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หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท   

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
และมาตรา  ๘  (๑๐)  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย   
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ  ๑/๑  แห่งกฎกระทรวงตามที่ระบุในบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ 
“ข้อ  ๑/๑  การคํานวณพื้นที่ใช้สอยอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง  ให้คํานวณ

เฉพาะพื้นที่อาคารท่ีใช้ประโยชน์เพื่อประกอบกิจการพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งเท่านั้น  โดยไม่ต้อง 
นําพื้นที่เก็บสินค้า  พื้นที่สํานักงาน  และพื้นที่ส่วนอื่นที่อยู่ภายในอาคารมารวมคํานวณด้วย” 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๒  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีท้ายกฎกระทรวง 
แก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง  

หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท  
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

   
 

๑. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร 
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลกระบ่ีน้อย ตําบลทับปริก ตําบลไสไทย 
ตําบลกระบ่ีใหญ่ และตําบลปากนํ้า อําเภอเมืองกระบ่ี จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๒. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร 
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลท่าเรือ ตําบลตะครํ้าเอน และตําบลแสนตอ 
อําเภอท่ามะกา และตําบลวังศาลา และตําบลท่าตะคร้อ อําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๓. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร 
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลแก่งเสี้ยน ตําบลท่ามะขาม ตําบลปากแพรก 
ตําบลบ้านเหนือ ตําบลบ้านใต้ ตําบลหนองหญ้า และตําบลเกาะสําโรง อําเภอเมืองกาญจนบุรี  
และตําบลท่าลอ้ และตําบลเขาน้อย อําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๔. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร 
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลหนองกุง ตําบลโพนทอง ตําบลลําพาน  
ตําบลกาฬสินธ์ุ ตําบลเหนือ และตําบลหลุบ อําเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๕. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร 
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลหนองปลิง ตําบลสระแก้ว ตําบลทรงธรรม 
ตําบลนครชุม ตําบลในเมือง ตําบลเทพนคร และตําบลท่าขุนราม อําเภอเมืองกําแพงเพชร  
จังหวัดกําแพงเพชร พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๖. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร 
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลหนองไผ่ ตําบลชุมแพ และตําบลไชยสอ 
อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๗. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร 
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลบ้านไผ่ ตําบลในเมือง ตําบลหัวหนอง  
ตําบลหินต้ัง ตําบลหนองน้ําใส ตําบลบ้านลาน และตําบลโนนแดง อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๘. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร 
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลเก่าง้ิว ตําบลโจดหนองแก ตําบลโสกนกเต็น 
ตําบลเมืองพล ตําบลเพ็กใหญ่ ตําบลลอมคอม ตําบลโนนข่า และตําบลหนองมะเขือ อําเภอพล 
จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 



 ๒

๙. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร 
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลสําราญ ตําบลศิลา ตําบลบ้านค้อ ตําบลแดงใหญ่ 
ตําบลในเมือง ตําบลบ้านเป็ด ตําบลบึงเนียม ตําบลพระลบั ตําบลเมืองเก่า ตําบลบ้านหว้า  
และตําบลท่าพระ อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๑๐. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลเกวียนหัก ตําบลซึ้ง ตําบลขลุง และตําบลวันยาว 
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๑๑. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลเขาบายศรี ตําบลท่าใหม ่ตําบลเขาวัว  
ตําบลยายร้า ตําบลพลอยแหวน ตําบลตะกาดเง้า และตําบลบ่อพุ อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๑๒. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลแสลง ตําบลท่าช้าง ตําบลพลับพลา  
ตําบลจันทนิมติ ตําบลวัดใหม่ ตําบลบางกะจะ ตําบลตลาด ตําบลคลองนารายณ์ และตําบลเกาะขวาง 
อําเภอเมืองจันทบุรี และตําบลเขาวัว อําเภอท่าใหม่ และตําบลท่าหลวง และตําบลมะขาม  
อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๑๓. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลคลองเข่ือน และตําบลบางตลาด ก่ิงอําเภอคลองเขื่อน 
อําเภอบางคล้า และตําบลปากนํ้า ตําบลบางคล้า ตําบลท่าทองหลาง และตําบลเสม็ดเหนือ  
อําเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๑๔. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลพิมพา ตําบลหนองจอก ตําบลบางวัว  
ตําบลบางสมัคร ตําบลหอมศลี ตําบลท่าสะอ้าน ตําบลบางเกลือ ตําบลเขาดิน ตําบลบางผึ้ง  
ตําบลสองคลอง ตําบลบางปะกง และตําบลท่าข้าม อําเภอบางปะกง และตําบลคลองประเวศ  
ตําบลลาดขวาง และตําบลแสนภูดาษ อําเภอบ้านโพธ์ิ จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๑๕. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลบางขวัญ ตําบลวังตะเคียน ตําบลบ้านใหม่ 
ตําบลท่าไข่ ตําบลคลองจุกกระเฌอ ตําบลหน้าเมือง ตําบลบางไผ่ ตําบลโสธร ตําบลบางตีนเป็ด  
ตําบลบางกะไห ตําบลบางพระ และตําบลคลองนา อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๑๖. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลศรีราชา ตําบลสุรศักด์ิ ตําบลหนองขาม 
ตําบลทุ่งสุขลา และตําบลบึง อําเภอศรีราชา และตําบลบางละมุง ตําบลตะเคียนเต้ีย และตําบลหนองปลาไหล 
อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๔๗  

