
 
กฎกระทรวง 

ก ำหนดบริเวณห้ำมก่อสร้ำง  ดดัแปลง  หรือเปลี่ยนกำรใช้อำคำรบำงชนดิหรือบำงประเภท   
ในพ้ืนที่บำงสว่นในท้องที่จงัหวดันครรำชสีมำ   

พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๕  (๓)  แห่งพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
และมำตรำ  ๘  (๑๐)  แห่งพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร   พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 
โดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรควบคุมอำคำรออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้   
“อำคำรพำณิชยกรรมประเภทค้ำปลีกค้ำส่ง”  หมำยควำมว่ำ  อำคำรที่ใช้เพ่ือประโยชน์ 

ในกำรขำยปลีกหรือขำยส่ง  หรือทั้งขำยปลีกและขำยส่ง  ซึ่งสินค้ำอุปโภคและบริโภคหลำยประเภท 
ที่ใช้ในชีวิตประจ ำวัน  แต่ไม่หมำยควำมรวมถึงตลำดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรสำธำรณสุข   และอำคำร 
ที่มีกิจกรรมหลักเพ่ือใช้ด ำเนินกำรในกำรส่งเสริมหรือจ ำหน่ำยสินค้ำที่เป็นผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ของชุมชน 

“ระดับพ้ืนดิน”  หมำยควำมว่ำ  ระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้ำงกรณีไม่มีกำรถมดิน  หรือระดับพ้ืนดิน 
ที่ก่อสร้ำงกรณีมีกำรถมดินที่ไม่สูงกว่ำระดับถนนที่อยู่ใกล้ที่สุด  หรือระดับถนนกรณีมีกำรถมดินสูงกว่ำ
ระดับถนนที่อยู่ใกล้ที่สุด 

ข้อ ๒ กำรค ำนวณพ้ืนที่ใช้สอยอำคำรพำณิชยกรรมประเภทค้ำปลีกค้ำส่ง  ให้ค ำนวณเฉพำะ
พ้ืนที่อำคำรที่ใช้ประโยชน์เพ่ือประกอบกิจกำรพำณิชยกรรมประเภทค้ ำปลีกค้ำส่ง  โดยไม่น ำพ้ืนที่ 
เก็บสินค้ำ  พ้ืนที่ส ำนักงำน  และพื้นที่ส่วนอื่นที่อยู่ภำยในอำคำรมำรวมค ำนวณด้วย 

ข้อ ๓ ก ำหนดให้ท้องที่จังหวัดนครรำชสีมำ  ซึ่งมิใช่พ้ืนที่ตำมกฎกระทรวงดังต่อไปนี้    
เป็นบริเวณห้ำมก่อสร้ำงอำคำรพำณิชยกรรมประเภทค้ำปลีกค้ำส่ง  โดยห้ ำมบุคคลใดก่อสร้ำงอำคำร
พำณิชยกรรมประเภทค้ำปลีกค้ำส่งที่มี พ้ืนที่ใช้สอยอำคำรรวมกันเพ่ือประกอบกิจกำรในอำคำร 
หลังเดียวกันหรือหลำยหลังตั้งแต่  ๓๐๐  ตำรำงเมตรขึ้นไป  เว้นแต่กำรก่อสร้ำงอำคำรตำมที่ก ำหนด 
ในข้อ  ๔ 

้หนา   ๒๕

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๙๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๓



(๑) กฎกระทรวงก ำหนดบริเวณหำ้มกอ่สร้ำง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนกำรใช้อำคำรบำงชนดิหรอื
บำงประเภท  ในพ้ืนที่บำงส่วนในท้องที่ต ำบลหลุมข้ำว  ต ำบลล ำคอหงษ์  ต ำบลโนนสูง  ต ำบล 
เมืองปรำสำท  ต ำบลด่ำนคล้ำ  และต ำบลใหม่  อ ำเภอโนนสูง  จังหวัดนครรำชสีมำ  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

