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กฎกระทรวง
กำหนดบริเวณห้ำมก่อสร้ำง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนกำรใช้อำคำรบำงชนิดหรือบำงประเภท
ในพื้นที่บำงส่วนในท้องที่จงั หวัดชุมพร
พ.ศ. ๒๕๖๓
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร
พ.ศ. ๒๕๒๒ และมำตรำ ๘ วรรคหนึ่ง (๑๐) แห่งพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒
ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระรำชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม อำคำร (ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ รั ฐ มนตรี ว่ ำ กำร
กระทรวงมหำดไทยโดยคำแนะนำของคณะกรรมกำรควบคุมอำคำรออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
“อำคำรพำณิ ช ยกรรมประเภทค้ ำ ปลี ก ค้ำ ส่ ง ” หมำยควำมว่ ำ อำคำรที่ ใ ช้ เ พื่ อ ประโยชน์
ในกำรขำยปลีกหรือขำยส่ง หรือทั้งขำยปลีกและขำยส่ง ซึ่งสินค้ำอุปโภคและบริโภคหลำยประเภทที่ใช้
ในชีวิต ประจำวัน แต่ไ ม่ห มำยควำมรวมถึงตลำดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรสำธำรณสุข และอำคำร
ที่ มี กิ จ กรรมหลั ก เพื่ อ ใช้ ด ำเนิ น กำรในกำรส่ ง เสริ ม หรื อ จ ำหน่ ำ ยสิ น ค้ ำ ที่ เ ป็ น ผลิ ต ผลหรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ของชุมชน
“ระดับพื้นดิน” หมำยควำมว่ำ ระดับพื้นดินที่ก่อสร้ำงกรณีไม่มีกำรถมดิน หรือระดับพื้นดิน
ที่ก่อสร้ำงกรณีมีกำรถมดินที่ไม่สูงกว่ำระดับถนนที่อยู่ใกล้ที่สุด หรือระดับถนนกรณีมีกำรถมดินสูงกว่ำ
ระดับถนนที่อยู่ใกล้ที่สุด
ข้อ ๒ กำรคำนวณพื้นที่ใช้สอยอำคำรพำณิชยกรรมประเภทค้ำปลีกค้ำส่ง ให้คำนวณเฉพำะ
พื้น ที่อำคำรที่ใช้ประโยชน์ เพื่ อประกอบกิ จกำรพำณิช ยกรรมประเภทค้ำ ปลีก ค้ำส่ง โดยไม่นำพื้น ที่
เก็บสินค้ำ พื้นที่สำนักงำน และพื้นที่ส่วนอื่นที่อยู่ภำยในอำคำรมำรวมคำนวณด้วย
ข้อ ๓ กำหนดให้ท้องที่จังหวัดชุมพร ซึ่งมิใช่พื้นที่ตำมกฎกระทรวงดังต่อไปนี้ เป็นบริเวณ
ห้ำมก่อสร้ำงอำคำรพำณิชยกรรมประเภทค้ำปลีกค้ำส่ง โดยห้ำมบุคคลใดก่อสร้ำงอำคำรพำณิชยกรรม
ประเภทค้ำปลีกค้ำส่งที่มีพื้น ที่ใช้สอยอำคำรรวมกันเพื่อประกอบกิจกำรในอำคำรหลังเดียวกั น หรื อ
หลำยหลังตั้งแต่ ๕๐๐ ตำรำงเมตรขึ้นไป เว้นแต่กำรก่อสร้ำงอำคำรตำมที่กำหนดในข้อ ๔
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(๑) กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ำมก่อสร้ำง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนกำรใช้อำคำรบำงชนิด
หรือบำงประเภท ในพื้นที่บำงส่วนในท้องที่ตำบลบำงน้ำจืด ตำบลปำกน้ำ และตำบลบำงมะพร้ำว
อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร พ.ศ. ๒๕๔๗
