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กฎกระทรวง
กำหนดบริเวณห้ำมก่อสร้ำง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนกำรใช้อำคำรบำงชนิดหรือบำงประเภท
ในพื้นที่บำงส่วนในท้องที่จงั หวัดบุรรี ัมย์
พ.ศ. ๒๕๖๑
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระรำชบัญญัตคิ วบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒
และมำตรำ ๘ วรรคหนึ่ง (๑๐) แห่งพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย
โดยคำแนะนำของคณะกรรมกำรควบคุมอำคำรออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
“อำคำรพำณิ ช ยกรรมประเภทค้ ำ ปลี ก ค้ำ ส่ ง ” หมำยควำมว่ ำ อำคำรที่ ใ ช้ เ พื่ อ ประโยชน์
ในกำรขำยปลีก หรือขำยส่ง หรือทั้งขำยปลีกและขำยส่ง ซึ่งสินค้ำอุปโภคและบริโภคหลำยประเภทที่ใช้
ในชีวิตประจำวัน แต่ไม่หมำยควำมรวมถึงตลำดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรสำธำรณสุข และอำคำรที่มี
กิจกรรมหลักเพื่อใช้ดำเนินกำรเพื่อส่งเสริมหรือจำหน่ำยสินค้ำซึ่งเป็นผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ของชุมชน
“ระดับพื้นดิน” หมำยควำมว่ำ ระดับพื้นดินที่ก่อสร้ำงกรณีไม่มีกำรถมดิน หรือระดับพื้นดิน
ที่ก่อสร้ำงกรณีมีกำรถมดินที่ไม่สูงกว่ำระดับถนนที่อยู่ใกล้ที่สุด หรือระดับถนนกรณีมีกำรถมดินสูงกว่ำ
ระดับถนนที่อยู่ใกล้ที่สุด
ข้อ ๒ กำรคำนวณพื้นที่ใช้สอยอำคำรพำณิชยกรรมประเภทค้ำปลีกค้ำส่ง ให้คำนวณเฉพำะ
พื้นที่อำคำรที่ใช้ประโยชน์เพื่อประกอบกิจกำรพำณิชยกรรมประเภทค้ำปลีกค้ำส่ง โดยไม่นำพื้นที่เก็บสินค้ำ
พื้นที่สำนักงำน และพื้นที่ส่วนอื่นที่อยู่ภำยในอำคำรมำรวมคำนวณด้วย
ข้อ ๓ กำหนดให้ท้องที่จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมิใช่พื้นที่ตำมกฎกระทรวงดังต่อไปนี้ เป็นบริเวณ
ห้ำมก่อสร้ำงอำคำรพำณิชยกรรมประเภทค้ำปลีกค้ำส่ง โดยห้ำมบุคคลใดก่อสร้ำงอำคำรพำณิชยกรรม
ประเภทค้ำปลีกค้ำส่งที่มีพื้นที่ใช้สอยอำคำรรวมกันเพื่อประกอบกิจกำรในอำคำรหลังเดียวกันหรือหลำยหลัง
ตั้งแต่ ๓๐๐ ตำรำงเมตรขึ้นไป เว้นแต่กำรก่อสร้ำงอำคำรตำมที่กำหนดในข้อ ๔
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(๑) กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ำมก่อสร้ำง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนกำรใช้อำคำรบำงชนิดหรือ
บำงประเภท ในพื้นที่บำงส่วนในท้องที่ตำบลชุมเห็ด ตำบลบ้ำนยำง ตำบลในเมือง และตำบลอิสำณ
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. ๒๕๔๗
