
 
กฎกระทรวง 

ก ำหนดบริเวณห้ำมก่อสร้ำง  ดดัแปลง  หรือเปลี่ยนกำรใช้ 
อำคำรบำงชนดิหรอืบำงประเภท  ในพื้นที่บำงส่วนในทอ้งที่จังหวดัหนองคำย 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๕  วรรคหนึ่ง  (๓)  แห่งพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร   
พ.ศ.  ๒๕๒๒  และมำตรำ  ๘  วรรคหนึ่ง  (๑๐)  แห่งพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร  พ.ศ.  ๒๕๒๒   
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงมหำดไทยโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรควบคุมอำคำรออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ 
“อำคำรพำณิชยกรรมประเภทค้ำปลีกค้ำส่ง”  หมำยควำมว่ำ  อำคำรที่ใช้เพ่ือประโยชน์ 

ในกำรขำยปลีก  หรือขำยส่ง  หรือทั้งขำยปลีกและขำยส่ง  ซึ่งสินค้ำอุปโภคและบริโภคหลำยประเภทที่ใช ้
ในชีวิตประจ ำวัน  แต่ไม่หมำยควำมรวมถึงตลำดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรสำธำรณสุข  และอำคำรที่มี
กิจกรรมหลักเพื่อใช้ด ำเนินกำรเพ่ือส่งเสริมหรือจ ำหน่ำยสินค้ำซึ่งเป็นผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ของชุมชน 

“ระดับพ้ืนดิน”  หมำยควำมว่ำ  ระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้ำงกรณีไม่มีกำรถมดิน  หรือระดับพ้ืนดิน 
ที่ก่อสร้ำงกรณีมีกำรถมดินที่ไม่สูงกว่ำระดับถนนที่อยู่ใกล้ที่สุด  หรือระดับถนนกรณีมีกำรถมดินสูงกว่ำ
ระดับถนนที่อยู่ใกล้ที่สุด 

ข้อ ๒ กำรค ำนวณพ้ืนที่ใช้สอยอำคำรพำณิชยกรรมประเภทค้ำปลีกค้ำส่ง  ให้ค ำนวณเฉพำะ
พ้ืนที่อำคำรที่ใช้ประโยชน์เพ่ือประกอบกิจกำรพำณิชยกรรมประเภทค้ำปลีกค้ำส่ง  โดยไม่น ำพ้ืนที่เก็บสินค้ำ  
พ้ืนที่ส ำนักงำน  และพื้นที่ส่วนอื่นที่อยู่ภำยในอำคำรมำรวมค ำนวณด้วย 

ข้อ ๓ ก ำหนดให้ท้องที่จังหวัดหนองคำย  ซึ่งมิใช่พ้ืนที่ตำมกฎกระทรวงและประกำศดังต่อไปนี้  
เป็นบริเวณห้ำมก่อสร้ำงอำคำรพำณิชยกรรมประเภทค้ำปลีกค้ำส่ง  โดยห้ำมบุคคลใดก่อสร้ำงอำคำร
พำณิชยกรรมประเภทค้ำปลีกค้ำส่งที่มีพื้นที่ใช้สอยอำคำรรวมกันเพ่ือประกอบกิจกำรในอำคำรหลังเดียวกัน
หรือหลำยหลังตั้งแต่  ๓๐๐  ตำรำงเมตรขึ้นไป  เว้นแต่กำรก่อสร้ำงอำคำรตำมที่ก ำหนดในข้อ  ๔  และ 
ข้อ  ๕ 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๔๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๖๒



(๑) กฎกระทรวงก ำหนดบริเวณห้ำมก่อสร้ำง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนกำรใช้อำคำรบำงชนิด  
หรือบำงประเภท  ในพ้ืนที่บำงส่วนในท้องที่ต ำบลหำดค ำ  ต ำบลในเมือง  ต ำบลโพธิ์ชัย  ต ำบลมีชัย  
ต ำบลกวนวัน  ต ำบลหนองกอมเกำะ  ต ำบลเมืองหมี  และต ำบลปะโค  อ ำเภอเมืองหนองคำย   
จังหวัดหนองคำย  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

