
กฎกระทรวง 
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. ๒๕๔๙[๑] 
 

อาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบญัญตัิการผงัเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘    และมาตรา ๒๖ 
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบญัญัติการผงัเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย    พระราชบญัญัติการผงัเมือง 
(ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ อนัเป็นกฎหมายท่ีมีบทบญัญัติบางประการเก่ียวกบัการจํากดัสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดงัตอ่ไปนี ้

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนีใ้ห้ใช้บงัคบัได้มีกําหนดห้าปี 
ข้อ ๒ ให้ใช้บงัคบัผงัเมืองรวม ในท้องท่ีกรุงเทพมหานคร ภายในแนวเขตตามแผนท่ีท้ายกฎกระทรวงนี ้
ข้อ ๓ กฎกระทรวงนีม้ิให้ใช้บงัคบัแก่เขตพระราชฐานและพืน้ท่ีท่ีได้ใช้หรือสงวนไว้เพ่ือประโยชน์ใน

ราชการทหาร 
ข้อ ๔  ในกฎกระทรวงนี ้
“การใช้ประโยชน์ที่ดนิ” หมายความวา่ การใช้ท่ีดนิเพ่ือประกอบกิจการใดๆ ไมว่า่กิจการนัน้จะกระทํา

บนพืน้ดนิ เหนือพืน้ดนิ หรือใต้พืน้ดนิ และไมว่า่จะอยูภ่ายในอาคารหรือนอกอาคาร 
“พืน้ที่ประกอบการ” หมายความว่า พืน้ท่ีท่ีใช้ประกอบกิจการบนพืน้ดิน เหนือพืน้ดิน หรือใต้พืน้ดิน 

และให้หมายความรวมถึงพืน้ท่ีท่ีมีการใช้ประโยชน์ตอ่เน่ืองของกิจการไมว่า่จะอยูภ่ายในอาคารหรือนอกอาคาร 
“อัตราส่วนพืน้ที่อาคารรวมต่อพืน้ที่ดนิ” หมายความวา่ อตัราสว่นพืน้ท่ีอาคารรวมทกุชัน้ของอาคาร

ทกุหลงัตอ่พืน้ท่ีดนิท่ีใช้เป็นท่ีตัง้อาคาร 
“อัตราส่วนของที่ว่างต่อพืน้ที่อาคารรวม” หมายความว่า อตัราสว่นของท่ีว่าง อนัปราศจากสิ่งปก

คลมุตอ่พืน้ท่ีอาคารรวมทกุชัน้ของอาคารทกุหลงัท่ีก่อสร้างในท่ีดนิแปลงเดียวกนั 
“สถานีบริการก๊าซ” หมายความว่า สถานีบริการตามกฎหมายว่าด้วยการบรรจกุ๊าซปิโตรเลียมเหลว

และให้หมายความรวมถึงสถานีบริการก๊าซธรรมชาตเิพ่ือใช้กบัยานพาหนะด้วย 
“สถานที่เก็บสินค้า” หมายความวา่ สถานท่ีเก็บหรือพกัสนิค้าหรือสิง่ของเพ่ือประโยชน์ทางการค้าหรือ

อตุสาหกรรม แตไ่มร่วมถึงการเก็บสนิค้าหรือสิง่ของเพ่ือรอการจําหน่าย ณ สถานท่ีนัน้ 
“ศูนย์ประชุมหรืออาคารแสดงสินค้า” หมายความว่า สถานท่ีท่ีตัง้ขึน้เพ่ือให้บริการ   ใช้สถานท่ี

สําหรับจดัการประชมุหรือแสดงสนิค้าเป็นการเฉพาะ 



“ตลาด” หมายความว่า ตลาดท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสขุ และให้หมายความ
รวมถึงตลาดนดัท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่ด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 

“ป้าย” หมายความวา่ ป้ายหรือสิง่ท่ีสร้างขึน้สําหรับตดิหรือตัง้ป้าย 
“ตัง้อยู่ ริมถนนสาธารณะ” หมายความวา่ ตัง้อยูบ่นท่ีดนิแปลงใดแปลงหนึง่ซึง่มีด้านใดด้านหนึง่กว้าง

ไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ติดถนนสาธารณะซึ่งใช้เป็นทางเข้าออก และท่ีดินแปลงนัน้ตัง้อยู่ในระยะไม่เกิน ๒๐๐ 
เมตร จากจดุกึ่งกลางถนนสาธารณะนัน้ 

