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ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เร่ือง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท   

ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดสุรินทร์ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด
หรือบางประเภท  ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดสุรินทร์  เพื่อประโยชน์แห่งการผังเมือง  และการอํานวย
ความสะดวกแก่การจราจร  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๓  
แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  โดยคําแนะนําของอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้  

ข้อ ๑ ในประกาศนี้ 
“อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง”  หมายความว่า  อาคารที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการขายปลีก  

หรือขายส่ง  หรือทั้งขายปลีกและขายส่ง  ซึ่งสินค้าอุปโภคและบริโภคหลายประเภทที่ใช้ในชีวิตประจําวัน  
แต่ไม่หมายความรวมถึงตลาดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข  และอาคารที่มีกิจกรรมหลัก  เพื่อใช้
ดําเนินการเพื่อส่งเสริมหรือจําหน่ายสินค้าซึ่งเป็นผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ของชุมชน 

“ระดับพื้นดิน”  หมายความว่า  ระดับพื้นดินที่ก่อสร้างกรณีไม่มีการถมดิน  หรือระดับพื้นดิน  
ที่ก่อสร้างกรณีมีการถมดินที่ไม่สูงกว่าระดับถนนที่อยู่ใกล้ที่สุด  หรือระดับถนนกรณีมีการถมดินสูงกว่า
ระดับถนนที่อยู่ใกล้ที่สุด 

ข้อ ๒ การคํานวณพื้นที่ใช้สอยอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง  ให้คํานวณเฉพาะ
พื้นที่อาคารที่ใช้ประโยชน์เพื่อประกอบกิจการพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งเท่านั้น  โดยไม่ต้องนํา
พื้นที่เก็บสินค้า  พื้นที่สํานักงาน  และพื้นที่ส่วนอื่นที่อยู่ภายในอาคารมารวมคํานวณด้วย   

ข้อ ๓ กําหนดให้ท้องที่จังหวัดสุรินทร์  เว้นแต่พื้นที่ตามกฎกระทรวงกําหนดบริเวณ 
ห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท  ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่
ตําบลแกใหญ่  ตําบลแสลงพันธ์  ตําบลในเมือง  และตําบลนอกเมือง  อําเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  
พ.ศ.  ๒๕๔๗  เป็นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกัน
เพื่อประกอบกิจการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังตั้งแต่  ๓๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป   

ข้อ ๔ ภายใต้บังคับข้อ  ๓  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง  
ที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังตั้งแต่  ๓๐๐  ตารางเมตร
แต่ไม่เกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร  เว้นแต่จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
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(๑) มีระยะห่างจากเขตเทศบาลและเขตผังเมืองรวมเมืองไม่น้อยกว่า  ๔  กิโลเมตร 
(๒) ที่ดินแปลงที่ตั้งอาคารจะต้องอยู่ติดถนนสาธารณะที่มีช่องทางจราจรไม่น้อยกว่า  ๔  ช่องทาง  

หรือมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๒๐  เมตร  และจะต้องบรรจบกับถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง 
ที่เท่ากันหรือมากกว่า 

(๓) แนวศูนย์กลางปากทางเข้าออกของรถยนต์ต้องอยู่ห่างจากทางร่วมทางแยกท่ีเป็นทางบรรจบกัน
ของถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางตั้งแต่  ๑๔  เมตรขึ้นไปไม่น้อยกว่า  ๑๐๐  เมตร 

(๔) มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารและมีที่ว่างที่จัดให้เป็นสวน  
หรือบริเวณปลูกต้นไม้  หรือการนันทนาการต่อพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารไม่น้อยกว่าร้อยละย่ีสิบ  
ของที่ว่างดังกล่าว 

(๕) มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นของอาคารทุกหลังต่อพื้นที่ที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร   
ไม่เกิน  ๐.๘  ต่อ  ๑ 

(๖) มีที่ว่างด้านหน้าของอาคารห่างจากเขตทางของถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๕๐  เมตร  
โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงริมเขตทางด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร   

(๗) มีที่ว่างด้านข้างและด้านหลังของอาคารห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นหรือริมเขตทางของถนนสาธารณะ
ไม่น้อยกว่า  ๑๕  เมตร  โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงเขตที่ดินของผู้อื่นหรือริมเขตทาง 
ด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร 

(๘) อาคารท่ีมีความสูงเกิน  ๑๐  เมตร  ต้องมีระยะห่างจากแนวเขตท่ีดินซึ่งเป็นที่ตั้งอาคาร  
ศูนย์ราชการหลักของจังหวัดหรืออําเภอ  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  และสถานศึกษา  ไม่น้อยกว่า  
๕๐๐  เมตร  โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงแนวเขตที่ดินของสถานที่ดังกล่าว 