(๒) ประกำศกระทรวงมหำดไทย  เรื่อง  ก ำหนดบริเวณห้ำมก่อสร้ำง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยน
กำรใช้อำคำรบำงชนิดหรือบำงประเภท  ในท้องที่ต ำบลบ้ำนเดื่อ  ต ำบลสีกำย  ต ำบลหินโงม  ต ำบลหำดค ำ  
ต ำบลในเมือง  ต ำบลโพธิ์ชัย  ต ำบลมีชัย  ต ำบลหนองกอมเกำะ  ต ำบลค่ำยบกหวำน  ต ำบลเวี ยงคุก  
ต ำบลพระธำตุบังพวน  ต ำบลโพนสว่ำง  อ ำเภอเมืองหนองคำย  และต ำบลสระใคร  อ ำเภอสระใคร  
จังหวัดหนองคำย  ลงวันที่  ๒  มีนำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ข้อ ๔ ภำยในพ้ืนที่ดังต่อไปนี้  ห้ำมบุคคลใดก่อสร้ำงอำคำรพำณิชยกรรมประเภทค้ำปลีกค้ำส่ง
ตำมที่ก ำหนดในวรรคสอง 

(๑) ในท้องที่เขตเทศบำลเมืองท่ำบ่อ   อ ำเภอท่ำบ่อ 
(๒) ในท้องที่เขตเทศบำลต ำบลกองนำง   อ ำเภอท่ำบ่อ 
(๓) ในท้องที่เขตเทศบำลต ำบลบ้ำนถ่อน   อ ำเภอท่ำบ่อ 
(๔) ในท้องที่เขตเทศบำลต ำบลโพนสำ   อ ำเภอท่ำบ่อ 
(๕) ในท้องที่เขตเทศบำลต ำบลเฝ้ำไร่   อ ำเภอเฝ้ำไร่ 
(๖) ในท้องที่เขตเทศบำลต ำบลโพนพิสัย   อ ำเภอโพนพิสัย 
(๗) ในท้องที่เขตเทศบำลต ำบลสร้ำงนำงขำว   อ ำเภอโพนพิสัย 
(๘) ในท้องที่เขตเทศบำลต ำบลกวนวัน   อ ำเภอเมืองหนองคำย 
(๙) ในท้องที่เขตเทศบำลต ำบลปะโค   อ ำเภอเมืองหนองคำย 

(๑๐) ในท้องที่เขตเทศบำลต ำบลวัดธำตุ   อ ำเภอเมืองหนองคำย 
(๑๑) ในท้องที่เขตเทศบำลต ำบลศรีเชียงใหม่   อ ำเภอศรีเชียงใหม่ 
(๑๒) ในท้องที่เขตเทศบำลต ำบลหนองปลำปำก   อ ำเภอศรีเชียงใหม่ 
(๑๓) ในท้องที่เขตเทศบำลต ำบลสังคม   อ ำเภอสังคม 

ห้ำมบุคคลใดก่อสร้ำงอำคำรพำณิชยกรรมประเภทค้ำปลีกค้ำส่ง  ดังต่อไปนี้ 
(๑) อำคำรพำณิชยกรรมประเภทค้ำปลีกค้ำส่งที่มีพื้นที่ใช้สอยอำคำรรวมกันเพ่ือประกอบกิจกำร

ในอำคำรหลังเดียวกันหรือหลำยหลังตั้งแต่  ๓๐๐  ตำรำงเมตร  แต่ไม่เกิน  ๒,๐๐๐  ตำรำงเมตร  เว้นแต่
จะเป็นไปตำมเงื่อนไขที่ก ำหนด  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ที่ดินแปลงที่ตั้งอำคำรจะต้องอยู่ติดถนนสำธำรณะที่มีช่องทำงจรำจรไม่น้อยกว่ำ   
๔  ช่องทำง  หรือมีขนำดเขตทำงไม่น้อยกว่ำ  ๒๐  เมตร  และต้องบรรจบกับถนนสำธำรณะที่มีขนำด 
เขตทำงที่เท่ำกันหรือมำกกว่ำ 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๔๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๖๒



 (ข) แนวศูนย์กลำงปำกทำงเข้ำออกของรถยนต์ต้องอยู่ห่ำงจำกทำงร่วมทำงแยกที่เป็น  
ทำงบรรจบกันของถนนสำธำรณะที่มีขนำดเขตทำงตั้งแต่  ๑๔  เมตรขึ้นไปไม่น้อยกว่ำ  ๑๐๐  เมตร 

 (ค) มีที่ว่ำงไม่น้อยกว่ำร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอำคำร  และมีที่ว่ำงที่จัดให้
เป็นสวน  หรือบริเวณปลูกต้นไม้  หรือนันทนำกำรไม่น้อยกว่ำร้อยละยี่สิบของที่ว่ำงดังกล่ำว 