“โรงงานที่ประกอบกิจการเก่ียวเน่ืองกับอุตสาหกรรมการเกษตร” หมายความถึง โรงงานใน
ลําดบัท่ี ๒ (๑) (๒) (๕) (๖) (๘) (๙) และ (๑๑) ลําดบัท่ี ๔ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕ ) (๖) และ (๗) ลําดบัท่ี ๕ (๑) 
(๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) ลําดบัท่ี ๖ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ลําดบัท่ี ๗ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ลําดบัท่ี ๘ 
(๑) และ (๒) ลําดบัท่ี ๙ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) ลําดบัท่ี ๑๒ (๗) และ (๘) และลําดบัท่ี ๑๓ (๘) ตาม
บญัชีท้ายกฎกระทรวงนี ้

ข้อ ๕ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี ้มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
พฒันากรุงเทพมหานครในบริเวณแนวเขตตามข้อ ๒ ให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีสภาพแวดล้อมท่ีดีมีบริการพืน้ฐาน
ทางสงัคม สาธารณปูโภค สาธารณปูการ อยา่งเพียงพอและได้มาตรฐาน มีระบบคมนาคมขนสง่ท่ีสมบรูณ์และ
มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมเอกลกัษณ์ศิลปวฒันธรรมของชาติ และเป็นศนูย์กลางทางเศรษฐกิจ วิทยาการ การ
บริหาร และการปกครองของประเทศ 

ข้อ ๖ ผงัเมืองรวมตามกฎกระทรวงนีมี้นโยบายเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพฒันากรุงเทพมหานคร
เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของผงัเมืองรวม ดงัตอ่ไปนี ้

(๑) สง่เสริมความเป็นเมืองน่าอยูโ่ดยการพฒันาบริการทางสงัคม สาธารณปูโภคและสาธารณปูการให้
เพียงพอและได้มาตรฐาน 

(๒) ส่งเสริมการเป็นศนูย์กลางทางเศรษฐกิจในด้านธุรกิจ  พาณิชยกรรมและการบริการท่ีสําคญัของ
ประเทศและภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

(๓) ส่งเสริมการเป็นศนูย์กลางด้านการท่องเท่ียว และเป็นทางผ่านเข้าออกของประเทศและภูมิภาค
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

(๔) ส่งเสริมการเป็นศนูย์กลางการบริหารการปกครอง และเป็นท่ีตัง้ของสถาบนัท่ีสําคญัของประเทศ
และนานาประเทศ 

(๕) สง่เสริมและพฒันาระบบขนสง่มวลชน และเช่ือมโยงโครงขา่ยระบบคมนาคมขนสง่ให้สมบรูณ์และ
มีประสทิธิภาพ 

(๖) สง่เสริมการพฒันา ปรับปรุง และฟืน้ฟยูา่นท่ีอยูอ่าศยั และศนูย์ชมุชน 



(๗) สง่เสริมอตุสาหกรรมการผลติท่ีต้องใช้ทกัษะ แรงงานฝีมือและเทคโนโลยีชัน้สงูท่ีไม่มีความเส่ียงตอ่
อบุตัภิยัและปราศจากมลพิษ 

(๘) ดํารงรักษาพืน้ท่ีเกษตรกรรมท่ีมีความอดุมสมบรูณ์ 
(๙) อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมท่ีมีคุณค่าทางศิลปกรรม สถาปัตยกรรม 

ประวตัศิาสตร์ และโบราณคดี 
(๑๐) อนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติท่ีคงคณุค่าความงดงามบํารุงรักษาฟืน้ฟู คณุภาพ   สิ่งแวดล้อมและ

ป้องกนัปัญหาจากภยัธรรมชาต ิ
ข้อ ๗ เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของผงัเมืองรวมนี ้ให้มีมาตรการดงัตอ่ไปนี ้
(๑) ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองท่ีดนิท่ีประสงค์จะใช้ท่ีดินเพ่ือก่อสร้างอาคารหรือประกอบกิจการท่ีต้อง

ขออนุญาตหรือต้องแจ้งต่อเจ้าพนกังานตามกฎหมาย แจ้งการใช้ประโยชน์ท่ีดิน หรือการเปล่ียนแปลงการใช้
ประโยชน์ท่ีดนิตอ่เจ้าพนกังานท้องถ่ิน 

(๒) ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องใช้เป็นแนวทางในการจดังบประมาณเพ่ือพฒันาเมืองโดยยึดแนวทางท่ี
กําหนดไว้ในผงัเมืองรวมเป็นหลกั 

ข้อ ๘ การใช้ประโยชน์ท่ีดินภายในเขตผงัเมืองรวม ให้เป็นไปตามแผนผงักําหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดิน
ตามท่ีได้จําแนกประเภท แผนผงัแสดงท่ีโล่ง แผนผงัแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งและรายการประกอบ
แผนผงัท้ายกฎกระทรวงนี ้

ข้อ ๙ การใช้ประโยชน์ท่ีดินตามแผนผงักําหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดินตามท่ีได้จําแนกประเภทท้าย
กฎกระทรวงนี ้ให้เป็นไปดงัตอ่ไปนี ้