๑๗. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลหนองซ้ําซาก ตําบลมาบไผ่ ตําบลหนองบอนแดง 
ตําบลบ้านบึง และตําบลหนองชาก อําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๑๘. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลวัดหลวง ตําบลไร่หลักทอง ตําบลหน้าพระธาตุ 
ตําบลวัดโบสถ์ ตําบลบ้านช้าง ตําบลกุฎโง้ง ตําบลพนัสนิคม ตําบลนาวังหิน ตําบลบ้านเซิด ตําบลนามะตูม 
และตําบลหมอนนาง อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๔๗ 
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๑๙. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลคลองตําหรุ ตําบลหนองไม้แดง ตําบลบางทราย 
ตําบลนาป่า ตําบลบ้านสวน ตําบลบ้านโขด ตําบลมะขามหย่ง ตําบลบางปลาสร้อย ตําบลหนองรี
ตําบลเสม็ด ตําบลหนองข้างคอก ตําบลอ่างศิลา ตําบลห้วยกะปิ ตําบลบ้านปึก ตําบลแสนสุข  
และตําบลเหมอืง อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๒๐. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลนาเกลือ ตําบลหนองปลาไหล ตําบลโป่ง 
ตําบลหนองปรือ และตําบลห้วยใหญ่ อําเภอบางละมุง และตําบลนาจอมเทียน อําเภอสัตหีบ  
จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๒๑. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลหนองบัว ตําบลวัดสิงห์ ตําบลมะขามเฒ่า 
และตําบลหนองขุ่น อําเภอวัดสิงห์ ตําบลคุ้งสําเภา อําเภอมโนรมย์ และตําบลธรรมามูล  
และตําบลหาดท่าเสา อําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๒๒. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลเขาท่าพระ ตําบลธรรมามูล ตําบลหาดท่าเสา 
ตําบลบ้านกล้วย ตําบลในเมือง ตําบลท่าชัย และตําบลชัยนาท อําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท  
พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๒๓. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลรอบเมือง ตําบลโพนทอง และตําบลในเมือง 
อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๒๔. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลบางนํ้าจืด ตําบลปากนํ้า และตําบลบางมะพร้าว 
อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร พ.ศ. ๒๕๔๗  

๒๕. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลวังตะกอ ตําบลนาขา ตําบลแหลมทราย 
ตําบลขันเงิน ตําบลท่ามะพลา ตําบลหลังสวน และตําบลพ้อแดง อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๒๖. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลนาชะอัง ตําบลบางลึก ตําบลวังไผ่ ตําบลนาทุ่ง 
ตําบลท่าตะเภา ตําบลบ้านนา ตําบลตากแดด ตําบลขุนกระทิง ตําบลท่ายาง ตําบลบางหมาก  
ตําบลปากนํ้า และตําบลหาดทรายรี อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๒๗. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลบ้านดู่ ตําบลนางแล ตําบลแม่ข้าวต้ม  
ตําบลริมกก ตําบลรอบเวียง ตําบลเวียง ตําบลท่าสาย และตําบลสันทราย อําเภอเมืองเชียงราย  
และตําบลเวียงเหนือ และตําบลเวียงชัย อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๒๘. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลหนองหาร ตําบลป่าไผ่ ตําบลสันทรายหลวง 
ตําบลหนองจ๊อม ตําบลสันนาเม็ง ตําบลสันทรายน้อย ตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย  
ตําบลเหมืองแก้ว ตําบลริมใต้ ตําบลแม่สา ตําบลดอนแก้ว อําเภอแม่ริม ตําบลสันผีเสื้อ ตําบลป่าตัน 
ตําบลช้างเผือก ตําบลฟ้าฮ่าม ตําบลสุเทพ ตําบลหนองป่าครั่ง ตําบลศรีภูมิ ตําบลช้างม่อย ตําบลวัดเกต 
ตําบลพระสิงห์ ตําบลช้างคลาน ตําบลท่าศาลา ตําบลหายยา ตําบลหนองหอย ตําบลป่าแดด  
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อําเภอสันกําแพง ตําบลไชยสถาน ตําบลท่าวังตาล ตําบลหนองผึ้ง ตําบลป่าบง ตําบลยางเน้ิง  
ตําบลชมภู ตําบลดอนแก้ว ตําบลหนองแฝก ตําบลสารภี ตําบลขัวมุง ตําบลท่ากว้าง อําเภอสารภี 
ตําบลหนองควาย ตําบลนํ้าแพร่ ตําบลสันผกัหวาน ตําบลบ้านแหวน ตําบลสบแม่ข่า ตําบลขุนคง  
ตําบลหางดง และตําบลหนองแก๋ว อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๒๙. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลย่านซื่อ ตําบลคลองลุ ตําบลบ่อนํ้าร้อน 
ตําบลบางเป้า ตําบลกันตัง และตําบลกันตังใต้ อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๓๐. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลนาตาล่วง ตําบลบ้านโพธ์ิ ตําบลทับเที่ยง 
ตําบลบางรัก ตําบลบ้านควน ตําบลโคกหล่อ และตําบลควนปริง อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๓๑. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลเขาขาว ตําบลเขาปูน ตําบลเขากอบ  
ตําบลห้วยยอด และตําบลทุ่งต่อ อําเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๓๒. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลวังกระแจะ ตําบลเนินทราย ตําบลบางพระ 
และตําบลหนองเสม็ด อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๓๓. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลหนองบัวเหนือ ตําบลไม้งาม ตําบลหัวเดียด 
ตําบลป่ามะม่วง ตําบลหนองหลวง ตําบลนํ้ารึม ตําบลระแหง ตําบลวังหิน ตําบลแม่ท้อ ตําบลเชียงเงิน
และตําบลหนองบัวใต้ อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๓๔. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลแม่ปะ ตําบลแม่สอด ตําบลพระธาตุผาแดง 
ตําบลท่าสายลวด และตําบลแม่ตาว อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๓๕. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลพรหมณี ตําบลบ้านใหญ ่ตําบลท่าช้าง  
ตําบลนครนายก และตําบลวังกระโจม อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๓๖. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลบางกระทึก ตําบลกระทุ่มล้ม ตําบลไร่ขิง 
ตําบลท่าตลาด ตําบลยายชา ตําบลท่าข้าม ตําบลอ้อมใหญ่ และตําบลบ้านใหม่ อําเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๓๗. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลนครปฐม ตําบลวังตะกู ตําบลบ่อพลับ  
ตําบลมาบแค ตําบลทุ่งน้อย ตําบลสามควายเผือก ตําบลหนองปากโลง ตําบลโพรงมะเด่ือ  
ตําบลสนามจันทร์ ตําบลลําพยา ตําบลธรรมศาลา ตําบลพระปฐมเจดีย์ ตําบลหนองดินแดง  
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ตําบลพระประโทน ตําบลห้วยจรเข้ ตําบลบางแขม ตําบลสระกระเทียม ตําบลถนนขาด ตําบลวังเย็น 
และตําบลสวนป่าน อําเภอเมืองนครปฐม จงัหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๔๗  

๓๘. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลอาจสามารถ ตําบลหนองแสง ตําบลในเมือง  
และตําบลหนองญาติ อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม พ.ศ. ๒๕๔๗  

๓๙. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลหลุมข้าว ตําบลลําคอหงษ์ ตําบลโนนสูง 
ตําบลเมืองปราสาท ตําบลด่านคล้า และตําบลใหม่ อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๔๐. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลด่านช้าง ตําบลบัวใหญ ่ตําบลหนองแจ้งใหญ่ 
ตําบลโนนทองหลาง และตําบลเสมาใหญ่ อําเภอบัวใหญ ่จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๔๑. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลโคกสูง ตําบลบ้านโพธ์ิ ตําบลจอหอ  
ตําบลตลาด ตําบลหมื่นไวย ตําบลพุดซา ตําบลบ้านเกาะ ตําบลหนองกระทุ่ม ตําบลหนองจะบก 
ตําบลในเมือง ตําบลปรุใหญ่ ตําบลพะเนา ตําบลหัวทะเล ตําบลมะเริง ตําบลสีมุม ตําบลบ้านใหม่ 
ตําบลโพธ์ิกลาง ตําบลหนองไผ่ล้อม ตําบลหนองระเวียง ตําบลโคกกรวด ตําบลหนองบัวศาลา  
ตําบลสุรนารี อําเภอเมืองนครราชสีมา ตําบลขามทะเลสอ ตําบลโป่งแดง อําเภอขามทะเลสอ  
และตําบลกุดจิก ตําบลนากลาง อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๔๒. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลทุ่งโพธ์ิ ตําบลสามตําบล และตําบลนาหมอบุญ 
อําเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. ๒๕๔๗  

๔๓. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลนาหลวงเสน ตําบลชะมาย ตําบลปากแพรก 
ตําบลถํ้าใหญ่ ตําบลควนกรด และตําบลท่ีวัง อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๔๔. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลปากพูน ตําบลท่าซัก ตําบลนาเคียน  
ตําบลท่าวัง ตําบลปากนคร ตําบลโพธ์ิเสด็จ ตําบลคลัง ตําบลในเมือง ตําบลมะม่วงสองต้น  
ตําบลท่าเรือ อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช และตําบลนาสาร ตําบลช้างซ้าย อําเภอพระพรหม  
จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. ๒๕๔๗  

๔๕. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลปากพนังฝั่งตะวันตก ตําบลปากพนังฝั่งตะวันออก 
ตําบลปากพนัง ตําบลบางพระ ตําบลหูล่อง และตําบลบ้านเพิง อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. ๒๕๔๗  
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๔๖. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลฆะมัง ตําบลพิกุล ตําบลชุมแสง และตําบลเกยไชย 
อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๔๗  

๔๗. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลตาคลี และตําบลหนองหม้อ อําเภอตาคลี 
จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๔๗  

๔๘. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลบางม่วง ตําบลวัดไทรย์ ตําบลบึงเสนาท 
ตําบลเกรียงไกร ตําบลแควใหญ่ ตําบลปากนํ้าโพ ตําบลหนองกรด และตําบลนครสวรรคต์ก  
อําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๔๗  

๔๙. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ๒๕๔๗  

๕๐. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลกะลุวอเหนือ และตําบลกะลวุอ  
อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส พ.ศ. ๒๕๔๗  

๕๑. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลไพรวัน ตําบลศาลาใหม่ ตําบลเจ๊ะเห  
ตําบลบางขุนทอง ตําบลพร่อน ตําบลเกาะสะท้อน ตําบลโฆษิต และตําบลนานาค อําเภอตากใบ 
จังหวัดนราธิวาส พ.ศ. ๒๕๔๗  

๕๒. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลโคกเคียน ตําบลบางนาค ตําบลกะลุวอเหนือ  
และตําบลลําภู อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส พ.ศ. ๒๕๔๗  