(๒) กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ำมก่อสร้ำง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนกำรใช้อำคำรบำงชนิดหรือ
บำงประเภท ในพื้นที่บำงส่วนในท้องที่ตำบลนำงรอง ตำบลถนนหัก และตำบลสะเดำ อำเภอนำงรอง
จังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. ๒๕๔๗
ข้อ ๔ ห้ำมบุคคลใดก่อสร้ำงอำคำรพำณิชยกรรมประเภทค้ำปลีกค้ำส่ง ดังต่อไปนี้
(๑) อำคำรพำณิชยกรรมประเภทค้ำปลีกค้ำส่งที่มีพื้นที่ใช้สอยอำคำรรวมกันเพื่อประกอบกิจกำร
ในอำคำรหลังเดียวกันหรือหลำยหลังตั้งแต่ ๓๐๐ ตำรำงเมตร แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตำรำงเมตร เว้นแต่
จะเป็นไปตำมเงื่อนไขที่กำหนด ดังต่อไปนี้
(ก) ที่ดินแปลงที่ตั้งอำคำรต้องมีระยะห่ำงจำกเขตผังเมืองรวมเมืองบุรีรัมย์ และเขตผังเมืองรวม
เมืองนำงรองไม่น้อยกว่ำ ๓ กิโลเมตร
(ข) ที่ดินแปลงที่ตั้งอำคำรต้องอยู่ติดถนนสำธำรณะที่มีช่องทำงจรำจรไม่น้อยกว่ำ ๔ ช่องทำง
หรือมีขนำดเขตทำงไม่น้อยกว่ำ ๒๐ เมตร และต้องบรรจบกับถนนสำธำรณะที่มีขนำดเขตทำงที่เท่ำกัน
หรือมำกกว่ำ
(ค) แนวศูน ย์กลำงปำกทำงเข้ำออกของรถยนต์ต้องอยู่ห่ำงจำกทำงร่วมทำงแยกที่เป็น
ทำงบรรจบกันของถนนสำธำรณะที่มีขนำดเขตทำงตั้งแต่ ๑๔ เมตรขึ้นไปไม่น้อยกว่ำ ๑๐๐ เมตร
(ง) มีที่ว่ำงไม่น้อยกว่ำร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอำคำร และมีที่ว่ำงที่จัดให้
เป็นสวน หรือบริเวณปลูกต้นไม้ หรือนันทนำกำรไม่น้อยกว่ำร้อยละยี่สิบของที่ว่ำงดังกล่ำว
(จ) มีอัตรำส่วนพื้นที่อำคำรรวมกันทุกชั้นของอำคำรทุกหลังต่อพื้นที่ที่ใช้เป็นที่ตั้งอำคำร
ไม่เกิน ๐.๘ ต่อ ๑
(ฉ) มีที่ว่ำงด้ำนหน้ำของอำคำรห่ำงจำกริมเขตทำงของถนนสำธำรณะไม่น้อยกว่ำ ๕๐ เมตร
โดยวัดระยะจำกขอบนอกสุดของอำคำรถึงริมเขตทำงด้ำนที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอำคำร
(ช) มีที่ว่ำงด้ำนข้ำงและด้ำนหลังของอำคำรห่ำงจำกเขตที่ดินของผู้อื่นหรือริมเขตทำง
ของถนนสำธำรณะไม่น้อยกว่ำ ๑๕ เมตร โดยวัดระยะจำกขอบนอกสุดของอำคำรถึงเขตที่ดินของผู้อื่น
หรือริมเขตทำงด้ำนที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอำคำร
(ซ) อำคำรที่มีควำมสูงเกิน ๑๐ เมตร ต้องมีระยะห่ำงจำกแนวเขตที่ดนิ ซึง่ เป็นที่ตงั้ อำคำร
ศูนย์รำชกำรหลักของจังหวัดหรืออำเภอ ศำสนสถำน โบรำณสถำน และสถำนศึกษำไม่น้อยกว่ำ ๕๐๐ เมตร
โดยวัดระยะจำกขอบนอกสุดของอำคำรถึงแนวเขตที่ดินของสถำนที่ดังกล่ำว
(ฌ) มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่ำ ๑ คัน ต่อพื้นที่อำคำร ๒๐ ตำรำงเมตร เศษของ
๒๐ ตำรำงเมตร ให้คิดเป็น ๒๐ ตำรำงเมตร
