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ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้ 

อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดพิษณุโลก 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๓  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒   
อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  
ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย  โดยคําแนะนําของอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ในประกาศนี้ 
“อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง”  หมายความว่า  อาคารที่ใช้เพื่อประโยชน์ใน 

การขายปลีก  หรือขายส่ง  หรือทั้งขายปลีกและขายส่ง  ซ่ึงมีสินค้าอุปโภคและบริโภคที่ใช้ในชีวิตประจําวัน  
แต่ไม่หมายความรวมถึงตลาดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข  และอาคารที่มีกิจกรรมหลักเพื่อใช้
ดําเนินการเพื่อส่งเสริมหรือจําหน่ายสินค้าซ่ึงเป็นผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ของชุมชน 

“พื้นที่อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง”  หมายความว่า  พื้นที่อาคารที่ใช้ประโยชน์
เพื่อประกอบกิจการพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งเท่านั้น  โดยไม่ต้องนําพื้นที่ส่วนอ่ืนที่อยู่ภายในอาคาร
มารวมคํานวณด้วย  เช่น  ห้องน้ํา  ห้องส้วม  พื้นที่เก็บสินค้า  สํานักงาน  ฯลฯ 

“ระดับพื้นดิน”  หมายความว่า  ระดับพื้นดินที่ก่อสร้างกรณีไม่มีการถมดิน  หรือระดับพื้นดิน 
ที่ก่อสร้างกรณีมีการถมดินที่ไม่สูงกว่าระดับถนนที่อยู่ใกล้ที่สุด  หรือระดับถนนกรณีมีการถมดินสูงกว่า
ระดับถนนที่อยู่ใกล้ที่สุด 

ข้อ ๒ การคํานวณพื้นที่ใช้สอยอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง  ให้คํานวณเฉพาะ
พื้นที่อาคารที่ใช้ประโยชน์เพื่อประกอบกิจการพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งเท่านั้น  โดยไม่ต้องนํา
พื้นที่ส่วนอ่ืนที่อยู่ในอาคารมารวมคํานวณด้วย  เช่น  ห้องน้ํา  ห้องส้วม  พื้นที่เก็บสินค้า  สํานักงาน  ฯลฯ 

ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก  เว้นแต่พื้นที่บริเวณตามกฎกระทรวง
กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท  ในพื้นที่บางส่วน
ในท้องที่ตําบลบ้านกร่าง  ตําบลจอมทอง  ตําบลปากโทก  ตําบลหัวรอ  ตําบลดอนทอง  ตําบลพลายชุมพล  
ตําบลสมอแข  ตําบลบ้านคลอง  ตําบลอรัญญิก  ตําบลในเมือง  ตําบลวัดจันทร์  ตําบลท่าทอง  ตําบลบึงพระ  
และตําบลท่าโพธิ์  อําเภอเมืองพิษณุโลก  และตําบลวังทอง  และตําบลวังพิกุล  อําเภอวังทอง  จังหวัดพิษณุโลก  
พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

