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กฎกระทรวง 
กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท 

ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดสิงห์บุร ี
พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
และมาตรา  ๘  (๑๐)  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  
มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ  ๑  ในกฎกระทรวงนี้ 
“อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง”  หมายความว่า  อาคารที่ใช้เพื่อประโยชน์ใน 

การขายปลีก  หรือขายส่ง  หรือทั้งขายปลีกและขายส่ง  ซ่ึงสินค้าอุปโภคและบริโภคหลายประเภทที่ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน  แต่ไม่หมายความรวมถึงตลาดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข  และอาคารที่มีกิจกรรมหลัก
เพื่อใช้ดําเนินการเพื่อส่งเสริมหรือจําหน่ายสินค้าซ่ึงเป็นผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ของชุมชน 

“ระดับพื้นดิน”  หมายความว่า  ระดับพื้นดินที่ก่อสร้างกรณีไม่มีการถมดิน  หรือระดับพื้นดิน 
ที่ก่อสร้างกรณีมีการถมดินที่ไม่สูงกว่าระดับถนนที่อยู่ใกล้ที่สุด  หรือระดับถนนกรณีมีการถมดินสูงกว่า
ระดับถนนที่อยู่ใกล้ที่สุด 

ข้อ ๒ การคํานวณพื้นที่ใช้สอยอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง  ให้คํานวณเฉพาะ
พื้นที่อาคารที่ใช้ประโยชน์เพื่อประกอบกิจการพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งเท่านั้น  โดยไม่ต้องนํา
พื้นที่เก็บสินค้า  พื้นที่สํานักงาน  และพื้นที่ส่วนอ่ืนที่อยู่ภายในอาคารมารวมคํานวณด้วย 

ข้อ ๓ กําหนดให้ท้องที่ จังหวัดสิงห์บุรี  เว้นแต่พื้นที่ตามกฎกระทรวงกําหนดบริเวณ 
ห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท  ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่
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ตําบลบางมัญ  ตําบลบางกระบือ  ตําบลบางพุทรา  ตําบลต้นโพธิ์  และตําบลม่วงหมู่  อําเภอเมืองสิงห์บุรี  
จังหวัดสิงห์บุรี  พ.ศ.  ๒๕๔๗  เป็นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง   
โดยห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกัน 
เพื่อประกอบกิจการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังตั้งแต่  ๓๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป 

ข้อ ๔ ภายใต้บังคับข้อ  ๓  ภายในพื้นที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ในท้องที่เขตเทศบาลเมืองบางระจัน อําเภอบางระจัน 
(๒) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลอินทร์บุรี อําเภออินทร์บุรี 
(๓) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลปากบาง อําเภอพรหมบุรี 
(๔) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลบางน้ําเชี่ยว อําเภอพรหมบุรี 
(๕) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลโพสังโฆ อําเภอค่ายบางระจัน 
(๖) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลถอนสมอ อําเภอท่าช้าง 
(๗) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลทับยา อําเภออินทร์บุรี 
(๘) ในท้องที่ตําบลจักรสีห์ อําเภอเมืองสิงห์บุรี 
(๙) ในท้องที่ตําบลหัวไผ่ อําเภอเมืองสิงห์บุรี 

(๑๐) ในท้องที่ตําบลม่วงหมู่ อําเภอเมืองสิงห์บุรี 
(๑๑) ในท้องที่ตําบลอินทร์บุรี อําเภออินทร์บุรี 
(๑๒) ในท้องที่ตําบลงิ้วราย อําเภออินทร์บุรี 
(๑๓) ในท้องที่ตําบลน้ําตาล อําเภออินทร์บุรี 
(๑๔) ในท้องที่ตําบลชีน้ําร้าย อําเภออินทร์บุรี 
(๑๕) ในท้องที่ตําบลประศุก อําเภออินทร์บุรี 
(๑๖) ในท้องที่ตําบลท่างาม อําเภออินทร์บุรี 
(๑๗) ในท้องที่ตําบลทองเอน อําเภออินทร์บุรี 
(๑๘) ในท้องที่ตําบลโพธิ์ชัย อําเภออินทร์บุรี 
(๑๙) ในท้องที่ตําบลห้วยชัน อําเภออินทร์บุรี 
(๒๐) ในท้องที่ตําบลไม้ดัด อําเภอบางระจัน 
(๒๑) ในท้องที่ตําบลสิงห์ อําเภอบางระจัน 
(๒๒) ในท้องที่ตําบลโพธิ์ชนไก่ อําเภอบางระจัน 
(๒๓) ในท้องที่ตําบลเชิงกลัด อําเภอบางระจัน 
(๒๔) ในท้องที่ตําบลแม่ลา อําเภอบางระจัน 
(๒๕) ในท้องที่ตําบลบ้านจ่า อําเภอบางระจัน 
(๒๖) ในท้องที่ตําบลพักทัน อําเภอบางระจัน 
(๒๗) ในท้องที่ตําบลสระแจง อําเภอบางระจัน 
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(๒๘) ในท้องที่ตําบลบ้านหม้อ อําเภอพรหมบุรี 
(๒๙) ในท้องที่ตําบลบ้านแป้ง อําเภอพรหมบุรี 
(๓๐) ในท้องที่ตําบลหัวป่า อําเภอพรหมบุรี 
(๓๑) ในท้องที่ตําบลโรงช้าง อําเภอพรหมบุรี 
(๓๒) ในท้องที่ตําบลพระงาม อําเภอพรหมบุรี 
(๓๓) ในท้องที่ตําบลโพสังโฆ อําเภอค่ายบางระจัน 
(๓๔) ในท้องที่ตําบลโพทะเล อําเภอค่ายบางระจัน 
(๓๕) ในท้องที่ตําบลท่าข้าม อําเภอค่ายบางระจัน 
(๓๖) ในท้องที่ตําบลคอทราย อําเภอค่ายบางระจัน 
(๓๗) ในท้องที่ตําบลหนองกระทุ่ม อําเภอค่ายบางระจัน 
(๓๘) ในท้องที่ตําบลบางระจัน อําเภอค่ายบางระจัน 
(๓๙) ในท้องที่ตําบลโพประจักษ์ อําเภอท่าช้าง 
(๔๐) ในท้องที่ตําบลวิหารขาว อําเภอท่าช้าง 

ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อ 
ประกอบกิจการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังตั้งแต่  ๓๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร  
เว้นแต่จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 

๑) ที่ดินแปลงที่ตั้งอาคารจะต้องอยู่ติดถนนสาธารณะที่มีช่องทางจราจรไม่น้อยกว่า  ๔  ช่องทาง  
หรือมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๒๐  เมตร  และจะต้องบรรจบกับถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางที่เท่ากัน
หรือมากกว่า 

๒) แนวศูนย์กลางปากทางเข้าออกของรถยนต์ต้องอยู่ห่างจากทางร่วมทางแยกที่เป็นทางบรรจบกัน
ของถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางตั้งแต่  ๑๔  เมตรขึ้นไปไม่น้อยกว่า  ๕๐๐  เมตร 

๓) มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร 
๔) มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นของอาคารทุกหลังต่อพื้นที่ที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารไม่เกิน  

๑.๕  ต่อ  ๑ 
๕) มีอัตราส่วนของพื้นที่ว่างที่จัดให้เป็นสวน  หรือบริเวณปลูกต้นไม้  หรือการนันทนาการ 

ต่อพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบ 
๖) มีที่ว่างด้านหน้าของอาคารห่างจากริมเขตทางของถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๕๐  เมตร  

โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงริมเขตทางด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร 
๗) มีที่ว่างด้านข้างและด้านหลังของอาคารห่างจากที่ดินของผู้อ่ืนหรือริมเขตทางของถนนสาธารณะ

ไม่น้อยกว่า  ๑๕  เมตร  โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงเขตที่ดินของผู้อ่ืนหรือริมเขตทาง 
ด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร 
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๘) อาคารที่มีความสูงเกิน  ๑๐  เมตร  ต้องมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินซ่ึงเป็นที่ตั้งอาคาร
ศูนย์ราชการหลักของจังหวัดหรืออําเภอ  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  และสถานศึกษาไม่น้อยกว่า  ๕๐๐  เมตร  
โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงแนวเขตที่ดินของสถานที่ดังกล่าว 

๙) มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า  ๑  คัน  ต่อพื้นที่อาคาร  ๒๐  ตารางเมตร  เศษของ  ๒๐  ตารางเมตร 
ให้คิดเป็น  ๒๐  ตารางเมตร 

๑๐) ที่พักมูลฝอยต้องมีระยะห่างจากเขตที่ดินของผู้อ่ืนหรือถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๑๐  เมตร  
และต้องมีระยะห่างจากสถานที่ประกอบอาหารและสถานที่เก็บอาหารไม่น้อยว่า  ๔  เมตร  แต่ถ้าที่พักมูลฝอย 
มีขนาดความจุเกิน  ๓  ลูกบาศก์เมตร  ต้องมีระยะห่างจากสถานที่ดังกล่าวไม่น้อยกว่า  ๑๐  เมตร   
และสามารถขนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก 

ทั้งนี้  การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินถึงพื้นดาดฟ้า  สําหรับอาคารทรงจ่ัว 
หรือป้ันหยาให้วัดจากระดับพื้นดินถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

ข้อ ๕ ภายใต้บังคับข้อ  ๓  ภายในพื้นที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ในท้องที่ตําบลโพกรวม อําเภอเมืองสิงห์บุรี 
(๒) ในท้องที่ตําบลต้นโพธิ์ อําเภอเมืองสิงห์บุรี 
(๓) ในท้องที่ตําบลบางมัญ อําเภอเมืองสิงห์บุรี 
(๔) ในท้องที่ตําบลบางกระบือ อําเภอเมืองสิงห์บุรี 

ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งดังต่อไปนี้ 
(ก) อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบ

กิจการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังตั้งแต่  ๓๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร
เว้นแต่จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดในข้อ  ๔  ๑)  ถึง  ๑๐) 