(๒) กฎกระทรวงก ำหนดบริเวณห้ำมก่อสร้ำง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนกำรใช้อำคำรบำงชนิด 
หรือบำงประเภท  ในพ้ืนที่บำงส่วนในท้องที่ต ำบลด่ำนช้ำง  ต ำบลบัวใหญ่  ต ำบลหนองแจ้งใหญ่   
ต ำบลโนนทองหลำง  และต ำบลเสมำใหญ่  อ ำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครรำชสีมำ  พ.ศ.  ๒๕๔๗   

(๓) กฎกระทรวงก ำหนดบริเวณห้ำมก่อสร้ำง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนกำรใช้อำคำรบำงชนิด 
หรือบำงประเภท  ในพ้ืนที่บำงส่วนในท้องที่ต ำบลโคกสูง  ต ำบลบ้ำนโพธิ์  ต ำบลจอหอ  ต ำบลตลำด  
ต ำบลหมื่นไวย  ต ำบลพุดซำ  ต ำบลบ้ำนเกำะ  ต ำบลหนองกระทุ่ม  ต ำบลหนองจะบก  ต ำบลในเมือง  
ต ำบลปรุใหญ่  ต ำบลพะเนำ  ต ำบลหัวทะเล  ต ำบลมะเริง  ต ำบลสีมุม  ต ำบลบ้ำนใหม่  ต ำบลโพธิ์กลำง  
ต ำบลหนองไผ่ล้อม  ต ำบลหนองระเวียง  ต ำบลโคกกรวด  ต ำบลหนองบัวศำลำ  ต ำบลสุรนำรี   
อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ  ต ำบลขำมทะเลสอ  ต ำบลโป่งแดง  อ ำเภอขำมทะเลสอ  และต ำบลกุดจิก   
ต ำบลนำกลำง  อ ำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครรำชสีมำ  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

ข้อ ๔ ภำยในพ้ืนที่ดังต่อไปนี้  ห้ำมบุคคลใดก่อสร้ำงอำคำรพำณิชยกรรมประเภทค้ำปลีก 
ค้ำส่งตำมที่ก ำหนดในวรรคสอง 

(๑) ในท้องที่ต ำบลแก้งสนำมนำง   อ ำเภอแก้งสนำมนำง 
(๒) ในท้องที่ต ำบลโนนส ำรำญ   อ ำเภอแก้งสนำมนำง 
(๓) ในท้องที่ต ำบลบึงอ้อ   อ ำเภอขำมทะเลสอ 
(๔) ในท้องที่ต ำบลหนองสรวง   อ ำเภอขำมทะเลสอ 
(๕) ในท้องที่ต ำบลตะเคียน   อ ำเภอด่ำนขุนทด 
(๖) ในท้องที่ต ำบลห้วยบง   อ ำเภอด่ำนขุนทด 
(๗) ในท้องที่ต ำบลหินดำด   อ ำเภอด่ำนขุนทด 
(๘) ในท้องที่ต ำบลขุนทอง   อ ำเภอบัวใหญ่ 
(๙) ในท้องที่ต ำบลโบสถ์   อ ำเภอพิมำย 

(๑๐) ในท้องที่ต ำบลกฤษณำ   อ ำเภอสีคิ้ว 
(๑๑) ในท้องที่ต ำบลวังโรงใหญ่ อ ำเภอสีคิ้ว 
(๑๒) ในท้องที่ต ำบลหนองบัวน้อย   อ ำเภอสีคิ้ว 
(๑๓) ในท้องที่ต ำบลหนองตะไก้   อ ำเภอสูงเนิน 
(๑๔) ในท้องที่ต ำบลไทยเจริญ   อ ำเภอหนองบุญมำก 
(๑๕) ในท้องที่ต ำบลบ้ำนใหม่   อ ำเภอหนองบุญมำก 
(๑๖) ในท้องที่ต ำบลหนองบุนนำก   อ ำเภอหนองบุญมำก 
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ห้ำมบุคคลใดก่อสร้ำงอำคำรพำณิชยกรรมประเภทค้ำปลีกค้ำส่ง  ดังต่อไปนี้ 
(๑) อำคำรพำณิชยกรรมประเภทค้ำปลีกค้ำส่งที่มีพ้ืนที่ใช้สอยอำคำรรวมกันเพ่ือประกอบ

