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กฎกระทรวง
กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท
ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดอุบลราชธานี
พ.ศ. ๒๕๖๑
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
และมาตรา ๘ (๑๐) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม อาคาร (ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไทย
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
“อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง” หมายความว่า อาคารที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการขายปลีก
หรือขายส่ง หรือทั้งขายปลีกและขายส่ง ซึ่งสินค้าอุปโภคและบริโภคหลายประเภทที่ใช้ในชีวิตประจําวัน
แต่ไม่หมายความรวมถึงตลาดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และอาคารที่มีกิจกรรมหลักเพื่อใช้
ดําเนินการเพื่อส่งเสริมหรือจําหน่ายสินค้าซึ่งเป็นผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ของชุมชน
“ระดับพื้นดิน” หมายความว่า ระดับพื้นดินที่ก่อสร้างกรณีไม่มีการถมดิน หรือระดับพื้นดิน
ที่ก่อสร้างกรณีมีการถมดินที่ไม่สูงกว่าระดับถนนที่อยู่ใกล้ที่สุด หรือระดับถนนกรณีมีการถมดินสูงกว่า
ระดับถนนที่อยู่ใกล้ที่สุด
ข้อ ๒ การคํานวณพื้นที่ใช้สอยอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง ให้คํานวณเฉพาะ
พื้นที่อาคารที่ใช้ประโยชน์เพื่อประกอบกิจการพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง โดยไม่นําพื้นที่เก็บสินค้า
พื้นที่สํานักงาน และพื้นที่ส่วนอื่นที่อยู่ภายในอาคารมารวมคํานวณด้วย
ข้อ ๓ กํ า หนดให้ ท้ อ งที่ จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ซึ่ ง มิ ใ ช่ พื้ น ที่ ต าม (๑) (๒) และ (๓)
เป็นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง โดยห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรม
ประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลัง
ตั้งแต่ ๓๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป เว้นแต่การก่อสร้างอาคารตามที่กําหนดในข้อ ๔ และข้อ ๕
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(๑) กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด
หรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตําบลช่องเม็ก อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๔๗
(๒) กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด
หรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตําบลโพธิ์ศรี ตําบลโพธิ์ไทร ตําบลพิบูล และตําบลกุดชมภู
อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๔๗
(๓) กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด
หรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตําบลขามใหญ่ ตําบลแจระแม ตําบลไร่น้อย ตําบลกุดลาด
ตําบลปทุม และตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี และตําบลคําน้ําแซบ ตําบลคําขวาง ตําบลวาริน
ตําบลโนนผึ้ง และตําบลแสนสุข อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๔๗
ข้อ ๔ ภายในพื้นที่ดังต่อไปนี้ ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง
ตามที่กําหนดในวรรคสอง
(๑) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลกุดข้าวปุ้น
อําเภอกุดข้าวปุ้น
(๒) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลขามป้อม
อําเภอเขมราฐ
(๓) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลเขมราฐ
อําเภอเขมราฐ
(๔) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลเทพวงศา
อําเภอเขมราฐ
(๕) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลหนองผือ
อําเภอเขมราฐ
(๖) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลหัวนา
อําเภอเขมราฐ
(๗) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลหนองนกทา
อําเภอเขมราฐ
(๘) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลเขื่องใน
อําเภอเขื่องใน
(๙) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลบ้านกอก
อําเภอเขื่องใน
(๑๐) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลห้วยเรือ
อําเภอเขื่องใน
(๑๑) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลบ้านด่านโขงเจียม อําเภอโขงเจียม
(๑๒) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลกุดประทาย
อําเภอเดชอุดม
(๑๓) ในท้องที่เขตเทศบาลเมืองเดชอุดม
อําเภอเดชอุดม
(๑๔) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลนาส่วง
อําเภอเดชอุดม
(๑๕) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลบัวงาม
อําเภอเดชอุดม
(๑๖) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลโพนงาม
อําเภอเดชอุดม
(๑๗) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลตระการพืชผล
อําเภอตระการพืชผล
(๑๘) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลตาลสุม
อําเภอตาลสุม
(๑๙) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลนาจะหลวย
อําเภอนาจะหลวย
(๒๐) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลภูจองนายอย
อําเภอนาจะหลวย
(๒๑) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลนาจาน
อําเภอนาเยีย
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(๒๒) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลนาเยีย
อําเภอนาเยีย
(๒๓) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลนาเรือง
อําเภอนาเยีย
