปนอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะตองหามที่กําหนดตามขอ 2 
  ขอ 5  อาคารที่ไดรับอนุญาตใหกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชตาม 
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร หรือที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะวาดวยกิจการนั้น 
กอนวันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการ
ใช 
อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในทองที่บางสวนในตําบลแมน้ํา ตําบลบอผุด ตําบลมะเร็ต  
ตําบลหนาเมือง ตําบลตล่ิงงาม ตําบลลิปะนอย และตําบลอางทอง อําเภอเกาะสมุย จังหวัด 
สุราษฎรธานี ลงวันท่ี 26 กันยายน พ.ศ. 2531 ใชบังคับ และยังกอสราง ดัดแปลง หรือเปล่ียน
การใช 
ไมแลวเสรจ็ ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี ้แตจะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาต 
ใหเปนการขัดตอกฎกระทรวงนี้ไมได 
 
    ใหไว ณ วันที ่25 กันยายน พ.ศ. 2532 
           เสนาะ เทียนทอง 
                 รัฐมนตรีชวยวาการ ปฏิบัติราชการแทน 



   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    

       รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
+---------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------+ 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี ้คือ เนื่องจากไดมีประกาศกระทรวง 
มหาดไทย เรื่อง กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใชอาคารบางชนิดหรือบาง 
ประเภท ในทองที่บางสวนในตําบลแมน้ํา ตําบลบอผุด ตําบลมะเร็ต ตําบลหนาเมือง ตําบลตล่ิง
งาม  
ตําบลลิปะนอย และตําบลอางทอง อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธาน ีลงวันท่ี 26 กันยายน  
พ.ศ. 2531 ซ่ึงมีผลใชบังคับต้ังแตวันท่ี 6 ตุลาคม พ.ศ. 2531 แตมาตรา 13 วรรคสอง แหงพระ
ราช 
บัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  บัญญัติวา ถาไมมีการออกกฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถิ่น 
ภายในหนึ่งปนับแตวันที่ประกาศนั้นมีผลใชบังคับ ใหประกาศดังกลาวเปนอันยกเลิก และโดยที ่
สมควรหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภทภายในบริเวณ 
ดังกลาวตอไป จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี ้
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