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กฎกระทรวง 
ฉบับที ่36 (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 
  (1) พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากเขตที่ดินพระราชวังไกลกังวลดานทิศเหนือไปทาง 
ทิศเหนอื ดานทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันตก และดานทิศใตไปทางทิศใตตลอดแนวออกไปเปน
ระยะ  
100 เมตร 
  (2) พื้นที่ในบริเวณทิศเหนือเริ่มจากจุดบรรจบทางหลวงแผนดินหมายเลข 
3325  
กับถนนไปเขาเตาไปทางทิศตะวันออกและตั้งฉากกับแนวชายฝงทะเลของตําบลหนองแกแลวเลี้ยว 
ไปทางทิศใต ตามแนวชายฝงทะเลของตําบลหนองแกจนจดหลักเขตเทศบาลที ่3 จากหลักเขต 
เทศบาลที่ 3 ไปทางทิศตะวันตกตามแนวเขตเทศบาลตําบลหัวหินจนจดเขตทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข 3325 ฟากตะวันออก และไปทางทิศเหนือตามแนวเขตของทางหลวงแผนดินหมายเลข  
3325 ฟากตะวันออกจนจดจุดบรรจบทางหลวงแผนดินหมายเลข 3325 กับถนนไปเขาเตา 
  "บริเวณที่ 2" หมายความวา พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวชายฝงทะเลของตําบล 
หัวหิน และตําบลหนองแก เขาไปในแผนดินเปนระยะ 50 เมตร ตลอดแนวชายฝงทะเลของตําบล 
หัวหิน และตําบลหนองแก โดยเริ่มจากเขตเทศบาลตําบลหัวหินดานทิศเหนือไปทางทิศใต จนจด 
เขตเทศบาลตําบลหัวหินดานทิศใต ยกเวนพื้นที่บริเวณที่ 1 และพื้นที่พระราชวังไกลกังวล 
  "บริเวณที่ 3" หมายความวา พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวเขตบริเวณที่ 2  
ตลอดแนวออกไปอีกเปนระยะ 150 เมตร 
  "บริเวณที่ 4" หมายความวา พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวเขตบริเวณที่ 3  
ตลอดแนวออกไปอีกเปนระยะ 500 เมตร ยกเวนพื้นที่บริเวณที่ 5 
  "บริเวณที่ 5" หมายความวา พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวเขตบริเวณที่ 1 (1)  
ตลอดแนวออกไปอีกเปนระยะ 400 เมตร ยกเวนพื้นที่บริเวณที่ 2 และพื้นที่บริเวณที่ 3 
  ท้ังน้ี ตามแผนที่ทายกฎกระทรวงนี ้
  ขอ 2  ใหกําหนดพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบลหัวหินและตําบลหนองแก อําเภอ 
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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    

หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนที่ทายกฎกระทรวงนี้ เปนบริเวณ
หาม 
กอสรางอาคารชนิดและประเภท ดังตอไปนี ้
  (ก) ภายในบริเวณที่ 1 หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคารใด ๆ เวนแต 
  (1) อาคารเด่ียวช้ันเดียวท่ีมีความสูงไมเกิน 6 เมตร พื้นที่อาคารรวมกันไมเกิน  
75 ตารางเมตร โดยอาคารแตละหลังตั้งหางกันไมนอยกวา 4 เมตร หางเขตท่ีดินของผูอ่ืนไมนอย
กวา  
2 เมตร มีที่วางโดยรอบอาคารไมนอยกวารอยละ 75 ของที่ดินที่ขออนุญาตกอสรางอาคารนั้น 
และ 
ตองหางจากชายฝงทะเลไมนอยกวา 20 เมตร หรือหางจากคันขอบอางเก็บน้ําเขาเตาโดยรอบ 
ไมนอยกวา 12 เมตร 
  (2) เขื่อน ทางหรือทอระบายน้ํา ร้ัวหรือกําแพงท่ีมีความสูงไมเกิน 1 เมตร ประตู 
และสะพานท่ีไมไดสรางลงสูทะเล 
  (3) อาคารของทางราชการที่หางจากชายฝงทะเลเกิน 20 เมตร 
  (ข) ภายในบริเวณที่ 2 หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคารใด ๆ เวนแต 
  (1) อาคารตาม (ก) (1) และ (3) 
  (2) เขื่อน ทางหรือทอระบายน้ํา ร้ัวหรือกําแพงท่ีมีความสูงไมเกิน 1 เมตร ประตู  
สะพาน และทาเทียบเรือ 
  (ค) ภายในบริเวณที่ 3 หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร ดังตอไปนี ้
  (1) อาคารท่ีมีความสูงเกิน 12 เมตร 
  (2) โรงงานทุกประเภท เวนแตโรงงานที่ประกอบกิจการโดยไมกอเหตุรําคาญ 
ตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข หรือไมเปนมลพิษตอชุมชนหรือส่ิงแวดลอม และมีพ้ืนท่ีทุก
ชั้น 
ในหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไมเกิน 100 ตารางเมตร 
  (3) โรงมหรสพตามกฎหมายวาดวยการปองกันภยันตรายอันเกิดแตการเลน 
มหรสพ 
  (4) สถานีขนสงตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก 
  (5) อาคารเล้ียงสัตวทุกชนิดท่ีมีพ้ืนท่ีทุกช้ันในหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวม
กัน 
เกิน 10 ตารางเมตร หรือเปนไปเพื่อการคาหรือกอเหตุรําคาญ 
  (6) อาคารขนาดใหญที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกัน
เกิน  
2,000 ตารางเมตร 
  (7) ตลาดท่ีมีพ้ืนท่ีทุกช้ันในหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน 300  
ตารางเมตร หรือตลาดที่มีระยะหางจากตลาดอื่นนอยกวา 50 เมตร 
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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    

  (8) สถานที่บรรจุกาซและสถานที่เก็บกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซ 
ปโตรเลียมเหลว 
  (9) สถานที่เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับจําหนายขาย และสถานีบริการน้ํามัน 
เชื้อเพลิงตามกฎหมายวาดวยการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง 
  (10) สถานพยาบาลท่ีมีเตียงสําหรับผูปวยคางคืนเกิน 5 เตียง 
  (11) ศาสนสถานและสถานศกึษา 
  (12) ปายหรือส่ิงท่ีสรางข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปายทุกชนิด เวนแตปายบอกชื่อ 
สถานท่ีท่ีมีความสูงไมเกิน 12 เมตร 
  (13) อาคารที่สรางดวยวัสดุที่ไมถาวรหรือไมทนไฟเปนสวนใหญ เวนแตเปน 
อาคารเด่ียวช้ันเดียวท่ีมีความสูงไมเกิน 6 เมตร และตองมีระยะหางจากอาคารอื่นโดยรอบไมนอย
กวา  
5 เมตร 
  (14) เพิงหรือแผงลอย 
  (15) อาคารที่มีที่วางในที่ดินแปลงที่กอสรางอาคารนอยกวารอยละ 50 ของ 
เนื้อที่ดินที่ขออนุญาตกอสรางอาคารนั้น 
  (16) หองแถวหรือตึกแถว 
  (17) ฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยการควบคุมสุสานหรือฌาปนสถาน 
  (18) อาคารเก็บสินคา อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่มีลักษณะ 
ในทํานองเดียวกันที่ใชเปนที่เก็บ พัก หรือขนถายสินคาหรือสิ่งของเพื่อประโยชนทางการคาหรือ 
อุตสาหกรรม ที่มีพื้นที่อาคารรวมกันเกิน 100 ตารางเมตร 
  (19) โรงกําจัดมูลฝอย 
  (ง) ภายในบริเวณที่ 4 หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร ดังตอไปนี ้
  (1) อาคารท่ีมีความสูงต้ังแต 23 เมตรขึ้นไป 
  (2) อาคารตาม (ค) (2) และ (5) 
  (3) อาคารตาม (ค) (18) ท่ีมีพ้ืนท่ีทุกช้ันในหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกัน
เกิน  
200 ตารางเมตร 
  (4)  อาคารที่มีที่วางในที่ดินแปลงที่กอสรางอาคารนอยกวารอยละ 30 ของ 
เนื้อที่ดินที่ขออนุญาตกอสรางอาคารนั้น 
  (จ) ภายในบริเวณที่ 5 หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร ดังตอไปนี ้
  (1) อาคารท่ีมีความสูงเกิน 12 เมตร 
  (2) โรงงานทุกประเภท เวนแตโรงงานที่ประกอบกิจการโดยไมกอเหตุรําคาญ 
ตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข หรือไมเปนมลพิษตอชุมชนหรือส่ิงแวดลอม และมีพ้ืนท่ีทุก
ชั้น 
ในหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไมเกิน 100 ตารางเมตร 



