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กฎกระทรวง 

ก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดดัแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนดิหรือบางประเภท 
ในพ้ืนที่บางสว่นในท้องที่จงัหวดัยโสธร 

พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 

 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
และมาตรา  ๘  (๑๐)  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒
และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจ 
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมอาคาร
ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ 
“อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง”  หมายความว่า  อาคารที่ใช้เพ่ือประโยชน์ในการขายปลีก  

หรือขายส่ง  หรือทั้งขายปลีกและขายส่ง  ซึ่งสินค้าอุปโภคและบริโภคหลายประเภทที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
แต่ไม่หมายความรวมถึงตลาดตามกฎหมายวา่ดว้ยการสาธารณสุข  และอาคารที่มีกิจกรรมหลักเพ่ือใช้ด าเนินการ
เพื่อส่งเสริมหรือจ าหน่ายสินค้าซึ่งเป็นผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ของชุมชน 

“ระดับพ้ืนดิน”  หมายความว่า  ระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างกรณีไม่มีการถมดิน  หรือระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้าง
กรณีมีการถมดินที่ไม่สูงกว่าระดับถนนที่อยู่ใกล้ที่สุด  หรือระดับถนนกรณีมีการถมดินสูงกว่าระดับถนน 
ที่อยู่ใกล้ที่สุด 

ข้อ ๒ การค านวณพ้ืนที่ใช้สอยอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง  ให้ค านวณเฉพาะ
พ้ืนที่อาคารที่ใช้ประโยชน์เพ่ือประกอบกิจการพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งเท่านั้น   โดยไม่ต้องน า
พ้ืนที่เก็บสินค้า  พ้ืนที่ส านักงาน  และพื้นที่ส่วนอื่นที่อยู่ภายในอาคารมารวมค านวณด้วย 
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ต าบลน้ าค าใหญ่  ต าบลในเมือง  ต าบลตาดทอง  และต าบลเขื่องค า  อ าเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  พ.ศ.  ๒๕๔๗
เป็นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง  โดยห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรม
ประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพ้ืนที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพ่ือประกอบกิจการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลัง
ตั้งแต่  ๓๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป 

ข้อ ๔ ภายใต้บังคับข้อ  ๓  ภายในพ้ืนที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ในท้องที่เขตเทศบาลต าบลกุดชุมพัฒนา อ าเภอกุดชุม 
(๒) ในท้องที่เขตเทศบาลต าบลค้อวัง อ าเภอค้อวัง 
(๓) ในท้องที่เขตเทศบาลต าบลค าเขื่อนแก้ว อ าเภอค าเขื่อนแก้ว 
(๔) ในท้องที่เขตเทศบาลต าบลดงแคนใหญ่ อ าเภอค าเขื่อนแก้ว 
(๕) ในท้องที่เขตเทศบาลต าบลทรายมูล อ าเภอทรายมูล 
(๖) ในท้องที่เขตเทศบาลต าบลนาเวียง อ าเภอทรายมูล 
(๗) ในท้องที่เขตเทศบาลต าบลค าเตย อ าเภอไทยเจริญ 
(๘) ในท้องที่เขตเทศบาลต าบลป่าติ้ว อ าเภอป่าติ้ว 
(๙) ในท้องที่เขตเทศบาลต าบลฟ้าหยาด อ าเภอมหาชนะชัย 

(๑๐) ในท้องที่เขตเทศบาลต าบลเดิด อ าเภอเมืองยโสธร 
(๑๑) ในท้องที่เขตเทศบาลต าบลตาดทอง อ าเภอเมืองยโสธร 
(๑๒) ในท้องที่เขตเทศบาลต าบลทุ่งแต้ อ าเภอเมืองยโสธร 
(๑๓) ในท้องที่เขตเทศบาลต าบลน้ าค าใหญ่ อ าเภอเมืองยโสธร 
(๑๔) ในท้องที่เขตเทศบาลต าบลส าราญ อ าเภอเมืองยโสธร 
(๑๕) ในท้องที่เขตเทศบาลต าบลกุดเชียงหมี อ าเภอเลิงนกทา 
(๑๖) ในท้องที่เขตเทศบาลต าบลบุ่งค้า อ าเภอเลิงนกทา 
(๑๗) ในท้องที่เขตเทศบาลต าบลเลิงนกทา อ าเภอเลิงนกทา 
(๑๘) ในท้องที่เขตเทศบาลต าบลศรีแก้ว อ าเภอเลิงนกทา 
(๑๙) ในท้องที่เขตเทศบาลต าบลสวาท อ าเภอเลิงนกทา 
(๒๐) ในท้องที่เขตเทศบาลต าบลสามแยก อ าเภอเลิงนกทา 
(๒๑) ในท้องที่เขตเทศบาลต าบลสามัคคี อ าเภอเลิงนกทา 
(๒๒) ในท้องที่เขตเทศบาลต าบลห้องแซง อ าเภอเลิงนกทา 

ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพ้ืนที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพ่ือประกอบกิจการ
ในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังตั้งแต่  ๓๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร  เว้นแต่
จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
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๑) ที่ดินแปลงที่ตั้งอาคารจะต้องอยู่ติดถนนสาธารณะที่มีช่องทางจราจรไม่น้อยกว่า  ๔  ช่องทาง  
หรือมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๒๐  เมตร  และจะต้องบรรจบกับถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางที่เท่ากัน
หรือมากกว่า 

๒) แนวศูนย์กลางปากทางเข้าออกของรถยนต์ต้องอยู่ห่างจากทางร่วมทางแยกที่เป็นทางบรรจบกัน
ของถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางตั้งแต่  ๑๔  เมตรขึ้นไปไม่น้อยกว่า  ๑๐๐  เมตร 

๓) มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบของพ้ืนที่ดินที่ใช้เป็นท่ีตั้งอาคาร  และมีที่ว่างที่จัดให้เป็นสวน  
หรือบริเวณปลูกต้นไม้  หรือการนันทนาการไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของที่ว่างดังกล่าว 

๔) มีอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมกันทุกชั้นของอาคารทุกหลังต่อพ้ืนที่ที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารไม่เกิน  
๐.๘  ต่อ  ๑ 

๕) มีที่ว่างด้านหน้าของอาคารห่างจากริมเขตทางของถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๕๐  เมตร  
โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงริมเขตทางด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร 

๖) มีที่ว่างด้านข้างและดา้นหลังของอาคารห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นหรือริมเขตทางของถนนสาธารณะ
ไม่น้อยกว่า  ๑๕  เมตร  โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงเขตที่ดินของผู้อื่นหรือริมเขตทาง 
ด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร 

๗) อาคารที่มีความสูงเกิน  ๑๐  เมตร  ต้องมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งอาคาร 
ศูนย์ราชการหลักของจังหวัดหรืออ าเภอ  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  และสถานศึกษาไม่น้อยกว่า  ๕๐๐  เมตร   
โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงแนวเขตที่ดินของสถานที่ดังกล่าว 

๘) มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า  ๑  คัน  ต่อพ้ืนที่อาคาร  ๒๐  ตารางเมตร  เศษของ  ๒๐  ตารางเมตร  
ให้คิดเป็น  ๒๐  ตารางเมตร 

๙) ที่พักมูลฝอยต้องมีระยะห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นหรือถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๑๐  เมตร  
และต้องมีระยะห่างจากสถานที่ประกอบอาหารและสถานที่เก็บอาหารไม่น้อยกว่า  ๔  เมตร  แต่ถ้าที่พักมูลฝอย 
มีขนาดความจุเกิน  ๓  ลูกบาศก์เมตร  ต้องมีระยะห่างจากสถานที่ดังกล่าวไม่น้อยกว่า   ๑๐  เมตร   
และสามารถขนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก 

ทั้งนี้  การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพ้ืนดินถึงพ้ืนดาดฟ้า  ส าหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยา
ให้วัดจากระดับพื้นดินถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

ข้อ ๕ ภายใต้บังคับข้อ  ๓  ภายในพ้ืนที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ในท้องที่ต าบลผือฮี อ าเภอมหาชนะชัย 
(๒) ในท้องที่ต าบลหัวเมือง อ าเภอมหาชนะชัย 
(๓) ในท้องที่ต าบลกุดแห่ อ าเภอเลิงนกทา 

ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งดังต่อไปนี้ 
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(ก) อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพ้ืนที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพ่ือประกอบกิจการ 
ในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังตั้งแต่  ๓๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร  เว้นแต่
จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในข้อ  ๔  ๑)  ถึง  ๙) 

(ข) อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพ้ืนที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพ่ือประกอบกิจกา 
รในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังเกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๑๐,๐๐๐  ตารางเมตร  เว้นแต่
จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 

 ๑) ที่ดินแปลงที่ตั้งอาคารมีระยะห่างจากเขตเทศบาลเมืองยโสธรและเขตเทศบาลต าบล 
ไม่น้อยกว่า  ๘  กิโลเมตร  โดยวัดจากหลักเขตเทศบาลเมืองยโสธรและหลักเขตเทศบาลต าบล 

 ๒) ที่ดินแปลงที่ตั้งอาคารจะต้องอยู่ติดทางหลวงแผ่นดินหรือถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่
น้อยกว่า  ๔๐  เมตร 