กิจกำรในอำคำรหลังเดียวกันหรือหลำยหลังตั้งแต่  ๓๐๐  ตำรำงเมตร  แต่ไม่เกิน  ๑,๐๐๐  ตำรำงเมตร  
เว้นแต่จะเป็นไปตำมเงื่อนไขที่ก ำหนด  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ที่ดินแปลงที่ตั้งอำคำรต้องมีระยะห่ำงจำกเขตเทศบำลไม่น้อยกว่ำ  ๑๐  กิโลเมตร 
 (ข) ที่ดินแปลงที่ตั้งอำคำรต้องอยู่ติดถนนสำธำรณะที่มีช่องทำงจรำจรไม่น้อยกว่ำ   

๔  ช่องทำง  หรือมีขนำดเขตทำงไม่น้อยกว่ำ  ๒๐  เมตร  และต้องบรรจบกับถนนสำธำรณะที่มี 
ขนำดเขตทำงที่เท่ำกันหรือมำกกว่ำ 

 (ค) แนวศูนย์กลำงปำกทำงเข้ำออกของรถยนต์ต้องอยู่ห่ำงจำกทำงร่วมทำงแยกที่เป็น  
ทำงบรรจบกันของถนนสำธำรณะที่มีขนำดเขตทำงตั้งแต่  ๑๔  เมตรขึ้นไป  ไม่น้อยกว่ำ  ๑๐๐  เมตร 

 (ง) มีที่ว่ำงไม่น้อยกว่ำร้อยละเจ็ดสิบของพ้ืนที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอำคำร   และมีที่ว่ำง 
ที่จัดให้เป็นสวน  หรือบริเวณปลูกต้นไม้  หรือนันทนำกำรไม่น้อยกว่ำร้อยละยี่สิบของที่ว่ำงดังกล่ำว 

 (จ) มีอัตรำส่วนพ้ืนที่อำคำรรวมกันทุกชั้นของอำคำรทุกหลังต่อพ้ืนที่ที่ใช้เป็นที่ตั้งอำคำร 
ไม่เกิน  ๐.๘  ต่อ  ๑ 

 (ฉ) มีที่ว่ำงด้ำนหน้ำของอำคำรห่ำงจำกริมเขตทำงของถนนสำธำรณะไม่น้อยกว่ำ   
๕๐  เมตร  โดยวัดระยะจำกขอบนอกสุดของอำคำรถึงริมเขตทำงด้ำนที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอำคำร 

 (ช) มีที่ว่ำงด้ำนข้ำงและด้ำนหลังของอำคำรห่ำงจำกเขตที่ดินของผู้อื่นหรือริมเขตทำง  
ของถนนสำธำรณะไม่น้อยกว่ำ  ๑๕  เมตร  โดยวัดระยะจำกขอบนอกสุดของอำคำรถึงเขตที่ดินของผู้อื่น
หรือริมเขตทำงด้ำนที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอำคำร 

 (ซ) อำคำรที่มีควำมสูงเกิน  ๑๐  เมตร  ต้องมีระยะห่ำงจำกแนวเขตที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้ง
อำคำรศูนย์รำชกำรหลักของจังหวัดหรืออ ำเภอ  ศำสนสถำน  โบรำณสถำน  และสถำนศึกษำไม่น้อยกว่ำ  
๕๐๐  เมตร  โดยวัดระยะจำกขอบนอกสุดของอำคำรถึงแนวเขตที่ดินของสถำนที่ดังกล่ำว 

 (ฌ) มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่ำ  ๑  คัน  ต่อพ้ืนที่อำคำร  ๒๐  ตำรำงเมตร  เศษของ   
๒๐  ตำรำงเมตร  ให้คิดเป็น  ๒๐  ตำรำงเมตร 

