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ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เร่ือง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้ 

อาคารบางชนิดหรือบางประเภท  ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดนครพนม 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด
หรือบางประเภท  ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดนครพนม  เพื่อประโยชน์แห่งการผังเมืองและ 
การอํานวยความสะดวกแก่การจราจร  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๓  
แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  โดยคําแนะนําของอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในประกาศนี้ 
“อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง”  หมายความว่า  อาคารที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการขายปลีก  

หรือขายส่ง  หรือทั้งขายปลีกและขายส่ง  ซึ่งสินค้าอุปโภคและบริโภคหลายประเภทท่ีใช้ในชีวิตประจําวัน  
แต่ไม่หมายความรวมถึงตลาดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข  และอาคารที่มีกิจกรรมหลัก  เพื่อใช้
ดําเนินการเพื่อส่งเสริมหรือจําหน่ายสินค้าซึ่งเป็นผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ของชุมชน 

“ระดับพื้นดิน”  หมายความว่า  ระดับพื้นดินที่ก่อสร้างกรณีไม่มีการถมดิน  หรือระดับพื้นดิน   
ที่ก่อสร้างกรณีมีการถมดินที่ไม่สูงกว่าระดับถนนที่อยู่ใกล้ที่สุด  หรือระดับถนนกรณีมีการถมดินสูงกว่า
ระดับถนนที่อยู่ใกล้ที่สุด 

ข้อ ๒ การคํานวณพื้นที่ใช้สอยอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง  ให้คํานวณเฉพาะ
พื้นที่อาคารท่ีใช้ประโยชน์เพื่อประกอบกิจการพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งเท่านั้น  โดยไม่ต้องนํา
พื้นที่เก็บสินค้า  พื้นที่สํานักงาน  และพื้นที่ส่วนอื่นที่อยู่ภายในอาคารมารวมคํานวณด้วย   

ข้อ ๓ กําหนดให้ท้องที่จังหวัดนครพนม  เว้นแต่พื้นที่ตามกฎกระทรวงกําหนดบริเวณ 
ห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท  ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่
ตําบลอาจสามารถ  ตําบลหนองแสง  ตําบลในเมือง  และตําบลหนองญาติ  อําเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม  
พ.ศ.  ๒๕๔๗  เป็นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง  โดยห้ามบุคคลใด
ก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการ 
ในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังตั้งแต่  ๓๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป  เว้นแต่การก่อสร้างอาคารตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนดในข้อ  ๔  และข้อ  ๕ 

ข้อ ๔ ภายในท้องที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลท่าอุเทน   อําเภอท่าอุเทน 
(๒) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลธาตุพนม   อําเภอธาตุพนม 
(๓) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลธาตุพนมใต้   อําเภอธาตุพนม  
(๔) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลนาหนาด   อําเภอธาตุพนม 
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(๕) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลนํ้ากํ่า    อําเภอธาตุพนม 
(๖) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลฝ่ังแดง    อําเภอธาตุพนม  
(๗) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลนาแก    อําเภอนาแก 
(๘) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลพระซอง   อําเภอนาแก 
(๙) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลนาหว้า    อําเภอนาหว้า 

(๑๐) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลบ้านแพง   อําเภอบ้านแพง 
(๑๑) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลปลาปาก   อําเภอปลาปาก 
(๑๒) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลโพนสวรรค์   อําเภอโพนสวรรค์ 
(๑๓) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลเรณูนคร   อําเภอเรณูนคร 
(๑๔) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลบ้านข่า    อําเภอศรีสงคราม 
(๑๕) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลศรีสงคราม   อําเภอศรีสงคราม 

ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง  ดังต่อไปนี้ 
  (ก) อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบ

กิจการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังตั้งแต่  ๓๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร  
เว้นแต่จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 

   ๑) ที่ดินแปลงที่ตั้งอาคารต้องอยู่ติดถนนสาธารณะท่ีมีช่องทางจราจรไม่น้อยกว่า   
๔  ช่องทาง  หรือมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๒๐  เมตร  และต้องบรรจบกับถนนสาธารณะที่มีขนาด 
เขตทางที่เท่ากันหรือมากกว่า 

