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ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้ 

อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๓  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒   
อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  
ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยโดยคําแนะนําของอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในประกาศนี้ 
“อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง”  หมายความว่า  อาคารที่ใช้เพื่อประโยชน์ใน 

การขายปลีก  หรือขายส่ง  หรือทั้งขายปลีกและขายส่ง  ซ่ึงสินค้าอุปโภคและบริโภคหลายประเภทที่ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน  แต่ไม่หมายความรวมถึงตลาดตามกฎหมายว่าดว้ยการสาธารณสุข  และอาคารที่มีกิจกรรมหลัก
เพื่อใช้ดําเนินการเพื่อส่งเสริมหรือจําหน่ายสินค้าซ่ึงเป็นผลิตผล  หรือผลิตภัณฑ์ของชุมชน 

“ระดับพื้นดิน”  หมายความว่า  ระดับพื้นดินที่ก่อสร้างกรณีไม่มีการถมดิน  หรือระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง
กรณีมีการถมดินที่ไม่สูงกว่าระดับถนนที่อยู่ใกล้ที่สุด  หรือระดับถนนกรณีมีการถมดินสูงกว่าระดับถนนที่
อยู่ใกล้ที่สุด 

ข้อ ๒ การคํานวณพื้นที่ใช้สอยอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง  ให้คํานวณเฉพาะพื้นที่
อาคารที่ใช้ประโยชน์เพื่อประกอบกิจการพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งเท่านั้น  โดยไม่ต้องนําพื้นที่
ส่วนอ่ืนที่อยู่ภายในอาคารมารวมคํานวณด้วย  เช่น  ห้องน้ํา  ห้องส้วม  พื้นที่เก็บสินค้า  สํานักงาน  ฯลฯ 

ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  เว้นแต่พื้นที่บริเวณตามกฎกระทรวง
กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท  ในพื้นที่บางส่วน 
ในท้องที่ตําบลหนองหาร   ตําบลป่าไผ่  ตําบลสันทรายหลวง   ตําบลหนองจ๊อม   ตําบลสันนาเม็ง   
ตําบลสันทรายน้อย  ตําบลสันพระเนตร  อําเภอสันทราย  ตําบลเหมืองแก้ว  ตําบลริมใต้  ตําบลแม่สา  
ตําบลดอนแก้ว  อําเภอแม่ริม  ตําบลสันผีเส้ือ  ตําบลป่าตัน  ตําบลช้างเผือก  ตําบลฟ้าฮ่าม  ตําบลสุเทพ  
ตําบลหนองป่าครั่ง   ตําบลศรีภูมิ  ตําบลช้างม่อย  ตําบลวัดเกต   ตําบลพระสิงห์   ตําบลช้างคลาน   
ตําบลท่าศาลา  ตําบลหายยา  ตําบลหนองหอย  ตําบลป่าแดด  ตําบลแม่เหียะ  อําเภอเมืองเชียงใหม่  
ตําบลสันปูเลย  อําเภอดอยสะเก็ด  ตําบลสันกลาง  ตําบลต้นเปา  อําเภอสันกําแพง  ตําบลไชยสถาน  
ตําบลท่าวังตาล  ตําบลหนองผ้ึง  ตําบลป่าบง  ตําบลยางเนิ้ง  ตําบลชมภู  ตําบลดอนแก้ว  ตําบลหนองแฝก  
ตําบลสารภี  ตําบลขัวมุง  ตําบลท่ากว้าง  อําเภอสารภี  ตําบลหนองควาย  ตําบลน้ําแพร่  ตําบลสันผักหวาน  
ตําบลบ้านแหวน  ตําบลสบแม่ข่า  ตําบลขุนคง  ตําบลหางดง  และตําบลหนองแก๋ว  อําเภอหางดง  
จังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
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ข้อ ๔ ให้กําหนดพื้นที่บางส่วนในจังหวัดเชียงใหม่  เป็นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรม
ประเภทค้าปลีกค้าส่ง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ภายในบริเวณพื้นที่บางส่วนในจังหวัดเชียงใหม่   เว้นแต่บริ เวณท้องที่ อําเภอจอมทอง   
อําเภอเชียงดาว  อําเภอไชยปราการ  อําเภอดอยเต่า  อําเภอดอยสะเก็ด  อําเภอฝาง  อําเภอพร้าว   
อําเภอแม่แจ่ม  อําเภอกัลยาณิวัฒนา   อําเภอแม่แตง  อําเภอแม่ริม  อําเภอแม่วาง  อําเภอแม่อาย   
อําเภอเวียงแหง  อําเภอสะเมิง  อําเภอสันกําแพง  อําเภอสันทราย  อําเภอสันป่าตอง  อําเภอสารภี  อําเภอหางดง  
อําเภออมก๋อย  อําเภอฮอด  อําเภอเมืองเชียงใหม่  อําเภอดอยหล่อ  อําเภอแม่ออน  จังหวัดเชียงใหม่   
ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง  ที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อ
ประกอบกิจการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลัง  ตั้งแต่  ๓๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป   