(๑) ท่ีดินประเภท ย. ๑ ถึง ย. ๔ ท่ีกําหนดไว้เป็นสีเหลือง ให้เป็นท่ีดินประเภทท่ีอยู่อาศยัหนาแน่นน้อย 
โดยมีวตัถปุระสงค์และจําแนกเป็นบริเวณ ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ท่ีดินประเภท ย. ๑ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือสง่เสริมสภาพแวดล้อมของการอยู่อาศยับริเวณเขต
ชานเมือง จําแนกเป็นบริเวณ ย. ๑ - ๑ ถึง ย. ๑ – ๗ 

(ข) ท่ีดินประเภท ย. ๒ มีวตัถุประสงค์เพ่ือรองรับการขยายตวัของท่ีอยู่อาศยัในบริเวณชาน
เมือง จําแนกเป็นบริเวณ ย. ๒ - ๑ ถึง ย. ๒ – ๑๖ 

(ค) ท่ีดินประเภท ย. ๓ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือดํารงรักษาสภาพแวดล้อมของการอยู่อาศยับริเวณ
ระหว่างเขตเมืองชัน้ในกบัเขตชานเมือง และบริเวณโดยรอบศนูย์ชุมชน จําแนกเป็นบริเวณ ย. ๓ - ๑ 
ถึง ย. ๓ – ๑๐๖ 



(ง) ท่ีดินประเภท ย. ๔ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือดํารงรักษาสภาพแวดล้อมของการอยู่อาศยับริเวณ
ระหวา่งเขตเมืองชัน้ในกบัเขตชานเมืองท่ีมีความสะดวกในการเดนิทาง จําแนกเป็นบริเวณ ย. ๔ - ๑ ถึง 
ย. ๔ – ๔๕ 
(๒)  ท่ีดินประเภท ย. ๕ ถึง ย. ๗ ท่ีกําหนดไว้เป็นสีส้ม ให้เป็นท่ีดินประเภทท่ีอยู่อาศยัหนาแน่นปาน

กลาง โดยมีวตัถปุระสงค์และจําแนกเป็นบริเวณ ดงัตอ่ไปนี ้
(ก) ท่ีดินประเภท ย. ๕ มีวตัถุประสงค์เพ่ือรองรับการขยายตวัของท่ีอยู่อาศยัจากเขตเมือง

ชัน้ใน โดยเป็นท่ีอยู่อาศยัหนาแน่นปานกลางท่ีมีสภาพแวดล้อมดีในบริเวณพืน้ท่ีต่อเน่ืองกบัเขตเมือง
ชัน้ในและบริเวณศนูย์ชมุชนชานเมือง จําแนกเป็นบริเวณ ย. ๕ - ๑ ถึง ย. ๕ – ๒๘ 

(ข) ท่ีดินประเภท ย. ๖ มีวัตถุประสงค์เพ่ือรองรับการอยู่อาศัยใกล้แหล่งงานบริเวณพืน้ท่ี
ต่อเน่ืองกับศูนย์ชุมชนชานเมือง ศูนย์พาณิชยกรรมชุมชน และเขตอุตสาหกรรมจําแนกเป็นบริเวณ    
ย. ๖ - ๑ ถึง ย. ๖ – ๕๑ 

(ค) ท่ีดินประเภท ย. ๗ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือรองรับการอยู่อาศยัในบริเวณพืน้ท่ีต่อเน่ืองกบัเขต
เมืองชัน้ในซึง่อยูใ่นเขตการให้บริการของระบบขนสง่มวลชนจําแนกเป็นบริเวณ ย. ๗-๑ ถึง ย. ๗-๒ 
(๓) ท่ีดินประเภท ย. ๘ ถึง ย. ๑๐ ท่ีกําหนดไว้เป็นสีนํา้ตาล ให้เป็นท่ีดินประเภทท่ีอยู่อาศยัหนาแน่น

มาก โดยมีวตัถปุระสงค์และจําแนกเป็นบริเวณ ดงัตอ่ไปนี ้
(ก)  ท่ีดินประเภท ย. ๘ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือรองรับการอยู่อาศยัในบริเวณพืน้ท่ีเมืองชัน้ในและ

บริเวณริมแม่นํา้เจ้าพระยา ท่ีมีการส่งเสริมและดํารงรักษาทัศนียภาพ และสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาตจํิาแนกเป็นบริเวณ ย. ๘ - ๑ ถึง ย. ๘ – ๒๑ 

(ข) ท่ีดินประเภท ย. ๙ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือรองรับการอยู่อาศยัในบริเวณพืน้ท่ีเมืองชัน้ในซึง่อยู่
ในเขตการให้บริการของระบบขนสง่มวลชน จําแนกเป็นบริเวณ ย. ๙ - ๑ ถึง ย. ๙ – ๔๒ 

