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ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ในการวาง
และจัดทําผังเมืองรวมในท้องที่จังหวัดนครราชสีมา
พ.ศ. ๒๕๕๕
ตามที่ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่จะทําการสํารวจเพื่อการวางและจัดทํา
ผังเมื องรวม ในท้อ งที่ ๗๐ จั งหวั ด พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งใช้บั งคับ ในท้องที่จัง หวัด นครราชสีมาด้ว ย
และเพื่ อ ประโยชน์ ใ นการวางและจั ด ทํ า ผั ง เมื อ งรวมตามพระราชกฤษฎี ก าดั ง กล่ า ว อาศั ย อํ า นาจ
ตามความในมาตรา ๑๕ (๓) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ การผั งเมื อง พ.ศ. ๒๕๑๘ อั น เป็น กฎหมาย
ที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัด สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ
มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
ในฐานะเจ้าพนักงานการผัง โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมือง จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง” หมายความว่า อาคารที่ใช้ประโยชน์เพื่อการพาณิชยกรรม
ในอาคารหลังเดียวหรือหลายหลัง ที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการขายปลีกขายส่งสินค้า
อุปโภคและบริโภคหลายประเภทที่ใช้ในชีวิตประจําวัน ตั้งแต่ ๓๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป แต่ไม่หมายความ
รวมถึงตลาดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และอาคารที่ใช้ดําเนินการเพื่อส่งเสริมหรือจําหน่ายสินค้า
ซึ่งเป็นผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ของชุมชน
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับในท้องที่จังหวัดนครราชสีมา แต่ทั้งนี้ไม่หมายความรวมถึงบริเวณ
ตามกฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท
ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตําบลโคกสูง ตําบลบ้านโพธิ์ ตําบลจอหอ ตําบลตลาด ตําบลหมื่นไวย ตําบลพุดซา
ตําบลบ้านเกาะ ตําบลหนองกระทุ่ม ตําบลหนองจะบก ตําบลในเมือง ตําบลปรุใหญ่ ตําบลพะเนา
ตํ า บลหั ว ทะเล ตํ า บลมะเริ ง ตํ า บลสี มุ ม ตํ า บลบ้ า นใหม่ ตํ า บลโพธิ์ ก ลาง ตํ า บลหนองไผ่ ล ้ อ ม
ตําบลหนองระเวีย ง ตําบลโคกกรวด ตําบลหนองบัว ศาลา ตําบลสุร นารี อําเภอเมืองนครราชสีมา
ตําบลขามทะเลสอ ตําบลโป่งแดง อําเภอขามทะเลสอ และตําบลกุดจิก ตําบลนากลาง อําเภอสูงเนิน
จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๔๗ กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้
อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตําบลด่านช้าง ตําบลบัวใหญ่ ตําบลหนองแจ้งใหญ่
ตํ า บลโนนทองหลาง และตํ า บลเสมาใหญ่ อํ า เภอบั ว ใหญ่ จั ง หวั ด นครราชสี ม า พ.ศ. ๒๕๔๗
และกฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท
ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตําบลหลุมข้าว ตําบลลําคอหงษ์ ตําบลโนนสูง ตําบลเมืองปราสาท ตําบลด่านคล้า
และตําบลใหม่ อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๔๗
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ข้อ ๓ ที่ดินในบริเวณท้องที่ต ามข้อ ๒ ห้ามไม่ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อก่อสร้าง ดัด แปลง
ใช้ห รือเปลี่ย นการใช้เป็น อาคารพาณิช ยกรรมประเภทค้าปลีกค้ าส่ง ที่มี พื้น ที่ ใช้ส อยอาคารรวมกั น
เพื่อประกอบกิจการขายปลีกขายส่งสินค้าอุปโภคและบริโภคหลายประเภทที่ใช้ในชีวิตประจําวัน ตั้งแต่
