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กฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๔๙
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และ
มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ ง แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารผั ง เมื อ ง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่ ง แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖
มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับไดมีกําหนดหาป
ขอ ๒ ใหใ ช บังคั บผัง เมือ งรวม ในท องที่ กรุง เทพมหานคร ภายในแนวเขตตามแผนที่
ทายกฎกระทรวงนี้
ขอ ๓ กฎกระทรวงนี้มิใหใ ชบังคับแกเขตพระราชฐานและพื้นที่ที่ไดใชหรือสงวนไวเพื่อ
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
อาคารทุกหลังตอพื้นที่ดินที่ใชเปนที่ตั้งอาคาร
“อัตราสวนของที่วางตอพื้นที่อาคารรวม” หมายความวา อัตราสวนของที่วางอัน ปราศจาก
สิ่งปกคลุมตอพื้นที่อาคารรวมทุกชั้นของอาคารทุกหลังที่กอสรางในที่ดินแปลงเดียวกัน
“สถานีบริการกาซ” หมายความวา สถานีบริการตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว
และใหหมายความรวมถึงสถานีบริการกาซธรรมชาติเพื่อใชกับยานพาหนะดวย
“สถานที่เก็บสินคา” หมายความวา สถานที่เก็บหรือพักสินคาหรือสิ่งของเพื่อประโยชนทางการคา
หรืออุตสาหกรรม แตไมรวมถึงการเก็บสินคาหรือสิ่งของเพื่อรอการจําหนาย ณ สถานที่นั้น
“ศูนยประชุมหรืออาคารแสดงสินคา” หมายความวา สถานที่ที่ตั้งขึ้นเพื่อใหบริการใชสถานที่
สําหรับจัดการประชุมหรือแสดงสินคาเปนการเฉพาะ
“ตลาด” หมายความวา ตลาดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขและใหหมายความ
รวมถึงตลาดนัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
“ปาย” หมายความวา ปายหรือสิ่งที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือตั้งปาย
“ตั้งอยูริมถนนสาธารณะ” หมายความวา ตั้งอยูบนที่ดินแปลงใดแปลงหนึ่งซึ่งมีดานใดดานหนึ่ง
กวางไมนอยกวา ๑๒ เมตร ติดถนนสาธารณะซึ่งใชเปนทางเขาออก และที่ดินแปลงนั้นตั้งอยูในระยะ
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) ลําดับที่ 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
คมนาคมขนส ง ที่ สมบู ร ณ แ ละมี ป ระสิท ธิ ภ าพ ส ง เสริ ม เอกลัก ษณ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมของชาติ 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 และเปนที่ตั้งของสถาบันที่สําคัญของ
ประเทศและนานาประเทศ
(๕) สงเสริม และพัฒ นาระบบขนสงมวลชน และเชื่อมโยงโครงขายระบบคมนาคมขนสง
ใหสมบูรณและมีประสิทธิภาพ
(๖) สงเสริมการพัฒนา ปรับปรุง และฟนฟูยานที่อยูอาศัย และศูนยชุมชน
(๗) สงเสริมอุตสาหกรรมการผลิตที่ตองใชทักษะ แรงงานฝมือ และเทคโนโลยีชั้นสูงที่ไมมี
ความเสี่ยงตออุบัติภัยและปราศจากมลพิษ
(๘) ดํารงรักษาพื้นที่เกษตรกรรมที่มีความอุดมสมบูรณ
(๙) อนุรักษและฟนฟูศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมที่มีคุณคาทางศิลปกรรม สถาปตยกรรม
ประวัติศาสตร และโบราณคดี
(๑๐) อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติที่คงคุณคาความงดงาม บํารุง รักษา ฟนฟู คุณภาพสิ่งแวดลอม
และปองกันปญหาจากภัยธรรมชาติ
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ขอ ๗ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของผังเมืองรวมนี้ ใหมีมาตรการดังตอไปนี้
(๑) ใหเจาของหรือผูครอบครองที่ดินที่ประสงคจะใชที่ดินเพื่อกอสรางอาคารหรือประกอบกิจการ
ที่ตองขออนุญาตหรือตองแจงตอเจาพนักงานตามกฎหมาย แจงการใชประโยชนที่ดิน หรือการเปลีย่ นแปลง
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) ที่ดิน ประเภท ย. ๑ มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริม สภาพแวดลอมของการอยูอาศัย
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
บริเวณระหวางเขตเมืองชั้น ในกับเขตชานเมือง และบริเวณโดยรอบศูน ยชุมชน จําแนกเปน บริเวณ
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) ที่ดิน ประเภท ย. ๕ ถึง ย. ๗ ที่กําหนดไวเปน สีสม ใหเปน ที่ดินประเภทที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง โดยมีวัตถุประสงคและจําแนกเปนบริเวณ ดังตอไปนี้
(ก) ที่ดิ น ประเภท ย. ๕ มี วัต ถุป ระสงคเ พื่อ รองรั บการขยายตัว ของที่ อยู อาศัย จาก
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 จําแนกเปน บริเวณ 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
ซึ่งอยูในเขตการใหบริการของระบบขนสงมวลชน จําแนกเปนบริเวณ ย. ๙ - ๑ ถึง ย. ๙ - ๔๒
(ค) ที่ดินประเภท ย. ๑๐ มีวัตถุประสงคเพื่อรองรับการอยูอาศัยในบริเวณพื้นที่เมืองชั้นใน
ที่ตอเนื่องกั บยานพาณิช ยกรรมศูน ย กลางเมือง และในเขตการใหบ ริการของระบบขนสงมวลชน
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
และการบริก ารเฉพาะประเภทที่ ใ ห บริ การแกป ระชาชนโดยทั่ วไป จํ าแนกเป น บริเ วณ 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) ที่ดิน ประเภท พ. ๕ มีวัตถุประสงคใหใ ชประโยชนเปน ศูนยพาณิช ยกรรมหลัก
เพื่อสงเสริมความเปน ศูน ยกลางทางธุรกิจ การคา การบริการ และการทองเที่ยวในระดับภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต จําแนกเปนบริเวณ พ. ๕ - ๑ ถึง พ. ๕ - ๗
(๕) ที่ดินประเภท อ. ๑ และ อ. ๒ ที่กําหนดไวเปนสีมวง ใหเปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
โดยมีวัตถุประสงคและจําแนกเปนบริเวณ ดังตอไปนี้
(ก) ที่ดิน ประเภท อ. ๑ มีวัตถุประสงคเพื่อเปน เขตอุตสาหกรรมเพื่อการบริหารและ
จัดการดานสิ่ งแวดลอมสํ าหรับการประกอบกิจกรรมประเภทอุตสาหกรรมการผลิต ที่มีมลพิษนอ ย
จําแนกเปนบริเวณ อ. ๑ - ๑ ถึง อ. ๑ - ๕
(ข) ที่ดินประเภท อ. ๒ มีวัตถุประสงคเพื่อนิคมอุตสาหกรรมซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
วาดวยการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย จําแนกเปนบริเวณ อ. ๒ - ๑ ถึง อ. ๒ - ๙
(๖) ที่ดิน ประเภท อ. ๓ ที่กํา หนดไวเปน สีเ ม็ดมะปราง ใหเปน ที่ดินประเภทคลังสิน ค า
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ คลั ง สิ น ค า การเก็ บ และขนถ า ยสิ น ค า เพื่ อ การขนส ง ในระดั บ ภู มิ ภ าค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต จําแนกเปนบริเวณ อ. ๓
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(๗) ที่ดิน ประเภท ก. ๑ และ ก. ๒ ที่กําหนดไวเปน สีขาวมีกรอบและเสน ทแยงสีเขีย ว
ให เ ปน ที่ ดิน ประเภทอนุ รั กษ ช นบทและเกษตรกรรม โดยมี วัต ถุ ประสงค แ ละจํ าแนกเป น บริ เ วณ
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) ที่ ดิ น ประเภท ส. ที่ กํ า หนดไว เ ป น สี น้ํ า เงิ น ให เ ป น ที่ ดิ น ประเภทสถาบั น ราชการ
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มีวัตถุประสงคเพื่อสถาบันราชการและกิจการของรัฐที่เกี่ยวกับ
การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน จําแนกเปนบริเวณ ส. - ๑ ถึง ส. - ๕๓
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ขอ ๑๐ การใชประโยชนที่ดิน ตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนก
ประเภทและแผนผังแสดงที่โลงทายกฎกระทรวงนี้ และที่ดินนั้นตั้งอยูริมถนนตอไปนี้ ใหมีที่วางหางจาก
แนวเขตทางไมนอยกวา ๒ เมตร เพื่อปลูกตนไม เวนแตเปนการกอสรางรั้ว 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 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
จนจดสะพานขามคลองสงน้ําการประปานครหลวง
(๕) ถนนฉลองกรุงทั้งสองฟาก จากสะพานขามคลองลํากอไผ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
จนบรรจบกับถนนสุวินทวงศ
(๖) ถนนเชื่อมสัมพันธทั้งสองฟาก จากบริเวณที่ถนนเชื่อมสัมพันธบรรจบกับถนนสุวินทวงศ
ไปทางทิศเหนือ จนบรรจบกับถนนเลียบวารี
(๗) ถนนนวมินทรทั้งสองฟาก จากบริเวณที่ถนนรามคําแหงบรรจบกับถนนนวมินทร ไปทางทิศเหนือ
จนบรรจบกับถนนรามอินทรา
(๘) ถนนบรมราชชนนีทั้งสองฟาก ในบริเวณตอไปนี้
(ก) จากบริเวณที่คลองควายตัดกับถนนบรมราชชนนี ไปทางทิศตะวันตก จนจดสะพาน
ขามคลองทวีวัฒนา
(ข) จากบริเวณที่ถนนบรมราชชนนีตัดกับถนนจรัญสนิทวงศ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
และทิศตะวันตกเฉียงใต จนจดทางรถไฟสายใต
(๙) ถนนพระรามที่ ๒ ทั้งสองฟาก จากบริเวณที่ถนนพระรามที่ ๒ บรรจบกับถนนสุขสวัสดิ์
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต จนจดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก
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(๑๐) ถนนพระรามที่ ๓ ทั้งสองฟาก จากบริเวณที่ถนนพระรามที่ ๓ ตัดกับถนนเจริญกรุง
และถนนตก ไปทางทิศ ตะวันออกเฉียงใตและทิศเหนือ จนจดจุดบรรจบของถนนนางลิ้น จี่กับ ถนน
พระรามที่ ๓
(๑๑) ถนนพระรามที่ ๙ ทั้งสองฟาก จากบริเวณที่ถนนพระรามที่ ๙ บรรจบกับถนนรัชดาภิเษก
ไปทางทิศตะวันออก จนจดจุดตัดของถนนพระรามที่ ๙ กับถนนรามคําแหง
(๑๒) ถนนรมเกลา ในบริเวณตอไปนี้
(ก) ถนนรมเกลาฟากตะวันตก จากบริเวณที่ถนนรมเกลาตัดกับถนนรามคําแหง ไปทางทิศใต
จนบรรจบกับซอยสุขุมวิท ๗๗ (ซอยออนนุช)
(ข) ถนนรม เกลาทั้ งสองฟาก จากบริเ วณที่ถ นนรมเกลาบรรจบกับ ถนนสุวิ น ทวงศ
ไปทางทิศใต จนจดจุดตัดของถนนรมเกลากับถนนรามคําแหง
(๑๓) ถนนรัชดาภิเษกทั้งสองฟาก ในบริเวณตอไปนี้
(ก) จากบริเวณที่ถนนรัชดาภิเษกบรรจบกับถนนกรุงเทพ - นนทบุรี ไปทางทิศตะวันออก
เฉียงเหนือและทิศตะวันออก จนจดคลองเปรมประชากร
(ข) จากบริเวณที่ถนนรัชดาภิเษกบรรจบกับถนนพระรามที่ ๙ และถนนอโศก - ดินแดง
ไปทางทิศเหนือและทิศตะวันตก จนจดจุดตัดของถนนรัชดาภิเษกกับถนนวิภาวดีรังสิต
(ค) จากบริเวณที่ถนนรัชดาภิเษกบรรจบกับถนนสมเด็จพระเจาตากสิน ไปทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือ จนบรรจบกับถนนเพชรเกษม
(ง) จากบริเวณที่ถนนรัชดาภิเษกตัดกับถนนสุนทรโกษาและถนนอาจณรงค ไปทางทิศเหนือ
จนบรรจบกับถนนสุขุมวิท
(๑๔) ถนนรามคําแหงทั้งสองฟาก จากบริเวณที่ถนนรามคําแหงตัดกับถนนศรีนครินทร ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับถนนสุวินทวงศ
(๑๕) ถนนรามอินทราทั้งสองฟาก จากอนุสาวรียพิทักษรัฐธรรมนูญ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
และทิศตะวันออก จนบรรจบกับถนนสุวินทวงศและถนนเสรีไทย
(๑๖) ถนนวงศสวางทั้งสองฟาก จากเชิงสะพานพระรามที่ ๗ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
จนบรรจบกับถนนกรุงเทพ - นนทบุรี
(๑๗) ถนนศรีนครินทรทั้งสองฟาก จากบริเวณที่ถนนศรีนครินทรตัดกับถนนรามคําแหง ไปทางทิศใต
จนจดจุดตัดของถนนศรีนครินทรกับถนนบางนา - ตราด
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(๑๘) ถนนสิรินธรทั้งสองฟาก จากบริเวณที่ถนนสิรินธรบรรจบถนนจรัญสนิทวงศ ไปทางทิศตะวันตก
จนบรรจบกับถนนบรมราชชนนี
(๑๙) ถนนสุวินทวงศทั้งสองฟาก ในบริเวณตอไปนี้
(ก) จากบริเวณที่ถนนสุวินทวงศบรรจบกับถนนรามอินทราและถนนสีหบุรานุกิจ ไปทาง
ทิศตะวันออก จนจดจุดบรรจบของถนนรามคําแหงกับถนนสุวินทวงศ
(ข) ถนนสุวินทวงศทั้งสองฟาก จากสะพานขามคลองตน ไทร ไปทางทิศ ตะวันออก
จนจดกับแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก
(๒๐) ถนนเสรีไทยทั้งสองฟาก จากบริเวณที่ถนนเสรีไทยบรรจบกับถนนนวมินทร ไปทางทิศตะวันออก
เฉียงเหนือ จนบรรจบกับถนนรามอินทราและถนนสีหบุรานุกิจ
(๒๑) ถนนราชพฤกษทั้งสองฟาก จากบริเวณที่ถนนราชพฤกษบรรจบกับถนนสมเด็จพระเจาตากสิน
ไปทางทิศตะวันตก จนบรรจบกับถนนเพชรเกษม
(๒๒) ถนนอุทยานทั้งสองฟาก จากบริเวณที่ถนนอุทยานบรรจบกับถนนพุทธมณฑลสาย ๓ ไปทาง
ทิศตะวันตก จนจดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก
ขอ ๑๑ การใชประโยชนที่ดินตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภท
และแผนผังแสดงที่โลงทายกฎกระทรวงนี้ และที่ดินนั้นตั้งอยูริมแหลงน้ําสาธารณะที่มีความกวางนอยกวา
๑๐ เมตร ใหมีที่วางเพื่อปลูกตนไมตามแนวขนานกับเขตแหลงน้ําสาธารณะนั้นไมนอยกวา ๓ เมตร
แตถาแหลงน้ําสาธารณะมีความกวางตั้งแต ๑๐ เมตร ขึ้นไป ใหมีที่วางเพื่อปลูกตนไมตามแนวขนานกับ
เขตแหลงน้ําสาธารณะนั้นไมนอยกวา ๖ เมตร เวนแตเปนการกอสรางเพื่อการคมนาคมขนสงทางน้ํา
การสาธารณูปโภค เขื่อน รั้ว หรือกําแพง
การใชประโยชนที่ดินลวงล้ําเขาไปเหนือน้ํา ในน้ํา หรือใตน้ําของแหลงน้ําสาธารณะใหใชประโยชน
เพื่อการคมนาคมขนสงทางน้ํา การสาธารณูปโภค เขื่อน สะพาน ทอ สายเคเบิล คานเรือ และโรงสูบน้ํา
สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อวัตถุประสงคอื่นใหกระทําไดเฉพาะเพื่อประโยชนสาธารณะและตอง
ไมกระทบตอการใชประโยชนในแหลงน้ําสาธารณะรวมกันของประชาชน
ขอ ๑๒ ที่ดินประเภท ย. ๑ ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการอยูอาศัยประเภทบานเดี่ยว 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 เวนแตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา ๑๖ เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา ๑๖ เมตร
(๔) การเลี้ยงสัตวทุกชนิดเพื่อการคาที่อาจกอเหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
(๕) การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเค็มหรือน้ํากรอย
(๖) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน
(๗) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม
(๘) โรงมหรสพตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
(๙) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ
(๑๐) การจัดสรรที่ดินทุกประเภท เวนแตการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัยประเภทบานเดี่ยวที่มี
พื้นที่ดินแปลงยอยไมนอยกวาแปลงละ ๑๐๐ ตารางวา
(๑๑) การอยูอาศัยประเภทบานแฝด บานแถว หองแถว ตึกแถว อาคารอยูอาศัยรวมอาคารขนาดใหญ
อาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ เวน แตกรณีที่อยูภายใตการดําเนิน การของกรุงเทพมหานคร
การเคหะแหงชาติ หรือสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) เพื่อเปนที่อยูอาศัยสําหรับผูมี
รายไดนอ ย
(๑๒) การประกอบพาณิช ยกรรมทุ กประเภท เว น แต ก ารประกอบพาณิ ช ยกรรมที่มี พื้ น ที่
ประกอบการไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ซึ่งไมใชหองแถวหรือตึกแถว และการประกอบพาณิชยกรรม
ประเภทสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไดรับยกเวนตาม (๓)
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(๑๓) สํานักงาน เวนแตสํานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ซึ่งไมใชหองแถว
หรือตึกแถว และสํานักงานที่ใชประโยชนเปนสโมสรของโครงการจัดสรรที่ดินดวยซึ่งไมใชอาคารขนาดใหญ
อาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ
(๑๔) การติด ตั้ง หรือกอสรางปายที่มีขนาดเกิน ๑ ตารางเมตร หรือมีน้ําหนักรวมทั้งโครงสรางเกิน
๑๐ กิโลกรัม เวนแตปายชื่ออาคารหรือสถานประกอบการ และปายสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
(๑๕) สถานที่เก็บสินคา สถานีรับสงสินคาหรือการประกอบกิจการรับสงสินคา
(๑๖) ศูนยประชุมหรืออาคารแสดงสินคา
(๑๗) ตลาด
(๑๘) โรงฆาสัตวหรือโรงพักสัตวตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว
(๑๙) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๒๐) สวนสนุกหรือสวนสัตว
(๒๑) สถานศึกษาที่มีจํานวนหองเรียนเกินกวา ๑๕ หอง
(๒๒) สถานพยาบาลประเภทที่รับผูปวยไวคางคืนตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
(๒๓) การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
(๒๔) การกําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย
(๒๕) การซื้อขายหรือเก็บชิ้นสวนเครื่องจักรกลเกา
(๒๖) การซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใชประโยชนที่ดินประเภทนี้ ใหเปนไปดังตอไปนี้
(๑) มีอัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดินไมเกิน ๑ : ๑ ทั้งนี้ ที่ดินแปลงใดที่ไดใชประโยชนแลว
หากมีการแบงแยกหรือแบงโอนไมวาจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดิน ของที่ดิน
แปลงที่เกิดจากการแบงแยกหรือแบงโอนทั้งหมดรวมกันตองไมเกิน ๑ : ๑
(๒) มีอัตราสวนของที่วางตอพื้นที่อาคารรวมไมนอยกวารอยละสี่สิบ แตอัตราสวนของที่วาง
ตองไมต่ํากวาเกณฑขั้นต่ําของที่วางอันปราศจากสิ่งปกคลุมตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ทั้งนี้
ที่ดินแปลงใดที่ไดใชประโยชนแลว หากมีการแบงแยกหรือแบงโอนไมวาจะกี่ครั้งก็ตามอัตราสวนของ
ที่วางตอพื้นที่อาคารรวมของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบงแยกหรือแบงโอนทั้งหมดรวมกันตองไมนอยกวา
รอยละสี่สิบ
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(๓) มีที่วางโดยรอบอาคารไมนอยกวา ๒ เมตร
(๔) ใหดําเนินการไดใ นอาคารที่มีความสูงไมเกิน ๑๒ เมตร โดยใหวัดจากระดับถนนถึง
ยอดผนังชั้นสูงสุด
ความในวรรคสาม (๑) และ (๒) ไมใหใชบังคับแกการใชประโยชนที่ดินเพื่อการอยูอาศัย
ประเภทบานเดี่ยว
ความในวรรคสาม (๓) ไมใหใชบังคับแกการใชประโยชนที่ดินเพื่อการอยูอาศัยประเภทบานเดีย่ ว
ที่มีขนาดแปลงที่ดินนอยกวาแปลงละ ๔๐ ตารางวา หรือมีดานใดดานหนึ่งของแปลงที่ดินกวางนอยกวา
๖ เมตร ซึ่งมีการแบงแยกหรือแบงโอนกอนกฎกระทรวงนี้ใชบังคับ
ขอ ๑๓ ที่ดินประเภท ย. ๒ ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการอยูอาศัยประเภทบานเดี่ยวหรือบานแฝด
สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญสําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น
ใหใชไดไมเกินรอยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนดดังตอไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงานตามประเภท ชนิด และจําพวก
ที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้ ที่ไมกอเหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
หรื อ ไม เ ป น มลพิ ษ ต อ ชุ ม ชนหรื อ สิ่ ง แวดล อ มตามกฎหมายว า ด ว ยการส ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ และมีพื้นที่ประกอบการไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
(๒) การทําผลิตภัณฑคอนกรีตผสมที่ไมเขาขายโรงงาน เวนแตกรณีที่เปนหนวยงานคอนกรีต
ผสมเสร็จในลั กษณะชั่ วคราวที่ตั้ งอยูใ นหน วยงานกอ สร างหรือ บริ เวณใกลเ คียงเพื่ อประโยชนแ ก
โครงการกอสรางนั้น
(๓) สถานที่บรรจุกาซ สถานที่เก็บกาซ และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุ
กาซปโตรเลียมเหลว และสถานีบริการกาซธรรมชาติ เวนแตสถานีบริการกาซที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะ
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่น
ที่มขี นาดเขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร รานจําหนายกาซ สถานที่ใชกาซ และสถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ
(๔) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เวนแตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขต
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 เวน แตการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัยประเภทบานเดี่ยว
หรือบานแฝด ที่มีพื้นที่ดินแปลงยอยไมนอยกวาแปลงละ ๕๐ ตารางวา
(๑๒) การอยูอาศัยประเภทบานแถว หองแถว ตึกแถว อาคารอยูอาศัยรวม อาคารขนาดใหญ
อาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ เวน แตกรณีที่อยูภายใตการดําเนิน การของกรุงเทพมหานคร
การเคหะแหงชาติ หรือสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) เพื่อเปนที่อยูอาศัยสําหรับผูมี
รายไดนอย
(๑๓) การประกอบพาณิชยกรรมทุกประเภท เวนแต
(ก) การประกอบพาณิชยกรรมซึ่งไมใชหองแถวหรือตึกแถว ดังตอไปนี้
๑) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
๒) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน
๒๐๐ ตารางเมตร ที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๐ เมตร ยาวตอเนื่องกันโดย
ตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๐ เมตร และมีที่วางดานหนาอาคาร
ไมนอยกวา ๖ เมตร
๓) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน
๓๐๐ ตารางเมตร ที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา 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 ที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร ยาวตอเนื่องกัน
โดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร
(๑๔) สํานักงาน เวนแตสํานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ซึ่งไมใชหองแถว
หรือตึกแถว และสํานักงานที่ใชประโยชนเปนสโมสรของโครงการจัดสรรที่ดินดวยซึ่งไมใชอาคารขนาดใหญ
อาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ
(๑๕) การติด ตั้ง หรือกอสรางปายที่มีขนาดเกิน ๑ ตารางเมตร หรือมีน้ําหนักรวมทั้งโครงสรางเกิน
๑๐ กิโลกรัม ในบริเวณที่มีระยะหางจากวัด โบราณสถาน ทางพิเศษหรือถนนสาธารณะที่มีขนาดเขต
ทางตั้งแต ๔๐ เมตร ถึงจุดติด ตั้ง หรือกอสรางปายนอยกวา ๕๐ เมตร เวน แตปายชื่ออาคารหรือ
สถานประกอบการ และปายสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงหรือสถานีบริการกาซ
(๑๖) สถานที่เก็บสินคา สถานีรับสงสินคาหรือการประกอบกิจการรับสงสินคา
(๑๗) ศูนยประชุมหรืออาคารแสดงสินคา
(๑๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๑๙) สวนสนุกหรือสวนสัตว
(๒๐) การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เวนแตที่อยูภายใตการควบคุมดูแลหรือไดรับอนุญาตให
ดําเนินการจากกรุงเทพมหานคร
(๒๑) การกําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย
(๒๒) การซื้อขายหรือเก็บชิ้นสวนเครื่องจักรกลเกา
(๒๓) การซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ เวนแตที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา
๑๐ เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา
๑๐ เมตร
การใชประโยชนที่ดินประเภทนี้ ใหเปนไปดังตอไปนี้
(๑) มีอัตราสวนพื้น ที่อาคารรวมตอพื้น ที่ดินไมเกิน ๑.๕ : ๑ ทั้งนี้ ที่ดิน แปลงใดที่ไดใ ช
ประโยชนแลว หากมีการแบงแยกหรือแบงโอนไมวาจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดิน
ของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบงแยกหรือแบงโอนทั้งหมดรวมกันตองไมเกิน ๑.๕ : ๑
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(๒) มีอัตราสวนของที่วางตอพื้นที่อาคารรวมไมนอยกวารอยละยี่สิบ แตอัตราสวนของที่วาง
ตองไมต่ํากวาเกณฑขั้นต่ําของที่วางอันปราศจากสิ่งปกคลุมตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ทั้งนี้
ที่ดินแปลงใดที่ไดใชประโยชนแลว หากมีการแบงแยกหรือแบงโอนไมวาจะกี่ครั้งก็ตามอัตราสวนของ
ที่วางตอพื้นที่อาคารรวมของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบงแยกหรือแบงโอนทั้งหมดรวมกันตองไมนอยกวา
รอยละยี่สิบ
(๓) มีที่วางโดยรอบอาคารไมนอยกวา ๒ เมตร เวนแตการอยูอาศัยประเภทบานเดี่ยว ใหมีที่วาง
ดานหนาและดานหลังของอาคารไมนอยกวา ๒ เมตร และมีที่วางดานขางของอาคารไมนอยกวาขางละ ๑ เมตร
(๔) ใหดําเนินการไดในอาคารที่มีความสูงไมเกิน ๑๒ เมตร โดยใหวัดจากระดับถนนถึงยอดผนัง
ชั้นสูงสุด
ความในวรรคสาม (๑) และ (๒) ไมใหใชบังคับแกการใชประโยชนที่ดินเพื่อการอยูอาศัย
ประเภทบานเดี่ยวและบานแฝด
ความในวรรคสาม (๓) ไมใหใชบังคับแกการใชประโยชนที่ดินเพื่อการอยูอาศัยประเภทบานเดีย่ ว
ที่มีขนาดแปลงที่ดินนอยกวาแปลงละ ๔๐ ตารางวา หรือมีดานใดดานหนึ่งของแปลงที่ดินกวางนอยกวา ๖ เมตร
ซึ่งมีการแบงแยกหรือแบงโอนกอนกฎกระทรวงนี้ใชบังคับ
ขอ ๑๔ ที่ดินประเภท ย. ๓ ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการอยูอาศัยประเภทบานเดี่ยว บานแฝด
บานแถว หองแถว หรือตึกแถว สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ
สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น ใหใชไดไมเกินรอยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ หามใชประโยชนท่ดี ินเพื่อกิจการตามที่กําหนดดังตอไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงานตามประเภท ชนิด และจําพวก
ที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้ ที่ไมกอเหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
หรือไมเปนมลพิษตอชุมชนหรือสิ่งแวดลอมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ และมีพื้นที่ประกอบการไมเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร
(๒) การทําผลิตภัณฑคอนกรีตผสมที่ไมเขาขายโรงงาน เวนแตกรณีที่เปนหนวยงานคอนกรีต
ผสมเสร็จในลั กษณะชั่ วคราวที่ตั้ งอยูใ นหน วยงานกอ สร างหรือ บริ เวณใกลเ คียงเพื่ อประโยชนแ ก
โครงการกอสรางนั้น
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(๓) สถานที่บรรจุกาซ สถานที่เก็บกาซ และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุ
กาซปโตรเลียมเหลว และสถานีบริการกาซธรรมชาติ เวนแตสถานีบริการกาซที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะ
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่น
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร รานจําหนายกาซ สถานที่ใชกาซ และสถานที่จําหนายอาหาร
ที่ใชกาซ
(๔) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เวนแตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขต
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 ซึ่งไมใชอาคารขนาดใหญ อาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญพิเศษ ที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๐ เมตร ยาวตอเนื่องกัน
โดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๐ เมตร หรือตั้งอยูภายในระยะ
๕๐๐ เมตร จากจุดศูนยกลางสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน
(ข) การอยูอาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ ที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา ๓๐ เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา ๑๖ เมตร หรือตั้งอยูภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากจุดศูนยกลางสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน
(ค) กรณี ที่ อยู ภ ายใต ก ารดํ า เนิ น การของกรุ งเทพมหานคร การเคหะแห ง ชาติ ห รื อ
สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) เพื่อเปนที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย
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(๑๑) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร เวนแต
(ก) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร ซึ่งไมใช
อาคารขนาดใหญ อาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ ที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา ๑๖ เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา ๑๖ เมตร หรือตั้งอยูภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากจุดศูนยกลางสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน
(ข) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ ที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มี
ขนาดเขตทางไมนอยกวา ๓๐ เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่น
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร หรือตั้งอยูภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากจุดศูนยกลางสถานี
รถไฟฟาขนสงมวลชน
(ค) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทตลาด ซึ่งไมใชอาคารขนาดใหญ อาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญพิเศษ ที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร ยาวตอเนื่องกัน
โดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร
(๑๒) สํานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร เวนแต
(ก) สํานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร ซึ่งไมใชอาคารขนาดใหญ อาคารสูง
หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ ที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร ยาวตอเนื่องกัน
โดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร หรือตั้งอยูภายในระยะ
๕๐๐ เมตร จากจุดศูนยกลางสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน
(ข) สํานักงานประเภทอาคารขนาดใหญ ที่ตั้งอยูริม ถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา ๓๐ เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา ๑๖ เมตร หรือตั้งอยูภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากจุดศูนยกลางสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน
(ค) สํานักงานที่ใชประโยชนเปนสโมสรของโครงการจัดสรรที่ดินดวย ซึ่งไมใชอาคาร
ขนาดใหญ อาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ
(๑๓) การติด ตั้ง หรือกอสรางปายที่มีขนาดเกิน ๑ ตารางเมตร หรือมีน้ําหนักรวมทั้งโครงสรางเกิน
๑๐ กิโลกรัม ในบริเวณที่มีระยะหางจากวัด โบราณสถาน ทางพิเศษหรือถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ตั้งแต ๔๐ เมตร ถึงจุดติด ตั้ง หรือกอสรางปายนอยกวา ๕๐ เมตร เวนแตปายชื่ออาคารหรือสถานประกอบการ
และปายสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงหรือสถานีบริการกาซ
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(๑๔) สถานที่เก็บสินคา สถานีรับสงสินคาหรือการประกอบกิจการรับสงสินคา
(๑๕) ศูนยประชุมหรืออาคารแสดงสินคา เวนแตที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา ๓๐ เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา ๑๖ เมตร หรือตั้งอยูภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากจุดศูนยกลางสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน
(๑๖) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๑๗) สวนสนุกหรือสวนสัตว เวน แตสวนสนุกหรือสวนสัตวที่ตั้งอยูริม ถนนสาธารณะที่มี
ขนาดเขตทางไมนอยกวา ๓๐ เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มี
ขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร และมีที่วางโดยรอบจากแนวเขตที่ดิน ไมนอยกวา ๑๐ เมตร
เพื่อปลูกตนไม หรือที่ดําเนินการอยูในอาคารพาณิชยกรรม
(๑๘) การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เวน แตที่อยูภายใตการควบคุม ดูแ ลหรือไดรับอนุญาต
ใหดําเนินการจากกรุงเทพมหานคร
(๑๙) การกําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย
(๒๐) การซื้อขายหรือเก็บชิ้นสวนเครื่องจักรกลเกา
(๒๑) การซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ เวนแตที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา
๑๐ เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา
๑๐ เมตร
การใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ประเภทนี้ ที่ ไ ม ใ ช เ พื่ อ การอยู อ าศั ย ประเภทบา นเดี่ ย วและบ า นแฝด
ใหเปนไปดังตอไปนี้
(๑) มีอัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้น ที่ดินไมเกิน ๒.๕ : ๑ ทั้งนี้ ที่ดินแปลงใดที่ไดใ ช
ประโยชนแลว หากมีการแบงแยกหรือแบงโอนไมวาจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดิน
ของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบงแยกหรือแบงโอนทั้งหมดรวมกันตองไมเกิน ๒.๕ : ๑
(๒) มีอัตราสวนของที่วางตอพื้นที่อาคารรวมไมนอยกวารอยละสิบสองจุดหา แตอัตราสวน
ของที่วางตองไมต่ํากวาเกณฑขั้นต่ําของที่วางอันปราศจากสิ่งปกคลุมตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
ทั้ง นี้ ที่ ดิ น แปลงใดที่ไ ด ใ ชป ระโยชน แ ล ว หากมี ก ารแบ ง แยกหรื อ แบ ง โอนไม ว าจะกี่ ค รั้ง ก็ ต าม
อัตราสวนของที่วางตอพื้น ที่อาคารรวมของที่ดิน แปลงที่เกิดจากการแบงแยกหรือ แบงโอนทั้งหมด
รวมกันตองไมนอยกวารอยละสิบสองจุดหา
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ขอ ๑๕ ที่ดินประเภท ย. ๔ ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการอยูอาศัยซึ่งไมใชอาคารขนาดใหญ
อาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ
สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น ใหใชไดไมเกินรอยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนดดังตอไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงานตามประเภท ชนิด และจําพวก
ที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้ ที่ไมกอเหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
หรือไมเปนมลพิษตอชุมชนหรือสิ่งแวดลอมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ และมีพื้นที่ประกอบการไมเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร
(๒) การทําผลิตภัณฑคอนกรีตผสมที่ไมเขาขายโรงงาน เวนแตกรณีที่เปนหนวยงานคอนกรีต
ผสมเสร็จในลั กษณะชั่ วคราวที่ตั้ งอยูใ นหน วยงานกอ สร างหรือ บริ เวณใกลเ คียงเพื่ อประโยชนแ ก
โครงการกอสรางนั้น
(๓) สถานที่บรรจุกาซ สถานที่เก็บกาซ และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุ
กาซปโตรเลียมเหลว และสถานีบริการกาซธรรมชาติ เวนแตสถานีบริการกาซที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะ
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่
มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร รานจําหนายกาซ สถานที่ใชกาซ และสถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ
(๔) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เวนแตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขต
ทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขต
ทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร
(๕) การเลี้ยงสัตวทุกชนิดเพื่อการคาที่อาจกอเหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
(๖) การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเค็มหรือน้ํากรอย
(๗) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม
(๘) โรงมหรสพตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
(๙) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ
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(๑๐) การอยูอาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ อาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ เวนแต
(ก) การอยูอาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ ที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา ๑๐ เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา ๑๐ เมตร หรือตั้งอยูภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากจุดศูนยกลางสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน
(ข) กรณี ที่ อยู ภ ายใต ก ารดํ า เนิ น การของกรุ งเทพมหานคร การเคหะแห ง ชาติ ห รื อ
สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) เพื่อเปนที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย
(๑๑) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ อาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ
เวนแต
(ก) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ ที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาด
เขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาด
เขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร หรือตั้งอยูภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากจุดศูน ยกลางสถานีรถไฟฟา
ขนสงมวลชน
(ข) การประกอบพาณิ ช ยกรรมประเภทตลาด ที่ ตั้ง อยูริ ม ถนนสาธารณะที่ มีข นาด
เขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาด
เขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร ซึ่งไมใชอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ
(๑๒) สํานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร เวนแต
(ก) สํานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร ซึ่งไมใชอาคารขนาดใหญ
อาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ ที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๐ เมตร
ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๐ เมตร
หรือตั้งอยูภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากจุดศูนยกลางสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน
(ข) สํานักงานประเภทอาคารขนาดใหญ ที่ตั้งอยูริม ถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา ๑๖ เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา ๑๖ เมตร หรือตั้งอยูภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากจุดศูนยกลางสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน
(ค) สํานักงานที่ใชประโยชนเปนสโมสรของโครงการจัดสรรที่ดินดวย ซึ่งไมใชอาคาร
ขนาดใหญ อาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ
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(๑๓) การติด ตั้ง หรือกอสรางปายที่มีขนาดเกิน ๑ ตารางเมตร หรือมีน้ําหนักรวมทั้งโครงสรางเกิน
๑๐ กิโลกรัม ในบริเวณที่มีระยะหางจากวัด โบราณสถาน ทางพิเศษ หรือถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ตั้งแต ๔๐ เมตร ขึ้นไป ถึงจุดติด ตั้ง หรือกอสรางปายนอยกวา ๕๐ เมตร เวนแตปายชื่ออาคารหรือ
สถานประกอบการ และปายสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงหรือสถานีบริการกาซ
(๑๔) สถานที่เก็บสินคา สถานีรับสงสินคาหรือการประกอบกิจการรับสงสินคา
(๑๕) ศูนยประชุมหรืออาคารแสดงสินคา เวนแตที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา ๓๐ เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา ๑๖ เมตร หรือตั้งอยูภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากจุดศูนยกลางสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน
(๑๖) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๑๗) สวนสนุกหรือสวนสัตว เวน แตสวนสนุกหรือสวนสัตวที่ตั้งอยูริม ถนนสาธารณะที่มี
ขนาดเขตทางไมนอยกวา ๓๐ เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มี
ขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร และมีที่วางโดยรอบจากแนวเขตที่ดิน ไมนอยกวา ๑๐ เมตร
เพื่อปลูกตนไม หรือที่ดําเนินการอยูในอาคารพาณิชยกรรม
(๑๘) การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เวนแตที่อยูภายใตการควบคุมดูแลหรือไดรับอนุญาตให
ดําเนินการจากกรุงเทพมหานคร
(๑๙) การกําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย
(๒๐) การซื้อขายหรือเก็บชิ้นสวนเครื่องจักรกลเกา เวนแตที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาด
เขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาด
เขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร
(๒๑) การซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ เวนแตที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา
๑๐ เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา
๑๐ เมตร
การใช ประโยชน ที่ดิ น ประเภทนี้ที่ไ มใ ชเ พื่อ การอยู อาศัยประเภทบา นเดี่ย วและบ านแฝด
ใหเปนไปดังตอไปนี้
(๑) มีอั ตราส ว นพื้ น ที่ อ าคารรวมตอ พื้น ที่ ดิน ไม เ กิน ๓ : ๑ ทั้ งนี้ ที่ดิ น แปลงใดที่ ได ใ ช
ประโยชนแลว หากมีการแบงแยกหรือแบงโอนไมวาจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดิน
ของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบงแยกหรือแบงโอนทั้งหมดรวมกันตองไมเกิน ๓ : ๑
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(๒) มีอัตราสวนของที่วางตอพื้นที่อาคารรวมไมนอยกวารอยละสิบ แตอัตราสวนของที่วาง
ตองไมต่ํากวาเกณฑขั้นต่ําของที่วางอันปราศจากสิ่งปกคลุมตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ทั้งนี้
ที่ดินแปลงใดที่ไดใชประโยชนแลว หากมีการแบงแยกหรือแบงโอนไมวาจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราสวนของ
ที่วางตอพื้นที่อาคารรวมของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบงแยกหรือแบงโอนทั้งหมดรวมกันตองไมนอยกวา
รอยละสิบ
ขอ ๑๖ ที่ดินประเภท ย. ๕ ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการอยูอาศัยซึ่งไมใชอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญพิเศษ สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ สําหรับการใช
ประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น ใหใชไดไมเกินรอยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนดดังตอไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงานตามประเภท ชนิด และจําพวก
ที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้ ที่ไมกอเหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
หรือไมเปนมลพิษตอชุมชนหรือสิ่งแวดลอมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ และมีพื้นที่ประกอบการไมเกิน ๕๐๐ ตารางเมตร