(๒๔) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลตาเกา
อําเภอน้ําขุ่น
(๒๕) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลโซง
อําเภอน้ํายืน
(๒๖) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลน้ํายืน
อําเภอน้ํายืน
(๒๗) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลสีวิเชียร
อําเภอน้ํายืน
(๒๘) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลนาโพธิ์
อําเภอบุณฑริก
(๒๙) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลบุณฑริก
อําเภอบุณฑริก
(๓๐) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลอ่างศิลา
อําเภอพิบูลมังสาหาร
(๓๑) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลโพธิ์ไทร
อําเภอโพธิ์ไทร
(๓๒) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลม่วงสามสิบ
อําเภอม่วงสามสิบ
(๓๓) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลศรีเมืองใหม่
อําเภอศรีเมืองใหม่
(๓๔) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลเมืองศรีไค
อําเภอวารินชําราบ
(๓๕) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลห้วยขะยุง
อําเภอวารินชําราบ
(๓๖) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลสําโรง
อําเภอสําโรง
(๓๗) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลบุ่งมะแลง
อําเภอสว่างวีระวงศ์
(๓๘) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลเหล่าเสือโก้ก
อําเภอเหล่าเสือโก้ก
ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง ดังต่อไปนี้
(๑) อาคารพาณิ ชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่ มีพื้ นที่ ใช้สอยอาคารรวมกัน เพื่ อประกอบ
กิจการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังตั้งแต่ ๓๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร
เว้นแต่จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(ก) ที่ดินแปลงที่ตั้งอาคารต้องอยู่ติดถนนสาธารณะที่มีช่องทางจราจรไม่น้อยกว่า ๔ ช่องทาง
หรือมีขนาดเขตทางไม่น้ อยกว่า ๒๐ เมตร และจะต้อ งบรรจบกับถนนสาธารณะที่มี ขนาดเขตทาง
ที่เท่ากันหรือมากกว่า
(ข) แนวศูนย์กลางปากทางเข้าออกของรถยนต์ต้องอยู่ห่างจากทางร่วมทางแยกที่เป็น
ทางบรรจบกันของถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางตั้งแต่ ๑๔ เมตรขึ้นไปไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร
(ค) มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร และมีที่ว่างที่จัด
ให้เป็นสวน หรือบริเวณปลูกต้นไม้ หรือนันทนาการไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของที่ว่างดังกล่าว
(ง) มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นของอาคารทุกหลังต่อพื้นที่ที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
ไม่เกิน ๑.๕ ต่อ ๑
(จ) มีที่ว่างด้านหน้าของอาคารห่างจากริมเขตทางของถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร
โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงริมเขตทางด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
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(ฉ) มีที่ว่างด้านข้างและด้านหลังของอาคารห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นหรือริมเขตทางของ
ถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงเขตที่ดินของผู้อื่นหรือ
ริมเขตทางด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
(ช) อาคารที่ มี ค วามสู ง เกิ น ๑๐ เมตร ต้ อ งมี ร ะยะห่ า งจากแนวเขตที่ ดิ น ซึ่ ง เป็ น
ที่ ตั้ งอาคารศู น ย์ ราชการหลั ก ของจั งหวัด หรือ อํ าเภอ ศาสนสถาน โบราณสถาน และสถานศึ ก ษา
ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงแนวเขตที่ดินของสถานที่ดังกล่าว
(ซ) มีที่ จอดรถยนต์ไม่น้ อยกว่า ๑ คัน ต่อ พื้ นที่ อาคาร ๒๐ ตารางเมตร เศษของ
๒๐ ตารางเมตร ให้คิดเป็น ๒๐ ตารางเมตร
(ฌ) ที่พั กมูลฝอยต้องมีระยะห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นหรือถนนสาธารณะไม่น้อ ยกว่า
๑๐ เมตร และต้องมีระยะห่างจากสถานที่ประกอบอาหารและสถานที่เก็บอาหารไม่น้อยกว่า ๔ เมตร
แต่ถ้าที่พักมูลฝอยมีขนาดความจุเกิน ๓ ลูกบาศก์เมตร ต้องมีระยะห่างจากสถานที่ดังกล่าวไม่น้อยกว่า
๑๐ เมตร และสามารถขนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก
(๒) อาคารพาณิ ชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่ มีพื้ นที่ ใช้สอยอาคารรวมกัน เพื่ อประกอบ
กิจการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร
การวัด ความสู งของอาคารให้ วัด จากระดั บ พื้ น ดิ น ถึ งพื้ น ดาดฟ้ า สําหรับ อาคารทรงจั่ วหรือ
ปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
ข้อ ๕ ภายในพื้นที่ดังต่อไปนี้ ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง
ตามที่กําหนดในวรรคสอง
(๑) ในท้องที่ตําบลกาบิน
อําเภอกุดข้าวปุ้น
(๒) ในท้องที่ตําบลข้าวปุ้น
อําเภอกุดข้าวปุ้น
(๓) ในท้องที่ตําบลโนนสวาง
อําเภอกุดข้าวปุ้น
(๔) ในท้องที่ตําบลเจียด
อําเภอเขมราฐ
(๕) ในท้องที่ตําบลนาแวง
อําเภอเขมราฐ
(๖) ในท้องที่ตําบลหนองสิม
อําเภอเขมราฐ
(๗) ในท้องที่ตําบลโขงเจียม
อําเภอโขงเจียม
(๘) ในท้องที่ตําบลหนองแสงใหญ่
อําเภอโขงเจียม
(๙) ในท้องที่ตําบลห้วยไผ่
อําเภอโขงเจียม
(๑๐) ในท้องที่ตําบลกลางใหญ่
อําเภอเขื่องใน
(๑๑) ในท้องที่ตําบลก่อเอ้
อําเภอเขื่องใน
(๑๒) ในท้องที่ตําบลค้อทอง
อําเภอเขื่องใน
(๑๓) ในท้องที่ตําบลชีทวน
อําเภอเขื่องใน
(๑๔) ในท้องที่ตําบลแดงหม้อ
อําเภอเขื่องใน

