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ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง กาหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลีย่ นการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท
ในท้องที่ตาบลโนนตาล ตาบลเวินพระบาท ตาบลรามราช อาเภอท่าอุเทน ตาบลอาจสามารถ
ตาบลนาราชควาย ตาบลหนองแสง ตาบลบ้านผึ้ง ตาบลนาทราย ตาบลในเมือง ตาบลหนองญาติ
ตาบลกุรุคุ ตาบลโพธิ์ตาก ตาบลท่าค้อ อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด
หรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดนครพนม เพื่อประโยชน์แห่งการผังเมือง การรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม และการอานวยความสะดวกแก่การจราจร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
โดยค าแนะน าของอธิ บ ดี ก รมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๓
แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกอบกับคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๓/๒๕๕๙ เรื่อง การยกเว้นการใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองและกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้
“แนวเขตควบคุมอาคาร (เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม)” หมายความว่า
ด้านเหนือ
จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตาบลโนนตาลกับตาบลท่าอุเทน
ด้านตะวันออก จดเส้นเขตการปกครองของจังหวัดนครพนม
ด้านใต้
จดเส้ น แบ่ง เขตการปกครองระหว่า งตาบลท่ าค้ อกั บต าบลขามเฒ่า
เส้ น แบ่ ง เขตการปกครองระหว่ างตาบลหนองญาติ กับ ตาบลคาเตย และเส้ น แบ่ง เขตการปกครอง
ระหว่างอาเภอเมืองนครพนมกับอาเภอปลาปาก
ด้านตะวันตก จดเส้ น แบ่ ง เขตการปกครองระหว่ า งต าบลกุ รุ คุ กั บ ต าบลวั ง ตามั ว
เส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอาเภอเมืองนครพนมกับอาเภอโพนสวรรค์ เส้นแบ่งเขตการปกครอง
ระหว่างอาเภอท่าอุเทนกับอาเภอโพนสวรรค์ และเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตาบลโนนตาล
กับตาบลท่าจาปา
“บริเวณที่ ๑” หมายความว่า พื้นที่บริเวณ ดังต่อไปนี้
๑.๑ ด้านเหนือ
จดห้วยบ่อ ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดแม่น้าโขง ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นตรงที่ลากจากศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อไปทางทิศตะวันออก
จนบรรจบกับแม่น้าโขง ฝั่งตะวันตก ถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๒
ฟากตะวันตก และทางหลวงชนบท นพ. ๓๐๐๘ ฟากเหนือ
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ด้านตะวันตก จดเขตพื้นที่สาธารณประโยชน์ (โคกภูกระแตบ้านไผ่ล้อม) น.ส.ล.
เลขที่ 7941 ฉบับลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2521 ด้านตะวันตก
๑.๒ ด้านเหนือ
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้ และถนนสุขาวดี ๑ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนอภิบาลบัญชา ฟากตะวันตก ถนนเปรมประชา ฟากเหนือ
ถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก เส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตาบลหนองแสงกับตาบลในเมือง
เส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตาบลอาจสามารถกับตาบลในเมือง และถนนสว่างนคร ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้ น ขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กั บ ศู น ย์ ก ลางถนนเฟื่ อ งนคร
ห้วยหนองเบ็น ฝั่งตะวันตก ถนนเฟื่องนคร ฟากเหนือ และถนนนิตโย ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดเส้ น ขนานระยะ 500 เมตร กั บ ศู น ย์ ก ลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 240 (ตอนเลี่ยงเมือง)
๑.๓ ด้านเหนือ
จดถนนไม่ ป รากฏชื่ อ ฟากใต้ ทางหลวงชนบท นพ. 2011
ฟากตะวันออก ถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้ เส้นขนานระยะ 600 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท
นพ. 2011 และเส้นขนานระยะ 600 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22