(๒) การทําผลิตภัณฑคอนกรีตผสมที่ไมเขาขายโรงงาน เวนแตกรณีที่เปนหนวยงานคอนกรีต
ผสมเสร็จในลั กษณะชั่ วคราวที่ตั้ งอยูใ นหน วยงานกอ สร างหรือ บริ เวณใกลเ คียงเพื่ อประโยชนแ ก
โครงการกอสรางนั้น
(๓) สถานที่บรรจุกาซ สถานที่เก็บกาซ และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุ
กาซปโตรเลียมเหลว และสถานีบริการกาซธรรมชาติ เวนแตสถานีบริการกาซที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะ
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่น
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร รานจําหนายกาซ สถานที่ใชกาซ และสถานที่จําหนายอาหาร
ที่ใชกาซ
(๔) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เวนแตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา ๑๖ เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา ๑๖ เมตร
(๕) การเลี้ยงสัตวทุกชนิดเพื่อการคาที่อาจกอเหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
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(๖) การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเค็มหรือน้ํากรอย
(๗) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม
(๘) โรงมหรสพตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร เวนแตที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มี
ขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มี
ขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร หรือตั้งอยูภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากจุดศูนยกลางสถานีรถไฟฟา
ขนสงมวลชน
(๙) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ
(๑๐) การอยูอาศัยประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ เวนแต
(ก) การอยูอาศัยประเภทอาคารสูง ที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา
๑๖ เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา
๑๖ เมตร หรือตั้งอยูภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากจุดศูนยกลางสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน
(ข) การอยูอาศัยประเภทอาคารขนาดใหญพิเศษ ที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา ๓๐ เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา ๑๖ เมตร หรือตั้งอยูภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากจุดศูนยกลางสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน
(ค) กรณีที่ อยูภายใตก ารดํา เนิน การของกรุง เทพมหานคร การเคหะแห งชาติ หรื อ
สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) เพื่อเปนที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย
(๑๑) การประกอบพาณิ ช ยกรรมประเภทอาคารสู ง หรื อ อาคารขนาดใหญ พิ เ ศษ เว น แต
การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูง ที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๓๐ เมตร
ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร
หรือตั้งอยูภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากจุดศูนยกลางสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน
(๑๒) สํานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร เวนแต
(ก) สํานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร ซึ่งไมใชอาคารขนาดใหญ
อาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ ที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๐ เมตร
ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๐ เมตร
หรือตั้งอยูภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากจุดศูนยกลางสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน
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(ข) สํานักงานประเภทอาคารขนาดใหญ ที่ตั้งอยูริม ถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา ๑๖ เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา ๑๖ เมตร หรือตั้งอยูภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากจุดศูนยกลางสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน
(ค) สํานักงานประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ ที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะ
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๓๐ เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่น
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร หรือตั้งอยูภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากจุดศูนยกลางสถานีรถไฟฟา
ขนสงมวลชน
(ง) สํานักงานที่ใชประโยชนเปนสโมสรของโครงการจัดสรรที่ดินดวย ซึ่งไมใชอาคาร
ขนาดใหญ อาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ
(๑๓) การติด ตั้ง หรือกอสรางปายที่มีขนาดเกิน ๑ ตารางเมตร หรือมีน้ําหนักรวมทั้งโครงสรางเกิน
๑๐ กิโลกรัม ในบริเวณที่มีระยะหางจากวัด โบราณสถาน ทางพิเศษ หรือถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ตั้งแต ๔๐ เมตร ถึงจุดติด ตั้ง หรือกอสรางปายนอยกวา ๕๐ เมตร เวนแตปายชื่ออาคารหรือสถานประกอบการ
และปายสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงหรือสถานีบริการกาซ
(๑๔) สถานที่เก็บสินคา สถานีรับสงสินคาหรือการประกอบกิจการรับสงสินคา เวนแตที่ตั้งอยู
ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับ
ถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร
(๑๕) ศูนยประชุมหรืออาคารแสดงสินคา เวนแตที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา ๓๐ เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา ๑๖ เมตร หรือตั้งอยูภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากจุดศูนยกลางสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน
(๑๖) โรงฆาสัตวหรือโรงพักสัตวตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว
(๑๗) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๑๘) สวนสนุกหรือสวนสัตว เวน แตสวนสนุกหรือสวนสัตวที่ตั้งอยูริม ถนนสาธารณะที่มี
ขนาดเขตทางไมนอยกวา ๓๐ เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มี
ขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร และมีที่วางโดยรอบจากแนวเขตที่ดิน ไมนอยกวา ๑๐ เมตร
เพื่อปลูกตนไม หรือที่ดําเนินการอยูในอาคารพาณิชยกรรม
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(๑๙) การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
(๒๐) การกําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย
(๒๑) การซื้อขายหรือเก็บชิ้นสวนเครื่องจักรกลเกา เวนแตที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาด
เขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาด
เขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร
(๒๒) การซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช ประโยชน ที่ดิ น ประเภทนี้ที่ไ มใ ชเ พื่อ การอยู อาศัยประเภทบา นเดี่ย วและบ านแฝด
ใหเปนไปดังตอไปนี้
(๑) มีอั ตราส ว นพื้ น ที่ อ าคารรวมตอ พื้น ที่ ดิน ไม เ กิน ๔ : ๑ ทั้ งนี้ ที่ดิ น แปลงใดที่ ได ใ ช
ประโยชนแลว หากมีการแบงแยกหรือแบงโอนไมวาจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดิน
ของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบงแยกหรือแบงโอนทั้งหมดรวมกันตองไมเกิน ๔ : ๑ แตในกรณีที่เปน
การใชประโยชนที่ดินประเภทอาคารสาธารณะตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ที่ตั้งอยูภายในระยะ
๕๐๐ เมตร จากจุดศูน ยกลางสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชนสถานี ลาดพราว หากเจาของที่ดิน หรื อ
ผูประกอบการไดจดั ใหมีที่จอดรถยนตสําหรับประชาชนเปนการทั่วไปเพิ่มขึ้นจากจํานวนที่จอดรถยนต
ของอาคารสาธารณะนั้นโดยไมคิดคาตอบแทน ใหมีอัตราสวนพื้น ที่อาคารรวมตอพื้น ที่ดิน เพิ่ม ได
ไมเ กิน ร อยละยี่สิ บ โดยพื้น ที่ อาคารรวมที่ เพิ่ม ขึ้น ตองไมเ กิน ๓๐ ตารางเมตร ตอ ที่จอดรถยนต
ที่เพิ่มขึ้น ๑ คัน
(๒) มีอัตราสวนของที่วางตอพื้นที่อาคารรวมไมนอยกวารอยละเจ็ดจุดหา แตอัตราสวนของ
ที่วางตองไมต่ํากวาเกณฑขั้นต่ําของที่วางอันปราศจากสิ่งปกคลุมตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
ทั้ง นี้ ที่ ดิ น แปลงใดที่ไ ด ใ ชป ระโยชน แ ล ว หากมี ก ารแบ ง แยกหรื อ แบ ง โอนไม ว าจะกี่ ค รั้ง ก็ ต าม
อัตราสวนของที่วางตอพื้น ที่อาคารรวมของที่ดิน แปลงที่เกิดจากการแบงแยกหรือ แบงโอนทั้งหมด
รวมกันตองไมนอยกวารอยละเจ็ดจุดหา
การใชประโยชนที่ดินประเภทอาคารสาธารณะที่จัดใหมีที่จอดรถยนตเพิ่มขึ้นตามวรรคสาม (๑)
พื้นที่จอดรถยนตที่เพิ่มขึ้นใหไดรับการยกเวนไมตองนํามาพิจารณาอัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดิน
และอัตราสวนของที่วางตอพื้นที่อาคารรวม
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ขอ ๑๗ ที่ดินประเภท ย. ๖ ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการอยูอาศัยซึ่งไมใชอาคารขนาดใหญพิเศษ
สถาบัน ราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปน สวนใหญ สําหรับการใชประโยชนที่ดิน
เพื่อกิจการอื่น ใหใชไดไมเกินรอยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนดดังตอไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงานตามประเภท ชนิด และจําพวก
ที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้ ที่ไมกอเหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
หรือไมเปนมลพิษตอชุมชนหรือสิ่งแวดลอมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ และมีพื้นที่ประกอบการไมเกิน ๕๐๐ ตารางเมตร
(๒) การทําผลิตภัณฑคอนกรีตผสมที่ไมเขาขายโรงงาน เวนแตกรณีที่เปนหนวยงานคอนกรีต
ผสมเสร็จในลั กษณะชั่ วคราวที่ตั้ งอยูใ นหน วยงานกอ สร างหรือ บริ เวณใกลเ คียงเพื่ อประโยชนแ ก
โครงการกอสรางนั้น
(๓) สถานที่บรรจุกาซ สถานที่เก็บกาซ และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุ
กาซปโตรเลียมเหลว และสถานีบริการกาซธรรมชาติ เวนแตสถานีบริการกาซที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะ
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่น
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร รานจําหนายกาซ สถานที่ใชกาซ และสถานที่จําหนายอาหาร
ที่ใชกาซ
(๔) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เวนแตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา ๑๖ เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา ๑๖ เมตร
(๕) การเลี้ยงสัตวทุกชนิดเพื่อการคาที่อาจกอเหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
(๖) การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเค็มหรือน้ํากรอย
(๗) โรงมหรสพตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร เวนแตที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะที่มี
ขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับ ถนนสาธารณะอื่น
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร หรือตั้งอยูภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากจุดศูนยกลางสถานีรถไฟฟา
ขนสงมวลชน
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(๘) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ เวนแตสถานบริการในเขตพื้นที่ตามพระราชกฤษฎีกา
กําหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตใหตั้งสถานบริการในทองที่กรุงเทพมหานคร
(๙) การอยูอาศัยประเภทอาคารขนาดใหญพิเศษ เวนแต
(ก) การอยูอาศัยประเภทอาคารขนาดใหญพิเศษ ที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มีเขตทาง
ไมนอยกวา ๓๐ เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา ๑๖ เมตร หรือตั้งอยูภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากจุดศูนยกลางสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน
(ข) กรณี ที่ อยู ภ ายใต ก ารดํ า เนิ น การของกรุ งเทพมหานคร การเคหะแห ง ชาติ ห รื อ
สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) เพื่อเปนที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย
(๑๐) การประกอบพาณิ ช ยกรรมประเภทอาคารสู ง หรื อ อาคารขนาดใหญ พิเ ศษ เว น แต
การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูง ที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๓๐ เมตร
ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร
หรือตั้งอยูภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากจุดศูนยกลางสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน
(๑๑) สํานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร เวนแต
(ก) สํานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร ซึ่งไมใชอาคารขนาดใหญ
อาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ ที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๐ เมตร
ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๐ เมตร
หรือตั้งอยูภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากจุดศูนยกลางสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน
(ข) สํานักงานประเภทอาคารขนาดใหญ ที่ตั้งอยูริม ถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา ๑๖ เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา ๑๖ เมตร หรือตั้งอยูภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากจุดศูนยกลางสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน
(ค) สํานักงานประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ ที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะ
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๓๐ เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่น
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร หรือตั้งอยูภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากจุดศูนยกลางสถานีรถไฟฟา
ขนสงมวลชน
(ง) สํานักงานที่ใชประโยชนเปนสโมสรของโครงการจัดสรรที่ดินดวยซึ่งไมใชอาคาร
ขนาดใหญ อาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ
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(๑๒) การติด ตั้ง หรือกอสรางปายที่มีขนาดเกิน ๑ ตารางเมตร หรือมีน้ําหนักรวมทั้งโครงสรางเกิน
๑๐ กิโลกรัม ในบริเวณที่มีระยะหางจากวัด โบราณสถาน ทางพิเศษ หรือถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ตั้งแต ๔๐ เมตร ถึงจุดติด ตั้ง หรือกอสรางปายนอยกวา ๕๐ เมตร เวนแตปายชื่ออาคารหรือสถานประกอบการ
และปายสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงหรือสถานีบริการกาซ
(๑๓) สถานที่เก็บสินคา สถานีรับสงสินคาหรือการประกอบกิจการรับสงสินคา เวนแตที่ตั้งอยู
ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับ
ถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร
(๑๔) ศูนยประชุมหรืออาคารแสดงสินคา เวนแตที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา ๓๐ เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา ๑๖ เมตร หรือตั้งอยูภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากจุดศูนยกลางสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน
(๑๕) โรงฆาสัตวหรือโรงพักสัตวตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว
(๑๖) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๑๗) สวนสนุ ก หรื อ สวนสั ต ว เว น แต ส วนสนุ ก หรื อ สวนสั ต ว ที่ ตั้ ง อยู ริ ม ถนนสาธารณะ
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๓๐ เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่น
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร และมีที่วางโดยรอบจากแนวเขตที่ดินไมนอยกวา ๑๐ เมตร
เพื่อปลูกตนไม หรือที่ดาํ เนินการอยูในอาคารพาณิชยกรรม
(๑๘) การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
(๑๙) การกําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย
(๒๐) การซื้อขายหรือเก็บชิ้นสวนเครื่องจักรกลเกา เวนแตที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา ๑๖ เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา ๑๖ เมตร
(๒๑) การซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ประเภทนี้ ที่ ไ ม ใ ช เ พื่ อ การอยู อ าศั ย ประเภทบา นเดี่ ย วและบ า นแฝด
ใหเปนไปดังตอไปนี้
(๑) มีอัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดินไมเกิน ๔.๕ : ๑ ทั้งนี้ ที่ดิน แปลงใดที่ไดใ ช
ประโยชนแลว หากมีการแบงแยกหรือแบงโอนไมวาจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดิน
ของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบงแยกหรือแบงโอนทั้งหมดรวมกันตองไมเกิน ๔.๕ : ๑ แตในกรณีที่เปน
การใชประโยชนที่ดินประเภทอาคารสาธารณะตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ที่ตั้งอยูภายในระยะ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๔๘ ก

หนา ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙

๕๐๐ เมตร จากจุดศูนยกลางสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชนสถานีลาดพราว สถานีศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย
หรือสถานีออ นนุช หากเจาของที่ดิน หรือผูประกอบการไดจัดใหมีที่จอดรถยนตสําหรับ ประชาชน
เปนการทั่วไปเพิ่มขึ้นจากจํานวนที่จอดรถยนตของอาคารสาธารณะนั้นโดยไมคิดคาตอบแทน ใหมีอัตราสวน
พื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดินเพิ่มไดไมเกินรอยละยี่สิบ โดยพื้นที่อาคารรวมที่เพิ่มขึ้นตองไมเกิน ๓๐ ตารางเมตร
ตอที่จอดรถยนตที่เพิ่มขึ้น ๑ คัน
(๒) มีอัตราสวนของที่วางตอพื้นที่อาคารรวมไมนอยกวารอยละหกจุดหา แตอัตราสวนของ
ที่วางตองไมต่ํากวาเกณฑขั้นต่ําของที่วางอันปราศจากสิ่งปกคลุมตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
ทั้ง นี้ ที่ ดิ น แปลงใดที่ไ ด ใ ชป ระโยชน แ ล ว หากมี ก ารแบ ง แยกหรื อ แบ ง โอนไม ว าจะกี่ ค รั้ง ก็ ต าม
อัตราสวนของที่วางตอพื้น ที่อาคารรวมของที่ดิน แปลงที่เกิดจากการแบงแยกหรือ แบงโอนทั้งหมด
รวมกันตองไมนอยกวารอยละหกจุดหา
การใชประโยชนที่ดินประเภทอาคารสาธารณะที่จัดใหมีที่จอดรถยนตเพิ่มขึ้นตามวรรคสาม (๑)
พื้นที่จอดรถยนตที่เพิ่มขึ้นใหไดรับการยกเวนไมตองนํามาพิจารณาอัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดิน
และอัตราสวนของที่วางตอพื้นที่อาคารรวม
ขอ ๑๘ ที่ดินประเภท ย. ๗ ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการอยูอาศัยซึ่งไมใชอาคารขนาดใหญพิเศษ
สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น
ใหใชไดไมเกินรอยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนดดังตอไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงานตามประเภท ชนิด และจําพวก
ที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้ ที่ไมกอเหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
หรือไมเปนมลพิษตอชุมชนหรือสิ่งแวดลอมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ และมีพื้นที่ประกอบการไมเกิน ๕๐๐ ตารางเมตร
(๒) การทําผลิตภัณฑคอนกรีตผสมที่ไมเขาขายโรงงาน เวนแตกรณีที่เปนหนวยงานคอนกรีต
ผสมเสร็จในลั กษณะชั่ วคราวที่ตั้ งอยูใ นหน วยงานกอ สร างหรือ บริ เวณใกลเ คียงเพื่ อประโยชนแ ก
โครงการกอสรางนั้น
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(๓) สถานที่บรรจุกาซ สถานที่เก็บกาซ และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุ
กาซปโตรเลียมเหลว และสถานีบริการกาซธรรมชาติ เวนแตสถานีบริการกาซที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะ
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่น
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร รานจําหนายกาซ สถานที่ใชกาซ และสถานที่จําหนายอาหาร
ที่ใชกาซ
(๔) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เวนแตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา ๑๖ เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา ๑๖ เมตร
(๕) การเลี้ยงสัตวทุกชนิดเพื่อการคาที่อาจกอเหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
