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กฎกระทรวง 
ใหใชบังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  และ
มาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  
มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๔๙  และมาตรา  ๕๐  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว  
ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับไดมีกําหนดหาป 
ขอ ๒ ใหใชบังคับผังเมืองรวม  ในทองที่กรุงเทพมหานคร  ภายในแนวเขตตามแผนที่ 

ทายกฎกระทรวงนี้ 
ขอ ๓ กฎกระทรวงนี้มิใหใชบังคับแกเขตพระราชฐานและพื้นที่ที่ไดใชหรือสงวนไวเพื่อ

ประโยชนในราชการทหาร 
ขอ ๔ ในกฎกระทรวงนี้ 
“การใชประโยชนที่ดิน”  หมายความวา  การใชที่ดินเพื่อประกอบกิจการใด ๆ  ไมวากิจการนั้น

จะกระทําบนพื้นดิน  เหนือพื้นดิน  หรือใตพื้นดิน  และไมวาจะอยูภายในอาคารหรือนอกอาคาร 
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“พื้นที่ประกอบการ”  หมายความวา  พื้นที่ที่ใชประกอบกิจการบนพื้นดิน  เหนือพื้นดิน  หรือ
ใตพื้นดิน  และใหหมายความรวมถึงพื้นที่ที่มีการใชประโยชนตอเนื่องของกิจการไมวาจะอยูภายในอาคาร
หรือนอกอาคาร 

“อัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดิน”  หมายความวา  อัตราสวนพื้นที่อาคารรวมทุกชั้นของ
อาคารทุกหลังตอพื้นที่ดินที่ใชเปนที่ต้ังอาคาร 

“อัตราสวนของที่วางตอพื้นที่อาคารรวม”  หมายความวา  อัตราสวนของที่วางอันปราศจาก 
ส่ิงปกคลุมตอพื้นที่อาคารรวมทุกชั้นของอาคารทุกหลังที่กอสรางในที่ดินแปลงเดียวกัน 

“สถานีบริการกาซ”  หมายความวา  สถานีบริการตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว  
และใหหมายความรวมถึงสถานีบริการกาซธรรมชาติเพื่อใชกับยานพาหนะดวย 

“สถานที่เก็บสินคา”  หมายความวา  สถานที่เก็บหรือพักสินคาหรือส่ิงของเพื่อประโยชนทางการคา
หรืออุตสาหกรรม  แตไมรวมถึงการเก็บสินคาหรือส่ิงของเพื่อรอการจําหนาย  ณ  สถานที่นั้น 

“ศูนยประชุมหรืออาคารแสดงสินคา”  หมายความวา  สถานที่ที่ต้ังข้ึนเพื่อใหบริการใชสถานที่
สําหรับจัดการประชุมหรือแสดงสินคาเปนการเฉพาะ 

“ตลาด”  หมายความวา  ตลาดที่จัดต้ังข้ึนตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขและใหหมายความ
รวมถึงตลาดนัดที่จัดต้ังข้ึนตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 

“ปาย”  หมายความวา  ปายหรือส่ิงที่สรางข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปาย 
“ต้ังอยูริมถนนสาธารณะ”  หมายความวา  ต้ังอยูบนที่ดินแปลงใดแปลงหนึ่งซ่ึงมีดานใดดานหนึ่ง

กวางไมนอยกวา  ๑๒  เมตร  ติดถนนสาธารณะซึ่งใชเปนทางเขาออก  และที่ดินแปลงนั้นต้ังอยูในระยะ
ไมเกิน  ๒๐๐  เมตร  จากจุดกึ่งกลางถนนสาธารณะนั้น 

“โรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมการเกษตร”  หมายความถึง  โรงงานใน
ลําดับที่  ๒  (๑)  (๒)  (๕)  (๖)  (๘)  (๙)  และ  (๑๑)  ลําดับที่  ๔  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕  )  (๖)  และ  (๗)  
ลําดับที่  ๕  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  และ  (๖)  ลําดับที่  ๖  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  และ  (๕)  ลําดับที ่ ๗  (๑)  
(๒)  (๓)  (๔)  และ  (๕)  ลําดับที่  ๘  (๑)  และ  (๒)  ลําดับที่  ๙  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  และ  (๖)  
ลําดับที่  ๑๒  (๗)  และ  (๘)  และลําดับที่  ๑๓  (๘)  ตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้ 
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ขอ ๕ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนแนวทาง
ในการพัฒนากรุงเทพมหานครในบริเวณแนวเขตตามขอ  ๒  ใหเปนเมืองนาอยู  มีสภาพแวดลอมที่ดี   
มีบริการพื้นฐานทางสังคม  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  อยางเพียงพอและไดมาตรฐาน  มีระบบ
คมนาคมขนสงที่สมบูรณและมีประสิทธิภาพ  สงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมของชาติ  และ 
เปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ  วิทยาการ  การบริหาร  และการปกครองของประเทศ 

ขอ ๖ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้มีนโยบายเพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนากรุงเทพมหานคร
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของผังเมืองรวม  ดังตอไปนี้ 

(๑) สงเสริมความเปนเมืองนาอยูโดยการพัฒนาบริการทางสังคม  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
ใหเพียงพอและไดมาตรฐาน 

(๒) สงเสริมการเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจในดานธุรกิจ  พาณิชยกรรม  และการบริการที่สําคัญ
ของประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

(๓) สงเสริมการเปนศูนยกลางดานการทองเที่ยว  และเปนทางผานเขาออกของประเทศและ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

(๔) สงเสริมการเปนศูนยกลางการบริหารการปกครอง  และเปนที่ต้ังของสถาบันที่สําคัญของ
ประเทศและนานาประเทศ 

(๕) สงเสริมและพัฒนาระบบขนสงมวลชน  และเชื่อมโยงโครงขายระบบคมนาคมขนสง 
ใหสมบูรณและมีประสิทธิภาพ 

(๖) สงเสริมการพัฒนา  ปรับปรุง  และฟนฟูยานที่อยูอาศัย  และศูนยชุมชน 
(๗) สงเสริมอุตสาหกรรมการผลิตที่ตองใชทักษะ  แรงงานฝมือ  และเทคโนโลยีชั้นสูงที่ไมมี

ความเสี่ยงตออุบัติภัยและปราศจากมลพิษ 
(๘) ดํารงรักษาพื้นที่เกษตรกรรมที่มีความอุดมสมบูรณ 
(๙) อนุรักษและฟนฟูศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมที่มีคุณคาทางศิลปกรรม  สถาปตยกรรม  

ประวัติศาสตร  และโบราณคดี 
 (๑๐) อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติที่คงคุณคาความงดงาม  บํารุง  รักษา  ฟนฟู  คุณภาพส่ิงแวดลอม  
และปองกันปญหาจากภัยธรรมชาติ 
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ขอ ๗ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของผังเมืองรวมนี้  ใหมีมาตรการดังตอไปนี้ 
(๑) ใหเจาของหรือผูครอบครองที่ดินที่ประสงคจะใชที่ดินเพื่อกอสรางอาคารหรือประกอบกิจการ

ที่ตองขออนุญาตหรือตองแจงตอเจาพนักงานตามกฎหมาย  แจงการใชประโยชนที่ดิน  หรือการเปลีย่นแปลง
การใชประโยชนที่ดินตอเจาพนักงานทองถิ่น 

(๒) ใหหนวยงานที่เกี่ยวของใชเปนแนวทางในการจัดงบประมาณเพื่อพัฒนาเมืองโดยยึดแนวทาง
ที่กําหนดไวในผังเมืองรวมเปนหลัก 

ขอ ๘ การใชประโยชนที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม  ใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใช
ประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภท  แผนผังแสดงที่โลง  แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง  
และรายการประกอบแผนผังทายกฎกระทรวงนี้ 

ขอ ๙ การใชประโยชนที่ดินตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภท
ทายกฎกระทรวงนี้  ใหเปนไปดังตอไปนี้ 

(๑) ที่ดินประเภท  ย.  ๑  ถึง  ย.  ๔  ที่กําหนดไวเปนสีเหลือง  ใหเปนที่ดินประเภทที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย  โดยมีวัตถุประสงคและจําแนกเปนบริเวณ  ดังตอไปนี้ 

 (ก)  ที่ดินประเภท  ย. ๑  มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมสภาพแวดลอมของการอยูอาศัย
บริเวณเขตชานเมือง  จําแนกเปนบริเวณ  ย. ๑ - ๑  ถึง  ย. ๑ - ๗ 

 (ข)  ที่ดินประเภท  ย. ๒  มีวัตถุประสงคเพื่อรองรับการขยายตัวของที่อยูอาศัยในบริเวณ
ชานเมือง  จําแนกเปนบริเวณ  ย. ๒ - ๑  ถึง  ย. ๒ - ๑๖ 

 (ค)  ที่ดินประเภท  ย. ๓  มีวัตถุประสงคเพื่อดํารงรักษาสภาพแวดลอมของการอยูอาศัย
บริเวณระหวางเขตเมืองชั้นในกับเขตชานเมือง  และบริเวณโดยรอบศูนยชุมชน  จําแนกเปนบริเวณ   
ย. ๓ - ๑  ถึง  ย. ๓ - ๑๐๖ 

 (ง)  ที่ดินประเภท  ย. ๔  มีวัตถุประสงคเพื่อดํารงรักษาสภาพแวดลอมของการอยูอาศัยบริเวณ
ระหวางเขตเมืองชั้นในกับเขตชานเมืองที่มีความสะดวกในการเดินทาง  จําแนกเปนบริเวณ  ย. ๔ - ๑   
ถึง  ย. ๔ - ๔๕ 
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(๒) ที่ดินประเภท  ย. ๕  ถึง  ย. ๗  ที่กําหนดไวเปนสีสม  ใหเปนที่ดินประเภทที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง  โดยมีวัตถุประสงคและจําแนกเปนบริเวณ  ดังตอไปนี้ 

 (ก)  ที่ดินประเภท  ย. ๕  มีวัตถุประสงคเพื่อรองรับการขยายตัวของที่อยูอาศัยจาก 
เขตเมืองชั้นใน  โดยเปนที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลางที่มีสภาพแวดลอมดีในบริเวณพื้นที่ตอเนื่องกับ
เขตเมืองชั้นในและบริเวณศูนยชุมชนชานเมือง  จําแนกเปนบริเวณ  ย. ๕ - ๑  ถึง  ย. ๕ - ๒๘ 

 (ข)  ที่ดินประเภท  ย. ๖  มีวัตถุประสงคเพื่อรองรับการอยูอาศัยใกลแหลงงานบริเวณพื้นที่
ตอเนื่องกับศูนยชุมชนชานเมือง  ศูนยพาณิชยกรรมชุมชน  และเขตอุตสาหกรรม  จําแนกเปนบริเวณ   
ย. ๖ - ๑  ถึง  ย. ๖ - ๕๑ 

 (ค)  ที่ดินประเภท  ย. ๗  มีวัตถุประสงคเพื่อรองรับการอยูอาศัยในบริเวณพื้นที่ตอเนื่อง
กับเขตเมืองชั้นในซึ่งอยูในเขตการใหบริการของระบบขนสงมวลชน  จําแนกเปนบริเวณ  ย. ๗ - ๑   
ถึง  ย. ๗ - ๒๐ 

(๓) ที่ดินประเภท  ย. ๘  ถึง  ย. ๑๐  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําตาล  ใหเปนที่ดินประเภทที่อยูอาศัย
หนาแนนมาก  โดยมีวัตถุประสงคและจําแนกเปนบริเวณ  ดังตอไปนี้ 

 (ก)  ที่ดินประเภท  ย. ๘  มีวัตถุประสงคเพื่อรองรับการอยูอาศัยในบริเวณพื้นที่เมืองชั้นใน
และบริเวณริมแมน้ําเจาพระยา  ที่มีการสงเสริมและดํารงรักษาทัศนียภาพและสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ  
จําแนกเปนบริเวณ  ย. ๘ - ๑  ถึง  ย. ๘ - ๒๑ 

 (ข)  ที่ดินประเภท  ย. ๙  มีวัตถุประสงคเพื่อรองรับการอยูอาศัยในบริเวณพื้นที่เมืองชั้นใน
ซ่ึงอยูในเขตการใหบริการของระบบขนสงมวลชน  จําแนกเปนบริเวณ  ย. ๙ - ๑  ถึง  ย. ๙ - ๔๒ 

 (ค)  ที่ดินประเภท  ย. ๑๐  มีวัตถุประสงคเพื่อรองรับการอยูอาศัยในบริเวณพื้นที่เมืองชั้นใน
ที่ตอเนื่องกับยานพาณิชยกรรมศูนยกลางเมือง  และในเขตการใหบริการของระบบขนสงมวลชน  
จําแนกเปนบริเวณ  ย. ๑๐ - ๑  ถึง  ย. ๑๐ - ๑๘ 

(๔) ที่ดินประเภท  พ. ๑  ถึง  พ. ๕  ที่กําหนดไวเปนสีแดง  ใหเปนที่ดินประเภทพาณิชยกรรม  
โดยมีวัตถุประสงคและจําแนกเปนบริเวณ  ดังตอไปนี้ 

 (ก)  ที่ดินประเภท  พ. ๑  มีวัตถุประสงคใหใชประโยชนเปนพาณิชยกรรมชุมชน  เพื่อกระจาย
กิจกรรมการคาและการบริการที่อํานวยความสะดวกตอการดํารงชีวิตประจําวันของประชาชนในบริเวณ
ที่อยูอาศัยชานเมือง  จําแนกเปนบริเวณ  พ. ๑ - ๑  ถึง  พ. ๑ - ๑๖ 
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 (ข)  ที่ดินประเภท  พ. ๒  มีวัตถุประสงคใหใชประโยชนเปนศูนยพาณิชยกรรมชุมชนยอย  
เพื่อกระจายกิจการการคาและบริการที่อํานวยความสะดวกตอการดํารงชีวิตประจําวันของประชาชนในเขตชุมชน  
ในพื้นที่เขตตอเมืองและชานเมือง  จําแนกเปนบริเวณ  พ. ๒ - ๑  ถึง  พ. ๒ - ๓ 

 (ค)  ที่ดินประเภท  พ. ๓  มีวัตถุประสงคใหใชประโยชนเปนศูนยพาณิชยกรรมชุมชนรอง
และพาณิชยกรรมเมือง  เพื่อรองรับการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจการคาและการบริการ  รวมทั้งการคา
และการบริการเฉพาะประเภทที่ใหบริการแกประชาชนโดยทั่วไป  จําแนกเปนบริเวณ  พ. ๓ - ๑   
ถึง  พ. ๓ - ๓๖ 

 (ง)  ที่ดินประเภท  พ. ๔  มีวัตถุประสงคใหใชประโยชนเปนศูนยชุมชนชานเมือง  และ
ศูนยพาณิชยกรรมรอง  เพื่อสงเสริมความเปนศูนยกลางทางธุรกิจ  การคา  การบริการ  และสันทนาการ  
ที่จะกอใหเกิดความสมดุลระหวางที่อยูอาศัยและแหลงงานของประชาชนที่อยูอาศัยบริเวณเขตชานเมือง  
และเพื่อสงเสริมการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ  การคา  การบริการ  และสันทนาการ  ในบริเวณโดยรอบ
ศูนยคมนาคมของระบบขนสงมวลชนและเขตรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของศูนยพาณิชยกรรมหลัก  
จําแนกเปนบริเวณ  พ. ๔ - ๑  ถึง  พ. ๔ - ๑๑ 

 (จ)  ที่ดินประเภท  พ. ๕  มีวัตถุประสงคใหใชประโยชนเปนศูนยพาณิชยกรรมหลัก  
เพื่อสงเสริมความเปนศูนยกลางทางธุรกิจ  การคา  การบริการ  และการทองเที่ยวในระดับภูมิภาค 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต  จําแนกเปนบริเวณ  พ. ๕ - ๑  ถึง  พ. ๕ - ๗ 

(๕) ที่ดินประเภท  อ. ๑  และ  อ. ๒  ที่กําหนดไวเปนสีมวง  ใหเปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม  
โดยมีวัตถุประสงคและจําแนกเปนบริเวณ  ดังตอไปนี้ 

 (ก)  ที่ดินประเภท  อ. ๑  มีวัตถุประสงคเพื่อเปนเขตอุตสาหกรรมเพื่อการบริหารและ
จัดการดานส่ิงแวดลอมสําหรับการประกอบกิจกรรมประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่มีมลพิษนอย  
จําแนกเปนบริเวณ  อ. ๑ - ๑  ถึง  อ. ๑ - ๕ 

 (ข)  ที่ดินประเภท  อ. ๒  มีวัตถุประสงคเพื่อนิคมอุตสาหกรรมซึ่งจัดต้ังข้ึนตามกฎหมาย
วาดวยการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  จําแนกเปนบริเวณ  อ. ๒ - ๑  ถึง  อ. ๒ - ๙ 

(๖) ที่ดินประเภท  อ. ๓  ที่กําหนดไวเปนสีเม็ดมะปราง  ใหเปนที่ดินประเภทคลังสินคา   
โดยมี วัตถุประสงค เพื่อคลังสินคา   การเก็บและขนถายสินคาเพื่อการขนสงในระดับภูมิภาค 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต  จําแนกเปนบริเวณ  อ. ๓ 
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(๗) ที่ดินประเภท  ก. ๑  และ  ก. ๒  ที่กําหนดไวเปนสีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว   
ใหเปนที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม  โดยมีวัตถุประสงคและจําแนกเปนบริเวณ  
ดังตอไปนี้ 

 (ก)  ที่ดินประเภท  ก. ๑  มีวัตถุประสงคเพื่อการสงวนรักษาสภาพทางธรรมชาติของพื้นที่ชนบท
และเกษตรกรรม  ในบริเวณที่มีขอจํากัดดานการระบายน้ําและมีความเสี่ยงตอการเกิดอุทกภัย  จําแนกเปน
บริเวณ  ก. ๑ - ๑  ถึง  ก. ๑ - ๒๐ 

 (ข)  ที่ดินประเภท  ก. ๒  มีวัตถุประสงคเพื่อการสงวนรักษาสภาพทางธรรมชาติของพื้นที่ชนบท
และเกษตรกรรม  จําแนกเปนบริเวณ  ก. ๒ - ๑  ถึง  ก. ๒ - ๒๑ 

(๘) ที่ดินประเภท  ก. ๓  และ  ก. ๔  ที่กําหนดไวเปนสีเขียว  ใหเปนที่ดินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม  โดยมีวัตถุประสงคและจําแนกเปนบริเวณ  ดังตอไปนี้ 

 (ก)  ที่ดินประเภท  ก. ๓  มีวัตถุประสงคเพื่อเกษตรกรรม  การสงวนรักษาสภาพทางธรรมชาติ  
และการสงเสริมเศรษฐกิจการเกษตร  จําแนกเปนบริเวณ  ก. ๓ - ๑  ถึง  ก. ๓ - ๔๘ 

 (ข)  ที่ดินประเภท  ก. ๔  มีวัตถุประสงคเพื่อเปนชุมชนและศูนยกลางการใหบริการทางสังคม  
และการสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม  จําแนกเปนบริเวณ  ก. ๔ - ๑  ถึง  ก. ๔ - ๑๕ 

(๙) ที่ดินประเภท  ศ. ๑  และ  ศ. ๒  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําตาลออน  ใหเปนที่ดินประเภทอนุรักษ
และสงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย  โดยมีวัตถุประสงคและจําแนกเปนบริเวณ  ดังตอไปนี้ 

 (ก)  ที่ดินประเภท  ศ. ๑  มีวัตถุประสงคเพื่อการอนุรักษและสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรม 
ของชาติ  และสงเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจดานการทองเที่ยว  จําแนกเปนบริเวณ  ศ. ๑ - ๑  ถึง  ศ. ๑ - ๖ 

 (ข)  ที่ดินประเภท  ศ. ๒  มีวัตถุประสงคเพื่อการอนุรักษและสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรม 
ของชาติ  และสงเสริมกิจกรรมดานพาณิชยกรรม  การบริการ  และการทองเที่ยวในเขตอนุรักษศิลปวัฒนธรรม  
จําแนกเปนบริเวณ  ศ. ๒ 

(๑๐) ที่ดินประเภท  ส.  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน  ใหเปนที่ดินประเภทสถาบันราชการ   
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  มีวัตถุประสงคเพื่อสถาบันราชการและกิจการของรัฐที่เกี่ยวกับ
การสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน  จําแนกเปนบริเวณ  ส. - ๑  ถึง  ส. - ๕๓ 
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ขอ ๑๐ การใชประโยชนที่ดินตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนก
ประเภทและแผนผังแสดงที่โลงทายกฎกระทรวงนี้  และที่ดินนั้นต้ังอยูริมถนนตอไปนี้  ใหมีที่วางหางจาก
แนวเขตทางไมนอยกวา  ๒  เมตร  เพื่อปลูกตนไม  เวนแตเปนการกอสรางร้ัว  กําแพง  ปอมยาม  ปายชื่ออาคาร
หรือสถานประกอบการ  ปายสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงหรือสถานีบริการกาซ  ทางเขาออกของอาคาร
หรือทางเขาออกของรถ 

(๑) ซอยสุขุมวิท  ๗๗  (ซอยออนนุช)  ทั้งสองฟาก  จากบริเวณที่ซอยสุขุมวิท  ๗๗  (ซอยออนนุช)  
ตัดกับถนนศรีนครินทร  ไปทางทิศตะวันออก  จนบรรจบกับถนนรมเกลา 

(๒) ถนนกรุงธนบุรีทั้งสองฟาก  จากบริเวณที่ถนนกรุงธนบุรีบรรจบกับถนนสมเด็จพระเจาตากสิน  
ไปทางทิศตะวันออก  จนจดเชิงสะพานสมเด็จพระเจาตากสิน 

(๓) ถนนกาญจนาภิเษกทั้งสองฟาก  จากสะพานขามคลองบางจาก  ไปทางทิศใต  จนจดจุดตัด
ของถนนกาญจนาภิเษกกับถนนพระรามที่  ๒ 

(๔) ถนนแจงวัฒนะทั้งสองฟาก  จากอนุสาวรียพิทักษรัฐธรรมนูญ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนอื  
จนจดสะพานขามคลองสงน้ําการประปานครหลวง 

