
ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง  ก าหนดบริเวณห้ามกอ่สร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลีย่นการใช้อาคารบางชนดิหรอืบางประเภท   

ในพ้ืนที่บางสว่นในท้องที่จงัหวดัชุมพร 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด
หรือบางประเภท  ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดชุมพร  เพ่ือประโยชน์แห่งการผังเมืองและการอ านวย
ความสะดวกแก่การจราจร  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๓  
แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  โดยค าแนะน าของอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในประกาศนี้ 
“อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง”  หมายความว่า  อาคารที่ใช้เพ่ือประโยชน์ 

ในการขายปลีก  หรือขายส่ง  หรือทั้งขายปลีกและขายส่ง  ซึ่ งสินค้าอุปโภคและบริโภคหลายประเภท 
ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน  แต่ไม่หมายความรวมถึงตลาดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข  และอาคาร  
ที่มีกิจกรรมหลัก  เพ่ือใช้ด าเนินการเพ่ือส่งเสริมหรือจ าหน่ายสินค้าซึ่งเป็นผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ของชุมชน 

“ระดับพ้ืนดิน”  หมายความว่า  ระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างกรณีไม่มีการถมดิน  หรือระดับพ้ืนดิน  
ที่ก่อสร้างกรณีมีการถมดินที่ไม่สูงกว่าระดับถนนที่อยู่ใกล้ที่สุด  หรือระดับถนนกรณีมีการถมดินสูงกว่า
ระดับถนนที่อยู่ใกล้ที่สุด 

ข้อ ๒ การค านวณพ้ืนที่ใช้สอยอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง  ให้ค านวณเฉพาะ
พ้ืนที่อาคารที่ใช้ประโยชน์เพ่ือประกอบกิจการพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง  โดยไม่น าพ้ืนที่เก็บสินค้า  
พ้ืนที่ส านักงาน  และพื้นที่ส่วนอื่นที่อยู่ภายในอาคารมารวมค านวณด้วย 

ข้อ ๓ ก าหนดให้ท้องที่จังหวัดชุมพร  ซึ่งมิใช่พ้ืนที่ตามกฎกระทรวงดังต่อไปนี้  เป็นบริเวณ  
ห้ามก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง  โดยห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรม
ประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพ้ืนที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพ่ือประกอบกิจการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลัง
ตั้งแต่  ๕๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป  เว้นแต่การก่อสร้างอาคารตามที่ก าหนดในข้อ  ๔   

(๑) กฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด  
หรือบางประเภท  ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ต าบลบางน้ าจืด  ต าบลปากน้ า  และต าบลบางมะพร้าว  
อ าเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

(๒) กฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด  
หรือบางประเภท  ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ต าบลวังตะกอ  ต าบลนาขา  ต าบลแหลมทราย  ต าบลขันเงนิ  
ต าบลท่ามะพลา  ต าบลหลังสวน  และต าบลพ้อแดง  อ าเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
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(๓) กฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด 
หรือบางประเภท  ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ต าบลนาชะอัง  ต าบลบางลึก  ต าบลวังไผ่  ต าบลนาทุ่ง   
ต าบลท่าตะเภา  ต าบลบา้นนา  ต าบลตากแดด  ต าบลขุนกระทิง  ต าบลท่ายาง  ต าบลบางหมาก  ต าบลปากน้ า  
และต าบลหาดทรายรี  อ าเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

ข้อ ๔ ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง  ดังต่อไปนี้ 
(๑) อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพ้ืนที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพ่ือประกอบกิจการ 

ในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังตั้งแต่  ๕๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร  เว้นแต่
จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ที่ดินแปลงที่ตั้งอาคารจะต้องอยู่ติดถนนสาธารณะที่มีช่องทางจราจร   ไม่น้อยกว่า   
๔  ช่องทาง  หรือมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๒๐  เมตร  และจะต้องบรรจบกับถนนสาธารณะที่ม ี
ขนาดเขตทางที่เท่ากันหรือมากกว่า 

 (ข) แนวศูนย์กลางปากทางเข้าออกของรถยนต์ต้องอยู่ห่างจากทางร่วมทางแยกที่เป็น  
ทางบรรจบกันของถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางตั้งแต่  ๑๔  เมตรขึ้นไป  ไม่น้อยกว่า  ๑๐๐  เมตร 

 (ค) มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของพ้ืนที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร  และมีที่ว่างที่จัด 
ให้เป็นสวน  หรือบริเวณปลูกต้นไม้  หรือนันทนาการไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของที่ว่างดังกล่าว 

 (ง) มีอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมกันทุกชั้นของอาคารทุกหลังต่อพ้ืนที่ที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
ไม่เกิน  ๑.๕  ต่อ  ๑ 

 (จ) มีที่ว่างด้านหน้าของอาคารห่างจากริมเขตทางของถนนสาธารณะ  ไม่น้อยกว่า  ๓๕  เมตร  
โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงริมเขตทางด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร 

 (ฉ) มีที่ว่างด้านข้างห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นหรือริมเขตทางของถนนสาธารณะ  ไม่น้อยกว่า  
๑๒  เมตร  และมีที่ว่างด้านหลังของอาคารห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นหรือริมเขตทางของถนนสาธารณะ  
ไม่น้อยกว่า  ๑๕  เมตร  โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงเขตที่ดินของผู้อื่นหรือริมเขตทาง  
ด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร 