(๒) กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ำมก่อสร้ำง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนกำรใช้อำคำรบำงชนิด
หรือบำงประเภท ในพื้นที่บำงส่วนในท้องที่ตำบลวังตะกอ ตำบลนำขำ ตำบลแหลมทรำย ตำบลขันเงิน
ตำบลท่ำมะพลำ ตำบลหลังสวน และตำบลพ้อแดง อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร พ.ศ. ๒๕๔๗
(๓) กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ำมก่อสร้ำง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนกำรใช้อำคำรบำงชนิด
หรือบำงประเภท ในพื้นที่บำงส่วนในท้องที่ตำบลนำชะอัง ตำบลบำงลึก ตำบลวังไผ่ ตำบลนำทุ่ง
ตำบลท่ำตะเภำ ตำบลบ้ำนนำ ตำบลตำกแดด ตำบลขุนกระทิง ตำบลท่ำยำง ตำบลบำงหมำก
ตำบลปำกน้ำ และตำบลหำดทรำยรี อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร พ.ศ. ๒๕๔๗
ข้อ ๔ ห้ำมบุคคลใดก่อสร้ำงอำคำรพำณิชยกรรมประเภทค้ำปลีกค้ำส่ง ดังต่อไปนี้
(๑) อำคำรพำณิชยกรรมประเภทค้ำปลีกค้ำส่งที่มีพื้นที่ใช้สอยอำคำรรวมกันเพื่อประกอบ
กิจกำรในอำคำรหลังเดียวกันหรือหลำยหลังตั้งแต่ ๕๐๐ ตำรำงเมตร แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตำรำงเมตร
เว้นแต่จะเป็นไปตำมเงื่อนไขที่กำหนด ดังต่อไปนี้
(ก) ที่ ดิ น แปลงที่ ตั้ ง อำคำรต้ อ งอยู่ ติ ด ถนนสำธำรณะที่ มี ช่ อ งทำงจรำจรไม่ น้ อ ยกว่ ำ
๔ ช่ อ งทำง หรื อ มี ข นำดเขตทำงไม่ น้ อ ยกว่ ำ ๒๐ เมตร และต้ อ งบรรจบกั บ ถนนสำธำรณะที่มี
ขนำดเขตทำงที่เท่ำกันหรือมำกกว่ำ
(ข) แนวศูนย์กลำงปำกทำงเข้ำออกของรถยนต์ต้องอยู่ห่ำงจำกทำงร่วมทำงแยกที่เป็น
ทำงบรรจบกันของถนนสำธำรณะที่มีขนำดเขตทำงตั้งแต่ ๑๔ เมตรขึ้นไป ไม่น้อยกว่ำ ๑๐๐ เมตร
(ค) มีที่ว่ำงไม่น้อยกว่ำร้อยละหกสิบของพื้นที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอำคำร และมีที่ว่ำงที่จัดให้
เป็นสวน หรือบริเวณปลูกต้นไม้ หรือนันทนำกำรไม่น้อยกว่ำร้อยละสิบของที่ว่ำงดังกล่ำว
(ง) มีอัตรำส่วนพื้นที่อำคำรรวมกันทุกชั้นของอำคำรทุกหลังต่อพื้นที่ที่ใช้เป็นที่ตั้งอำคำร
ไม่เกิน ๑.๕ ต่อ ๑
(จ) มีที่ว่ำงด้ำนหน้ำของอำคำรห่ำงจำกริมเขตทำงของถนนสำธำรณะไม่น้อยกว่ำ ๓๕ เมตร
โดยวัดระยะจำกขอบนอกสุดของอำคำรถึงริมเขตทำงด้ำนที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอำคำร
(ฉ) มีที่ว่ำงด้ำนข้ำงของอำคำรห่ำงจำกเขตที่ดนิ ของผู้อื่นหรือริมเขตทำงของถนนสำธำรณะ
ไม่น้ อยกว่ำ ๑๒ เมตร และมีที่ว่ำงด้ำนหลังของอำคำรห่ำงจำกเขตที่ดินของผู้อื่นหรือริมเขตทำง
ของถนนสำธำรณะไม่น้อยกว่ำ ๑๕ เมตร โดยวัดระยะจำกขอบนอกสุดของอำคำรถึงเขตที่ดินของผู้อื่น
หรือริมเขตทำงด้ำนที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอำคำร
(ช) อำคำรที่มีควำมสูงเกิน ๑๐ เมตร ต้องมีระยะห่ำงจำกแนวเขตที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้ง
อำคำรศู น ย์ ร ำชกำรหลั ก ของจั ง หวั ด หรื อ อ ำเภอ ศำสนสถำน โบรำณสถำน โรงพยำบำล และ
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สถำนศึ ก ษำไม่ น้ อ ยกว่ ำ ๒๐๐ เมตร โดยวั ด ระยะจำกขอบนอกสุ ด ของอำคำรถึ ง แนวเขตที่ ดิ น
ของสถำนที่ดังกล่ำว
(ซ) มีที่จอดรถยนต์ไ ม่น้ อยกว่ำ ๑ คัน ต่อพื้นที่อำคำร ๒๐ ตำรำงเมตร เศษของ
๒๐ ตำรำงเมตร ให้คิดเป็น ๒๐ ตำรำงเมตร
(ฌ) ที่พักมูลฝอยต้องสำมำรถขนย้ำยมูลฝอยได้โดยสะดวก และมีระยะห่ำงจำกเขตที่ดิน
ของผู้อื่นหรือถนนสำธำรณะไม่น้อยกว่ำ ๑๐ เมตร และต้องมีระยะห่ำงจำกสถำนที่ประกอบอำหำร
และสถำนที่เก็บอำหำรไม่น้อยกว่ำ ๔ เมตร แต่ถ้ำที่พักมูลฝอยมีขนำดควำมจุเกิน ๓ ลูกบำศก์เมตร
ต้องมีระยะห่ำงจำกสถำนที่ดังกล่ำวไม่น้อยกว่ำ ๑๐ เมตร
(๒) อำคำรพำณิชยกรรมประเภทค้ำปลีกค้ำส่งที่มีพื้นที่ใช้สอยอำคำรรวมกันเพื่อประกอบ
กิจกำรในอำคำรหลังเดียวกันหรือหลำยหลังเกิน ๑,๐๐๐ ตำรำงเมตร แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐ ตำรำงเมตร
เว้นแต่จะเป็นไปตำมเงื่อนไขที่กำหนด ดังต่อไปนี้
(ก) ที่ ดิ น แปลงที่ ตั้ ง อำคำรต้ อ งอยู่ ติ ด ถนนสำธำรณะที่ มี ช่ อ งทำงจรำจรไม่ น้ อ ยกว่ ำ
๔ ช่องทำง หรือมีขนำดเขตทำงไม่น้อยกว่ำ ๓๐ เมตร และต้องบรรจบกับถนนสำธำรณะที่มีขนำดเขตทำง
ที่เท่ำกันหรือมำกกว่ำ
(ข) แนวศูนย์กลำงปำกทำงเข้ำออกของรถยนต์ต้องอยู่ห่ำงจำกทำงร่วมทำงแยกที่เป็นทำง
บรรจบกันของถนนสำธำรณะที่มีขนำดเขตทำงตั้งแต่ ๑๔ เมตรขึ้นไป ไม่น้อยกว่ำ ๑๐๐ เมตร
(ค) มีที่ว่ำงไม่น้อยกว่ำร้อยละหกสิบของพื้นที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอำคำร และมีที่ว่ำงที่จัดให้
เป็นสวน หรือบริเวณปลูกต้นไม้ หรือนันทนำกำรไม่น้อยกว่ำร้อยละยี่สิบของที่ว่ำงดังกล่ำว
(ง) มีอัตรำส่วนพื้นที่อำคำรรวมกันทุกชั้นของอำคำรทุกหลังต่อพื้นที่ที่ใช้เป็นที่ตั้งอำคำร
ไม่เกิน ๑.๕ ต่อ ๑
(จ) มีที่ว่ำงด้ำนหน้ำของอำคำรห่ำงจำกริมเขตทำงของถนนสำธำรณะไม่น้อยกว่ำ ๓๕ เมตร
โดยวัดระยะจำกขอบนอกสุดของอำคำรถึงริมเขตทำงด้ำนที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอำคำร
(ฉ) มีที่ว่ำงด้ำนข้ำงของอำคำรห่ำงจำกเขตที่ดนิ ของผู้อื่นหรือริมเขตทำงของถนนสำธำรณะ
ไม่น้ อยกว่ำ ๑๒ เมตร และมีที่ว่ำงด้ำนหลังของอำคำรห่ำงจำกเขตที่ดินของผู้อื่นหรือริมเขตทำง
ของถนนสำธำรณะไม่น้อยกว่ำ ๑๕ เมตร โดยวัดระยะจำกขอบนอกสุดของอำคำรถึงเขตที่ดินของผู้อื่น
หรือริมเขตทำงด้ำนที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอำคำร
(ช) อำคำรที่มีควำมสูงเกิน ๑๐ เมตร ต้องมีระยะห่ำงจำกแนวเขตที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้ง