(๕) ถนนฉลองกรุงทั้งสองฟาก  จากสะพานขามคลองลํากอไผ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  
จนบรรจบกับถนนสุวินทวงศ 

(๖) ถนนเชื่อมสัมพันธทั้งสองฟาก  จากบริเวณที่ถนนเชื่อมสัมพันธบรรจบกับถนนสุวินทวงศ  
ไปทางทิศเหนือ  จนบรรจบกับถนนเลียบวารี 

(๗) ถนนนวมินทรทั้งสองฟาก  จากบริเวณที่ถนนรามคําแหงบรรจบกับถนนนวมินทร  ไปทางทศิเหนอื  
จนบรรจบกับถนนรามอินทรา 

(๘) ถนนบรมราชชนนีทั้งสองฟาก  ในบริเวณตอไปนี้ 
 (ก) จากบริเวณที่คลองควายตัดกับถนนบรมราชชนนี  ไปทางทิศตะวันตก  จนจดสะพาน

ขามคลองทวีวัฒนา 
 (ข) จากบริเวณที่ถนนบรมราชชนนีตัดกับถนนจรัญสนิทวงศ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

และทิศตะวันตกเฉียงใต  จนจดทางรถไฟสายใต 
(๙) ถนนพระรามที่  ๒  ทั้งสองฟาก  จากบริเวณที่ถนนพระรามที่  ๒  บรรจบกับถนนสุขสวัสด์ิ  

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  จนจดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก 
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 (๑๐) ถนนพระรามที่  ๓  ทั้งสองฟาก  จากบริเวณที่ถนนพระรามที่  ๓  ตัดกับถนนเจริญกรุง
และถนนตก  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตและทิศเหนือ  จนจดจุดบรรจบของถนนนางลิ้นจ่ีกับถนน
พระรามที่  ๓ 
 (๑๑) ถนนพระรามที่  ๙  ทั้งสองฟาก  จากบริเวณที่ถนนพระรามที่  ๙  บรรจบกับถนนรัชดาภิเษก  
ไปทางทิศตะวันออก  จนจดจุดตัดของถนนพระรามที่  ๙  กับถนนรามคําแหง 
 (๑๒) ถนนรมเกลา  ในบริเวณตอไปนี้ 

 (ก) ถนนรมเกลาฟากตะวันตก  จากบริเวณที่ถนนรมเกลาตัดกับถนนรามคําแหง  ไปทางทิศใต  
จนบรรจบกับซอยสุขุมวิท  ๗๗  (ซอยออนนุช) 

 (ข) ถนนรมเกลาทั้งสองฟาก  จากบริเวณที่ถนนรมเกลาบรรจบกับถนนสุวินทวงศ   
ไปทางทิศใต  จนจดจุดตัดของถนนรมเกลากับถนนรามคําแหง 
 (๑๓) ถนนรัชดาภิเษกทั้งสองฟาก  ในบริเวณตอไปนี้ 

 (ก) จากบริเวณที่ถนนรัชดาภิเษกบรรจบกับถนนกรุงเทพ - นนทบุรี  ไปทางทิศตะวันออก 
เฉียงเหนือและทิศตะวันออก  จนจดคลองเปรมประชากร 

 (ข) จากบริเวณที่ถนนรัชดาภิเษกบรรจบกับถนนพระรามที่  ๙  และถนนอโศก - ดินแดง  
ไปทางทิศเหนือและทิศตะวันตก  จนจดจุดตัดของถนนรัชดาภิเษกกับถนนวิภาวดีรังสิต 

 (ค) จากบริเวณที่ถนนรัชดาภิเษกบรรจบกับถนนสมเด็จพระเจาตากสิน  ไปทางทิศตะวนัตก
เฉียงเหนือ  จนบรรจบกับถนนเพชรเกษม 

 (ง) จากบริเวณที่ถนนรัชดาภิเษกตัดกับถนนสุนทรโกษาและถนนอาจณรงค  ไปทางทิศเหนือ  
จนบรรจบกับถนนสุขุมวิท 
 (๑๔) ถนนรามคําแหงทั้งสองฟาก  จากบริเวณที่ถนนรามคําแหงตัดกับถนนศรีนครินทร  ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับถนนสุวินทวงศ 
 (๑๕) ถนนรามอินทราทั้งสองฟาก  จากอนุสาวรียพิทักษรัฐธรรมนูญ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
และทิศตะวันออก  จนบรรจบกับถนนสุวินทวงศและถนนเสรีไทย 
 (๑๖) ถนนวงศสวางทั้งสองฟาก  จากเชิงสะพานพระรามที่  ๗  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  
จนบรรจบกบัถนนกรุงเทพ - นนทบุรี 
 (๑๗) ถนนศรีนครินทรทั้งสองฟาก  จากบริเวณที่ถนนศรีนครินทรตัดกับถนนรามคําแหง  ไปทางทิศใต  
จนจดจุดตัดของถนนศรีนครินทรกับถนนบางนา - ตราด 



หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๔๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 (๑๘) ถนนสิรินธรทั้งสองฟาก  จากบริเวณที่ถนนสิรินธรบรรจบถนนจรัญสนิทวงศ  ไปทางทิศตะวันตก  
จนบรรจบกับถนนบรมราชชนนี 
 (๑๙) ถนนสุวินทวงศทั้งสองฟาก  ในบริเวณตอไปนี้ 

 (ก) จากบริเวณที่ถนนสุวินทวงศบรรจบกับถนนรามอินทราและถนนสีหบุรานุกิจ  ไปทาง
ทิศตะวันออก  จนจดจุดบรรจบของถนนรามคําแหงกับถนนสุวินทวงศ 

 (ข) ถนนสุวินทวงศทั้งสองฟาก  จากสะพานขามคลองตนไทร  ไปทางทิศตะวันออก  
จนจดกับแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวนัออก 
 (๒๐) ถนนเสรีไทยทั้งสองฟาก  จากบริเวณที่ถนนเสรีไทยบรรจบกับถนนนวมินทร  ไปทางทิศตะวันออก 
เฉียงเหนือ  จนบรรจบกับถนนรามอินทราและถนนสีหบุรานุกิจ 
 (๒๑) ถนนราชพฤกษทั้งสองฟาก  จากบริเวณที่ถนนราชพฤกษบรรจบกับถนนสมเด็จพระเจาตากสิน  
ไปทางทิศตะวันตก  จนบรรจบกับถนนเพชรเกษม 
 (๒๒) ถนนอุทยานทั้งสองฟาก  จากบริเวณที่ถนนอุทยานบรรจบกับถนนพุทธมณฑลสาย  ๓  ไปทาง
ทิศตะวันตก  จนจดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก 

ขอ ๑๑ การใชประโยชนที่ดินตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภท
และแผนผังแสดงที่โลงทายกฎกระทรวงนี้  และที่ดินนั้นต้ังอยูริมแหลงน้ําสาธารณะที่มีความกวางนอยกวา  
๑๐  เมตร  ใหมีที่วางเพื่อปลูกตนไมตามแนวขนานกับเขตแหลงน้ําสาธารณะนั้นไมนอยกวา  ๓  เมตร  
แตถาแหลงน้ําสาธารณะมีความกวางต้ังแต  ๑๐  เมตร  ข้ึนไป  ใหมีที่วางเพื่อปลูกตนไมตามแนวขนานกับ
เขตแหลงน้ําสาธารณะนั้นไมนอยกวา  ๖  เมตร  เวนแตเปนการกอสรางเพื่อการคมนาคมขนสงทางน้ํา  
การสาธารณูปโภค  เข่ือน  ร้ัว  หรือกําแพง 

การใชประโยชนที่ดินลวงล้ําเขาไปเหนือน้ํา  ในน้ํา  หรือใตน้ําของแหลงน้ําสาธารณะใหใชประโยชน 
เพื่อการคมนาคมขนสงทางน้ํา  การสาธารณูปโภค  เข่ือน  สะพาน  ทอ  สายเคเบิล  คานเรือ  และโรงสูบน้ํา  
สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อวัตถุประสงคอื่นใหกระทําไดเฉพาะเพื่อประโยชนสาธารณะและตอง
ไมกระทบตอการใชประโยชนในแหลงน้ําสาธารณะรวมกันของประชาชน 

ขอ ๑๒ ที่ดินประเภท  ย. ๑  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการอยูอาศัยประเภทบานเด่ียว  สถาบันราชการ  
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ  สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ใหใชได
ไมเกินรอยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ 
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ที่ดินประเภทนี้  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนดดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้ 
(๒) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุ 

กาซปโตรเลียมเหลว  เวนแตสถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ 
(๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย

การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา  ๑๖  เมตร 

(๔) การเลี้ยงสัตวทุกชนิดเพื่อการคาที่อาจกอเหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข 
(๕) การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเค็มหรือน้ํากรอย 
(๖) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 
(๗) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 
(๘) โรงมหรสพตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
(๙) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 

 (๑๐) การจัดสรรที่ดินทุกประเภท  เวนแตการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัยประเภทบานเด่ียวที่มี
พื้นที่ดินแปลงยอยไมนอยกวาแปลงละ  ๑๐๐  ตารางวา 
 (๑๑) การอยูอาศัยประเภทบานแฝด  บานแถว  หองแถว  ตึกแถว  อาคารอยูอาศัยรวมอาคารขนาดใหญ  
อาคารสูง  หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ  เวนแตกรณีที่อยูภายใตการดําเนินการของกรุงเทพมหานคร   
การเคหะแหงชาติ  หรือสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  (องคการมหาชน)  เพื่อเปนที่อยูอาศัยสําหรับผูมี
รายไดนอย 
 (๑๒) การประกอบพาณิชยกรรมทุกประเภท  เวนแตการประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่
ประกอบการไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  ซ่ึงไมใชหองแถวหรือตึกแถว  และการประกอบพาณิชยกรรม
ประเภทสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไดรับยกเวนตาม  (๓) 
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 (๑๓) สํานักงาน  เวนแตสํานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  ซ่ึงไมใชหองแถว
หรือตึกแถว  และสํานักงานที่ใชประโยชนเปนสโมสรของโครงการจัดสรรที่ดินดวยซ่ึงไมใชอาคารขนาดใหญ  
อาคารสูง  หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ 
 (๑๔) การติด  ต้ัง  หรือกอสรางปายที่มีขนาดเกิน  ๑  ตารางเมตร  หรือมีน้ําหนักรวมทั้งโครงสรางเกิน  
๑๐  กิโลกรัม  เวนแตปายชื่ออาคารหรือสถานประกอบการ  และปายสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 
 (๑๕) สถานที่เก็บสินคา  สถานีรับสงสินคาหรือการประกอบกิจการรับสงสินคา 
 (๑๖) ศูนยประชุมหรืออาคารแสดงสินคา 
 (๑๗) ตลาด 
 (๑๘) โรงฆาสัตวหรือโรงพักสัตวตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว 
 (๑๙) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
 (๒๐) สวนสนุกหรือสวนสัตว 
 (๒๑) สถานศกึษาที่มีจํานวนหองเรียนเกินกวา  ๑๕  หอง 
 (๒๒) สถานพยาบาลประเภทที่รับผูปวยไวคางคืนตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
 (๒๓) การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 
 (๒๔) การกําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 
 (๒๕) การซื้อขายหรือเก็บชิ้นสวนเคร่ืองจักรกลเกา 
 (๒๖) การซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 

การใชประโยชนที่ดินประเภทนี้  ใหเปนไปดังตอไปนี้ 
(๑) มีอัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดินไมเกิน  ๑ : ๑  ทั้งนี้  ที่ดินแปลงใดที่ไดใชประโยชนแลว  

หากมีการแบงแยกหรือแบงโอนไมวาจะกี่คร้ังก็ตาม  อัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดินของที่ดิน
แปลงที่เกิดจากการแบงแยกหรือแบงโอนทั้งหมดรวมกันตองไมเกิน  ๑ : ๑ 

(๒) มีอัตราสวนของที่วางตอพื้นที่อาคารรวมไมนอยกวารอยละส่ีสิบ  แตอัตราสวนของที่วาง
ตองไมตํ่ากวาเกณฑข้ันตํ่าของที่วางอันปราศจากสิ่งปกคลุมตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  ทั้งนี้  
ที่ดินแปลงใดที่ไดใชประโยชนแลว  หากมีการแบงแยกหรือแบงโอนไมวาจะกี่คร้ังก็ตามอัตราสวนของ
ที่วางตอพื้นที่อาคารรวมของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบงแยกหรือแบงโอนทั้งหมดรวมกันตองไมนอยกวา
รอยละส่ีสิบ 
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(๓) มีที่วางโดยรอบอาคารไมนอยกวา  ๒  เมตร 
(๔) ใหดําเนินการไดในอาคารที่มีความสูงไมเกิน  ๑๒  เมตร  โดยใหวัดจากระดับถนนถึง 

ยอดผนังชั้นสูงสุด 
ความในวรรคสาม  (๑)  และ  (๒)  ไมใหใชบังคับแกการใชประโยชนที่ดินเพื่อการอยูอาศัย

ประเภทบานเด่ียว 
ความในวรรคสาม  (๓)  ไมใหใชบังคับแกการใชประโยชนที่ดินเพื่อการอยูอาศัยประเภทบานเด่ียว

ที่มีขนาดแปลงที่ดินนอยกวาแปลงละ  ๔๐  ตารางวา  หรือมีดานใดดานหนึ่งของแปลงที่ดินกวางนอยกวา  
๖  เมตร  ซ่ึงมีการแบงแยกหรือแบงโอนกอนกฎกระทรวงนี้ใชบังคับ 

ขอ ๑๓ ที่ดินประเภท  ย. ๒  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการอยูอาศัยประเภทบานเด่ียวหรือบานแฝด  
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญสําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น  
ใหใชไดไมเกินรอยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนดดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวก

ที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้  ที่ไมกอเหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข  
หรือไมเปนมลพิษตอชุมชนหรือส่ิงแวดลอมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ  และมีพื้นที่ประกอบการไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 

(๒) การทําผลิตภัณฑคอนกรีตผสมที่ไมเขาขายโรงงาน  เวนแตกรณีที่เปนหนวยงานคอนกรีต
ผสมเสร็จในลักษณะชั่วคราวที่ต้ังอยูในหนวยงานกอสรางหรือบริเวณใกลเคียงเพื่อประโยชนแก
โครงการกอสรางนั้น 

(๓) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุ 
กาซปโตรเลียมเหลว  และสถานีบริการกาซธรรมชาติ  เวนแตสถานีบริการกาซที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะ
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่น 
ที่มขีนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  รานจําหนายกาซ  สถานที่ใชกาซ  และสถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ 

(๔) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขต
ทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขต
ทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร 
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(๕) การเลี้ยงสัตวทุกชนิดเพื่อการคาที่อาจกอเหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข 
(๖) การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเค็มหรือน้ํากรอย 
(๗) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 
(๘) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 
(๙) โรงมหรสพตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

 (๑๐) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
 (๑๑) การจัดสรรที่ดินทุกประเภท  เวนแตการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัยประเภทบานเด่ียว
หรือบานแฝด  ที่มีพื้นที่ดินแปลงยอยไมนอยกวาแปลงละ  ๕๐  ตารางวา 
 (๑๒) การอยูอาศัยประเภทบานแถว  หองแถว  ตึกแถว  อาคารอยูอาศัยรวม  อาคารขนาดใหญ  
อาคารสูง  หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ  เวนแตกรณีที่อยูภายใตการดําเนินการของกรุงเทพมหานคร   
การเคหะแหงชาติ  หรือสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  (องคการมหาชน)  เพื่อเปนที่อยูอาศัยสําหรับผูมี
รายไดนอย 
 (๑๓) การประกอบพาณิชยกรรมทุกประเภท  เวนแต 

 (ก) การประกอบพาณิชยกรรมซึ่งไมใชหองแถวหรือตึกแถว  ดังตอไปนี้ 
  ๑) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
  ๒) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  

๒๐๐  ตารางเมตร  ที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๐  เมตร  ยาวตอเนื่องกันโดย
ตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๐  เมตร  และมีที่วางดานหนาอาคาร
ไมนอยกวา  ๖  เมตร 

  ๓) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  
๓๐๐  ตารางเมตร  ที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  ยาวตอเนื่องกันโดย
ตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  และมีที่วางดานหนาอาคาร
ไมนอยกวา  ๖  เมตร 

 (ข) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทสถานีบริการกาซ  หรือสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
ที่ไดรับยกเวนตาม  (๓)  และ  (๔) 
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 (ค) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทตลาดซึ่งไมใชอาคารขนาดใหญ  อาคารสูง  หรือ
อาคารขนาดใหญพิเศษ  ที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  ยาวตอเนื่องกัน
โดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร 
 (๑๔) สํานักงาน  เวนแตสํานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  ซ่ึงไมใชหองแถว
หรือตึกแถว  และสํานักงานที่ใชประโยชนเปนสโมสรของโครงการจัดสรรที่ดินดวยซ่ึงไมใชอาคารขนาดใหญ  
อาคารสูง  หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ 
 (๑๕) การติด  ต้ัง  หรือกอสรางปายที่มีขนาดเกิน  ๑  ตารางเมตร  หรือมีน้ําหนักรวมทั้งโครงสรางเกิน  
๑๐  กิโลกรัม  ในบริเวณที่มีระยะหางจากวัด  โบราณสถาน  ทางพิเศษหรือถนนสาธารณะที่มีขนาดเขต
ทางต้ังแต  ๔๐  เมตร  ถึงจุดติด  ต้ัง  หรือกอสรางปายนอยกวา  ๕๐  เมตร  เวนแตปายชื่ออาคารหรือ
สถานประกอบการ  และปายสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงหรือสถานีบริการกาซ 
 (๑๖) สถานที่เก็บสินคา  สถานีรับสงสินคาหรือการประกอบกิจการรับสงสินคา 
 (๑๗) ศูนยประชุมหรืออาคารแสดงสินคา 
 (๑๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
 (๑๙) สวนสนุกหรือสวนสัตว 
 (๒๐) การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  เวนแตที่อยูภายใตการควบคุมดูแลหรือไดรับอนุญาตให
ดําเนินการจากกรุงเทพมหานคร 
 (๒๑) การกําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 
 (๒๒) การซื้อขายหรือเก็บชิ้นสวนเคร่ืองจักรกลเกา 
 (๒๓) การซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ  เวนแตที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  
๑๐  เมตร  ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  
๑๐  เมตร 

การใชประโยชนที่ดินประเภทนี้  ใหเปนไปดังตอไปนี้ 
(๑) มีอัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดินไมเกิน  ๑.๕ : ๑  ทั้งนี้  ที่ดินแปลงใดที่ไดใช

ประโยชนแลว  หากมกีารแบงแยกหรือแบงโอนไมวาจะกี่คร้ังก็ตาม  อัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดิน
ของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบงแยกหรือแบงโอนทั้งหมดรวมกันตองไมเกิน  ๑.๕ : ๑ 
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(๒) มีอัตราสวนของที่วางตอพื้นที่อาคารรวมไมนอยกวารอยละย่ีสิบ  แตอัตราสวนของที่วาง
ตองไมตํ่ากวาเกณฑข้ันตํ่าของที่วางอันปราศจากสิ่งปกคลุมตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  ทั้งนี้  
ที่ดินแปลงใดที่ไดใชประโยชนแลว  หากมีการแบงแยกหรือแบงโอนไมวาจะกี่คร้ังก็ตามอัตราสวนของ
ที่วางตอพื้นที่อาคารรวมของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบงแยกหรือแบงโอนทั้งหมดรวมกันตองไมนอยกวา
รอยละย่ีสิบ 

(๓) มีที่วางโดยรอบอาคารไมนอยกวา  ๒  เมตร  เวนแตการอยูอาศัยประเภทบานเด่ียว  ใหมีที่วาง
ดานหนาและดานหลังของอาคารไมนอยกวา  ๒  เมตร  และมีที่วางดานขางของอาคารไมนอยกวาขางละ  ๑  เมตร 

(๔) ใหดําเนินการไดในอาคารที่มีความสูงไมเกิน  ๑๒  เมตร  โดยใหวัดจากระดับถนนถึงยอดผนัง
ชั้นสูงสุด 

ความในวรรคสาม  (๑)  และ  (๒)  ไมใหใชบังคับแกการใชประโยชนที่ดินเพื่อการอยูอาศัย
ประเภทบานเด่ียวและบานแฝด 

ความในวรรคสาม  (๓)  ไมใหใชบังคับแกการใชประโยชนที่ดินเพื่อการอยูอาศัยประเภทบานเด่ียว
ที่มีขนาดแปลงที่ดินนอยกวาแปลงละ  ๔๐  ตารางวา  หรือมีดานใดดานหนึ่งของแปลงที่ดินกวางนอยกวา  ๖  เมตร  
ซ่ึงมีการแบงแยกหรือแบงโอนกอนกฎกระทรวงนี้ใชบังคับ 

ขอ ๑๔ ที่ดินประเภท  ย. ๓  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการอยูอาศัยประเภทบานเด่ียว  บานแฝด  
บานแถว  หองแถว  หรือตึกแถว  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ  
สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ใหใชไดไมเกินรอยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนดดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวก

ที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้  ที่ไมกอเหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข  
หรือไมเปนมลพิษตอชุมชนหรือส่ิงแวดลอมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม
แหงชาติ  และมีพื้นที่ประกอบการไมเกิน  ๓๐๐  ตารางเมตร 

(๒) การทําผลิตภัณฑคอนกรีตผสมที่ไมเขาขายโรงงาน  เวนแตกรณีที่เปนหนวยงานคอนกรีต
ผสมเสร็จในลักษณะชั่วคราวที่ต้ังอยูในหนวยงานกอสรางหรือบริเวณใกลเคียงเพื่อประโยชนแก
โครงการกอสรางนั้น 
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(๓) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุ 
กาซปโตรเลียมเหลว  และสถานีบริการกาซธรรมชาติ  เวนแตสถานีบริการกาซที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะ
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่น 
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  รานจําหนายกาซ  สถานที่ใชกาซ  และสถานที่จําหนายอาหาร 
ที่ใชกาซ 

(๔) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขต
ทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขต
ทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร 

