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ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง กาหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลีย่ นการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท
ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จงั หวัดหนองคาย
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด
หรือ บางประเภท ในพื้ น ที่ บ างส่ ว นในท้ องที่ จังหวัด หนองคาย เพื่ อ ประโยชน์ แห่ งการผั งเมือ งและ
การอานวยความสะดวกแก่การจราจร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอาศัยอานาจตามความใน
มาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยคาแนะนาของอธิบดีกรมโยธาธิการ
และผังเมืองออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“อาคารพาณิ ช ยกรรมประเภทค้าปลี กค้ าส่ ง ” หมายความว่า อาคารที่ ใช้เพื่ อ ประโยชน์
ในการขายปลีก หรือขายส่ง หรือทั้งขายปลีกและขายส่ง ซึ่งสินค้าอุปโภคและบริโภคหลายประเภทที่ใช้
ในชีวิตประจาวัน แต่ไม่หมายความรวมถึงตลาดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และอาคารที่มี
กิจกรรมหลัก เพื่อใช้ดาเนินการเพื่อส่งเสริมหรือจาหน่ายสินค้าซึ่งเป็นผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ของชุมชน
“ระดับพื้นดิน” หมายความว่า ระดับพื้นดินที่ก่อสร้างกรณีไม่มีการถมดิน หรือระดับพื้นดิน
ที่ก่อสร้างกรณีมีการถมดินที่ไม่สูงกว่าระดับถนนที่อยู่ ใกล้ที่สุด หรือระดับถนนกรณีมีการถมดินสูงกว่า
ระดับถนนที่อยู่ใกล้ที่สุด
ข้อ ๒ การคานวณพื้นที่ใช้สอยอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง ให้คานวณเฉพาะ
พื้ น ที่ อาคารที่ ใช้ป ระโยชน์ เพื่ อประกอบกิ จการพาณิ ช ยกรรมประเภทค้าปลีก ค้ าส่ ง โดยไม่ น าพื้ น ที่
เก็บสินค้า พืน้ ที่สานักงาน และพื้นที่ส่วนอื่นที่อยู่ภายในอาคารมารวมคานวณด้วย
ข้อ ๓ กาหนดให้ ท้องที่จังหวัดหนองคาย ซึ่งมิใช่พื้นที่ต าม (๑) และ (๒) เป็นบริเวณ
ห้ามก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง โดยห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรม
ประเภทค้ าปลี กค้ าส่ งที่ มี พื้ น ที่ ใช้ สอยอาคารรวมกัน เพื่ อประกอบกิจการในอาคารหลังเดีย วกัน หรือ
หลายหลังตั้งแต่ ๓๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป เว้นแต่การก่อสร้างอาคารตามที่กาหนดในข้อ ๔ และข้อ ๕
(๑) กฎกระทรวงกาหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด
หรือบางประเภท ในพื้น ที่บางส่วนในท้องที่ตาบลหาดคา ตาบลในเมือง ตาบลโพธิ์ชัย ตาบลมีชัย
ต าบลกวนวั น ต าบลหนองกอมเกาะ ต าบลเมื อ งหมี และต าบลปะโค อ าเภอเมื อ งหนองคาย
จังหวัดหนองคาย พ.ศ. ๒๕๔๗
(๒) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่ อ ง ก าหนดบริ เวณห้ า มก่ อ สร้ า ง ดั ด แปลง หรื อ
เปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิ ดหรือบางประเภท ในท้องที่ตาบลบ้านเดื่อ ตาบลสีกาย ตาบลหินโงม
ตาบลหาดคา ตาบลในเมือง ตาบลโพธิ์ชัย ตาบลมีชัย ตาบลหนองกอมเกาะ ตาบลค่ายบกหวาน
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ตาบลเวียงคุก ตาบลพระธาตุบั งพวน ตาบลโพนสว่าง อาเภอเมืองหนองคาย และตาบลสระใคร
อาเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย
ข้อ ๔ ภายในพื้นที่ดังต่อไปนี้ ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีก
ค้าส่งตามที่กาหนดในวรรคสอง
(๑) ในท้องที่เขตเทศบาลเมืองท่าบ่อ
อาเภอท่าบ่อ
