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ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท
ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดเลย
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด
หรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดเลย 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 กําหนดให้ ท้องที่จังหวัดเลย เว้น แต่พื้นที่บริ เวณตามกฎกระทรวงกําหนดบริเวณ
ห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่
ตําบลเมือง ตําบลชัยพฤกษ์ ตําบลกุดป่อง และตําบลนาอาน อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย พ.ศ. ๒๕๔๗
เป็นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง โดยห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรม
ประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลัง
ตั้งแต่ ๓๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป เว้นแต่การก่อสร้างอาคารตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในข้อ ๔ และข้อ ๕
ข้อ ๔ ภายในท้องที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลเขาแก้ว
อําเภอเชียงคาน
(๒) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลเชียงคาน
อําเภอเชียงคาน
(๓) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลด่านซ้าย
อําเภอด่านซ้าย
(๔) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลท่าลี่
อําเภอท่าลี่
(๕) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลนาด้วง
อําเภอนาด้วง
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(๖) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลนาแห้ว
อําเภอนาแห้ว
(๗) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลเชียงกลม
อําเภอปากชม
(๘) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลปากชม
อําเภอปากชม
(๙) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลภูกระดึง
อําเภอภูกระดึง
(๑๐) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลภูเรือ
อําเภอภูเรือ
(๑๑) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลนาอ้อ
อําเภอเมืองเลย
(๑๒) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลน้ําสวย
อําเภอเมืองเลย
(๑๓) ในท้องที่เขตเทศบาลเมืองวังสะพุง
อําเภอวังสะพุง
(๑๔) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลหนองหิน
อําเภอหนองหิน
ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง ดังต่อไปนี้
(ก) อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการ
ในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังตั้งแต่ ๓๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร เว้นแต่
จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนด ดังต่อไปนี้
๑) ที่ดินแปลงที่ตั้งอาคารต้องอยู่ติดถนนสาธารณะที่มีช่องทางจราจรไม่น้อยกว่า ๔ ช่องทาง
หรื อมี ขนาดเขตทางไม่ น้อ ยกว่า ๒๐ เมตร และจะต้ องบรรจบกั บถนนสาธารณะที่ มีข นาดเขตทาง
ที่เท่ากันหรือมากกว่า
๒) แนวศูนย์กลางปากทางเข้าออกของรถยนต์ต้องอยู่ห่างจากทางร่วมทางแยกที่เป็น
ทางบรรจบกันของถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางตั้งแต่ ๑๔ เมตรขึ้นไป ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร
๓) มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร และมีที่ว่างที่จัด
ให้เป็นสวน หรือบริเวณปลูกต้นไม้ หรือการนันทนาการไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของที่ว่างดังกล่าว
๔) มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นของอาคารทุกหลังต่อพื้นที่ที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
ไม่เกิน ๐.๘ ต่อ ๑
๕) มีที่ว่างด้านหน้าของอาคารห่างจากริมเขตทางของถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร
โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงริมเขตทางด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
๖) มีที่ว่างด้านข้างและด้านหลังของอาคารห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นหรือ ริมเขตทาง
ของถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงเขตที่ดินของผู้อื่น
หรือริมเขตทางด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
๗) อาคารที่มีความสูงเกิน ๑๐ เมตร ต้องมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งอาคาร
ศูนย์ราชการหลักของจังหวัดหรืออําเภอ ศาสนสถาน โบราณสถาน และสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เมตร
โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงแนวเขตที่ดินของสถานที่ดังกล่าว
๘) มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า ๑ คัน ต่อ พื้นที่อาคาร ๒๐ ตารางเมตร เศษของ
๒๐ ตารางเมตร ให้คิดเป็น ๒๐ ตารางเมตร
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๙) ที่พักมูลฝอยต้องมีระยะห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นหรือถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า
๑๐ เมตร และต้องมีระยะห่างจากสถานที่ประกอบอาหารและสถานที่เก็บอาหารไม่น้อยกว่า ๔ เมตร
แต่ถ้าที่พักมูลฝอยมีขนาดความจุเกิน ๓ ลูกบาศก์เมตร ต้องมีระยะห่างจากสถานที่ดังกล่าวไม่น้อยกว่า
๑๐ เมตร และสามารถขนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก
(ข) อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการ
ในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร
ทั้งนี้ การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินถึงพื้นดาดฟ้า สําหรับอาคารทรงจั่ว
หรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
ข้อ ๕ ภายในท้องที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ในท้องที่ตําบลจอมศรี
อําเภอเชียงคาน
(๒) ในท้องที่ตําบลเชียงคาน
อําเภอเชียงคาน
(๓) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลธาตุ
อําเภอเชียงคาน
(๔) ในท้องที่ตําบลนาซ่าว
อําเภอเชียงคาน
(๕) ในท้องที่ตําบลบุฮม
อําเภอเชียงคาน
(๖) ในท้องที่ตําบลปากตม
อําเภอเชียงคาน
(๗) ในท้องที่ตําบลหาดทรายขาว
อําเภอเชียงคาน
(๘) ในท้องที่ตําบลกกสะทอน
อําเภอด่านซ้าย
(๙) ในท้องที่ตําบลโคกงาม
อําเภอด่านซ้าย
(๑๐) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลศรีสองรัก
อําเภอด่านซ้าย
(๑๑) ในท้องที่ตําบลนาดี
อําเภอด่านซ้าย
(๑๒) ในท้องที่ตําบลนาหอ
อําเภอด่านซ้าย
(๑๓) ในท้องที่ตําบลปากหมัน
อําเภอด่านซ้าย
(๑๔) ในท้องที่ตําบลโป่ง
อําเภอด่านซ้าย
(๑๕) ในท้องที่ตําบลโพนสูง
อําเภอด่านซ้าย
(๑๖) ในท้องที่ตําบลวังยาว
อําเภอด่านซ้าย
(๑๗) ในท้องที่ตําบลอิปุ่ม
อําเภอด่านซ้าย
(๑๘) ในท้องที่ตําบลโคกใหญ่
อําเภอท่าลี่
(๑๙) ในท้องที่ตําบลท่าลี่
อําเภอท่าลี่
(๒๐) ในท้องที่ตําบลน้ําแคม
อําเภอท่าลี่
(๒๑) ในท้องที่ตําบลน้ําทูน
อําเภอท่าลี่
(๒๒) ในท้องที่ตําบลหนองผือ
อําเภอท่าลี่
(๒๓) ในท้องที่ตําบลอาฮี
อําเภอท่าลี่