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๒ ก
(๑๕)
(๑๖)
(๑๗)
(๑๘)
(๑๙)
(๒๐)
(๒๑)
(๒๒)
(๒๓)
(๒๔)
(๒๕)
(๒๖)
(๒๗)
(๒๘)
(๒๙)
(๓๐)
(๓๑)
(๓๒)
(๓๓)
(๓๔)
(๓๕)
(๓๖)
(๓๗)
(๓๘)
(๓๙)
(๔๐)
(๔๑)
(๔๒)
(๔๓)
(๔๔)
(๔๕)
(๔๖)

ในท้องที่ตําบลธาตุน้อย
ในท้องที่ตําบลนาคําใหญ่
ในท้องที่ตําบลโนนรัง
ในท้องที่ตําบลบ้านไทย
ในท้องที่ตําบลยางขี้นก
ในท้องที่ตําบลศรีสุข
ในท้องที่ตําบลสร้างถ่อ
ในท้องที่ตาํ บลสหธาตุ
ในท้องที่ตําบลหนองเหล่า
ในท้องที่ตําบลหัวดอน
ในท้องที่ตําบลท่าเมือง
ในท้องที่ตําบลกลาง
ในท้องที่ตําบลท่าโพธิ์ศรี
ในท้องที่ตําบลทุ่งเทิง
ในท้องที่ตําบลนากระแซง
ในท้องที่ตําบลนาเจริญ
ในท้องที่ตําบลนาส่วง
ในท้องที่ตําบลบัวงาม
ในท้องที่ตําบลป่าโมง
ในท้องที่ตําบลเมืองเดช
ในท้องที่ตําบลสมสะอาด
ในท้องที่ตําบลเกษม
ในท้องที่ตําบลกุศกร
ในท้องที่ตําบลขามเปี้ย
ในท้องที่ตําบลขุหลุ
ในท้องที่ตําบลคอนสาย
ในท้องที่ตําบลคําเจริญ
ในท้องที่ตําบลเซเป็ด
ในท้องที่ตําบลนาพิน
ในท้องที่ตําบลนาสะไม
ในท้องที่ตําบลเป้า
ในท้องที่ตําบลไหล่ทุ่ง

หน้า ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ มกราคม ๒๕๖๑

อําเภอเขื่องใน
อําเภอเขื่องใน
อําเภอเขื่องใน
อําเภอเขื่องใน
อําเภอเขื่องใน
อําเภอเขื่องใน
อําเภอเขื่องใน
อําเภอเขื่องใน
อําเภอเขื่องใน
อําเภอเขื่องใน
อําเภอดอนมดแดง
อําเภอเดชอุดม
อําเภอเดชอุดม
อําเภอเดชอุดม
อําเภอเดชอุดม
อําเภอเดชอุดม
อําเภอเดชอุดม
อําเภอเดชอุดม
อําเภอเดชอุดม
อําเภอเดชอุดม
อําเภอเดชอุดม
อําเภอตระการพืชผล
อําเภอตระการพืชผล
อําเภอตระการพืชผล
อําเภอตระการพืชผล
อําเภอตระการพืชผล
อําเภอตระการพืชผล
อําเภอตระการพืชผล
อําเภอตระการพืชผล
อําเภอตระการพืชผล
อําเภอตระการพืชผล
อําเภอตระการพืชผล