(๖) การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเค็มหรือน้ํากรอย
(๗) โรงมหรสพตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร เวนแตที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มี
ขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มี
ขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร หรือตั้งอยูภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากจุดศูนยกลางสถานีรถไฟฟา
ขนสงมวลชน
(๘) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ เวน แตสถานบริการในเขตพื้น ที่ตาม
พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตใหตั้งสถานบริการในทองที่กรุงเทพมหานคร
(๙) การอยูอาศัยประเภทอาคารขนาดใหญพิเศษ เวนแต
(ก) การอยูอาศัยประเภทอาคารขนาดใหญพิเศษ ที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา ๓๐ เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา ๑๖ เมตร หรือตั้งอยูภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากจุดศูนยกลางสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน
(ข) กรณี ที่ อยู ภ ายใต ก ารดํ า เนิ น การของกรุ งเทพมหานคร การเคหะแห ง ชาติ ห รื อ
สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) เพื่อเปนที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอ ย
(๑๐) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ เวนแตการประกอบ
พาณิช ยกรรมประเภทอาคารสูง ที่ตั้งอยูริม ถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๓๐ เมตร
ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร
หรือตั้งอยูภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากจุดศูนยกลางสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน
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(๑๑) สํานักงานประเภทอาคารขนาดใหญ อาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ เวนแต
(ก) สํานักงานประเภทอาคารขนาดใหญ ที่ตั้งอยูริม ถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา ๑๖ เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา ๑๐ เมตร หรือตั้งอยูภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากจุดศูนยกลางสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน
(ข) สํานักงานประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ ที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะ
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๓๐ เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่น
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร หรือตั้งอยูภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากจุดศูนยกลางสถานีรถไฟฟา
ขนสงมวลชน
(๑๒) การติด ตั้ง หรือกอสรางปายที่มีขนาดเกิน ๑ ตารางเมตร หรือมีน้ําหนักรวมทั้งโครงสรางเกิน
๑๐ กิโลกรัม ในบริเวณที่มีระยะหางจากวัด โบราณสถาน ทางพิเศษหรือถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ตั้งแต ๔๐ เมตร ถึงจุดติด ตั้ง หรือกอสรางปายนอยกวา ๕๐ เมตร เวนแตปายชื่ออาคารหรือสถานประกอบการ
และปายสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงหรือสถานีบริการกาซ
(๑๓) สถานที่เก็บสินคา สถานีรับสงสินคาหรือการประกอบกิจการรับสงสินคา เวนแตที่ตั้งอยู
ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับ
ถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร
(๑๔) ศูนยประชุมหรืออาคารแสดงสินคา เวนแตที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา ๓๐ เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา ๑๖ เมตร หรือตั้งอยูภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากจุดศูนยกลางสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน
(๑๕) โรงฆาสัตวหรือโรงพักสัตวตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว
(๑๖) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๑๗) สวนสนุกหรือสวนสัตว เวน แตสวนสนุกหรือสวนสัตวที่ตั้งอยูริม ถนนสาธารณะที่มี
ขนาดเขตทางไมนอยกวา ๓๐ เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่น
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร และมีที่วางโดยรอบจากแนวเขตที่ดินไมนอยกวา ๑๐ เมตร
เพื่อปลูกตนไม หรือที่ดําเนินการอยูในอาคารพาณิชยกรรม
(๑๘) การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
(๑๙) การกําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย
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(๒๐) การซื้อขายหรือเก็บชิ้นสวนเครื่องจักรกลเกา เวนแตที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาด
เขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาด
เขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร
(๒๑) การซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ประเภทนี้ ที่ ไ ม ใ ช เ พื่ อ การอยู อ าศั ย ประเภทบา นเดี่ ย วและบ า นแฝด
ใหเปนไปดังตอไปนี้
(๑) มีอั ตราส วนพื้ น ที่ อาคารรวมต อพื้ น ที่ดิ น ไมเ กิ น ๕ : ๑ ทั้ งนี้ ที่ ดิน แปลงใดที่ ได ใ ช
ประโยชนแลว หากมีการแบงแยกหรือแบงโอนไมวาจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดิน
ของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบงแยกหรือแบงโอนทั้งหมดรวมกันตองไมเกิน ๕ : ๑ แตในกรณีที่เปน
การใชประโยชนที่ดินประเภทอาคารสาธารณะตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ที่ตั้งอยูภายในระยะ
๕๐๐ เมตร จากจุดศูนยกลางสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชนสถานีลาดพราวหรือสถานีออนนุช หากเจาของที่ดิน
หรือผูประกอบการไดจัดใหมีที่จอดรถยนตสําหรับประชาชนเปนการทั่วไปเพิ่มขึ้นจากจํานวนที่จอดรถยนต
ของอาคารสาธารณะนั้นโดยไมคดิ คาตอบแทน ใหมีอัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดินเพิ่มไดไมเกิน
รอยละยี่สิบ โดยพื้นที่อาคารรวมที่เพิ่มขึ้นตองไมเกิน ๓๐ ตารางเมตร ตอที่จอดรถยนตที่เพิ่มขึ้น ๑ คัน
(๒) มีอัตราสวนของที่วางตอพื้นที่อาคารรวมไมนอยกวารอยละหก แตอัตราสวนของที่วาง
ตองไมต่ํากวาเกณฑข้นั ต่ําของที่วางอันปราศจากสิ่งปกคลุมตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ทั้งนี้
ที่ดินแปลงใดที่ไดใชประโยชนแลว หากมีการแบงแยกหรือแบงโอนไมวาจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราสวนของ
ที่วางตอพื้นที่อาคารรวมของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบงแยกหรือแบงโอนทั้งหมดรวมกันตองไมนอยกวา
รอยละหก
การใชประโยชนที่ดินประเภทอาคารสาธารณะที่จัดใหมีที่จอดรถยนตเพิ่มขึ้นตามวรรคสาม (๑)
พื้นที่จอดรถยนตที่เพิ่มขึ้นใหไดรับการยกเวนไมตองนํามาพิจารณาอัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดิน
และอัตราสวนของที่วางตอพื้นที่อาคารรวม
ขอ ๑๙ ที่ดิ น ประเภท ย. ๘ ให ใ ช ป ระโยชน ที่ ดิ น เพื่ อ การอยู อาศั ย สถาบั น ราชการ
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป น สวนใหญ สํา หรับ การใชประโยชนที่ดิ น เพื่อ กิจการอื่ น
ใหใชไดไมเกินรอยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ
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ที่ดินประเภทนี้ หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนดดังตอไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงานตามประเภท ชนิด และจําพวก
ที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้ ที่ไมกอเหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
หรือไมเปนมลพิษตอชุมชนหรือสิ่งแวดลอมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ และมีพื้นที่ประกอบการไมเกิน ๕๐๐ ตารางเมตร
(๒) การทําผลิตภัณฑคอนกรีตผสมที่ไมเขาขายโรงงาน เวนแตกรณีที่เปนหนวยงานคอนกรีต
ผสมเสร็จในลักษณะชั่วคราวที่ตั้งอยูในหนวยงานหรือบริเวณใกลเคียงเพื่อประโยชนแกโครงการกอสรางนั้น
(๓) สถานที่บรรจุกาซ สถานที่เก็บกาซ และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุ
กาซปโตรเลียมเหลว และสถานีบริการกาซธรรมชาติ เวนแตสถานีบริการกาซที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะ
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่น
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร รานจําหนายกาซ สถานที่ใชกาซ และสถานที่จําหนายอาหาร
ที่ใชกาซ
(๔) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เวนแตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา ๑๖ เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา ๑๖ เมตร
(๕) การเลี้ยงสัตวทุกชนิดเพื่อการคาที่อาจกอเหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
(๖) การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเค็มหรือน้ํากรอย
(๗) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน เวนแตเปนการกอสราง
แทนฌาปนสถานที่มีอยูเดิม
(๘) โรงมหรสพตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร เวนแตที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มี
ขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มี
ขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร หรือตั้งอยูภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากจุดศูนยกลางสถานีรถไฟฟา
ขนสงมวลชน
(๙) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ
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(๑๐) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ เวนแตการประกอบ
พาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ ที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา ๓๐ เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา ๑๖ เมตร หรือตั้งอยูภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากจุดศูนยกลางสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน
(๑๑) สํานักงานประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ เวนแตที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะ
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๓๐ เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่น
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร หรือตั้งอยูภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากจุดศูนยกลางสถานีรถไฟฟา
ขนสงมวลชน
(๑๒) การติด ตั้ง หรือกอสรางปายที่มีขนาดเกิน ๑ ตารางเมตร หรือมีน้ําหนักรวมทั้งโครงสรางเกิน
๑๐ กิโลกรัม ในบริเวณที่มีระยะหางจากวัด โบราณสถาน ทางพิเศษ หรือถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ตั้งแต ๔๐ เมตร ถึงจุดติด ตั้ง หรือกอสรางปายนอยกวา ๕๐ เมตร เวนแตปายชื่ออาคารหรือสถานประกอบการ
และปายสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงหรือสถานีบริการกาซ
(๑๓) สถานที่เก็บสินคา สถานีรับสงสินคาหรือการประกอบกิจการรับสงสินคา เวนแตท่ีตั้งอยู
ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับ
ถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร
(๑๔) ศูนยประชุมหรืออาคารแสดงสินคา เวนแตที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา ๓๐ เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา ๑๖ เมตร หรือตั้งอยูภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากจุดศูนยกลางสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน
(๑๕) สวนสนุกหรือสวนสัตว เวน แตสวนสนุกหรือสวนสัตวที่ตั้งอยูริม ถนนสาธารณะที่มี
ขนาดเขตทางไมนอยกวา ๓๐ เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มี
ขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร และมีที่วางโดยรอบจากแนวเขตที่ดิน ไมนอยกวา ๑๐ เมตร
เพื่อปลูกตนไม หรือที่ดําเนินการอยูในอาคารพาณิชยกรรม
(๑๖) โรงฆาสัตวหรือโรงพักสัตวตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว
(๑๗) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๑๘) การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
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(๑๙) การกําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย
(๒๐) การซื้อขายหรือเก็บชิ้นสวนเครื่องจักรกลเกา
(๒๑) การซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ประเภทนี้ ที่ ไ ม ใ ช เ พื่ อ การอยู อ าศั ย ประเภทบา นเดี่ ย วและบ า นแฝด
ใหเปนไปดังตอไปนี้
(๑) มีอั ต ราส วนพื้ น ที่ อ าคารรวมตอ พื้ น ที่ ดิ น ไม เ กิน ๖ : ๑ ทั้ งนี้ ที่ดิ น แปลงใดที่ไ ด ใ ช
ประโยชนแลว หากมีการแบงแยกหรือแบงโอนไมวาจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดิน
ของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบงแยกหรือแบงโอนทั้งหมดรวมกันตองไมเกิน ๖ : ๑ แตในกรณีที่เปน
การใชประโยชนที่ดินประเภทอาคารสาธารณะตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร หากเจาของที่ดิน
หรือผูประกอบการไดจัดใหมีพื้นที่โลงเพื่อประโยชนสาธารณะในแปลงที่ดินที่ขออนุญาต ใหมีอัตราสวน
พื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดินเพิ่มไดไมเกินรอยละยี่สิบ โดยพื้นที่อาคารรวมที่เพิ่มขึ้นตองไมเกินหาเทา
ของพื้นที่โลงเพื่อประโยชนสาธารณะที่จัดใหมีขึ้น
(๒) มีอัตราสวนของที่วางตอพื้นที่อาคารรวมไมนอยกวารอยละหา แตอัตราสวนของที่วาง
ตองไมต่ํากวาเกณฑขั้นต่ําของที่วางอันปราศจากสิ่งปกคลุมตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ทั้งนี้
ที่ดินแปลงใดที่ไดใชประโยชนแลว หากมีการแบงแยกหรือแบงโอนไมวาจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราสวนของ
ที่วางตอพื้นที่อาคารรวมของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบงแยกหรือแบงโอนทั้งหมดรวมกันตองไมนอยกวา
รอยละหา
ขอ ๒๐ ที่ ดิ น ประเภท ย. ๙ ให ใ ช ป ระโยชน ที่ ดิ น เพื่ อ การอยู อ าศั ย สถาบั น ราชการ
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป น สวนใหญ สํา หรับ การใชประโยชนที่ดิ น เพื่อ กิจการอื่ น
ใหใชไดไมเกินรอยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาํ หนดดังตอไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงานตามประเภท ชนิด และจําพวก
ที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้ ที่ไมกอเหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
หรือไมเปนมลพิษตอชุมชนหรือสิ่งแวดลอมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ และมีพื้นที่ประกอบการไมเกิน ๕๐๐ ตารางเมตร
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(๒) การทําผลิตภัณฑคอนกรีตผสมที่ไมเขาขายโรงงาน เวนแตกรณีที่เปนหนวยงานคอนกรีต
ผสมเสร็จในลั กษณะชั่ วคราวที่ตั้ งอยูใ นหน วยงานกอ สร างหรือ บริ เวณใกลเ คียงเพื่ อประโยชนแ ก
โครงการกอสรางนั้น
(๓) สถานที่บรรจุกาซ สถานที่เก็บกาซ และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุ
กาซปโตรเลียมเหลว และสถานีบริการกาซธรรมชาติ เวนแตสถานีบริการกาซที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะ
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่น
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร รานจําหนายกาซ สถานที่ใชกาซ และสถานที่จําหนายอาหาร
ที่ใชกาซ
(๔) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เวนแตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา ๑๖ เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา ๑๖ เมตร
(๕) การเลี้ยงสัตวทุกชนิดเพื่อการคาที่อาจกอเหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
(๖) การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเค็มหรือน้ํากรอย
(๗) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน เวนแตเปนการกอสราง
แทนฌาปนสถานที่มีอยูเดิม
(๘) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ เวน แตสถานบริการในเขตพื้น ที่ตาม
พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตใหตั้งสถานบริการในทองที่กรุงเทพมหานคร
(๙) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญพิเศษ เวนแตการประกอบพาณิชยกรรม
ประเภทอาคารขนาดใหญพิเ ศษที่ตั้ง อยูริม ถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมน อยกวา ๓๐ เมตร
ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร
หรือตั้งอยูภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากจุดศูนยกลางสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน
(๑๐) สํานักงานประเภทอาคารขนาดใหญพิเศษ เวนแตที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา ๓๐ เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา ๑๖ เมตร หรือตั้งอยูภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากจุดศูนยกลางสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน
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(๑๑) การติด ตั้ง หรือกอสรางปายที่มีขนาดเกิน ๑ ตารางเมตร หรือมีน้ําหนักรวมทั้งโครงสรางเกิน
๑๐ กิโลกรัม ในบริเวณที่มีระยะหางจากวัด โบราณสถาน ทางพิเศษ หรือถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ตั้งแต ๔๐ เมตร ถึงจุดติด ตั้ง หรือกอสรางปายนอยกวา ๕๐ เมตร เวนแตปายชื่ออาคารหรือสถานประกอบการ
และปายสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงหรือสถานีบริการกาซ
(๑๒) สถานที่เก็บสินคา สถานีรับสงสินคาหรือการประกอบกิจการรับสงสินคา เวนแตที่ตั้งอยู
ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับ
ถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร
(๑๓) ศูนยประชุมหรืออาคารแสดงสินคา เวนแตที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา ๓๐ เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา ๑๖ เมตร หรือตั้งอยูภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากจุดศูนยกลางสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน
(๑๔) โรงฆาสัตวหรือโรงพักสัตวตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว
(๑๕) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๑๖) สวนสนุกหรือสวนสัตว เวน แตสวนสนุกหรือสวนสัตวที่ตั้งอยูริม ถนนสาธารณะที่มี
ขนาดเขตทางไมนอยกวา ๓๐ เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่น
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร และมีที่วางโดยรอบจากแนวเขตที่ดินไมนอยกวา ๑๐ เมตร
เพื่อปลูกตนไม หรือที่ดําเนินการอยูในอาคารพาณิชยกรรม
(๑๗) การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
(๑๘) การกําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย
(๑๙) การซื้อขายหรือเก็บชิ้นสวนเครื่องจักรกลเกา
(๒๐) การซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ประเภทนี้ ที่ ไ ม ใ ช เ พื่ อ การอยู อ าศั ย ประเภทบา นเดี่ ย วและบ า นแฝด
ใหเปนไปดังตอไปนี้
(๑) มีอั ตราสว นพื้น ที่ อาคารรวมต อพื้ น ที่ดิ น ไม เ กิน ๗ : ๑ ทั้ง นี้ ที่ ดิน แปลงใดที่ ได ใ ช
ประโยชนแลว หากมีการแบงแยกหรือแบงโอนไมวาจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดิน
ของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบงแยกหรือแบงโอนทั้งหมดรวมกันตองไมเกิน ๗ : ๑ แตการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทอาคารสาธารณะตามกฎหมายวาดวยการควบคุม อาคารในกรณีตอไปนี้ ใหมีอัตราสวนพื้น ที่
อาคารรวมตอพื้นที่ดินเพิ่มไดไมเกินรอยละยี่สิบ
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(ก) เจาของที่ดินหรือผูประกอบการไดจัดใหมีพื้นที่โลงเพื่อประโยชนสาธารณะในแปลงที่ดิน
ที่ขออนุญาต โดยพื้นที่อาคารรวมที่เพิ่มขึ้นตองไมเกินหาเทาของพื้นที่โลงเพื่อประโยชนสาธารณะที่จัดใหมีขึ้น
(ข) เจาของที่ดินหรือผูประกอบการที่มีที่ตั้งของสถานประกอบการอยูในระยะ ๕๐๐ เมตร
จากจุดศูนยกลางสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชนสถานีลาดพราว ไดจัดใหมีที่จอดรถยนตสําหรับประชาชน
เปนการทั่วไปเพิ่มขึ้นจากจํานวนที่จอดรถยนตของอาคารสาธารณะนั้นโดยไมคิดคาตอบแทน โดยพื้นที่
อาคารรวมที่เพิ่มขึ้นตองไมเกิน ๓๐ ตารางเมตร ตอที่จอดรถยนตที่เพิ่มขึ้น ๑ คัน
(๒) มีอัตราสวนของที่วางตอพื้นที่อาคารรวมไมนอยกวารอยละสี่จุ ดหา แตอั ตราสวนของ