(๕) การเลี้ยงสัตวทุกชนิดเพื่อการคาที่อาจกอเหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข 
(๖) การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเค็มหรือน้ํากรอย 
(๗) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 
(๘) โรงมหรสพตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
(๙) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 

 (๑๐) การอยูอาศัยประเภทอาคารอยูอาศัยรวม  อาคารขนาดใหญ  อาคารสูง  หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ  
เวนแต 

 (ก) การอยูอาศัยประเภทอาคารอยูอาศัยรวม  ซ่ึงไมใชอาคารขนาดใหญ  อาคารสูง  หรือ
อาคารขนาดใหญพิเศษ  ที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๐  เมตร  ยาวตอเนื่องกัน
โดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๐  เมตร  หรือต้ังอยูภายในระยะ  
๕๐๐  เมตร  จากจุดศูนยกลางสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน 

 (ข) การอยูอาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ  ที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา  ๓๐  เมตร  ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  หรือต้ังอยูภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากจุดศูนยกลางสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน 

 (ค) กรณีที่อยูภายใตการดําเนินการของกรุงเทพมหานคร  การเคหะแหงชาติหรือ 
สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  (องคการมหาชน)  เพื่อเปนที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย 



หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๔๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 (๑๑) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๓๐๐  ตารางเมตร  เวนแต 
 (ก) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๓๐๐  ตารางเมตร  ซ่ึงไมใช

อาคารขนาดใหญ  อาคารสูง  หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ  ที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง 
ไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  หรือต้ังอยูภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากจุดศูนยกลางสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน 

 (ข) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ  ที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะที่มี
ขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๓๐  เมตร  ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่น 
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  หรือต้ังอยูภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากจุดศูนยกลางสถานี
รถไฟฟาขนสงมวลชน 

 (ค) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทตลาด  ซ่ึงไมใชอาคารขนาดใหญ  อาคารสูง  หรือ
อาคารขนาดใหญพิเศษ  ที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  ยาวตอเนื่องกัน
โดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร 
 (๑๒) สํานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๓๐๐  ตารางเมตร  เวนแต 

 (ก) สํานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๓๐๐  ตารางเมตร  ซ่ึงไมใชอาคารขนาดใหญ  อาคารสูง  
หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ  ที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  ยาวตอเนื่องกัน
โดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  หรือต้ังอยูภายในระยะ  
๕๐๐  เมตร  จากจุดศูนยกลางสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน 

 (ข) สํานักงานประเภทอาคารขนาดใหญ  ที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง 
ไมนอยกวา  ๓๐  เมตร  ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  หรือต้ังอยูภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากจุดศูนยกลางสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน 

 (ค) สํานักงานที่ใชประโยชนเปนสโมสรของโครงการจัดสรรที่ดินดวย  ซ่ึงไมใชอาคาร
ขนาดใหญ  อาคารสูง  หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ 
 (๑๓) การติด  ต้ัง  หรือกอสรางปายที่มีขนาดเกิน  ๑  ตารางเมตร  หรือมีน้ําหนักรวมทั้งโครงสรางเกิน  
๑๐  กิโลกรัม  ในบริเวณที่มีระยะหางจากวัด  โบราณสถาน  ทางพิเศษหรือถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ต้ังแต  ๔๐  เมตร  ถึงจุดติด  ต้ัง  หรือกอสรางปายนอยกวา  ๕๐  เมตร  เวนแตปายชื่ออาคารหรือสถานประกอบการ  
และปายสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงหรือสถานีบริการกาซ 



หนา   ๑๙ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๔๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 (๑๔) สถานที่เก็บสินคา  สถานีรับสงสินคาหรือการประกอบกิจการรับสงสินคา 
 (๑๕) ศูนยประชุมหรืออาคารแสดงสินคา  เวนแตที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง 
ไมนอยกวา  ๓๐  เมตร  ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  หรือต้ังอยูภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากจุดศูนยกลางสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน 
 (๑๖) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
 (๑๗) สวนสนุกหรือสวนสัตว  เวนแตสวนสนุกหรือสวนสัตวที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะที่มี
ขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๓๐  เมตร  ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มี
ขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  และมีที่วางโดยรอบจากแนวเขตที่ดินไมนอยกวา  ๑๐  เมตร   
เพื่อปลูกตนไม  หรือที่ดําเนินการอยูในอาคารพาณิชยกรรม 
 (๑๘) การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  เวนแตที่อยูภายใตการควบคุมดูแลหรือไดรับอนุญาต 
ใหดําเนินการจากกรุงเทพมหานคร 
 (๑๙) การกําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 
 (๒๐) การซื้อขายหรือเก็บชิ้นสวนเคร่ืองจักรกลเกา 
 (๒๑) การซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ  เวนแตที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  
๑๐  เมตร  ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  
๑๐  เมตร 

การใชประโยชนที่ ดินประเภทนี้ที่ไมใชเพื่อการอยูอาศัยประเภทบานเด่ียวและบานแฝด   
ใหเปนไปดังตอไปนี้ 

(๑) มีอัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดินไมเกิน  ๒.๕  :  ๑  ทั้งนี้  ที่ดินแปลงใดที่ไดใช
ประโยชนแลว  หากมีการแบงแยกหรือแบงโอนไมวาจะกี่คร้ังก็ตาม  อัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดิน
ของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบงแยกหรือแบงโอนทั้งหมดรวมกันตองไมเกิน  ๒.๕ : ๑ 

(๒) มีอัตราสวนของที่วางตอพื้นที่อาคารรวมไมนอยกวารอยละสิบสองจุดหา  แตอัตราสวน
ของที่วางตองไมตํ่ากวาเกณฑข้ันตํ่าของที่วางอันปราศจากสิ่งปกคลุมตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  
ทั้งนี้  ที่ดินแปลงใดที่ไดใชประโยชนแลว  หากมีการแบงแยกหรือแบงโอนไมวาจะกี่คร้ังก็ตาม  
อัตราสวนของที่วางตอพื้นที่อาคารรวมของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบงแยกหรือแบงโอนทั้งหมด
รวมกันตองไมนอยกวารอยละสิบสองจุดหา 



หนา   ๒๐ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๔๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

ขอ ๑๕ ที่ดินประเภท  ย.  ๔  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการอยูอาศัยซ่ึงไมใชอาคารขนาดใหญ  
อาคารสูง  หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ  
สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ใหใชไดไมเกินรอยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนดดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานทกุจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวก

ที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้  ที่ไมกอเหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข  
หรือไมเปนมลพิษตอชุมชนหรือส่ิงแวดลอมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม
แหงชาติ  และมีพื้นที่ประกอบการไมเกิน  ๓๐๐  ตารางเมตร 

(๒) การทําผลิตภัณฑคอนกรีตผสมที่ไมเขาขายโรงงาน  เวนแตกรณีที่เปนหนวยงานคอนกรีต
ผสมเสร็จในลักษณะชั่วคราวที่ต้ังอยูในหนวยงานกอสรางหรือบริเวณใกลเคียงเพื่อประโยชนแก
โครงการกอสรางนั้น 

(๓) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุ 
กาซปโตรเลียมเหลว  และสถานีบริการกาซธรรมชาติ  เวนแตสถานีบริการกาซที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะ
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่
มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  รานจําหนายกาซ  สถานที่ใชกาซ  และสถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ 

(๔) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขต
ทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขต
ทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร 

(๕) การเลี้ยงสัตวทุกชนิดเพื่อการคาที่อาจกอเหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข 
(๖) การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเค็มหรือน้ํากรอย 
(๗) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 
(๘) โรงมหรสพตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
(๙) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 



หนา   ๒๑ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๔๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 (๑๐) การอยูอาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ  อาคารสูง  หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ  เวนแต 
 (ก) การอยูอาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ  ที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง

ไมนอยกวา  ๑๐  เมตร  ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา  ๑๐  เมตร  หรือต้ังอยูภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากจุดศูนยกลางสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน 

 (ข) กรณีที่อยูภายใตการดําเนินการของกรุงเทพมหานคร  การเคหะแหงชาติหรือ 
สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  (องคการมหาชน)  เพื่อเปนที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย 
 (๑๑) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ  อาคารสูง  หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ  
เวนแต 

 (ก) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ  ที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาด
เขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาด
เขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  หรือต้ังอยูภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากจุดศูนยกลางสถานีรถไฟฟา
ขนสงมวลชน 

 (ข) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทตลาด  ที่ ต้ังอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาด 
เขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาด
เขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  ซ่ึงไมใชอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ 
 (๑๒) สํานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๓๐๐  ตารางเมตร  เวนแต 

 (ก) สํานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๓๐๐  ตารางเมตร  ซ่ึงไมใชอาคารขนาดใหญ  
อาคารสูง  หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ  ที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๐  เมตร  
ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๐  เมตร  
หรือต้ังอยูภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากจุดศูนยกลางสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน 

 (ข) สํานักงานประเภทอาคารขนาดใหญ  ที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง 
ไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  หรือต้ังอยูภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากจุดศูนยกลางสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน   

 (ค) สํานักงานที่ใชประโยชนเปนสโมสรของโครงการจัดสรรที่ดินดวย  ซ่ึงไมใชอาคาร
ขนาดใหญ  อาคารสูง  หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ 
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 (๑๓) การติด  ต้ัง  หรือกอสรางปายที่มีขนาดเกิน  ๑  ตารางเมตร  หรือมีน้ําหนักรวมทั้งโครงสรางเกิน  
๑๐  กิโลกรัม  ในบริเวณที่มีระยะหางจากวัด  โบราณสถาน  ทางพิเศษ  หรือถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ต้ังแต  ๔๐  เมตร  ข้ึนไป  ถึงจุดติด  ต้ัง  หรือกอสรางปายนอยกวา  ๕๐  เมตร  เวนแตปายชื่ออาคารหรือ
สถานประกอบการ  และปายสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงหรือสถานีบริการกาซ 
 (๑๔) สถานที่เก็บสินคา  สถานีรับสงสินคาหรือการประกอบกิจการรับสงสินคา 
 (๑๕) ศูนยประชุมหรืออาคารแสดงสินคา  เวนแตที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง 
ไมนอยกวา  ๓๐  เมตร  ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  หรือต้ังอยูภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากจุดศูนยกลางสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน 
 (๑๖) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
 (๑๗) สวนสนุกหรือสวนสัตว  เวนแตสวนสนุกหรือสวนสัตวที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะที่มี
ขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๓๐  เมตร  ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มี
ขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  และมีที่วางโดยรอบจากแนวเขตที่ดินไมนอยกวา  ๑๐  เมตร   
เพื่อปลูกตนไม  หรือที่ดําเนินการอยูในอาคารพาณิชยกรรม 
 (๑๘) การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  เวนแตที่อยูภายใตการควบคุมดูแลหรือไดรับอนุญาตให
ดําเนินการจากกรุงเทพมหานคร 
 (๑๙) การกําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 
 (๒๐) การซื้อขายหรือเก็บชิ้นสวนเคร่ืองจักรกลเกา  เวนแตที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาด
เขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาด
เขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร 
 (๒๑) การซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ  เวนแตที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  
๑๐  เมตร  ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  
๑๐  เมตร 

การใชประโยชนที่ดินประเภทนี้ที่ไมใชเพื่อการอยูอาศัยประเภทบานเด่ียวและบานแฝด   
ใหเปนไปดังตอไปนี้ 

(๑) มีอัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดินไมเกิน  ๓ : ๑  ทั้งนี้  ที่ดินแปลงใดที่ไดใช
ประโยชนแลว  หากมีการแบงแยกหรือแบงโอนไมวาจะกี่คร้ังก็ตาม  อัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดิน
ของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบงแยกหรือแบงโอนทั้งหมดรวมกันตองไมเกิน  ๓ : ๑ 
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(๒) มีอัตราสวนของที่วางตอพื้นที่อาคารรวมไมนอยกวารอยละสิบ  แตอัตราสวนของที่วาง
ตองไมตํ่ากวาเกณฑข้ันตํ่าของที่วางอันปราศจากสิ่งปกคลุมตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  ทั้งนี้  
ที่ดินแปลงใดที่ไดใชประโยชนแลว  หากมีการแบงแยกหรือแบงโอนไมวาจะกี่คร้ังก็ตาม  อัตราสวนของ
ที่วางตอพื้นที่อาคารรวมของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบงแยกหรือแบงโอนทั้งหมดรวมกันตองไมนอยกวา
รอยละสิบ 

ขอ ๑๖ ที่ดินประเภท  ย.  ๕  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการอยูอาศัยซ่ึงไมใชอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญพิเศษ  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ  สําหรับการใช
ประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ใหใชไดไมเกินรอยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนดดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวก

ที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้  ที่ไมกอเหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข  
หรือไมเปนมลพิษตอชุมชนหรือส่ิงแวดลอมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม
แหงชาติ  และมีพื้นที่ประกอบการไมเกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร 

(๒) การทําผลิตภัณฑคอนกรีตผสมที่ไมเขาขายโรงงาน  เวนแตกรณีที่เปนหนวยงานคอนกรีต
ผสมเสร็จในลักษณะชั่วคราวที่ต้ังอยูในหนวยงานกอสรางหรือบริเวณใกลเคียงเพื่อประโยชนแก
โครงการกอสรางนั้น 

(๓) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุ 
กาซปโตรเลียมเหลว  และสถานีบริการกาซธรรมชาติ  เวนแตสถานีบริการกาซที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะ
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่น 
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  รานจําหนายกาซ  สถานที่ใชกาซ  และสถานที่จําหนายอาหาร 
ที่ใชกาซ 

(๔) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา  ๑๖  เมตร 

(๕) การเลี้ยงสัตวทุกชนิดเพื่อการคาที่อาจกอเหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข 
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(๖) การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเค็มหรือน้ํากรอย 
(๗) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 
(๘) โรงมหรสพตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  เวนแตที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะที่มี

ขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มี
ขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  หรือต้ังอยูภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากจุดศูนยกลางสถานีรถไฟฟา
ขนสงมวลชน 

(๙) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
 (๑๐) การอยูอาศัยประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ  เวนแต 

 (ก) การอยูอาศัยประเภทอาคารสูง  ที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  
๑๖  เมตร  ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  
๑๖  เมตร  หรือต้ังอยูภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากจุดศูนยกลางสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน 

 (ข) การอยูอาศัยประเภทอาคารขนาดใหญพิเศษ  ที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา  ๓๐  เมตร  ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  หรือต้ังอยูภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากจุดศูนยกลางสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน 

 (ค) กรณีที่อยูภายใตการดําเนินการของกรุงเทพมหานคร  การเคหะแหงชาติ  หรือ
สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  (องคการมหาชน)  เพื่อเปนที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย 
 (๑๑) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ  เวนแต 
การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูง  ที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๓๐  เมตร  
ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  
หรือต้ังอยูภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากจุดศูนยกลางสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน 
 (๑๒) สํานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๓๐๐  ตารางเมตร  เวนแต 

 (ก) สํานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๓๐๐  ตารางเมตร  ซ่ึงไมใชอาคารขนาดใหญ  
อาคารสูง  หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ  ที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๐  เมตร  
ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๐  เมตร  
หรือต้ังอยูภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากจุดศูนยกลางสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน 
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 (ข) สํานักงานประเภทอาคารขนาดใหญ  ที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง 
ไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  หรือต้ังอยูภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากจุดศูนยกลางสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน 

 (ค) สํานักงานประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ  ที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะ 
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๓๐  เมตร  ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่น 
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  หรือต้ังอยูภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากจุดศูนยกลางสถานรีถไฟฟา
ขนสงมวลชน 

 (ง) สํานักงานที่ใชประโยชนเปนสโมสรของโครงการจัดสรรที่ดินดวย  ซ่ึงไมใชอาคาร
ขนาดใหญ  อาคารสูง  หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ 
 (๑๓) การติด  ต้ัง  หรือกอสรางปายที่มีขนาดเกิน  ๑  ตารางเมตร  หรือมีน้ําหนักรวมทั้งโครงสรางเกิน  
๑๐  กิโลกรัม  ในบริเวณที่มีระยะหางจากวัด  โบราณสถาน  ทางพิเศษ  หรือถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ต้ังแต  ๔๐  เมตร  ถึงจุดติด  ต้ัง  หรือกอสรางปายนอยกวา  ๕๐  เมตร  เวนแตปายชื่ออาคารหรือสถานประกอบการ  
และปายสถานีบริการน้ํามนัเชื้อเพลิงหรือสถานีบริการกาซ 
 (๑๔) สถานที่เก็บสินคา  สถานีรับสงสินคาหรือการประกอบกิจการรับสงสินคา  เวนแตที่ต้ังอยู
ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับ
ถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร 
 (๑๕) ศูนยประชุมหรืออาคารแสดงสินคา  เวนแตที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง 
ไมนอยกวา  ๓๐  เมตร  ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  หรือต้ังอยูภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากจุดศูนยกลางสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน 
 (๑๖) โรงฆาสัตวหรือโรงพักสัตวตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว 
 (๑๗) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
 (๑๘) สวนสนุกหรือสวนสัตว  เวนแตสวนสนุกหรือสวนสัตวที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะที่มี
ขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๓๐  เมตร  ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มี
ขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  และมีที่วางโดยรอบจากแนวเขตที่ดินไมนอยกวา  ๑๐  เมตร   
เพื่อปลูกตนไม  หรือที่ดําเนินการอยูในอาคารพาณชิยกรรม 
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 (๑๙) การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 
 (๒๐) การกําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 
 (๒๑) การซื้อขายหรือเก็บชิ้นสวนเคร่ืองจักรกลเกา  เวนแตที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาด
เขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาด
เขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร 
 (๒๒) การซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 

การใชประโยชนที่ดินประเภทนี้ที่ไมใชเพื่อการอยูอาศัยประเภทบานเด่ียวและบานแฝด   
ใหเปนไปดังตอไปนี้ 

(๑) มีอัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดินไมเกิน  ๔ : ๑  ทั้งนี้  ที่ดินแปลงใดที่ไดใช
ประโยชนแลว  หากมีการแบงแยกหรือแบงโอนไมวาจะกี่คร้ังก็ตาม  อัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดิน
ของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบงแยกหรือแบงโอนทั้งหมดรวมกันตองไมเกิน  ๔  :  ๑  แตในกรณีที่เปน
การใชประโยชนที่ดินประเภทอาคารสาธารณะตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  ที่ต้ังอยูภายในระยะ  
๕๐๐  เมตร  จากจุดศูนยกลางสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชนสถานีลาดพราว  หากเจาของที่ดินหรือ
ผูประกอบการไดจัดใหมีที่จอดรถยนตสําหรับประชาชนเปนการทั่วไปเพิ่มข้ึนจากจํานวนที่จอดรถยนต
ของอาคารสาธารณะนั้นโดยไมคิดคาตอบแทน  ใหมีอัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดินเพิ่มได 
ไมเกินรอยละย่ีสิบ  โดยพื้นที่อาคารรวมที่ เพิ่มข้ึนตองไมเกิน  ๓๐  ตารางเมตร  ตอที่จอดรถยนต 
ที่เพิ่มข้ึน  ๑  คัน 

(๒) มีอัตราสวนของที่วางตอพื้นที่อาคารรวมไมนอยกวารอยละเจ็ดจุดหา  แตอัตราสวนของ
ที่วางตองไมตํ่ากวาเกณฑข้ันตํ่าของที่วางอันปราศจากสิ่งปกคลุมตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  
ทั้งนี้  ที่ดินแปลงใดที่ไดใชประโยชนแลว  หากมีการแบงแยกหรือแบงโอนไมวาจะกี่คร้ังก็ตาม  
อัตราสวนของที่วางตอพื้นที่อาคารรวมของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบงแยกหรือแบงโอนทั้งหมด
รวมกันตองไมนอยกวารอยละเจ็ดจุดหา 

การใชประโยชนที่ดินประเภทอาคารสาธารณะที่จัดใหมีที่จอดรถยนตเพิ่มข้ึนตามวรรคสาม  (๑)  
พื้นที่จอดรถยนตที่เพิ่มข้ึนใหไดรับการยกเวนไมตองนํามาพิจารณาอัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดิน
และอัตราสวนของที่วางตอพื้นที่อาคารรวม 
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ขอ ๑๗ ที่ดินประเภท  ย. ๖  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการอยูอาศัยซ่ึงไมใชอาคารขนาดใหญพิเศษ  
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ  สําหรับการใชประโยชนที่ดิน 
เพื่อกิจการอื่น  ใหใชไดไมเกินรอยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนดดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวก

ที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้  ที่ไมกอเหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข  
หรือไมเปนมลพิษตอชุมชนหรือส่ิงแวดลอมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม
แหงชาติ  และมีพื้นที่ประกอบการไมเกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร 

(๒) การทําผลิตภัณฑคอนกรีตผสมที่ไมเขาขายโรงงาน  เวนแตกรณีที่เปนหนวยงานคอนกรีต
ผสมเสร็จในลักษณะชั่วคราวที่ต้ังอยูในหนวยงานกอสรางหรือบริเวณใกลเคียงเพื่อประโยชนแก
โครงการกอสรางนั้น 

(๓) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุ 
กาซปโตรเลียมเหลว  และสถานีบริการกาซธรรมชาติ  เวนแตสถานีบริการกาซที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะ
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่น 
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  รานจําหนายกาซ  สถานที่ใชกาซ  และสถานที่จําหนายอาหาร 
ที่ใชกาซ 

(๔) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา  ๑๖  เมตร 

(๕) การเลี้ยงสัตวทุกชนิดเพื่อการคาที่อาจกอเหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข 
(๖) การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเค็มหรือน้ํากรอย 
(๗) โรงมหรสพตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  เวนแตที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะที่มี

ขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่น 
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  หรือต้ังอยูภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากจุดศูนยกลางสถานรีถไฟฟา
ขนสงมวลชน 
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(๘) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ  เวนแตสถานบริการในเขตพื้นที่ตามพระราชกฤษฎกีา
กําหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตใหต้ังสถานบริการในทองที่กรุงเทพมหานคร 

(๙) การอยูอาศัยประเภทอาคารขนาดใหญพิเศษ  เวนแต 
 (ก) การอยูอาศัยประเภทอาคารขนาดใหญพิเศษ  ที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะที่มีเขตทาง