อำคำรศู น ย์ ร ำชกำรหลั ก ของจั ง หวั ด หรื อ อ ำเภอ ศำสนสถำน โบรำณสถำน โรงพยำบำล
และสถำนศึกษำไม่น้อยกว่ำ ๔๐๐ เมตร โดยวัดระยะจำกขอบนอกสุดของอำคำรถึงแนวเขตที่ดิน
ของสถำนที่ดังกล่ำว
(ซ) มีที่จอดรถยนต์ไ ม่น้ อยกว่ำ ๑ คัน ต่อพื้นที่อำคำร ๒๐ ตำรำงเมตร เศษของ
๒๐ ตำรำงเมตร ให้คิดเป็น ๒๐ ตำรำงเมตร
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(ฌ) ที่พักมูลฝอยต้องสำมำรถขนย้ำยมูลฝอยได้โดยสะดวก และมีระยะห่ำงจำกเขตที่ดิน
ของผู้อื่นหรือถนนสำธำรณะไม่น้อยกว่ำ ๑๐ เมตร และต้องมีระยะห่ำงจำกสถำนที่ประกอบอำหำร
และสถำนที่เก็บอำหำรไม่น้อยกว่ำ ๔ เมตร แต่ถ้ำที่พักมูลฝอยมีขนำดควำมจุเกิน ๓ ลูกบำศก์เมตร
ต้องมีระยะห่ำงจำกสถำนที่ดังกล่ำวไม่น้อยกว่ำ ๑๐ เมตร
(๓) อำคำรพำณิชยกรรมประเภทค้ำปลีกค้ำส่งที่มีพื้นที่ใช้สอยอำคำรรวมกันเพื่อประกอบกิจกำร
ในอำคำรหลังเดียวกันหรือหลำยหลังเกิน ๒,๐๐๐ ตำรำงเมตร
กำรวัด ควำมสูงของอำคำรให้ วัด จำกระดับพื้นดินถึงพื้นดำดฟ้ำ สำหรับอำคำรทรงจั่วหรือ
ปั้นหยำให้วัดจำกระดับพื้นดินถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
ข้อ ๕ ภำยในบริเวณพื้นที่ที่กำหนดตำมข้อ ๓ ห้ำมบุคคลใดดัดแปลงหรือเปลี่ยนกำรใช้
อำคำรใด ๆ ให้เป็นอำคำรชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่กำหนดในข้อ ๓ และข้อ ๔
ข้อ ๖ อำคำรที่มีอยู่แล้วในบริเวณพื้นที่ที่กำหนดตำมข้อ ๓ อยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้
ใช้บังคับ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตำมกฎกระทรวงนี้ แต่ห้ำมดัดแปลงหรือเปลี่ยนกำรใช้อำคำร
ดังกล่ำวให้เป็นอำคำรชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่กำหนดในข้อ ๓ และข้อ ๔
ข้อ ๗ อำคำรที่ได้รับใบอนุญำตหรือใบรับแจ้งกำรก่อสร้ำง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนกำรใช้
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร หรือที่ได้รับอนุญำตตำมกฎหมำยเฉพำะว่ำด้วยกิจกำรนั้นก่อน
วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และยังก่อสร้ำง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนกำรใช้ไม่แล้วเสร็จ ให้ได้รับยกเว้น
ไม่ ต้ อ งปฏิบั ติต ำมกฎกระทรวงนี้ แต่ จ ะขอเปลี่ ย นแปลงกำรอนุ ญำตหรื อกำรแจ้ งให้เป็นกำรขัด ต่อ
กฎกระทรวงนี้ไม่ได้
ให้ไว้ ณ วันที่ 30 มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖3
พลเอก อนุพงษ์ เผ่ำจินดำ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๑๒ ก

หนา้ ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

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

