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กฎกระทรวง
กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท
ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดบึงกาฬ
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
โดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
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 กําหนดให้ท้องที่จังหวัดบึงกาฬเป็นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภท
ค้าปลีกค้าส่ง โดยห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกัน
เพื่ อ ประกอบกิ จ การในอาคารหลั ง เดี ย วกั น หรื อ หลายหลั ง ตั้ ง แต่ ๓๐๐ ตารางเมตรขึ้ น ไป เว้ น แต่
การก่อสร้างอาคารตามที่กําหนดในข้อ ๔ และข้อ ๕
ข้อ ๔ ภายในพื้นที่ดังต่อไปนี้ ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง
ตามที่กําหนดไว้ในวรรคสอง
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(๑) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลซาง
อําเภอเซกา
(๒) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลท่าสะอาด
อําเภอเซกา
(๓) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลศรีพนา
อําเภอเซกา
(๔) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลโซ่พิสัย
อําเภอโซ่พิสัย
(๕) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลบึงโขงหลง
อําเภอบึงโขงหลง
(๖) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลบึงงาม
อําเภอบึงโขงหลง
(๗) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลปากคาด
อําเภอปากคาด
(๘) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลดอนหญ้านาง
อําเภอพรเจริญ
(๙) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลพรเจริญ
อําเภอพรเจริญ
(๑๐) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลศรีสําราญ
อําเภอพรเจริญ
(๑๑) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลโคกก่อง
อําเภอเมืองบึงกาฬ
(๑๒) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลไคสี
อําเภอเมืองบึงกาฬ
(๑๓) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลโนนสว่าง
อําเภอเมืองบึงกาฬ
(๑๔) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลบึงกาฬ
อําเภอเมืองบึงกาฬ
(๑๕) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลหนองเลิง
อําเภอเมืองบึงกาฬ
(๑๖) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลหอคํา
อําเภอเมืองบึงกาฬ
(๑๗) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลศรีวิไล
อําเภอศรีวิไล
ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง ดังต่อไปนี้
(๑) อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการ
ในอาคารหลั ง เดี ย วกั น หรื อ หลายหลั ง ตั้ ง แต่ ๓๐๐ ตารางเมตร แต่ ไ ม่ เ กิ น ๑,๐๐๐ ตารางเมตร
เว้นแต่จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(ก) ที่ดินแปลงที่ตั้งอาคารต้องอยู่ติดถนนสาธารณะที่มีช่องทางจราจรไม่น้อยกว่า ๔ ช่องทาง
หรือมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร และต้องบรรจบกับถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางที่เท่ากัน
หรือมากกว่า
(ข) แนวศูนย์กลางปากทางเข้าออกของรถยนต์ต้องอยู่ห่างจากทางร่วมทางแยกที่ เป็น
ทางบรรจบกันของถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางตั้งแต่ ๑๔ เมตรขึ้นไปไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร
(ค) มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร และมีที่ว่างที่จัดให้เป็นสวน
หรือบริเวณปลูกต้นไม้ หรือนันทนาการไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของที่ว่างดังกล่าว
(ง) มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นของอาคารทุกหลังต่อพื้นที่ที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
ไม่เกิน ๑.๕ ต่อ ๑
(จ) มีที่ว่างด้านหน้าของอาคารห่างจากริมเขตทางของถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร
โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงริมเขตทางด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
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(ฉ) มีที่ว่างด้านข้างและด้านหลังของอาคารห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นหรือ ริมเขตทาง
ของถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงเขตที่ดินของผู้อื่น
หรือริมเขตทางด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
(ช) อาคารที่มีความสูงเกิน ๑๐ เมตร ต้องมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้ง
อาคารศูนย์ราชการหลักของจังหวัดหรืออําเภอ ศาสนสถาน โบราณสถาน และสถานศึกษาไม่น้อยกว่า
๕๐๐ เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงแนวเขตที่ดินของสถานที่ดังกล่าว
(ซ) มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า ๑ คัน ต่อ พื้นที่อาคาร ๒๐ ตารางเมตร เศษของ
๒๐ ตารางเมตร ให้คิดเป็น ๒๐ ตารางเมตร