ไมนอยกวา  ๓๐  เมตร  ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  หรือต้ังอยูภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากจุดศูนยกลางสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน 

 (ข) กรณีที่อยูภายใตการดําเนินการของกรุงเทพมหานคร  การเคหะแหงชาติหรือ 
สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  (องคการมหาชน)  เพื่อเปนที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย 
 (๑๐) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูง  หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ  เวนแต 
การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูง  ที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๓๐  เมตร  
ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  
หรือต้ังอยูภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากจุดศูนยกลางสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน 
 (๑๑) สํานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๓๐๐  ตารางเมตร  เวนแต 

 (ก) สํานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๓๐๐  ตารางเมตร  ซ่ึงไมใชอาคารขนาดใหญ  
อาคารสงู  หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ  ที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๐  เมตร  
ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๐  เมตร  
หรือต้ังอยูภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากจุดศูนยกลางสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน 

 (ข) สํานักงานประเภทอาคารขนาดใหญ  ที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง 
ไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  หรือต้ังอยูภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากจุดศูนยกลางสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน 

 (ค) สํานักงานประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ  ที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะ 
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๓๐  เมตร  ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่น 
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  หรือต้ังอยูภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากจุดศูนยกลางสถานรีถไฟฟา
ขนสงมวลชน 

 (ง) สํานักงานที่ใชประโยชนเปนสโมสรของโครงการจัดสรรที่ดินดวยซ่ึงไมใชอาคาร
ขนาดใหญ  อาคารสูง  หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ 
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 (๑๒) การติด  ต้ัง  หรือกอสรางปายที่มีขนาดเกิน  ๑  ตารางเมตร  หรือมีน้ําหนักรวมทั้งโครงสรางเกิน  
๑๐  กิโลกรัม  ในบริเวณที่มีระยะหางจากวัด  โบราณสถาน  ทางพิเศษ  หรือถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ต้ังแต  ๔๐  เมตร  ถึงจุดติด  ต้ัง  หรือกอสรางปายนอยกวา  ๕๐  เมตร  เวนแตปายชื่ออาคารหรือสถานประกอบการ  
และปายสถานีบริการน้ํามนัเชื้อเพลิงหรือสถานีบริการกาซ 
 (๑๓) สถานที่เก็บสินคา  สถานีรับสงสินคาหรือการประกอบกิจการรับสงสินคา  เวนแตที่ต้ังอยู
ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับ
ถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร 
 (๑๔) ศูนยประชุมหรืออาคารแสดงสินคา  เวนแตที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง 
ไมนอยกวา  ๓๐  เมตร  ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  หรือต้ังอยูภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากจุดศูนยกลางสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน 
 (๑๕) โรงฆาสัตวหรือโรงพักสัตวตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว 
 (๑๖) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
 (๑๗) สวนสนุกหรือสวนสัตว  เวนแตสวนสนุกหรือสวนสัตวที่ ต้ังอยูริมถนนสาธารณะ 
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๓๐  เมตร  ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่น 
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  และมีที่วางโดยรอบจากแนวเขตที่ดินไมนอยกวา  ๑๐  เมตร  
เพื่อปลูกตนไม  หรือที่ดําเนินการอยูในอาคารพาณิชยกรรม 
 (๑๘) การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 
 (๑๙) การกําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 
 (๒๐) การซื้อขายหรือเก็บชิ้นสวนเคร่ืองจักรกลเกา  เวนแตที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา  ๑๖  เมตร 
 (๒๑) การซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 

การใชประโยชนที่ ดินประเภทนี้ที่ไมใชเพื่อการอยูอาศัยประเภทบานเด่ียวและบานแฝด   
ใหเปนไปดังตอไปนี้ 

(๑) มีอัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดินไมเกิน  ๔.๕ : ๑  ทั้งนี้  ที่ดินแปลงใดที่ไดใช
ประโยชนแลว  หากมีการแบงแยกหรือแบงโอนไมวาจะกี่คร้ังก็ตาม  อัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดิน
ของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบงแยกหรือแบงโอนทั้งหมดรวมกันตองไมเกิน  ๔.๕ : ๑  แตในกรณีที่เปน 
การใชประโยชนที่ดินประเภทอาคารสาธารณะตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  ที่ต้ังอยูภายในระยะ  
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๕๐๐  เมตร  จากจุดศูนยกลางสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชนสถานีลาดพราว  สถานีศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย  
หรือสถานีออนนุช  หากเจาของที่ดินหรือผูประกอบการไดจัดใหมีที่จอดรถยนตสําหรับประชาชน 
เปนการทั่วไปเพิ่มข้ึนจากจํานวนที่จอดรถยนตของอาคารสาธารณะนั้นโดยไมคิดคาตอบแทน  ใหมีอัตราสวน
พื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดินเพิ่มไดไมเกนิรอยละย่ีสิบ  โดยพื้นที่อาคารรวมที่เพิ่มข้ึนตองไมเกิน  ๓๐  ตารางเมตร  
ตอที่จอดรถยนตที่เพิ่มข้ึน  ๑  คัน 

(๒) มีอัตราสวนของที่วางตอพื้นที่อาคารรวมไมนอยกวารอยละหกจุดหา  แตอัตราสวนของ
ที่วางตองไมตํ่ากวาเกณฑข้ันตํ่าของที่วางอันปราศจากสิ่งปกคลุมตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  
ทั้งนี้  ที่ดินแปลงใดที่ไดใชประโยชนแลว  หากมีการแบงแยกหรือแบงโอนไมวาจะกี่คร้ังก็ตาม  
อัตราสวนของที่วางตอพื้นที่อาคารรวมของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบงแยกหรือแบงโอนทั้งหมด
รวมกันตองไมนอยกวารอยละหกจุดหา 

การใชประโยชนที่ดินประเภทอาคารสาธารณะที่จัดใหมีที่จอดรถยนตเพิ่มข้ึนตามวรรคสาม  (๑)  
พื้นที่จอดรถยนตที่เพิ่มข้ึนใหไดรับการยกเวนไมตองนํามาพิจารณาอัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดิน
และอัตราสวนของที่วางตอพื้นที่อาคารรวม 

ขอ ๑๘ ที่ดินประเภท  ย. ๗  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการอยูอาศัยซ่ึงไมใชอาคารขนาดใหญพิเศษ  
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ  สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น  
ใหใชไดไมเกินรอยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนดดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวก

ที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้  ที่ไมกอเหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข  
หรือไมเปนมลพิษตอชุมชนหรือส่ิงแวดลอมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม
แหงชาติ  และมีพื้นที่ประกอบการไมเกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร 

(๒) การทําผลิตภัณฑคอนกรีตผสมที่ไมเขาขายโรงงาน  เวนแตกรณีที่เปนหนวยงานคอนกรีต
ผสมเสร็จในลักษณะชั่วคราวที่ต้ังอยูในหนวยงานกอสรางหรือบริเวณใกลเคียงเพื่อประโยชนแก
โครงการกอสรางนั้น 
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(๓) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุ 
กาซปโตรเลียมเหลว  และสถานีบริการกาซธรรมชาติ  เวนแตสถานีบริการกาซที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะ
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่น 
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  รานจําหนายกาซ  สถานที่ใชกาซ  และสถานที่จําหนายอาหาร 
ที่ใชกาซ 

(๔) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา  ๑๖  เมตร 

(๕) การเลี้ยงสัตวทุกชนิดเพื่อการคาที่อาจกอเหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข 
(๖) การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเค็มหรือน้ํากรอย 
(๗) โรงมหรสพตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  เวนแตที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะที่มี

ขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มี
ขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  หรือต้ังอยูภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากจุดศูนยกลางสถานีรถไฟฟา
ขนสงมวลชน 

(๘) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ  เวนแตสถานบริการในเขตพื้นที่ตาม 
พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตใหต้ังสถานบริการในทองที่กรุงเทพมหานคร 

(๙) การอยูอาศัยประเภทอาคารขนาดใหญพิเศษ  เวนแต 
 (ก) การอยูอาศัยประเภทอาคารขนาดใหญพิเศษ  ที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง

ไมนอยกวา  ๓๐  เมตร  ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  หรือต้ังอยูภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากจุดศูนยกลางสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน 

 (ข) กรณีที่อยูภายใตการดําเนินการของกรุงเทพมหานคร  การเคหะแหงชาติหรือ 
สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  (องคการมหาชน)  เพื่อเปนที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย 
 (๑๐) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ  เวนแตการประกอบ
พาณิชยกรรมประเภทอาคารสูง  ที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๓๐  เมตร   
ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  
หรือต้ังอยูภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากจุดศูนยกลางสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน 
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 (๑๑) สํานักงานประเภทอาคารขนาดใหญ  อาคารสูง  หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ  เวนแต 
 (ก) สํานักงานประเภทอาคารขนาดใหญ  ที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง 

ไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา  ๑๐  เมตร  หรือต้ังอยูภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากจุดศูนยกลางสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน 

 (ข) สํานักงานประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ  ที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะ 
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๓๐  เมตร  ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่น 
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  หรือต้ังอยูภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากจุดศูนยกลางสถานีรถไฟฟา
ขนสงมวลชน 
 (๑๒) การติด  ต้ัง  หรือกอสรางปายที่มีขนาดเกิน  ๑  ตารางเมตร  หรือมีน้ําหนักรวมทั้งโครงสรางเกิน  
๑๐  กิโลกรัม  ในบริเวณที่มีระยะหางจากวัด  โบราณสถาน  ทางพิเศษหรือถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ต้ังแต  ๔๐  เมตร  ถึงจุดติด  ต้ัง  หรือกอสรางปายนอยกวา  ๕๐  เมตร  เวนแตปายชื่ออาคารหรือสถานประกอบการ  
และปายสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงหรือสถานีบริการกาซ 
 (๑๓) สถานที่เก็บสินคา  สถานีรับสงสินคาหรือการประกอบกิจการรับสงสินคา  เวนแตที่ต้ังอยู
ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับ
ถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร 
 (๑๔) ศูนยประชุมหรืออาคารแสดงสินคา  เวนแตที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง 
ไมนอยกวา  ๓๐  เมตร  ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  หรือต้ังอยูภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากจุดศูนยกลางสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน 
 (๑๕) โรงฆาสัตวหรือโรงพักสัตวตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว 
 (๑๖) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
 (๑๗) สวนสนุกหรือสวนสัตว  เวนแตสวนสนุกหรือสวนสัตวที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะที่มี
ขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๓๐  เมตร  ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่น 
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  และมีที่วางโดยรอบจากแนวเขตที่ดินไมนอยกวา  ๑๐  เมตร  
เพื่อปลูกตนไม  หรือที่ดําเนินการอยูในอาคารพาณิชยกรรม 
 (๑๘) การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 
 (๑๙) การกําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 



หนา   ๓๓ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๔๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 (๒๐) การซื้อขายหรือเก็บชิ้นสวนเคร่ืองจักรกลเกา  เวนแตที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาด
เขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาด
เขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร 
 (๒๑) การซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 

การใชประโยชนที่ ดินประเภทนี้ที่ไมใชเพื่อการอยูอาศัยประเภทบานเด่ียวและบานแฝด   
ใหเปนไปดังตอไปนี้ 

(๑) มีอัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดินไมเกิน  ๕ : ๑  ทั้งนี้  ที่ดินแปลงใดที่ไดใช
ประโยชนแลว  หากมีการแบงแยกหรือแบงโอนไมวาจะกี่คร้ังก็ตาม  อัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดิน
ของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบงแยกหรือแบงโอนทั้งหมดรวมกันตองไมเกิน  ๕ : ๑  แตในกรณีที่เปน
การใชประโยชนที่ดินประเภทอาคารสาธารณะตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  ที่ต้ังอยูภายในระยะ  
๕๐๐  เมตร  จากจุดศูนยกลางสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชนสถานีลาดพราวหรือสถานีออนนุช  หากเจาของที่ดิน
หรือผูประกอบการไดจัดใหมีที่จอดรถยนตสําหรับประชาชนเปนการทั่วไปเพิ่มข้ึนจากจํานวนที่จอดรถยนต
ของอาคารสาธารณะนั้นโดยไมคิดคาตอบแทน  ใหมีอัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดินเพิ่มไดไมเกิน
รอยละย่ีสิบ  โดยพื้นที่อาคารรวมที่เพิ่มข้ึนตองไมเกิน  ๓๐  ตารางเมตร  ตอที่จอดรถยนตที่เพิ่มข้ึน  ๑  คัน 

(๒) มีอัตราสวนของที่วางตอพื้นที่อาคารรวมไมนอยกวารอยละหก  แตอัตราสวนของที่วาง
ตองไมตํ่ากวาเกณฑข้ันตํ่าของที่วางอันปราศจากสิ่งปกคลุมตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  ทั้งนี้  
ที่ดินแปลงใดที่ไดใชประโยชนแลว  หากมีการแบงแยกหรือแบงโอนไมวาจะกี่คร้ังก็ตาม  อัตราสวนของ
ที่วางตอพื้นที่อาคารรวมของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบงแยกหรือแบงโอนทั้งหมดรวมกันตองไมนอยกวา
รอยละหก 

การใชประโยชนที่ดินประเภทอาคารสาธารณะที่จัดใหมีที่จอดรถยนตเพิ่มข้ึนตามวรรคสาม  (๑)  
พื้นที่จอดรถยนตที่เพิ่มข้ึนใหไดรับการยกเวนไมตองนํามาพิจารณาอัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดิน
และอัตราสวนของที่วางตอพื้นที่อาคารรวม 

ขอ ๑๙ ที่ดินประเภท  ย.  ๘  ใหใชประโยชนที่ ดินเพื่อการอยูอาศัย  สถาบันราชการ   
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ  สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น   
ใหใชไดไมเกินรอยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ 



หนา   ๓๔ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๔๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

ที่ดินประเภทนี้  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนดดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวก

ที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้  ที่ไมกอเหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข  
หรือไมเปนมลพิษตอชุมชนหรือส่ิงแวดลอมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม
แหงชาติ  และมีพื้นที่ประกอบการไมเกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร 

(๒) การทําผลิตภัณฑคอนกรีตผสมที่ไมเขาขายโรงงาน  เวนแตกรณีที่เปนหนวยงานคอนกรีต
ผสมเสร็จในลักษณะชั่วคราวที่ต้ังอยูในหนวยงานหรือบริเวณใกลเคียงเพื่อประโยชนแกโครงการกอสรางนั้น   

(๓) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุ 
กาซปโตรเลียมเหลว  และสถานีบริการกาซธรรมชาติ  เวนแตสถานีบริการกาซที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะ
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่น 
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  รานจําหนายกาซ  สถานที่ใชกาซ  และสถานที่จําหนายอาหาร 
ที่ใชกาซ 

(๔) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตสถานบีริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา  ๑๖  เมตร 

(๕) การเลี้ยงสัตวทุกชนิดเพื่อการคาที่อาจกอเหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข 
(๖) การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเค็มหรือน้ํากรอย 
(๗) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน  เวนแตเปนการกอสราง

แทนฌาปนสถานที่มีอยูเดิม 
(๘) โรงมหรสพตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  เวนแตที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะที่มี

ขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มี
ขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  หรือต้ังอยูภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากจุดศูนยกลางสถานีรถไฟฟา
ขนสงมวลชน 

(๙) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 



หนา   ๓๕ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๔๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 (๑๐) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ  เวนแตการประกอบ
พาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ  ที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา  ๓๐  เมตร  ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  หรือต้ังอยูภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากจุดศูนยกลางสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน 
 (๑๑) สํานักงานประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ  เวนแตที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะ
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๓๐  เมตร  ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่น 
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  หรือต้ังอยูภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากจุดศูนยกลางสถานรีถไฟฟา
ขนสงมวลชน 
 (๑๒) การติด  ต้ัง  หรือกอสรางปายที่มีขนาดเกิน  ๑  ตารางเมตร  หรือมีน้ําหนักรวมทั้งโครงสรางเกิน  
๑๐  กิโลกรัม  ในบริเวณที่มีระยะหางจากวัด  โบราณสถาน  ทางพิเศษ  หรือถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ต้ังแต  ๔๐  เมตร  ถึงจุดติด  ต้ัง  หรือกอสรางปายนอยกวา  ๕๐  เมตร  เวนแตปายชื่ออาคารหรือสถานประกอบการ  
และปายสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงหรือสถานีบริการกาซ 
 (๑๓) สถานที่เก็บสินคา  สถานีรับสงสินคาหรือการประกอบกิจการรับสงสินคา  เวนแตที่ต้ังอยู
ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับ
ถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร 
 (๑๔) ศูนยประชุมหรืออาคารแสดงสินคา  เวนแตที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง 
ไมนอยกวา  ๓๐  เมตร  ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  หรือต้ังอยูภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากจุดศูนยกลางสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน 
 (๑๕) สวนสนุกหรือสวนสัตว  เวนแตสวนสนุกหรือสวนสัตวที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะที่มี
ขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๓๐  เมตร  ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มี
ขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  และมีที่วางโดยรอบจากแนวเขตที่ดินไมนอยกวา  ๑๐  เมตร   
เพื่อปลูกตนไม  หรือที่ดําเนินการอยูในอาคารพาณิชยกรรม 
 (๑๖) โรงฆาสัตวหรือโรงพักสัตวตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว 
 (๑๗) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
 (๑๘) การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 



หนา   ๓๖ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๔๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 (๑๙) การกําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 
 (๒๐) การซื้อขายหรือเก็บชิ้นสวนเคร่ืองจักรกลเกา 
 (๒๑) การซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 

การใชประโยชนที่ ดินประเภทนี้ที่ไมใชเพื่อการอยูอาศัยประเภทบานเด่ียวและบานแฝด   
ใหเปนไปดังตอไปนี้ 

(๑) มีอัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดินไมเกิน  ๖ : ๑  ทั้งนี้  ที่ดินแปลงใดที่ไดใช
ประโยชนแลว  หากมีการแบงแยกหรือแบงโอนไมวาจะกี่คร้ังก็ตาม  อัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดิน
ของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบงแยกหรือแบงโอนทั้งหมดรวมกันตองไมเกิน  ๖ : ๑  แตในกรณีที่เปน
การใชประโยชนที่ดินประเภทอาคารสาธารณะตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  หากเจาของที่ดิน
หรือผูประกอบการไดจัดใหมีพื้นที่โลงเพื่อประโยชนสาธารณะในแปลงที่ดินที่ขออนุญาต  ใหมีอัตราสวน
พื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดินเพิ่มไดไมเกินรอยละย่ีสิบ  โดยพื้นที่อาคารรวมที่เพิ่มข้ึนตองไมเกินหาเทา
ของพื้นที่โลงเพื่อประโยชนสาธารณะที่จัดใหมีข้ึน 

(๒) มีอัตราสวนของที่วางตอพื้นที่อาคารรวมไมนอยกวารอยละหา  แตอัตราสวนของที่วาง
ตองไมตํ่ากวาเกณฑข้ันตํ่าของที่วางอันปราศจากสิ่งปกคลุมตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  ทั้งนี้  
ที่ดินแปลงใดที่ไดใชประโยชนแลว  หากมีการแบงแยกหรือแบงโอนไมวาจะกี่คร้ังก็ตาม  อัตราสวนของ
ที่วางตอพื้นที่อาคารรวมของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบงแยกหรือแบงโอนทั้งหมดรวมกันตองไมนอยกวา
รอยละหา 

ขอ ๒๐ ที่ดินประเภท  ย. ๙   ใหใชประโยชนที่ ดินเพื่อการอยูอาศัย  สถาบันราชการ   
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ  สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น   
ใหใชไดไมเกินรอยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนดดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวก

ที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้  ที่ไมกอเหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข  
หรือไมเปนมลพิษตอชุมชนหรือส่ิงแวดลอมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม
แหงชาติ  และมีพื้นที่ประกอบการไมเกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร 



หนา   ๓๗ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๔๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

(๒) การทําผลิตภัณฑคอนกรีตผสมที่ไมเขาขายโรงงาน  เวนแตกรณีที่เปนหนวยงานคอนกรีต
ผสมเสร็จในลักษณะชั่วคราวที่ต้ังอยูในหนวยงานกอสรางหรือบริเวณใกลเคียงเพื่อประโยชนแก
โครงการกอสรางนั้น 

(๓) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุ 
กาซปโตรเลียมเหลว  และสถานีบริการกาซธรรมชาติ  เวนแตสถานีบริการกาซที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะ
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่น 
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  รานจําหนายกาซ  สถานที่ใชกาซ  และสถานที่จําหนายอาหาร 
ที่ใชกาซ 

(๔) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา  ๑๖  เมตร 

(๕) การเลี้ยงสัตวทุกชนิดเพื่อการคาที่อาจกอเหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข 
(๖) การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเค็มหรือน้ํากรอย 
(๗) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน  เวนแตเปนการกอสราง

แทนฌาปนสถานที่มีอยูเดิม 
(๘) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ  เวนแตสถานบริการในเขตพื้นที่ตาม 

พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตใหต้ังสถานบริการในทองที่กรุงเทพมหานคร 
(๙) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญพิเศษ  เวนแตการประกอบพาณิชยกรรม

ประเภทอาคารขนาดใหญพิเศษที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๓๐  เมตร   
ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  
หรือต้ังอยูภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากจุดศูนยกลางสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน 
 (๑๐) สํานักงานประเภทอาคารขนาดใหญพิเศษ  เวนแตที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา  ๓๐  เมตร  ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  หรือต้ังอยูภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากจุดศูนยกลางสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน 