 (ช) อาคารที่มีความสูงเกิน  ๑๐  เมตร  ต้องมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้ง
อาคารศูนย์ราชการหลักของจังหวัดหรืออ าเภอ  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  โรงพยาบาล  และสถานศึกษา   
ไม่น้อยกว่า  ๒๐๐  เมตร  โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงแนวเขตที่ดินของสถานที่ดังกล่าว   

 (ซ) มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า  ๑  คัน  ต่อพ้ืนที่อาคาร  ๒๐  ตารางเมตร  เศษของ   
๒๐  ตารางเมตร  ให้คิดเป็น  ๒๐  ตารางเมตร   

 (ฌ) ที่พักมูลฝอยต้องมีระยะห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นหรือถนนสาธารณะ  ไม่น้อยกว่า  
๑๐  เมตร  และต้องมีระยะห่างจากสถานที่ประกอบอาหารและสถานที่เก็บอาหารไม่น้อยกว่า  ๔  เมตร  
แต่ถ้าที่พักมูลฝอย  มีขนาดความจุเกิน  ๓  ลูกบาศก์เมตร  ต้องมีระยะห่างจากสถานที่ดังกล่าว   
ไม่น้อยกว่า  ๑๐  เมตร  และสามารถขนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก 
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(๒) อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพ้ืนที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพ่ือประกอบกิจการ 
ในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังตั้งแต่  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๒,๐๐๐  ตารางเมตร   
เว้นแต่จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ที่ดินแปลงที่ตั้งอาคารจะต้องอยู่ติดถนนสาธารณะที่มีช่องทางจราจร   ไม่น้อยกว่า   
๔  ช่องทาง  หรือมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๓๐  เมตร  และจะต้องบรรจบกับถนนสาธารณะที่มี 
ขนาดเขตทางที่เท่ากันหรือมากกว่า 

 (ข) แนวศูนย์กลางปากทางเข้าออกของรถยนต์ต้องอยู่ห่างจากทางร่วมทางแยกที่เป็น  
ทางบรรจบกันของถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางตั้งแต่  ๑๔  เมตรขึ้นไป  ไม่น้อยกว่า  ๑๐๐  เมตร 

 (ค) มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของพ้ืนที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร  และมีที่ว่างที่จัด 
ให้เป็นสวน  หรือบริเวณปลูกต้นไม้  หรือนันทนาการไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของที่ว่างดังกล่าว 

 (ง) มีอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมกันทุกชั้นของอาคารทุกหลังต่อพ้ืนที่ที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
ไม่เกิน  ๑.๕  ต่อ  ๑ 

 (จ) มีที่ว่างด้านหน้าของอาคารห่างจากริมเขตทางของถนนสาธารณะ  ไม่น้อยกว่า  ๓๕  เมตร  
โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงริมเขตทางด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร 

 (ฉ) มีที่ว่างด้านข้างห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นหรือริมเขตทางของถนนสาธารณะ  ไม่น้อยกว่า  
๑๒  เมตร  และมีที่ว่างด้านหลังของอาคารห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นหรือริมเขตทางของถนนสาธารณะ  
ไม่น้อยกว่า  ๑๕  เมตร  โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงเขตที่ดินของผู้อื่นหรือริมเขตทาง  
ด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร 

 (ช) อาคารที่มีความสูงเกิน  ๑๐  เมตร  ต้องมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้ง
อาคารศูนย์ราชการหลักของจังหวัดหรืออ าเภอ  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  โรงพยาบาล  และสถานศึกษา   
ไม่น้อยกว่า  ๔๐๐  เมตร  โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงแนวเขตที่ดินของสถานที่ดังกล่าว 

 (ซ) มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า  ๑  คัน  ต่อพ้ืนที่อาคาร  ๒๐  ตารางเมตร  เศษของ   
๒๐  ตารางเมตร  ให้คิดเป็น  ๒๐  ตารางเมตร   

 (ฌ) ที่พักมูลฝอยต้องมีระยะห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นหรือถนนสาธารณะ  ไม่น้อยกว่า  
๑๐  เมตร  และต้องมีระยะห่างจากสถานที่ประกอบอาหารและสถานที่เก็บอาหารไม่น้อยกว่า  ๔  เมตร  
แต่ถ้าที่พักมูลฝอย  มีขนาดความจุเกิน  ๓  ลูกบาศก์เมตร  ต้องมีระยะห่างจากสถานที่ดังกล่าว  ไม่น้อยกว่า  
๑๐  เมตร  และสามารถขนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก 

(๓) อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพ้ืนที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพ่ือประกอบกิจการ  
ในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังเกิน  ๒,๐๐๐  ตารางเมตร   

การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพ้ืนดินถึงพ้ืนดาดฟ้า  ส าหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยา 
ให้วัดจากระดับพื้นดินถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 
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ข้อ ๕ ภายในบริเวณพ้ืนที่ที่ก าหนดตามข้อ  ๓  ห้ามบุคคลใดดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้
อาคารใด ๆ  ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทท่ีมีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในข้อ  ๔   

ข้อ ๖ อาคารที่มีอยู่แล้วในบริเวณพ้ืนที่ที่ก าหนดตามข้อ  ๓  ก่อนหรือในวันที่ประกาศ
กระทรวงมหาดไทยนี้ใช้บังคับให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้    
แต่ห้ามดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารดังกล่าวให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้าม
ตามที่ก าหนดในข้อ  ๔   

ข้อ ๗ อาคารที่ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือที่ ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้นก่อน
วันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ใช้บังคับ  และยังก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จ  
ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้  แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาต
หรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ไม่ได้ 

ข้อ ๘ ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  2  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

พลเอก  อนุพงษ ์ เผ่าจนิดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒


