เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๙ ง

หน้า ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ มกราคม ๒๕๖๑

ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท
ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดศรีสะเกษ
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด
หรื อ บางประเภท ในพื้ น ที่ บ างส่ ว นในท้ อ งที่ จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ เพื่ อ ประโยชน์ แ ห่ ง การผั ง เมื อ ง และ
การอํานวยความสะดวกแก่การจราจร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๓
แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยคําแนะนําของอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง” หมายความว่า อาคารที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการ
ขายปลี ก หรื อ ขายส่ ง หรื อ ทั้ ง ขายปลี ก และขายส่ ง ซึ่ ง สิ น ค้ า อุ ป โภคและบริ โ ภคหลายประเภทที่ ใ ช้
ในชี วิ ต ประจํ า วั น แต่ ไ ม่ ห มายความรวมถึ ง ตลาดตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการสาธารณสุ ข และอาคาร
ที่มีกิจกรรมหลัก เพื่อใช้ดําเนินการเพื่อส่งเสริมหรือจําหน่ายสินค้าซึ่งเป็นผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ของชุมชน
“ระดับพื้นดิน” หมายความว่า ระดับพื้นดินที่ก่อสร้างกรณีไม่มีการถมดิน หรือระดับพื้นดิน
ที่ก่อสร้างกรณีมีการถมดินที่ไม่สูงกว่าระดับถนนที่อยู่ใกล้ที่สุด หรือระดับถนนกรณีมีการถมดินสูงกว่า
ระดับถนนที่อยู่ใกล้ที่สุด
ข้อ ๒ การคํานวณพื้นที่ใช้สอยอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง ให้คํานวณเฉพาะ
พื้นที่อาคารที่ใช้ประโยชน์เพื่อประกอบกิจการพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง โดยไม่นําพื้นที่เก็บสินค้า
พื้นที่สํานักงาน และพื้นที่ส่วนอื่นที่อยู่ภายในอาคารมารวมคํานวณด้วย
ข้อ ๓ กํ า หนดให้ ท้ อ งที่ จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ ซึ่ ง มิ ใ ช่ พื้ น ที่ ต ามกฎกระทรวงกํ า หนดบริ เ วณ
ห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่
ตํ า บลหนองไผ่ ตํ า บลหญ้ า ปล้ อ ง ตํ า บลโพธิ์ ตํ า บลเมื อ งเหนื อ ตํ า บลเมื อ งใต้ ตํ า บลหนองครก
ตําบลโพนข่า และตําบลซํา อําเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นบริเวณห้ามก่อสร้าง
อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง โดยห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีก
ค้ า ส่ ง ที่ มี พื้ น ที่ ใ ช้ ส อยอาคารรวมกั น เพื่ อ ประกอบกิ จ การในอาคารหลั ง เดี ย วกั น หรื อ หลายหลั ง ตั้ ง แต่
๓๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป เว้นแต่การก่อสร้างอาคารตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในข้อ ๔ และข้อ ๕
ข้อ ๔ ภายในพื้นที่ดังต่อไปนี้ ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง
ตามที่กําหนดในวรรคสอง
(๑) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลสวนกล้วย
อําเภอกันทรลักษ์
(๒) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลหนองหญ้าลาด
อําเภอกันทรลักษ์
(๓) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลกันทรารมย์
อําเภอกันทรารมย์

เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๙ ง
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)
(๙)
(๑๐)
(๑๑)
(๑๒)
(๑๓)
(๑๔)
(๑๕)
(๑๖)
(๑๗)
(๑๘)
(๑๙)
(๒๐)
(๒๑)
(๒๒)
(๒๓)
(๒๔)
(๒๕)
(๒๖)
(๒๗)
(๒๘)
(๒๙)
(๓๐)
(๓๑)
(๓๒)
(๓๓)