ที่วางตองไมต่ํากวาเกณฑขั้นต่ําของที่วางอันปราศจากสิ่งปกคลุมตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ทั้งนี้
ที่ดินแปลงใดที่ไดใชประโยชนแลว หากมีการแบงแยกหรือแบงโอนไมวาจะกี่ครั้งก็ตามอัตราสวนของ
ที่วางตอพื้นที่อาคารรวมของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบงแยกหรือแบงโอนทั้งหมดรวมกันตองไมนอยกวา
รอยละสี่จุดหา
การใชประโยชนที่ดินประเภทอาคารสาธารณะที่จัดใหมีที่จอดรถยนตเพิ่มขึ้นตามวรรคสาม (๑) (ข)
พื้นที่จอดรถยนตที่เพิ่มขึ้นใหไดรับการยกเวนไมตองนํามาพิจารณาอัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดิน
และอัตราสวนของที่วางตอพื้นที่อาคารรวม
ขอ ๒๑ ที่ดิ น ประเภท ย. ๑๐ ใหใ ช ป ระโยชน ที่ดิ น เพื่ อ การอยูอ าศัย สถาบัน ราชการ
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป น สวนใหญ สํา หรับ การใชประโยชนที่ดิ น เพื่อ กิจการอื่ น
ใหใชไดไมเกินรอยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนดดังตอไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงานตามประเภท ชนิด และจําพวก
ที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้ ที่ไมกอเหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
หรือไมเปนมลพิษตอชุมชนหรือสิ่งแวดลอมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ และมีพื้นที่ประกอบการไมเกิน ๕๐๐ ตารางเมตร
(๒) การทําผลิตภัณฑคอนกรีตผสมที่ไมเขาขายโรงงาน เวนแตกรณีที่เปนหนวยงานคอนกรีต
ผสมเสร็จในลั กษณะชั่ วคราวที่ตั้ งอยูใ นหน วยงานกอ สร างหรือ บริ เวณใกลเ คียงเพื่ อประโยชนแ ก
โครงการกอสรางนั้น
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(๓) สถานที่บรรจุกาซ สถานที่เก็บกาซ และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุ
กาซปโตรเลียมเหลว และสถานีบริการกาซธรรมชาติ เวนแตสถานีบริการกาซที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะ
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่น
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร รานจําหนายกาซ สถานที่ใชกาซ และสถานที่จําหนายอาหาร
ที่ใชกาซ
(๔) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เวนแตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา ๑๖ เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา ๑๖ เมตร
(๕) การเลี้ยงสัตวทุกชนิดเพื่อการคาที่อาจกอเหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
(๖) การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเค็มหรือน้ํากรอย
(๗) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน เวนแตเปนการกอสราง
แทนฌาปนสถานที่มีอยูเดิม
(๘) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ
(๙) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญพิเศษ เวนแตการประกอบพาณิชยกรรม
ประเภทอาคารขนาดใหญพิเ ศษที่ตั้ง อยูริม ถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมน อยกวา ๓๐ เมตร
ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร
หรือตั้งอยูภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากจุดศูนยกลางสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน
(๑๐) สํานักงานประเภทอาคารขนาดใหญพิเศษ เวนแตที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา ๓๐ เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา ๑๖ เมตร หรือตั้งอยูภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากจุดศูนยกลางสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน
(๑๑) การติด ตั้ง หรือกอสรางปายที่มีขนาดเกิน ๑ ตารางเมตร หรือมีน้ําหนักรวมทั้งโครงสรางเกิน
๑๐ กิโลกรัม ในบริเวณที่มีระยะหางจากวัด โบราณสถาน ทางพิเศษ หรือถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ตั้งแต ๔๐ เมตร ถึงจุดติด ตั้ง หรือกอสรางปายนอยกวา ๕๐ เมตร และในบริเวณที่มีระยะหางจาก
จุดศูนยกลางของอนุสาวรียชัยสมรภูมินอยกวา ๓๐๐ เมตร เวนแตปายชื่ออาคารหรือสถานประกอบการ
และปายสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงหรือสถานีบริการกาซ
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(๑๒) สถานที่เก็บสินคา สถานีรับสงสินคาหรือการประกอบกิจการรับสงสินคา เวนแตที่ตั้งอยู
ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับ
ถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร
(๑๓) ศูนยประชุมหรืออาคารแสดงสินคา เวนแตที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา ๓๐ เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา ๑๖ เมตร หรือตั้งอยูภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากจุดศูนยกลางสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน
(๑๔) โรงฆาสัตวหรือโรงพักสัตวตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว
(๑๕) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๑๖) สวนสนุกหรือสวนสัตว เวน แตสวนสนุกหรือสวนสัตวที่ตั้งอยูริม ถนนสาธารณะที่มี
ขนาดเขตทางไมนอยกวา ๓๐ เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่น
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร และมีที่วางโดยรอบจากแนวเขตที่ดินไมนอยกวา ๑๐ เมตร
เพื่อปลูกตนไม หรือที่ดําเนินการอยูในอาคารพาณิชยกรรม
(๑๗) การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
(๑๘) การกําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย
(๑๙) การซื้อขายหรือเก็บชิ้นสวนเครื่องจักรกลเกา
(๒๐) การซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ประเภทนี้ ที่ ไ ม ใ ช เ พื่ อ การอยู อ าศั ย ประเภทบา นเดี่ ย วและบ า นแฝด
ใหเปนไปดังตอไปนี้
(๑) มีอั ตราส ว นพื้ น ที่ อ าคารรวมตอ พื้น ที่ ดิน ไม เ กิน ๘ : ๑ ทั้ งนี้ ที่ดิ น แปลงใดที่ ได ใ ช
ประโยชนแลว หากมีการแบงแยกหรือแบงโอนไมวาจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดิน
ของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบงแยกหรือแบงโอนทั้งหมดรวมกันตองไมเกิน ๘ : ๑ แตในกรณีที่เปน
การใชประโยชนที่ดินประเภทอาคารสาธารณะตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร หากเจาของที่ดิน
หรื อ ผู ป ระกอบการได จั ด ให มี พื้ น ที่ โ ล ง เพื่ อ ประโยชน ส าธารณะในแปลงที่ ดิ น ที่ ข ออนุ ญ าตให มี
อัตราสวนพื้น ที่อาคารรวมตอพื้น ที่ดิน เพิ่ม ไดไมเกิน รอยละยี่สิบ โดยพื้น ที่อาคารรวมที่เพิ่ม ขึ้น ตอง
ไมเกินหาเทาของพื้นที่โลงเพื่อประโยชนสาธารณะที่จดั ใหมีขึ้น
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(๒) มีอัตราสวนของที่วางตอพื้นที่อาคารรวมไมนอยกวารอยละสี่ แตอัตราสวนของที่วางตอง
ไมต่ํากวาเกณฑขั้นต่ําของที่วางอัน ปราศจากสิ่งปกคลุมตามกฎหมายวาดวยการควบคุม อาคาร ทั้งนี้
ที่ดินแปลงใดที่ไดใชประโยชนแลว หากมีการแบงแยกหรือแบงโอนไมวาจะกี่ครั้งก็ตามอัตราสวนของ
ที่วางตอพื้นที่อาคารรวมของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบงแยกหรือแบงโอนทั้งหมดรวมกันตองไมนอยกวา
รอยละสี่
ขอ ๒๒ ที่ดินประเภท พ. ๑ ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อพาณิชยกรรม การอยูอาศัย สถาบันราชการ
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น ใหใชได
ไมเกินรอยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนดดังตอไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงานตามประเภท ชนิด และจําพวก
ที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้ ที่ไมกอเหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
หรือไมเปนมลพิษตอชุมชนหรือสิ่งแวดลอมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ และมีพื้นที่ประกอบการไมเกิน ๕๐๐ ตารางเมตร
(๒) การทําผลิตภัณฑคอนกรีตผสมที่ไมเขาขายโรงงาน เวนแตกรณีท่เี ปนหนวยงานคอนกรีต
ผสมเสร็จในลั กษณะชั่ วคราวที่ตั้ งอยูใ นหน วยงานกอ สร างหรือ บริ เวณใกลเ คียงเพื่ อประโยชนแ ก
โครงการกอสรางนั้น
(๓) สถานที่บรรจุกาซ สถานที่เก็บกาซ และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุ
กาซปโตรเลียมเหลว และสถานีบริการกาซธรรมชาติ เวนแตสถานีบริการกาซที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะ
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่น
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร รานจําหนายกาซ สถานที่ใชกาซ และสถานที่จําหนายอาหาร
ที่ใชกาซ
(๔) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เวนแตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา ๑๖ เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา ๑๖ เมตร
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(๕) การเลี้ยงสัตวทุกชนิดเพื่อการคาที่อาจกอเหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
(๖) การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเค็มหรือน้ํากรอย
(๗) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน เวนแตเปนการกอสราง
แทนฌาปนสถานที่มีอยูเดิม
(๘) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ
(๙) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ เวนแตการประกอบ
พาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร ยาวตอเนื่องกัน
โดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร หรือตั้งอยูภายในระยะ
๕๐๐ เมตร จากจุดศูนยกลางสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน
(๑๐) สํานักงานประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ เวนแตสํานักงานประเภทอาคารสูง
ที่ตั้งอยูริม ถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร ยาวตอเนื่องกัน โดยตลอดจนไป
เชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร หรือตั้งอยูภายในระยะ ๕๐๐ เมตร
จากจุดศูนยกลางสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน
(๑๑) การติด ตั้ง หรือกอสรางปายที่มีขนาดเกิน ๑ ตารางเมตร หรือมีน้ําหนักรวมทั้งโครงสรางเกิน
๑๐ กิโลกรัม ในบริเวณที่มีระยะหางจากวัด โบราณสถาน ทางพิเศษ หรือถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ตั้งแต ๔๐ เมตร ถึงจุดติด ตั้ง หรือกอสรางปายนอยกวา ๕๐ เมตร เวนแตปายชื่ออาคารหรือสถานประกอบการ
และปายสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงหรือสถานีบริการกาซ
(๑๒) สถานที่เก็บสินคา สถานีรับสงสินคาหรือการประกอบกิจการรับสงสินคา เวนแตที่ตั้งอยู
ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับ
ถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร
(๑๓) ศูนยประชุมหรืออาคารแสดงสินคา เวนแตที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา ๓๐ เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา ๑๖ เมตร หรือตั้งอยูภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากจุดศูนยกลางสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน
(๑๔) โรงฆาสัตวหรือโรงพักสัตวตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว
(๑๕) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
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(๑๖) สวนสนุกหรือสวนสัตว เวน แตสวนสนุกหรือสวนสัตวที่ตั้งอยูริม ถนนสาธารณะที่มี
ขนาดเขตทางไมนอยกวา ๓๐ เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่น
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร และมีที่วางโดยรอบจากแนวเขตที่ดินไมนอยกวา ๑๐ เมตร
เพื่อปลูกตนไม หรือที่ดําเนินการอยูในอาคารพาณิชยกรรม
(๑๗) การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
(๑๘) การกําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย
(๑๙) การซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ประเภทนี้ ที่ ไ ม ใ ช เ พื่ อ การอยู อ าศั ย ประเภทบา นเดี่ ย วและบ า นแฝด
ใหเปนไปดังตอไปนี้
(๑) มีอั ตราส วนพื้ น ที่ อาคารรวมต อพื้ น ที่ดิ น ไมเ กิ น ๕ : ๑ ทั้ งนี้ ที่ ดิน แปลงใดที่ ได ใ ช
ประโยชนแลว หากมีการแบงแยกหรือแบงโอนไมวาจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดิน
ของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบงแยกหรือแบงโอนทั้งหมดรวมกันตองไมเกิน ๕ : ๑
(๒) มีอัตราสวนของที่วางตอพื้นที่อาคารรวมไมนอยกวารอยละหก แตอัตราสวนของที่วาง
ตองไมต่ํากวาเกณฑขั้นต่ําของที่วางอันปราศจากสิ่งปกคลุมตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ทั้งนี้
ที่ดินแปลงใดที่ไดใชประโยชนแลว หากมีการแบงแยกหรือแบงโอนไมวาจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราสวนของ
ที่วางตอพื้นที่อาคารรวมของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบงแยกหรือแบงโอนทั้งหมดรวมกันตองไมนอยกวา
รอยละหก
ขอ ๒๓ ที่ดินประเภท พ. ๒ ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อพาณิชยกรรม การอยูอาศัย สถาบันราชการ
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น ใหใชได
ไมเกินรอยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนดดังตอไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงานตามประเภท ชนิด และจําพวก
ที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้ ที่ไมกอเหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
หรือไมเปนมลพิษตอชุมชนหรือสิ่งแวดลอมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ และมีพื้นที่ประกอบการไมเกิน ๕๐๐ ตารางเมตร
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(๒) การทําผลิตภัณฑคอนกรีตผสมที่ไมเขาขายโรงงาน เวนแตกรณีที่เปนหนวยงานคอนกรีต
ผสมเสร็จในลั กษณะชั่ วคราวที่ตั้ งอยูใ นหน วยงานกอ สร างหรือ บริ เวณใกลเ คียงเพื่ อประโยชนแ ก
โครงการกอสรางนั้น
(๓) สถานที่บรรจุกาซ สถานที่เก็บกาซ และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุ
กาซปโตรเลียมเหลว และสถานีบริการกาซธรรมชาติ เวนแตสถานีบริการกาซที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะ
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่น
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร รานจําหนายกาซ สถานที่ใชกาซ และสถานที่จําหนายอาหาร
ที่ใชกาซ
(๔) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุม น้ํามัน เชื้อเพลิง เวน แตสถานีบริการน้ํามัน เชื้อเพลิงที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาด
เขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาด
เขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร
(๕) การเลี้ยงสัตวทุกชนิดเพื่อการคาที่อาจกอเหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
(๖) การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเค็มหรือน้ํากรอย
(๗) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน เวนแตเปนการกอสราง
แทนฌาปนสถานที่มีอยูเดิม
(๘) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ
(๙) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญพิเศษ เวนแตการประกอบพาณิชยกรรม
ประเภทอาคารขนาดใหญพิเศษที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๓๐ เมตร ยาวตอเนื่องกัน
โดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร หรือตั้งอยูภายในระยะ
๕๐๐ เมตร จากจุดศูนยกลางสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน
(๑๐) สํานักงานประเภทอาคารขนาดใหญพิเศษ เวนแตที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา ๓๐ เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา ๑๖ เมตร หรือตั้งอยูภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากจุดศูนยกลางสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน
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(๑๑) การติด ตั้ง หรือกอสรางปายที่มีขนาดเกิน ๑ ตารางเมตร หรือมีน้ําหนักรวมทั้งโครงสรางเกิน
๑๐ กิโลกรัม ในบริเวณที่มีระยะหางจากวัด โบราณสถาน ทางพิเศษ หรือถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ตั้งแต ๔๐ เมตร ถึงจุดติด ตั้ง หรือกอสรางปายนอยกวา ๕๐ เมตร เวนแตปายชื่ออาคารหรือสถานประกอบการ
และปายสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงหรือสถานีบริการกาซ
(๑๒) สถานที่เก็บสินคา สถานีรับสงสินคาหรือการประกอบกิจการรับสงสินคา เวนแตที่ตั้งอยู
ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับ
ถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร
(๑๓) โรงฆาสัตวหรือโรงพักสัตวตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว
(๑๔) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๑๕) สวนสนุกหรือสวนสัตว เวน แตสวนสนุกหรือสวนสัตวที่ตั้งอยูริม ถนนสาธารณะที่มี
ขนาดเขตทางไมนอยกวา ๓๐ เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่น
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร และมีที่วางโดยรอบจากแนวเขตที่ดินไมนอยกวา ๑๐ เมตร
เพื่อปลูกตนไม หรือที่ดําเนินการอยูในอาคารพาณิชยกรรม
(๑๖) การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
(๑๗) การกําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย
(๑๘) การซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ประเภทนี้ ที่ ไ ม ใ ช เ พื่ อ การอยู อ าศั ย ประเภทบา นเดี่ ย วและบ า นแฝด
ใหเปนไปดังตอไปนี้
(๑) มีอั ต ราส วนพื้ น ที่ อ าคารรวมตอ พื้ น ที่ ดิ น ไม เ กิน ๖ : ๑ ทั้ งนี้ ที่ดิ น แปลงใดที่ไ ด ใ ช
ประโยชนแลว หากมีการแบงแยกหรือแบงโอนไมวาจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดิน
ของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบงแยกหรือแบงโอนทั้งหมดรวมกันตองไมเกิน ๖ : ๑
(๒) มีอัตราสวนของที่วางตอพื้นที่อาคารรวมไมนอยกวารอยละหา แตอัตราสวนของที่วาง
ตองไมต่ํากวาเกณฑขั้นต่ําของที่วางอันปราศจากสิ่งปกคลุมตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ทั้งนี้
ที่ดินแปลงใดที่ไดใชประโยชนแลว หากมีการแบงแยกหรือแบงโอนไมวาจะกี่ครั้งก็ตามอัตราสวนของ
ที่วางตอพื้นที่อาคารรวมของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบงแยกหรือแบงโอนทั้งหมดรวมกันตองไมนอยกวา
รอยละหา
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ขอ ๒๔ ที่ดินประเภท พ. ๓ ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อพาณิชยกรรม การอยูอาศัย สถาบันราชการ
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น ใหใชได
ไมเกินรอยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนดดังตอไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงานตามประเภท ชนิด และจําพวก
ที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้ ที่ไมกอเหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
หรือไมเปนมลพิษตอชุมชนหรือสิ่งแวดลอมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ และมีพื้นที่ประกอบการไมเกิน ๕๐๐ ตารางเมตร
(๒) การทําผลิตภัณฑคอนกรีตผสมที่ไมเขาขายโรงงาน เวนแตกรณีที่เปนหนวยงานคอนกรีต
ผสมเสร็จในลั กษณะชั่ วคราวที่ต้ั งอยูใ นหน วยงานกอ สร างหรือ บริ เวณใกลเ คียงเพื่ อประโยชนแ ก
โครงการกอสรางนั้น
(๓) สถานที่บรรจุกาซ สถานที่เก็บกาซ และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุ
กาซปโตรเลียมเหลว และสถานีบริการกาซธรรมชาติ เวนแตสถานีบริการกาซที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะ
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่น
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร รานจําหนายกาซ สถานที่ใชกาซและสถานที่จําหนายอาหาร
ที่ใชกาซ
(๔) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เวนแตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา ๑๖ เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา ๑๖ เมตร
(๕) การเลี้ยงสัตวทุกชนิดเพื่อการคาที่อาจกอเหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
(๖) การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเค็มหรือน้ํากรอย
(๗) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน เวนแตเปนการกอสราง
แทนฌาปนสถานที่มีอยูเดิม
(๘) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ
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(๙) การติด ตั้ง หรือกอสรางปายที่มีขนาดเกิน ๑ ตารางเมตร หรือมีน้ําหนักรวมทั้งโครงสรางเกิน