(ฌ) ที่พักมูลฝอยต้องมีระยะห่างจากเขตทีด่ ินของผู้อนื่ หรือถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร
และต้องมีระยะห่างจากสถานที่ประกอบอาหารและสถานที่เก็บอาหารไม่น้อยกว่า ๔ เมตร แต่ถ้า
ที่พักมูลฝอยมีขนาดความจุเกิน ๓ ลูกบาศก์เมตร ต้องมีระยะห่างจากสถานที่ดังกล่าวไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร
และสามารถขนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก
(ญ) การก่อสร้างอาคารใกล้แหล่งน้ําสาธารณะ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนด ดังต่อไปนี้
๑) ตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแหล่งน้ําสาธารณะที่มีความกว้าง
น้อยกว่า ๑๐ เมตร ให้มีที่ว่างอันปราศจากอาคารและสิ่งก่อสร้างใด ๆ ไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร
๒) ตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแหล่งน้ําสาธารณะที่มีความกว้าง
ตั้ ง แต่ ๑๐ เมตรขึ้ น ไปซึ่ ง ไม่ ใ ช่ แ หล่ ง น้ํ า สาธารณะขนาดใหญ่ ให้ มี ที่ ว่ า งอั น ปราศจากอาคาร
และสิ่งก่อสร้างใด ๆ ไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร
๓) ตามแนวขนานริ ม ฝั่ ง ตามสภาพธรรมชาติ ข องแหล่ ง น้ํ า สาธารณะขนาดใหญ่
ให้มีที่ว่างอันปราศจากอาคารและสิ่งก่อสร้างใด ๆ ไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร
๔) ตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของหนองกุดทิงหรือบึงโขงหลง ให้มีที่ว่าง
อันปราศจากอาคารและสิ่งก่อสร้างใด ๆ ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร
(๒) อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการ
ในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร
การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินถึงพื้นดาดฟ้า สําหรับอาคารทรงจั่ว หรื อ
ปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
ข้อ ๕ ภายในพื้นที่ดังต่อไปนี้ ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง
ตามที่กําหนดในวรรคสอง
(๑) ในท้องที่เขตตําบลเซกา
อําเภอเซกา
(๒) ในท้องที่เขตตําบลท่ากกแดง
อําเภอเซกา
(๓) ในท้องที่เขตตําบลท่าสะอาด
อําเภอเซกา
(๔) ในท้องที่เขตตําบลหนองทุ่ม
อําเภอเซกา
(๕) ในท้องที่เขตตําบลคําแก้ว
อําเภอโซ่พิสัย
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(๖) ในท้องที่เขตตําบลโซ่
อําเภอโซ่พิสัย
(๗) ในท้องที่เขตตําบลหนองพันทา
อําเภอโซ่พิสัย
(๘) ในท้องที่เขตตําบลเหล่าทอง
อําเภอโซ่พิสัย
(๙) ในท้องที่เขตตําบลดงบัง
อําเภอบึงโขงหลง
(๑๐) ในท้องที่เขตตําบลท่าดอกคํา
อําเภอบึงโขงหลง
(๑๑) ในท้องที่เขตตําบลโพธิ์หมากแข้ง
อําเภอบึงโขงหลง
(๑๒) ในท้องที่เขตตําบลโคกกว้าง
อําเภอบุ่งคล้า
(๑๓) ในท้องที่เขตตําบลบุ่งคล้า
อําเภอบุ่งคล้า
(๑๔) ในท้องที่เขตตําบลนาดง
อําเภอปากคาด
(๑๕) ในท้องที่เขตตําบลโนนศิลา
อําเภอปากคาด
(๑๖) ในท้องที่เขตตําบลหนองยอง
อําเภอปากคาด
(๑๗) ในท้องที่เขตตําบลป่าแฝก
อําเภอพรเจริญ
(๑๘) ในท้องที่เขตตําบลวังชมภู
อําเภอพรเจริญ
(๑๙) ในท้องที่เขตตําบลศรีชมภู
อําเภอพรเจริญ
(๒๐) ในท้องที่เขตตําบลหนองหัวช้าง
อําเภอพรเจริญ
(๒๑) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลวิศิษฐ์
อําเภอเมืองบึงกาฬ
(๒๒) ในท้องที่เขตตําบลชัยพร
อําเภอเมืองบึงกาฬ
(๒๓) ในท้องที่เขตตําบลโนนสมบูรณ์
อําเภอเมืองบึงกาฬ
(๒๔) ในท้องที่เขตตําบลบึงกาฬ
อําเภอเมืองบึงกาฬ
(๒๕) ในท้องที่เขตตําบลชุมภูพร
อําเภอศรีวิไล
ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง ดังต่อไปนี้
(๑) อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบ
กิจการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังตั้งแต่ ๓๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร
เว้นแต่จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดในข้อ ๔ วรรคสอง (๑) (ก) ถึง (ญ)
(๒) อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบ
กิจการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร เว้นแต่จะเป็นไปตามเงื่อนไข
ที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(ก) ที่ดินแปลงที่ตั้งอาคารต้องอยู่ติดถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๔๐ เมตร
(ข) แนวศูนย์กลางปากทางเข้าออกของรถยนต์ต้องอยู่ห่างจากทางร่วมทางแยกที่ เป็น
ทางบรรจบกันของถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางตั้งแต่ ๑๔ เมตรขึ้นไปไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เมตร
และมีทางคู่ขนานกับถนนสาธารณะเชื่อมต่อกับทางเข้าออกของรถยนต์
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(ค) มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของพื้นที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร เว้นแต่ในท้องที่
เขตเทศบาลตําบลวิศิษฐ์ อําเภอเมืองบึงกาฬ ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่ดินที่ใช้เป็น
ที่ตั้งอาคาร
(ง) มีที่ว่างที่จัดให้เป็นสวน หรือบริเวณปลูกต้นไม้ หรือนันทนาการไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สบิ