   ๒) แนวศูนย์กลางปากทางเข้าออกของรถยนต์ต้องอยู่ห่างจากทางร่วมทางแยกที่เป็น
ทางบรรจบกันของถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางตั้งแต่  ๑๔  เมตรขึ้นไป  ไม่น้อยกว่า  ๑๐๐  เมตร 

   ๓) มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร  และมีที่ว่างที่จัด
ให้เป็นสวน  หรือบริเวณปลูกต้นไม้  หรือการนันทนาการไม่น้อยกว่าร้อยละย่ีสิบของที่ว่างดังกล่าว 

   ๔) มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นของอาคารทุกหลังต่อพื้นที่ที่ใช้เป็นที่ตั้ง
อาคารไม่เกิน  ๑.๕  ต่อ  ๑ 

   ๕) มีที่ว่างด้านหน้าของอาคารห่างจากริมเขตทางของถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๕๐  เมตร  
โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงริมเขตทางดา้นที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร 

   ๖) มีที่ว่างด้านข้างและด้านหลังของอาคารห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นหรือริมเขตทาง
ของถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๑๕  เมตร  โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงเขตที่ดินของผู้อื่น
หรือริมเขตทางด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร 

   ๗) อาคารที่มีความสูงเกิน  ๑๐  เมตร  ต้องมีระยะห่างจากแนวเขตท่ีดินซึ่งเป็นที่ตั้ง
อาคารศูนย์ราชการหลักของจังหวัดหรืออําเภอ  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  และสถานศึกษา  ไม่น้อยกว่า  
๓๐๐  เมตร  โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงแนวเขตที่ดินของสถานที่ดังกล่าว   
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   ๘) มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า  ๑  คัน  ต่อพื้นที่อาคาร  ๒๐  ตารางเมตร  เศษของ  
๒๐  ตารางเมตร  ให้คิดเป็น  ๒๐  ตารางเมตร   

   ๙) ที่พักมูลฝอยต้องมีระยะห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นหรือถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า  
๑๐  เมตร  และต้องมีระยะห่างจากสถานท่ีประกอบอาหารและสถานที่เก็บอาหารไม่น้อยกว่า  ๔  เมตร  
แต่ถ้าที่พักมูลฝอยมีขนาดความจุเกิน  ๓  ลูกบาศก์เมตร  ต้องมีระยะห่างจากสถานที่ดังกล่าวไม่น้อยกว่า  
๑๐  เมตร  และสามารถขนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก 

  (ข) อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบ
กิจการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังเกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร 

ทั้งนี้  การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินถึงพื้นดาดฟ้า  สําหรับอาคารทรงจั่วหรือ
ป้ันหยาให้วัดจากระดับพื้นดินถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

ข้อ ๕ ภายในท้องที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลเวินพระบาท   อําเภอท่าอุเทน 
(๒) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลหนองญาติ   อําเภอเมืองนครพนม 
(๓) ในท้องที่ตําบลกุรุคุ     อําเภอเมืองนครพนม 
(๔) ในท้องที่ตําบลขามเฒ่า     อําเภอเมืองนครพนม 
(๕) ในท้องที่ตําบลท่าค้อ     อําเภอเมืองนครพนม 
(๖) ในท้องที่ตําบลนาทราย     อําเภอเมืองนครพนม 
(๗) ในท้องที่ตําบลนาราชควาย    อําเภอเมืองนครพนม 
(๘) ในท้องที่ตําบลบ้านผึ้ง     อําเภอเมืองนครพนม 
(๙) ในท้องที่ตําบลโพธ์ิตาก     อําเภอเมืองนครพนม 

(๑๐) ในท้องที่ตําบลอาจสามารถ    อําเภอเมืองนครพนม 
(๑๑) ในท้องที่ตําบลโนนตาล     อําเภอท่าอุเทน 
(๑๒) ในท้องที่ตําบลรามราช     อําเภอท่าอุเทน 

ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง  ดังต่อไปนี้ 
  (ก) อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบ

กิจการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังตั้งแต่  ๓๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร  
เว้นแต่จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดในข้อ  ๔  (ก)  ๑)  ถึง  ๙) 

  (ข) อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบ
กิจการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังเกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร  เว้นแต่จะเป็นไปตามเง่ือนไขที่
กําหนด  ดังต่อไปนี้   

   ๑) ที่ดินแปลงที่ตั้งอาคารต้องอยู่ติดถนนสาธารณะท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า   
๔๐  เมตร 
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   ๒) แนวศูนย์กลางปากทางเข้าออกของรถยนต์ต้องอยู่ห่างจากทางร่วมทางแยกที่เป็น
ทางบรรจบกันของถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางตั้งแต่  ๑๔  เมตรขึ้นไป  ไม่น้อยกว่า  ๕๐๐  เมตร  
และมีทางคู่ขนานกับถนนสาธารณะเชื่อมต่อกับทางเข้าออกของรถยนต์ 

   ๓) มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของพื้นที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร  และมีที่ว่าง 
ที่จัดให้เป็นสวน  หรือบริเวณปลูกต้นไม้  หรือการนันทนาการไม่น้อยกว่าร้อยละย่ีสิบของที่ว่างดังกล่าว 

   ๔) มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นของอาคารทุกหลังต่อพื้นที่ที่ใช้เป็นที่ตั้ง
อาคารไม่เกิน  ๑.๕  ต่อ  ๑ 

   ๕) มีที่ว่างด้านหน้าของอาคารห่างจากริมเขตทางของถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า   
๗๕  เมตร  โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงริมเขตทางด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้ง
อาคาร 

   ๖) มีที่ว่างด้านข้างและด้านหลังของอาคารห่างจากที่ดินของผู้อื่นหรือริมเขตทางของ
ถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๒๐  เมตร  โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงเขตที่ดินของผู้อื่นหรือ
ริมเขตทางด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร 

   ๗) อาคารที่มีความสูงเกิน  ๑๐  เมตร  ต้องมีระยะห่างจากแนวเขตท่ีดินซึ่งเป็นที่ตั้ง
อาคารศูนย์ราชการหลักของจังหวัดหรืออําเภอ  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  และสถานศึกษา  ไม่น้อยกว่า  
๕๐๐  เมตร  โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงแนวเขตที่ดินของสถานที่ดังกล่าว 

   ๘) มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า  ๑  คัน  ต่อพื้นที่อาคาร  ๒๐  ตารางเมตร  สําหรับ  
๑,๐๐๐  ตารางเมตรแรก  ส่วนที่เกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร  ให้มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า  ๑  คัน   
ต่อพื้นที่อาคาร  ๔๐  ตารางเมตร  เศษของ  ๔๐  ตารางเมตร  ให้คิดเป็น  ๔๐  ตารางเมตร   

   ๙) ที่พักมูลฝอยต้องมีระยะห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นหรือถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า  
๑๐  เมตร  และต้องมีระยะห่างจากสถานท่ีประกอบอาหารและสถานที่เก็บอาหารไม่น้อยกว่า  ๔  เมตร  
แต่ถ้าที่พักมูลฝอยมีขนาดความจุเกิน  ๓  ลูกบาศก์เมตร  ต้องมีระยะห่างจากสถานที่ดังกล่าวไม่น้อยกว่า  
๑๐  เมตร  และสามารถขนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก 

   ทั้งนี้  การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินถึงพื้นดาดฟ้า  สําหรับอาคาร
ทรงจั่วหรือป้ันหยาให้วัดจากระดับพื้นดินถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

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 
ในวันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ใช้บังคับ  ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทยน้ี  
แต่ห้ามดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารดังกล่าวให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้าม
ตามที่กําหนดในข้อ  ๓  ข้อ  ๔  และข้อ  ๕ 



 หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๘๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ข้อ ๘ อาคารที่ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้ตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้นก่อนวันที่
ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ใช้บังคับ  และยังก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จ   
ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทยน้ี  แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือ
การแจ้งให้เป็นการขัดต่อประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ไม่ได้ 

ข้อ ๙ ประกาศกระทรวงมหาดไทยน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 