หนา   ๓๘ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๔๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 (๑๑) การติด  ต้ัง  หรือกอสรางปายที่มีขนาดเกิน  ๑  ตารางเมตร  หรือมีน้ําหนักรวมทั้งโครงสรางเกิน  
๑๐  กิโลกรัม  ในบริเวณที่มีระยะหางจากวัด  โบราณสถาน  ทางพิเศษ  หรือถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ต้ังแต  ๔๐  เมตร  ถึงจุดติด  ต้ัง  หรือกอสรางปายนอยกวา  ๕๐  เมตร  เวนแตปายชื่ออาคารหรือสถานประกอบการ  
และปายสถานีบริการน้ํามนัเชื้อเพลิงหรือสถานีบริการกาซ 
 (๑๒) สถานที่เก็บสินคา  สถานีรับสงสินคาหรือการประกอบกิจการรับสงสินคา  เวนแตที่ต้ังอยู
ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับ
ถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร 
 (๑๓) ศูนยประชุมหรืออาคารแสดงสินคา  เวนแตที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง 
ไมนอยกวา  ๓๐  เมตร  ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  หรือต้ังอยูภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากจุดศูนยกลางสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน 
 (๑๔) โรงฆาสัตวหรือโรงพักสัตวตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว 
 (๑๕) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
 (๑๖) สวนสนุกหรือสวนสัตว  เวนแตสวนสนุกหรือสวนสัตวที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะที่มี
ขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๓๐  เมตร  ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่น 
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  และมีที่วางโดยรอบจากแนวเขตที่ดินไมนอยกวา  ๑๐  เมตร  
เพื่อปลูกตนไม  หรือที่ดําเนินการอยูในอาคารพาณิชยกรรม 
 (๑๗) การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 
 (๑๘) การกําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 
 (๑๙) การซื้อขายหรือเก็บชิ้นสวนเคร่ืองจักรกลเกา 
 (๒๐) การซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 

การใชประโยชนที่ ดินประเภทนี้ที่ไมใชเพื่อการอยูอาศัยประเภทบานเด่ียวและบานแฝด   
ใหเปนไปดังตอไปนี้ 

(๑) มีอัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดินไมเกิน  ๗ : ๑  ทั้งนี้  ที่ดินแปลงใดที่ไดใช
ประโยชนแลว  หากมีการแบงแยกหรือแบงโอนไมวาจะกี่คร้ังก็ตาม  อัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดิน
ของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบงแยกหรือแบงโอนทั้งหมดรวมกันตองไมเกิน  ๗ : ๑  แตการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทอาคารสาธารณะตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารในกรณีตอไปนี้  ใหมีอัตราสวนพื้นที่
อาคารรวมตอพื้นที่ดินเพิ่มไดไมเกินรอยละย่ีสิบ 



หนา   ๓๙ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๔๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 (ก) เจาของที่ดินหรือผูประกอบการไดจัดใหมีพื้นที่โลงเพื่อประโยชนสาธารณะในแปลงที่ดิน
ที่ขออนุญาต  โดยพื้นที่อาคารรวมที่เพิ่มข้ึนตองไมเกินหาเทาของพื้นที่โลงเพื่อประโยชนสาธารณะที่จัดใหมีข้ึน 

 (ข) เจาของที่ดินหรือผูประกอบการที่มีที่ต้ังของสถานประกอบการอยูในระยะ  ๕๐๐  เมตร  
จากจุดศูนยกลางสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชนสถานีลาดพราว  ไดจัดใหมีที่จอดรถยนตสําหรับประชาชน
เปนการทั่วไปเพิ่มข้ึนจากจํานวนที่จอดรถยนตของอาคารสาธารณะนั้นโดยไมคิดคาตอบแทน  โดยพื้นที่
อาคารรวมที่เพิ่มข้ึนตองไมเกิน  ๓๐  ตารางเมตร  ตอที่จอดรถยนตที่เพิ่มข้ึน  ๑  คัน 

(๒) มีอัตราสวนของที่วางตอพื้นที่อาคารรวมไมนอยกวารอยละส่ีจุดหา  แตอัตราสวนของ 
ที่วางตองไมตํ่ากวาเกณฑข้ันตํ่าของที่วางอันปราศจากสิ่งปกคลุมตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  ทั้งนี้  
ที่ดินแปลงใดที่ไดใชประโยชนแลว  หากมีการแบงแยกหรือแบงโอนไมวาจะกี่คร้ังก็ตามอัตราสวนของ
ที่วางตอพื้นที่อาคารรวมของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบงแยกหรือแบงโอนทั้งหมดรวมกันตองไมนอยกวา
รอยละส่ีจุดหา 

การใชประโยชนที่ดินประเภทอาคารสาธารณะที่จัดใหมีที่จอดรถยนตเพิ่มข้ึนตามวรรคสาม  (๑)  (ข)  
พื้นที่จอดรถยนตที่เพิ่มข้ึนใหไดรับการยกเวนไมตองนํามาพิจารณาอัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดิน
และอัตราสวนของที่วางตอพื้นที่อาคารรวม 

ขอ ๒๑ ที่ดินประเภท  ย. ๑๐  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการอยูอาศัย  สถาบันราชการ   
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ  สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น   
ใหใชไดไมเกินรอยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนดดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวก

ที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้  ที่ไมกอเหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข  
หรือไมเปนมลพิษตอชุมชนหรือส่ิงแวดลอมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม
แหงชาติ  และมีพื้นที่ประกอบการไมเกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร 

(๒) การทําผลิตภัณฑคอนกรีตผสมที่ไมเขาขายโรงงาน  เวนแตกรณีที่เปนหนวยงานคอนกรีต
ผสมเสร็จในลักษณะชั่วคราวที่ต้ังอยูในหนวยงานกอสรางหรือบริเวณใกลเคียงเพื่อประโยชนแก
โครงการกอสรางนั้น 



หนา   ๔๐ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๔๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

(๓) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุ 
กาซปโตรเลียมเหลว  และสถานีบริการกาซธรรมชาติ  เวนแตสถานีบริการกาซที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะ
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่น 
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  รานจําหนายกาซ  สถานที่ใชกาซ  และสถานที่จําหนายอาหาร 
ที่ใชกาซ 

(๔) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา  ๑๖  เมตร 

(๕) การเลี้ยงสัตวทุกชนิดเพื่อการคาที่อาจกอเหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข 
(๖) การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเค็มหรือน้ํากรอย 
(๗) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน  เวนแตเปนการกอสราง

แทนฌาปนสถานที่มีอยูเดิม 
(๘) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
(๙) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญพิเศษ  เวนแตการประกอบพาณิชยกรรม

ประเภทอาคารขนาดใหญพิเศษที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๓๐  เมตร   
ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  
หรือต้ังอยูภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากจุดศูนยกลางสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน 
 (๑๐) สํานักงานประเภทอาคารขนาดใหญพิเศษ  เวนแตที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา  ๓๐  เมตร  ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  หรือต้ังอยูภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากจุดศูนยกลางสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน 
 (๑๑) การติด  ต้ัง  หรือกอสรางปายที่มีขนาดเกิน  ๑  ตารางเมตร  หรือมีน้ําหนักรวมทั้งโครงสรางเกิน  
๑๐  กิโลกรัม  ในบริเวณที่มีระยะหางจากวัด  โบราณสถาน  ทางพิเศษ  หรือถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ต้ังแต  ๔๐  เมตร  ถึงจุดติด  ต้ัง  หรือกอสรางปายนอยกวา  ๕๐  เมตร  และในบริเวณที่มีระยะหางจาก 
จุดศูนยกลางของอนุสาวรียชัยสมรภูมินอยกวา  ๓๐๐  เมตร  เวนแตปายชื่ออาคารหรือสถานประกอบการ  
และปายสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงหรือสถานีบริการกาซ 



หนา   ๔๑ 
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 (๑๒) สถานที่เก็บสินคา  สถานีรับสงสินคาหรือการประกอบกิจการรับสงสินคา  เวนแตที่ต้ังอยู
ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับ
ถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร 
 (๑๓) ศูนยประชุมหรืออาคารแสดงสินคา  เวนแตที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง 
ไมนอยกวา  ๓๐  เมตร  ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  หรือต้ังอยูภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากจุดศูนยกลางสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน 
 (๑๔) โรงฆาสัตวหรือโรงพักสัตวตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว 
 (๑๕) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
 (๑๖) สวนสนุกหรือสวนสัตว  เวนแตสวนสนุกหรือสวนสัตวที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะที่มี
ขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๓๐  เมตร  ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่น 
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  และมีที่วางโดยรอบจากแนวเขตที่ดินไมนอยกวา  ๑๐  เมตร  
เพื่อปลูกตนไม  หรือที่ดําเนินการอยูในอาคารพาณิชยกรรม 
 (๑๗) การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 
 (๑๘) การกําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 
 (๑๙) การซื้อขายหรือเก็บชิ้นสวนเคร่ืองจักรกลเกา 
 (๒๐) การซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 

การใชประโยชนที่ ดินประเภทนี้ที่ไมใชเพื่อการอยูอาศัยประเภทบานเด่ียวและบานแฝด   
ใหเปนไปดังตอไปนี้ 

(๑) มีอัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดินไมเกิน  ๘ : ๑  ทั้งนี้  ที่ดินแปลงใดที่ไดใช
ประโยชนแลว  หากมีการแบงแยกหรือแบงโอนไมวาจะกี่คร้ังก็ตาม  อัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดิน
ของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบงแยกหรือแบงโอนทั้งหมดรวมกันตองไมเกิน  ๘ : ๑  แตในกรณีที่เปน
การใชประโยชนที่ดินประเภทอาคารสาธารณะตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  หากเจาของที่ดิน
หรือผูประกอบการไดจัดใหมีพื้นที่โลงเพื่อประโยชนสาธารณะในแปลงที่ดินที่ขออนุญาตใหมี
อัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดินเพิ่มไดไมเกินรอยละย่ีสิบ  โดยพื้นที่อาคารรวมที่เพิ่มข้ึนตอง 
ไมเกินหาเทาของพื้นที่โลงเพื่อประโยชนสาธารณะที่จัดใหมีข้ึน 



หนา   ๔๒ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๔๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

(๒) มีอัตราสวนของที่วางตอพื้นที่อาคารรวมไมนอยกวารอยละส่ี  แตอัตราสวนของที่วางตอง
ไมตํ่ากวาเกณฑข้ันตํ่าของที่วางอันปราศจากสิ่งปกคลุมตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  ทั้งนี้  
ที่ดินแปลงใดที่ไดใชประโยชนแลว  หากมีการแบงแยกหรือแบงโอนไมวาจะกี่คร้ังก็ตามอัตราสวนของ
ที่วางตอพื้นที่อาคารรวมของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบงแยกหรือแบงโอนทั้งหมดรวมกันตองไมนอยกวา
รอยละส่ี 

ขอ ๒๒ ที่ดินประเภท  พ. ๑  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อพาณิชยกรรม  การอยูอาศัย  สถาบันราชการ  
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ  สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ใหใชได
ไมเกินรอยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนดดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวก

ที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้  ที่ไมกอเหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข  
หรือไมเปนมลพิษตอชุมชนหรือส่ิงแวดลอมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม
แหงชาติ  และมีพื้นที่ประกอบการไมเกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร 

(๒) การทําผลิตภัณฑคอนกรีตผสมที่ไมเขาขายโรงงาน  เวนแตกรณีที่เปนหนวยงานคอนกรีต
ผสมเสร็จในลักษณะชั่วคราวที่ต้ังอยูในหนวยงานกอสรางหรือบริเวณใกลเคียงเพื่อประโยชนแก
โครงการกอสรางนั้น 

(๓) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุ 
กาซปโตรเลียมเหลว  และสถานีบริการกาซธรรมชาติ  เวนแตสถานีบริการกาซที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะ
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่น 
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  รานจําหนายกาซ  สถานที่ใชกาซ  และสถานที่จําหนายอาหาร 
ที่ใชกาซ 

(๔) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา  ๑๖  เมตร 
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(๕) การเลี้ยงสัตวทุกชนิดเพื่อการคาที่อาจกอเหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข 
(๖) การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเค็มหรือน้ํากรอย 
(๗) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน  เวนแตเปนการกอสราง

แทนฌาปนสถานที่มีอยูเดิม 
(๘) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
(๙) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ  เวนแตการประกอบ

พาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  ยาวตอเนื่องกัน
โดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  หรือต้ังอยูภายในระยะ  
๕๐๐  เมตร  จากจุดศูนยกลางสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน 
 (๑๐) สํานักงานประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ  เวนแตสํานักงานประเภทอาคารสูง
ที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไป
เชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  หรือต้ังอยูภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  
จากจุดศูนยกลางสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน 
 (๑๑) การติด  ต้ัง  หรือกอสรางปายที่มีขนาดเกิน  ๑  ตารางเมตร  หรือมีน้ําหนักรวมทั้งโครงสรางเกิน  
๑๐  กิโลกรัม  ในบริเวณที่มีระยะหางจากวัด  โบราณสถาน  ทางพิเศษ  หรือถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ต้ังแต  ๔๐  เมตร  ถึงจุดติด  ต้ัง  หรือกอสรางปายนอยกวา  ๕๐  เมตร  เวนแตปายชื่ออาคารหรือสถานประกอบการ  
และปายสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงหรือสถานีบริการกาซ 
 (๑๒) สถานที่เก็บสินคา  สถานีรับสงสินคาหรือการประกอบกิจการรับสงสินคา  เวนแตที่ต้ังอยู
ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับ
ถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร 
 (๑๓) ศูนยประชุมหรืออาคารแสดงสินคา  เวนแตที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง 
ไมนอยกวา  ๓๐  เมตร  ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  หรือต้ังอยูภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากจุดศูนยกลางสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน 
 (๑๔) โรงฆาสัตวหรือโรงพักสัตวตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว 
 (๑๕) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
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 (๑๖) สวนสนุกหรือสวนสัตว  เวนแตสวนสนุกหรือสวนสัตวที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะที่มี
ขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๓๐  เมตร  ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่น 
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  และมีที่วางโดยรอบจากแนวเขตที่ดินไมนอยกวา  ๑๐  เมตร  
เพื่อปลูกตนไม  หรือที่ดําเนินการอยูในอาคารพาณิชยกรรม 
 (๑๗) การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 
 (๑๘) การกําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 
 (๑๙) การซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 

การใชประโยชนที่ ดินประเภทนี้ที่ไมใชเพื่อการอยูอาศัยประเภทบานเด่ียวและบานแฝด   
ใหเปนไปดังตอไปนี้ 

(๑) มีอัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดินไมเกิน  ๕ : ๑  ทั้งนี้  ที่ดินแปลงใดที่ไดใช
ประโยชนแลว  หากมีการแบงแยกหรือแบงโอนไมวาจะกี่คร้ังก็ตาม  อัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดิน
ของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบงแยกหรือแบงโอนทั้งหมดรวมกันตองไมเกิน  ๕ : ๑ 

(๒) มีอัตราสวนของที่วางตอพื้นที่อาคารรวมไมนอยกวารอยละหก  แตอัตราสวนของที่วาง
ตองไมตํ่ากวาเกณฑข้ันตํ่าของที่วางอันปราศจากสิ่งปกคลุมตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  ทั้งนี้  
ที่ดินแปลงใดที่ไดใชประโยชนแลว  หากมีการแบงแยกหรือแบงโอนไมวาจะกี่คร้ังก็ตาม  อัตราสวนของ
ที่วางตอพื้นที่อาคารรวมของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบงแยกหรือแบงโอนทั้งหมดรวมกันตองไมนอยกวา
รอยละหก 

ขอ ๒๓ ที่ดินประเภท  พ. ๒  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อพาณิชยกรรม  การอยูอาศัย  สถาบันราชการ  
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ  สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ใหใชได
ไมเกินรอยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนดดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวก

ที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้  ที่ไมกอเหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข  
หรือไมเปนมลพิษตอชุมชนหรือส่ิงแวดลอมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม
แหงชาติ  และมีพื้นที่ประกอบการไมเกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร 



หนา   ๔๕ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๔๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

(๒) การทําผลิตภัณฑคอนกรีตผสมที่ไมเขาขายโรงงาน  เวนแตกรณีที่เปนหนวยงานคอนกรีต
ผสมเสร็จในลักษณะชั่วคราวที่ต้ังอยูในหนวยงานกอสรางหรือบริเวณใกลเคียงเพื่อประโยชนแก
โครงการกอสรางนั้น 

(๓) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุ 
กาซปโตรเลียมเหลว  และสถานีบริการกาซธรรมชาติ  เวนแตสถานีบริการกาซที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะ
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่น 
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  รานจําหนายกาซ  สถานที่ใชกาซ  และสถานที่จําหนายอาหาร 
ที่ใชกาซ 

(๔) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาด 
เขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาด
เขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร 

(๕) การเลี้ยงสัตวทุกชนิดเพื่อการคาที่อาจกอเหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข 
(๖) การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเค็มหรือน้ํากรอย 
(๗) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน  เวนแตเปนการกอสราง

แทนฌาปนสถานที่มีอยูเดิม 
(๘) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
(๙) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญพิเศษ  เวนแตการประกอบพาณิชยกรรม

ประเภทอาคารขนาดใหญพิเศษที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๓๐  เมตร  ยาวตอเนื่องกัน
โดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  หรือต้ังอยูภายในระยะ  
๕๐๐  เมตร  จากจุดศูนยกลางสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน 
 (๑๐) สํานักงานประเภทอาคารขนาดใหญพิเศษ  เวนแตที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา  ๓๐  เมตร  ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  หรือต้ังอยูภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากจุดศูนยกลางสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน 



หนา   ๔๖ 
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 (๑๑) การติด  ต้ัง  หรือกอสรางปายที่มีขนาดเกิน  ๑  ตารางเมตร  หรือมีน้ําหนักรวมทั้งโครงสรางเกิน  
๑๐  กิโลกรัม  ในบริเวณที่มีระยะหางจากวัด  โบราณสถาน  ทางพิเศษ  หรือถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ต้ังแต  ๔๐  เมตร  ถึงจุดติด  ต้ัง  หรือกอสรางปายนอยกวา  ๕๐  เมตร  เวนแตปายชื่ออาคารหรือสถานประกอบการ  
และปายสถานีบริการน้ํามนัเชื้อเพลิงหรือสถานีบริการกาซ 
 (๑๒) สถานที่เก็บสินคา  สถานีรับสงสินคาหรือการประกอบกิจการรับสงสินคา  เวนแตที่ต้ังอยู
ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับ
ถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร 
 (๑๓) โรงฆาสัตวหรือโรงพักสัตวตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว 
 (๑๔) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
 (๑๕) สวนสนุกหรือสวนสัตว  เวนแตสวนสนุกหรือสวนสัตวที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะที่มี
ขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๓๐  เมตร  ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่น 
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  และมีที่วางโดยรอบจากแนวเขตที่ดินไมนอยกวา  ๑๐  เมตร  
เพื่อปลูกตนไม  หรือที่ดําเนินการอยูในอาคารพาณิชยกรรม 
 (๑๖) การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 
 (๑๗) การกําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 
 (๑๘) การซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 

การใชประโยชนที่ ดินประเภทนี้ที่ไมใชเพื่อการอยูอาศัยประเภทบานเด่ียวและบานแฝด   
ใหเปนไปดังตอไปนี้ 

(๑) มีอัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดินไมเกิน  ๖ : ๑  ทั้งนี้  ที่ดินแปลงใดที่ไดใช
ประโยชนแลว  หากมีการแบงแยกหรือแบงโอนไมวาจะกี่คร้ังก็ตาม  อัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดิน
ของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบงแยกหรือแบงโอนทั้งหมดรวมกันตองไมเกิน  ๖ : ๑ 

(๒) มีอัตราสวนของที่วางตอพื้นที่อาคารรวมไมนอยกวารอยละหา  แตอัตราสวนของที่วาง
ตองไมตํ่ากวาเกณฑข้ันตํ่าของที่วางอันปราศจากสิ่งปกคลุมตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  ทั้งนี้  
ที่ดินแปลงใดที่ไดใชประโยชนแลว  หากมีการแบงแยกหรือแบงโอนไมวาจะกี่คร้ังก็ตามอัตราสวนของ
ที่วางตอพื้นที่อาคารรวมของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบงแยกหรือแบงโอนทั้งหมดรวมกันตองไมนอยกวา
รอยละหา 



หนา   ๔๗ 
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ขอ ๒๔ ที่ดินประเภท  พ. ๓  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อพาณิชยกรรม  การอยูอาศัย  สถาบันราชการ  
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ  สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ใหใชได
ไมเกินรอยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนดดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานตามประเภท  ชนดิ  และจําพวก

ที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้  ที่ไมกอเหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข  
หรือไมเปนมลพิษตอชุมชนหรือส่ิงแวดลอมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม
แหงชาติ  และมีพื้นที่ประกอบการไมเกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร 

(๒) การทําผลิตภัณฑคอนกรีตผสมที่ไมเขาขายโรงงาน  เวนแตกรณีที่เปนหนวยงานคอนกรีต
ผสมเสร็จในลักษณะชั่วคราวที่ต้ังอยูในหนวยงานกอสรางหรือบริเวณใกลเคียงเพื่อประโยชนแก
โครงการกอสรางนั้น 

(๓) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุ 
กาซปโตรเลียมเหลว  และสถานีบริการกาซธรรมชาติ  เวนแตสถานีบริการกาซที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะ
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่น 
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  รานจําหนายกาซ  สถานที่ใชกาซและสถานที่จําหนายอาหาร 
ที่ใชกาซ 

(๔) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา  ๑๖  เมตร 

(๕) การเลี้ยงสัตวทุกชนิดเพื่อการคาที่อาจกอเหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข 
(๖) การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเค็มหรือน้ํากรอย 
(๗) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน  เวนแตเปนการกอสราง

แทนฌาปนสถานที่มีอยูเดิม 
(๘) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 