 (ง) มีอัตรำส่วนพ้ืนที่อำคำรรวมกันทุกชั้นของอำคำรทุกหลังต่อพ้ืนที่ที่ใช้เป็นที่ตั้งอำคำร 
ไม่เกิน  ๑.๕  ต่อ  ๑ 

 (จ) มีที่ว่ำงด้ำนหน้ำของอำคำรห่ำงจำกริมเขตทำงของถนนสำธำรณะไม่น้อยกว่ำ  ๕๐  เมตร  
โดยวัดระยะจำกขอบนอกสุดของอำคำรถึงริมเขตทำงด้ำนที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอำคำร 

 (ฉ) มีที่ว่ำงด้ำนข้ำงและด้ำนหลังของอำคำรห่ำงจำกเขตที่ดินของผู้อื่นหรือริมเขตทำงของ
ถนนสำธำรณะไม่น้อยกว่ำ  ๑๕  เมตร  โดยวัดระยะจำกขอบนอกสุดของอำคำรถึงเขตที่ดินของผู้อื่นหรือ
ริมเขตทำงด้ำนที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอำคำร 

 (ช) อำคำรที่มีควำมสูงเกิน  ๑๐  เมตร  ต้องมีระยะห่ำงจำกแนวเขตที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งอำคำร
ศูนย์รำชกำรหลักของจังหวัดหรืออ ำเภอ  ศำสนสถำน  โบรำณสถำน  และสถำนศึกษำไม่น้อยกว่ำ   
๕๐๐  เมตร  โดยวัดระยะจำกขอบนอกสุดของอำคำรถึงแนวเขตที่ดินของสถำนที่ดังกล่ำว   

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

 (ฌ) ที่พักมูลฝอยต้องมีระยะห่ำงจำกเขตที่ดินของผู้อื่นหรือถนนสำธำรณะไม่น้อยกว่ำ   
๑๐  เมตร  และต้องมีระยะห่ำงจำกสถำนที่ประกอบอำหำรและสถำนที่เก็บอำหำรไม่น้อยกว่ำ  ๔  เมตร  
แต่ถ้ำที่พักมูลฝอยมีขนำดควำมจุเกิน  ๓  ลูกบำศก์เมตร  ต้องมีระยะห่ำงจำกสถำนที่ดังกล่ำวไม่น้อยกว่ำ  
๑๐  เมตร  และสำมำรถขนย้ำยมูลฝอยได้โดยสะดวก 

(๒) อำคำรพำณิชยกรรมประเภทค้ำปลีกค้ำส่งที่มีพื้นที่ใช้สอยอำคำรรวมกันเพ่ือประกอบกิจกำร
ในอำคำรหลังเดียวกันหรือหลำยหลังเกิน  ๒,๐๐๐  ตำรำงเมตร 

กำรวัดควำมสูงของอำคำรให้วัดจำกระดับพ้ืนดินถึงพ้ืนดำดฟ้ำ  ส ำหรับอำคำรทรงจั่วหรือปั้นหยำ
ให้วัดจำกระดับพื้นดินถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

ข้อ ๕ ภำยในพ้ืนที่ดังต่อไปนี้  ห้ำมบุคคลใดก่อสร้ำงอำคำรพำณิชยกรรมประเภทค้ำปลีกค้ำส่ง
ตำมที่ก ำหนดในวรรคสอง 

(๑) ในท้องที่ต ำบลท่ำบ่อ   อ ำเภอท่ำบ่อ 
(๒) ในท้องที่ต ำบลน้ ำโมง   อ ำเภอท่ำบ่อ 
(๓) ในท้องที่ต ำบลบ้ำนเดื่อ   อ ำเภอท่ำบ่อ 
(๔) ในท้องที่ต ำบลโพนสำ   อ ำเภอท่ำบ่อ 
(๕) ในท้องที่ต ำบลนำดี   อ ำเภอเฝ้ำไร่ 
(๖) ในท้องที่ต ำบลหนองหลวง   อ ำเภอเฝ้ำไร่ 

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๔๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๖๒



(๗) ในท้องที่ต ำบลกุดบง   อ ำเภอโพนพิสัย 
(๘) ในท้องที่ต ำบลจุมพล   อ ำเภอโพนพิสัย 
(๙) ในท้องที่ต ำบลวัดหลวง   อ ำเภอโพนพิสัย 