(๒) ภายในท้องที่ อําเภอจอมทอง  อําเภอเชียงดาว  อําเภอไชยปราการ  อําเภอดอยเต่า   
อําเภอดอยสะเก็ด  อําเภอฝาง  อําเภอพร้าว  อําเภอแม่แจ่ม  อําเภอกัลยาณิวัฒนา  อําเภอแม่แตง  อําเภอแม่ริม  
อําเภอแม่วาง  อําเภอแม่อาย  อําเภอเวียงแหง  อําเภอสะเมิง  อําเภอสันกําแพง  อําเภอสันทราย  อําเภอสันป่าตอง  
อําเภอสารภี  อําเภอหางดง  อําเภออมก๋อย  อําเภอฮอด  อําเภอเมืองเชียงใหม่  อําเภอดอยหล่อ  อําเภอแม่ออน  
จังหวัดเชียงใหม่  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกัน
เพื่อประกอบกิจการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลัง  ตั้งแต่  ๓๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป  เว้นแต่   

 (ก) กรณีอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบ
กิจการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลัง  ตั้งแต่  ๓๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร  
ต้องเป็นไปตามข้อกําหนด  ดังต่อไปนี้ 

  ๑) มีระยะห่างจากเขตเทศบาลไม่น้อยกวา่  ๑๐  กิโลเมตร 
  ๒) ที่ดินแปลงที่ตั้งอาคารจะต้องอยู่ติดถนนสาธารณะที่มีช่องทางจราจร  ไม่น้อยกว่า  

๔  ช่องทาง  หรือมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๒๐  เมตร  และจะต้องบรรจบกับถนนสาธารณะที่มีขนาด
เขตทางที่เท่ากันหรือมากกว่า 

  ๓) แนวศูนย์กลางปากทางเข้าออกของรถยนต์ต้องอยู่ห่างจากทางร่วมทางแยกที่เป็น
ทางบรรจบกันของถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางตั้งแต่  ๑๔  เมตรขึ้นไป  ไม่น้อยกว่า  ๒๐๐  เมตร 

  ๔) มีที่ว่างไม่น้อยกว่า  ๗๐  ใน  ๑๐๐  ส่วนของพื้นที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร 
  ๕) มีค่าสูงสุดของอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นของอาคารทุกหลังต่อพื้นที่ที่ใช้

เป็นที่ตั้งอาคาร  ไม่เกิน  ๐.๒  ต่อ  ๑ 
  ๖) มีอัตราส่วนของพื้นที่ว่างที่จัดให้เป็นสวน  หรือบริเวณปลูกต้นไม้  หรือการนันทนาการ

ต่อพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๒๐ 
  ๗) มีที่ว่างด้านหน้าของอาคาร  ห่างจากเขตทางของถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๕๐  เมตร  

โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงริมเขตทางด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร   
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  ๘) มีที่ว่างด้านข้างและด้านหลังของอาคาร  ห่างจากเขตที่ดินของผู้อ่ืนหรือริมเขตทาง
ของถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๑๕  เมตร  โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงเขตที่ดินของผู้อ่ืน  
หรือริมเขตทางด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร 

  ๙) อาคารที่มีความสูงเกิน  ๑๐  เมตร  ต้องมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินซ่ึงเป็นที่ตั้ง
อาคารศูนย์ราชการหลักของจังหวัดหรืออําเภอ  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  และสถานศึกษา  ไม่น้อยกว่า  
๕๐๐  เมตร  โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงแนวเขตที่ดินของสถานที่ดังกล่าว 

  ๑๐) มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า  ๑  คัน  ต่อพื้นที่อาคาร  ๒๐  ตารางเมตร  เศษของ  
๒๐  ตารางเมตร  ให้คิดเป็น  ๒๐  ตารางเมตร 

  ๑๑) ที่พักมูลฝอย  ต้องมีระยะห่างจากเขตที่ดินของผู้อ่ืนหรือถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า  
๑๐  เมตร  และต้องมีระยะห่างจากสถานที่ประกอบอาหารและสถานที่เก็บอาหารไม่น้อยกว่า  ๔  เมตร  
แต่ถ้าที่พักมูลฝอยมีขนาดความจุเกิน  ๓  ลูกบาศก์เมตร  ต้องมีระยะห่างจากสถานที่ดังกล่าวไม่น้อยกว่า  
๑๐  เมตร  และสามารถขนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก 