 ๓) แนวศูนย์กลางปากทางเข้าออกของรถยนต์ต้องอยู่ห่างจากทางร่วมทางแยกที่เป็น  
ทางบรรจบกันของถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางตั้งแต่   ๑๔  เมตรขึ้นไปไม่น้อยกว่า  ๕๐๐  เมตร   
และมีทางคู่ขนานกับถนนสาธารณะเชื่อมต่อกับทางเข้าออกของรถยนต์ 

 ๔) มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของพ้ืนที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร   และมีที่ว่าง 
ที่จัดให้เป็นสวน  หรือบริเวณปลูกต้นไม้  หรือการนันทนาการไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของที่ว่างดังกล่าว 

 ๕) มีอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมกันทุกชั้นของอาคารทุกหลังต่อพ้ืนที่ที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร 
ไม่เกิน  ๐.๘  ต่อ  ๑ 

 ๖) มีที่ว่างด้านหน้าของอาคารห่างจากริมเขตทางของถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๗๕  เมตร  
โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงริมเขตทางด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร 

 ๗) มีที่ว่างด้านข้างและด้านหลังของอาคารห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นหรือริมเขตทาง 
ของถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๒๐  เมตร  โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงเขตที่ดินของผู้อื่น
หรือริมเขตทางด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร 

 ๘) อาคารที่มีความสูงเกิน  ๑๐  เมตร  ต้องมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งอาคาร
ศูนย์ราชการหลักของจังหวัดหรืออ าเภอ  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  และสถานศึกษาไม่น้อยกว่า  ๕๐๐  เมตร
โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงแนวเขตที่ดินของสถานที่ดังกล่าว 

 ๙) มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า  ๑  คัน  ต่อพ้ืนที่อาคาร  ๒๐  ตารางเมตร  ส าหรับ  
๑,๐๐๐  ตารางเมตรแรก  ส่วนที่เกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร  ให้มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า  ๑  คัน   
ต่อพ้ืนที่อาคาร  ๔๐  ตารางเมตร  เศษของ  ๔๐  ตารางเมตร  ให้คิดเป็น  ๔๐  ตารางเมตร 
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 ๑๐) ที่พักมูลฝอยต้องมีระยะห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นหรือถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า   
๑๐  เมตร  และต้องมีระยะห่างจากสถานที่ประกอบอาหารและสถานที่เก็บอาหารไม่น้อยกว่า   ๔  เมตร  
แต่ถ้าที่พักมูลฝอยมีขนาดความจุเกิน  ๓  ลูกบาศก์เมตร  ต้องมีระยะห่างจากสถานที่ดังกล่าวไม่น้อยกว่า  
๑๐  เมตร  และสามารถขนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก 

ทั้งนี้  การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพ้ืนดินถึงพ้ืนดาดฟ้า  ส าหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยา
ให้วัดจากระดับพื้นดินถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

ข้อ ๖ ภายในบริเวณพ้ืนที่ที่ก าหนดตามข้อ  ๓  ข้อ  ๔  และข้อ  ๕  ห้ามบุคคลใดดัดแปลง
หรือเปลี่ยนการใช้อาคารใด  ๆ  ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทท่ีมีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในข้อ  ๓  
ข้อ  ๔  และข้อ  ๕ 

ข้อ ๗ อาคารที่มีอยู่แล้วในบริเวณพ้ืนที่ที่ก าหนดตามข้อ  ๓  ข้อ  ๔  และข้อ  ๕  ก่อนหรือในวันที่
กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้  แต่ห้ามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้
อาคารดังกล่าวให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในข้อ  ๓  ข้อ  ๔  และข้อ  ๕ 

ข้อ ๘ อาคารที่ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้ 
ตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคมุอาคาร  หรือที่ได้รับอนญุาตตามกฎหมายเฉพาะวา่ดว้ยกจิการนัน้กอ่นวนัที่
กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  และยังก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จ  ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติ
ตามกฎกระทรวงนี้  แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อกฎกระทรวงนี้ไม่ได้ 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๑๗  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

จารุพงศ์  เรอืงสุวรรณ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  เนื่องจากได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย  
เรื่อง  ก าหนดบรเิวณห้ามกอ่สรา้ง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท  ในพ้ืนที่บางส่วน
ในท้องที่จังหวัดยโสธร  ลงวันท่ี  ๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕  ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๕๕
เป็นต้นมา  แต่มาตรา  ๑๓  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  บัญญัติว่า  ถ้าไม่มี
การออกกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ประกาศนั้นมีผลใช้บังคับ  ให้ประกาศดังกล่าว
เป็นอันยกเลิก  และโดยที่สมควรห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท 
ในบริเวณดังกล่าวต่อไป  เพ่ือประโยชน์ในด้านการป้องกันอัคคีภัย  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  การผังเมือง
การสถาปัตยกรรม  และการอ านวยความสะดวกแก่การจราจร  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 