(๑๐) ในท้องที่ต ำบลเมืองหมี   อ ำเภอเมืองหนองคำย 
(๑๑) ในท้องที่ต ำบลบ้ำนต้อน   อ ำเภอรัตนวำป ี
(๑๒) ในท้องที่ต ำบลโพนแพง   อ ำเภอรัตนวำปี 
(๑๓) ในท้องที่ต ำบลรัตนวำปี   อ ำเภอรัตนวำปี 
(๑๔) ในท้องที่ต ำบลบ้ำนหม้อ   อ ำเภอศรีเชียงใหม่ 
(๑๕) ในท้องที่ต ำบลพระพุทธบำท   อ ำเภอศรีเชียงใหม่ 
(๑๖) ในท้องที่ต ำบลพำนพร้ำว   อ ำเภอศรีเชียงใหม่ 
(๑๗) ในท้องที่ต ำบลแก้งไก่   อ ำเภอสังคม 
(๑๘) ในท้องที่ต ำบลบ้ำนม่วง   อ ำเภอสังคม 
(๑๙) ในท้องที่ต ำบลผำตั้ง   อ ำเภอสังคม 
(๒๐) ในท้องที่ต ำบลสังคม   อ ำเภอสังคม 

ห้ำมบุคคลใดก่อสร้ำงอำคำรพำณิชยกรรมประเภทค้ำปลีกค้ำส่ง  ดังต่อไปนี้ 
(๑) อำคำรพำณิชยกรรมประเภทค้ำปลีกค้ำส่งที่มีพื้นที่ใช้สอยอำคำรรวมกันเพ่ือประกอบกิจกำร

ในอำคำรหลังเดียวกันหรือหลำยหลังตั้งแต่  ๓๐๐  ตำรำงเมตร  แต่ไม่เกิน  ๒,๐๐๐  ตำรำงเมตร  เว้นแต่
จะเป็นไปตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดในข้อ  ๔  วรรคสอง  (๑)  (ก)  ถึง  (ฌ) 

(๒) อำคำรพำณิชยกรรมประเภทค้ำปลีกค้ำส่งที่มีพื้นที่ใช้สอยอำคำรรวมกันเพ่ือประกอบกิจกำร
ในอำคำรหลังเดียวกันหรือหลำยหลังเกิน  ๒,๐๐๐  ตำรำงเมตร  เว้นแต่จะเป็นไปตำมเงื่อนไขที่ก ำหนด  
ดังต่อไปนี้   

 (ก) ที่ดินแปลงที่ตัง้อำคำรจะต้องอยู่ติดถนนสำธำรณะที่มขีนำดเขตทำงไม่น้อยกว่ำ  ๔๐  เมตร 
 (ข) แนวศูนย์กลำงปำกทำงเข้ำออกของรถยนต์ต้องอยู่ห่ำงจำกทำงร่วมทำงแยกที่เป็น  

ทำงบรรจบกันของถนนสำธำรณะท่ีมีขนำดเขตทำงตั้งแต ่ ๑๔  เมตรขึ้นไปไม่น้อยกว่ำ  ๕๐๐  เมตร  และ
มีทำงคู่ขนำนกับถนนสำธำรณะเชื่อมต่อกับทำงเข้ำออกของรถยนต์ 

 (ค) มีที่ว่ำงไม่น้อยกว่ำร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอำคำร  และมีที่ว่ำงที่จัดให้
เป็นสวน  หรือบริเวณปลูกต้นไม้  หรือนันทนำกำรไม่น้อยกว่ำร้อยละยี่สิบของที่ว่ำงดังกล่ำว 

 (ง) มีอัตรำส่วนพ้ืนที่อำคำรรวมกันทุกชั้นของอำคำรทุกหลังต่อพ้ืนที่ที่ใช้เป็นที่ตั้งอำคำร 
ไม่เกิน  ๑.๕  ต่อ  ๑ 

 (จ) มีที่ว่ำงด้ำนหน้ำของอำคำรห่ำงจำกริมเขตทำงของถนนสำธำรณะไม่น้อยกว่ำ  ๗๕  เมตร  
โดยวัดระยะจำกขอบนอกสุดของอำคำรถึงริมเขตทำงด้ำนที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอำคำร 
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 (ฉ) มีที่ว่ำงด้ำนข้ำงและด้ำนหลังของอำคำรห่ำงจำกเขตที่ดินของผู้อื่นหรือริมเขตทำงของ
ถนนสำธำรณะไม่น้อยกว่ำ  ๒๐  เมตร  โดยวัดระยะจำกขอบนอกสุดของอำคำรถึงเขตที่ดินของผู้อื่นหรือ
ริมเขตทำงด้ำนที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอำคำร 