หน้า ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลศรีสะอาด
ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลกันทรอม
ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลกระหวัน
ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลขุนหาญ
ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลโนนสูง
ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลโพธิ์กระสังข์
ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลสิ
ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลบึงบูรพ์
ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลปรางค์กู่
ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลพยุห์
ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลโดด
ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลผือใหญ่
ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลไพรบึง
ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลสําโรงพลัน
ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลเมืองจันทร์
ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลหนองใหญ่
ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลน้ําคํา
ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลยางชุมน้อย
ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลบัวหุ่ง
ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลเมืองคง
ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลส้มป่อย
ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลบุสูง
ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลวังหิน
ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลศรีรัตนะ
ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลจานแสนไชย
ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลห้วยทับทัน
ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลโคกจาน
ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลแต้
ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลสระกําแพงใหญ่
ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลอุทุมพรพิสัย

๑๖ มกราคม ๒๕๖๑
อําเภอขุขันธ์
อําเภอขุนหาญ
อําเภอขุนหาญ
อําเภอขุนหาญ
อําเภอขุนหาญ
อําเภอขุนหาญ
อําเภอขุนหาญ
อําเภอบึงบูรพ์
อําเภอปรางค์กู่
อําเภอพยุห์
อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
อําเภอไพรบึง
อําเภอไพรบึง
อําเภอเมืองจันทร์
อําเภอเมืองจันทร์
อําเภอเมืองศรีสะเกษ
อําเภอยางชุมน้อย
อําเภอราศีไศล
อําเภอราษีไศล
อําเภอราษีไศล
อําเภอวังหิน
อําเภอวังหิน
อําเภอศรีรัตนะ
อําเภอห้วยทับทัน
อําเภอห้วยทับทัน
อําเภออุทุมพรพิสัย
อําเภออุทุมพรพิสัย
อําเภออุทุมพรพิสัย
อําเภออุทุมพรพิสัย

เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๙ ง

หน้า ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ มกราคม ๒๕๖๑

ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง ดังต่อไปนี้
(๑) อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการ
ในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังตั้งแต่ ๓๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๘๐๐ ตารางเมตร เว้นแต่
จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(ก) ที่ดินแปลงที่ตั้งอาคารต้องอยู่ติดถนนสาธารณะที่มีช่องทางจราจรไม่น้อยกว่า ๔ ช่องทาง
หรือมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร และต้องบรรจบกับถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางที่เท่ากัน
หรือมากกว่า
(ข) แนวศูน ย์กลางปากทางเข้ าออกของรถยนต์ ต้อ งอยู่ ห่างจากทางร่วมทางแยกที่ เป็ น
ทางบรรจบกันของถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางตั้งแต่ ๑๔ เมตรขึ้นไป ไม่นอ้ ยกว่า ๑๐๐ เมตร
(ค) มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร และมีที่ว่างที่จัด
ให้เป็นสวน หรือบริเวณปลูกต้นไม้ หรือการนันทนาการไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของที่ว่างดังกล่าว
(ง) มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นของอาคารทุกหลังต่อพื้นที่ที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
ไม่เกิน ๑.๕ ต่อ ๑
(จ) มีที่ว่างด้านหน้าของอาคารห่างจากริมเขตทางของถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร
โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงริมเขตทางด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
(ฉ) มีที่ว่างด้านข้างและด้านหลังของอาคารห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นหรือริมเขตทางของ
ถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงเขตที่ดินของผู้อื่น
หรือริมเขตทางด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
(ช) อาคารที่มีความสูงเกิน ๑๐ เมตร ต้องมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งอาคาร
ศูนย์ราชการหลักของจังหวัดหรืออําเภอ ศาสนสถาน โบราณสถาน และสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เมตร
โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงแนวเขตที่ดินของสถานที่ดังกล่าว
(ซ) มี ที่ จ อดรถยนต์ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า ๑ คั น ต่ อ พื้ น ที่ อ าคาร ๒๐ ตารางเมตร เศษของ
๒๐ ตารางเมตร ให้คิดเป็น ๒๐ ตารางเมตร
(ฌ) ที่ พั ก มู ล ฝอยต้ อ งมี ร ะยะห่ า งจากเขตที่ ดิ น ของผู้ อื่ น หรื อ ถนนสาธารณะไม่ น้ อ ยกว่ า
๑๐ เมตร และต้องมีระยะห่างจากสถานที่ประกอบอาหารและสถานที่เก็บอาหารไม่น้อยกว่า ๔ เมตร
แต่ถ้าที่พักมูลฝอย มีขนาดความจุเกิน ๓ ลูกบาศก์เมตร ต้องมีระยะห่างจากสถานที่ดังกล่าวไม่น้อยกว่า
๑๐ เมตร และสามารถขนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก
(๒) อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการ
ในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังเกิน ๘๐๐ ตารางเมตร
การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินถึงพื้นดาดฟ้า สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยา
ให้วัดจากระดับพื้นดินถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด

เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๙ ง

หน้า ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ มกราคม ๒๕๖๑

ข้อ ๕ ภายในพื้นที่ดังต่อไปนี้ ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง
ตามที่กําหนดในวรรคสอง
(๑) ในท้องที่เขตเทศบาลเมืองกันทรลักษ์
อําเภอกันทรลักษ์
(๒) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลเมืองขุขันธ์
อําเภอขุขันธ์
(๓) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลกําแพง
อําเภออุทุมพรพิสัย
(๔) ในท้องที่ตําบลกระแชง
อําเภอกันทรลักษ์
(๕) ในท้องที่ตําบลจานใหญ่
อําเภอกันทรลักษ์
(๖) ในท้องที่ตําบลทุ่งใหญ่
อําเภอกันทรลักษ์
(๗) ในท้องที่ตําบลน้ําอ้อม
อําเภอกันทรลักษ์
(๘) ในท้องที่ตําบลเมือง
อําเภอกันทรลักษ์
(๙) ในท้องที่ตําบลเวียงเหนือ
อําเภอกันทรลักษ์
(๑๐) ในท้องที่ตําบลใจดี
อําเภอขุขันธ์
(๑๑) ในท้องที่ตําบลดองกําเม็ด
อําเภอขุขันธ์
(๑๒) ในท้องที่ตําบลห้วยใต้
อําเภอขุขันธ์
(๑๓) ในท้องที่ตําบลห้วยสําราญ
อําเภอขุขันธ์
(๑๔) ในท้องที่ตําบลห้วยเหนือ
อําเภอขุขันธ์
(๑๕) ในท้องที่ตําบลหนองฉลอง
อําเภอขุขันธ์
(๑๖) ในท้องที่ตําบลสะเดาใหญ่
อําเภอขุขันธ์
(๑๗) ในท้องที่ตําบลซํา
อําเภอเมืองศรีสะเกษ
(๑๘) ในท้องที่ตําบลโพธิ์
อําเภอเมืองศรีสะเกษ
(๑๙) ในท้องที่ตําบลโพนข่า
อําเภอเมืองศรีสะเกษ
(๒๐) ในท้องที่ตําบลโพนค้อ
อําเภอเมืองศรีสะเกษ
(๒๑) ในท้องที่ตําบลหญ้าปล้อง
อําเภอเมืองศรีสะเกษ
(๒๒) ในท้องที่ตําบลหนองแก้ว
อําเภอเมืองศรีสะเกษ
(๒๓) ในท้องที่ตําบลหนองครก
อําเภอเมืองศรีสะเกษ
(๒๔) ในท้องที่ตําบลหนองไผ่
อําเภอเมืองศรีสะเกษ
(๒๕) ในท้องที่ตําบลก้านเหลือง
อําเภออุทุมพรพิสัย
(๒๖) ในท้องที่ตําบลขะยูง
อําเภออุทุมพรพิสัย
(๒๗) ในท้องที่ตําบลแข้
อําเภออุทุมพรพิสัย
(๒๘) ในท้องที่ตําบลตาเกษ
อําเภออุทุมพรพิสัย
(๒๙) ในท้องที่ตําบลปะอาว
อําเภออุทุมพรพิสัย
(๓๐) ในท้องที่ตําบลสําโรง
อําเภออุทุมพรพิสัย
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(๓๑) ในท้องที่ตําบลหนองห้าง
อําเภออุทุมพรพิสัย
(๓๒) ในท้องที่ตําบลหนองไฮ
อําเภออุทุมพรพิสัย
ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง ดังต่อไปนี้
(๑) อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการ
ในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังตั้งแต่ ๓๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๘๐๐ ตารางเมตร เว้นแต่
จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดในข้อ ๔ วรรคสอง (๑) (ก) ถึง (ฌ)
(๒) อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการ
ในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังเกิน ๘๐๐ ตารางเมตร เว้นแต่จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนด
ดังต่อไปนี้
(ก) ที่ดินแปลงที่ตั้งอาคารต้องอยู่ติดถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๔๐ เมตร
(ข) แนวศูน ย์กลางปากทางเข้ าออกของรถยนต์ ต้อ งอยู่ ห่างจากทางร่วมทางแยกที่ เป็ น
ทางบรรจบกันของถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางตั้งแต่ ๑๔ เมตรขึ้นไป ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เมตร
และมีทางคู่ขนานกับถนนสาธารณะเชื่อมต่อกับทางเข้าออกรถยนต์
(ค) มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของพื้นที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร และมีที่ว่างที่จัด
ให้เป็นสวน หรือบริเวณปลูกต้นไม้ หรือการนันทนาการไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของที่ว่างดังกล่าว
