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กฎกระทรวง 
ฉบับที ่35 (พ.ศ. 2535) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 

--------------- 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 (3) และมาตรา 8 (10) แหงพระราชบัญญัติ 
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 
ควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้
  ขอ 1  ในกฎกระทรวงนี ้
  "บริเวณที่ 1" หมายความวา พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวชายฝงทะเลของเกาะลี
เปะ  
เขาไปในแผนดินเปนระยะ 50 เมตร ตลอดแนวชายฝงทะเล 
  "บริเวณที่ 2" หมายความวา พื้นที่ในบริเวณเกาะลีเปะ เวนแตบริเวณที ่1 
  ท้ังน้ี ตามแผนที่ทายกฎกระทรวงนี ้
  ขอ 2  ใหกําหนดพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบลเกาะสาหราย อําเภอเมืองสตูล  
จังหวัดสตูล ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนที่ทายกฎกระทรวงนี้ เปนบริเวณหามกอสรางอาคาร
ชนิด 
และประเภทดังตอไปนี ้
  (ก) ภายในบริเวณที่ 1 หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคารใด ๆ เวนแต 
  (1) อาคารอยูอาศัยประเภทบานเดี่ยวชั้นเดียวที่มีความสูงไมเกิน 6 เมตร พื้นที ่
อาคารรวมกันไมเกิน 75 ตารางเมตร โดยอาคารแตละหลังตั้งหางกันไมนอยกวา 4 เมตร หางเขต
ท่ีดิน 
ของผูอ่ืนไมนอยกวา 2 เมตร มีที่วางโดยรอบอาคารไมนอยกวารอยละ 75 ของที่ดินที่ขออนุญาต 
กอสรางอาคารนั้น และตองหางจากแนวชายฝงทะเลไมนอยกวา 20 เมตร 
  (2) เขื่อน ทางหรือทอระบายน้ํา ร้ัวหรือกําแพงท่ีสูงไมเกิน 1 เมตร ประตูและ 
สะพานท่ีไมไดสรางลงสูทะเล 
  (3) ทาเทียบเรือของทางราชการ 
  (ข) ภายในบริเวณที่ 2 หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคารใด ๆ เวนแต 
  (1) อาคารอยูอาศัยประเภทบานเดี่ยวไมเกินสองชั้นที่มีความสูงไมเกิน 9 เมตร  
พื้นที่อาคารรวมกันไมเกิน 150 ตารางเมตร และมีที่วางโดยรอบอาคารไมนอยกวารอยละ 50 
ของ 
ที่ดินที่ขออนุญาตกอสรางอาคารนั้น 
  (2) เขื่อน ทางหรือทอระบายน้ํา รั้ว กําแพง ประตูและสะพาน 
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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    

  (3) อาคารของทางราชการ 
  การวัดความสูงใหวัดจากระดับพื้นดินถึงสวนที่สูงที่สุดของอาคาร 
  ขอ 3  ภายในบริเวณที่กําหนดตามขอ 2 หามมิใหบุคคลใดดัดแปลงหรือเปล่ียน 
การใชอาคารใด ๆ ใหเปนอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอ 2 
  ขอ 4  อาคารที่มีอยูแลวในบริเวณที่กําหนดตามขอ 2 กอนหรือในวันที่กฎ
กระทรวงนี้ 
ใชบังคับ ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี ้แตหามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช
อาคาร 
ดังกลาวใหเปนอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอ 2 
  ขอ 5  อาคารท่ีไดรับในอนุญาตหรือไดใบรับแจงการกอสราง ดัดแปลง หรอื 
เปลี่ยนการใชตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร หรือที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะ 
วาดวยกิจการนั้นกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ และยังกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช 
ไมแลวเสรจ็ ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี ้แตจะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาต 
หรือการแจงใหเปนการขัดตอกฎกระทรวงนี้ไมได 
 
    ใหไว ณ วันที ่19 สิงหาคม พ.ศ. 2535 
     เอนก สิทธิประศาสน 
              รัฐมนตรีชวยวาการ ฯ ปฏิบัติราชการแทน 
     รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
+---------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------+ 
หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี ้คือ โดยท่ีไดมีประกาศกระทรวง
มหาดไทย  
เรื่อง กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลงหรือเปล่ียนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท  
ในทองท่ีบางสวนในตําบลเกาะสาหราย อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ลงวันท่ี 22 สิงหาคม พ.ศ. 
2534  
ซ่ึงมีผลใชบังคับต้ังแตวันท่ี 6 กันยายน พ.ศ. 2534 เปนตนมา แตมาตรา 13 วรรคสอง แหงพระ
ราช 
บัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บัญญัติวา ถาไมมีการออกกฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถิ่น 
ภายในหนึ่งปนับแตวันที่ประกาศนั้นมีผลใชบังคับ ใหประกาศดังกลาวเปนอันยกเลิก และโดยที่
สมควร 
หามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภทภายในบริเวณดังกลาว 
ตอไป เพื่อประโยชนในดานการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมและควบคุมความหนาแนนของอาคาร   
จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี ้



   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    
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