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๒ ก
(๔๗)
(๔๘)
(๔๙)
(๕๐)
(๕๑)
(๕๒)
(๕๓)
(๕๔)
(๕๕)
(๕๖)
(๕๗)
(๕๘)
(๕๙)
(๖๐)
(๖๑)
(๖๒)
(๖๓)
(๖๔)
(๖๕)
(๖๖)
(๖๗)
(๖๘)
(๖๙)
(๗๐)
(๗๑)
(๗๒)
(๗๓)
(๗๔)
(๗๕)
(๗๖)
(๗๗)
(๗๘)

หน้า ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

ในท้องที่ตําบลห้วยฝ้ายพัฒนา
ในท้องที่ตําบลหนองอ้ม
ในท้องที่ตําบลพะลาน
ในท้องที่ตําบลพังเคน
ในท้องที่ตําบลนาดี
ในท้องที่ตําบลโดมประดิษฐ์
ในท้องที่ตําบลบัวงาม
ในท้องที่ตําบลหนองสะโน
ในท้องที่ตําบลห้วยข่า
ในท้องที่ตําบลบ้านแขม
ในท้องที่ตําบลอ่างศิลา
ในท้องที่ตําบลโพธิ์ไทร
ในท้องที่ตําบลเตย
ในท้องที่ตําบลโพนแพง
ในท้องที่ตําบลม่วงสามสิบ
ในท้องที่ตําบลยางสักกระโพหลุ่ม
ในท้องที่ตําบลยางโยภาพ
ในท้องที่ตําบลหนองไข่นก
ในท้องที่ตําบลหนองช้างใหญ่
ในท้องที่ตําบลหนองเมือง
ในท้องที่ตําบลหนองเหล่า
ในท้องที่ตําบลหนองฮาง
ในท้องที่ตําบลเหล่าบก
ในท้องที่ตําบลท่าลาด
ในท้องที่ตําบลโนนโหนน
ในท้องที่ตําบลสระสมิง
ในท้องที่ตําบลห้วยขะยูง
ในท้องที่ตําบลแก้งกอก
ในท้องที่ตําบลคําไหล
ในท้องที่ตําบลดอนใหญ่
ในท้องที่ตําบลนาคํา
ในท้องที่ตําบลวาริน

๑๗ มกราคม ๒๕๖๑

อําเภอตระการพืชผล
อําเภอทุ่งศรีอุดม
อําเภอนาตาล
อําเภอนาตาล
อําเภอนาเยีย
อําเภอน้ํายืน
อําเภอบุณฑริก
อําเภอบุณฑริก
อําเภอบุณฑริก
อําเภอพิบูลมังสาหาร
อําเภอพิบูลมังสาหาร
อําเภอโพธิ์ไทร
อําเภอม่วงสามสิบ
อําเภอม่วงสามสิบ
อําเภอม่วงสามสิบ
อําเภอม่วงสามสิบ
อําเภอม่วงสามสิบ
อําเภอม่วงสามสิบ
อําเภอม่วงสามสิบ
อําเภอม่วงสามสิบ
อําเภอม่วงสามสิบ
อําเภอม่วงสามสิบ
อําเภอม่วงสามสิบ
อําเภอวารินชําราบ
อําเภอวารินชําราบ
อําเภอวารินชําราบ
อําเภอวารินชําราบ
อําเภอศรีเมืองใหม่
อําเภอศรีเมืองใหม่
อําเภอศรีเมืองใหม่
อําเภอศรีเมืองใหม่
อําเภอศรีเมืองใหม่