ด้านตะวันออก จดเส้ น ตั้ ง ฉากกั บ ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๒๒ ฟากเหนื อ
ที่จุดซึ่งทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดเส้ น ตั้ ง ฉากกั บ ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๒๒ ฟากเหนื อ
ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒ บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อไปทางทิ ศตะวันตก
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒ เป็นระยะ 300 เมตร และเส้นขนานระยะ 300 เมตร
กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท นพ. 2011
๑.๔ ด้านเหนือ
จดถนนนิ ต โย ฟากใต้ ห้ ว ยสาธารณประโยชน์ ฝั่ ง ตะวั น ตก
ถนนสารภาณนุสรณ์ ฟากใต้ ถนนทัศน์ปทุม ฟากใต้ และถนนพินิจรังสรรค์ ฟากตะวันตก
ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 ฟากตะวันตก
ด้านตะวันตก จดเส้ น ขนานระยะ 500 เมตร กั บ ศู น ย์ ก ลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒40 (ตอนเลี่ยงเมือง)
๑.๕ ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือและฟากตะวันตก ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒๐๓๓ ฟากตะวันออก และเส้นขนานระยะ ๖๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒๒
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ
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“บริเวณที่ ๒” หมายความว่า พื้นที่บริเวณ ดังต่อไปนี้
ด้านเหนือ
จดถนนเปรมประชา ฟากใต้ ถนนหมู่มีอุทิศ ฟากใต้ และเส้นตั้งฉาก
กับถนนสุนทรวิจิตร ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งถนนสุนทรวิจิตรบรรจบกับถนนหมู่มีอุทิศไปทางทิศตะวันออก
จนบรรจบกับแม่น้าโขง ฝั่งตะวันตก
ด้านตะวันออก จดแม่น้าโขง ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 ฟากตะวันออก
ที่จุดซึ่งทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 บรรจบกับถนนพินิจรังสรรค์ไปทางทิศตะวันออก จนบรรจบ
กับแม่น้าโขง ฝั่งตะวันตก ถนนพินิจรังสรรค์ ฟากเหนือและฟากตะวันออก ถนนทัศน์ปทุม ฟากเหนือ
ถนนสารภาณนุสรณ์ ฟากเหนือ ห้วยสาธารณประโยชน์ ฝั่งตะวันออก และถนนนิตโย ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนเฟื่องนคร ฟากใต้ ห้วยหนองเบ็น ฝั่งตะวันออก เส้นขนาน
ระยะ ๒๐๐ เมตร กั บ ศู น ย์ ก ลางถนนเฟื่ อ งนคร ถนนสว่ า งนคร ฟากตะวั น ออก เส้ น แบ่ ง เขต
การปกครองระหว่างตาบลในเมืองกับตาบลอาจสามารถ เส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตาบลในเมือง
กับตาบลหนองแสง และถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
“บริเวณที่ ๓” หมายความว่า พื้นที่บริเวณ ดังต่อไปนี้
๓.๑ ด้านเหนือ
จดห้วยทวย ฝั่งตะวันตก
ด้านตะวันออก จดห้วยทวย ฝั่งใต้
ด้านใต้
จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตาบลโนนตาลกับตาบลเวินพระบาท
และเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตาบลโนนตาลกับตาบลรามราช
ด้านตะวันตก จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอาเภอท่าอุเทนกับอาเภอโพนสวรรค์
และเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตาบลโนนตาลกับตาบลท่าจาปา
๓.๒ ด้านเหนือ
จดทางหลวงชนบท นพ. 3008 ฟากใต้ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212
ฟากตะวันออก ถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้ และเส้นตรงที่ลากจากศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อไปทาง
ทิศตะวันออกจนบรรจบกับแม่น้าโขง ฝั่งตะวันตก
ด้านตะวันออก จดแม่น้าโขง ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นตั้งฉากกับถนนสุนทรวิจิตร ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งถนนสุนทรวิจติ ร
บรรจบกับถนนหมู่มีอุทิศไปทางทิศตะวันออก จนบรรจบกับแม่น้าโขง ฝั่งตะวันตก ถนนหมู่มีอุทิศ
ฟากเหนือ ถนนอภิบาลบัญชา ฟากตะวันออก ถนนสุขาวดี 1 ฟากเหนือ และถนนไม่ปรากฏชื่อ
ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดเส้ น ขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กั บ ศู น ย์ ก ลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒๔๐ (ตอนเลี่ยงเมือง) เส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒๑๒ และพื้นที่สาธารณประโยชน์ (โคกภูกระแตบ้านไผ่ล้อม) น.ส.ล. เลขที่ 7941
ฉบับลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2521
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๓.๓ ด้านเหนือ
จดเส้ น ขนานระยะ 500 เมตร กั บ ศู น ย์ ก ลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 240 (ตอนเลี่ยงเมือง) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 ฟากตะวันออก และเส้นตั้งฉาก
กับทางหลวงแผ่น ดิน หมายเลข 212 ฟากตะวันออก ที่จุด ซึ่งทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 2
บรรจบกับถนนพินิจรังสรรค์ไปทางทิศตะวันออก จนบรรจบกับแม่น้าโขง ฝั่งตะวันตก
ด้านตะวันออก จดแม่ น้ าโขง ฝั่ ง ตะวั น ตก และเส้ น ขนานระยะ 500 เมตร
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212
ด้านใต้
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดเส้ น ขนานระยะ 500 เมตร กั บ ศู น ย์ ก ลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 212
“บริเวณที่ ๔” หมายความว่า พื้นที่บริเวณ ดังต่อไปนี้
4.1 ด้านเหนือ
จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตาบลเวินพระบาทกับตาบลโนนตาล
ด้านตะวันออก จดแม่น้าโขง ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดห้วยบ่อ ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงเชียงยืน และเส้นขนานระยะ 1,500 เมตร
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212
4.2 ด้านเหนือ
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้และฟากตะวันออก
ด้านตะวันออก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
“บริเวณที่ ๕” หมายความว่า พื้นที่ตามแนวเขตควบคุมอาคาร (เขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษนครพนม) เว้นแต่ บริเวณที่ 1 บริเวณที่ 2 บริเวณที่ 3 บริเวณที่ 4 บริเวณที่ 6 บริเวณที่ 7
และแม่น้าโขง
“บริเวณที่ ๖” หมายความว่า พื้นที่บริเวณ ดังต่อไปนี้
6.1 ด้านเหนือ
จดเขตพื้นที่สาธารณประโยชน์ (โคกภูกระแตบ้านไผ่ล้อม) น.ส.ล.
เลขที่ 7941 ฉบับลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2521
ด้านตะวันออก จดเขตพื้นที่สาธารณประโยชน์ (โคกภูกระแตบ้านไผ่ล้อม) น.ส.ล.
เลขที่ 7941 ฉบับลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2521
ด้านใต้
จดทางหลวงชนบท นพ. 3008 ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
6.2 พื้นที่สาธารณประโยชน์ (โคกภูกระแตบ้านไผ่ล้อม) น.ส.ล. เลขที่ 7941 ฉบับลงวันที่
8 กุมภาพันธ์ 2521
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“บริเวณที่ 7” หมายความว่า พื้นที่บริเวณ ดังต่อไปนี้
7.๑ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงเชียงยืน
7.๒ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงเซกา แปลงที่สอง
7.๓ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงเซกา แปลงที่สอง และป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงเซกา แปลงที่หนึ่ง
7.๔ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบ้านโพนสว่างและป่าปลาปาก
ทั้งนี้ ตามแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้
ข้อ ๒ ให้ ก าหนดพื้ น ที่ ใ นท้ อ งที่ ต าบลโนนตาล ต าบลเวิ น พระบาท ต าบลรามราช
อาเภอท่าอุเทน ตาบลอาจสามารถ ตาบลนาราชควาย ตาบลหนองแสง ตาบลบ้านผึ้ง ตาบลนาทราย
ต าบลในเมือ ง ต าบลหนองญาติ ต าบลกุรุคุ ต าบลโพธิ์ต าก ต าบลท่า ค้อ อ าเภอเมืองนครพนม
จังหวัดนครพนม ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ เป็นบริเวณ
ห้ามก่อสร้างอาคารชนิดและประเภท ดังต่อไปนี้
(ก) ภายในบริเวณที่ ๑ ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานลาดับที่ 4 (1) โรงงานลาดับที่ 42 (1) และ (2) โรงงาน
ลาดับที่ 48 (4) โรงงานลาดับที่ 49 โรงงานลาดับที่ 50 (4) โรงงานลาดับที่ 99 ตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงาน
(๒) คลังน้ามัน สถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม สถานีบริการน้ามัน
ประเภท ค ลักษณะที่สอง สถานีบริการน้ามันประเภท จ ลักษณะที่สอง และสถานีบริการน้ามัน
ประเภท ฉ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
(๓) คลั ง ก๊ า ซปิโ ตรเลี ยมเหลว สถานที่ บรรจุ ก๊า ซปิ โตรเลี ย มเหลวประเภท
โรงบรรจุ สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้ องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลี ยมเหลว
ประเภทโรงเก็บ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(๔) อาคารเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า
(๕) อาคารกาจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย
(๖) อาคารกาจัดวัตถุอันตราย
(ข) ภายในบริเวณที่ ๒ ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประกาศ
กระทรวงอุต สาหกรรม เรื่อง การกาหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมบริการหรืออุตสาหกรรมที่ให้บริการแก่ชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๕
(๒) โรงงานลาดับที่ ๔ (๑) โรงงานลาดับที่ ๙ (๑) โรงงานลาดับที่ ๔๓ (๑)
โรงงานลาดับที่ ๕๗ (๒) โรงงานลาดับที่ ๗๖ (๑) โรงงานลาดับที่ ๗๙ (๑) โรงงานลาดับที่ ๘๘
โรงงานลาดับที่ ๙๑ (2) โรงงานลาดับที่ ๑๐๑ ยกเว้นโรงงานบาบัดน้าเสียรวม โรงงานลาดับที่ ๑๐๕
และโรงงานลาดับที่ ๑๐๖ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
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(๓) อาคารที่มีความสูงเกิน 10 เมตร บริเวณที่วัดจากเขตทางทั้งสองข้าง
ของถนนสุนทรวิจิตรออกไปข้างละ 40 เมตร
(๔) อาคารสูง เว้นแต่โรงงานตาม (1)
(๕) อาคารขนาดใหญ่ เว้นแต่โรงงานตาม (1)
(๖) คลังน้ามัน สถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม สถานีบริการน้ามัน
ประเภท ก สถานีบริการน้ามันประเภท ข สถานีบริการน้ามันประเภท ค สถานีบริการน้ามันประเภท จ
และสถานีบริการน้ามันประเภท ฉ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
(๗) คลั ง ก๊ า ซปิโ ตรเลี ยมเหลว สถานที่ บรรจุ ก๊า ซปิ โตรเลี ย มเหลวประเภท
โรงบรรจุ สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ประเภทโรงเก็บ และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(๘) อาคารเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า
(๙) อาคารกาจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย
(๑๐) อาคารกาจัดวัตถุอันตราย
(๑๑) อาคารซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า
(ค) ภายในบริเวณที่ 3 ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประกาศ
กระทรวงอุต สาหกรรม เรื่อง การกาหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมบริการ หรืออุตสาหกรรมที่ให้บริการแก่ชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๕ กลุ่ม ก.
(๒) อาคารสูง เว้นแต่โรงงานตาม (1)
(๓) อาคารขนาดใหญ่ เว้นแต่โรงงานตาม (1)
(๔) คลังน้ามัน สถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม สถานีบริการน้ามัน
ประเภท ค ลักษณะที่สอง สถานีบริการน้ามันประเภท จ ลักษณะที่สอง และสถานีบริการน้ามัน
ประเภท ฉ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
(๕) คลั ง ก๊ า ซปิโ ตรเลี ยมเหลว สถานที่ บรรจุ ก๊า ซปิ โตรเลี ย มเหลวประเภท
โรงบรรจุ สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ประเภทโรงเก็บ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(๖) อาคารเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า
(๗) อาคารกาจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย
(๘) อาคารกาจัดวัตถุอันตราย
(๙) อาคารซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า
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(ง) ภายในบริเวณที่ 4 ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประกาศ
กระทรวงอุต สาหกรรม เรื่อง การกาหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมบริการ หรืออุตสาหกรรมที่ให้บริการแก่ชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๕ กลุ่ม ก.