 (ญ)  ที่พักมูลฝอยต้องสำมำรถขนย้ำยมูลฝอยได้โดยสะดวก  และมีระยะห่ำงจำกเขตที่ดิน
ของผู้อื่นหรือถนนสำธำรณะไม่น้อยกว่ำ  ๑๐  เมตร  และต้องมีระยะห่ำงจำกสถำนที่ประกอบอำหำร 
และสถำนที่เก็บอำหำรไม่น้อยกว่ำ  ๔  เมตร  แต่ถ้ำที่พักมูลฝอยมีขนำดควำมจุเกิน  ๓  ลูกบำศก์เมตร   
ต้องมีระยะห่ำงจำกสถำนที่ดังกล่ำวไม่น้อยกว่ำ  ๑๐  เมตร   

(๒) อำคำรพำณิชยกรรมประเภทค้ำปลีกค้ำส่งที่มีพ้ืนที่ใช้สอยอำคำรรวมกันเพ่ือประกอบ
กิจกำรในอำคำรหลังเดียวกันหรือหลำยหลังเกิน  ๑,๐๐๐  ตำรำงเมตร  เว้นแต่จะเป็นไปตำมเงื่อนไข 
ที่ก ำหนด  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ที่ดินแปลงที่ตั้งอำคำรต้องมีระยะห่ำงจำกเขตเทศบำลไม่น้อยกว่ำ  ๑๕  กิโลเมตร 
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 (ข) ที่ดินแปลงที่ตั้งอำคำรต้องอยู่ติดถนนสำธำรณะที่มีขนำดเขตทำงไม่น้อยกว่ำ  ๔๐  เมตร   
 (ค) แนวศูนย์กลำงปำกทำงเข้ำออกของรถยนต์ต้องอยู่ห่ำงจำกทำงร่วมทำงแยกที่เป็น  

ทำงบรรจบกันของถนนสำธำรณะที่มีขนำดเขตทำงตั้งแต่   ๑๔  เมตรขึ้นไป  ไม่น้อยกว่ำ  ๕๐๐  เมตร   
และมีทำงคู่ขนำนกับถนนสำธำรณะเชื่อมต่อกับทำงเข้ำออกรถยนต์ 

 (ง) มีที่ว่ำงไม่น้อยกว่ำร้อยละแปดสิบของพ้ืนที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอำคำร  และมีที่ว่ำง 
ที่จัดให้เป็นสวน  หรือบริเวณปลูกต้นไม้  หรือนันทนำกำรไม่น้อยกว่ำร้อยละยี่สิบของที่ว่ำงดังกล่ำว 

 (จ) มีอัตรำส่วนพ้ืนที่อำคำรรวมกันทุกชั้นของอำคำรทุกหลังต่อพ้ืนที่ที่ใช้เป็นที่ตั้งอำคำร 
ไม่เกิน  ๐.๘  ต่อ  ๑ 

 (ฉ) มีที่ว่ำงด้ำนหน้ำของอำคำรห่ำงจำกริมเขตทำงของถนนสำธำรณะไม่น้อยกว่ำ  ๗๕  เมตร  
โดยวัดระยะจำกขอบนอกสุดของอำคำรถึงริมเขตทำงด้ำนที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอำคำร 

 (ช) มีที่ว่ำงด้ำนข้ำงและด้ำนหลังของอำคำรห่ำงจำกเขตที่ดินของผู้อื่นหรือริมเขตทำง  
ของถนนสำธำรณะไม่น้อยกว่ำ  ๒๐  เมตร  โดยวัดระยะจำกขอบนอกสุดของอำคำรถึงเขตที่ดินของผู้อื่น
หรือริมเขตทำงด้ำนที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอำคำร 

 (ซ) อำคำรที่มีควำมสูงเกิน  ๑๐  เมตร  ต้องมีระยะห่ำงจำกแนวเขตที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้ง
อำคำรศูนย์รำชกำรหลักของจังหวัดหรืออ ำเภอ  ศำสนสถำน  โบรำณสถำน  และสถำนศึกษำ   
ไม่น้อยกว่ำ  ๕๐๐  เมตร  โดยวัดระยะจำกขอบนอกสุดของอำคำรถึงแนวเขตที่ดินของสถำนที่ดังกล่ำว 