๕๓. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลปูโยะ ตําบลมูโนะ ตําบลปาเสมัส  
และตําบลสุไหงโก - ลก อําเภอสุไหงโก - ลก จังหวัดนราธิวาส พ.ศ. ๒๕๔๗  

๕๔. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลผาสิงห์ ตําบลในเวียง ตําบลไชยสถาน 
ตําบลดู่ใต้ อําเภอเมืองน่าน และตําบลฝายแก้ว ตําบลม่วงต๊ึด ตําบลท่าน้าว ก่ิงอําเภอภูเพียง  
อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน พ.ศ. ๒๕๔๗  

๕๕. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลนางรอง ตําบลถนนหัก และตําบลสะเดา 
อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. ๒๕๔๗  
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๕๖. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลชุมเห็ด ตําบลบ้านยาง ตําบลในเมือง  
และตําบลอิสาณ อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. ๒๕๔๗  

๕๗. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลคลองสอง ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง 
และตําบลประชาธิปัตย์ อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. ๒๕๔๗  

๕๘. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลบึงย่ีโถ อําเภอธัญบุรี และตําบลลาดสวาย 
ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. ๒๕๔๗  

๕๙. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรอืบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลบางพูด ตําบลบ้านฉาง ตําบลบ้านกระแชง 
ตําบลสวนพริกไทย ตําบลบางปรอก ตําบลบ้านกลาง ตําบลบางหลวง ตําบลบางเด่ือ ตําบลบางพูน 
ตําบลบางกะดี ตําบลบางคูวัด ตําบลบางขะแยง ตําบลหลักหก และตําบลบ้านใหม่  
อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. ๒๕๔๗  

๖๐. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลอ่าวน้อย ตําบลประจวบคีรีขันธ์ ตําบลเกาะหลัก 
และตําบลคลองวาฬ อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๖๑. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลหัวหิน และตําบลหนองแก อําเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๗  

๖๒. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลเมืองเก่า ตําบลนนทรี ตําบลกบินทร์ ตําบลวังดาล 
ตําบลนาแขม ตําบลบ้านนา และตําบลบ่อทอง อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๖๓. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลดงพระราม ตําบลหน้าเมือง ตําบลรอบเมือง 
ตําบลบางบริบูรณ์ และตําบลท่างาม อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๖๔. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลปะเสยะวอ ตําบลตะลุบัน ตําบลบือเระ 
ตําบลตะบ้ิง ตําบลมะนังดาลํา ตําบลละหาร อําเภอสายบุรี และตําบลไมแ้ก่น อําเภอไม้แก่น  
จังหวัดปัตตานี พ.ศ. ๒๕๔๗  
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๖๕. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลบานา ตําบลรูสะมิแล ตําบลสะบารัง  
ตําบลอาเนาะรู ตําบลตะลุโบะ ตําบลจะบังติกอ และตําบลปะกาฮะรัง อําเภอเมืองปัตตานี  
และตําบลดอนรัก อําเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พ.ศ. ๒๕๔๗  

๖๖. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลบ้านร่อม ตําบลท่าเรือ ตําบลจําปา ตําบลท่าหลวง 
ตําบลท่าเจ้าสนุก และตําบลศาลาลอย อําเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๖๗. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลบ้านโพธ์ิ ตําบลบ้านแพน ตําบลรางจรเข้ 
ตําบลเจ้าเสด็จ ตําบลเสนา ตําบลเจ้าเจ็ด ตําบลบางนมโค ตําบลสามกอ และตําบลบ้านแถว อําเภอเสนา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๔๗  

๖๘. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลบ้านใหม่ ตําบลวัดตูม ตําบลหันตรา  
ตําบลบ้านเกาะ ตําบลลุมพล ีตําบลสวนพริก ตําบลคลองสระบัว ตําบลภูเขาทอง ตําบลหัวรอ  
ตําบลบ้านป้อม ตําบลหอรัตนไชย ตําบลไผ่ลิง ตําบลท่าวาสุกรี ตําบลประตูชัย ตําบลกะมัง  
ตําบลคลองสวนพลู ตําบลสําเภาล่ม ตําบลปากกราน ตําบลเกาะเรียน และตําบลคลองตะเคียน 
อําเภอพระนครศรีอยุธยา และตําบลข้าวเม่า และตําบลธนู อําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๖๙. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลบ้านต๋อม ตําบลสันป่าม่วง ตําบลท่าวังทอง 
ตําบลเวียง ตําบลบ้านสาง ตําบลบ้านตุ่น ตําบลแม่ใส ตําบลแม่ตํ๋า ตําบลจําป่าหวาย และตําบลแม่กา 
อําเภอเมืองพะเยา และตําบลดอกคําใต้ อําเภอดอกคําใต้ จังหวัดพะเยา พ.ศ. ๒๕๔๗  

๗๐. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลบางนายสี ตําบลโคกเคียน ตําบลตะกั่วป่า 
ตําบลบางม่วง ตําบลบางไทร และตําบลตําตัว อําเภอตะก่ัวป่า จังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๔๗  

๗๑. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลนบปริง ตําบลถํ้านํ้าผุด ตําบลท้ายช้าง 
ตําบลตากแดด และตําบลเกาะปันหยี อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๔๗  

๗๒. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลพญาขัน ตําบลลําปํา ตําบลเขาเจียก  
ตําบลควนมะพร้าว ตําบลคูหาสวรรค์ ตําบลตํานาน และตําบลท่ามิหรํา อําเภอเมืองพัทลุง  
จังหวัดพัทลุง พ.ศ. ๒๕๔๗  
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๗๓. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลง้ิวราย ตําบลห้วยเกตุ ตําบลหนองพยอม 
ตําบลตะพานหิน และตําบลไทรโรงโขน อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร พ.ศ. ๒๕๔๗  