(ข) อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบ
กิจการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังเกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร  เว้นแต่จะเป็นไปตามเงื่อนไข 
ที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 

 ๑) ที่ดินแปลงที่ตั้งอาคารจะต้องอยู่ติดทางหลวงแผ่นดินหรือถนนสาธารณะที่มีขนาด 
เขตทางไม่น้อยกว่า  ๔๐  เมตร 

 ๒) แนวศูนย์กลางปากทางเข้าออกของรถยนต์ต้องอยู่ห่างจากทางร่วมทางแยกที่เป็น 
ทางบรรจบกันของถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางตั้งแต่  ๑๔  เมตรขึ้นไปไม่น้อยกว่า  ๕๐๐  เมตร  และมี
ทางคู่ขนานกับถนนสาธารณะเชื่อมต่อกับทางเข้าออกของรถยนต์ 

 ๓) มีที่วา่งไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของพื้นที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร 
 ๔) มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นของอาคารทุกหลังต่อพื้นที่ที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร 

ไม่เกิน  ๑.๕  ต่อ  ๑ 
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 ๕) มีอัตราส่วนของพื้นที่ว่างที่จัดให้เป็นสวน  บริเวณปลูกต้นไม้  หรือการนันทนาการ 
ต่อพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบ 

 ๖) มีที่ว่างด้านหน้าของอาคารห่างจากริมเขตทางของถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๗๕  เมตร  
โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงริมเขตทางด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร 

 ๗) มีที่ว่างด้านข้างและด้านหลังของอาคารห่างจากที่ดินของผู้อ่ืนหรือริมเขตทางของถนนสาธารณะ
ไม่น้อยกว่า  ๒๐  เมตร  โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงเขตที่ดินของผู้อ่ืนหรือริมเขตทางด้าน
ที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร 

 ๘) อาคารที่มีความสูงเกิน  ๑๐  เมตร  ต้องมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินซ่ึงเป็นที่ตั้ง
อาคารศูนย์ราชการหลักของจังหวัดหรอือําเภอ  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  และสถานศึกษาไม่น้อยกว่า  
๕๐๐  เมตร  โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงแนวเขตที่ดินของสถานที่ดังกล่าว 

 ๙) มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า  ๑  คัน  ต่อพื ้นที่อาคาร  ๒๐  ตารางเมตร  เศษของ   
๒๐  ตารางเมตร  ให้คิดเป็น  ๒๐  ตารางเมตร 

 ๑๐) ที่พักมูลฝอยต้องมีระยะห่างจากที่ดินของผู้ อ่ืนหรือถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า   
๑๐  เมตร  และต้องมีระยะห่างจากสถานที่ประกอบอาหารและสถานที่เก็บอาหารไม่น้อยกว่า  ๔  เมตร  
แต่ถ้าที่พักมูลฝอยมีขนาดความจุเกิน  ๓  ลูกบาศก์เมตร  ต้องมีระยะห่างจากสถานที่ดังกล่าวไม่น้อยกว่า  
๑๐  เมตร  และสามารถขนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก 

ทั้งนี้  การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินถึงพื้นดาดฟ้า  สําหรับอาคารทรงจ่ัว 
หรือป้ันหยาให้วัดจากระดับพื้นดินถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

ข้อ ๖ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดตามข้อ  ๓  ข้อ  ๔  และข้อ  ๕  ห้ามบุคคลใดดัดแปลง
หรือเปล่ียนการใช้อาคารใด ๆ  ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๓  
ข้อ  ๔  และข้อ  ๕ 

ข้อ ๗ อาคารที่มีอยู่แล้วในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดตามข้อ  ๓  ข้อ  ๔  และข้อ  ๕  ก่อนหรือ 
ในวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้  แต่ห้ามดัดแปลงหรือ
เปล่ียนการใช้อาคารดังกล่าวให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๓  
ข้อ  ๔  และข้อ  ๕ 

ข้อ ๘ อาคารที่ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้นก่อน
วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  และยังก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้ไม่แล้วเสร็จ  ให้ได้รับยกเว้น
ไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้  แต่จะขอเปล่ียนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อ
กฎกระทรวงนี้ไม่ได้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๙  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

จารุพงศ์  เรืองสุวรรณ 
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  เน่ืองจากได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย  
เรื่อง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท  ในพื้นที่
บางส่วนในท้องที่จังหวัดสิงห์บุรี  ลงวันที่  ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๕๕  ซึ่งมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่  ๑๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๕  
เป็นต้นมา  แต่มาตรา  ๑๓  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  บัญญัติว่า  ถ้าไม่มี
การออกกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถ่ินภายในหน่ึงปีนับแต่วันที่ประกาศน้ันมีผลใช้บังคับ  ให้ประกาศ
ดังกล่าวเป็นอันยกเลิก  และโดยที่สมควรห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท 
ในบริเวณดังกล่าวต่อไป  เพื่อประโยชน์ในด้านการป้องกันอัคคีภัย  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  การผังเมือง  
การสถาปัตยกรรม  และการอํานวยความสะดวกแก่การจราจร  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงน้ี 