 (ฌ) มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่ำ  ๑  คัน  ต่อพ้ืนที่อำคำร  ๒๐  ตำรำงเมตร  ส ำหรับ  
๑,๐๐๐  ตำรำงเมตรแรก  ส่วนที่เกิน  ๑,๐๐๐  ตำรำงเมตร  ให้มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่ำ  ๑  คัน   
ต่อพ้ืนที่อำคำร  ๔๐  ตำรำงเมตร  เศษของ  ๔๐  ตำรำงเมตร  ให้คิดเป็น  ๔๐  ตำรำงเมตร 

 (ญ) ที่พักมูลฝอยต้องสำมำรถขนย้ำยมูลฝอยได้โดยสะดวก  และมีระยะห่ำงจำกเขตที่ดิน
ของผู้อื่นหรือถนนสำธำรณะไม่น้อยกว่ำ  ๑๐  เมตร  และต้องมีระยะห่ำงจำกสถำนที่ประกอบอำหำรและ
สถำนที่เก็บอำหำรไม่น้อยกวำ่  ๔  เมตร  แต่ถ้ำที่พักมูลฝอยมีขนำดควำมจุเกิน  ๓  ลูกบำศก์เมตร  ต้องมี
ระยะห่ำงจำกสถำนที่ดังกล่ำวไม่น้อยกว่ำ  ๑๐  เมตร 

กำรวัดควำมสูงของอำคำรให้วัดจำกระดับพ้ืนดินถึงพ้ืนดำดฟ้ำ   ส ำหรับอำคำรทรงจั่วหรือ
ปั้นหยำให้วัดจำกระดับพื้นดินถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

ข้อ ๕ ภำยในบริเวณพ้ืนที่ที่ก ำหนดตำมข้อ  ๓  และข้อ  ๔  ห้ำมบุคคลใดดัดแปลงหรือ
เปลี่ยนกำรใช้อำคำรใด  ๆ  ให้เป็นอำคำรชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่ก ำหนดในข้อ  ๓  
และข้อ  ๔   

ข้อ ๖ อำคำรที่มีอยู่แล้วในบริเวณพ้ืนที่ที่ก ำหนดตำมข้อ  ๓  และข้อ  ๔  ก่อนหรือในวันที่ 
กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตำมกฎกระทรวงนี้   แต่ห้ำมดัดแปลงหรือ 
เปลี่ยนกำรใช้อำคำรดังกล่ำวให้เป็นอำคำรชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่ก ำหนดในข้อ   ๓   
และข้อ  ๔   

้หนา   ๒๘
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ข้อ ๗ อำคำรที่ได้รับใบอนุญำตหรือใบรับแจ้งกำรก่อสร้ำง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนกำรใช้ 
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร  หรือที่ได้รับอนุญำตตำมกฎหมำยเฉพำะว่ำด้วยกิจกำรนั้น 
ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  และยังก่อสร้ำง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนกำรใช้ไม่แล้วเสร็จ  ให้ได้รับ
ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตำมกฎกระทรวงนี้  แต่จะขอเปลี่ยนแปลงกำรอนุญำตหรือกำรแจ้งให้เป็นกำรขัดต่อ
กฎกระทรวงนี้ไม่ได้ 

 
 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  10  พฤศจกิำยน  พ.ศ.  ๒๕๖3 
พลเอก อนุพงษ์  เผ่ำจินดำ 

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 
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หมำยเหตุ  :-  เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้   คือ  โดยที่สมควรห้ำมก่อสร้ำง  ดัดแปลง  หรือ 
เปลี่ยนกำรใช้อำคำรบำงชนิดหรือบำงประเภท  ในพ้ืนที่บำงส่วนในท้องที่จังหวัดนครรำชสีมำ  เพ่ือประโยชน์ 
ในด้ำนกำรป้องกันอัคคีภัย  กำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม  กำรผังเมือง  กำรสถำปัตยกรรม  และกำรอ ำนวย  
ควำมสะดวกแก่กำรจรำจร  จึงจ ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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