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๗๔ ง
(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)
(๕๐)
(๕๑)
(๕๒)
(๕๓)
(๕๔)
(๕๕)
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ในท้องที่ตําบลท่าสวรรค์
ในท้องที่ตําบลท่าสะอาด
ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลนาดอกคํา
ในท้องที่ตําบลนาด้วง
ในท้องที่ตําบลนาพึง
ในท้องที่ตําบลนามาลา
ในท้องที่ตําบลแสงภา
ในท้องที่ตําบลเหล่ากอหก
ในท้องที่ตําบลชมเจริญ
ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลคอนสา
ในท้องที่ตําบลห้วยบ่อซืน
ในท้องที่ตําบลปากชม
ในท้องที่ตําบลห้วยพิชัย
ในท้องที่ตําบลหาดคัมภีร์
ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลท่าช้างคล้อง
ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลโนนปอแดง
ในท้องที่ตําบลโนนป่าซาง
ในท้องที่ตําบลบ้านเพิ่ม
ในท้องที่ตําบลผาขาว
ในท้องที่ตําบลผานกเค้า
ในท้องที่ตําบลภูกระดึง
ในท้องที่ตําบลศรีฐาน
ในท้องที่ตําบลห้วยส้ม
ในท้องที่ตําบลท่าศาลา
ในท้องที่ตําบลปลาบ่า
ในท้องที่ตําบลร่องจิก
ในท้องที่ตําบลลาดค่าง
ในท้องที่ตําบลสานตม
ในท้องที่ตําบลหนองบัว
ในท้องที่ตําบลแก่งศรีภูมิ
ในท้องที่ตําบลภูหอ
ในท้องที่ตําบลเลยวังไสย์

อําเภอนาด้วง
อําเภอนาด้วง
อําเภอนาด้วง
อําเภอนาด้วง
อําเภอนาแห้ว
อําเภอนาแห้ว
อําเภอนาแห้ว
อําเภอนาแห้ว
อําเภอปากชม
อําเภอปากชม
อําเภอปากชม
อําเภอปากชม
อําเภอปากชม
อําเภอปากชม
อําเภอผาขาว
อําเภอผาขาว
อําเภอผาขาว
อําเภอผาขาว
อําเภอผาขาว
อําเภอภูกระดึง
อําเภอภูกระดึง
อําเภอภูกระดึง
อําเภอภูกระดึง
อําเภอภูเรือ
อําเภอภูเรือ
อําเภอภูเรือ
อําเภอภูเรือ
อําเภอภูเรือ
อําเภอภูเรือ
อําเภอภูหลวง
อําเภอภูหลวง
อําเภอภูหลวง

๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๗๔ ง
(๕๖)
(๕๗)
(๕๘)
(๕๙)
(๖๐)
(๖๑)
(๖๒)
(๖๓)
(๖๔)
(๖๕)
(๖๖)
(๖๗)
(๖๘)
(๖๙)
(๗๐)
(๗๑)
(๗๒)
(๗๓)
(๗๔)
(๗๕)
(๗๖)
(๗๗)
(๗๘)
(๗๙)
(๘๐)
(๘๑)
(๘๒)
(๘๓)
(๘๔)
(๘๕)