(ค) ท่ีดินประเภท ย. ๑๐ มีวตัถุประสงค์เพ่ือรองรับการอยู่อาศยัในบริเวณพืน้ท่ีเมืองชัน้ในท่ี
ตอ่เน่ืองกบัย่านพาณิชยกรรมศนูย์กลางเมือง และในเขตการให้บริการของระบบขนสง่มวลชนจําแนก
เป็นบริเวณ ย. ๑๐ - ๑ ถึง ย. ๑๐ – ๑๘ 
(๔) ท่ีดินประเภท พ. ๑ ถึง พ. ๕ ท่ีกําหนดไว้เป็นสีแดง ให้เป็นท่ีดินประเภท พาณิชยกรรม โดยมี

วตัถปุระสงค์และจําแนกเป็นบริเวณ ดงัตอ่ไปนี ้
(ก) ท่ีดินประเภท พ. ๑ มีวตัถุประสงค์ให้ใช้ประโยชน์เป็นพาณิชยกรรมชุมชน เพ่ือกระจาย

กิจกรรมการค้าและการบริการท่ีอํานวยความสะดวกต่อการดํารงชีวิตประจําวันของประชาชนใน
บริเวณท่ีอยูอ่าศยัชานเมือง จําแนกเป็นบริเวณ พ. ๑ - ๑ ถึง พ. ๑ – ๑๖ 



(ข)  ท่ีดินประเภท พ. ๒ มีวตัถปุระสงค์ให้ใช้ประโยชน์เป็นศนูย์พาณิชยกรรมชมุชนย่อย เพ่ือ
กระจายกิจการการค้าและบริการท่ีอํานวยความสะดวกต่อการดํารงชีวิตประจําวนัของประชาชนใน
เขตชมุชน ในพืน้ท่ีเขตตอ่เมืองและชานเมือง จําแนกเป็นบริเวณ พ. ๒ - ๑ ถึง   พ. ๒ – ๓ 

(ค) ท่ีดินประเภท พ. ๓ มีวตัถุประสงค์ให้ใช้ประโยชน์เป็น ศนูย์พาณิชยกรรมชุมชนรองและ
พาณิชยกรรมเมือง เพ่ือรองรับการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจการค้าและการบริการ รวมทัง้การค้าและ
การบริการเฉพาะประเภทท่ีให้บริการแก่ประชาชนโดยทัว่ไป จําแนกเป็นบริเวณ พ. ๓-๑ ถงึ พ. ๓-๓๖ 

(ง) ท่ีดนิประเภท พ. ๔ มีวตัถปุระสงค์ให้ใช้ประโยชน์เป็นศนูย์ชมุชนชานเมือง และศนูย์พาณิช
ยกรรมรอง เพ่ือส่งเสริมความเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ การค้า การบริการ และสันทนาการ ท่ีจะ
ก่อให้เกิดความสมดลุระหว่างท่ีอยู่อาศยัและแหล่งงานของประชาชนท่ีอยู่อาศยับริเวณเขตชานเมือง
และเพ่ือสง่เสริมการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ การค้า การบริการ และสนัทนาการ ในบริเวณโดยรอบ
ศนูย์คมนาคมของระบบขนสง่มวลชนและเขตรองรับการขยายตวัทางเศรษฐกิจของศนูย์พาณิชยกรรม
หลกัจําแนกเป็นบริเวณ พ. ๔ - ๑ ถึง พ. ๔ – ๑๑ 

(จ) ท่ีดินประเภท พ. ๕ มีวตัถปุระสงค์ให้ใช้ประโยชน์เป็นศนูย์พาณิชยกรรมหลกั เพ่ือส่งเสริม
ความเป็นศนูย์กลางทางธุรกิจ การค้า การบริการ และการท่องเท่ียวในระดบัภมูิภาคเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต้ จําแนกเป็นบริเวณ พ. ๕ - ๑ ถึง พ. ๕ – ๗ 
(๕) ท่ีดินประเภท อ. ๑ และ อ. ๒ ท่ีกําหนดไว้เป็นสีม่วง ให้เป็นท่ีดินประเภทอุตสาหกรรม โดยมี

วตัถปุระสงค์และจําแนกเป็นบริเวณ ดงัตอ่ไปนี ้
(ก)  ท่ีดินประเภท อ. ๑ มีวตัถุประสงค์เพ่ือเป็นเขตอุตสาหกรรม เพ่ือการบริหารและจดัการ

ด้านสิ่งแวดล้อมสําหรับการประกอบกิจกรรมประเภทอตุสาหกรรมการผลิตท่ีมีมลพิษน้อยจําแนกเป็น
บริเวณ อ. ๑ - ๑ ถึง อ. ๑ – ๕ 