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๒ ก

หน้า ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ มกราคม ๒๕๖๑

(๗๙) ในท้องที่ตําบลเอือดใหญ่
อําเภอศรีเมืองใหม่
(๘๐) ในท้องที่ตําบลโคกก่อง
อําเภอสําโรง
(๘๑) ในท้องที่ตําบลโนนกลาง
อําเภอสําโรง
(๘๒) ในท้องที่ตําบลโนนกาเล็น
อําเภอสําโรง
(๘๓) ในท้องที่ตําบลบอน
อําเภอสําโรง
(๘๔) ในท้องที่ตําบลหนองไฮ
อําเภอสําโรง
(๘๕) ในท้องที่ตําบลแก่งโดม
อําเภอสว่างวีระวงศ์
(๘๖) ในท้องที่ตําบลหนองบก
อําเภอเหล่าเสือโก้ก
ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง ดังต่อไปนี้
(๑) อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการ
ในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังตั้งแต่ ๓๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร เว้นแต่
จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดในข้อ ๔ วรรคสอง (๑) (ก) ถึง (ฌ)
(๒) อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการ
ในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร เว้นแต่จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนด
ดังต่อไปนี้
(ก) ที่ดินแปลงที่ตั้งอาคารต้องอยู่ติดถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๔๐ เมตร
(ข) แนวศูนย์กลางปากทางเข้าออกของรถยนต์ต้องอยู่ห่างจากทางร่วมทางแยกที่เป็น
ทางบรรจบกันของถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางตั้งแต่ ๑๔ เมตรขึ้นไปไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เมตร
และมีทางคู่ขนานกับถนนสาธารณะเชื่อมต่อกับทางเข้าออกของรถยนต์
(ค) มี ที่ ว่ างไม่ น้ อ ยกว่ าร้อ ยละแปดสิ บ ของพื้ น ที่ ดิ น ที่ ใช้ เป็ น ที่ ตั้ งอาคาร และมี ที่ ว่ า ง
ที่จัดให้เป็นสวน หรือบริเวณปลูกต้นไม้ หรือนันทนาการไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของที่ว่างดังกล่าว
(ง) มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นของอาคารทุกหลังต่อพื้นที่ที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
ไม่เกิน ๑.๕ ต่อ ๑
(จ) มีที่ว่างด้านหน้าของอาคารห่างจากริมเขตทางของถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า ๗๕ เมตร
โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงริมเขตทางด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
(ฉ) มีที่ว่างด้านข้างและด้านหลังของอาคารห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นหรือริมเขตทาง
ของถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงเขตที่ดินของผู้อื่น
หรือริมเขตทางด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
(ช) อาคารที่มีความสูงเกิน ๑๐ เมตร ต้อ งมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้ง
อาคารศู น ย์ ร าชการหลั ก ของจั ง หวั ด หรื อ อํ า เภอ ศาสนสถาน โบราณสถาน และสถานศึ ก ษา
ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงแนวเขตที่ดินของสถานที่ดังกล่าว

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๒ ก

หน้า ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ มกราคม ๒๕๖๑

(ซ) มี ที่ จ อดรถยนต์ ไม่ น้ อ ยกว่า ๑ คั น ต่ อ พื้ น ที่ อ าคาร ๒๐ ตารางเมตร สํ าหรับ
๑,๐๐๐ ตารางเมตรแรก ส่วนที่ เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ให้ มีที่ จอดรถยนต์ไม่น้ อยกว่า ๑ คั น
ต่อพื้นที่อาคาร ๔๐ ตารางเมตร เศษของ ๔๐ ตารางเมตร ให้คิดเป็น ๔๐ ตารางเมตร
(ฌ) ที่พั กมูลฝอยต้องมีระยะห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นหรือถนนสาธารณะไม่น้อ ยกว่า
๑๐ เมตร และต้องมีระยะห่างจากสถานที่ประกอบอาหารและสถานที่เก็บอาหารไม่น้อยกว่า ๔ เมตร
แต่ถ้าที่พักมูลฝอยมีขนาดความจุเกิน ๓ ลูกบาศก์เมตร ต้องมีระยะห่างจากสถานที่ดังกล่าวไม่น้อยกว่า
๑๐ เมตร และสามารถขนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก
การวัด ความสู งของอาคารให้ วัด จากระดั บ พื้ น ดิ น ถึ งพื้ น ดาดฟ้ า สําหรับ อาคารทรงจั่ วหรือ
ปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
ข้อ ๖ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดตามข้อ ๓ ข้อ ๔ และข้อ ๕ ห้ามบุคคลใดดัดแปลง
หรือเปลี่ยนการใช้อาคารใด ๆ ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ ๓
ข้อ ๔ และข้อ ๕
ข้อ ๗ อาคารที่มีอยู่แล้วในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดตามข้อ ๓ ข้อ ๔ และข้อ ๕ ก่อนหรือ
ในวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ แต่ห้ามดัดแปลง หรือ
เปลี่ยนการใช้อาคารดังกล่าวให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ ๓
ข้อ ๔ และข้อ ๕
ข้อ ๘ อาคารที่ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้นก่อน
วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และยังก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จ ให้ได้รับยกเว้น
ไม่ ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามกฎกระทรวงนี้ แต่ จ ะขอเปลี่ ย นแปลงการอนุ ญ าตหรือ การแจ้ งให้ เป็ น การขั ด ต่ อ
กฎกระทรวงนี้ไม่ได้
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๒ ก

หน้า ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ มกราคม ๒๕๖๑

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่สมควรห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ
เปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อประโยชน์
ในด้านการป้องกันอัคคีภัย การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการอํานวย
ความสะดวกแก่การจราจร จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

