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ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท
ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดสงขลา
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด
หรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดสงขลา เพื่อประโยชน์แห่งการผังเมืองและการอํานวย
ความสะดวกแก่การจราจร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๓
แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยคําแนะนําของอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง” หมายความว่า อาคารที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการขายปลีก
หรือขายส่ง หรือทั้งขายปลีกและขายส่ง ซึ่งสินค้าอุปโภคและบริโภคหลายประเภทที่ใช้ในชีวิตประจําวัน
แต่ไม่หมายความรวมถึงตลาดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และอาคารที่มีกิจกรรมหลักเพื่อใช้
ดําเนินการเพื่อส่งเสริมหรือจําหน่ายสินค้าซึ่งเป็นผลิตผล หรือผลิตภัณฑ์ของชุมชน
“ระดับพื้นดิน” หมายความว่า ระดับพื้นดินที่ก่อสร้างกรณีไม่มีการถมดิน หรือระดับพื้นดิน
ที่ก่อสร้างกรณีมีการถมดินที่ไม่สูงกว่าระดับถนนที่อยู่ใกล้ที่สุด หรือระดับถนนกรณีมีการถมดินสูงกว่า
ระดับถนนที่อยู่ใกล้ที่สุด
ข้อ ๒ การคํานวณพื้นที่ใช้สอยอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง ให้คํานวณเฉพาะ
พื้นที่อาคารที่ใช้ประโยชน์เพื่อประกอบกิจการพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งเท่านั้น โดยไม่ต้องนํา
พื้นที่เก็บสินค้า พื้นที่สํานักงาน และพื้นที่ส่วนอื่นที่อยู่ภายในอาคารมารวมคํานวณด้วย
ข้อ ๓ กํ า หนดให้ ท้ อ งที่ จั ง หวั ด สงขลา เว้ น แต่ พื้ น ที่ ต าม (๑) (๒) (๓) และ (๔)
เป็นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง โดยห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรม
ประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลัง
ตั้งแต่ ๓๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป เว้นแต่การก่อสร้างอาคารตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในข้อ ๔ และข้อ ๕
(๑) กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด
หรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตําบลบ่อยาง ตําบลเขารูปช้าง ตําบลเกาะแต้ว ตําบลพะวง
และตําบลทุ่งหวัง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา พ.ศ. ๒๕๔๗
(๒) กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด
หรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตําบลสะเดา ตําบลปริก ตําบลสํานักแต้ว และตําบลสํานักขาม
อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา พ.ศ. ๒๕๔๗
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(๓) กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด
หรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตําบลชิงโค ตําบลหัวเขา และตําบลสทิงหม้อ อําเภอสิงหนคร
และตําบลบ่อยาง ตําบลเกาะยอ ตําบลเขารูปช้าง และตําบลพะวง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
พ.ศ. ๒๕๔๗
(๔) กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด
หรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตําบลน้ําน้อย ตําบลคูเต่า ตําบลท่าข้าม ตําบลทุ่งใหญ่
ตําบลคลองแห ตําบลคลองอู่ตะเภา ตําบลหาดใหญ่ ตําบลคอหงส์ ตําบลควนลัง ตําบลฉลุง ตําบลทุ่งตําเสา
และตําบลบ้านพรุ อําเภอหาดใหญ่ ตําบลแม่ทอม และตําบลท่าช้าง อําเภอบางกล่ํา และตําบลนาหม่อม
อําเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา พ.ศ. ๒๕๔๗
ข้อ ๔ ภายในท้องที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลกระแสสินธุ์
อําเภอกระแสสินธุ์
(๒) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลเชิงแส
อําเภอกระแสสินธุ์
(๓) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลโคกม่วง
อําเภอคลองหอยโข่ง
(๔) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลทุ่งลาน
อําเภอคลองหอยโข่ง
(๕) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลควนเนียง
อําเภอควนเนียง
(๖) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลบางเหรียง
อําเภอควนเนียง
(๗) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลจะนะ
อําเภอจะนะ
(๘) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลบ้านนา
อําเภอจะนะ
(๙) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลเทพา
อําเภอเทพา
(๑๐) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลลําไพล
อําเภอเทพา
(๑๑) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลนาทวี
อําเภอนาทวี
(๑๒) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลนาทวีนอก
อําเภอนาทวี
(๑๓) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลท่าช้าง
อําเภอบางกล่ํา
(๑๔) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลบ้านหาร
อําเภอบางกล่ํา
(๑๕) ในท้องที่เขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง
อําเภอเมืองสงขลา
(๑๖) ในท้องที่เขตเทศบาลเมืองกําแพงเพชร
อําเภอรัตภูมิ
(๑๗) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลกําแพงเพชร
อําเภอรัตภูมิ
(๑๘) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลนาสีทอง
อําเภอรัตภูมิ
(๑๙) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลบ่อตรุ
อําเภอระโนด
(๒๐) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลปากแตระ
อําเภอระโนด
(๒๑) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลระโนด
อําเภอระโนด
(๒๒) ในท้องที่เขตเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์
อําเภอสะเดา
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(๒๓) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลคลองแงะ
อําเภอสะเดา
(๒๔) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลปริก
อําเภอสะเดา
(๒๕) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลสํานักขาม
อําเภอสะเดา
(๒๖) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลสทิงพระ
อําเภอสทิงพระ
(๒๗) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลสะบ้าย้อย
อําเภอสะบ้าย้อย
(๒๘) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลชะแล้
อําเภอสิงหนคร
(๒๙) ในท้องที่เขตเทศบาลเมืองคลองแห
อําเภอหาดใหญ่
(๓๐) ในท้องที่เขตเทศบาลเมืองควนลัง
อําเภอหาดใหญ่
(๓๑) ในท้องที่เขตเทศบาลเมืองคอหงส์
อําเภอหาดใหญ่
(๓๒) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลคูเต่า
อําเภอหาดใหญ่
(๓๓) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลทุ่งตําเสา
อําเภอหาดใหญ่
(๓๔) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลน้ําน้อย
อําเภอหาดใหญ่
(๓๕) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลบ้านไร่
อําเภอหาดใหญ่
(๓๖) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลพะตง
อําเภอหาดใหญ่
ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง ดังต่อไปนี้
(ก) อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการ
ในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังตั้งแต่ ๓๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร เว้นแต่
จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนด ดังต่อไปนี้
๑) ที่ดินแปลงที่ตั้งอาคารต้องอยู่ติดถนนสาธารณะที่มีช่องทางจราจรไม่น้อยกว่า ๔ ช่องทาง
หรือมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร และต้องบรรจบกับถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางที่เท่ากัน
หรือมากกว่า
๒) แนวศูนย์กลางปากทางเข้าออกของรถยนต์ต้องอยู่ห่างจากทางร่วมทางแยกที่เป็น
ทางบรรจบกันของถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางตั้งแต่ ๑๔ เมตร ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร
๓) มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร และมีที่ว่างที่จัดให้
เป็นสวนหรือบริเวณปลูกต้นไม้ หรือการนันทนาการไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของที่ว่างดังกล่าว
๔) มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นของอาคารทุกหลังต่อพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งอาคาร
ไม่เกิน ๑.๕ ต่อ ๑
๕) มีที่ว่างด้านหน้าของอาคารห่างจากริมเขตทางของถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร
โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงริมเขตทางด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
๖) มีที่ว่างด้านข้างและด้านหลังของอาคารห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นหรือริมเขตทาง
ของถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงเขตที่ดินของผู้อื่น
หรือริมเขตทางด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
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๗) อาคารต้องมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งอาคารศูนย์ราชการหลักของจังหวัด
หรืออําเภอ ศาสนสถาน โบราณสถาน และสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ เมตร และหากอาคาร
มีความสูงเกิน ๑๐ เมตร ระยะห่างดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุด
ของอาคารถึงแนวเขตที่ดินของสถานที่ดังกล่าว
๘) มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า ๑ คัน ต่อพื้นที่อาคาร ๒๐ ตารางเมตร เศษของ
๒๐ ตารางเมตร ให้คิดเป็น ๒๐ ตารางเมตร
๙) ที่พักมูลฝอยต้องมีระยะห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นหรือถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า
๑๐ เมตร และต้องมีระยะห่างจากสถานที่ประกอบอาหารและสถานที่เก็บอาหารไม่น้อยกว่า ๔ เมตร
แต่ถ้าที่พักมูลฝอยมีขนาดความจุเกิน ๓ ลูกบาศก์เมตร ต้องมีระยะห่างจากสถานที่ดังกล่าวไม่น้อยกว่า
๑๐ เมตร และสามารถขนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก
(ข) อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการ
ในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร
ทั้งนี้ การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินถึงพื้นดาดฟ้า สําหรับอาคารทรงจั่ว
หรือปั้นหยา ให้วัดจากระดับพื้นดินถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
ข้อ ๕ ภายในท้องที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ในท้องที่ตําบลเกาะใหญ่
อําเภอกระแสสินธุ์
(๒) ในท้องที่ตําบลโรง
อําเภอกระแสสินธุ์
(๓) ในท้องที่ตําบลคลองหอยโข่ง
อําเภอคลองหอยโข่ง
(๔) ในท้องที่ตําบลรัตภูมิ
อําเภอควนเนียง
(๕) ในท้องที่ตําบลห้วยลึก
อําเภอควนเนียง
(๖) ในท้องที่ตําบลขุนตัดหวาย
อําเภอจะนะ
(๗) ในท้องที่ตําบลคู
อําเภอจะนะ
(๘) ในท้องที่ตําบลแค
อําเภอจะนะ
(๙) ในท้องที่ตําบลท่าหมอไทร
อําเภอจะนะ
(๑๐) ในท้องที่ตําบลนาหว้า
อําเภอจะนะ
(๑๑) ในท้องที่ตําบลน้ําขาว
อําเภอจะนะ
(๑๒) ในท้องที่ตําบลสะกอม
อําเภอจะนะ
(๑๓) ในท้องที่ตําบลสะพานไม้แก่น
อําเภอจะนะ
(๑๔) ในท้องที่ตําบลเกาะสะบ้า
อําเภอเทพา
(๑๕) ในท้องที่ตําบลเทพา
อําเภอเทพา
(๑๖) ในท้องที่ตําบลท่าม่วง
อําเภอเทพา
(๑๗) ในท้องที่ตําบลปากบาง
อําเภอเทพา