 (ช) อำคำรที่มีควำมสูงเกิน  ๑๐  เมตร  ต้องมีระยะห่ำงจำกแนวเขตที่ดินซึ่งเป็นท่ีตั้งอำคำร
ศูนย์รำชกำรหลักของจังหวัดหรืออ ำเภอ  ศำสนสถำน  โบรำณสถำน  และสถำนศึกษำไม่น้อยกวำ่  ๕๐๐  เมตร  
โดยวัดระยะจำกขอบนอกสุดของอำคำรถึงแนวเขตที่ดินของสถำนที่ดังกล่ำว   

 (ซ) 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   

 (ฌ) ที่พักมูลฝอยต้องมีระยะห่ำงจำกเขตที่ดินของผู้อื่นหรือถนนสำธำรณะไม่น้อยกว่ำ   
๑๐  เมตร  และต้องมีระยะห่ำงจำกสถำนที่ประกอบอำหำรและสถำนที่เก็บอำหำรไม่น้อยกว่ำ  ๔  เมตร  
แต่ถ้ำที่พักมูลฝอยมีขนำดควำมจุเกิน  ๓  ลูกบำศก์เมตร  ต้องมีระยะห่ำงจำกสถำนที่ดังกล่ำวไม่น้อยกว่ำ  
๑๐  เมตร  และสำมำรถขนย้ำยมูลฝอยได้โดยสะดวก 

 กำรวัดควำมสูงของอำคำรให้วัดจำกระดับพ้ืนดินถึงพื้นดำดฟ้ำ  ส ำหรับอำคำรทรงจั่วหรือ
ปั้นหยำให้วัดจำกระดับพื้นดินถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

ข้อ ๖ ภำยในบริเวณพ้ืนที่ที่ก ำหนดตำมข้อ  ๓  ข้อ  ๔  และข้อ  ๕  ห้ำมบุคคลใดดัดแปลง
หรือเปลี่ยนกำรใช้อำคำรใด  ๆ  ให้เป็นอำคำรชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่ก ำหนดใน  
ข้อ  ๓  ข้อ  ๔  และข้อ  ๕   

ข้อ ๗ อำคำรที่มีอยู่แล้วในบริเวณพ้ืนที่ที่ก ำหนดตำมข้อ  ๓  ข้อ  ๔  และข้อ  ๕  ก่อนหรือ
ในวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตำมกฎกระทรวงนี้  แต่ห้ำมดัดแปลง  หรือ
เปลี่ยนกำรใช้อำคำรดังกล่ำวให้เป็นอำคำรชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่ก ำหนดในข้อ  ๓  
ข้อ  ๔  และข้อ  ๕   

ข้อ ๘ อำคำรที่ได้รับใบอนุญำตหรือใบรับแจ้งกำรก่อสร้ำง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนกำรใช้ 
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร  หรือที่ได้รับอนุญำตตำมกฎหมำยเฉพำะว่ำด้วยกิจกำรนั้นก่อน
วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  และยังก่อสร้ำง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนกำรใช้ไม่แล้วเสร็จ  ให้ได้รับยกเว้น  
ไม่ต้องปฏิบัติตำมกฎกระทรวงนี้  แต่จะขอเปลี่ยนแปลงกำรอนุญำตหรือกำรแจ้ง ให้เป็นกำรขัดต่อ
กฎกระทรวงนี้ไม่ได้ 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  21  มีนำคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

พลเอก  อนุพงษ์  เผ่ำจนิดำ 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 
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หมำยเหตุ  :-  เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้   คือ  โดยที่สมควรห้ำมก่อสร้ำง  ดัดแปลง  หรือ
เปลี่ยนกำรใช้อำคำรบำงชนิดหรือบำงประเภท  ในพ้ืนที่บำงส่วนในท้องที่จังหวัดหนองคำย  เพ่ือประโยชน์ใน
ด้ำนกำรป้องกันอัคคีภัย  กำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม  กำรผังเมือง  กำรสถำปัตยกรรม  และกำรอ ำนวย  
ควำมสะดวกแก่กำรจรำจร  จึงจ ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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