ของที่ว่างตาม (ค)
(จ) มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นของอาคารทุกหลังต่อพื้นที่ที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
ไม่เกิน ๑.๕ ต่อ ๑
(ฉ) มีที่ว่างด้านหน้าของอาคารห่างจากริมเขตทางของถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า ๗๕ เมตร
โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงริมเขตทางด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
(ช) มีที่ว่างด้านข้างและด้านหลังของอาคารห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นหรือ ริมเขตทาง
ของถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงเขตที่ดินของผู้อื่น
หรือริมเขตทางด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
(ซ) อาคารที่มีความสูงเกิน ๑๐ เมตร ต้องมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้ง
อาคารศูนย์ราชการหลักของจังหวัดหรืออําเภอ ศาสนสถาน โบราณสถาน และสถานศึกษาไม่น้อยกว่า
๕๐๐ เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงแนวเขตที่ดินของสถานที่ดังกล่าว
(ฌ) มี ที่ จ อดรถยนต์ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า ๑ คั น ต่ อ พื้ น ที่ อ าคาร ๒๐ ตารางเมตร สํ า หรั บ
๑,๐๐๐ ตารางเมตรแรก ส่วนที่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ให้มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า ๑ คัน
ต่อพื้นที่อาคาร ๔๐ ตารางเมตร เศษของ ๔๐ ตารางเมตร ให้คิดเป็น ๔๐ ตารางเมตร
(ญ) ที่พักมูลฝอยต้องมีระยะห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่น หรือถนนสาธารณะไม่ น้ อ ยกว่ า
๑๐ เมตร และต้องมีระยะห่างจากสถานที่ประกอบอาหารและสถานที่เก็บอาหารไม่น้อยกว่า ๔ เมตร
แต่ถ้าที่พักมูลฝอยมีขนาดความจุเกิน ๓ ลูกบาศก์เมตร ต้องมีระยะห่างจากสถานที่ดังกล่าวไม่น้อยกว่า
๑๕ เมตร และสามารถขนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก
(ฎ) การก่อสร้างอาคารใกล้แหล่งน้ําสาธารณะ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนด ดังต่อไปนี้
๑) ตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแหล่งน้ําสาธารณะที่มีความกว้าง
น้อยกว่า ๑๐ เมตร ให้มีที่ว่างอันปราศจากอาคารและสิ่งก่อสร้างใด ๆ ไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร
๒) ตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแหล่งน้ําสาธารณะที่มีความกว้าง
ตั้ ง แต่ ๑๐ เมตรขึ้ น ไปซึ่ ง ไม่ ใ ช่ แ หล่ ง น้ํ า สาธารณะขนาดใหญ่ ให้ มี ที่ ว่ า งอั น ปราศจากอาคาร
และสิ่งก่อสร้างใด ๆ ไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร
๓) ตามแนวขนานริ ม ฝั่ ง ตามสภาพธรรมชาติ ข องแหล่ ง น้ํ า สาธารณะขนาดใหญ่
ให้มีที่ว่างอันปราศจากอาคารและสิ่งก่อสร้างใด ๆ ไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร
๔) ตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของหนองกุดทิงหรือบึงโขงหลง ให้มีที่ว่าง
อันปราศจากอาคารและสิ่งก่อสร้างใด ๆ ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร
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การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินถึงพื้นดาดฟ้า สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยา
ให้วัดจากระดับพื้นดินถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
ข้อ ๖ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดตามข้อ ๓ ข้อ ๔ และข้อ ๕ ห้ามบุคคลใดดัดแปลง
หรือเปลี่ยนการใช้อาคารใด ๆ ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ ๓
ข้อ ๔ และข้อ ๕
ข้อ ๗ อาคารที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว ในบริ เ วณพื้ นที่ ที่ กํ า หนดตามข้ อ ๓ ข้ อ ๔ และข้ อ ๕ ก่ อ น
หรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ แต่ห้ามดัดแปลง
หรือเปลี่ยนการใช้อาคารดังกล่าวให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ ๓
ข้อ ๔ และข้อ ๕
ข้อ ๘ อาคารที่ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้นก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้
ใช้บังคับ และยังก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ ไม่แ ล้ว เสร็ จ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้อ งปฏิ บั ติ
ตามกฎกระทรวงนี้ แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อกฎกระทรวงนี้ไม่ได้
ให้ไว้ ณ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
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หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ ก ฎกระทรวงฉบั บ นี้ คื อ โดยที่ ส มควรห้ า มก่ อ สร้ า ง ดั ด แปลง
หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดบึงกาฬ เพื่อประโยชน์
ในด้านการป้องกันอัคคีภัย การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการอํานวย
ความสะดวกแก่การจราจร จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