ข้อ ๔ ให้กําหนดพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดพิษณุโลก  เว้นแต่บริเวณท้องที่  ดังต่อไปนี้ 
  ๑) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลวังทอง อําเภอวังทอง 
  ๒) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลนครไทย อําเภอนครไทย 
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  ๓) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลบ้านแยง อําเภอนครไทย 
  ๔) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลพรหมพิราม อําเภอพรหมพิราม 
  ๕) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลวงฆ้อง อําเภอพรหมพิราม 
  ๖) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลวัดโบสถ์ อําเภอวัดโบสถ์ 
  ๗) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลป่าแดง อําเภอชาติตระการ 
  ๘) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลเนินมะปราง อําเภอเนินมะปราง 
  ๙) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลไทรย้อย อําเภอเนินมะปราง 
  ๑๐) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลบ้านมุง อําเภอเนินมะปราง 
  ๑๑) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลบางกระทุ่ม อําเภอบางกระทุ่ม 
  ๑๒) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลเนินกุ่ม อําเภอบางกระทุ่ม 
  ๑๓) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลบางระกํา อําเภอบางระกํา 
  ๑๔) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลพันเสา อําเภอบางระกํา 
  ๑๕) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลบึงระมาณ อําเภอบางระกํา 
  ๑๖) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลปลักแรด อําเภอบางระกํา 
  ๑๗) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลบางระกําเมืองใหม่ อําเภอบางระกํา 
  ๑๘) ในทอ้งที่เขตเทศบาลตําบลบ้านใหม่ อําเภอเมืองพิษณุโลก 
  ๑๙) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลพลายชุมพล อําเภอเมืองพิษณุโลก 
  ๒๐) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลหัวรอ อําเภอเมืองพิษณุโลก 
  ๒๑) ในท้องที่เขตเทศบาลเมืองอรัญญิก อําเภอเมืองพิษณุโลก 
  ๒๒) ในท้องที่ตําบลมะขามสูง อําเภอเมืองพิษณุโลก 
  ๒๓) ในท้องที่ตําบลบ้านป่า อําเภอเมืองพิษณุโลก 
  ๒๔) ในท้องที่ตําบลปากโทก อําเภอเมืองพิษณุโลก 
  ๒๕) ในท้องที่ตําบลดอนทอง อําเภอเมืองพิษณุโลก 
  ๒๖) ในท้องที่ตําบลไผ่ขอดอน อําเภอเมืองพิษณุโลก 
  ๒๗) ในท้องที่ตําบลจอมทอง อําเภอเมืองพิษณุโลก 
  ๒๘) ในท้องที่ตําบลบ้านกร่าง อําเภอเมืองพิษณุโลก 
  ๒๙) ในท้องที่ตําบลบ้านคลอง อําเภอเมืองพิษณุโลก 
  ๓๐) ในท้องที่ตําบลสมอแข อําเภอเมืองพิษณุโลก 
  ๓๑) ในท้องที่ตําบลวัดจันทร์ อําเภอเมืองพิษณุโลก 
  ๓๒) ในท้องที่ตําบลในเมือง อําเภอเมืองพิษณุโลก 
  ๓๓) ในท้องที่ตําบลท่าทอง อําเภอเมืองพิษณุโลก 
  ๓๔) ในท้องที่ตําบลท่าโพธิ์ อําเภอเมืองพิษณุโลก 
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  ๓๕) ในท้องที่ตําบลบึงพระ อําเภอเมืองพิษณุโลก 
  ๓๖) ในท้องที่ตําบลวัดพริก อําเภอเมืองพิษณุโลก 
  ๓๗) ในท้องที่ตําบลวังน้ําคู้ อําเภอเมืองพิษณุโลก 
  ๓๘) ในท้องที่ตําบลงิ้วงาม อําเภอเมืองพิษณุโลก 
  ๓๙) ในท้องที่ตําบลวัดโบสถ์ อําเภอวัดโบสถ์ 
  ๔๐) ในท้องที่ตําบลคันโช้ง อําเภอวัดโบสถ์ 
  ๔๑) ในท้องที่ตําบลหินลาด อําเภอวัดโบสถ์ 
  ๔๒) ในท้องที่ตําบลบ้านยาง อําเภอวัดโบสถ์ 
  ๔๓) ในท้องที่ตําบลท่างาม อําเภอวัดโบสถ์ 
  ๔๔) ในท้องที่ตําบลท้อแท้ อําเภอวัดโบสถ์ 
  ๔๕) ในท้องที่ตําบลหอกลอง อําเภอพรหมพิราม 
  ๔๖) ในท้องที่ตําบลมะตูม อําเภอพรหมพิราม 
  ๔๗) ในท้องที่ตําบลพรหมพิราม อําเภอพรหมพิราม 
  ๔๘) ในท้องที่ตําบลทับยายเชียง อําเภอพรหมพิราม 
  ๔๙) ในท้องที่ตําบลหนองแขม อําเภอพรหมพิราม 
  ๕๐) ในท้องที่ตําบลวงฆ้อง อําเภอพรหมพิราม 
  ๕๑) ในท้องที่ตําบลดงประคํา อําเภอพรหมพิราม 
  ๕๒) ในท้องที่ตําบลมะต้อง อําเภอพรหมพิราม 
  ๕๓) ในท้องที่ตําบลวังวน อําเภอพรหมพิราม 
  ๕๔) ในท้องที่ตําบลศรีภิรมย์ อําเภอพรหมพิราม 
  ๕๕) ในท้องที่ตําบลตลุกเทียม อําเภอพรหมพิราม 
  ๕๖) ในท้องที่ตําบลชัยนาม อําเภอวังทอง 
  ๕๗) ในท้องที่ตําบลวังทอง อําเภอวังทอง 
  ๕๘) ในท้องที่ตําบลวังพิกุล อําเภอวังทอง 
  ๕๙) ในท้องที่ตําบลดินทอง อําเภอวังทอง 
  ๖๐) ในท้องที่ตําบลหนองพระ อําเภอวังทอง 
  ๖๑) ในท้องที่ตําบลท่าหม่ืนราม อําเภอวังทอง 
  ๖๒) ในท้องที่ตําบลแม่ระกา อําเภอวังทอง 
  ๖๓) ในท้องที่ตําบลวังนกแอ่น อําเภอวังทอง 
  ๖๔) ในท้องที่ตําบลแก่งโสภา อําเภอวังทอง 
  ๖๕) ในท้องที่ตําบลบ้านกลาง อําเภอวังทอง 
  ๖๖) ในท้องที่ตําบลพันชาลี อําเภอวังทอง 
  ๖๗) ในท้องที่ตําบลท่านางงาม อําเภอบางระกํา 
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  ๖๘) ในท้องที่ตําบลปลักแรด อําเภอบางระกํา 
  ๖๙) ในท้องที่ตําบลวังอิทก อําเภอบางระกํา 
  ๗๐) ในท้องที่ตําบลคุยม่วง อําเภอบางระกํา 
  ๗๑) ในท้องที่ตําบลชุมแสงสงคราม อําเภอบางระกํา 
  ๗๒) ในท้องที่ตําบลบ่อทอง อําเภอบางระกํา 
  ๗๓) ในท้องที่ตําบลหนองกุลา อําเภอบางระกํา 
  ๗๔) ในท้องที่ตําบลบึงกอก อําเภอบางระกํา 
  ๗๕) ในท้องที่ตําบลนคิมพัฒนา อําเภอบางระกํา 
  ๗๖) ในท้องที่ตําบลบ้านไร่ อําเภอบางกระทุ่ม 
  ๗๗) ในท้องที่ตําบลนครป่าหมาก อําเภอบางกระทุ่ม 
  ๗๘) ในท้องที่ตําบลท่าตาล อําเภอบางกระทุ่ม 
  ๗๙) ในท้องที่ตําบลไผ่ล้อม อําเภอบางกระทุ่ม 
  ๘๐) ในท้องที่ตําบลสนามคลี อําเภอบางกระทุ่ม 
  ๘๑) ในท้องที่ตําบลโคกสลุด อําเภอบางกระทุ่ม 
  ๘๒) ในท้องที่ตําบลบางกระทุ่ม อําเภอบางกระทุ่ม 
  ๘๓) ในท้องที่ตําบลวังโพรง อําเภอเนินมะปราง 
  ๘๔) ในท้องที่ตําบลวังยาง อําเภอเนินมะปราง 
  ๘๕) ในท้องที่ตําบลชมพู อําเภอเนินมะปราง 
  ๘๖) ในท้องที่ตําบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อําเภอเนินมะปราง 
  ๘๗) ในท้องที่ตําบลบ้านพร้าว อําเภอนครไทย 
  ๘๘) ในท้องที่ตําบลเนินเพิ่ม อําเภอนครไทย 
  ๘๙) ในท้องที่ตําบลห้วยเฮ้ีย อําเภอนครไทย 
  ๙๐) ในท้องที่ตําบลหนองกะท้าว อําเภอนครไทย 
  ๙๑) ในท้องที่ตําบลนครชุม อําเภอนครไทย 
  ๙๒) ในท้องที่ตําบลนาบัว อําเภอนครไทย 
  ๙๓) ในท้องที่ตําบลยางโกลน อําเภอนครไทย 
  ๙๔) ในท้องที่ตําบลบ่อโพธ์ อําเภอนครไทย 
  ๙๕) ในท้องที่ตําบลท่าสะแก อําเภอชาติตระการ 
  ๙๖) ในท้องที่ตําบลสวนเม่ียง อําเภอชาติตระการ 
  ๙๗) ในท้องที่ตําบลบ้านดง อําเภอชาติตระการ 
  ๙๘) ในท้องที่ตําบลป่าแดง อําเภอชาติตระการ 
  ๙๙) ในท้องที่ตําบลชาติตระการ อําเภอชาติตระการ 