(ข)  ท่ีดนิประเภท อ. ๒ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือนิคมอตุสาหกรรม ซึง่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย วา่ด้วย
การนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย  จําแนกเป็นบริเวณ อ. ๒ - ๑ ถึง อ. ๒ – ๙ 
(๖) ท่ีดินประเภท อ. ๓ ท่ีกําหนดไว้เป็นสีเม็ดมะปราง ให้เป็นท่ีดินประเภทคลังสินค้า โดยมี

วตัถปุระสงค์เพ่ือคลงัสินค้า การเก็บและขนถ่ายสินค้าเพ่ือการขนส่งในระดบัภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
จําแนกเป็นบริเวณ อ. ๓ 

(๗) ท่ีดินประเภท ก. ๑ และ ก. ๒ ท่ีกําหนดไว้เป็นสีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว ให้เป็นท่ีดิน
ประเภทอนรัุกษ์ชนบทและเกษตรกรรม โดยมีวตัถปุระสงค์และจําแนกเป็นบริเวณ ดงัตอ่ไปนี ้

 



(ก)  ท่ีดนิประเภท ก. ๑ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือการสงวนรักษาสภาพทางธรรมชาติของพืน้ท่ีชนบท
และเกษตรกรรม ในบริเวณท่ีมีข้อจํากดัด้านการระบายนํา้และมีความเส่ียงตอ่การเกิดอทุกภยั จําแนก
เป็น บริเวณ ก. ๑ - ๑ ถึง ก. ๑ – ๒๐ 

(ข)  ท่ีดนิประเภท ก. ๒ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือการสงวนรักษาสภาพทางธรรมชาติของพืน้ท่ีชนบท
และเกษตรกรรม จําแนกเป็นบริเวณ ก. ๒ - ๑ ถึง ก. ๒ – ๒๑ 
(๘) ท่ีดินประเภท ก. ๓ และ ก. ๔ ท่ีกําหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็นท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

โดยมีวตัถปุระสงค์และจําแนกเป็นบริเวณ ดงัตอ่ไปนี ้
(ก) ท่ีดินประเภท ก. ๓ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือเกษตรกรรม การสงวนรักษาสภาพทางธรรมชาติ

และการสง่เสริมเศรษฐกิจการเกษตร จําแนกเป็นบริเวณ ก. ๓ - ๑ ถึง ก. ๓ – ๔๘ 
(ข) ท่ีดินประเภท ก. ๔ มีวตัถุประสงค์เพ่ือเป็นชุมชนและศนูย์กลางการให้บริการทางสงัคม

และการสง่เสริมเศรษฐกิจชมุชนในพืน้ท่ีชนบทและเกษตรกรรม จําแนกเป็นบริเวณ ก.๔-๑ ถึง ก.๔-๑๕ 
(๙) ท่ีดินประเภท ศ. ๑ และ ศ. ๒ ท่ีกําหนดไว้เป็นสีนํา้ตาลอ่อน ให้เป็นท่ีดินประเภทอนุรักษ์และ

สง่เสริมศลิปวฒันธรรมไทย โดยมีวตัถปุระสงค์และจําแนกเป็นบริเวณ  ดงัตอ่ไปนี ้
(ก)  ท่ีดินประเภท ศ.๑ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือการอนรัุกษ์และส่งเสริมเอกลกัษณ์ศิลปวฒันธรรม

ของชาต ิและสง่เสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้านการท่องเท่ียว จําแนกเป็นบริเวณ ศ.๑ - ๑ ถึง ศ.๑ – ๖ 
(ข)  ท่ีดินประเภท ศ. ๒ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือการอนรัุกษ์และสง่เสริมเอกลกัษณ์ศิลปวฒันธรรม

ของชาติ และส่งเสริมกิจกรรมด้านพาณิชยกรรม การบริการ และการท่องเท่ียวในเขตอนุรักษ์
ศลิปวฒันธรรมจําแนกเป็นบริเวณ ศ. ๒ 
(๑๐) ท่ีดินประเภท  ส .  ท่ี กําหนดไว้เป็นสีนํา้เ งิน  ให้เป็นท่ีดินประเภทสถาบันราชการการ

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสถาบันราชการและกิจการของรัฐท่ีเก่ียวกับการ
สาธารณปูโภค สาธารณปูการ หรือสาธารณประโยชน์ จําแนกเป็นบริเวณ ส. - ๑ ถึง ส. – ๕๓ 