   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    

  (3) โรงมหรสพตามกฎหมายวาดวยการปองกันภยันตรายอันเกิดแตการเลน 
มหรสพ 
  (4) สถานีขนสงตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก 
  (5) สถานที่บรรจุกาซและสถานที่เก็บกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซ 
ปโตรเลียมเหลว 
  (6) สถานที่เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับจําหนายขาย และสถานีบริการน้ํามันเชื้อ
เพลิง 
ตามกฎหมายวาดวยการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง 
  (7) ฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยการควบคุมสุสานหรือฌาปนสถาน 
  (8) โรงกําจัดมูลฝอย 
  การวัดความสูงใหวัดจากระดับพื้นดินถึงสวนที่สูงที่สุดของอาคาร 
  ขอ 3  ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดตามขอ 2 หามมิใหบุคคลใดดัดแปลง หรอื 
เปลี่ยนการใชอาคารใด ๆ ใหเปนอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะตองหาม ตามท่ีกําหนดใน
ขอ 2 
  ขอ 4  อาคารที่มีอยูแลวในพื้นที่ที่กําหนดไวตามขอ 2 กอนหรือในวันที่กฎ
กระทรวงนี้ 
ใชบังคับ ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี ้แตหามดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคาร 
ดังกลาวใหเปนอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะตองหาม ตามที่กําหนดในขอ 2 
  ขอ 5  อาคารท่ีไดรับใบอนุญาตหรือไดใบรับแจงการกอสราง ดัดแปลง หรอื 
เปลี่ยนการใชตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร หรือที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะ 
วาดวยกิจการนั้น กอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ และยังกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช 
ไมแลวเสรจ็ ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี ้แตจะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาต
หรอื 
การแจงใหเปนการขัดตอกฎกระทรวงนี้ไมได 
 
    ใหไว ณ วันที ่3 กันยายน พ.ศ. 2535 
             พลตํารวจเอก เภา สารสิน 
    รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
 
+---------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------+ 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี ้คือ เนื่องจากไดมีการประกาศ
กระทรวง 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

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    

มหาดไทย เรื่อง กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใชอาคารบางชนิดหรือบาง 
ประเภท ในทองท่ีบางสวนในตําบลหัวหิน และตําบลหนองแก อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ  
ลงวันท่ี 8 กันยายน พ.ศ. 2534 ซ่ึงมีผลใชบังคับต้ังแตวันท่ี 17 กันยายน พ.ศ. 2534 เปนตนมา  
แตมาตรา 13 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บัญญัติวา ถาไมมีการ
ออก 
กฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถิ่นภายในหนึ่งปนับแตวันที่ประกาศนั้นมีผลใชบังคับ ใหประกาศ 
ดังกลาวเปนอันยกเลิกไป และโดยท่ีสมควรหามกอสรางดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบาง
ชนิด 
หรือบางประเภทภายในบริเวณดังกลาวตอไป และสมควรขยายเขตหามกอสราง ดัดแปลงหรือ 
เปล่ียนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภทรอบ ๆ บริเวณพระราชวังไกลกังวลดวย เพื่อ
ประโยชน 
ในดานการปองกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม และการผังเมือง   
จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี ้
 
[รก.2535/97/1 - 16/09/2535] 
 
 
 