หนา   ๔๘ 
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(๙) การติด  ต้ัง  หรือกอสรางปายที่มีขนาดเกิน  ๑  ตารางเมตร  หรือมีน้ําหนักรวมทั้งโครงสรางเกิน  
๑๐  กิโลกรัม  ในบริเวณที่มีระยะหางจากวัด  โบราณสถาน  ทางพิเศษ  หรือถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ต้ังแต  ๔๐  เมตร  ถึงจุดติด  ต้ัง  หรือกอสรางปายนอยกวา  ๕๐  เมตร  และในบริเวณที่มีระยะหางจาก 
จุดศูนยกลางของอนุสาวรียสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชนอยกวา  ๒๐๐  เมตร  เวนแตปายชื่ออาคาร
หรือสถานประกอบการ  และปายสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงหรือสถานีบริการกาซ 
 (๑๐) สถานที่เก็บสินคา  สถานีรับสงสินคาหรือการประกอบกิจการรับสงสินคา  เวนแตที่ต้ังอยู
ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับ
ถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร 
 (๑๑) โรงฆาสัตวหรือโรงพักสัตวตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว 
 (๑๒) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
 (๑๓) สวนสนุกหรือสวนสัตว  เวนแตสวนสนุกหรือสวนสัตวที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะที่มี
ขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๓๐  เมตร  ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่น 
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  และมีที่วางโดยรอบจากแนวเขตที่ดินไมนอยกวา  ๑๐  เมตร  
เพื่อปลูกตนไม  หรือที่ดําเนินการอยูในอาคารพาณิชยกรรม 
 (๑๔) การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 
 (๑๕) การกําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 
 (๑๖) การซื้อขายหรือเกบ็ชิ้นสวนเคร่ืองจักรกลเกา 
 (๑๗) การซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 

การใชประโยชนที่ ดินประเภทนี้ที่ไมใชเพื่อการอยูอาศัยประเภทบานเด่ียวและบานแฝด   
ใหเปนไปดังตอไปนี้ 

(๑) มีอัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดินไมเกิน  ๗ : ๑  ทั้งนี้  ที่ดินแปลงใดที่ไดใช
ประโยชนแลว  หากมีการแบงแยกหรือแบงโอนไมวาจะกี่คร้ังก็ตาม  อัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดิน
ของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบงแยกหรือแบงโอนทั้งหมดรวมกันตองไมเกิน  ๗ : ๑  แตการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทอาคารสาธารณะตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารในกรณีตอไปนี้  ใหมีอัตราสวนพื้นที่
อาคารรวมตอพื้นที่ดินเพิ่มไดไมเกินรอยละย่ีสิบ 



หนา   ๔๙ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๔๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 (ก) เจาของที่ดินหรือผูประกอบการไดจัดใหมีพื้นที่โลง  เพื่อประโยชนสาธารณะในแปลงที่ดิน
ที่ขออนุญาต  โดยพื้นที่อาคารรวมที่เพิ่มข้ึนตองไมเกินหาเทาของพื้นที่โลงเพื่อประโยชนสาธารณะที่จัดใหมีข้ึน 

 (ข) เจาของที่ดินหรือผูประกอบการที่มีที่ต้ังของสถานประกอบการตั้งอยูภายในระยะ  
๕๐๐  เมตร  จากจุดศูนยกลางสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชนสถานีออนนุช  ไดจัดใหมีที่จอดรถยนต
สําหรับประชาชนเปนการทั่วไปเพิ่มข้ึนจากจํานวนที่จอดรถยนตของอาคารสาธารณะนั้นโดยไมคิด
คาตอบแทน  โดยพื้นที่อาคารรวมที่เพิ่มข้ึนตองไมเกิน  ๓๐  ตารางเมตร  ตอที่จอดรถยนตที่เพิ่มข้ึน  ๑  คัน 

(๒) มีอัตราสวนของที่วางตอพื้นที่อาคารรวมไมนอยกวารอยละส่ีจุดหา  แตอัตราสวนของ
ที่วางตองไมตํ่ากวาเกณฑข้ันตํ่าของที่วางอันปราศจากสิ่งปกคลุมตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  
ทั้งนี้  ที่ดินแปลงใดที่ไดใชประโยชนแลว  หากมีการแบงแยกหรือแบงโอนไมวาจะกี่คร้ังก็ตาม  
อัตราสวนของที่วางตอพื้นที่อาคารรวมของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบงแยกหรือแบงโอนทั้งหมด
รวมกันตองไมนอยกวารอยละส่ีจุดหา 

การใชประโยชนที่ดินประเภทอาคารสาธารณะที่จัดใหมีที่จอดรถยนตเพิ่มข้ึนตามวรรคสาม  (๑)  (ข)  
พื้นที่จอดรถยนตที่เพิ่มข้ึนใหไดรับการยกเวนไมตองนํามาพิจารณาอัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดิน
และอัตราสวนของที่วางตอพื้นที่อาคารรวม 

ขอ ๒๕ ที่ดินประเภท  พ. ๔  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อพาณิชยกรรม  การอยูอาศัย  สถาบันราชการ  
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ  สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ใหใชได
ไมเกินรอยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนดดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวก

ที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้  ที่ไมกอเหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข  
หรือไมเปนมลพิษตอชุมชนหรือส่ิงแวดลอมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม
แหงชาติ  และมีพื้นที่ประกอบการไมเกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร 

(๒) การทําผลิตภัณฑคอนกรีตผสมที่ไมเขาขายโรงงาน  เวนแตกรณีที่เปนหนวยงานคอนกรีต
ผสมเสร็จในลักษณะชั่วคราวที่ต้ังอยูในหนวยงานกอสรางหรือบริเวณใกลเคียงเพื่อประโยชนแก
โครงการกอสรางนั้น 



หนา   ๕๐ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๔๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

(๓) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุ 
กาซปโตรเลียมเหลว  และสถานีบริการกาซธรรมชาติ  เวนแตสถานีบริการกาซที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะ
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่น 
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  รานจําหนายกาซ  สถานที่ใชกาซ  และสถานที่จําหนายอาหาร 
ที่ใชกาซ 

(๔) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา  ๑๖  เมตร 

(๕) การเลี้ยงสัตวทุกชนิดเพื่อการคาที่อาจกอเหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข 
(๖) การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเค็มหรือน้ํากรอย 
(๗) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 
(๘) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
(๙) การติด  ต้ัง  หรือกอสรางปายที่มีขนาดเกิน  ๑  ตารางเมตร  หรือมีน้ําหนักรวมทั้งโครงสรางเกิน  

๑๐  กิโลกรัม  ในบริเวณที่มีระยะหางจากวัด  โบราณสถาน  ทางพิเศษ  หรือถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ต้ังแต  ๔๐  เมตร  ถึงจุดติด  ต้ัง  หรือกอสรางปายนอยกวา  ๕๐  เมตร  และในบริเวณที่มีระยะหางจาก 
จุดศูนยกลางของอนุสาวรียชัยสมรภูมินอยกวา  ๓๐๐  เมตร  เวนแตปายชื่ออาคารหรือสถานประกอบการ  
และปายสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงหรือสถานีบริการกาซ 
 (๑๐) สถานที่เก็บสินคา  สถานีรับสงสินคาหรือการประกอบกิจการรับสงสินคา  เวนแตที่ต้ังอยู
ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับ
ถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร 
 (๑๑) โรงฆาสัตวหรือโรงพักสัตวตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว 
 (๑๒) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
 (๑๓) สวนสนุกหรือสวนสัตว  เวนแตสวนสนุกหรือสวนสัตวที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะที่มี
ขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๓๐  เมตร  ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่น 
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  และมีที่วางโดยรอบจากแนวเขตที่ดินไมนอยกวา  ๑๐  เมตร   
เพื่อปลูกตนไม  หรือที่ดําเนินการอยูในอาคารพาณิชยกรรม 



หนา   ๕๑ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๔๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 (๑๔) การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 
 (๑๕) การกําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 
 (๑๖) การซื้อขายหรือเก็บชิ้นสวนเคร่ืองจักรกลเกา 
 (๑๗) การซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 

การใชประโยชนที่ดินประเภทนี้ที่ไมใชเพื่อการอยูอาศัยประเภทบานเด่ียวและบานแฝด   
ใหเปนไปดังตอไปนี้ 

(๑) มีอัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดินไมเกิน  ๘ : ๑  ทั้งนี้  ที่ดินแปลงใดที่ไดใช
ประโยชนแลว  หากมีการแบงแยกหรือแบงโอนไมวาจะกี่คร้ังก็ตาม  อัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดิน
ของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบงแยกหรือแบงโอนทั้งหมดรวมกันตองไมเกิน  ๘ : ๑  แตการใชประโยชน
ที่ดินประเภทอาคารสาธารณะตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารในกรณีตอไปนี้  ใหมีอัตราสวนพื้นที่
อาคารรวมตอพื้นที่ดินเพิ่มไดไมเกินรอยละย่ีสิบ 

 (ก) เจาของที่ดินหรือผูประกอบการไดจัดใหมีพื้นที่โลงเพื่อประโยชนสาธารณะในแปลงที่ดิน
ที่ขออนุญาต  โดยพื้นที่อาคารรวมที่เพิ่มข้ึนตองไมเกินหาเทาของพื้นที่โลงเพื่อประโยชนสาธารณะที่จัดใหมีข้ึน 

 (ข) ในกรณีที่เจาของที่ดินหรือผูประกอบการที่มีที่ต้ังของสถานประกอบการอยูภายในระยะ  
๕๐๐  เมตร  จากจุดศูนยกลางสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชนสถานีหมอชิต  ไดจัดใหมีที่จอดรถยนต
สําหรับประชาชนเปนการทั่วไปเพิ่มข้ึนจากจํานวนที่จอดรถยนตของอาคารสาธารณะนั้นโดยไมคิด
คาตอบแทน  โดยพื้นที่อาคารรวมที่เพิ่มข้ึนตองไมเกิน  ๓๐  ตารางเมตร  ตอที่จอดรถยนตที่เพิ่มข้ึน  ๑  คัน 

(๒) มีอัตราสวนของที่วางตอพื้นที่อาคารรวมไมนอยกวารอยละส่ี  แตอัตราสวนของที่วางตอง
ไมตํ่ากวาเกณฑข้ันตํ่าของที่วางอันปราศจากสิ่งปกคลุมตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  ทั้งนี้  
ที่ดินแปลงใดที่ไดใชประโยชนแลว  หากมีการแบงแยกหรือแบงโอนไมวาจะกี่คร้ังก็ตาม  อัตราสวนของ
ที่วางตอพื้นที่อาคารรวมของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบงแยกหรือแบงโอนทั้งหมดรวมกันตองไมนอยกวา
รอยละส่ี 

การใชประโยชนที่ดินประเภทอาคารสาธารณะที่จัดใหมีที่จอดรถยนตเพิ่มข้ึนตามวรรคสาม  (๑)  (ข)  
พื้นที่จอดรถยนตที่เพิ่มข้ึนใหไดรับการยกเวนไมตองนํามาพิจารณาอัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดิน
และอัตราสวนของที่วางตอพื้นที่อาคารรวม 



หนา   ๕๒ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๔๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

ขอ ๒๖ ที่ดินประเภท  พ. ๕  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อพาณิชยกรรม  การอยูอาศัย  สถาบันราชการ  
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ  สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ใหใชได
ไมเกินรอยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนดดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานตามประเภท  ชนดิ  และจําพวก

ที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้  ที่ไมกอเหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข  
หรือไมเปนมลพิษตอชุมชนหรือส่ิงแวดลอมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม
แหงชาติ  และมีพื้นที่ประกอบการไมเกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร 

(๒) การทําผลิตภัณฑคอนกรีตผสมที่ไมเขาขายโรงงาน  เวนแตกรณีที่เปนหนวยงานคอนกรีต
ผสมเสร็จในลักษณะชั่วคราวที่ต้ังอยูในหนวยงานกอสรางหรือบริเวณใกลเคียงเพื่อประโยชนแก
โครงการกอสรางนั้น 

(๓) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุ 
กาซปโตรเลียมเหลว  และสถานีบริการกาซธรรมชาติ  เวนแตสถานีบริการกาซที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะ
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่น 
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  รานจําหนายกาซ  สถานที่ใชกาซ  และสถานที่จําหนายอาหาร 
ที่ใชกาซ 

(๔) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา  ๑๖  เมตร 

(๕) การเลี้ยงสัตวทุกชนิดเพื่อการคาที่อาจกอเหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข 
(๖) การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเค็มหรือน้ํากรอย 
(๗) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 
(๘) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ  เวนแตสถานบริการในเขตพื้นที่ตาม 

พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตใหต้ังสถานบริการในทองที่กรุงเทพมหานคร 



หนา   ๕๓ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๔๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

(๙) การติด  ต้ัง  หรือกอสรางปายที่มีขนาดเกิน  ๑  ตารางเมตร  หรือมีน้ําหนักรวมทั้งโครงสรางเกิน  
๑๐  กิโลกรัม  ในบริเวณที่มีระยะหางจากวัด  โบราณสถาน  ทางพิเศษ  หรือถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ต้ังแต  ๔๐  เมตร  ถึงจุดติด  ต้ัง  หรือกอสรางปายนอยกวา  ๕๐  เมตร  เวนแตปายชื่ออาคารหรือสถานประกอบการ  
และปายสถานีบริการน้ํามนัเชื้อเพลิงหรือสถานีบริการกาซ 
 (๑๐) สถานที่เก็บสินคา  สถานีรับสงสินคาหรือการประกอบกิจการรับสงสินคา  เวนแตที่ต้ังอยู
ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับ
ถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร 
 (๑๑) โรงฆาสัตวหรือโรงพักสัตวตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว 
 (๑๒) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
 (๑๓) สวนสนุกหรือสวนสัตว  เวนแตสวนสนุกหรือสวนสัตวที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะที่มี
ขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๓๐  เมตร  ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่น 
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  และมีที่วางโดยรอบจากแนวเขตที่ดินไมนอยกวา  ๑๐  เมตร  
เพื่อปลูกตนไม  หรือที่ดําเนินการอยูในอาคารพาณิชยกรรม 
 (๑๔) การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 
 (๑๕) การกําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 
 (๑๖) การซื้อขายหรือเก็บชิ้นสวนเคร่ืองจักรกลเกา 
 (๑๗) การซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 

การใชประโยชนที่ ดินประเภทนี้ที่ไมใชเพื่อการอยูอาศัยประเภทบานเด่ียวและบานแฝด   
ใหเปนไปดังตอไปนี้ 

(๑) มีอัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดินไมเกิน  ๑๐ : ๑  ทั้งนี้  ที่ดินแปลงใดที่ไดใช
ประโยชนแลว  หากมีการแบงแยกหรือแบงโอนไมวาจะกี่คร้ังก็ตาม  อัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดิน
ของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบงแยกหรือแบงโอนทั้งหมดรวมกันตองไมเกิน  ๑๐  :  ๑  แตในกรณีที่เปน
การใชประโยชนที่ดินประเภทอาคารสาธารณะตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  หากเจาของที่ดิน
หรือผูประกอบการไดจัดใหมีพื้นที่โลงเพื่อประโยชนสาธารณะในแปลงที่ดินที่ขออนุญาต  ใหมีอัตราสวน
พื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดินเพิ่มไดไมเกินรอยละย่ีสิบ  โดยพื้นที่อาคารรวมที่เพิ่มข้ึนตองไมเกินหาเทา
ของพื้นที่โลงเพื่อประโยชนสาธารณะที่จัดใหมีข้ึน 



หนา   ๕๔ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๔๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

(๒) มีอัตราสวนของที่วางตอพื้นที่อาคารรวมไมนอยกวารอยละสาม  แตอัตราสวนของที่วาง
ตองไมตํ่ากวาเกณฑข้ันตํ่าของที่วางอันปราศจากสิ่งปกคลุมตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  ทั้งนี้  
ที่ดินแปลงใดที่ไดใชประโยชนแลว  หากมีการแบงแยกหรือแบงโอนไมวาจะกี่คร้ังก็ตาม  อัตราสวนของ
ที่วางตอพื้นที่อาคารรวมของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบงแยกหรือแบงโอนทั้งหมดรวมกันตองไมนอยกวา
รอยละสาม 

ขอ ๒๗ ที่ดินประเภท  อ.  ๑  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม  การสาธารณูปโภค  
และสาธารณูปการเปนสวนใหญ  สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ใหใชไดไมเกินรอยละสิบ
ของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนดดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวก

ที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้ 
(๒) การทําผลิตภัณฑคอนกรีตผสมที่ไมเขาขายโรงงาน  เวนแตกรณีที่เปนหนวยงานคอนกรีต

ผสมเสร็จในลักษณะชั่วคราวที่ต้ังอยูในหนวยงานกอสรางหรือบริเวณใกลเคียงเพื่อประโยชนแก
โครงการกอสรางนั้น 

(๓) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุ 
กาซปโตรเลียมเหลว  และสถานีบริการกาซธรรมชาติ  เวนแตสถานีบริการกาซที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะ
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่น 
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  รานจําหนายกาซ  สถานที่ใชกาซ  และสถานที่จําหนายอาหาร 
ที่ใชกาซ 

(๔) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา  ๑๖  เมตร 

(๕) การเลี้ยงสัตวทุกชนิดเพื่อการคาที่อาจกอเหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข 
(๖) การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเค็มหรือน้ํากรอย 
(๗) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 
(๘) โรงมหรสพตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 



หนา   ๕๕ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๔๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

(๙) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
 (๑๐) การอยูอาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ  อาคารสูง  หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ 
 (๑๑) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๓๐๐  ตารางเมตร  เวนแตการประกอบ
พาณิชยกรรมประเภทสถานีบริการกาซ  หรือสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไดรับยกเวนตาม  (๓)  และ  (๔) 
 (๑๒) สํานักงานประเภทอาคารขนาดใหญ  เวนแตสํานักงานที่มีกิจกรรมเกี่ยวเนื่องกับการประกอบ
อุตสาหกรรมซึ่งไมใชอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ 
 (๑๓) การติด  ต้ัง  หรือกอสรางปายที่มีขนาดเกิน  ๑  ตารางเมตร  หรือมีน้ําหนักรวมทั้งโครงสรางเกิน  
๑๐  กิโลกรัม  ในบริเวณที่มีระยะหางจากวัด  โบราณสถาน  ทางพิเศษ  หรือถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ต้ังแต  ๔๐  เมตร  ถึงจุดติด  ต้ัง  หรือกอสรางปายนอยกวา  ๕๐  เมตร  เวนแตปายชื่ออาคารหรือสถานประกอบการ  
และปายสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงหรือสถานีบริการกาซ 
 (๑๔) ศูนยประชุมหรืออาคารแสดงสินคา 
 (๑๕) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงเด็ก  เวนแตที่ใหบริการแกพนักงานหรือลูกจางของสถานประกอบการ
ในรูปของสวัสดิการ 
 (๑๖) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงคนชรา 
 (๑๗) สวนสนุกหรือสวนสัตว 
 (๑๘) สถานศึกษา 
 (๑๙) สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล  เวนแตสถานพยาบาลที่ใหบริการ
รักษาพยาบาลแกพนักงานหรือลูกจางของสถานประกอบการในรูปของสวัสดิการ 
 (๒๐) การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  เวนแตที่อยูภายใตการควบคุมดูแลหรือไดรับอนุญาต 
ใหดําเนินการจากกรุงเทพมหานคร 
 (๒๑) การกําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย  เวนแตเปนการดําเนินการที่
เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอุตสาหกรรม 

การใชประโยชนที่ดินประเภทนี้ที่ไมใชเพื่อการอยูอาศัยประเภทบานเด่ียวและบานแฝด   
ใหเปนไปดังตอไปนี้ 

(๑) มีอัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดินไมเกิน  ๒ : ๑  ทั้งนี้  ที่ดินแปลงใดที่ไดใช
ประโยชนแลว  หากมีการแบงแยกหรือแบงโอนไมวาจะกี่คร้ังก็ตาม  อัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดิน
ของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบงแยกหรือแบงโอนทั้งหมดรวมกันตองไมเกิน  ๒ : ๑ 



หนา   ๕๖ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๔๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

(๒) มีอัตราสวนของที่วางตอพื้นที่อาคารรวมไมนอยกวารอยละสิบหา  แตอัตราสวนของที่วาง
ตองไมตํ่ากวาเกณฑข้ันตํ่าของที่วางอันปราศจากสิ่งปกคลุมตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  ทั้งนี้  
ที่ดินแปลงใดที่ไดใชประโยชนแลว  หากมีการแบงแยกหรือแบงโอนไมวาจะกี่คร้ังก็ตาม  อัตราสวนของ
ที่วางตอพื้นที่อาคารรวมของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบงแยกหรือแบงโอนทั้งหมดรวมกันตองไมนอยกวา
รอยละสิบหา 

ขอ ๒๘ ที่ดินประเภท  อ.  ๒  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อนิคมอุตสาหกรรม  การสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการเปนสวนใหญ  สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่นใหใชไดไมเกินรอยละสิบ
ของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนดดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวก

ที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้ 
(๒) การทําผลิตภัณฑคอนกรีตผสมที่ไมเขาขายโรงงาน  เวนแตกรณีที่เปนหนวยงานคอนกรีต

ผสมเสร็จในลักษณะชั่วคราวที่ต้ังอยูในหนวยงานกอสรางหรือบริเวณใกลเคียงเพื่อประโยชนแก
โครงการกอสรางนั้น 

(๓) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุ 
กาซปโตรเลียมเหลว  และสถานีบริการกาซธรรมชาติ  เวนแตสถานีบริการกาซที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะ
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่น 
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  รานจําหนายกาซ  สถานที่ใชกาซ  และสถานที่จําหนายอาหาร 
ที่ใชกาซ 

(๔) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา  ๑๖  เมตร 

(๕) การเลี้ยงสัตวทกุชนิดเพื่อการคาที่อาจกอเหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข 



หนา   ๕๗ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๔๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

(๖) การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเค็มหรือน้ํากรอย 
(๗) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 
(๘) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 
(๙) โรงมหรสพตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