๗๔. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลหอไกร ตําบลบางมูลนาก และตําบลเนินมะกอก 
อําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร พ.ศ. ๒๕๔๗  

๗๕. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลปากทาง ตําบลคลองคะเชนทร์ ตําบลป่ามะคาบ 
ตําบลในเมอืง ตําบลท่าหลวง ตําบลโรงช้าง และตําบลเมอืงเก่า อําเภอเมืองพิจติร จังหวัดพิจิตร พ.ศ. ๒๕๔๗  

๗๖. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลบ้านกร่าง ตําบลจอมทอง ตําบลปากโทก 
ตําบลหัวรอ ตําบลดอนทอง ตําบลพลายชุมพล ตําบลสมอแข ตําบลบ้านคลอง ตําบลอรัญญิก  
ตําบลในเมือง ตําบลวัดจันทร์ ตําบลท่าทอง ตําบลบึงพระ และตําบลท่าโพธ์ิ อําเภอเมืองพิษณุโลก 
และตําบลวังทอง และตําบลวังพิกุล อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. ๒๕๔๗  

๗๗. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. ๒๕๔๗  

๗๘. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลหนองโสน ตําบลบ้านกุ่ม ตําบลบางจาก 
ตําบลธงชัย ตําบลวังตะโก ตําบลเวียงคอย ตําบลไร่ส้ม ตําบลหัวสะพาน ตําบลคลองกระแชง  
ตําบลช่องสะแก ตําบลท่าราบ ตําบลบ้านหม้อ ตําบลนาวุ้ง ตําบลโพไร่หวาน และตําบลต้นมะม่วง 
อําเภอเมืองเพชรบุรี และตําบลลาดโพธ์ิ ตําบลบ้านหาด ตําบลสมอพลือ ตําบลบ้านลาด และตําบลท่าเสน 
อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. ๒๕๔๗  

๗๙. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลป่าเลา ตําบลสะเดียง ตําบลนาป่า  
และตําบลในเมือง อําเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๘๐. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลสักหลง ตําบลฝายนาแซง ตําบลวัดป่า 
ตําบลตาลเด่ียว ตําบลหล่มสกั ตําบลนํ้าก้อ ตําบลหนองไขว่ ตําบลนํ้าชุน ตําบลลานป่า และตําบลปากดุก 
อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๗  

๘๑. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลทุ่งโฮ้ง ตําบลแม่ยม ตําบลร่องฟอง ตําบลทุ่งกวาว 
ตําบลป่าแมต ตําบลเหมืองหม้อ ตําบลในเวียง ตําบลกาญจนา และตําบลนาจักร อําเภอเมืองแพร่ 
และตําบลเวียงทอง และตําบลร่องกาศ อําเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ พ.ศ. ๒๕๔๗  



 ๑๐

๘๒. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๔๗  

๘๓. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลเก้ิง ตําบลท่าสองคอน ตําบลตลาด  
ตําบลแก่งเลิงจาน และตําบลแวงน่าง อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๔๗  

๘๔. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลมุกดาหาร ตําบลคําอาฮวน และตําบลศรีบุญเรือง 
อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. ๒๕๔๗  

๘๕. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลปางหมู และตําบลจองคํา อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. ๒๕๔๗  

๘๖. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลสําราญ ตําบลน้ําคําใหญ่ ตําบลในเมือง 
ตําบลตาดทอง และตําบลเขื่องคํา อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๘๗. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลเบตง ตําบลยะรม และตําบลธารนํ้าทิพย์ 
อําเภอเบตง จังหวัดยะลา พ.ศ. ๒๕๔๗  

๘๘. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลยุโป ตําบลสะเตง ตําบลท่าสาป ตําบลพร่อน 
ตําบลสะเตงนอก และตําบลหน้าถ้ํา อําเภอเมืองยะลา และตําบลวังพญา อําเภอรามัน จังหวัดยะลา พ.ศ. ๒๕๔๗  

๘๙. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลเหนือเมือง ตําบลในเมือง ตําบลดงลาน 
ตําบลรอบเมือง และตําบลขอนแก่น อําเภอเมืองร้อยเอ็ด และตําบลนิเวศน์ อําเภอธวัชบุรี  
จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. ๒๕๔๗  

๙๐. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลบางนอน ตําบลเขานิเวศน์ ตําบลบางริ้น 
ตําบลหาดส้มแป้น และตําบลปากนํ้า อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง พ.ศ. ๒๕๔๗  

๙๑. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลแกลง และตําบลเพ อําเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๙๒. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลตะพง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๔๗  



 ๑๑

๙๓. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลมาบข่า ก่ิงอําเภอนิคมพัฒนา อําเภอบ้านค่าย 
ตําบลห้วยโป่ง ตําบลมาบตาพุด ตําบลทับมา และตําบลเนินพระ อําเภอเมืองระยอง และตําบลสํานักท้อน 
ตําบลบ้านฉาง และตําบลพลา อําเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๔๗  

๙๔. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลหนองตะพาน และตําบลตาขัน อําเภอบ้านค่าย 
และตําบลนํ้าคอก ตําบลทับมา ตําบลเชิงเนิน ตําบลนาตาขวัญ ตําบลบ้านแลง ตําบลเนินพระ  
ตําบลท่าประดู่ และตําบลปากนํ้า อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๔๗  