๓๐๐ ตารางเมตรขึ้ น ไป เว้น แต่ บริ เ วณท้อ งที่ดั งต่ อไปนี้ ให้ ดํา เนิ น การเป็ น อาคารพาณิช ยกรรม
ประเภทค้าปลีกค้าส่งได้ตามขนาดและหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในข้อ ๔ หรือข้อ ๕ แล้วแต่กรณี
(๑) ในท้องที่ตําบลขุนทอง
อําเภอบัวใหญ่
(๒) ในท้องที่ตําบลโนนสําราญ
อําเภอแก้งสนามนาง
อําเภอแก้งสนามนาง
(๓) ในท้องที่ตําบลแก้งสนามนาง
(๔) ในท้องที่ตําบลโบสถ์
อําเภอพิมาย
(๕) ในท้องที่ตําบลหินดาด
อําเภอด่านขุนทด
(๖) ในท้องที่ตําบลห้วยบง
อําเภอด่านขุนทด
(๗) ในท้องที่ตําบลตะเคียน
อําเภอด่านขุนทด
(๘) ในท้องที่ตําบลวังโรงใหญ่
อําเภอสีคิ้ว
(๙) ในท้องที่ตําบลกฤษณา
อําเภอสีคิ้ว
อําเภอสีคิ้ว
(๑๐) ในท้องที่ตําบลหนองบัวน้อย
(๑๑) ในท้องที่ตําบลหนองสรวง
อําเภอขามทะเลสอ
(๑๒) ในท้องที่ตําบลบึงอ้อ
อําเภอขามทะเลสอ
(๑๓) ในท้องที่ตําบลหนองตะไก้
อําเภอสูงเนิน
(๑๔) ในท้องที่ตําบลไชยมงคล
อําเภอเมืองนครราชสีมา
(๑๕) ในท้องที่ตําบลบ้านใหม่
อําเภอหนองบุญมาก
(๑๖) ในท้องที่ตําบลไทยเจริญ
อําเภอหนองบุญมาก
(๑๗) ในท้องที่ตําบลหนองบุนนาก
อําเภอหนองบุญมาก
ข้อ ๔ การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้เป็นอาคารพาณิชยกรรม
ประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพื้น ที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการขายปลีกขายส่งสินค้าอุปโภค
และบริโภคหลายประเภทที่ใช้ในชีวิตประจําวัน ตั้งแต่ ๓๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ ์ดังต่อไปนี้
(๑) มีระยะห่างจากเขตเทศบาลไม่น้อยกว่า ๑๐ กิโลเมตร
(๒) ที่ดินแปลงที่ตั้งอาคารจะต้องอยู่ติดถนนสาธารณะที่มีช่องทางจราจรไม่น้อยกว่า ๔ ช่องทาง
หรือมีข นาดเขตทางไม่น ้อยกว่า ๒๐ เมตร และจะต้องบรรจบกับถนนสาธารณะที่มีข นาดเขตทาง
ที่เท่ากันหรือมากกว่า
(๓) แนวศูนย์กลางปากทางเข้าออกของรถยนต์ต้องอยู่ห่างจากทางร่วมทางแยกที่เป็นทางบรรจบกัน
ของถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางตั้งแต่ ๑๔ เมตรขึ้นไป ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร
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(๔) มีอัตราส่วนของพื้นที่อาคารคลุมดินต่อพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารไม่เกิน ๐.๓
(๕) มีอัตราส่วนของพื้นที่ใช้สอยรวมของอาคารต่อพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารไม่เกิน ๐.๘
(๖) มีอัตราส่วนของพื้นที่ว่างที่จัดให้เป็นสวนหรือบริเวณปลูกต้นไม้ หรือการนันทนาการต่อพื้นที่
ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐
(๗) มีที่ว่างด้านหน้าของอาคาร ห่างจากริมเขตทางของถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร
โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงริมเขตทางด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
(๘) มีที่ว่างด้านข้างและด้านหลังของอาคาร ห่างจากเขตที่ดิน ของผู้อื่น หรือริมเขตทางของ
ถนนสาธารณะไม่น ้อยกว่า ๑๕ เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุด ของอาคารถึงเขตที่ดินของผู้อื่น
หรือริมเขตทางด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
(๙) อาคารที่มีความสูงเกิน ๑๐ เมตร ต้องมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินซึ่งเป็น ที่ตั้งอาคาร
ศูนย์ราชการหลักของจังหวัดหรืออําเภอ ศาสนสถาน โบราณสถาน และสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เมตร
โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารที่ขออนุญาตถึงแนวเขตที่ดินของสถานที่ดังกล่าว