ข้อ ๑๐ การใช้ประโยชน์ท่ีดินตามแผนผงักําหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ตามท่ีได้จําแนกประเภทและ
แผนผงัแสดงท่ีโลง่ท้ายกฎกระทรวงนี ้และท่ีดนินัน้ตัง้อยูริ่มถนนตอ่ไปนี ้ให้มี ท่ีวา่งห่างจากแนวเขตทาง ไม่น้อย
กวา่ ๒ เมตร เพ่ือปลกูต้นไม้ เว้นแตเ่ป็นการก่อสร้างรัว้ กําแพง ป้อมยาม ป้ายช่ืออาคารหรือสถานประกอบการ 
ป้ายสถานีบริการนํา้มนัเชือ้เพลงิหรือสถานีบริการก๊าซ ทางเข้าออกของอาคารหรือทางเข้าออกของรถ 

(๑) ซอยสขุมุวิท ๗๗ (ซอยอ่อนนชุ) ทัง้สองฟาก จากบริเวณท่ีซอยสขุมุวิท ๗๗    (ซอยอ่อนนชุ) ตดักบั
ถนนศรีนครินทร์ ไปทางทิศตะวนัออก จนบรรจบกบัถนนร่มเกล้า 

(๒) ถนนกรุงธนบุรีทัง้สองฟาก จากบริเวณท่ีถนนกรุงธนบุรี บรรจบกบัถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินไป
ทางทิศตะวนัออก จนจดเชิงสะพานสมเดจ็พระเจ้าตากสนิ 



(๓) ถนนกาญจนาภิเษกทัง้สองฟาก   จากสะพานข้ามคลองบางจาก ไปทางทิศใต้  จนจดจุดตดัของ
ถนนกาญจนาภิเษกกบัถนนพระรามท่ี ๒ 

(๔) ถนนแจ้งวฒันะทัง้สองฟาก จากอนสุาวรีย์พิทกัษ์รัฐธรรมนญู ไปทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือจนจด
สะพานข้ามคลองสง่นํา้การประปานครหลวง 

(๕) ถนนฉลองกรุงทัง้สองฟาก จากสะพานข้ามคลองลํากอไผ่ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจน
บรรจบกบัถนนสวุินทวงศ์ 

(๖) ถนนเช่ือมสมัพนัธ์ทัง้สองฟาก จากบริเวณท่ีถนนเช่ือมสมัพนัธ์บรรจบกบั       ถนนสวุินทวงศ์ไป
ทางทิศเหนือ จนบรรจบกบัถนนเลียบวารี 

(๗) ถนนนวมินทร์ทัง้สองฟาก จากบริเวณท่ีถนนรามคําแหงบรรจบกบัถนนนวมินทร์ ไปทางทิศเหนือ
จนบรรจบกบัถนนรามอินทรา 

(๘) ถนนบรมราชชนนีทัง้สองฟาก ในบริเวณตอ่ไปนี ้
(ก) จากบริเวณท่ีคลองควายตดักบัถนนบรมราชชนนี ไปทางทิศตะวนัตก จนจดสะพานข้าม

คลองทวีวฒันา 
(ข) จากบริเวณท่ีถนนบรมราชชนนีตดักับถนนจรัญสนิทวงศ์ ไปทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ

และทิศตะวนัตกเฉียงใต้ จนจดทางรถไฟสายใต้ 
(๙) ถนนพระรามท่ี ๒ ทัง้สองฟาก จากบริเวณท่ีถนนพระรามท่ี ๒ บรรจบกบัถนนสขุสวสัดิ์ไปทางทิศ

ตะวนัตกเฉียงใต้ จนจดแนวเขตผงัเมืองรวมด้านตะวนัตก 
(๑๐) ถนนพระรามท่ี ๓ ทัง้สองฟาก จากบริเวณท่ีถนนพระรามท่ี ๓ ตดักบัถนนเจริญกรุงและถนนตก 

ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงใต้และทิศเหนือ จนจดจดุบรรจบของถนนนางลิน้จ่ีกบัถนนพระรามท่ี ๓ 
(๑๑) ถนนพระรามท่ี ๙ ทัง้สองฟาก จากบริเวณท่ีถนนพระรามท่ี ๙ บรรจบกบัถนนรัชดาภิเษกไปทาง

ทิศตะวนัออก จนจดจดุตดัของถนนพระรามท่ี ๙ กบัถนนรามคําแหง 
(๑๒) ถนนร่มเกล้า ในบริเวณตอ่ไปนี ้

(ก) ถนนร่มเกล้าฟากตะวนัตก จากบริเวณท่ีถนนร่มเกล้าตดักบัถนนรามคําแหง ไปทางทิศใต้
จนบรรจบกบัซอยสขุมุวิท ๗๗ (ซอยออ่นนชุ) 

(ข) ถนนร่มเกล้าทัง้สองฟาก จากบริเวณท่ีถนนร่มเกล้า บรรจบกบัถนน      สวุินทวงศ์ไปทาง
ทิศใต้ จนจดจดุตดัของถนนร่มเกล้ากบัถนนรามคําแหง 
(๑๓) ถนนรัชดาภิเษกทัง้สองฟาก ในบริเวณตอ่ไปนี ้

(ก )  จากบริ เวณท่ีถนน รัชดาภิ เษกบรรจบกับถนนกรุง เทพ  - นนทบุ รี  ไปทางทิศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือและทิศตะวนัออก จนจดคลองเปรมประชากร 



(ข) จากบริเวณท่ีถนนรัชดาภิเษกบรรจบกบัถนนพระรามท่ี ๙ และถนนอโศก-ดินแดง ไปทาง
ทิศเหนือและทิศตะวนัตก จนจดจดุตดัของถนนรัชดาภิเษกกบัถนนวิภาวดีรังสติ 

(ค) จากบริเวณท่ีถนนรัชดาภิเษกบรรจบกับ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินไปทางทิศตะวนัตก
เฉียงเหนือ จนบรรจบกบัถนนเพชรเกษม 

(ง) จากบริเวณท่ีถนนรัชดาภิเษกตดักบัถนนสนุทรโกษา และถนนอาจณรงค์   ไปทางทิศเหนือ
จนบรรจบกบัถนนสขุมุวิท 
(๑๔) ถนนรามคําแหงทัง้สองฟาก จากบริเวณท่ีถนนรามคําแหงตดักับถนนศรีนครินทร์ ไปทางทิศ

ตะวนัออกเฉียงเหนือ จนบรรจบกบัถนนสวุินทวงศ์ 
(๑๕) ถนนรามอินทราทัง้สองฟาก จากอนสุาวรีย์พิทกัษ์รัฐธรรมนญู ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงใต้และ

ทิศตะวนัออก จนบรรจบกบัถนนสวุินทวงศ์และถนนเสรีไทย 
(๑๖) ถนนวงศ์สวา่งทัง้สองฟาก จากเชิงสะพานพระรามท่ี ๗ ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือจนบรรจบ

กบัถนนกรุงเทพ – นนทบรีุ 
(๑๗) ถนนศรีนครินทร์ทัง้สองฟาก จากบริเวณท่ีถนนศรีนครินทร์ตดักบัถนนรามคําแหง ไปทางทิศใต้

จนจดจดุตดัของถนนศรีนครินทร์กบัถนนบางนา – ตราด 
(๑๘) ถนนสริินธรทัง้สองฟาก จากบริเวณท่ีถนนสริินธร บรรจบถนนจรัญสนิทวงศ์   ไปทางทิศตะวนัตก

จนบรรจบกบัถนนบรมราชชนนี 
(๑๙) ถนนสวุินทวงศ์ทัง้สองฟาก ในบริเวณตอ่ไปนี ้

(ก) จากบริเวณท่ีถนนสวุินทวงศ์บรรจบกับถนนรามอินทราและถนนสีหบุรานุกิจ ไปทางทิศ
ตะวนัออก จนจดจดุบรรจบของถนนรามคําแหงกบัถนนสวุินทวงศ์ 

(ข) ถนนสวุินทวงศ์ทัง้สองฟาก จากสะพานข้ามคลองต้นไทรไปทางทิศตะวนัออกจนจดกับ
แนวเขตผงัเมืองรวมด้านตะวนัออก 
(๒๐) ถนนเสรีไทยทัง้สองฟาก  จากบริเวณท่ีถนนเสรีไทยบรรจบกับถนนนวมินทร์ไปทางทิศ

ตะวนัออกเฉียงเหนือ จนบรรจบกบัถนนรามอินทราและถนนสีหบรุานกิุจ 
(๒๑) ถนนราชพฤกษ์ทัง้สองฟาก จากบริเวณท่ีถนนราชพฤกษ์บรรจบกบัถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน 

ไปทางทิศตะวนัตก จนบรรจบกบัถนนเพชรเกษม 
(๒๒) ถนนอทุยานทัง้สองฟาก จากบริเวณท่ีถนนอทุยานบรรจบกบัถนนพทุธมณฑลสาย ๓ ไปทางทิศ

ตะวนัตก จนจดแนวเขตผงัเมืองรวมด้านตะวนัตก 
 



ข้อ ๑๑  การใช้ประโยชน์ท่ีดินตามแผนผงักําหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ตามท่ีได้จําแนกประเภทและ
แผนผงัแสดงท่ีโล่งท้ายกฎกระทรวงนี ้และท่ีดินนัน้ตัง้อยู่ริมแหล่งนํา้สาธารณะ ท่ีมีความกว้างน้อยกว่า ๑๐ 
เมตร ให้มีท่ีวา่งเพ่ือปลกูต้นไม้ตามแนวขนานกบัเขตแหลง่นํา้สาธารณะนัน้ ไม่น้อยกว่า ๓ เมตร แตถ้่าแหลง่นํา้
สาธารณะมีความกว้างตัง้แต่ ๑๐ เมตร ขึน้ไป ให้มีท่ีว่างเพ่ือปลูกต้นไม้ตามแนวขนานกับเขตแหล่งนํา้
สาธารณะนัน้ ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพ่ือการคมนาคมขนส่งทางนํา้การสาธารณูปโภค 
เข่ือน รัว้ หรือกําแพง 