๙๕. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลทางเกวียน และตําบลวังหว้า อําเภอแกลง 
จังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๔๗  

๙๖. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลท่าผา ตําบลลาดบัวขาว ตําบลปากแรต 
ตําบลเบิกไพร ตําบลบ้านโป่ง ตําบลสวนกลว้ย ตําบลหนองกบ ตําบลหนองอ้อ และตําบลนครชุมน์ 
อําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี พ.ศ. ๒๕๔๗  

๙๗. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลสร้อยฟ้า ตําบลคลองตาคต ตําบลบ้านเลือก 
ตําบลโพธาราม ตําบลท่าชุมพล ตําบลบ้านฆ้อง ตําบลคลองข่อย และตําบลบ้านสิงห์ อําเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี พ.ศ. ๒๕๔๗  

๙๘. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลหลุมดิน ตําบลโคกหม้อ ตําบลเจดีย์หัก 
ตําบลพงสวาย ตําบลหน้าเมือง ตําบลบ้านไร่ และตําบลดอนตะโก อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี พ.ศ. ๒๕๔๗  

๙๙. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลโคกสําโรง ตําบลถลุงเหล็ก ตําบลคลองเกตุ 
และตําบลวังขอนขว้าง อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี พ.ศ. ๒๕๔๗  

๑๐๐. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลถนนใหญ่ ตําบลเขาสามยอด ตําบลพรหมมาสตร์ 
ตําบลทะเลชุบศร ตําบลบางขันหมาก ตําบลท่าศาลา ตําบลท่าหิน ตําบลนิคมสร้างตนเอง ตําบลป่าตาล 
ตําบลโพธ์ิเก้าต้น และตําบลกกโก อําเภอเมืองลพบุรี และตําบลโพตลาดแก้ว และตําบลบางคู้  
อําเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พ.ศ. ๒๕๔๗  

๑๐๑. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลโพนทอง ตําบลเชียงงา ตําบลบ้านกล้วย 
ตําบลบ้านหมี่ และตําบลสนามแจง อําเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี พ.ศ. ๒๕๔๗  



 ๑๒

๑๐๒. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลบ้านเป้า ตําบลบ่อแฮ้ว ตําบลต้นธงชัย 
ตําบลพิชัย ตําบลเวียงเหนือ ตําบลหัวเวียง ตําบลสบตุ๋ย ตําบลปงแสนทอง ตําบลสวนดอก ตําบลพระบาท 
ตําบลชมพู และตําบลกล้วยแพะ อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง พ.ศ. ๒๕๔๗  

๑๐๓. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลเหมืองง่า ตําบลอุโมงค์ ตําบลมะเขือแจ้ 
ตําบลในเมือง ตําบลบ้านกลาง ตําบลเวียงยอง ตําบลต้นธง และตําบลป่าสัก อําเภอเมืองลําพูน 
จังหวัดลําพูน พ.ศ. ๒๕๔๗  

๑๐๔. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลเมือง ตําบลชัยพฤกษ์ ตําบลกุดป่อง  
และตําบลนาอาน อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๑๐๕. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลหนองไผ่ ตําบลหญ้าปล้อง ตําบลโพธ์ิ  
ตําบลเมืองเหนือ ตําบลเมืองใต้ ตําบลหนองครก ตําบลโพนข่า และตําบลซํา อําเภอเมืองศรีสะเกษ 
จังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. ๒๕๔๗  

๑๐๖. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลธาตุนาเวง ตําบลฮางโฮง ตําบลธาตุเชิงชุม 
ตําบลพังขว้าง ตําบลง้ิวด่อน ตําบลห้วยยาง และตําบลดงมะไฟ อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร พ.ศ. ๒๕๔๗  

๑๐๗. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลบ่อยาง ตําบลเขารูปช้าง ตําบลเกาะแต้ว 
ตําบลพะวง และตําบลทุ่งหวัง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา พ.ศ. ๒๕๔๗  

๑๐๘. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลสะเดา ตําบลปริก ตําบลสํานักแต้ว  
และตําบลสํานักขาม อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา พ.ศ. ๒๕๔๗  

๑๐๙. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลชิงโค ตําบลหัวเขา และตําบลสทิงหม้อ 
อําเภอสิงหนคร และตําบลบ่อยาง ตําบลเกาะยอ ตําบลเขารูปช้าง และตําบลพะวง อําเภอเมืองสงขลา 
จังหวัดสงขลา พ.ศ. ๒๕๔๗  

๑๑๐. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลนํ้าน้อย ตําบลคูเต่า ตําบลท่าข้าม ตําบลทุ่งใหญ่ 
ตําบลคลองแห ตําบลคลองอู่ตะเภา ตําบลหาดใหญ่ ตําบลคอหงส์ ตําบลควนลัง ตําบลฉลุง ตําบลทุ่งตําเสา 
และตําบลบ้านพรุ อําเภอหาดใหญ่ ตําบลแม่ทอม และตําบลท่าช้าง อําเภอบางกล่ํา และตําบลนาหม่อม 
อําเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา พ.ศ. ๒๕๔๗  



 ๑๓

๑๑๑. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลคลองขุด ตําบลควนขัน และตําบลพิมาน 
อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล พ.ศ. ๒๕๔๗  