๑๐ กิโลกรัม ในบริเวณที่มีระยะหางจากวัด โบราณสถาน ทางพิเศษ หรือถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ตั้งแต ๔๐ เมตร ถึงจุดติด ตั้ง หรือกอสรางปายนอยกวา ๕๐ เมตร และในบริเวณที่มีระยะหางจาก
จุดศูนยกลางของอนุสาวรียสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชนอยกวา ๒๐๐ เมตร เวนแตปายชื่ออาคาร
หรือสถานประกอบการ และปายสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงหรือสถานีบริการกาซ
(๑๐) สถานที่เก็บสินคา สถานีรับสงสินคาหรือการประกอบกิจการรับสงสินคา เวนแตที่ตั้งอยู
ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับ
ถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร
(๑๑) โรงฆาสัตวหรือโรงพักสัตวตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว
(๑๒) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๑๓) สวนสนุกหรือสวนสัตว เวน แตสวนสนุกหรือสวนสัตวที่ตั้งอยูริม ถนนสาธารณะที่มี
ขนาดเขตทางไมนอยกวา ๓๐ เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่น
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร และมีที่วางโดยรอบจากแนวเขตที่ดินไมนอยกวา ๑๐ เมตร
เพื่อปลูกตนไม หรือที่ดําเนินการอยูในอาคารพาณิชยกรรม
(๑๔) การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
(๑๕) การกําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย
(๑๖) การซื้อขายหรือเก็บชิ้นสวนเครื่องจักรกลเกา
(๑๗) การซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ประเภทนี้ ที่ ไ ม ใ ช เ พื่ อ การอยู อ าศั ย ประเภทบา นเดี่ ย วและบ า นแฝด
ใหเปนไปดังตอไปนี้
(๑) มีอั ตราส วนพื้น ที่ อาคารรวมต อพื้ น ที่ ดิน ไม เ กิน ๗ : ๑ ทั้ง นี้ ที่ ดิน แปลงใดที่ ได ใ ช
ประโยชนแลว หากมีการแบงแยกหรือแบงโอนไมวาจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดิน
ของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบงแยกหรือแบงโอนทั้งหมดรวมกันตองไมเกิน ๗ : ๑ แตการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทอาคารสาธารณะตามกฎหมายวาดวยการควบคุม อาคารในกรณีตอไปนี้ ใหมีอัตราสวนพื้น ที่
อาคารรวมตอพื้นที่ดินเพิ่มไดไมเกินรอยละยี่สิบ
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(ก) เจาของที่ดินหรือผูประกอบการไดจัดใหมีพื้นที่โลง เพื่อประโยชนสาธารณะในแปลงที่ดิน
ที่ขออนุญาต โดยพื้นที่อาคารรวมที่เพิ่มขึ้นตองไมเกินหาเทาของพื้นที่โลงเพื่อประโยชนสาธารณะที่จัดใหมีขึ้น
(ข) เจาของที่ดินหรือผูประกอบการที่มีที่ตั้งของสถานประกอบการตั้งอยูภายในระยะ
๕๐๐ เมตร จากจุดศูน ยกลางสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชนสถานีออนนุช ไดจัดใหมีที่จอดรถยนต
สําหรับประชาชนเปน การทั่วไปเพิ่มขึ้นจากจํานวนที่จอดรถยนตของอาคารสาธารณะนั้นโดยไมคิด
คาตอบแทน โดยพื้นที่อาคารรวมที่เพิ่มขึ้นตองไมเกิน ๓๐ ตารางเมตร ตอที่จอดรถยนตที่เพิ่มขึ้น ๑ คัน
(๒) มีอัตราสวนของที่วางตอพื้นที่อาคารรวมไมนอยกวารอยละสี่จุดหา แตอัตราสวนของ
ที่วางตองไมต่ํากวาเกณฑขั้นต่ําของที่วางอันปราศจากสิ่งปกคลุมตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
ทั้ง นี้ ที่ ดิ น แปลงใดที่ไ ด ใ ชป ระโยชน แ ล ว หากมี ก ารแบ ง แยกหรื อ แบ ง โอนไม ว าจะกี่ ค รั้ง ก็ ต าม
อัตราสวนของที่วางตอพื้น ที่อาคารรวมของที่ดิน แปลงที่เกิดจากการแบงแยกหรือ แบงโอนทั้งหมด
รวมกันตองไมนอยกวารอยละสี่จุดหา
การใชประโยชนที่ดินประเภทอาคารสาธารณะที่จัดใหมีที่จอดรถยนตเพิ่มขึ้นตามวรรคสาม (๑) (ข)
พื้นที่จอดรถยนตที่เพิ่มขึ้นใหไดรับการยกเวนไมตองนํามาพิจารณาอัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดิน
และอัตราสวนของที่วางตอพื้นที่อาคารรวม
ขอ ๒๕ ที่ดินประเภท พ. ๔ ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อพาณิชยกรรม การอยูอาศัย สถาบันราชการ
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น ใหใชได
ไมเกินรอยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนดดังตอไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงานตามประเภท ชนิด และจําพวก
ที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทา ยกฎกระทรวงนี้ ที่ไมกอเหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
หรือไมเปนมลพิษตอชุมชนหรือสิ่งแวดลอมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ และมีพื้นที่ประกอบการไมเกิน ๕๐๐ ตารางเมตร
(๒) การทําผลิตภัณฑคอนกรีตผสมที่ไมเขาขายโรงงาน เวนแตกรณีที่เปนหนวยงานคอนกรีต
ผสมเสร็จในลั กษณะชั่ วคราวที่ตั้ งอยูใ นหน วยงานกอ สร างหรือ บริ เวณใกลเ คียงเพื่ อประโยชนแ ก
โครงการกอสรางนั้น
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(๓) สถานที่บรรจุกาซ สถานที่เก็บกาซ และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุ
กาซปโตรเลียมเหลว และสถานีบริการกาซธรรมชาติ เวนแตสถานีบริการกาซที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะ
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่น
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร รานจําหนายกาซ สถานที่ใชกาซ และสถานที่จําหนายอาหาร
ที่ใชกาซ
(๔) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เวนแตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา ๑๖ เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา ๑๖ เมตร
(๕) การเลี้ยงสัตวทุกชนิดเพื่อการคาที่อาจกอเหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
(๖) การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเค็มหรือน้ํากรอย
(๗) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน
(๘) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ
(๙) การติด ตั้ง หรือกอสรางปายที่มีขนาดเกิน ๑ ตารางเมตร หรือมีน้ําหนักรวมทั้งโครงสรางเกิน
๑๐ กิโลกรัม ในบริเวณที่มีระยะหางจากวัด โบราณสถาน ทางพิเศษ หรือถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ตั้งแต ๔๐ เมตร ถึงจุดติด ตั้ง หรือกอสรางปายนอยกวา ๕๐ เมตร และในบริเวณที่มีระยะหางจาก
จุดศูนยกลางของอนุสาวรียชัยสมรภูมินอยกวา ๓๐๐ เมตร เวนแตปายชื่ออาคารหรือสถานประกอบการ
และปายสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงหรือสถานีบริการกาซ
(๑๐) สถานที่เก็บสินคา สถานีรับสงสินคาหรือการประกอบกิจการรับสงสินคา เวนแตที่ตั้งอยู
ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับ
ถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร
(๑๑) โรงฆาสัตวหรือโรงพักสัตวตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว
(๑๒) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๑๓) สวนสนุกหรือสวนสัตว เวน แตสวนสนุกหรือสวนสัตวที่ตั้งอยูริม ถนนสาธารณะที่มี
ขนาดเขตทางไมนอยกวา ๓๐ เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่น
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร และมีที่วางโดยรอบจากแนวเขตที่ดินไมนอยกวา ๑๐ เมตร
เพื่อปลูกตนไม หรือที่ดําเนินการอยูในอาคารพาณิชยกรรม
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(๑๔) การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
(๑๕) การกําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย
(๑๖) การซื้อขายหรือเก็บชิ้นสวนเครื่องจักรกลเกา
(๑๗) การซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใชประโยชนที่ดิน ประเภทนี้ที่ไมใ ชเพื่อการอยูอาศัยประเภทบานเดี่ยวและบานแฝด
ใหเปนไปดังตอไปนี้
(๑) มีอั ตราส ว นพื้ น ที่ อ าคารรวมตอ พื้น ที่ ดิน ไม เ กิน ๘ : ๑ ทั้ งนี้ ที่ดิ น แปลงใดที่ ได ใ ช
ประโยชนแลว หากมีการแบงแยกหรือแบงโอนไมวาจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดิน
ของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบงแยกหรือแบงโอนทั้งหมดรวมกันตองไมเกิน ๘ : ๑ แตการใชประโยชน
ที่ดินประเภทอาคารสาธารณะตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารในกรณีตอไปนี้ ใหมีอัตราสวนพื้นที่
อาคารรวมตอพื้นที่ดินเพิ่มไดไมเกินรอยละยี่สิบ
(ก) เจาของที่ดินหรือผูประกอบการไดจัดใหมีพื้นที่โลงเพื่อประโยชนสาธารณะในแปลงที่ดิน
ที่ขออนุญาต โดยพื้นที่อาคารรวมที่เพิ่มขึ้นตองไมเกินหาเทาของพื้นที่โลงเพื่อประโยชนสาธารณะที่จัดใหมีขึ้น
(ข) ในกรณีที่เจาของที่ดินหรือผูประกอบการที่มีที่ตั้งของสถานประกอบการอยูภายในระยะ
๕๐๐ เมตร จากจุดศูน ยกลางสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชนสถานีหมอชิต ไดจัดใหมีที่จอดรถยนต
สําหรับประชาชนเปน การทั่วไปเพิ่มขึ้นจากจํานวนที่จอดรถยนตของอาคารสาธารณะนั้นโดยไมคิด
คาตอบแทน โดยพื้นที่อาคารรวมที่เพิ่มขึ้นตองไมเกิน ๓๐ ตารางเมตร ตอที่จอดรถยนตที่เพิ่มขึ้น ๑ คัน
(๒) มีอัตราสวนของที่วางตอพื้นที่อาคารรวมไมนอยกวารอยละสี่ แตอัตราสวนของที่วางตอง
ไมต่ํากวาเกณฑขั้นต่ําของที่วางอัน ปราศจากสิ่งปกคลุม ตามกฎหมายวาดวยการควบคุม อาคาร ทั้งนี้
ที่ดินแปลงใดที่ไดใชประโยชนแลว หากมีการแบงแยกหรือแบงโอนไมวาจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราสวนของ
ที่วางตอพื้นที่อาคารรวมของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบงแยกหรือแบงโอนทั้งหมดรวมกันตองไมนอยกวา
รอยละสี่
การใชประโยชนที่ดินประเภทอาคารสาธารณะที่จัดใหมีที่จอดรถยนตเพิ่มขึ้นตามวรรคสาม (๑) (ข)
พื้นที่จอดรถยนตที่เพิ่มขึ้นใหไดรับการยกเวนไมตองนํามาพิจารณาอัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดิน
และอัตราสวนของที่วางตอพื้นที่อาคารรวม

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๔๘ ก

หนา ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙

ขอ ๒๖ ที่ดินประเภท พ. ๕ ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อพาณิชยกรรม การอยูอาศัย สถาบันราชการ
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น ใหใชได
ไมเกินรอยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนดดังตอไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงานตามประเภท ชนิด และจําพวก
ที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้ ที่ไมกอเหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
หรือไมเปนมลพิษตอชุมชนหรือสิ่งแวดลอมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ และมีพื้นที่ประกอบการไมเกิน ๕๐๐ ตารางเมตร
(๒) การทําผลิตภัณฑคอนกรีตผสมที่ไมเขาขายโรงงาน เวนแตกรณีที่เปนหนวยงานคอนกรีต
ผสมเสร็จในลั กษณะชั่ วคราวที่ต้ั งอยูใ นหน วยงานกอ สร างหรือ บริ เวณใกลเ คียงเพื่ อประโยชนแ ก
โครงการกอสรางนั้น
(๓) สถานที่บรรจุกาซ สถานที่เก็บกาซ และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุ
กาซปโตรเลียมเหลว และสถานีบริการกาซธรรมชาติ เวนแตสถานีบริการกาซที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะ
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่น
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร รานจําหนายกาซ สถานที่ใชกาซ และสถานที่จําหนายอาหาร
ที่ใชกาซ
(๔) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เวนแตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา ๑๖ เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา ๑๖ เมตร
(๕) การเลี้ยงสัตวทุกชนิดเพื่อการคาที่อาจกอเหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
(๖) การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเค็มหรือน้ํากรอย
(๗) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน
(๘) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ เวน แตสถานบริการในเขตพื้น ที่ตาม
พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตใหตั้งสถานบริการในทองที่กรุงเทพมหานคร
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(๙) การติด ตั้ง หรือกอสรางปายที่มีขนาดเกิน ๑ ตารางเมตร หรือมีน้ําหนักรวมทั้งโครงสรางเกิน
๑๐ กิโลกรัม ในบริเวณที่มีระยะหางจากวัด โบราณสถาน ทางพิเศษ หรือถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ตั้งแต ๔๐ เมตร ถึงจุดติด ตั้ง หรือกอสรางปายนอยกวา ๕๐ เมตร เวนแตปายชื่ออาคารหรือสถานประกอบการ
และปายสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงหรือสถานีบริการกาซ
(๑๐) สถานที่เก็บสินคา สถานีรับสงสินคาหรือการประกอบกิจการรับสงสินคา เวนแตที่ตั้งอยู
ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับ
ถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร
(๑๑) โรงฆาสัตวหรือโรงพักสัตวตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว
(๑๒) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๑๓) สวนสนุกหรือสวนสัตว เวน แตสวนสนุกหรือสวนสัตวที่ตั้งอยูริม ถนนสาธารณะที่มี
ขนาดเขตทางไมนอยกวา ๓๐ เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่น
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร และมีที่วางโดยรอบจากแนวเขตที่ดินไมนอยกวา ๑๐ เมตร
เพื่อปลูกตนไม หรือที่ดําเนินการอยูในอาคารพาณิชยกรรม
(๑๔) การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
(๑๕) การกําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย
(๑๖) การซื้อขายหรือเก็บชิ้นสวนเครื่องจักรกลเกา
(๑๗) การซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ประเภทนี้ ที่ ไ ม ใ ช เ พื่ อ การอยู อ าศั ย ประเภทบา นเดี่ ย วและบ า นแฝด
ใหเปนไปดังตอไปนี้
(๑) มีอัตราส วนพื้น ที่อ าคารรวมตอพื้น ที่ ดิน ไมเกิ น ๑๐ : ๑ ทั้ งนี้ ที่ดิ น แปลงใดที่ไดใ ช
ประโยชนแลว หากมีการแบงแยกหรือแบงโอนไมวาจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดิน
ของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบงแยกหรือแบงโอนทั้งหมดรวมกันตองไมเกิน ๑๐ : ๑ แตในกรณีที่เปน
การใชประโยชนที่ดินประเภทอาคารสาธารณะตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร หากเจาของที่ดิน
หรือผูประกอบการไดจัดใหมีพื้นที่โลงเพื่อประโยชนสาธารณะในแปลงที่ดินที่ขออนุญาต ใหมีอัตราสวน
พื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดินเพิ่มไดไมเกินรอยละยี่สิบ โดยพื้นที่อาคารรวมที่เพิ่มขึ้นตองไมเกินหาเทา
ของพื้นที่โลงเพื่อประโยชนสาธารณะที่จัดใหมีขึ้น
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(๒) มีอัตราสวนของที่วางตอพื้นที่อาคารรวมไมนอยกวารอยละสาม แตอัตราสวนของที่วาง
ตองไมต่ํากวาเกณฑขั้นต่ําของที่วางอันปราศจากสิ่งปกคลุมตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ทั้งนี้
ที่ดินแปลงใดที่ไดใชประโยชนแลว หากมีการแบงแยกหรือแบงโอนไมวาจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราสวนของ
ที่วางตอพื้นที่อาคารรวมของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบงแยกหรือแบงโอนทั้งหมดรวมกันตองไมนอยกวา
รอยละสาม
ขอ ๒๗ ที่ดิน ประเภท อ. ๑ ใหใ ชประโยชนที่ดิน เพื่ออุตสาหกรรม การสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการเปนสวนใหญ สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น ใหใชไดไมเกินรอยละสิบ
ของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนดดังตอไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงานตามประเภท ชนิด และจําพวก
ที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้
(๒) การทําผลิตภัณฑคอนกรีตผสมที่ไมเขาขายโรงงาน เวนแตกรณีที่เปนหนวยงานคอนกรีต
ผสมเสร็จในลั กษณะชั่ วคราวที่ตั้ งอยูใ นหน วยงานกอ สร างหรือ บริ เวณใกลเ คียงเพื่ อประโยชนแ ก
โครงการกอสรางนั้น
(๓) สถานที่บรรจุกาซ สถานที่เก็บกาซ และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุ
กาซปโตรเลียมเหลว และสถานีบริการกาซธรรมชาติ เวนแตสถานีบริการกาซที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะ
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่น
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร รานจําหนายกาซ สถานที่ใชกาซ และสถานที่จําหนายอาหาร
ที่ใชกาซ
(๔) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เวนแตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา ๑๖ เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา ๑๖ เมตร
(๕) การเลี้ยงสัตวทุกชนิดเพื่อการคาที่อาจกอเหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
(๖) การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเค็มหรือน้ํากรอย
(๗) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม
(๘) โรงมหรสพตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
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(๙) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ
(๑๐) การอยูอาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ อาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ
(๑๑) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร เวนแตการประกอบ
พาณิชยกรรมประเภทสถานีบริการกาซ หรือสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไดรับยกเวนตาม (๓) และ (๔)
(๑๒) สํานักงานประเภทอาคารขนาดใหญ เวนแตสํานักงานที่มีกิจกรรมเกี่ยวเนื่องกับการประกอบ
อุตสาหกรรมซึ่งไมใชอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ
(๑๓) การติด ตั้ง หรือกอสรางปายที่มีขนาดเกิน ๑ ตารางเมตร หรือมีน้ําหนักรวมทั้งโครงสรางเกิน
๑๐ กิโลกรัม ในบริเวณที่มีระยะหางจากวัด โบราณสถาน ทางพิเศษ หรือถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ตั้งแต ๔๐ เมตร ถึงจุดติด ตั้ง หรือกอสรางปายนอยกวา ๕๐ เมตร เวนแตปายชื่ออาคารหรือสถานประกอบการ
และปายสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงหรือสถานีบริการกาซ
(๑๔) ศูนยประชุมหรืออาคารแสดงสินคา
(๑๕) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงเด็ก เวนแตที่ใหบริการแกพนักงานหรือลูกจางของสถานประกอบการ
ในรูปของสวัสดิการ
(๑๖) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงคนชรา
(๑๗) สวนสนุกหรือสวนสัตว
(๑๘) สถานศึกษา
(๑๙) สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล เวน แตสถานพยาบาลที่ใ หบริการ
รักษาพยาบาลแกพนักงานหรือลูกจางของสถานประกอบการในรูปของสวัสดิการ
(๒๐) การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เวน แตที่อยูภายใตการควบคุม ดูแ ลหรือไดรับอนุญาต
ใหดําเนินการจากกรุงเทพมหานคร
(๒๑) การกําจัดวัตถุอัน ตรายตามกฎหมายวาดวยวัตถุอัน ตราย เวน แตเปน การดําเนิน การที่
เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอุตสาหกรรม
การใช ประโยชน ที่ดิ น ประเภทนี้ที่ไ มใ ชเ พื่อ การอยู อาศัยประเภทบา นเดี่ย วและบ านแฝด
ใหเปนไปดังตอไปนี้
(๑) มีอั ตราส วนพื้น ที่อ าคารรวมต อพื้ น ที่ ดิน ไม เ กิน ๒ : ๑ ทั้ งนี้ ที่ดิ น แปลงใดที่ ได ใ ช
ประโยชนแลว หากมีการแบงแยกหรือแบงโอนไมวาจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดิน
ของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบงแยกหรือแบงโอนทั้งหมดรวมกันตองไมเกิน ๒ : ๑

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๔๘ ก

หนา ๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙

(๒) มีอัตราสวนของที่วางตอพื้นที่อาคารรวมไมนอยกวารอยละสิบหา แตอัตราสวนของที่วาง
ตองไมต่ํากวาเกณฑขั้นต่ําของที่วางอันปราศจากสิ่งปกคลุมตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ทั้งนี้
ที่ดินแปลงใดที่ไดใชประโยชนแลว หากมีการแบงแยกหรือแบงโอนไมวาจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราสวนของ
ที่วางตอพื้นที่อาคารรวมของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบงแยกหรือแบงโอนทั้งหมดรวมกันตองไมนอยกวา
รอยละสิบหา
ขอ ๒๘ ที่ดินประเภท อ. ๒ ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อนิคมอุตสาหกรรม การสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการเปนสวนใหญ สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่นใหใชไดไมเกินรอยละสิบ
ของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนดดังตอไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงานตามประเภท ชนิด และจําพวก
ที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้