เป็นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง  ดังต่อไปนี้ 



 หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๗๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   ธันวาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

(๑) ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง  ที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกัน
เพื่อประกอบกิจการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลัง  ตั้งแต่  ๒๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป  เว้นแต่ 

 (ก) อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง  ที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบ
กิจการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลัง  ตั้งแต่  ๒๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร  
ต้องเป็นไปตามข้อกําหนด  ดังต่อไปนี้ 

  ๑) ที่ดินแปลงที่ตั้งอาคารจะต้องอยู่ติดถนนสาธารณะที่มีช่องทางจราจรไม่น้อยกว่า  
๔  ช่องทาง  หรือมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๒๐  เมตร  และจะต้องบรรจบกับถนนสาธารณะที่มีขนาด
เขตทางที่เท่ากันหรือมากกว่า 

  ๒) แนวศูนย์กลางปากทางเข้าออกของรถยนต์ต้องอยู่ห่างจากทางร่วมทางแยกที่เป็น
ทางบรรจบกันของถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางตั้งแต่  ๑๔  เมตรขึ้นไป  ไม่น้อยกว่า  ๕๐๐  เมตร  

   ภายในระยะตามวรรคแรก  ตลอดแนว  โดยเริ่มจากศูนย์กลางปากทางเข้าออกไปจนถึง
ทางร่วมทางแยกในระยะ  ๕๐๐  เมตร  ต้องมีเกาะกลางถนนและห้ามมีช่องทางเล้ียวหรือช่องทางกลับรถ 