๑๑๒. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่อําเภอบางบ่อ อําเภอพระประแดง อําเภอบางพลี 
อําเภอเมืองสมุทรปราการ อําเภอพระสมุทรเจดีย์ และกิ่งอําเภอบางเสาธง อําเภอบางพลี  
จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๔๗  

๑๑๓. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลลาดใหญ ่ตําบลบางแก้ว ตําบลบ้านปรก 
ตําบลแม่กลอง ตําบลท้ายหาด ตําบลบางขันแตก ตําบลแหลมใหญ ่และตําบลบางจะเกร็ง  
อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. ๒๕๔๗  

๑๑๔. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลบางช้าง ตําบลแควอ้อม ตําบลอัมพวา  
และตําบลสวนหลวง อําเภออัมพวา และตําบลบ้านปรก ตําบลบางขันแตก และตําบลท้ายหาด  
อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. ๒๕๔๗  

๑๑๕. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลอ้อมน้อย ตําบลหนองนกไข่ ตําบลบางยาง 
ตําบลสวนหลวง ตําบลท่าไม้ ตําบลตลาดกระทุ่มแบน ตําบลคลองมะเด่ือ ตําบลแคราย ตําบลดอนไก่ดี 
และตําบลท่าเสา อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. ๒๕๔๗  

๑๑๖. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลบางนํ้าจืด ตําบลคอกกระบือ ตําบลนาดี 
ตําบลบ้านเกาะ ตําบลพันท้ายนรสิงห์ ตําบลท่าทราย ตําบลโคกขาม ตําบลมหาชัย ตําบลบางกระเจ้า 
ตําบลท่าจีน ตําบลบางหญ้าแพรก ตําบลท่าฉลอม และตําบลโกรกกราก อําเภอเมืองสมุทรสาคร 
จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. ๒๕๔๗  

๑๑๗. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลบ้านใหม่หนองไทร ตําบลป่าไร ่ตําบลอรญัประเทศ 
ตําบลฟากห้วย และตําบลท่าข้าม อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว พ.ศ. ๒๕๔๗  

๑๑๘. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลสองคอน ตําบลบ้านป่า ตําบลเตาปูน  
ตําบลตาลเด่ียว และตําบลแก่งคอย อําเภอแก่งคอย และตําบลตลิ่งชัน อําเภอเมืองสระบุรี  
จังหวัดสระบุรี พ.ศ. ๒๕๔๗  



 ๑๔

๑๑๙. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลนายาว ตําบลพระพุทธบาท ตําบลธารเกษม 
ตําบลพุคําจาน ตําบลหนองแก ตําบลขุนโขลน และตําบลพุกร่าง อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี พ.ศ. ๒๕๔๗  

๑๒๐. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลผึ้งรวง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ และตําบลดาวเรือง 
ตําบลตะกุด ตําบลปากเพรียว ตําบลนาโฉง ตําบลตลิ่งชัน ตําบลปากข้าวสาร และตําบลโคกสว่าง 
อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี พ.ศ. ๒๕๔๗  

๑๒๑. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลหนองบัว ตําบลบางโขมด และตําบลบ้านครัว 
อําเภอบ้านหมอ และตําบลเรงิราง และตําบลบ้านยาง อําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๑๒๒. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลหนองไข่นํ้า ตําบลหนองปลาหมอ  
ตําบลหนองจรเข้ ตําบลหนองแค ตําบลหนองปลิง ตําบลไผ่ตํ่า และตําบลกุ่มหัก อําเภอหนองแค 
จังหวัดสระบุรี พ.ศ. ๒๕๔๗  

๑๒๓. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลบางมัญ ตําบลบางกระบือ ตําบลบางพุทรา 
ตําบลต้นโพธ์ิ และตําบลม่วงหมู่ อําเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี พ.ศ. ๒๕๔๗  

๑๒๔. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลปากแคว ตําบลตาลเต้ีย ตําบลบ้านสวน 
ตําบลธานี ตําบลบ้านกล้วย ตําบลบ้านหลุม และตําบลยางซ้าย อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย พ.ศ. ๒๕๔๗  

๑๒๕. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลป่ากุมเกาะ ตําบลในเมือง ตําบลวังพิณพาทย์  
ตําบลเมืองสวรรคโลก ตําบลวังไม้ขอน และตําบลย่านยาว อําเภอสวรรคโลก จงัหวัดสุโขทัย พ.ศ. ๒๕๔๗  

๑๒๖. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลบางพลับ ตําบลหัวโพธ์ิ ตําบลศรีสําราญ 
ตําบลสองพี่น้อง ตําบลต้นตาล ตําบลเนินพระปรางค์ และตําบลบางเลน อําเภอสองพ่ีน้อง  
จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. ๒๕๔๗  

๑๒๗. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลโพธ์ิพระยา ตําบลพิหารแดง ตําบลสนามชัย 
ตําบลร้ัวใหญ่ ตําบลบ้านโพธ์ิ ตําบลไผ่ขวาง ตําบลดอนโพธ์ิทอง ตําบลท่าพ่ีเลี้ยง ตําบลดอนกํายาน 
ตําบลท่าระหัด และตําบลทับตีเหล็ก อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. ๒๕๔๗  



 ๑๕

๑๒๘. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลเกาะพะงัน และตําบลบ้านใต้ อําเภอเกาะพะงัน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ๒๕๔๗  

๑๒๙. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลนาสาร และตําบลนํ้าพุ อําเภอบ้านนาสาร 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ๒๕๔๗  

๑๓๐. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลหัวเตย ตําบลพุนพิน ตําบลท่าข้าม  
ตําบลหนองไทร ตําบลเขาหัวควาย และตําบลท่าโรงช้าง อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ๒๕๔๗  