 (๑๐) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
 (๑๑) การอยูอาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ  อาคารสูง  หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ 
 (๑๒) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๓๐๐  ตารางเมตร 
 (๑๓) สํานักงานประเภทอาคารขนาดใหญ  เวนแตสํานักงานที่มีกิจกรรมเกี่ยวเนื่องกับการ
ประกอบอุตสาหกรรมซึ่งไมใชอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ 
 (๑๔) การติด  ต้ัง  หรือกอสรางปายที่มีขนาดเกิน  ๑  ตารางเมตร  หรือมีน้ําหนักรวมทั้งโครงสรางเกิน  
๑๐  กิโลกรัม  ในบริเวณที่มีระยะหางจากวัด  โบราณสถาน  ทางพิเศษ  หรือถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ต้ังแต  ๔๐  เมตร  ถึงจุดติด  ต้ัง  หรือกอสรางปายนอยกวา  ๕๐  เมตร  เวนแตปายชื่ออาคารหรือสถานประกอบการ  
และปายสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงหรือสถานีบริการกาซ 
 (๑๕) ศูนยประชุมหรืออาคารแสดงสินคา 
 (๑๖) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงเด็ก  เวนแตที่ใหบริการแกพนักงานหรือลูกจางของสถานประกอบการ
ในรูปของสวัสดิการ 
 (๑๗) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงคนชรา 
 (๑๘) สวนสนุกหรือสวนสัตว 
 (๑๙) สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล  เวนแตสถานพยาบาลที่ใหบริการ
รักษาพยาบาลแกพนักงานหรือลูกจางของสถานประกอบการในรูปของสวัสดิการ 
 (๒๐) การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  เวนแตที่อยูภายใตการควบคุมดูแลหรือไดรับอนุญาตให
ดําเนินการจากกรุงเทพมหานคร 
 (๒๑) การกําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย  เวนแตเปนการดําเนินการ 
ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบกิจการอุตสาหกรรม 

การใชประโยชนที่ดินประเภทนี้ที่ไมใชเพื่อการอยูอาศัยประเภทบานเด่ียวและบานแฝด   
ใหเปนไปดังตอไปนี้ 



หนา   ๕๘ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๔๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

(๑) มีอัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดินไมเกิน  ๑.๕ : ๑  ทั้งนี้  ที่ดินแปลงใดที่ไดใช
ประโยชนแลว  หากมีการแบงแยกหรือแบงโอนไมวาจะกี่คร้ังก็ตาม  อัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดิน
ของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบงแยกหรือแบงโอนทั้งหมดรวมกันตองไมเกิน  ๑.๕ : ๑ 

(๒) มอีัตราสวนของที่วางตอพื้นที่อาคารรวมไมนอยกวารอยละย่ีสิบ  ทั้งนี้  ที่ดินแปลงใดที่ได
ใชประโยชนแลว  หากมีการแบงแยกหรือแบงโอนไมวาจะกี่คร้ังก็ตาม  อัตราสวนของที่วางตอพื้นที่
อาคารรวมของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบงแยกหรือแบงโอนทั้งหมดรวมกันตองไมนอยกวารอยละย่ีสิบ 

ขอ ๒๙ ที่ดินประเภท  อ. ๓  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อคลังสินคา  อุตสาหกรรมเกี่ยวกับ 
การบรรจุสินคาในภาชนะโดยไมมีการผลิต  อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการประกอบชิ้นสวนตาง  ๆ โดยไมมีการผลิต  
และอุตสาหกรรมบริการชุมชน  ที่ประกอบกิจการโดยไมกอเหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข  
หรือไมเปนมลพิษตอชุมชนหรือส่ิงแวดลอมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม
แหงชาติ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ  สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น  
ใหใชไดไมเกินรอยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนดดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวก

ที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้ 
(๒) การทําผลิตภัณฑคอนกรีตผสมที่ไมเขาขายโรงงาน  เวนแตกรณีที่เปนหนวยงานคอนกรีต

ผสมเสร็จในลักษณะชั่วคราวที่ต้ังอยูในหนวยงานกอสรางหรือบริเวณใกลเคียงเพื่อประโยชนแก
โครงการกอสรางนั้น 

(๓)  สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุ 
กาซปโตรเลียมเหลว  และสถานีบริการกาซธรรมชาติ  เวนแตสถานีบริการกาซที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะ
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่น 
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  รานจําหนายกาซ  สถานที่ใชกาซ  และสถานที่จําหนายอาหาร 
ที่ใชกาซ 

(๔) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตสถานบีริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา  ๑๖  เมตร 



หนา   ๕๙ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๔๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

(๕) การเลี้ยงสัตวทุกชนิดเพื่อการคาที่อาจกอเหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข 
(๖) การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเค็มหรือน้ํากรอย 
(๗) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 
(๘) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 
(๙) โรงมหรสพตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

 (๑๐) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
 (๑๑) การอยูอาศัยประเภทอาคารอยูอาศัยรวม  อาคารขนาดใหญ  อาคารสูง  หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ 
 (๑๒) การประกอบพาณิชยกรรมทุกประเภท  เวนแตการประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่
ประกอบการไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
 (๑๓) สํานักงานประเภทอาคารขนาดใหญ  เวนแตสํานักงานที่มีกิจกรรมเกี่ยวเนื่องกับการ
ประกอบกิจการคลังสินคา  การรับสงสินคา  ซ่ึงไมใชอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ 
 (๑๔) การติด  ต้ัง  หรือกอสรางปายที่มีขนาดเกิน  ๑  ตารางเมตร  หรือมีน้ําหนักรวมทั้งโครงสรางเกิน  
๑๐  กิโลกรัม  ในบริเวณที่มีระยะหางจากวัด  โบราณสถาน  ทางพิเศษ  หรือถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ต้ังแต  ๔๐  เมตร  ถึงจุดติด  ต้ัง  หรือกอสรางปายนอยกวา  ๕๐  เมตร  เวนแตปายชื่ออาคารหรือสถานประกอบการ  
และปายสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงหรือสถานีบริการกาซ 
 (๑๕) ศูนยประชุมหรืออาคารแสดงสินคา 
 (๑๖) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงเด็ก  เวนแตที่ใหบริการแกพนักงานหรือลูกจางของสถานประกอบการ
ในรูปของสวัสดิการ 
 (๑๗) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงคนชรา 
 (๑๘) โรงฆาสัตวหรือโรงพักสัตวตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว 
 (๑๙) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
 (๒๐) สวนสนุกหรือสวนสัตว 
 (๒๑) สถานศึกษา 
 (๒๒) สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล  เวนแตประเภทที่ไมรับผูปวยไวคางคืน 
 (๒๓) การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  เวนแตที่อยูภายใตการควบคุมดูแลหรือไดรับอนุญาตให
ดําเนินการจากกรุงเทพมหานคร 
 (๒๔) การกําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 



หนา   ๖๐ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๔๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

การใชประโยชนที่ดินประเภทนี้ที่ไมใชเพื่อการอยูอาศัยประเภทบานเด่ียวและบานแฝด   
ใหเปนไปดังตอไปนี้ 

(๑) มีอัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดินไมเกิน  ๑ : ๑  ทั้งนี้  ที่ดินแปลงใดที่ไดใช
ประโยชนแลว  หากมีการแบงแยกหรือแบงโอนไมวาจะกี่คร้ังก็ตาม  อัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดิน
ของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบงแยกหรือแบงโอนทั้งหมดรวมกันตองไมเกิน  ๑ : ๑ 

(๒) มีอัตราสวนของที่วางตอพื้นที่อาคารรวมไมนอยกวารอยละส่ีสิบ  ทั้งนี้  ที่ดินแปลงใด 
ที่ไดใชประโยชนแลว  หากมีการแบงแยกหรือแบงโอนไมวาจะกี่คร้ังก็ตาม  อัตราสวนของที่วางตอพื้นที่
อาคารรวมของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบงแยกหรือแบงโอนทั้งหมดรวมกันตองไมนอยกวารอยละส่ีสิบ 

ขอ ๓๐ ที่ดินประเภท  ก. ๑  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวของกับเกษตรกรรม  
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  และการอนุรักษและรักษาสภาพแวดลอมเปนสวนใหญ  
สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ใหใชไดไมเกินรอยละหาของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนดดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวก

ที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้  ที่ไมกอเหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข  
หรือไมเปนมลพิษตอชุมชนหรือส่ิงแวดลอมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม
แหงชาติ  และมีพื้นที่ประกอบการไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  แตในกรณีโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวเนื่อง
กับอุตสาหกรรมการเกษตร  ใหมีพื้นที่ประกอบการไดไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

(๒) การทําผลิตภัณฑคอนกรีตผสมที่ไมเขาขายโรงงาน  เวนแตกรณีที่เปนหนวยงานคอนกรีต
ผสมเสร็จในลักษณะชั่วคราวที่ต้ังอยูในหนวยงานกอสรางหรือบริเวณใกลเคียงเพื่อประโยชนแก
โครงการกอสรางนั้น 

(๓) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุ 
กาซปโตรเลียมเหลว  และสถานีบริการกาซธรรมชาติ  เวนแตสถานีบริการกาซที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะ
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่น 
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  รานจําหนายกาซ  สถานที่ใชกาซ  และสถานที่จําหนายอาหาร 
ที่ใชกาซ 
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(๔) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา  ๑๖  เมตร 

(๕) การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเค็มหรือน้ํากรอย 
(๖) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 
(๗) โรงมหรสพตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
(๘) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
(๙) การจัดสรรที่ดินทุกประเภท  เวนแตการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่มีพื้นที่ดินแปลงยอย

ไมนอยกวาแปลงละ  ๒.๕  ไร 
 (๑๐) การอยูอาศัยทุกประเภท  เวนแตการอยูอาศัยประเภทบานเด่ียว 
 (๑๑) การประกอบพาณิชยกรรมทุกประเภท  เวนแต 

 (ก) การประกอบพาณิชยกรรมซึ่งไมใชหองแถวหรือตึกแถว  ดังตอไปนี้ 
  ๑) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
  ๒) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  

๒๐๐  ตารางเมตร  ที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๐  เมตร  ยาวตอเนื่องกัน 
โดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๐  เมตร  และมีที่วาง
ดานหนาอาคารไมนอยกวา  ๖  เมตร 

  ๓) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  
๓๐๐  ตารางเมตร  ที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  ยาวตอเนื่องกัน 
โดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  และมีที่วาง
ดานหนาอาคารไมนอยกวา  ๖  เมตร 

 (ข) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทสถานีบริการกาซ  หรือสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
ที่ไดรับยกเวนตาม  (๓)  และ  (๔) 
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 (๑๒) สํานักงาน  เวนแตสํานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  ซ่ึงไมใชหองแถว
หรือตึกแถว  และสํานักงานที่ใชประโยชนเปนสโมสรของโครงการจัดสรรที่ดินดวย  ซ่ึงไมใชอาคารขนาดใหญ  
อาคารสูง  หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ 
 (๑๓) การติด  ต้ัง  หรือกอสรางปายที่มีขนาดเกิน  ๑  ตารางเมตร  หรือมีน้ําหนักรวมทั้งโครงสรางเกิน  
๑๐  กิโลกรัม  ในบริเวณที่มีระยะหางจากวัด  โบราณสถาน  ทางพิเศษ  หรือถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ต้ังแต  ๔๐  เมตร  ถึงจุดติด  ต้ัง  หรือกอสรางปายนอยกวา  ๕๐  เมตร  เวนแตปายชื่ออาคารหรือสถานประกอบการ  
และปายสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงหรือสถานีบริการกาซ 
 (๑๔) สถานที่เก็บสินคา  สถานีรับสงสินคาหรือการประกอบกิจการรับสงสินคา 
 (๑๕) ศูนยประชุมหรืออาคารแสดงสนิคา 
 (๑๖) ตลาด  เวนแตตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการไมเกิน  ๔๐๐  ตารางเมตร  และต้ังอยูริมถนนสาธารณะ
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่น 
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร 
 (๑๗) สวนสนุกหรือสวนสัตว 
 (๑๘) การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 
 (๑๙) การกําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายเวนแตเปนการดําเนินการ 
ที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตรกรรม 

การใชประโยชนที่ดินประเภทนี้  ใหเปนไปดังตอไปนี้ 
(๑) มีอัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดินไมเกิน  ๑ : ๑  ทั้งนี้  ที่ดินแปลงใดที่ไดใช

ประโยชนแลว  หากมีการแบงแยกหรือแบงโอนไมวาจะกี่คร้ังก็ตาม  อตัราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดิน
ของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบงแยกหรือแบงโอนทั้งหมดรวมกันตองไมเกิน  ๑ : ๑ 

(๒) มีอัตราสวนของที่วางตอพื้นที่อาคารรวมไมนอยกวารอยละส่ีสิบ  ทั้งนี้  ที่ดินแปลงใด 
ที่ไดใชประโยชนแลว  หากมีการแบงแยกหรือแบงโอนไมวาจะกี่คร้ังก็ตาม  อัตราสวนของที่วางตอพื้นที่
อาคารรวมของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบงแยกหรือแบงโอนทั้งหมดรวมกันตองไมนอยกวารอยละส่ีสิบ 

(๓) มีที่วางโดยรอบอาคารไมนอยกวา  ๒  เมตร  เวนแตการอยูอาศัยประเภทบานเด่ียว  ใหมีที่วาง
ดานหนาและดานหลังของอาคารไมนอยกวา  ๒  เมตร  และมีที่วางดานขางของอาคารไมนอยกวาขางละ  ๑  เมตร 

(๔) ใหดําเนินการไดในอาคารที่มีความสูงไมเกิน  ๑๒  เมตร  โดยใหวัดจากระดับถนนถึงยอดผนัง
ชั้นสูงสุด 
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ความในวรรคสาม  (๑)  และ  (๒)  ไมใหใชบังคับแกการใชประโยชนที่ดินเพื่อการอยูอาศัย
ประเภทบานเด่ียว 

ความในวรรคสาม  (๓)  ไมใหใชบังคับแกการใชประโยชนที่ดินเพื่อการอยูอาศัยประเภทบานเด่ียว
ที่มีขนาดแปลงที่ดินนอยกวาแปลงละ  ๔๐  ตารางวา  หรือมีดานใดดานหนึ่งของแปลงที่ดินกวางนอยกวา  ๖  เมตร  
ซ่ึงมีการแบงแยกหรือแบงโอนกอนกฎกระทรวงนี้ใชบังคับ 

ขอ ๓๑ ที่ดินประเภท  ก. ๒  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวของกับเกษตรกรรม  
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ  สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น  
ใหใชไดไมเกินรอยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนดดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวก

ที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้ 
(๒) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุ 

กาซปโตรเลียมเหลว  เวนแต 
 (ก) สถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซที่มีพื้นที่ประกอบการไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
 (ข) รานจําหนายกาซที่มีพื้นที่ประกอบการไมเกนิ  ๑๐๐  ตารางเมตร  ที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะ

ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่น 
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  และมีระยะหางจากรานจําหนายกาซอื่นไมนอยกวา  ๕๐๐  เมตร 

(๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา  ๑๖  เมตร 

(๔) การเลี้ยงสัตวทุกชนิดเพื่อการคาที่อาจกอเหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข 
(๕) การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเค็มหรือน้ํากรอย 
(๖) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 
(๗) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 
(๘) โรงมหรสพตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
(๙) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
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 (๑๐) การจัดสรรที่ดินทุกประเภท  เวนแตการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่มีพื้นที่แปลงยอย
ไมนอยกวาแปลงละ  ๒.๕  ไร  หรือการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัยประเภทบานเด่ียวที่มีพื้นที่ดินแปลงยอย
ไมนอยกวาแปลงละ  ๑๐๐  ตารางวา 
 (๑๑) การอยูอาศัยทุกประเภท  เวนแตการอยูอาศัยประเภทบานเด่ียว 
 (๑๒) การประกอบพาณิชยกรรมทุกประเภท  เวนแต 

 (ก) การประกอบพาณิชยกรรมซึ่งไมใชหองแถวหรือตึกแถว  ดังตอไปนี้ 
  ๑) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
  ๒) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  

๒๐๐  ตารางเมตร  ที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๐  เมตร  ยาวตอเนื่องกัน 
โดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๐  เมตร  และมีที่วาง
ดานหนาอาคารไมนอยกวา  ๖  เมตร 

  ๓) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกนิ  
๓๐๐  ตารางเมตร  ที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  ยาวตอเนื่องกัน 
โดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  และมีที่วาง
ดานหนาอาคารไมนอยกวา  ๖  เมตร 

 (ข) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไดรับยกเวนตาม  (๓) 
 (๑๓) สํานักงาน  เวนแตสํานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  ซ่ึงไมใชหองแถว
หรือตึกแถว  และสํานักงานที่ใชประโยชนเปนสโมสรของโครงการจัดสรรที่ดินดวย  ซ่ึงไมใชอาคารขนาดใหญ  
อาคารสูง  หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ 
 (๑๔) การติด  ต้ัง  หรือกอสรางปายที่มีขนาดเกิน  ๑  ตารางเมตร  หรือมีน้ําหนักรวมทั้งโครงสรางเกิน  
๑๐  กิโลกรัม  เวนแตปายชื่ออาคารหรือสถานประกอบการ  และปายสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 
 (๑๕) สถานที่เก็บสินคา  สถานีรับสงสินคาหรือการประกอบกิจการรับสงสินคา 
 (๑๖) ศูนยประชุมหรืออาคารแสดงสินคา 
 (๑๗) ตลาด  เวนแตตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการไมเกิน  ๔๐๐  ตารางเมตร  และต้ังอยูริมถนนสาธารณะ
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่น 
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร 



หนา   ๖๕ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๔๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 (๑๘) โรงฆาสัตวหรือโรงพักสัตวตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว 
 (๑๙) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
 (๒๐) สวนสนุกหรือสวนสัตว 
 (๒๑) การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 
 (๒๒) การกําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 
 (๒๓) การซื้อขายหรือเก็บชิ้นสวนเคร่ืองจักรกลเกา 
 (๒๔) การซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 

การใชประโยชนที่ดินประเภทนี้  ใหเปนไปดังตอไปนี้ 
(๑) มีอัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดินไมเกิน  ๑ : ๑  ทั้งนี้  ที่ดินแปลงใดที่ไดใช

ประโยชนแลว  หากมีการแบงแยกหรือแบงโอนไมวาจะกี่คร้ังก็ตาม  อัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดิน
ของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบงแยกหรือแบงโอนทั้งหมดรวมกันตองไมเกิน  ๑ : ๑ 

(๒) มีอัตราสวนของที่วางตอพื้นที่อาคารรวมไมนอยกวารอยละส่ีสิบ  ทั้งนี้  ที่ดินแปลงใด 
ที่ไดใชประโยชนแลว  หากมีการแบงแยกหรือแบงโอนไมวาจะกี่คร้ังก็ตาม  อัตราสวนของที่วางตอพื้นที่
อาคารรวมของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบงแยกหรือแบงโอนทั้งหมดรวมกันตองไมนอยกวารอยละส่ีสิบ 

(๓) มีที่วางโดยรอบอาคารไมนอยกวา  ๒  เมตร  เวนแตการอยูอาศยัประเภทบานเด่ียว  ใหมีที่วาง
ดานหนาและดานหลังของอาคารไมนอยกวา  ๒  เมตร  และมีที่วางดานขางของอาคารไมนอยกวาขางละ  ๑  เมตร 

(๔) ใหดําเนินการไดในอาคารที่มีความสูงไมเกิน  ๑๒  เมตร  โดยใหวัดจากระดับถนนถึงยอดผนัง
ชั้นสูงสุด 

ความในวรรคสาม  (๑)  และ  (๒)  ไมใหใชบังคับแกการใชประโยชนที่ดินเพื่อการอยูอาศัย
ประเภทบานเด่ียว 

ความในวรรคสาม  (๓)  ไมใหใชบังคับแกการใชประโยชนที่ดินเพื่อการอยูอาศัยประเภทบานเด่ียว
ที่มีขนาดแปลงที่ดินนอยกวาแปลงละ  ๔๐  ตารางวา  หรือมีดานใดดานหนึ่งของแปลงที่ดินกวางนอยกวา  ๖  เมตร  
ซ่ึงมีการแบงแยกหรือแบงโอนกอนกฎกระทรวงนี้ใชบังคับ 

ขอ ๓๒ ที่ดินประเภท  ก. ๓  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวของกับเกษตรกรรม  
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ  สําหรับการใชประโยชนที่ดิน 
เพื่อกิจการอื่น  ใหใชไดไมเกินรอยละหาของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ 



หนา   ๖๖ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๔๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

ที่ดินประเภทนี้  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนดดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวก

ที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้  ที่ไมกอเหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข  
หรือไมเปนมลพิษตอชุมชนหรือส่ิงแวดลอมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม
แหงชาติ  และมีพื้นที่ประกอบการไดไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร  แตในกรณโีรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวเนื่อง
กับอุตสาหกรรมการเกษตร  ใหมีพื้นที่ประกอบการไดไมเกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร  ทั้งนี้  ไมกระทบถึง
โรงงานในลําดับที่  ๔ (๑)  ภายใตการดําเนินงานของกรุงเทพมหานคร 

(๒) การทําผลิตภัณฑคอนกรีตผสมที่ไมเขาขายโรงงาน  เวนแตกรณีที่เปนหนวยงานคอนกรีต
ผสมเสร็จในลักษณะชั่วคราวที่ต้ังอยูในหนวยงานกอสรางหรือบริเวณใกลเคียงเพื่อประโยชนแก
โครงการกอสรางนั้น 

(๓) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุ 
กาซปโตรเลียมเหลว  และสถานีบริการกาซธรรมชาติ  เวนแตสถานีบริการกาซที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะ
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่น 
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  รานจําหนายกาซ  สถานที่ใชกาซ  และสถานที่จําหนายอาหาร 
ที่ใชกาซ 

(๔) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง 
ไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา  ๑๖  เมตร 

(๕) การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเค็มหรือน้ํากรอย  เวนแตที่มีพื้นที่ประกอบการในเขตบางขุนเทียน 
(๖) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 
(๗) โรงมหรสพตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
(๘) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
(๙) การจัดสรรที่ดินทุกประเภท  เวนแตการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่มีพื้นที่ดินแปลงยอย

ไมนอยกวาแปลงละ  ๒.๕  ไร  หรือการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัยประเภทบานเด่ียวที่มีพื้นที่ดินแปลงยอย
ไมนอยกวาแปลงละ  ๑๐๐  ตารางวา 



หนา   ๖๗ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๔๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 (๑๐) การอยูอาศัยทุกประเภท  เวนแตการอยูอาศัยประเภทบานเด่ียว  และกรณีที่อยูภายใต 
การดําเนินการของกรุงเทพมหานคร  การเคหะแหงชาติ  หรือสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  (องคการมหาชน)  
เพื่อเปนที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย 
 (๑๑) การประกอบพาณิชยกรรมทุกประเภท  เวนแต 