หน้า ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

ในท้องที่ตําบลหนองคัน
ในท้องที่ตําบลห้วยสีเสียด
ในท้องที่ตําบลกกดู่
ในท้องที่ตําบลกกทอง
ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลนาดินดํา
ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลนาโป่ง
ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลนาอาน
ในท้องที่ตําบลนาแขม
ในท้องที่ตําบลน้ําสวย
ในท้องที่ตําบลน้ําหมาน
ในท้องที่ตําบลเมือง
ในท้องที่ตําบลศรีสองรัก
ในท้องที่ตําบลเสี้ยว
ในท้องที่ตําบลเขาหลวง
ในท้องที่ตําบลโคกขมิ้น
ในท้องที่ตําบลทรายขาว
ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลปากปวน
ในท้องที่ตําบลผาน้อย
ในท้องที่ตําบลผาบิ้ง
ในท้องที่ตําบลวังสะพุง
ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลศรีสงคราม
ในท้องที่ตําบลหนองงิ้ว
ในท้องที่ตําบลหนองหญ้าปล้อง
ในท้องที่ตําบลตาดข่า
ในท้องที่ตําบลปวนพุ
ในท้องที่ตําบลหนองหิน
ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลทรัพย์ไพวัลย์
ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลผาอินทร์แปลง
ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลเอราวัณ
ในท้องที่ตําบลผาสามยอด

อําเภอภูหลวง
อําเภอภูหลวง
อําเภอเมืองเลย
อําเภอเมืองเลย
อําเภอเมืองเลย
อําเภอเมืองเลย
อําเภอเมืองเลย
อําเภอเมืองเลย
อําเภอเมืองเลย
อําเภอเมืองเลย
อําเภอเมืองเลย
อําเภอเมืองเลย
อําเภอเมืองเลย
อําเภอวังสะพุง
อําเภอวังสะพุง
อําเภอวังสะพุง
อําเภอวังสะพุง
อําเภอวังสะพุง
อําเภอวังสะพุง
อําเภอวังสะพุง
อําเภอวังสะพุง
อําเภอวังสะพุง
อําเภอวังสะพุง
อําเภอหนองหิน
อําเภอหนองหิน
อําเภอหนองหิน
อําเภอเอราวัณ
อําเภอเอราวัณ
อําเภอเอราวัณ
อําเภอเอราวัณ

๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๗๔ ง

หน้า ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐

ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง ดังต่อไปนี้
(ก) อาคารพาณิ ช ยกรรมประเภทค้ า ปลี กค้ า ส่ ง ที่ มี พื้ นที่ ใ ช้ ส อยอาคารรวมกั นเพื่ อ ประกอบ
กิจการ ในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังตั้งแต่ ๓๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร
เว้นแต่จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดในข้อ ๔ (ก) ๑) ถึง ๙)
(ข) อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการ
ในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร เว้นแต่จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนด
ดังต่อไปนี้
๑) ที่ดินแปลงที่ตั้งอาคารต้องอยู่ติดถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๔๐ เมตร
๒) แนวศูนย์กลางปากทางเข้าออกของรถยนต์ต้องอยู่ห่างจากทางร่วมทางแยกที่เป็น
ทางบรรจบกันของถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางตั้งแต่ ๑๔ เมตรขึ้นไป ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เมตร
และมีทางคู่ขนานกับถนนสาธารณะเชื่อมต่อกับทางเข้าออกของรถยนต์
๓) มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของพื้นที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร และมีที่ว่างที่จัด
ให้เป็นสวนหรือบริเวณปลูกต้นไม้ หรือการนันทนาการไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของที่ว่างดังกล่าว
๔) มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นของอาคารทุกหลังต่อพื้นที่ที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
ไม่เกิน ๐.๘ ต่อ ๑
๕) มีที่ว่างด้านหน้าของอาคารห่างจากริมเขตทางของถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า ๗๕ เมตร
โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงริมเขตทางด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
๖) มีที่ว่างด้านข้างและด้านหลังของอาคารห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นหรือ ริมเขตทาง
ของถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงเขตที่ดินของผู้อื่น
หรือริมเขตทางด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
๗) อาคารที่มีความสูงเกิน ๑๐ เมตร ต้องมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งอาคาร
ศูนย์ราชการหลักของจังหวัดหรืออําเภอ ศาสนสถาน โบราณสถาน และสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เมตร
โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงแนวเขตที่ดินของสถานที่ดังกล่าว
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) ที่พักมูลฝอย ต้องมีระยะห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นหรือถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า
๑๐ เมตร และต้องมีระยะห่างจากสถานที่ประกอบอาหารและสถานที่เก็บอาหารไม่น้อยกว่า ๔ เมตร
แต่ถ้าที่พักมูลฝอยมีขนาดความจุเกิน ๓ ลูกบาศก์เมตร ต้องมีระยะห่างจากสถานที่ดังกล่าวไม่น้อยกว่า
๑๐ เมตร และสามารถขนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก
ทั้งนี้ การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินถึงพื้นดาดฟ้า สําหรับอาคารทรงจั่ว
หรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๗๔ ง

หน้า ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา
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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 ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้
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 ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