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๕๗ ง
(๑๘)
(๑๙)
(๒๐)
(๒๑)
(๒๒)
(๒๓)
(๒๔)
(๒๕)
(๒๖)
(๒๗)
(๒๘)
(๒๙)
(๓๐)
(๓๑)
(๓๒)
(๓๓)
(๓๔)
(๓๕)
(๓๖)
(๓๗)
(๓๘)
(๓๙)
(๔๐)
(๔๑)
(๔๒)
(๔๓)
(๔๔)
(๔๕)
(๔๖)
(๔๗)
(๔๘)
(๔๙)

ในท้องที่ตําบลวังใหญ่
ในท้องที่ตําบลสะกอม
ในท้องที่ตําบลคลองกวาง
ในท้องที่ตําบลฉาง
ในท้องที่ตําบลท่าประดู่
ในท้องที่ตําบลนาหมอศรี
ในท้องที่ตําบลประกอบ
ในท้องที่ตําบลปลักหนู
ในท้องที่ตําบลสะท้อน
ในท้องที่ตําบลคลองแดน
ในท้องที่ตําบลแดนสงวน
ในท้องที่ตําบลตะเครียะ
ในท้องที่ตําบลท่าบอน
ในท้องที่ตําบลบ้านขาว
ในท้องที่ตําบลบ้านใหม่
ในท้องที่ตําบลปากแตระ
ในท้องที่ตําบลพังยาง
ในท้องที่ตําบลระโนด
ในท้องที่ตําบลระวะ
ในท้องที่ตําบลวัดสน
ในท้องที่ตําบลควนรู
ในท้องที่ตําบลคูหาใต้
ในท้องที่ตําบลท่าชะม่วง
ในท้องที่ตําบลกระดังงา
ในท้องที่ตําบลคลองรี
ในท้องที่ตําบลคูขุด
ในท้องที่ตําบลจะทิ้งพระ
ในท้องที่ตําบลชุมพล
ในท้องที่ตําบลดีหลวง
ในท้องที่ตําบลท่าหิน
ในท้องที่ตําบลบ่อดาน
ในท้องที่ตําบลบ่อแดง

หน้า ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา
อําเภอเทพา
อําเภอเทพา
อําเภอนาทวี
อําเภอนาทวี
อําเภอนาทวี
อําเภอนาทวี
อําเภอนาทวี
อําเภอนาทวี
อําเภอนาทวี
อําเภอระโนด
อําเภอระโนด
อําเภอระโนด
อําเภอระโนด
อําเภอระโนด
อําเภอระโนด
อําเภอระโนด
อําเภอระโนด
อําเภอระโนด
อําเภอระโนด
อําเภอระโนด
อําเภอรัตภูมิ
อําเภอรัตภูมิ
อําเภอรัตภูมิ
อําเภอสทิงพระ
อําเภอสทิงพระ
อําเภอสทิงพระ
อําเภอสทิงพระ
อําเภอสทิงพระ
อําเภอสทิงพระ
อําเภอสทิงพระ
อําเภอสทิงพระ
อําเภอสทิงพระ

๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๕๗ ง

หน้า ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

(๕๐) ในท้องที่ตําบลสนามชัย
อําเภอสทิงพระ
(๕๑) ในท้องที่ตําบลคูหา
อําเภอสะบ้าย้อย
(๕๒) ในท้องที่ตําบลจะแหน
อําเภอสะบ้าย้อย
(๕๓) ในท้องที่ตําบลทุ่งพอ
อําเภอสะบ้าย้อย
(๕๔) ในท้องที่ตําบลบ้านโหนด
อําเภอสะบ้าย้อย
(๕๕) ในท้องที่ตําบลเปียน
อําเภอสะบ้าย้อย
(๕๖) ในท้องที่ตําบลสะบ้าย้อย
อําเภอสะบ้าย้อย
ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง ดังต่อไปนี้
(ก) อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการ
ในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังตั้งแต่ ๓๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร เว้นแต่
จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดในข้อ ๔ (ก) ๑) ถึง ๙)
(ข) อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการ
ในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร เว้นแต่จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนด
ดังต่อไปนี้
๑) ที่ดินแปลงที่ตั้งอาคารต้องอยู่ติดถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๔๐ เมตร
๒) แนวศูนย์กลางปากทางเข้าออกของรถยนต์ต้องอยู่ห่างจากทางร่วมทางแยกที่เป็น
ทางบรรจบกันของถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางตั้งแต่ ๑๔ เมตร ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เมตร และ
มีทางคู่ขนานกับถนนสาธารณะเชื่อมต่อกับทางเข้าออกของรถยนต์
๓) มี ที่ ว่ า งไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละแปดสิ บ ของพื้ น ที่ ดิ น ที่ ใ ช้ เ ป็ น ที่ ตั้ ง อาคาร และมี ที่ ว่ า ง
ที่จัดให้เป็นสวนหรือบริเวณปลูกต้นไม้ หรือการนันทนาการไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของที่ว่างดังกล่าว
๔) มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นของอาคารทุกหลังต่อพื้นที่ที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
ไม่เกิน ๑.๕ ต่อ ๑
๕) มีที่ว่างด้านหน้าของอาคารห่างจากริมเขตทางของถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า ๗๕ เมตร
โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงริมเขตทางด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
๖) มีที่ว่างด้านข้างและด้านหลังของอาคารห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นหรือริมเขตทาง
ของถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงเขตที่ดินของผู้อื่น
หรือริมเขตทางด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
๗) อาคารต้ อ งมี ร ะยะห่ า งจากแนวเขตที่ ดิ น ซึ่ ง เป็ น ที่ ตั้ ง อาคารศู น ย์ ร าชการหลั ก
ของจังหวัดหรืออําเภอ ศาสนสถาน โบราณสถาน และสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ เมตร และ
หากอาคารมีความสูงเกิน ๑๐ เมตร ระยะห่างดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เมตร โดยวัดระยะจาก
ขอบนอกสุดของอาคารถึงแนวเขตที่ดินของสถานที่ดังกล่าว

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๕๗ ง

หน้า ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

๘) มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า ๑ คัน ต่อพื้นที่อาคาร ๒๐ ตารางเมตร สําหรับพื้นที่
อาคาร ๑,๐๐๐ ตารางเมตรแรก ส่วนที่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ให้มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า ๑ คัน
ต่อพื้นที่อาคาร ๔๐ ตารางเมตร เศษของ ๔๐ ตารางเมตร ให้คิดเป็น ๔๐ ตารางเมตร
๙) ที่พักมูลฝอยต้องมีระยะห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นหรือถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า
๑๐ เมตร และต้องมีระยะห่างจากสถานที่ประกอบอาหารและสถานที่เก็บอาหารไม่น้อยกว่า ๔ เมตร
แต่ถ้าที่พักมูลฝอยมีขนาดความจุเกิน ๓ ลูกบาศก์เมตร ต้องมีระยะห่างจากสถานที่ดังกล่าวไม่น้อยกว่า
๑๐ เมตร และสามารถขนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก
ในกรณีองค์การบริหารส่วนตําบลใดได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตําบล หรือได้มีประกาศ
กระทรวงมหาดไทยให้มีการเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตําบลเป็นเทศบาลเมือง หรือได้รับการยกฐานะ
เป็นเทศบาลนคร ตามหลักเกณฑ์แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม แล้วนั้น
ให้สามารถก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการ
ในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร โดยในกรณีที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกัน
เพื่อประกอบกิจการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังตั้งแต่ ๓๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร
ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดในข้อ ๔ (ก) ๑) ถึง ๙)
ทั้งนี้ การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินถึงพื้นดาดฟ้า สําหรับอาคารทรงจั่ว
หรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
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 ก่อนหรือในวันที่
ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ใช้บังคับให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้
แต่ห้ามดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารดังกล่าวให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้าม
ตามที่กําหนดในข้อ ๓ ข้อ ๔ และข้อ ๕
ข้อ ๘ อาคารที่ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้นก่อนวันที่
ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ ใ ช้ บั ง คั บ และยั ง ก่ อ สร้ า ง ดั ด แปลง หรื อ เปลี่ ย นการใช้ ไ ม่ แ ล้ ว เสร็ จ
ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาต
หรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ไม่ได้
ข้อ ๙ ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