(๒) การทําผลิตภัณฑคอนกรีตผสมที่ไมเขาขายโรงงาน เวนแตกรณีที่เปนหนวยงานคอนกรีต
ผสมเสร็จในลั กษณะชั่ วคราวที่ตั้ งอยูใ นหน วยงานกอ สร างหรือ บริ เวณใกลเ คียงเพื่ อประโยชนแ ก
โครงการกอสรางนั้น
(๓) สถานที่บรรจุกาซ สถานที่เก็บกาซ และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุ
กาซปโตรเลียมเหลว และสถานีบริการกาซธรรมชาติ เวนแตสถานีบริการกาซที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะ
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่น
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร รานจําหนายกาซ สถานที่ใชกาซ และสถานที่จําหนายอาหาร
ที่ใชกาซ
(๔) สถานที่ท่ใี ชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เวนแตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา ๑๖ เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา ๑๖ เมตร
(๕) การเลี้ยงสัตวทกุ ชนิดเพื่อการคาที่อาจกอเหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
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(๖) การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเค็มหรือน้ํากรอย
(๗) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน
(๘) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม
(๙) โรงมหรสพตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
(๑๐) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ
(๑๑) การอยูอาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ อาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ
(๑๒) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร
(๑๓) สํานักงานประเภทอาคารขนาดใหญ เวน แตสํานักงานที่ มีกิจกรรมเกี่ยวเนื่องกับการ
ประกอบอุตสาหกรรมซึ่งไมใชอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ
(๑๔) การติด ตั้ง หรือกอสรางปายที่มีขนาดเกิน ๑ ตารางเมตร หรือมีน้ําหนักรวมทั้งโครงสรางเกิน
๑๐ กิโลกรัม ในบริเวณที่มีระยะหางจากวัด โบราณสถาน ทางพิเศษ หรือถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ตั้งแต ๔๐ เมตร ถึงจุดติด ตั้ง หรือกอสรางปายนอยกวา ๕๐ เมตร เวนแตปายชื่ออาคารหรือสถานประกอบการ
และปายสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงหรือสถานีบริการกาซ
(๑๕) ศูนยประชุมหรืออาคารแสดงสินคา
(๑๖) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงเด็ก เวนแตที่ใหบริการแกพนักงานหรือลูกจางของสถานประกอบการ
ในรูปของสวัสดิการ
(๑๗) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงคนชรา
(๑๘) สวนสนุกหรือสวนสัตว
(๑๙) สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล เวน แตสถานพยาบาลที่ใ หบริการ
รักษาพยาบาลแกพนักงานหรือลูกจางของสถานประกอบการในรูปของสวัสดิการ
(๒๐) การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เวนแตที่อยูภายใตการควบคุมดูแลหรือไดรับอนุญาตให
ดําเนินการจากกรุงเทพมหานคร
(๒๑) การกํา จัด วัต ถุอั น ตรายตามกฎหมายว าด วยวัต ถุอั น ตราย เว น แตเ ปน การดํ าเนิน การ
ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบกิจการอุตสาหกรรม
การใช ประโยชน ที่ดิ นประเภทนี้ ที่ ไมใ ช เพื่ อการอยู อาศั ยประเภทบ า นเดี่ ย วและบ า นแฝด
ใหเปนไปดังตอไปนี้

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๔๘ ก
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(๑) มีอัตราสวนพื้น ที่อาคารรวมตอพื้น ที่ดินไมเกิน ๑.๕ : ๑ ทั้งนี้ ที่ดิน แปลงใดที่ไดใ ช
ประโยชนแลว หากมีการแบงแยกหรือแบงโอนไมวาจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดิน
ของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบงแยกหรือแบงโอนทั้งหมดรวมกันตองไมเกิน ๑.๕ : ๑
(๒) มีอัตราสวนของที่วางตอพื้นที่อาคารรวมไมนอยกวารอยละยี่สิบ ทั้งนี้ ที่ดินแปลงใดที่ได
ใชประโยชนแลว หากมีการแบงแยกหรือแบงโอนไมวาจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราสวนของที่วางตอพื้น ที่
อาคารรวมของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบงแยกหรือแบงโอนทั้งหมดรวมกันตองไมนอยกวารอยละยี่สิบ
ขอ ๒๙ ที่ดิน ประเภท อ. ๓ ใหใ ชประโยชนที่ดินเพื่อคลังสิน คา อุตสาหกรรมเกี่ยวกับ
การบรรจุสินคาในภาชนะโดยไมมีการผลิต อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการประกอบชิ้นสวนตาง ๆ โดยไมมีการผลิต
และอุตสาหกรรมบริการชุมชน ที่ประกอบกิจการโดยไมกอเหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
หรือไมเปนมลพิษตอชุมชนหรือสิ่งแวดลอมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น
ใหใชไดไมเกินรอยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนดดังตอไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงานตามประเภท ชนิด และจําพวก
ที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้
(๒) การทําผลิตภัณฑคอนกรีตผสมที่ไมเขาขายโรงงาน เวนแตกรณีที่เปนหนวยงานคอนกรีต
ผสมเสร็จในลั กษณะชั่ วคราวที่ตั้ งอยูใ นหน วยงานกอ สร างหรือ บริ เวณใกลเ คียงเพื่ อประโยชนแ ก
โครงการกอสรางนั้น
(๓) สถานที่บรรจุกาซ สถานที่เก็บกาซ และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุ
กาซปโตรเลียมเหลว และสถานีบริการกาซธรรมชาติ เวนแตสถานีบริการกาซที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะ
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่น
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร รานจําหนายกาซ สถานที่ใชกาซ และสถานที่จําหนายอาหาร
ที่ใชกาซ
(๔) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เวนแตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา ๑๖ เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา ๑๖ เมตร

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๔๘ ก
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(๕) การเลี้ยงสัตวทุกชนิดเพื่อการคาที่อาจกอเหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
(๖) การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเค็มหรือน้ํากรอย
(๗) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน
(๘) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม
(๙) โรงมหรสพตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
(๑๐) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ
(๑๑) การอยูอาศัยประเภทอาคารอยูอาศัยรวม อาคารขนาดใหญ อาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ
(๑๒) การประกอบพาณิช ยกรรมทุ กประเภท เว น แต ก ารประกอบพาณิ ช ยกรรมที่มี พื้ น ที่
ประกอบการไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
(๑๓) สํานักงานประเภทอาคารขนาดใหญ เวน แตสํานักงานที่ มีกิจกรรมเกี่ยวเนื่องกับการ
ประกอบกิจการคลังสินคา การรับสงสินคา ซึ่งไมใชอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ
(๑๔) การติด ตั้ง หรือกอสรางปายที่มีขนาดเกิน ๑ ตารางเมตร หรือมีน้ําหนักรวมทั้งโครงสรางเกิน
๑๐ กิโลกรัม ในบริเวณที่มีระยะหางจากวัด โบราณสถาน ทางพิเศษ หรือถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ตั้งแต ๔๐ เมตร ถึงจุดติด ตั้ง 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) การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เวนแตที่อยูภายใตการควบคุมดูแลหรือไดรับอนุญาตให
ดําเนินการจากกรุงเทพมหานคร
(๒๔) การกําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย
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การใช ประโยชน ที่ดิ น ประเภทนี้ที่ไ มใ ชเ พื่อ การอยู อาศัยประเภทบา นเดี่ย วและบ านแฝด
ใหเปนไปดังตอไปนี้
(๑) มีอั ต ราส วนพื้ น ที่อ าคารรวมต อพื้ น ที่ดิ น ไมเ กิ น ๑ : ๑ ทั้ง นี้ ที่ ดิ น แปลงใดที่ไ ด ใ ช
ประโยชนแลว หากมีการแบงแยกหรือแบงโอนไมวาจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดิน
ของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบงแยกหรือแบงโอนทั้งหมดรวมกันตองไมเกิน ๑ : ๑
(๒) มีอัตราสวนของที่วางตอพื้น ที่อาคารรวมไมนอยกวารอยละสี่สิบ ทั้งนี้ ที่ดินแปลงใด
ที่ไดใชประโยชนแลว หากมีการแบงแยกหรือแบงโอนไมวาจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราสวนของที่วางตอพื้นที่
อาคารรวมของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบงแยกหรือแบงโอนทั้งหมดรวมกันตองไมนอยกวารอยละสี่สิบ
ขอ ๓๐ ที่ดินประเภท ก. ๑ ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวของกับเกษตรกรรม
สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และการอนุรักษและรักษาสภาพแวดลอมเปนสวนใหญ
สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น ใหใชไดไมเกินรอยละหาของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนดดังตอไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงานตามประเภท ชนิด และจําพวก
ที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้ ที่ไมกอเหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
หรือไมเปนมลพิษตอชุมชนหรือสิ่งแวดลอมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ และมีพื้นที่ประกอบการไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร แตในกรณีโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวเนื่อง
กับอุตสาหกรรมการเกษตร ใหมีพื้นที่ประกอบการไดไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
(๒) การทําผลิตภัณฑคอนกรีตผสมที่ไมเขาขายโรงงาน เวนแตกรณีที่เปนหนวยงานคอนกรีต
ผสมเสร็จในลั กษณะชั่ วคราวที่ตั้ งอยูใ นหน วยงานกอ สร างหรือ บริ เวณใกลเ คียงเพื่ อประโยชนแ ก
โครงการกอสรางนั้น
(๓) สถานที่บรรจุกาซ สถานที่เก็บกาซ และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุ
กาซปโตรเลียมเหลว และสถานีบริการกาซธรรมชาติ เวนแตสถานีบริการกาซที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะ
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่น
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร รานจําหนายกาซ สถานที่ใชกาซ และสถานที่จําหนายอาหาร
ที่ใชกาซ
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(๔) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เวนแตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา ๑๖ เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา ๑๖ เมตร
(๕) การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเค็มหรือน้ํากรอย
(๖) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม
(๗) โรงมหรสพตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
(๘) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ
(๙) การจัดสรรที่ดินทุกประเภท เวนแตการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่มีพื้นที่ดินแปลงยอย
ไมนอยกวาแปลงละ ๒.๕ ไร
(๑๐) การอยูอาศัยทุกประเภท เวนแตการอยูอาศัยประเภทบานเดี่ยว
(๑๑) การประกอบพาณิชยกรรมทุกประเภท เวนแต
(ก) การประกอบพาณิชยกรรมซึ่งไมใชหองแถวหรือตึกแถว ดังตอไปนี้
๑) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
๒) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน
๒๐๐ ตารางเมตร ที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๐ เมตร ยาวตอเนื่องกัน
โดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่น ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๐ เมตร และมีที่วาง
ดานหนาอาคารไมนอยกวา ๖ เมตร
๓) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน
๓๐๐ ตารางเมตร ที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา 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 ซึ่งไมใชหองแถว
หรือตึกแถว และสํานักงานที่ใชประโยชนเปนสโมสรของโครงการจัดสรรที่ดินดวย ซึ่งไมใชอาคารขนาดใหญ
อาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ
(๑๓) การติด ตั้ง หรือกอสรางปายที่มีขนาดเกิน ๑ ตารางเมตร หรือมีน้ําหนักรวมทั้งโครงสรางเกิน
๑๐ กิโลกรัม ในบริเวณที่มีระยะหางจากวัด โบราณสถาน ทางพิเศษ หรือถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ตั้งแต ๔๐ เมตร ถึงจุดติด ตั้ง หรือกอสรางปายนอยกวา ๕๐ เมตร เวนแตปายชื่ออาคารหรือสถานประกอบการ
และปายสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงหรือสถานีบริการกาซ
(๑๔) สถานที่เก็บสินคา สถานีรับสงสินคาหรือการประกอบกิจการรับสงสินคา
(๑๕) ศูนยประชุมหรืออาคารแสดงสินคา
(๑๖) ตลาด เวนแตตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการไมเกิน ๔๐๐ ตารางเมตร และตั้งอยูริมถนนสาธารณะ
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่น
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร
(๑๗) สวนสนุกหรือสวนสัตว
(๑๘) การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
(๑๙) การกํ า จั ด วั ต ถุ อั น ตรายตามกฎหมายว า ด ว ยวั ต ถุ อั น ตรายเว น แต เ ป น การดํ า เนิ น การ
ที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตรกรรม
การใชประโยชนที่ดินประเภทนี้ ใหเปนไปดังตอไปนี้
(๑) มีอั ต ราส วนพื้ น ที่อ าคารรวมต อพื้ น ที่ดิ น ไมเ กิ น ๑ : ๑ ทั้ง นี้ ที่ ดิ น แปลงใดที่ไ ด ใ ช
ประโยชนแลว หากมีการแบงแยกหรือแบงโอนไมวาจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดิน
ของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบงแยกหรือแบงโอนทั้งหมดรวมกันตองไมเกิน ๑ : ๑
(๒) มีอัตราสวนของที่วางตอพื้น ที่อาคารรวมไมนอยกวารอยละสี่สิบ ทั้งนี้ ที่ดินแปลงใด
ที่ไดใชประโยชนแลว หากมีการแบงแยกหรือแบงโอนไมวาจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราสวนของที่วางตอพื้นที่
อาคารรวมของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบงแยกหรือแบงโอนทั้งหมดรวมกันตองไมนอยกวารอยละสี่สิบ
(๓) มีที่วางโดยรอบอาคารไมนอยกวา ๒ เมตร เวนแตการอยูอาศัยประเภทบานเดี่ยว ใหมีที่วาง
ดานหนาและดานหลังของอาคารไมนอยกวา ๒ เมตร และมีที่วางดานขางของอาคารไมนอยกวาขางละ ๑ เมตร
(๔) ใหดําเนินการไดในอาคารที่มีความสูงไมเกิน ๑๒ เมตร โดยใหวัดจากระดับถนนถึงยอดผนัง
ชั้นสูงสุด
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ความในวรรคสาม (๑) และ (๒) ไมใหใชบังคับแกการใชประโยชนที่ดินเพื่อการอยูอาศัย
ประเภทบานเดี่ยว
ความในวรรคสาม (๓) ไมใหใชบังคับแกการใชประโยชนที่ดินเพื่อการอยูอาศัยประเภทบานเดีย่ ว
ที่มีขนาดแปลงที่ดินนอยกวาแปลงละ ๔๐ ตารางวา หรือมีดานใดดานหนึ่งของแปลงที่ดินกวางนอยกวา ๖ เมตร
ซึ่งมีการแบงแยกหรือแบงโอนกอนกฎกระทรวงนี้ใชบังคับ
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) รานจําหนายกาซที่มีพื้นที่ประกอบการไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะ
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่น
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร และมีระยะหางจากรานจําหนายกาซอื่นไมนอยกวา ๕๐๐ เมตร
(๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เวนแตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
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 หรือการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัยประเภทบานเดี่ยวที่มีพื้นที่ดนิ แปลงยอย
ไมนอยกวาแปลงละ ๑๐๐ ตารางวา
(๑๑) การอยูอาศัยทุกประเภท เวนแตการอยูอาศัยประเภทบานเดี่ยว
(๑๒) การประกอบพาณิชยกรรมทุกประเภท เวนแต
(ก) การประกอบพาณิชยกรรมซึ่งไมใชหองแถวหรือตึกแถว ดังตอไปนี้
๑) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
๒) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน
๒๐๐ ตารางเมตร ที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๐ เมตร ยาวตอเนื่องกัน
โดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่น ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๐ เมตร และมีที่วาง
ดานหนาอาคารไมนอยกวา ๖ เมตร
๓) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน
๓๐๐ ตารางเมตร ที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร ยาวตอเนื่องกัน
โดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร และมีที่วาง
ดานหนาอาคารไมนอยกวา ๖ เมตร
(ข) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไดรับยกเวนตาม (๓)
(๑๓) สํานักงาน เวนแตสํานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ซึ่งไมใชหองแถว
หรือตึกแถว และสํานักงานที่ใชประโยชนเปนสโมสรของโครงการจัดสรรที่ดินดวย ซึ่งไมใชอาคารขนาดใหญ
อาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ
(๑๔) การติด ตั้ง หรือกอสรางปายที่มีขนาดเกิน ๑ ตารางเมตร หรือมีน้ําหนักรวมทั้งโครงสรางเกิน
๑๐ กิโลกรัม เวนแตปายชื่ออาคารหรือสถานประกอบการ และปายสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
(๑๕) สถานที่เก็บสินคา สถานีรับสงสินคาหรือการประกอบกิจการรับสงสินคา
(๑๖) ศูนยประชุมหรืออาคารแสดงสินคา
(๑๗) ตลาด เวนแตตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการไมเกิน ๔๐๐ ตารางเมตร และตั้งอยูริมถนนสาธารณะ
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่น
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร
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(๑๘) โรงฆาสัตวหรือโรงพักสัตวตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว
(๑๙) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๒๐) สวนสนุกหรือสวนสัตว
(๒๑) การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
(๒๒) การกําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย
(๒๓) การซื้อขายหรือเก็บชิ้นสวนเครื่องจักรกลเกา
(๒๔) การซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใชประโยชนที่ดินประเภทนี้ ใหเปนไปดังตอไปนี้
(๑) มีอั ต ราส วนพื้ น ที่อ าคารรวมต อพื้ น ที่ดิ น ไมเ กิ น ๑ : ๑ ทั้ง นี้ ที่ ดิ น แปลงใดที่ไ ด ใ ช
ประโยชนแลว หากมีการแบงแยกหรือแบงโอนไมวาจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดิน
ของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบงแยกหรือแบงโอนทั้งหมดรวมกันตองไมเกิน ๑ : ๑
(๒) มีอัตราสวนของที่วางตอพื้น ที่อาคารรวมไมนอยกวารอยละสี่สิบ ทั้งนี้ ที่ดินแปลงใด
ที่ไดใชประโยชนแลว หากมีการแบงแยกหรือแบงโอนไมวาจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราสวนของที่วางตอพื้นที่
อาคารรวมของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบงแยกหรือแบงโอนทั้งหมดรวมกันตองไมนอยกวารอยละสี่สิบ
(๓) มีที่วางโดยรอบอาคารไมนอยกวา ๒ เมตร เวนแตการอยูอาศัยประเภทบานเดี่ยว ใหมีที่วาง
ดานหนาและดานหลังของอาคารไมนอยกวา ๒ เมตร และมีที่วางดานขางของอาคารไมนอยกวาขางละ ๑ เมตร
(๔) ใหดําเนินการไดในอาคารที่มีความสูงไมเกิน ๑๒ เมตร โดยใหวัดจากระดับถนนถึงยอดผนัง
ชั้นสูงสุด
ความในวรรคสาม (๑) และ (๒) ไมใหใชบังคับแกการใชประโยชนที่ดินเพื่อการอยูอาศัย
ประเภทบานเดี่ยว
ความในวรรคสาม (๓) ไมใหใชบังคับแกการใชประโยชนที่ดินเพื่อการอยูอาศัยประเภทบานเดีย่ ว
ที่มีขนาดแปลงที่ดินนอยกวาแปลงละ ๔๐ ตารางวา หรือมีดานใดดานหนึ่งของแปลงที่ดินกวางนอยกวา ๖ เมตร
ซึ่งมีการแบงแยกหรือแบงโอนกอนกฎกระทรวงนี้ใชบังคับ
ขอ ๓๒ ที่ดินประเภท ก. ๓ ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวของกับเกษตรกรรม
สถาบัน ราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปน สวนใหญ สําหรับการใชประโยชนที่ดิน
เพื่อกิจการอื่น ใหใชไดไมเกินรอยละหาของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ
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ที่ดินประเภทนี้ หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนดดังตอไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงานตามประเภท ชนิด และจําพวก
ที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้ ที่ไมกอเหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
หรือไมเปนมลพิษตอชุมชนหรือสิ่งแวดลอมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ และมีพื้นที่ประกอบการไดไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร แตในกรณีโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวเนื่อง
