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กฎกระทรวง 
ฉบับที ่30 (พ.ศ. 2534) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 

--------------- 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 (3) และมาตรา 8 (10) แหงพระราชบัญญัติ 
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 
ควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้
  ขอ 1  ในกฎกระทรวงนี ้
  "บริเวณที่ 1" หมายความวา พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวชายฝงทะเลของตําบล 
ชะอํา เขาไปในแผนดินเปนระยะ 50 เมตร ตลอดแนวชายฝงทะเล โดยทิศเหนือและทิศใตจดแนว
เขต 
เทศบาลตําบลชะอํา 
  "บริเวณที่ 2" หมายความวา พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากสุดแนวเขตบริเวณที ่1 
ตลอดแนวไปทางทิศตะวันตกเปนระยะ 150 เมตร โดยทิศเหนือและทิศใตจดแนวเขตเทศบาล
ตําบล 
ชะอํา 
  "บริเวณที่ 3" หมายความวา พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากสุดแนวเขตบริเวณที ่2  
ตลอดแนวไปทางทิศตะวันตกเปนระยะ 300 เมตร โดยทิศเหนือและทิศใตจดแนวเขตเทศบาล
ตําบล 
ชะอํา 
  ท้ังน้ี ตามแผนที่ทายกฎกระทรวงนี ้
  ขอ 2  ใหกําหนดพ้ืนท่ีในทองท่ีตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ภายใน 
บริเวณแนวเขตตามแผนที่ทายกฎกระทรวงนี ้เปนบริเวณหามกอสรางอาคารชนิดและประเภท ดัง
ตอไปนี้ 
  (ก) ภายในบริเวณที่ 1 หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคารอ่ืนใด เวนแต 
  (1) อาคารเด่ียวช้ันเดียวท่ีมีความสูงไมเกิน 6 เมตร พื้นที่อาคารรวมกันไมเกิน 
75  
ตารางเมตร โดยอาคารแตละหลังตั้งหางกันไมนอยกวา 4 เมตร หางเขตท่ีดินของผูอ่ืนไมนอยกวา  
2 เมตร มีที่วางโดยรอบอาคารไมนอยกวารอยละ 75 ของที่ดินที่ขออนุญาตกอสรางอาคารนั้น 
และ 
ตองหางจากชายฝงทะเลไมนอยกวา 20 เมตร 
  (2) เขื่อน ทางหรือทอระบายน้ํา ร้ัวหรือกําแพงท่ีสูงไมเกิน 1 เมตร ประตูและ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    
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สะพานท่ีไมไดสรางลงสูทะเล 
  (3) ทาเทียบเรอื อาคารหรือสถานที่ของทางราชการ 
  (ข) ภายในบริเวณที่ 2 หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร ดังตอไปนี ้
  (1) อาคารท่ีมีความสูงเกิน 12 เมตร 
  (2) อาคารขนาดใหญที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้น หรือช้ันหน่ึงช้ันใดในหลังเดียวกัน
เกิน  
2,000 ตารางเมตร 
  (3) โรงงานทุกประเภท เวนแตโรงงานที่ประกอบกิจการโดยไมกอเหตุรําคาญ 
ตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข หรือไมเปนมลพิษตอชุมชนหรือส่ิงแวดลอมและมีพ้ืนท่ีทุกช้ัน 
ในหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไมเกิน 100 ตารางเมตร 
  (4) โรงมหรสพตามกฎหมายวาดวยการปองกันภยันตรายอันเกิดแตการเลน 
มหรสพ 
  (5) อาคารเล้ียงสัตวทุกชนิดท่ีมีพ้ืนท่ีทุกช้ันในหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกัน
เกิน  
10 ตารางเมตร หรือเปนไปเพื่อการคา หรือกอเหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข 
  (6) เพิงหรือแผงลอย 
  (7) อาคารที่มีที่วางในที่ดินแปลงที่กอสรางอาคารนอยกวารอยละ 50 ของท่ีดิน 
ที่ขออนุญาตกอสรางอาคารนั้น 
  (ค) ภายในบริเวณที่ 3 หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคารตาม (ข) (3) 
  การวัดความสูงใหวัดจากระดับพื้นดินถึงสวนที่สูงที่สุดของอาคาร 
  ขอ 3  ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดตามขอ 2 หามมิใหบุคคลใดดัดแปลงหรือ 
เปลี่ยนการใชอาคารใด ๆ ใหเปนอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอ 
2 
  ขอ 4  อาคารที่มีอยูแลวในพื้นที่ที่กําหนดไวตามขอ 2 กอนหรือในวันที่กฎ
กระทรวงนี้ 
ใชบังคับ ใหไดรับการยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ แตหามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช 
อาคารดังกลาวใหเปนอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอ 2 
  ขอ 5  อาคารที่ไดรับใบอนุญาตใหกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชตาม 
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร หรือที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะวาดวยกิจการนั้นกอน 
วันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ และยังกอสราง ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใชยังไมแลวเสร็จใหไดรับ 
ยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี ้แตจะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตใหเปนการขัดตอ 
กฎกระทรวงน้ีไมได 
 
    ใหไว ณ วันที ่14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534 
              พลเอก อิสระพงศ หนุนภักดี 
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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    

                     รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
+---------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------+ 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี ้คือ เนื่องจากไดมีประกาศกระทรวง 
มหาดไทย เรื่อง กําหนดบริเวณหามกอสรางดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบาง 
ประเภท ในทองที่บางสวนในตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ลงวันท่ี 17 ตุลาคม พ.ศ. 
2533  
ซ่ึงมีผลใชบังคับต้ังแตวันท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2533 แตมาตรา 13 วรรคสอง แหงพระราช
บัญญัติ 
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บัญญัติวา ถาไมมีการออกกฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถิ่นภายใน 
หนึ่งปนับแตวันที่ประกาศนั้นมีผลใชบังคับใหประกาศดังกลาวเปนอันยกเลิก และโดยท่ีสมควร
หาม 
กอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภทภายในบริเวณดังกลาวตอไป  
เพื่อประโยชนในดานการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและรักษาทรัพยากรการทองเที่ยว  จึงจําเปน
ตอง 
ออกกฎกระทรวงนี้ 
 
[รก.2534/199/73พ - 15/11/2534] 
 
 
 