(๒) อาคารที่มีความสูงเกิน 7 เมตร เว้นแต่โครงสร้างสาหรับใช้ในการรับส่ง
วิทยุหรือโทรทัศน์ หรือสัญญาณสื่อสารทุกชนิด หอถังน้า เสาส่งไฟฟ้า ปล่องเมรุ และโรงงานตาม (1)
(๓) คลังน้ามัน สถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม สถานีบริการน้ามัน
ประเภท ค ลักษณะที่สอง สถานีบริการน้ามันประเภท จ ลักษณะที่สอง และสถานีบริการน้ามัน
ประเภท ฉ ตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
(๔) คลั ง ก๊ า ซปิโ ตรเลี ยมเหลว สถานที่ บรรจุ ก๊า ซปิ โตรเลี ย มเหลวประเภท
โรงบรรจุ สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ประเภทโรงเก็บ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(๕) อาคารเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า
(๖) อาคารกาจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย
(๗) อาคารกาจัดวัตถุอันตราย
(๘) อาคารซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า
(๙) โรงฆ่าสัตว์
(จ) ภายในบริเวณที่ 5 ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประกาศ
กระทรวงอุต สาหกรรม เรื่อง การกาหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมบริการ หรืออุตสาหกรรมที่ให้บริการแก่ชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๕ และโรงงานตามประกาศ
คณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น เรื่ อ ง นโยบายส่ ง เสริ ม การลงทุ น ในเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ
จังหวัดนครพนม รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุง
(๒) อาคารสูง เว้นแต่โรงงานตาม (1)
(๓) อาคารขนาดใหญ่ เว้นแต่โรงงานตาม (1)
(๔) คลังน้ ามัน และสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
(๕) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(๖) อาคารกาจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย เว้นแต่ที่ดาเนินการโดยหน่วยงาน
ของราชการหรือราชการส่วนท้องถิ่น
(๗) อาคารกาจัดวัตถุอันตราย
(๘) อาคารซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า
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(ฉ) ภายในบริเวณที่ 6 ห้ามบุคคลใดก่อสร้างโรงงานลาดับที่ ๔๒ (๑) และ (๒)
โรงงานลาดับที่ ๔๔ โรงงานลาดับที่ ๔๘ (๔) และ (๖) โรงงานลาดับที่ ๔๙ โรงงานลาดับที่ ๕๐ (๔)
และโรงงานลาดับที่ ๙๙ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
(ช) ภายในบริเวณที่ 7 ที่ดินซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประกาศ
กระทรวงอุต สาหกรรม เรื่อง การกาหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมบริการ หรืออุตสาหกรรมที่ให้บริการแก่ชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๕ กลุ่ม ก. และโรงงานลาดับ
ที่ ๑ โรงงานลาดับที่ ๒ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) และ (๑๑) โรงงานลาดับ
ที่ ๔ (๓) และ (๕) โรงงานลาดับที่ ๕ (๒) โรงงานลาดับที่ ๗ (๑) และ (๕) โรงงานลาดับที่ ๘ (๑)
และ (๒) โรงงานลาดับที่ ๙ (๒) และ (๔) โรงงานลาดับที่ ๑๑ (๑) (๓) และ (๗) โรงงานลาดับที่ ๑๒
(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) โรงงานลาดับที่ ๑๓ (๑) (๒) (3) (4) (5) (6) (7)
และ (8) โรงงานลาดับที่ ๑๕ (๒) โรงงานลาดับที่ ๑๗ โรงงานลาดั บที่ ๒๒ (๒) และ (๓)
โรงงานลาดับที่ ๓๕ โรงงานลาดับที่ ๓๘ (1) และ (2) โรงงานลาดับที่ ๕๑ โรงงานลาดับที่ ๕๒ (๑)
และ (๓)
(๒) อาคารสูง เว้นแต่โรงงานตาม (1)
(๓) อาคารขนาดใหญ่
(๔) คลังน้ามัน สถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม สถานีบริการน้ามัน
ประเภท ค ลักษณะที่สอง สถานีบริการน้ามันประเภท จ ลักษณะที่สอง และสถานีบริการน้ามัน
ประเภท ฉ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
(๕) คลั ง ก๊ า ซปิโ ตรเลี ยมเหลว สถานที่ บรรจุ ก๊า ซปิ โตรเลี ย มเหลวประเภท
โรงบรรจุ สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ประเภทโรงเก็บ และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(๖) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๗) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
(๘) โรงมหรสพ
(๙) อาคารกาจัดวัตถุอันตราย
การวั ด ความสู ง ของอาคารให้ วั ด จากระดั บ พื้ น ดิ น ที่ ก่ อ สร้ า งถึ ง พื้ น ดาดฟ้ า
สาหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
ข้อ ๓ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กาหนดตามข้อ ๒ ห้ามบุคคลใดดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้
อาคารใด ๆ ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กาหนดในข้อ ๒

เลม่ ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๙๐ ง

หนา้ ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ข้อ ๔ อาคารที่มีอยู่แล้วในบริเวณพื้นที่ที่กาหนดตามข้อ ๒ ก่อนหรือในวันที่ประกาศ
กระทรวงมหาดไทยนี้ ใ ช้ บั ง คั บ ให้ ไ ด้ รั บ ยกเว้ น ไม่ ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้
แต่ห้ามดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารดังกล่าวให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้าม
ตามที่กาหนดในข้อ ๒
ข้อ ๕ อาคารที่ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือที่ได้รั บอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้นก่อน
วันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ใช้บังคับ และยังก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จ
ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาต
หรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ไม่ได้
ข้อ ๖ ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