(๒) ในท้องที่เขตเทศบาลตาบลกองนาง
อาเภอท่าบ่อ
(๓) ในท้องที่เขตเทศบาลตาบลบ้านถ่อน
อาเภอท่าบ่อ
(๔) ในท้องที่เขตเทศบาลตาบลโพนสา
อาเภอท่าบ่อ
(๕) ในท้องที่เขตเทศบาลตาบลเฝ้าไร่
อาเภอเฝ้าไร่
(๖) ในท้องที่เขตเทศบาลตาบลโพนพิสัย
อาเภอโพนพิสัย
(๗) ในท้องที่เขตเทศบาลตาบลสร้างนางขาว
อาเภอโพนพิสัย
(๘) ในท้องที่เขตเทศบาลตาบลกวนวัน
อาเภอเมืองหนองคาย
(๙) ในท้องที่เขตเทศบาลตาบลปะโค
อาเภอเมืองหนองคาย
(๑๐) ในท้องที่เขตเทศบาลตาบลวัดธาตุ
อาเภอเมืองหนองคาย
(๑๑) ในท้องที่เขตเทศบาลตาบลศรีเชียงใหม่
อาเภอศรีเชียงใหม่
(๑๒) ในท้องที่เขตเทศบาลตาบลหนองปลาปาก
อาเภอศรีเชียงใหม่
(๑๓) ในท้องที่เขตเทศบาลตาบลสังคม
อาเภอสังคม
ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง ดังต่อไปนี้
(๑) อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการ
ในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังตัง้ แต่ ๓๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร เว้นแต่
จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(ก) ที่ดิน แปลงที่ ตั้งอาคารจะต้องอยู่ติด ถนนสาธารณะที่ มีช่องทางจราจรไม่น้ อยกว่า
๔ ช่องทาง หรือมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร และจะต้องบรรจบกับถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ที่เท่ากันหรือมากกว่า
(ข) แนวศู น ย์ ก ลางปากทางเข้ า ออกของรถยนต์ ต้ อ งอยู่ ห่ า งจากทางร่ ว มทางแยก
ที่เป็นทางบรรจบกันของถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางตั้งแต่ ๑๔ เมตรขึ้นไป ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร
(ค) มี ที่ ว่ างไม่ น้ อ ยกว่ าร้ อ ยละเจ็ ด สิ บ ของพื้ น ที่ ดิ น ที่ ใช้ เป็ น ที่ ตั้ งอาคาร และมี ที่ ว่ า ง
ที่จัดให้เป็นสวน หรือบริเวณปลูกต้นไม้ หรือนันทนาการต่อพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
ไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของที่ว่างดังกล่าว
(ง) มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นของอาคารทุกหลังต่อพื้นที่ที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
ไม่เกิน ๑.๕ ต่อ ๑
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(จ) มี ที่ ว่ า งด้ า นหน้ า ของอาคารห่ า งจากริ ม เขตทางของถนนสาธารณะไม่ น้ อ ยกว่ า
๕๐ เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงริมเขตทางด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
(ฉ) มีที่ว่างด้านข้างและด้านหลังของอาคารห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นหรือริมเขตทาง
ของถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงเขตที่ดินของผู้อื่น
หรือริมเขตทาง ด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
(ช) อาคารที่มีความสูงเกิน ๑๐ เมตร ต้องมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้ง
อาคารศู น ย์ ร าชการหลั ก ของจั ง หวั ด หรื อ อ าเภอ ศาสนสถาน โบราณสถาน และสถานศึ ก ษา
ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงแนวเขตที่ดินของสถานที่ดังกล่าว
(ซ) มีที่ จอดรถยนต์ไม่น้ อยกว่า ๑ คัน ต่อพื้นที่อาคาร ๒๐ ตารางเมตร เศษของ
๒๐ ตารางเมตรให้คิดเป็น ๒๐ ตารางเมตร
(ฌ) ที่พักมูลฝอยต้องมีระยะห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นหรือถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า
๑๐ เมตร และต้องมีระยะห่างจากสถานที่ประกอบอาหารและสถานที่เก็บอาหารไม่น้อยกว่า ๔ เมตร
แต่ถ้าที่พักมูลฝอยมีขนาดความจุเกิน ๓ ลูกบาศก์เมตร ต้องมีระยะห่างจากสถานที่ดังกล่าวไม่น้อยกว่า
๑๐ เมตร และสามารถขนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก
(๒) อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการ
ในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังเกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร
การวัดความสูงของอาคารให้วดั จากระดับพื้นดินถึงพื้นดาดฟ้า สาหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยา
ให้วัดจากระดับพื้นดินถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
ข้อ ๕ ภายในพื้นที่ดังต่อไปนี้ ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง
ตามที่กาหนดในวรรคสอง
(๑) ในท้องที่ตาบลท่าบ่อ
อาเภอท่าบ่อ
(๒) ในท้องที่ตาบลน้าโมง
อาเภอท่าบ่อ
(๓) ในท้องที่ตาบลบ้านเดื่อ
อาเภอท่าบ่อ
(๔) ในท้องที่ตาบลโพนสา
อาเภอท่าบ่อ
(๕) ในท้องที่ตาบลนาดี
อาเภอเฝ้าไร่
(๖) ในท้องที่ตาบลหนองหลวง
อาเภอเฝ้าไร่
(๗) ในท้องที่ตาบลกุดบง
อาเภอโพนพิสัย
(๘) ในท้องที่ตาบลจุมพล
อาเภอโพนพิสัย
(๙) ในท้องที่ตาบลวัดหลวง
อาเภอโพนพิสัย
(๑๐) ในท้องที่ตาบลเมืองหมี
อาเภอเมืองหนองคาย
(๑๑) ในท้องที่ตาบลบ้านต้อน
อาเภอรัตนวาปี
(๑๒) ในท้องที่ตาบลโพนแพง
อาเภอรัตนวาปี
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(๑๓) ในท้องที่ตาบลรัตนวาปี
อาเภอรัตนวาปี
(๑๔) ในท้องที่ตาบลบ้านหม้อ
อาเภอศรีเชียงใหม่
(๑๕) ในท้องที่ตาบลพระพุทธบาท
อาเภอศรีเชียงใหม่
(๑๖) ในท้องที่ตาบลพานพร้าว
อาเภอศรีเชียงใหม่
(๑๗) ในท้องที่ตาบลแก้งไก่
อาเภอสังคม
(๑๘) ในท้องที่ตาบลบ้านม่วง
อาเภอสังคม
(๑๙) ในท้องที่ตาบลผาตั้ง
อาเภอสังคม
(๒๐) ในท้องที่ตาบลสังคม
อาเภอสังคม
ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง ดังต่อไปนี้
(๑) อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการ
ในอาคารหลั งเดี ยวกัน หรือ หลายหลั งตั้ งแต่ ๓๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ เกิ น ๒,๐๐๐ ตารางเมตร
เว้นแต่จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดในข้อ ๔ วรรคสอง (๑) (ก) ถึง (ฌ)
(๒) อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการ
ในอาคารหลั ง เดี ย วกั น หรื อ หลายหลั ง เกิ น ๒,๐๐๐ ตารางเมตร เว้ น แต่ จ ะเป็ น ไปตามเงื่ อ นไข
ที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(ก) ที่ดินแปลงที่ตั้งอาคารจะต้องอยู่ติดถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๔๐ เมตร
(ข) แนวศู น ย์ ก ลางปากทางเข้ า ออกของรถยนต์ ต้ อ งอยู่ ห่ า งจากทางร่ ว มทางแยก
ที่เป็นทางบรรจบกันของถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางตั้งแต่ ๑๔ เมตรขึ้นไป ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เมตร
และมีทางคู่ขนานกับถนนสาธารณะเชื่อมต่อกับทางเข้าออกของรถยนต์
(ค) มี ที่ ว่างไม่ น้ อ ยกว่าร้อ ยละแปดสิบ ของพื้ น ที่ ดิ น ที่ ใช้ เป็ น ที่ ตั้ งอาคาร และมี ที่ ว่ าง
ที่จัด ให้ เป็ น สวน หรือบริเวณปลูกต้น ไม้ห รือนั นทนาการต่อพื้ นที่ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
ไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของที่ว่างดังกล่าว
(ง) มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นของอาคารทุกหลังต่อพื้นที่ที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
ไม่เกิน ๑.๕ ต่อ ๑
(จ) มี ที่ ว่ างด้ า นหน้ าของอาคารห่ า งจากริ ม เขตทางของถนนสาธารณะไม่ น้ อ ยกว่ า
๗๕ เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงริมเขตทางด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
(ฉ) มี ที่ ว่ างด้ านข้ างและด้ านหลั งของอาคารห่ างจากที่ ดิ น ของผู้ อื่ น หรือ เขตทางของ
ถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงเขตที่ดินของผู้อื่น
หรือริมเขตทางด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
(ช) อาคารที่ มี ค วามสู ง เกิ น ๑๐ เมตร ต้ อ งมี ร ะยะห่ า งจากแนวเขตที่ ดิ น ซึ่ ง เป็ น
ที่ตั้ งอาคารศู น ย์ ราชการหลัก ของจังหวัด หรือ อาเภอ ศาสนสถาน โบราณสถาน และสถานศึก ษา
ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงแนวเขตที่ดินของสถานที่ดังกล่าว

เลม่ ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒o๔ ง

หนา้ ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑

(ซ) มี ที่ จ อดรถยนต์ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า ๑ คั น ต่ อ พื้ น ที่ อ าคาร ๒ ๐ ตารางเมตร
สาหรับ ๑,๐๐๐ ตารางเมตรแรก ส่วนที่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ให้มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า
๑ คันต่อพื้นที่อาคาร ๔๐ ตารางเมตร เศษของ ๔๐ ตารางเมตร ให้คิดเป็น ๔๐ ตารางเมตร
(ฌ) ที่พักมูลฝอยต้องมีระยะห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นหรือถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า
๑๐ เมตร และต้องมีระยะห่างจากสถานที่ประกอบอาหารและสถานที่เก็บอาหารไม่น้อยกว่า ๔ เมตร
แต่ถ้าที่พักมูลฝอยมีขนาดความจุเกิน ๓ ลูกบาศก์เมตร ต้องมีระยะห่างจากสถานที่ดังกล่าวไม่น้อยกว่า
๑๐ เมตร และสามารถขนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก
การวัดความสูงของอาคารให้ วัด จากระดับพื้นดินถึงพื้ นดาดฟ้ า สาหรับอาคารทรงจั่วหรือ
ปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
ข้อ ๖ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กาหนดตามข้อ ๓ ข้อ ๔ และข้อ ๕ ห้ามบุคคลใดดัดแปลง
หรือเปลี่ยนการใช้อาคารใด ๆ ให้เป็น อาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กาหนดใน
ข้อ ๓ ข้อ ๔ และข้อ ๕
ข้อ ๗ อาคารที่มีอยู่แล้วในบริเวณพื้นที่ที่กาหนดตามข้อ ๓ ข้อ ๔ และข้อ ๕ ก่อนหรือ
ในวั น ที่ ป ระกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ ใ ช้ บั ง คั บ ให้ ไ ด้ รั บ ยกเว้ น ไม่ ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามประกาศ
กระทรวงมหาดไทยนี้ แต่ ห้ ามดั ด แปลง หรือ เปลี่ ยนการใช้ อ าคารดังกล่าวให้ เป็ น อาคารชนิ ด หรือ
ประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กาหนดในข้อ ๓ ข้อ ๔ และข้อ ๕
ข้อ ๘ อาคารที่ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตหรื อ ใบรั บ แจ้ ง การก่ อ สร้ า ง ดั ด แปลง หรื อ เปลี่ ย น
การใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้น
ก่อนวันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ใช้บังคับ และยังก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จ
ให้ ไ ด้ รั บ การยกเว้ น ไม่ ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ แต่ จ ะขอเปลี่ ย นแปลง
การอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ไม่ได้
ข้อ ๙ ประกาศกระท รวงมห าดไท ยนี้ ให้ ใช้ บั งคั บ ตั้ ง แ ต่ วั น ถั ด จากวั น ป ระกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