(๑๐) มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า ๑ คันต่อพื้นที่อาคาร ๒๐ ตารางเมตร เศษของ ๒๐ ตารางเมตร
ให้คิดเป็น ๒๐ ตารางเมตร
(๑๑) ที่พั ก มู ล ฝอย ต้ องมี ร ะยะห่ า งจากเขตที่ ดิ น ของผู ้ อื่น หรื อ ถนนสาธารณะไม่ น ้ อ ยกว่ า
๑๐ เมตร และต้องมีระยะห่างจากสถานที่ประกอบอาหารและสถานที่เก็บอาหารไม่น้อยกว่า ๔ เมตร
แต่ถ้าที่พักมูลฝอยมีขนาดความจุเกิน ๓ ลูกบาศก์เมตร ต้องมีระยะห่างจากสถานที่ดังกล่าวไม่น้อยกว่า
๑๐ เมตร และสามารถขนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก
(๑๒) กรณีอาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้แหล่งน้ําสาธารณะ เช่น แม่น้ํา คู คลอง ลําธาร
หรือลํากระโดง ต้องมีที่ว่างอันปราศจากอาคารและสิ่งก่อสร้างใด ๆ ในด้านที่ติดกับแหล่งน้ําสาธารณะนั้น
ถ้าแหล่งน้ําสาธารณะนั้นมีความกว้างน้อยกว่า ๑๐ เมตร ต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่า ๓ เมตร แต่ถ้าแหล่งน้ํา
สาธารณะนั้นมีความกว้างตั้งแต่ ๑๐ เมตรขึ้น ไป ต้องมีท่ีว่างไม่น ้อยกว่า ๖ เมตร สําหรับอาคาร
ที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้แหล่งน้ําสาธารณะขนาดใหญ่ เช่น บึง หรือทะเลสาบ ต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่า
๑๒ เมตร
ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้เป็นอาคารพาณิชยกรรม
ประเภทค้าปลีกค้าส่ง ที่มีพื้น ที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการขายปลีกขายส่งสินค้าอุปโภค
และบริโภคหลายประเภทที่ใช้ในชีวิต ประจําวัน เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(๑) มีระยะห่างจากเขตเทศบาลไม่น้อยกว่า ๑๕ กิโลเมตร
(๒) ที่ดินแปลงที่ตั้งอาคารจะต้องอยู่ติดทางหลวงแผ่นดินหรือถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ไม่น้อยกว่า ๔๐ เมตร
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(๓) แนวศู น ย์ ก ลางปากทางเข้ า ออกของรถยนต์ ต ้ อ งอยู ่ ห ่ า งจากทางร่ ว มทางแยกที่ เ ป็ น
ทางบรรจบกันของถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางตั้งแต่ ๑๔ เมตรขึ้นไป ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เมตร
และมีทางคู่ขนานกับถนนสาธารณะเชื่อมต่อกับทางเข้าออกของรถยนต์
(๔) มีอัตราส่วนของพื้นที่อาคารคลุมดินต่อพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารไม่เกิน ๐.๒
(๕) มีอัตราส่วนของพื้นที่ใช้สอยรวมของอาคารต่อพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารไม่เกิน ๐.๘
(๖) มีอัตราส่วนของพื้นที่ว่างที่จัดให้เป็นสวนหรือบริเวณปลูกต้นไม้ หรือการนันทนาการต่อพื้นที่
ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐
(๗) มีที่ว่างด้านหน้าของอาคาร ห่างจากริมเขตทางของถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า ๗๕ เมตร
โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงริมเขตทางด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
(๘) มีที่ว่างด้านข้างและด้านหลังของอาคาร ห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นหรือริมเขตทางของถนน
สาธารณะไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงเขตที่ดินของผู้อื่นหรือริมเขตทาง
ด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
(๙) อาคารที่มีความสูงเกิน ๑๐ เมตร ต้องมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินซึ่งเป็น ที่ตั้งอาคาร
ศูนย์ราชการหลักของจังหวัดหรืออําเภอ ศาสนสถาน โบราณสถาน และสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เมตร
โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารที่ขออนุญาตถึงแนวเขตที่ดินของสถานที่ดังกล่าว
(๑๐) มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า ๑ คัน ต่อพื้นที่อาคาร ๒๐ ตารางเมตร สําหรับพื้นที่อาคาร
๑,๐๐๐ ตารางเมตรแรก ส่ว นที่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ให้มีที่จอดรถยนต์ไม่น ้อยกว่า ๑ คัน
ต่อพื้นที่อาคาร ๔๐ ตารางเมตร เศษของ ๔๐ ตารางเมตร ให้คิดเป็น ๔๐ ตารางเมตร
(๑๑) ที่พั ก มู ล ฝอย ต้ องมี ร ะยะห่ า งจากเขตที่ ดิ น ของผู ้ อื่น หรื อ ถนนสาธารณะไม่ น ้ อ ยกว่ า
๑๐ เมตร และต้องมีระยะห่างจากสถานที่ประกอบอาหารและสถานที่เก็บอาหารไม่น้อยกว่า ๔ เมตร
แต่ถ้าที่พักมูลฝอยมีขนาดความจุเกิน ๓ ลูกบาศก์เมตร ต้องมีระยะห่างจากสถานที่ดังกล่าวไม่น้อยกว่า
๑๐ เมตร และสามารถขนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก
(๑๒) กรณีอาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้แหล่งน้ําสาธารณะ เช่น แม่น้ํา คู คลอง ลําธาร
หรือลํากระโดง ต้องมีที่ว่างอันปราศจากอาคารและสิ่งก่อสร้างใด ๆ ในด้านที่ติดกับแหล่งน้ําสาธารณะนั้น
ถ้าแหล่งน้ําสาธารณะนั้นมีความกว้างน้อยกว่า ๑๐ เมตร ต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่า ๓ เมตร แต่ถ้าแหล่งน้ํา
สาธารณะนั้นมีความกว้างตั้งแต่ ๑๐ เมตรขึ้น ไป ต้องมีที่ว่างไม่น ้อยกว่า ๖ เมตร สําหรับอาคาร
ที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้แหล่งน้ําสาธารณะขนาดใหญ่ เช่น บึง หรือทะเลสาบ ต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่า
๑๒ เมตร
ข้อ ๖ กรณีผู้ข ออนุญาตไม่อาจปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้อ ๔ (๗) ข้อ ๔ (๘) ข้อ ๕ (๗)
และข้อ ๕ (๘) ผู้ขออนุญาตอาจยื่นขอต่อผู้มีอํานาจหน้าที่ตามข้อ ๗ เพื่อนําเสนอคณะอนุกรรมการ
ผังเมืองระดับจังหวัดเพื่อพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตอาคารพาณิชยกรรมค้าปลีกค้าส่ง
เพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมได้ ทั้งนี้ ภายใต้กรอบหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๓๓ ง

หน้า ๘๖
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕

(๑) หลักเกณฑ์ต ามข้อ ๔ (๗) มีที่ว ่างด้านหน้าของอาคาร ห่างจากริมเขตทางของถนน
สาธารณะน้อยกว่า ๕๐ เมตรได้ แต่ทั้งนี้จะต้องไม่น้อยกว่า ๔๐ เมตร
(๒) หลักเกณฑ์ต ามข้อ ๔ (๘) มีที่ว ่างด้านข้างและด้านหลังของอาคาร ห่างจากเขตที่ดิน
ของผู้อื่นหรือริมเขตทางของถนนสาธารณะน้อยกว่า ๑๕ เมตรได้ แต่ทั้งนี้จะต้องไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร
(๓) หลักเกณฑ์ตามข้อ ๕ (๗) มีที่ว่างด้านหน้าของอาคาร ห่างจากริมเขตทางของถนนสาธารณะ
น้อยกว่า ๗๕ เมตรได้ แต่ทั้งนี้จะต้องไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร
(๔) หลักเกณฑ์ต ามข้อ ๕ (๘) มีที่ว ่างด้านข้างและด้านหลังของอาคารห่างจากเขตที่ดิน
ของผู้อื่นหรือริมเขตทางของถนนสาธารณะน้อยกว่า ๒๐ เมตรได้ แต่ทั้งนี้จะต้องไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร
ข้อ ๗ ให้ผู้มีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมหรืออนุญาตการก่อสร้างอาคารหรือผู้มีอํานาจหน้าที่
ในการควบคุมหรืออนุญาตการประกอบกิจการในเขตท้องที่จังหวัดนครราชสีมา ปฏิบัติการให้เป็นไปตาม
ประกาศนี้
ข้อ ๘ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ชวน ศิรินันท์พร
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
เจ้าพนักงานการผัง