(ง) มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นของอาคารทุกหลังต่อพื้นที่ที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
ไม่เกิน ๑.๕ ต่อ ๑
(จ) มีที่ว่างด้านหน้าของอาคารห่างจากริมเขตทางของถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า ๗๕ เมตร
โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงริมเขตทางด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
(ฉ) มีที่ว่างด้านข้างและด้านหลังของอาคารห่างจากที่ดินของผู้อื่นหรือริมเขตทางของถนนสาธารณะ
ไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงเขตที่ดินของผู้อื่นหรือริมเขตทางด้าน
ที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
(ช) อาคารที่มีความสูงเกิน ๑๐ เมตร ต้องมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งอาคาร
ศูนย์ราชการหลักของจังหวัดหรืออําเภอ ศาสนสถาน โบราณสถาน และสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เมตร
โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงแนวเขตที่ดินของสถานที่ดังกล่าว
(ซ) มี ที่ จ อดรถยนต์ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า ๑ คั น ต่ อ พื้ น ที่ อ าคาร ๒๐ ตารางเมตร สํ า หรั บ
๑,๐๐๐ ตารางเมตรแรก ส่วนที่ เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ให้ มีที่จอดรถยนต์ไม่ น้อ ยกว่า ๑ คั น
ต่อพื้นที่อาคาร ๔๐ ตารางเมตร เศษของ ๔๐ ตารางเมตร ให้คิดเป็น ๔๐ ตารางเมตร
(ฌ) ที่ พั ก มู ล ฝอยต้ อ งมี ร ะยะห่ า งจากเขตที่ ดิ น ของผู้ อื่ น หรื อ ถนนสาธารณะไม่ น้ อ ยกว่ า
๑๐ เมตร และต้องมีระยะห่างจากสถานที่ประกอบอาหารและสถานที่เก็บอาหารไม่น้อยกว่า ๔ เมตร
แต่ถ้าที่พักมูลฝอย มีขนาดความจุเกิน ๓ ลูกบาศก์เมตร ต้องมีระยะห่างจากสถานที่ดังกล่าวไม่น้อยกว่า
๑๐ เมตร และสามารถขนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก

เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๙ ง

หน้า ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ มกราคม ๒๕๖๑

การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินถึงพื้นดาดฟ้า สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยา
ให้วัดจากระดับพื้นดินถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
ข้อ ๖ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดตามข้อ ๓ ข้อ ๔ และข้อ ๕ ห้ามบุคคลใดดัดแปลง
หรือเปลี่ยนการใช้อาคารใด ๆ ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ ๓
ข้อ ๔ และข้อ ๕
ข้อ ๗ อาคารที่มีอยู่แล้วในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดตามข้อ ๓ ข้อ ๔ และข้อ ๕ ก่อนหรือ
ในวันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ใช้บังคับ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้
แต่ห้ามดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารดังกล่าวให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้าม
ตามที่กําหนดในข้อ ๓ ข้อ ๔ และข้อ ๕
ข้อ ๘ อาคารที่ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้นก่อนวันที่
ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ ใ ช้ บั ง คั บ และยั ง ก่ อ สร้ า ง ดั ด แปลง หรื อ เปลี่ ย นการใช้ ไ ม่ แ ล้ ว เสร็ จ
ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือ
การแจ้งให้เป็นการขัดต่อประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ไม่ได้
ข้อ ๙ ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