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

(๑๐) ที่พักมูลฝอยต้องมีระยะห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นหรือถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๑๐  เมตร  
และต้องมีระยะห่างจากสถานท่ีประกอบอาหารและสถานที่เก็บอาหารไม่น้อยกว่า  ๔  เมตร  แต่ถ้าที่พักมูลฝอย  
มีขนาดความจุเกิน  ๓  ลูกบาศก์เมตร  ต้องมีระยะห่างจากสถานท่ีดังกล่าวไม่น้อยกว่า  ๑๐  เมตร   
และสามารถขนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก 

ทั้งนี้  การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินถึงพื้นดาดฟ้า  สําหรับอาคารทรงจั่ว  
หรือป้ันหยาให้วัดจากระดับพื้นดินถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 
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ข้อ ๕ ภายใต้บังคับข้อ  ๓  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง  
ที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังเกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร  
เว้นแต่จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีระยะห่างจากเขตเทศบาลและเขตผังเมืองรวมไม่น้อยกว่า  ๑๐  กิโลเมตร 
(๒) ที่ดินแปลงที่ตั้งอาคารจะต้องอยู่ติดทางหลวงแผ่นดินหรือถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง

ไม่น้อยกว่า  ๔๐  เมตร 
(๓) แนวศูนย์กลางปากทางเข้าออกของรถยนต์ต้องอยู่ห่างจากทางร่วมทางแยกที่เป็น 

ทางบรรจบกันของถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางตั้งแต่  ๑๔  เมตรขึ้นไปไม่น้อยกว่า  ๕๐๐  เมตร  และมี
ทางคู่ขนานกับถนนสาธารณะเชื่อมต่อกับทางเข้าออกของรถยนต์ 

(๔) มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของพื้นที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารและมีที่ว่างที่จัดให้เป็นสวน  
หรือบริเวณปลูกต้นไม้  หรือการนันทนาการต่อพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารไม่น้อยกว่าร้อยละย่ีสิบ  
ของที่ว่างดังกล่าว 

(๕) มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นของอาคารทุกหลังต่อพื้นที่ที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร   
ไม่เกิน  ๐.๘  ต่อ  ๑ 

(๖) มีที่ว่างด้านหน้าของอาคารห่างจากเขตทางของถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๗๕  เมตร  
โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงริมเขตทางด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร 

(๗) มีที่ว่างด้านข้างและด้านหลังของอาคารห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นหรือริมเขตทางของถนนสาธารณะ
ไม่น้อยกว่า  ๒๐  เมตร  โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงเขตที่ดินของผู้อื่น  หรือริมเขต 
ทางด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร 

(๘) อาคารท่ีมีความสูงเกิน  ๑๐  เมตร  ต้องมีระยะห่างจากแนวเขตท่ีดินซึ่งเป็นที่ตั้งอาคาร
ศูนย์ราชการหลักของจังหวัดหรืออําเภอ  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  และสถานศึกษาไม่น้อยกว่า   
๕๐๐  เมตร  โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงแนวเขตที่ดินของสถานที่ดังกล่าว 

(๙) มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า  ๑  คัน  ต่อพื้นที่อาคาร  ๒๐  ตารางเมตร  สําหรับพื้นที่อาคาร  
๑,๐๐๐  ตารางเมตรแรก  ส่วนที่เกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร  ให้มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า  ๑  คัน   
ต่อพื้นที่อาคาร  ๔๐  ตารางเมตร  เศษของ  ๔๐  ตารางเมตร  ให้คิดเป็น  ๔๐  ตารางเมตร   

(๑๐) ที่พักมูลฝอยต้องมีระยะห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นหรือถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๑๐  เมตร  
และต้องมีระยะห่างจากสถานท่ีประกอบอาหารและสถานที่เก็บอาหารไม่น้อยกว่า  ๔  เมตร  แต่ถ้าที่พักมูลฝอย  
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มีขนาดความจุเกิน  ๓  ลูกบาศก์เมตร  ต้องมีระยะห่างจากสถานท่ีดังกล่าวไม่น้อยกว่า  ๑๐  เมตร   
และสามารถขนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก 

ทั้งนี้  การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินถึงพื้นดาดฟ้า  สําหรับอาคารทรงจั่ว  
หรือป้ันหยาให้วัดจากระดับพื้นดินถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

ข้อ ๖ ประกาศกระทรวงมหาดไทยน้ีมิให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีอยู่ก่อนการใช้บังคับกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคาร  และอาคารที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
ในพื้นที่ที่กําหนดตามข้อ  ๓  ข้อ  ๔  และข้อ  ๕  ก่อนหรือในวันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ใช้บังคับ   
แต่ห้ามดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารดังกล่าวให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้าม
ตามที่กําหนดในข้อ  ๓  ข้อ  ๔  และข้อ  ๕ 

ข้อ ๗ ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้มิให้ใช้บังคับแก่อาคารท่ีได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้ง
การก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือที่ได้รับอนุญาต
ตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้น  ก่อนวันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยน้ีใช้บังคับ  และยังก่อสร้าง  
ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จ  แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาต  หรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อ
ประกาศกระทรวงมหาดไทยน้ีไม่ได้ 

ข้อ ๘ ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 