๑๓๑. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลบางชนะ ตําบลบางไทร ตําบลคลองฉนาก 
ตําบลบางโพธ์ิ ตําบลบางกุ้ง ตําบลคลองน้อย ตําบลบางใบไม้ ตําบลตลาด ตําบลมะขามเต้ีย  
ตําบลวัดประดู่ และตําบลขุนทะเล อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ๒๕๔๗  

๑๓๒. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลแกใหญ่ ตําบลแสลงพันธ์ ตําบลในเมือง 
และตําบลนอกเมือง อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๑๓๓. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลหาดคํา ตําบลในเมือง ตําบลโพธิ์ชัย ตําบลมีชัย 
ตําบลกวนวัน ตําบลหนองกอมเกาะ ตําบลเมืองหมี และตําบลปะโค อําเภอเมืองหนองคาย  
จังหวัดหนองคาย พ.ศ. ๒๕๔๗  

๑๓๔. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลหนองภัยศูนย์ ตําบลโพธ์ิชัย ตําบลลําภู 
ตําบลนาคําไฮ ตําบลหนองบัว ตําบลหนองสวรรค์ ตําบลบ้านพร้าว และตําบลบ้านขาม  
อําเภอเมืองหนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู พ.ศ. ๒๕๔๗  

๑๓๕. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลสายทอง ตําบลบางปลากด ตําบลป่าโมก 
ตําบลนรสิงห์ ตําบลเอกราช ตําบลโรงช้าง ตําบลบางเสด็จ และตําบลโผงเผง อําเภอป่าโมก  
จังหวัดอ่างทอง พ.ศ. ๒๕๔๗  

๑๓๖. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลย่านซื่อ ตําบลศาลาแดง ตําบลตลาดกรวด 
ตําบลบ้านรี ตําบลบ้านอิฐ ตําบลตลาดหลวง ตําบลบางแก้ว ตําบลบ้านแห และตําบลโพสะ  
อําเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง พ.ศ. ๒๕๔๗  



 ๑๖

๑๓๗. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลโนนหนามแท่ง ตําบลโนนโพธ์ิ ตําบลบุ่ง 
ตําบลห้วยไร่ ตําบลไก่คํา และตําบลนาจิก อําเภอเมืองอํานาจเจริญ และตําบลโคกกลาง อําเภอลืออํานาจ 
จังหวัดอํานาจเจริญ พ.ศ. ๒๕๔๗  

๑๓๘. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลหมูม่น ตําบลบ้านเลื่อม ตําบลสามพร้าว 
ตําบลหนองบัว ตําบลเชียงพิณ ตําบลหมากแข้ง ตําบลหนองนาคํา ตําบลนาดี ตําบลหนองขอนกว้าง 
และตําบลบ้านจั่น อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๔๗  

๑๓๙. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลท่าเสา ตําบลท่าอิฐ ตําบลป่าเซ่า และตําบลบ้านเกาะ 
อําเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕๔๗  

๑๔๐. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลแม่พูล ตําบลฝายหลวง ตําบลศรีพนมมาศ 
และตําบลชัยจุมพล อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕๔๗  

๑๔๑. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลท่าซุง อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๑๔๒. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลดอนขวาง ตําบลอุทัยใหม ่ตําบลสะแกกรัง 
และตําบลนํ้าซมึ อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. ๒๕๔๗  

๑๔๓. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลช่องเมก็ อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๔๗  

๑๔๔. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลโพธ์ิศรี ตําบลโพธ์ิไทร ตําบลพิบูล  
และตําบลกุดชมภู อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๔๗  

๑๔๕. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลขามใหญ่ ตําบลแจระแม ตําบลไร่น้อย 
ตําบลกุดลาด ตําบลปทุม และตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี และตําบลคํานํ้าแซบ ตําบลคําขวาง 
ตําบลวาริน ตําบลโนนผึ้ง และตําบลแสนสุข อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๔๗  

๑๔๖. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลศาลาลําดวน ตําบลหนองบอน  
ตําบลสระแก้ว ตําบลท่าเกษม และตําบลสระขวัญ อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว พ.ศ. ๒๕๕๓ 



 ๑๗

๑๔๗. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลร่อนทอง ตําบลกําเนิดนพคุณ ตําบลแม่รําพึง 
และตําบลพงศ์ประศาสน์ อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 
 



หน้า   ๒๓ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  เน่ืองจากได้มีการประกาศใช้บังคับกฎกระทรวง
กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท  จํานวน  ๑๔๗  ฉบับ  
แต่กฎกระทรวงดังกล่าวไม่ได้กําหนดหลักเกณฑ์การคิดคํานวณพ้ืนที่ใช้สอยอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง  
ทําให้เกิดปัญหาความชัดเจนในการคํานวณพ้ืนที่ใช้สอยอาคารดังกล่าว  ประกอบกับปัจจุบันได้มีการออกกฎกระทรวง
กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทที่ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งจังหวัด  
โดยมีหลักเกณฑ์การคํานวณพ้ืนที่ใช้สอยอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งในกฎกระทรวงดังกล่าวแล้ว  
สมควรกําหนดหลักเกณฑ์การคํานวณพ้ืนที่ใช้สอยอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง  เพ่ือให้ประชาชน
เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติตามกฎหมาย  และแนวทางการออกกฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  
ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทเป็นไปโดยสอดคล้องกัน  จึงจําเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้ 