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(ญ) ที่พักมูลฝอยต้องมีระยะห่ำงจำกเขตที่ดินของผู้อื่นหรือถนนสำธำรณะไม่น้อยกว่ำ
๑๐ เมตร และต้องมีระยะห่ำงจำกสถำนที่ประกอบอำหำรและสถำนที่เก็บอำหำรไม่น้อยกว่ำ ๔ เมตร
แต่ถ้ำที่พักมูลฝอยมีขนำดควำมจุเกิน ๓ ลูกบำศก์เมตร ต้องมีระยะห่ำงจำกสถำนที่ดังกล่ำวไม่น้อยกว่ำ
๑๐ เมตร และสำมำรถขนย้ำยมูลฝอยได้โดยสะดวก
(๒) อำคำรพำณิชยกรรมประเภทค้ำปลีกค้ำส่งที่มีพื้นที่ใช้สอยอำคำรรวมกันเพื่อประกอบกิจกำร
ในอำคำรหลังเดียวกันหรือหลำยหลังเกิน ๑,๐๐๐ ตำรำงเมตร เว้นแต่จะเป็นไปตำมเงื่อนไขที่กำหนด
ดังต่อไปนี้
(ก) ที่ดินแปลงที่ตั้งอำคำรต้องมีระยะห่ำงจำกเขตผังเมืองรวมเมืองบุรีรัมย์ และเขตผังเมืองรวม
เมืองนำงรองไม่น้อยกว่ำ ๗ กิโลเมตร
(ข) ที่ดินแปลงที่ตั้งอำคำรต้องอยู่ติดถนนสำธำรณะที่มีขนำดเขตทำงไม่น้อยกว่ำ ๔๐ เมตร
(ค) แนวศูน ย์กลำงปำกทำงเข้ำออกของรถยนต์ต้องอยู่ห่ ำงจำกทำงร่วมทำงแยกที่เป็น
ทำงบรรจบกันของถนนสำธำรณะที่มีขนำดเขตทำงตั้งแต่ ๑๔ เมตรขึ้นไปไม่น้อยกว่ำ ๕๐๐ เมตร
และมีทำงคู่ขนำนกับถนนสำธำรณะเชื่อมต่อกับทำงเข้ำออกของรถยนต์
(ง) มีที่ว่ำงไม่น้อยกว่ำร้อยละแปดสิบของพื้นที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอำคำร และมีที่ว่ำงที่จัดให้
เป็นสวน หรือบริเวณปลูกต้นไม้ หรือนันทนำกำรไม่น้อยกว่ำร้อยละยี่สิบของที่ว่ำงดังกล่ำว
(จ) มีอัตรำส่วนพื้นที่อำคำรรวมกันทุกชั้นของอำคำรทุกหลังต่อพื้นที่ที่ใช้เป็นที่ตั้งอำคำร
ไม่เกิน ๐.๘ ต่อ ๑
(ฉ) มีที่ว่ำงด้ำนหน้ำของอำคำรห่ำงจำกริมเขตทำงของถนนสำธำรณะไม่น้อยกว่ำ ๗๕ เมตร
โดยวัดระยะจำกขอบนอกสุดของอำคำรถึงริมเขตทำงด้ำนที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอำคำร
(ช) มีที่ว่ำงด้ำนข้ำงและด้ำนหลังของอำคำรห่ำงจำกเขตที่ดินของผู้อื่นหรือริมเขตทำง
ของถนนสำธำรณะไม่น้อยกว่ำ ๒๐ เมตร โดยวัดระยะจำกขอบนอกสุดของอำคำรถึงเขตที่ดินของผู้อื่น
หรือริมเขตทำงด้ำนที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอำคำร
(ซ) อำคำรที่มีควำมสูงเกิน ๑๐ เมตร ต้องมีระยะห่ำงจำกแนวเขตที่ดนิ ซึง่ เป็นที่ตงั้ อำคำร
ศูนย์รำชกำรหลักของจังหวัดหรืออำเภอ ศำสนสถำน โบรำณสถำน และสถำนศึกษำไม่น้อยกว่ำ ๕๐๐ เมตร
โดยวัดระยะจำกขอบนอกสุดของอำคำรถึงแนวเขตที่ดินของสถำนที่ดังกล่ำว
(ฌ) มี ที่ จ อดรถยนต์ไ ม่น้ อ ยกว่ำ ๑ คั น ต่ อ พื้ น ที่อ ำคำร ๒๐ ตำรำงเมตร สำหรับ
๑,๐๐๐ ตำรำงเมตรแรก ส่วนที่เกิน ๑,๐๐๐ ตำรำงเมตร ให้มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่ำ ๑ คัน