 (ข) กรณีอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อ
ประกอบกิจการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังเกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร  ต้องเป็นไปตามข้อกําหนด
ดังต่อไปนี้ 

  ๑) มีระยะห่างจากเขตเทศบาลไม่น้อยกว่า  ๑๕  กิโลเมตร 
  ๒) ที่ดินแปลงที่ตั้งอาคารจะต้องอยู่ติดทางหลวงแผ่นดินหรือถนนสาธารณะที่มีขนาด

เขตทางไม่น้อยกว่า  ๔๐  เมตร 
  ๓) แนวศูนย์กลางปากทางเข้าออกของรถยนต์ต้องอยู่ห่างจากทางร่วมทางแยกที่เป็น

ทางบรรจบกันของถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางตั้งแต่  ๑๔  เมตรขึ้นไป  ไม่น้อยกว่า  ๕๐๐  เมตร  
และมีทางคู่ขนานกับถนนสาธารณะเชื่อมต่อกับทางเข้าออกของรถยนต์ 

  ๔) มีที่ว่างไม่น้อยกว่า  ๘๐  ใน  ๑๐๐  ส่วนของพื้นที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร 
  ๕) มีค่าสูงสุดของอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นของอาคารทุกหลังต่อพื้นที่ที่ใช้

เป็นที่ตั้งอาคาร  ไม่เกิน  ๐.๒  ต่อ  ๑ 
  ๖) มีอัตราส่วนของพื้นที่ว่างที่จัดให้เป็นสวนหรือบริเวณปลูกต้นไม้  หรือการนันทนาการ

ต่อพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๒๐ 
  ๗) มีที่ว่างด้านหน้าของอาคาร  ห่างจากเขตทางของถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๗๕  เมตร  

โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงริมเขตทางด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร 
  ๘) มีที่ว่างด้านข้างและด้านหลังของอาคาร  ห่างจากเขตที่ดินของผู้อ่ืนหรือริมเขตทาง

ของถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๒๐  เมตร  โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงเขตที่ดินของผู้อ่ืน  
หรือริมเขตทางด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร 
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เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๕๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   พฤษภาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

  ๙) อาคารที่มีความสูงเกิน  ๑๐  เมตร  ต้องมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินซ่ึงเป็นที่ตั้ง
อาคารศูนย์ราชการหลักของจังหวัดหรืออําเภอ  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  และสถานศึกษา  ไม่น้อยกว่า  
๕๐๐  เมตร  โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงแนวเขตที่ดินของสถานที่ดังกล่าว 

  ๑๐) มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า  ๑  คัน  ต่อพื้นที่อาคาร  ๒๐  ตารางเมตร  สําหรับ
พื้นที่อาคาร  ๑,๐๐๐  ตารางเมตรแรก  ส่วนที่เกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร  ให้มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า  
๑  คัน  ต่อพื้นที่อาคาร  ๔๐  ตารางเมตร  เศษของ  ๔๐  ตารางเมตร  ให้คิดเป็น  ๔๐  ตารางเมตร   

  ๑๑) ที่พักมูลฝอย  ต้องมีระยะห่างจากเขตที่ดินของผู้อ่ืนหรือถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า  
๑๐  เมตร  และต้องมีระยะห่างจากสถานที่ประกอบอาหารและสถานที่เก็บอาหารไม่น้อยกว่า  ๔  เมตร  
แต่ถ้าที่พักมูลฝอยมีขนาดความจุเกิน  ๓  ลูกบาศก์เมตร  ต้องมีระยะห่างจากสถานที่ดังกล่าวไม่น้อยกว่า  
๑๐  เมตร  และสามารถขนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก 

การวัดความสูงของอาคาร  ให้วัดจากระดับพื้นดินถึงพื้นดาดฟ้า  สําหรับอาคารทรงจ่ัวหรือป้ันหยา
ให้วัดจากระดับพื้นดินถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

ข้อ ๕ ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้มิให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีอยู่ก่อนการใช้บังคับกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคาร  และอาคารที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
ในพื้นที่ที่กําหนด  ตามข้อ  ๔  ก่อนหรือในวันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ใช้บังคับ  แต่ห้ามดัดแปลง
หรือเปล่ียนการใช้อาคารดังกล่าวให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๔ 

ข้อ ๖ ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้มิให้ใช้บังคับแก่อาคารที่ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้ง
การก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือที่ได้รับอนุญาต
ตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้น  ก่อนวันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ใช้บังคับ  และยังก่อสร้าง  
ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้ไม่แล้วเสร็จ  แต่จะขอเปล่ียนแปลงการอนุญาต  หรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อ
ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ไม่ได้ 

ข้อ ๗ ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

จารุพงศ์  เรืองสุวรรณ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 