  ๓) มีอัตราส่วนของพื้นที่อาคารคลุมดินต่อพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร 
ไม่เกิน  ๐.๓ 

  ๔) มีอัตราส่วนของพื้นที่ใช้สอยรวมของอาคารต่อพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร  
ไม่เกิน  ๑.๕ 

  ๕) มีอัตราส่วนของพื้นที่ว่างที่จัดให้เป็นสวน  หรือบริเวณปลูกต้นไม้  หรือการนันทนาการ
ต่อพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๒๐ 

  ๖) มีที่ว่างด้านหน้าของอาคาร  ห่างจากเขตทางของถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๕๐  เมตร  
โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงริมเขตทางด้านที่ตดิกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร 

  ๗) มีที่ว่างด้านข้างและด้านหลังของอาคาร  ห่างจากเขตที่ดินของผู้อ่ืนหรือเขตทางของ
ถนนสาธารณะ  ไม่น้อยกว่า  ๑๕  เมตร  โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงเขตที่ดินของผู้อ่ืนหรือ
ริมเขตทางด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร 

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

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

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



 หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๗๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   ธันวาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 (ข) อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง  ที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบ
กิจการในอาคารหลังเดียวหรือหลายหลัง  เกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร  ต้องเป็นไปตามข้อกําหนด  ดังต่อไปนี้ 

  ๑) มีระยะห่างจากเขตเทศบาลที่อยู่ในเขตผังเมืองรวม  ไม่น้อยกว่า  ๑๕  กิโลเมตร  
โดยวัดระยะทางตามแนวถนนสายหลัก 

  ๒) ที่ดินแปลงที่ตั้งอาคารจะต้องอยู่ติดถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  
๔๐  เมตร 

  ๓) แนวศูนย์กลางปากทางเข้าออกของรถยนต์ต้องอยู่ห่างจากทางร่วมทางแยกที่เป็น
ทางบรรจบกันของถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางตั้งแต่  ๑๔  เมตรขึ้นไป  ไม่น้อยกว่า  ๕๐๐  เมตร  
และมีทางคู่ขนานกับถนนสาธารณะเชื่อมต่อกับทางเข้าออกของรถยนต์ 

  ๔) มีที่ว่างไม่น้อยกว่า  ๘๐  เมตร  ใน  ๑๐๐  ส่วนของพื้นที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร 
  ๕) มีค่าสูงสุดของอัตราส่วนพื้นที่รวมกันทุกชั้นของอาคารทุกหลังต่อพื้นที่ที่ใช้เป็น 

ที่ตั้งอาคารไม่เกิน  ๑.๕  ต่อ  ๑ 
  ๖) มีอัตราส่วนของพื้นที่ว่างที่จัดให้เป็นสวน  หรือบริเวณปลูกต้นไม้  หรือการนันทนาการ

ต่อพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๒๐ 
  ๗) มีที่ว่างด้านหน้าของอาคาร  ห่างจากเขตทางของถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๗๕  เมตร  

โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงริมเขตทางด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร 
  ๘) มีที่ว่างด้านข้างและด้านหลังของอาคาร  ห่างจากที่ดินของผู้อ่ืนหรือเขตทางของ

ถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๒๐  เมตร  โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงเขตที่ดินของผู้อ่ืนหรือ
ริมเขตทางด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร 

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

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

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

(๒) ภายในท้องที่  ๑)  ถึง  ๒๑)  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารพาณิยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง  
ที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 



 หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๗๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   ธันวาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

(๓) ภายในท้องที่  ๒๒)  ถึง  ๙๙)  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารพาณิยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง  
ที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังเกิน  ๑,๐๐๐  
ตารางเมตร 

กรณีอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการ
ในอาคารหลังเดียวหรือหลายหลัง  ตั้งแต่  ๒๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร  ต้องเป็นไป
ตามข้อกําหนดในข้อ  ๔  (๑)  (ก)  และเกินกว่า  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร  ต้องเป็นไปตามข้อกําหนด 
ในข้อ  ๔  (๑)  (ข) 

การวัดความสูงของอาคาร  ให้วัดจากระดับพื้นดินถึงพื้นดาดฟ้า  สําหรับอาคารทรงจ่ัวหรือป้ันหยา
ให้วัดจากระดับพื้นดินถึงยอดผนงัของชั้นสูงสุด 

ข้อ ๕ ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้มิให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีอยู่ก่อนการใช้บังคับกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคาร  และอาคารที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
ในพื้นที่ที่กําหนดตามข้อ  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  ๗  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

จารุพงศ์  เรืองสุวรรณ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 