ต่อพื้นที่อำคำร ๔๐ ตำรำงเมตร เศษของ ๔๐ ตำรำงเมตร ให้คิดเป็น ๔๐ ตำรำงเมตร
(ญ) ที่พักมูลฝอยต้องมีระยะห่ำงจำกเขตที่ดินของผู้อื่นหรือถนนสำธำรณะไม่น้อยกว่ำ
๑๐ เมตร และต้องมีระยะห่ำงจำกสถำนที่ประกอบอำหำรและสถำนที่เก็บอำหำรไม่น้อยกว่ำ ๔ เมตร
แต่ถ้ำที่พักมูลฝอยมีขนำดควำมจุเกิน ๓ ลูกบำศก์เมตร ต้องมีระยะห่ำงจำกสถำนที่ดังกล่ำวไม่น้อยกว่ำ
๑๐ เมตร และสำมำรถขนย้ำยมูลฝอยได้โดยสะดวก
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กำรวัดควำมสูงของอำคำรให้วัดจำกระดับพื้นดินถึงพื้นดำดฟ้ำ สำหรับอำคำรทรงจั่วหรือปั้นหยำ
ให้วัดจำกระดับพื้นดินถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
ข้อ ๕ ภำยในบริเวณพื้นที่ที่กำหนดตำมข้อ ๓ ห้ำมบุคคลใดดัดแปลงหรือเปลี่ยนกำรใช้
อำคำรใด ๆ ให้เป็นอำคำรชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่กำหนดในข้อ ๓ และข้อ ๔
ข้อ ๖ อำคำรที่มีอยู่แล้วในบริเวณพื้นที่ที่กำหนดตำมข้อ ๓ ก่อนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้
ใช้บังคับ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตำมกฎกระทรวงนี้ แต่ห้ำมดัดแปลงหรือเปลี่ยนกำรใช้อำคำร
ดังกล่ำวให้เป็นอำคำรชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่กำหนดในข้อ ๓ และข้อ ๔
ข้อ ๗ อำคำรที่ได้รับใบอนุญำตหรือใบรับแจ้งกำรก่อสร้ำง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนกำรใช้
ตำมกฎหมำยว่ำด้ว ยกำรควบคุมอำคำร หรือที่ได้รับอนุญำตตำมกฎหมำยเฉพำะว่ำด้วยกิจกำรนั้ น
ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และยังก่อสร้ำง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนกำรใช้ไม่แล้วเสร็จ ให้ได้รับยกเว้น
ไม่ ต้ อ งปฏิบั ติต ำมกฎกระทรวงนี้ แต่ จ ะขอเปลี่ ย นแปลงกำรอนุ ญำตหรื อกำรแจ้ งให้เป็นกำรขัด ต่อ
กฎกระทรวงนี้ไม่ได้
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๑
พลเอก อนุพงษ์ เผ่ำจินดำ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๙๐ ก

หนา้ ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

หมำยเหตุ :- เหตุ ผ ลในกำรประกำศใช้ ก ฎกระทรวงฉบั บ นี้ คื อ โดยที่ ส มควรห้ ำ มก่ อ สร้ ำ ง ดั ด แปลง
หรือเปลี่ยนกำรใช้อำคำรบำงชนิดหรือบำงประเภท ในพื้นที่บำงส่วนในท้องที่จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อประโยชน์
ในด้ำนกำรป้องกันอัคคีภัย กำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม กำรผังเมือง กำรสถำปัตยกรรม และกำรอำนวย
ควำมสะดวกแก่กำรจรำจร จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