 (ก) การประกอบพาณิชยกรรมซึ่งไมใชหองแถวหรือตึกแถว  ดังตอไปนี้ 
  ๑) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการไมเกนิ  ๑๐๐  ตารางเมตร 
  ๒) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  

๒๐๐  ตารางเมตร  ที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๐  เมตร  ยาวตอเนื่องกัน 
โดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๐  เมตร  และมีที่วาง
ดานหนาอาคารไมนอยกวา  ๖  เมตร 

  ๓) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกนิ  
๓๐๐  ตารางเมตร  ที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  ยาวตอเนื่องกัน 
โดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  และมีที่วาง
ดานหนาอาคารไมนอยกวา  ๖  เมตร 

 (ข) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทสถานีบริการกาซ  หรือสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 
ที่ไดรับยกเวนตาม  (๓)  และ  (๔) 

 (ค) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทตลาด  ที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  ซ่ึงไมใชอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ 
 (๑๒) สํานักงาน  เวนแตสํานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  ซ่ึงไมใชหองแถว
หรือตึกแถว  และสํานักงานที่ใชประโยชนเปนสโมสรของโครงการจัดสรรที่ดินดวย  ซ่ึงไมใชอาคารขนาดใหญ  
อาคารสูง  หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ 
 (๑๓) การติด  ต้ัง  หรือกอสรางปายที่มีขนาดเกิน  ๑  ตารางเมตร  หรือมีน้ําหนักรวมทั้งโครงสรางเกิน  
๑๐  กิโลกรัม  ในบริเวณที่มีระยะหางจากวัด  โบราณสถาน  ทางพิเศษ  หรือถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ต้ังแต  ๔๐  เมตร  ถึงจุดติด  ต้ัง  หรือกอสรางปายนอยกวา  ๕๐  เมตร  เวนแตปายชื่ออาคารหรือสถานประกอบการ  
และปายสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงหรือสถานีบริการกาซ 



หนา   ๖๘ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๔๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 (๑๔) สถานที่เก็บสินคา  สถานีรับสงสินคาหรือการประกอบกิจการรับสงสินคา  เวนแตที่ต้ังอยู
ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับ
ถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร 
 (๑๕) ศูนยประชุมหรืออาคารแสดงสินคา  เวนแตที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง 
ไมนอยกวา  ๓๐  เมตร  ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา  ๑๖  เมตร 
 (๑๖) สวนสนุกหรือสวนสัตว  เวนแตที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๓๐  เมตร  
ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  
และมีที่วางโดยรอบจากแนวเขตที่ดินไมนอยกวา  ๑๐  เมตร  เพื่อปลูกตนไม  หรือที่ดําเนินการอยูใน
อาคารพาณิชยกรรม 
 (๑๗) การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  เวนแตที่อยูภายใตการควบคุมดูแลหรือไดรับอนุญาตให
ดําเนินการจากกรุงเทพมหานคร 
 (๑๘) การกําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย  เวนแตเปนการดําเนินการ 
ที่เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรม 

การใชประโยชนที่ดินประเภทนี้  ใหเปนไปดังตอไปนี้ 
(๑) มีอัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดินไมเกิน  ๑ : ๑  ทั้งนี้  ที่ดินแปลงใดที่ไดใช

ประโยชนแลว  หากมีการแบงแยกหรือแบงโอนไมวาจะกี่คร้ังก็ตาม  อัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดิน
ของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบงแยกหรือแบงโอนทั้งหมดรวมกันตองไมเกิน  ๑ : ๑ 

(๒) มีอัตราสวนของที่วางตอพื้นที่อาคารรวมไมนอยกวารอยละส่ีสิบ  ทั้งนี้  ที่ดินแปลงใดที่
ไดใชประโยชนแลว  หากมีการแบงแยกหรือแบงโอนไมวาจะกี่คร้ังก็ตาม  อัตราสวนของที่วางตอพื้นที่
อาคารรวมของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบงแยกหรือแบงโอนทั้งหมดรวมกันตองไมนอยกวารอยละส่ีสิบ 

(๓)  มีที่วางโดยรอบอาคารไมนอยกวา  ๒  เมตร  เวนแตการอยูอาศัยประเภทบานเด่ียว  ใหมีที่วาง
ดานหนาและดานหลังของอาคารไมนอยกวา  ๒  เมตร  และมีที่วางดานขางของอาคารไมนอยกวาขางละ  ๑  เมตร 

(๔) ใหดําเนินการไดในอาคารที่มีความสูงไมเกิน  ๑๒  เมตร  โดยใหวัดจากระดับถนนถึงยอดผนัง
ชั้นสูงสุด 



หนา   ๖๙ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๔๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

ความในวรรคสาม  (๑)  และ  (๒)  ไมใหใชบังคับแกการใชประโยชนที่ดินเพื่อการอยูอาศัย
ประเภทบานเด่ียว 

ความในวรรคสาม  (๓)  ไมใหใชบังคับแกการใชประโยชนที่ดินเพื่อการอยูอาศัยประเภทบานเด่ียว
ที่มีขนาดแปลงที่ดินนอยกวาแปลงละ  ๔๐  ตารางวา  หรือมีดานใดดานหนึ่งของแปลงที่ดินกวางนอยกวา  ๖  เมตร  
ซ่ึงมีการแบงแยกหรือแบงโอนกอนกฎกระทรวงนี้ใชบังคับ 

ขอ ๓๓ ที่ดินประเภท  ก. ๔  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวของกับเกษตรกรรม  
การอยูอาศัย  การบริการพื้นฐานทางสังคม  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ  
สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ใหใชไดไมเกินรอยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนดดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวก

ที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้  ที่ไมกอเหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข  
หรือไมเปนมลพิษตอชุมชนหรือส่ิงแวดลอมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม
แหงชาติ  และมีพื้นที่ประกอบการไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร  แตในกรณีโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวเนื่อง
กับอุตสาหกรรมการเกษตร  ใหมีพื้นที่ประกอบการไดไมเกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร 

(๒) การทําผลิตภัณฑคอนกรีตผสมที่ไมเขาขายโรงงาน  เวนแตกรณีที่เปนหนวยงานคอนกรีต
ผสมเสร็จในลักษณะชั่วคราวที่ต้ังอยูในหนวยงานกอสรางหรือบริเวณใกลเคียงเพื่อประโยชนแก
โครงการกอสรางนั้น 

(๓) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุ 
กาซปโตรเลียมเหลว  และสถานีบริการกาซธรรมชาติ  เวนแตสถานีบริการกาซที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะ
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่
มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  รานจําหนายกาซ  สถานที่ใชกาซ  และสถานที่จําหนายอาหารที่
ใชกาซ 

(๔) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา  ๑๖  เมตร 



หนา   ๗๐ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๔๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

(๕) การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเค็มหรือน้ํากรอย  เวนแตที่มีพื้นที่ประกอบการในเขตบางขุนเทียน 
(๖) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 
(๗) โรงมหรสพตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
(๘) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
(๙) การอยูอาศัยประเภทอาคารอยูอาศัยรวม  อาคารขนาดใหญ  อาคารสูง  หรืออาคารขนาด

ใหญพิเศษ  เวนแตอาคารอยูอาศัยรวมซ่ึงไมใชอาคารขนาดใหญ  อาคารสูง  หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ  
ที่ต้ังอยูหางจากสถาบันการศึกษาระดับอดุมศึกษาไมเกิน  ๕๐๐  เมตร  และกรณีที่อยูภายใตการดําเนินการ
ของกรุงเทพมหานคร  การเคหะแหงชาติ  หรือสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  (องคการมหาชน)  เพื่อเปนที่ 
อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย 
 (๑๐) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๓๐๐  ตารางเมตร  เวนแตการ
ประกอบพาณิชยกรรมประเภทสถานีบริการกาซ  หรือสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไดรับยกเวนตาม  (๓)  
และ  (๔)  และการประกอบพาณิชยกรรมประเภทตลาด  ซ่ึงไมใชอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ  
ที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไป
เชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร 
 (๑๑) สํานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๓๐๐  ตารางเมตร  เวนแตสํานักงานที่มีกิจกรรม
เกี่ยวของกับเกษตรกรรม  และสํานักงานที่ใชประโยชนเปนสโมสรของโครงการจัดสรรที่ดินดวย   
ซ่ึงไมใชอาคารขนาดใหญ  อาคารสูง  หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ 
 (๑๒) การติด  ต้ัง  หรือกอสรางปายที่มีขนาดเกิน  ๑  ตารางเมตร  หรือมีน้ําหนักรวมทั้งโครงสรางเกิน  
๑๐  กิโลกรัม  ในบริเวณที่มีระยะหางจากวัด  โบราณสถาน  ทางพิเศษ  หรือถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ต้ังแต  ๔๐  เมตร  ถึงจุดติด  ต้ัง  หรือกอสรางปายนอยกวา  ๕๐  เมตร  เวนแตปายชื่ออาคารหรือสถานประกอบการ  
และปายสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงหรือสถานีบริการกาซ 
 (๑๓) สถานที่เก็บสินคา  สถานีรับสงสินคาหรือการประกอบกิจการรับสงสินคา 
 (๑๔) ศูนยประชุมหรืออาคารแสดงสินคา  เวนแตที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง 
ไมนอยกวา  ๓๐  เมตร  ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  หรือต้ังอยูภายในระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากจุดศูนยกลางสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน 



หนา   ๗๑ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๔๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 (๑๕) สวนสนุกหรือสวนสัตว  เวนแตสวนสนุกหรือสวนสัตวที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะที่มี
ขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๓๐  เมตร  ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่น 
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๑๖  เมตร  และมีที่วางโดยรอบจากแนวเขตที่ดินไมนอยกวา  ๑๐  เมตร  
เพื่อปลูกตนไม  หรือที่ดําเนินการอยูในอาคารพาณิชยกรรม 
 (๑๖) การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  เวนแตที่อยูภายใตการควบคุมดูแลหรือไดรับอนุญาตให
ดําเนินการจากกรุงเทพมหานคร 
 (๑๗) การกําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 
 (๑๘) การซื้อขายหรือเก็บชิ้นสวนเคร่ืองจักรกลเกา 
 (๑๙) การซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 

การใชประโยชนที่ดินประเภทนี้  ใหเปนไปดังตอไปนี้ 
(๑) มีอัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดินไมเกิน  ๒ : ๑  ทั้งนี้  ที่ดินแปลงใดที่ไดใช

ประโยชนแลว  หากมีการแบงแยกหรือแบงโอนไมวาจะกี่คร้ังก็ตาม  อัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดิน
ของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบงแยกหรือแบงโอนทั้งหมดรวมกันตองไมเกิน  ๒ : ๑ 

(๒) มีอัตราสวนของที่วางตอพื้นที่อาคารรวมไมนอยกวารอยละสิบหา  แตอัตราสวนของที่วาง
ตองไมตํ่ากวาเกณฑข้ันตํ่าของที่วางอันปราศจากสิ่งปกคลุมตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  ทั้งนี้  
ที่ดินแปลงใดที่ไดใชประโยชนแลว  หากมีการแบงแยกหรือแบงโอนไมวาจะกี่คร้ังก็ตาม  อัตราสวนของ
ที่วางตอพื้นที่อาคารรวมของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบงแยกหรือแบงโอนทั้งหมดรวมกันตองไมนอยกวา
รอยละสิบหา 

(๓) มีที่วางโดยรอบอาคารไมนอยกวา  ๒  เมตร  เวนแตการอยูอาศัยประเภทบานเด่ียว  ใหมีที่วาง
ดานหนาและดานหลังของอาคารไมนอยกวา  ๒  เมตร  และมีที่วางดานขางของอาคารไมนอยกวาขางละ  ๑  เมตร 

(๔) ใหดําเนินการไดในอาคารที่มีความสูงไมเกิน  ๑๒  เมตร  โดยใหวัดจากระดับถนนถึงยอดผนัง
ชั้นสูงสุด 

ความในวรรคสาม  (๑)  และ  (๒)  ไมใหใชบังคับแกการใชประโยชนที่ดินเพื่อการอยูอาศัย
ประเภทบานเด่ียวและบานแฝด 

ความในวรรคสาม  (๓)  ไมใหใชบังคับแกการใชประโยชนที่ดินเพื่อการอยูอาศัยประเภทบานเด่ียว
ที่มีขนาดแปลงที่ดินนอยกวาแปลงละ  ๔๐  ตารางวา  หรือมีดานใดดานหนึ่งของแปลงที่ดินกวางนอยกวา  
๖  เมตร  ซ่ึงมีการแบงแยกหรือแบงโอนกอนกฎกระทรวงนี้ใชบังคับ 



หนา   ๗๒ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๔๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

ขอ ๓๔ ที่ดินประเภท  ศ. ๑  และ  ศ. ๒  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการสงเสริมเอกลักษณ
ศิลปวัฒนธรรมและสถาปตยกรรมทองถิ่น  การทองเที่ยว  พาณิชยกรรม  การอยูอาศัย  สถาบันราชการ  
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ  สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น   
ใหใชไดไมเกินรอยละหาของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนดดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 
(๒) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุ 

กาซปโตรเลียมเหลว 
(๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย

การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 
(๔) การเลี้ยงสัตวทุกชนิดเพื่อการคาที่อาจกอเหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข 
(๕) การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเค็มหรือน้ํากรอย 
(๖) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน  เวนแตเปนการกอสราง

แทนฌาปนสถานที่มีอยูเดิม 
(๗) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 
(๘) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
(๙) การอยูอาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ  อาคารสูง  หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ 

 (๑๐) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ  อาคารสูง  หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ 
 (๑๑) สํานักงานประเภทอาคารขนาดใหญ  อาคารสูง  หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ 
 (๑๒) การติด  ต้ัง  หรือกอสรางปายที่มีขนาดเกิน  ๑  ตารางเมตร  หรือมีน้ําหนักรวมทั้งโครงสรางเกิน  
๑๐  กิโลกรัม 
 (๑๓) สถานที่เก็บสินคา  สถานีรับสงสินคาหรือการประกอบกิจการรับสงสินคา 
 (๑๔) ศูนยประชุมหรืออาคารแสดงสินคา  เวนแตอาคารแสดงสินคาประเภทที่สงเสริม
เอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย 
 (๑๕) โรงฆาสัตวหรือโรงพักสัตวตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว 
 (๑๖) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 



หนา   ๗๓ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๔๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 (๑๗) สวนสนุกหรือสวนสัตว 
 (๑๘) การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 
 (๑๙) การกําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 
 (๒๐) การซื้อขายหรือเก็บชิ้นสวนเคร่ืองจักรกลเกา 
 (๒๑) การซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 

การใชประโยชนที่ ดินประเภทนี้ที่ไมใชเพื่อการอยูอาศัยประเภทบานเด่ียวและบานแฝด 
ในบริเวณ  ศ. ๑ - ๑  ถึง  ศ. ๑ - ๖  ใหเปนไปดังตอไปนี้ 

(๑) มีอัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดินไมเกิน  ๓ : ๑  ทั้งนี้  ที่ดินแปลงใดที่ไดใช
ประโยชนแลว  หากมีการแบงแยกหรือแบงโอนไมวาจะกี่คร้ังก็ตาม  อัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดิน
ของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบงแยกหรือแบงโอนทั้งหมดรวมกันตองไมเกนิ  ๓ : ๑ 

(๒) มีอัตราสวนของที่วางตอพื้นที่อาคารรวมไมนอยกวารอยละสิบ  แตอัตราสวนของที่วาง
ตองไมตํ่ากวาเกณฑข้ันตํ่าของที่วางอันปราศจากสิ่งปกคลุมตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  ทั้งนี้  
ที่ดินแปลงใดที่ไดใชประโยชนแลว  หากมีการแบงแยกหรือแบงโอนไมวาจะกี่คร้ังก็ตาม  อัตราสวนของ
ที่วางตอพื้นที่อาคารรวมของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบงแยกหรือแบงโอนทั้งหมดรวมกันตองไมนอยกวา
รอยละสิบ 

การใชประโยชนที่ดินประเภทนี้ที่ไมใชเพื่อการอยูอาศัยประเภทบานเด่ียวและบานแฝด 
ในบริเวณ  ศ. ๒  ใหเปนดังตอไปนี้ 

(๑) มีอัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดินไมเกิน  ๔ : ๑  ทั้งนี้  ที่ดินแปลงใดที่ไดใช
ประโยชนแลว  หากมีการแบงแยกหรือแบงโอนไมวาจะกี่คร้ังก็ตาม  อัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดิน
ของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบงแยกหรือแบงโอนทั้งหมดรวมกันตองไมเกิน  ๔ : ๑ 

(๒) มีอัตราสวนของที่วางตอพื้นที่อาคารรวมไมนอยกวารอยละเจ็ดจุดหา  แตอัตราสวนของ
ที่วางตองไมตํ่ากวาเกณฑข้ันตํ่าของที่วางอันปราศจากสิ่งปกคลุมตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  
ทั้งนี้  ที่ดินแปลงใดที่ไดใชประโยชนแลว  หากมีการแบงแยกหรือแบงโอนไมวาจะกี่คร้ังก็ตาม  
อัตราสวนของที่วางตอพื้นที่อาคารรวมของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบงแยกหรือแบงโอนทั้งหมด
รวมกันตองไมนอยกวารอยละเจ็ดจุดหา 
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ขอ ๓๕ ที่ดินประเภท  ส.  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อสถาบันราชการ  การศาสนา  การศึกษา  
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน 

การใชประโยชนที่ดินเพื่อวัตถุประสงคอื่น  ใหใชไดเฉพาะการดําเนินการที่ เกี่ยวเนื่องกับ
วัตถุประสงคตามวรรคหนึ่งหรือเพื่อประโยชนแกกิจการของรัฐ 

ขอ ๓๖ การใชประโยชนที่ดินตามแผนผังแสดงที่โลงทายกฎกระทรวงนี้  ใหเปนไปดังตอไปนี้ 
(๑) ที่โลงในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๔๕  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน  ใหเปนที่โลง

เพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 
(๒) ที่โลงในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๑๑  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีเขียว  

ใหเปนที่โลงพักน้ําเพื่อการปองกนัน้ําทวม 
ขอ ๓๗ ที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมเฉพาะที่ดินซ่ึงเปนของรัฐ  

ใหใชประโยชนเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวของกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  หรือ
สาธารณประโยชนเทานั้น 

ที่โลงที่เปนที่ดินซ่ึงเอกชนเปนเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย  ใหใชประโยชนที่ดิน
เพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวของกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  สาธารณประโยชน  หรือ
เพื่อวัตถุประสงคอื่นที่ไมขัดหรือแยงกับขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทอื่นที่ไดจําแนกไวตาม
กฎกระทรวงนี้ซ่ึงต้ังอยูโดยรอบที่ดินดังกลาว  ในกรณีที่ติดกับที่ดินหลายประเภท  ใหใชประโยชนที่ดิน
ไดเทาที่ไมขัดหรือแยงกับขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทที่มีแนวเขตติดตอกับที่โลงประเภทนี้
มากที่สุด 

ขอ ๓๘ ที่โลงพักน้ําเพื่อการปองกันน้ําทวม  ใหใชประโยชนเพื่อการปองกันน้ําทวม   
การสาธารณูปโภคที่เกี่ยวกับการปองกันน้ําทวม  หรือสวนสาธารณะเทานั้น 

ที่โลงประเภทนี้  ใหมีการถมดินไดไมเกินรอยละสามสิบหาในแตละแปลงที่ดิน 
ขอ ๓๙ การใชประโยชนที่ดินตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวงนี้

ใหเปนดังนี้ 
(๑) ถนนสาย  ก  ขนาดเขตทาง  ๑๒  เมตร 
(๒) ถนนสาย  ข  ขนาดเขตทาง  ๒๐  เมตร 
(๓) ถนนสาย  ค  ขนาดเขตทาง  ๓๐  เมตร 
(๔) ถนนสาย  ง  ขนาดเขตทาง  ๓๕  เมตร 
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(๕) ถนนสาย  จ  ขนาดเขตทาง  ๔๐  เมตร 
(๖) ถนนสาย  ฉ  ขนาดเขตทาง  ๕๐  เมตร 
(๗) ถนนสาย  ช  ขนาดเขตทาง  ๖๐  เมตร 
ขอ ๔๐ การใชประโยชนที่ดินในพื้นที่เขตทางของถนนโครงการตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคม

และขนสง  และของทางพิเศษ  ใหใชประโยชนเพื่อการคมนาคมขนสงและสาธารณประโยชนเทานั้น 
ขอ ๔๑ ในการคิดคํานวณพื้นที่การใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่นตามกฎกระทรวงนี้   

ใหคํานวณจากพื้นที่ปกคลุมดินของอาคารที่ใชประกอบกิจการ  หรือพื้นที่ที่ใชประกอบกิจการบนพื้นดิน
ในลักษณะเปนประจําในกรณีที่ไมมีอาคาร  รวมกับพื้นที่ที่มีการใชประโยชนตอเนื่องของกิจการดังกลาว  
และพื้นที่ที่กฎหมายกําหนดใหตองมีสําหรับกิจการนั้น 

ขอ ๔๒ ใหผูมีอํานาจหนาที่ในการควบคุมการกอสรางอาคารหรือการประกอบกิจการในเขต
ผังเมืองรวมปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎกระทรวงนี้ 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

พลอากาศเอก  คงศักด์ิ  วันทนา 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
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หมายเหตุ  :   เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่สมควรกําหนดใหใชบังคับผังเมืองรวม  
ในทองที่กรุงเทพมหานคร  เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนากรุงเทพมหานครใหเปนเมืองนาอยู   
มีสภาพแวดลอมที่ดี  มีบริการพื้นฐานทางสังคม  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  อยางเพียงพอและไดมาตรฐาน  
มีระบบคมนาคมขนสงที่สมบูรณและมีประสิทธิภาพ  สงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมของชาติ  และ
เปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ  วิทยาการ  การบริหารและการปกครองของประเทศ  ทั้งนี้  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
ของการผังเมือง  และโดยที่มาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซ่ึงแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  บัญญัติวา  การใชบังคับผังเมืองรวม
ใหกระทําโดยกฎกระทรวง  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 