กับอุตสาหกรรมการเกษตร ใหมีพื้นที่ประกอบการไดไมเกิน ๕๐๐ ตารางเมตร ทั้งนี้ ไมกระทบถึง
โรงงานในลําดับที่ ๔ (๑) ภายใตการดําเนินงานของกรุงเทพมหานคร
(๒) การทําผลิตภัณฑคอนกรีตผสมที่ไมเขาขายโรงงาน เวนแตกรณีที่เปนหนวยงานคอนกรีต
ผสมเสร็จในลั กษณะชั่ วคราวที่ตั้ งอยูใ นหน วยงานกอ สร างหรือ บริ เวณใกลเ คียงเพื่ อประโยชนแ ก
โครงการกอสรางนั้น
(๓) สถานที่บรรจุกาซ สถานที่เก็บกาซ และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุ
กาซปโตรเลียมเหลว และสถานีบริการกาซธรรมชาติ เวนแตสถานีบริการกาซที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะ
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่น
ที่มีขนาดเขตทางไมนอ ยกวา ๑๖ เมตร รานจําหนายกาซ สถานที่ใชกาซ และสถานที่จําหนายอาหาร
ที่ใชกาซ
(๔) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เวนแตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา ๑๖ เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา ๑๖ เมตร
(๕) การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเค็มหรือน้ํากรอย เวนแตที่มีพื้นที่ประกอบการในเขตบางขุนเทียน
(๖) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม
(๗) โรงมหรสพตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
(๘) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ
(๙) การจัดสรรที่ดินทุกประเภท เวนแตการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่มีพื้นที่ดินแปลงยอย
ไมนอยกวาแปลงละ ๒.๕ ไร หรือการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัยประเภทบานเดี่ยวที่มีพื้นที่ดนิ แปลงยอย
ไมนอยกวาแปลงละ ๑๐๐ ตารางวา
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(๑๐) การอยูอาศัยทุกประเภท เวน แตการอยูอาศัยประเภทบานเดี่ยว และกรณีที่อยูภายใต
การดําเนินการของกรุงเทพมหานคร การเคหะแหงชาติ หรือสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน)
เพื่อเปนที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย
(๑๑) การประกอบพาณิชยกรรมทุกประเภท เวนแต
(ก) การประกอบพาณิชยกรรมซึ่งไมใชหองแถวหรือตึกแถว ดังตอไปนี้
๑) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
๒) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน
๒๐๐ ตารางเมตร ที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๐ เมตร ยาวตอเนื่องกัน
โดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่น ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๐ เมตร และมีที่วาง
ดานหนาอาคารไมนอ ยกวา ๖ เมตร
๓) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน
๓๐๐ ตารางเมตร ที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร ยาวตอเนื่องกัน
โดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร และมีที่วาง
ดานหนาอาคารไมนอ ยกวา ๖ เมตร
(ข) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทสถานีบริการกาซ หรือสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
ที่ไดรับยกเวนตาม (๓) และ (๔)
(ค) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทตลาด ที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา ๑๖ เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา ๑๖ เมตร ซึ่งไมใชอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ
(๑๒) สํานักงาน เวนแตสํานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ซึ่งไมใชหองแถว
หรือตึกแถว และสํานักงานที่ใชประโยชนเปนสโมสรของโครงการจัดสรรที่ดินดวย ซึ่งไมใชอาคารขนาดใหญ
อาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ
(๑๓) การติด ตั้ง หรือกอสรางปายที่มีขนาดเกิน ๑ ตารางเมตร หรือมีน้ําหนักรวมทั้งโครงสรางเกิน
๑๐ กิโลกรัม ในบริเวณที่มีระยะหางจากวัด โบราณสถาน ทางพิเศษ หรือถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ตั้งแต ๔๐ เมตร ถึงจุดติด ตั้ง หรือกอสรางปายนอยกวา ๕๐ เมตร เวนแตปายชื่ออาคารหรือสถานประกอบการ
และปายสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงหรือสถานีบริการกาซ
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(๑๔) สถานที่เก็บสินคา สถานีรับสงสินคาหรือการประกอบกิจการรับสงสินคา เวนแตที่ตั้งอยู
ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับ
ถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร
(๑๕) ศูนยประชุมหรืออาคารแสดงสินคา เวนแตที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา ๓๐ เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา ๑๖ เมตร
(๑๖) สวนสนุกหรือสวนสัตว เวนแตที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๓๐ เมตร
ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร
และมีที่วางโดยรอบจากแนวเขตที่ดินไมนอยกวา ๑๐ เมตร เพื่อปลูกตนไม หรือที่ดําเนินการอยูใ น
อาคารพาณิชยกรรม
(๑๗) การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เวนแตที่อยูภายใตการควบคุมดูแลหรือไดรับอนุญาตให
ดําเนินการจากกรุงเทพมหานคร
(๑๘) การกํา จัด วัต ถุอั น ตรายตามกฎหมายว าด วยวัต ถุอั น ตราย เว น แตเ ปน การดํ าเนิน การ
ที่เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรม
การใชประโยชนที่ดินประเภทนี้ ใหเปนไปดังตอไปนี้
(๑) มีอั ต ราส วนพื้ น ที่อ าคารรวมต อพื้ น ที่ดิ น ไมเ กิ น ๑ : ๑ ทั้ง นี้ ที่ ดิ น แปลงใดที่ไ ด ใ ช
ประโยชนแลว หากมีการแบงแยกหรือแบงโอนไมวาจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดิน
ของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบงแยกหรือแบงโอนทั้งหมดรวมกันตองไมเกิน ๑ : ๑
(๒) มีอัตราสวนของที่วางตอพื้นที่อาคารรวมไมนอยกวารอยละสี่สิบ ทั้งนี้ ที่ดินแปลงใดที่
ไดใชประโยชนแลว หากมีการแบงแยกหรือแบงโอนไมวาจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราสวนของที่วางตอพื้นที่
อาคารรวมของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบงแยกหรือแบงโอนทั้งหมดรวมกันตองไมนอยกวารอยละสี่สิบ
(๓) มีที่วางโดยรอบอาคารไมนอยกวา ๒ เมตร เวนแตการอยูอาศัยประเภทบานเดี่ยว ใหมีที่วาง
ดานหนาและดานหลังของอาคารไมนอยกวา ๒ เมตร และมีที่วางดานขางของอาคารไมนอยกวาขางละ ๑ เมตร
(๔) ใหดาํ เนินการไดในอาคารที่มีความสูงไมเกิน ๑๒ เมตร โดยใหวัดจากระดับถนนถึงยอดผนัง
ชั้นสูงสุด
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ความในวรรคสาม (๑) และ (๒) ไมใหใชบังคับแกการใชประโยชนที่ดินเพื่อการอยูอาศัย
ประเภทบานเดี่ยว
ความในวรรคสาม (๓) ไมใหใชบังคับแกการใชประโยชนที่ดินเพื่อการอยูอาศัยประเภทบานเดีย่ ว
ที่มีขนาดแปลงที่ดินนอยกวาแปลงละ ๔๐ ตารางวา หรือมีดานใดดานหนึ่งของแปลงที่ดินกวางนอยกวา ๖ เมตร
ซึ่งมีการแบงแยกหรือแบงโอนกอนกฎกระทรวงนี้ใชบังคับ
ขอ ๓๓ ที่ดินประเภท ก. ๔ ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวของกับเกษตรกรรม
การอยูอาศัย การบริการพื้นฐานทางสังคม สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ
สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น ใหใชไดไมเกินรอยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนดดังตอไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงานตามประเภท ชนิด และจําพวก
ที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้ ที่ไมกอเหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
หรือไมเปนมลพิษตอชุมชนหรือสิ่งแวดลอมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ และมีพื้นที่ประกอบการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร แตในกรณีโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวเนื่อง
กับอุตสาหกรรมการเกษตร ใหมีพื้นที่ประกอบการไดไมเกิน ๕๐๐ ตารางเมตร
(๒) การทําผลิตภัณฑคอนกรีตผสมที่ไมเขาขายโรงงาน เวนแตกรณีที่เปนหนวยงานคอนกรีต
ผสมเสร็จในลั กษณะชั่ วคราวที่ตั้ งอยูใ นหน วยงานกอ สร างหรือ บริ เวณใกลเ คียงเพื่ อประโยชนแ ก
โครงการกอสรางนั้น
(๓) สถานที่บรรจุกาซ สถานที่เก็บกาซ และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุ
กาซปโตรเลียมเหลว และสถานีบริการกาซธรรมชาติ เวนแตสถานีบริการกาซที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะ
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่
มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร รานจําหนายกาซ สถานที่ใชกาซ และสถานที่จําหนายอาหารที่
ใชกาซ
(๔) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เวนแตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา ๑๖ เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา ๑๖ เมตร
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(๕) การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเค็มหรือน้ํากรอย เวนแตที่มีพื้นที่ประกอบการในเขตบางขุนเทียน
(๖) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม
(๗) โรงมหรสพตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
(๘) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ
(๙) การอยูอาศัยประเภทอาคารอยูอาศัยรวม อาคารขนาดใหญ อาคารสูง หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ เวนแตอาคารอยูอาศัยรวมซึ่งไมใชอาคารขนาดใหญ อาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ
ที่ตั้งอยูหางจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาไมเกิน ๕๐๐ เมตร และกรณีที่อยูภายใตการดําเนินการ
ของกรุงเทพมหานคร การเคหะแหงชาติ หรือสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) เพื่อเปน ที่
อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย
(๑๐) การประกอบพาณิช ยกรรมที่มีพื้น ที่ประกอบการเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร เวน แตการ
ประกอบพาณิชยกรรมประเภทสถานีบริการกาซ หรือสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไดรับยกเวนตาม (๓)
และ (๔) และการประกอบพาณิชยกรรมประเภทตลาด ซึ่งไมใชอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ
ที่ตั้งอยูริม ถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร ยาวตอเนื่องกัน โดยตลอดจนไป
เชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร
(๑๑) สํานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร เวนแตสํานักงานที่มีกิจกรรม
เกี่ยวของกับเกษตรกรรม และสํานักงานที่ใ ชป ระโยชนเปน สโมสรของโครงการจัดสรรที่ดิน ดว ย
ซึ่งไมใชอาคารขนาดใหญ อาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ
(๑๒) การติด ตั้ง หรือกอสรางปายที่มีขนาดเกิน ๑ ตารางเมตร หรือมีน้ําหนักรวมทั้งโครงสรางเกิน
๑๐ กิโลกรัม ในบริเวณที่มีระยะหางจากวัด โบราณสถาน ทางพิเศษ หรือถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ตั้งแต ๔๐ เมตร ถึงจุดติด ตั้ง หรือกอสรางปายนอยกวา ๕๐ เมตร เวนแตปายชื่ออาคารหรือสถานประกอบการ
และปายสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงหรือสถานีบริการกาซ
(๑๓) สถานที่เก็บสินคา สถานีรับสงสินคาหรือการประกอบกิจการรับสงสินคา
(๑๔) ศูนยประชุมหรืออาคารแสดงสินคา เวนแตที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา ๓๐ เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา ๑๖ เมตร หรือตั้งอยูภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากจุดศูนยกลางสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน
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(๑๕) สวนสนุกหรือสวนสัตว เวน แตสวนสนุกหรือสวนสัตวที่ตั้งอยูริม ถนนสาธารณะที่มี
ขนาดเขตทางไมนอยกวา ๓๐ เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่น
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร และมีที่วางโดยรอบจากแนวเขตที่ดินไมนอยกวา ๑๐ เมตร
เพื่อปลูกตนไม หรือที่ดําเนินการอยูในอาคารพาณิชยกรรม
(๑๖) การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เวนแตที่อยูภายใตการควบคุมดูแลหรือไดรับอนุญาตให
ดําเนินการจากกรุงเทพมหานคร
(๑๗) การกําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย
(๑๘) การซื้อขายหรือเก็บชิ้นสวนเครื่องจักรกลเกา
(๑๙) การซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใชประโยชนที่ดินประเภทนี้ ใหเปนไปดังตอไปนี้
(๑) มีอั ตราส วนพื้น ที่อ าคารรวมต อพื้ น ที่ ดิน ไม เ กิน ๒ : ๑ ทั้ งนี้ ที่ดิ น แปลงใดที่ ได ใ ช
ประโยชนแลว หากมีการแบงแยกหรือแบงโอนไมวาจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดิน
ของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบงแยกหรือแบงโอนทั้งหมดรวมกันตองไมเกิน ๒ : ๑
(๒) มีอัตราสวนของที่วางตอพื้นที่อาคารรวมไมนอยกวารอยละสิบหา แตอัตราสวนของที่วาง
ตองไมต่ํากวาเกณฑขั้นต่ําของที่วางอันปราศจากสิ่งปกคลุมตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ทั้งนี้
ที่ดินแปลงใดที่ไดใชประโยชนแลว หากมีการแบงแยกหรือแบงโอนไมวาจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราสวนของ
ที่วางตอพื้นที่อาคารรวมของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบงแยกหรือแบงโอนทั้งหมดรวมกันตองไมนอยกวา
รอยละสิบหา
(๓) มีที่วางโดยรอบอาคารไมนอยกวา ๒ เมตร เวนแตการอยูอาศัยประเภทบานเดี่ยว ใหมีที่วาง
ดานหนาและดานหลังของอาคารไมนอยกวา ๒ เมตร และมีที่วางดานขางของอาคารไมนอยกวาขางละ ๑ เมตร
(๔) ใหดําเนินการไดในอาคารที่มีความสูงไมเกิน ๑๒ เมตร โดยใหวัดจากระดับถนนถึงยอดผนัง
ชั้นสูงสุด
ความในวรรคสาม (๑) และ (๒) ไมใหใชบังคับแกการใชประโยชนที่ดินเพื่อการอยูอาศัย
ประเภทบานเดี่ยวและบานแฝด
ความในวรรคสาม (๓) ไมใหใชบังคับแกการใชประโยชนที่ดินเพื่อการอยูอาศัยประเภทบานเดีย่ ว
ที่มีขนาดแปลงที่ดินนอยกวาแปลงละ ๔๐ ตารางวา หรือมีดานใดดานหนึ่งของแปลงที่ดินกวางนอยกวา
๖ เมตร ซึ่งมีการแบงแยกหรือแบงโอนกอนกฎกระทรวงนี้ใชบังคับ
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ขอ ๓๔ ที่ดินประเภท ศ. ๑ และ ศ. ๒ ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการสงเสริม เอกลักษณ
ศิลปวัฒนธรรมและสถาปตยกรรมทองถิ่น การทองเที่ยว พาณิชยกรรม การอยูอาศัย สถาบันราชการ
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป น สวนใหญ สํา หรับ การใชประโยชนที่ดิ น เพื่อ กิจการอื่ น
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 ตั้ง หรือกอสรางปายที่มีขนาดเกิน ๑ ตารางเมตร หรือมีน้ําหนักรวมทั้งโครงสรางเกิน
๑๐ กิโลกรัม
(๑๓) สถานที่เก็บสินคา สถานีรับสงสินคาหรือการประกอบกิจการรับสงสินคา
(๑๔) ศู น ย ป ระชุ ม หรื อ อาคารแสดงสิ น ค า เว น แต อ าคารแสดงสิ น ค า ประเภทที่ ส ง เสริ ม
เอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย
(๑๕) โรงฆาสัตวหรือโรงพักสัตวตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว
(๑๖) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
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(๑๗) สวนสนุกหรือสวนสัตว
(๑๘) การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
(๑๙) การกําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย
(๒๐) การซื้อขายหรือเก็บชิ้นสวนเครื่องจักรกลเกา
(๒๑) การซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช ประโยชน ที่ ดิ น ประเภทนี้ที่ ไ ม ใ ช เพื่ อ การอยู อ าศั ยประเภทบ า นเดี่ย วและบ า นแฝด
ในบริเวณ ศ. ๑ - ๑ ถึง ศ. ๑ - ๖ ใหเปนไปดังตอไปนี้
(๑) มีอั ตราส ว นพื้ น ที่ อ าคารรวมตอ พื้น ที่ ดิน ไม เ กิน ๓ : ๑ ทั้ งนี้ ที่ดิ น แปลงใดที่ ได ใ ช
ประโยชนแลว หากมีการแบงแยกหรือแบงโอนไมวาจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดิน
ของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบงแยกหรือแบงโอนทั้งหมดรวมกันตองไมเกิน ๓ : ๑
(๒) มีอัตราสวนของที่วางตอพื้นที่อาคารรวมไมนอยกวารอยละสิบ แตอัตราสวนของที่วาง
ตองไมต่ํากวาเกณฑขั้นต่ําของที่วางอันปราศจากสิ่งปกคลุมตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ทั้งนี้
ที่ดินแปลงใดที่ไดใชประโยชนแลว หากมีการแบงแยกหรือแบงโอนไมวาจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราสวนของ
ที่วางตอพื้นที่อาคารรวมของที่ดนิ แปลงที่เกิดจากการแบงแยกหรือแบงโอนทั้งหมดรวมกันตองไมนอยกวา
รอยละสิบ
การใช ประโยชน ที่ดิ น ประเภทนี้ที่ไ มใ ชเ พื่อ การอยู อาศัยประเภทบา นเดี่ย วและบ านแฝด
ในบริเวณ ศ. ๒ ใหเปนดังตอไปนี้
(๑) มีอั ตราส ว นพื้ น ที่ อ าคารรวมตอ พื้น ที่ ดิน ไม เ กิน ๔ : ๑ ทั้ งนี้ ที่ดิ น แปลงใดที่ ได ใ ช
ประโยชนแลว หากมีการแบงแยกหรือแบงโอนไมวาจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดิน
ของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบงแยกหรือแบงโอนทั้งหมดรวมกันตองไมเกิน ๔ : ๑
(๒) มีอัตราสวนของที่วางตอพื้นที่อาคารรวมไมนอยกวารอยละเจ็ดจุดหา แตอัตราสวนของ
ที่วางตองไมต่ํากวาเกณฑข้นั ต่ําของที่วางอันปราศจากสิ่งปกคลุมตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
ทั้ง นี้ ที่ ดิ น แปลงใดที่ไ ด ใ ชป ระโยชน แ ล ว หากมี ก ารแบ ง แยกหรื อ แบ ง โอนไม ว าจะกี่ ค รั้ง ก็ ต าม
อัตราสวนของที่วางตอพื้น ที่อาคารรวมของที่ดิน แปลงที่เกิดจากการแบงแยกหรือ แบงโอนทั้งหมด
รวมกันตองไมนอยกวารอยละเจ็ดจุดหา
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ขอ ๓๕ ที่ดินประเภท ส. ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อสถาบันราชการ การศาสนา การศึกษา
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน
การใช ประโยชน ที่ดิ น เพื่ อวั ตถุประสงค อื่น ใหใ ช ได เฉพาะการดําเนิ น การที่ เกี่ยวเนื่ องกั บ
วัตถุประสงคตามวรรคหนึ่งหรือเพื่อประโยชนแกกิจการของรัฐ
ขอ ๓๖ การใชประโยชนที่ดินตามแผนผังแสดงที่โลงทายกฎกระทรวงนี้ ใหเปนไปดังตอไปนี้
(๑) ที่โลงในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๔๕ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน ใหเปนที่โลง
เพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
(๒) ที่โลงในบริเวณหมายเลข ๒.๑ ถึงหมายเลข ๒.๑๑ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีเขียว
ใหเปนที่โลงพักน้ําเพื่อการปองกันน้ําทวม
ขอ ๓๗ ที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมเฉพาะที่ดินซึ่งเปนของรัฐ
ใหใ ชประโยชนเพื่อนัน ทนาการหรือเกี่ยวของกับนัน ทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม หรือ
สาธารณประโยชนเทานั้น
ที่โลงที่เปนที่ดินซึ่งเอกชนเปนเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย ใหใชประโยชนที่ดิน
เพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวของกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม สาธารณประโยชน หรือ
เพื่อวัตถุประสงคอื่นที่ไมขัดหรือแยงกับขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทอื่นที่ไดจําแนกไวตาม
กฎกระทรวงนี้ซึ่งตั้งอยูโดยรอบที่ดินดังกลาว ในกรณีที่ติดกับที่ดินหลายประเภท ใหใชประโยชนที่ดิน
ไดเทาที่ไมขัดหรือแยงกับขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทที่มีแนวเขตติดตอกับที่โลงประเภทนี้
มากที่สุด
ขอ ๓๘ ที่โ ล ง พั ก น้ํ า เพื่ อ การป อ งกั น น้ํ า ท ว ม ให ใ ช ป ระโยชน เ พื่ อ การป อ งกั น น้ํ า ท ว ม
การสาธารณูปโภคที่เกี่ยวกับการปองกันน้ําทวม หรือสวนสาธารณะเทานั้น
ที่โลงประเภทนี้ ใหมีการถมดินไดไมเกินรอยละสามสิบหาในแตละแปลงที่ดิน
ขอ ๓๙ การใชประโยชนที่ดนิ ตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวงนี้
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 ในการคิด คํานวณพื้ น ที่การใช ประโยชนที่ดิน เพื่อ กิจการอื่ น ตามกฎกระทรวงนี้
ใหคํานวณจากพื้นที่ปกคลุมดินของอาคารที่ใชประกอบกิจการ หรือพื้นที่ที่ใชประกอบกิจการบนพื้นดิน
ในลักษณะเปนประจําในกรณีที่ไมมีอาคาร รวมกับพื้นที่ที่มีการใชประโยชนตอเนื่องของกิจการดังกลาว
และพื้นที่ที่กฎหมายกําหนดใหตองมีสําหรับกิจการนั้น
ขอ ๔๒ ใหผูมีอํานาจหนาที่ในการควบคุมการกอสรางอาคารหรือการประกอบกิจการในเขต
ผังเมืองรวมปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎกระทรวงนี้
ใหไว ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙
พลอากาศเอก คงศักดิ์ วันทนา
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