การใช้ประโยชน์ท่ีดนิลว่งลํา้เข้าไปเหนือนํา้ ในนํา้ หรือใต้นํา้ของแหลง่นํา้สาธารณะให้ใช้ประโยชน์ เพ่ือ
การคมนาคมขนสง่ทางนํา้ การสาธารณปูโภค เข่ือน สะพาน ท่อ สายเคเบิล คานเรือ และโรงสบูนํา้ สําหรับการ
ใช้ประโยชน์ท่ีดินเพ่ือวตัถปุระสงค์อ่ืนให้กระทําได้เฉพาะเพ่ือประโยชน์สาธารณะและต้องไม่กระทบต่อการใช้
ประโยชน์ในแหลง่นํา้สาธารณะร่วมกนัของประชาชน 

ข้อ ๑๒   ท่ีดินประเภท ย. ๑ ให้ใช้ประโยชน์ท่ีดินเพ่ือการอยู่อาศยัประเภทบ้านเด่ียว สถาบนัราชการ
การสาธารณปูโภคและสาธารณปูการเป็นสว่นใหญ่ สําหรับการใช้ประโยชน์ท่ีดินเพ่ือกิจการอ่ืน ให้ใช้ได้ไม่เกิน
ร้อยละสบิของท่ีดนิประเภทนีใ้นแตล่ะบริเวณ 

ท่ีดนิประเภทนี ้ห้ามใช้ประโยชน์ท่ีดนิเพ่ือกิจการตามท่ีกําหนดดงัตอ่ไปนี ้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และจําพวกท่ี

กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบญัชีท้ายกฎกระทรวงนี ้
(๒) สถานท่ีบรรจุก๊าซ สถานท่ีเก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการบรรจุก๊าซ

ปิโตรเลียมเหลว เว้นแตส่ถานท่ีจําหน่ายอาหารท่ีใช้ก๊าซ 
(๓) สถานท่ีท่ีใช้ในการเก็บนํา้มันเชือ้เพลิงเพ่ือจําหน่ายท่ีต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการ

ควบคมุนํา้มนัเชือ้เพลิง เว้นแต่สถานีบริการนํา้มนัเชือ้เพลิงท่ีตัง้อยู่ริมถนนสาธารณะท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อย
กวา่ ๑๖ เมตร ยาวตอ่เน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือมตอ่กบัถนนสาธารณะอ่ืนท่ีมีขนาดเขตทางไมน้่อยกวา่  
๑๖เมตร 

(๔) การเลีย้งสตัว์ทกุชนิดเพ่ือการค้าท่ีอาจก่อเหตรํุาคาญตามกฎหมายวา่ด้วยการสาธารณสขุ 
(๕) การเพาะเลีย้งสตัว์นํา้เคม็หรือนํา้กร่อย 
(๖) สสุานและฌาปนสถานตามกฎหมายวา่ด้วยสสุานและฌาปนสถาน 
(๗) โรงแรมตามกฎหมายวา่ด้วยโรงแรม 
(๘) โรงมหรสพตามกฎหมายวา่ด้วยการควบคมุอาคาร 
(๙) สถานบริการตามกฎหมายวา่ด้วยสถานบริการ 



(๑๐) การจดัสรรท่ีดินทุกประเภท เว้นแต่การจดัสรรท่ีดินเพ่ือการอยู่อาศยัประเภทบ้านเด่ียว ท่ีมีพืน้
ท่ีดนิแปลงยอ่ยไมน้่อยกวา่แปลงละ ๑๐๐ ตารางวา 

(๑๑) การอยูอ่าศยัประเภทบ้านแฝด บ้านแถว ห้องแถว ตกึแถว อาคารอยูอ่าศยั รวมอาคารขนาดใหญ่ 
อาคารสงู หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ เว้นแต่กรณีท่ีอยู่ภายใต้การดําเนินการของกรุงเทพมหานคร การเคหะ
แห่งชาต ิหรือสถาบนัพฒันาองค์กรชมุชน (องค์การมหาชน) เพ่ือเป็นท่ีอยูอ่าศยัสําหรับผู้ มีรายได้น้อย 

(๑๒) การประกอบพาณิชยกรรมทกุประเภท เว้นแตก่ารประกอบพาณิยกรรม ท่ีมีพืน้ท่ีประกอบการ ไม่
เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ซึง่ไมใ่ช่ห้องแถวหรือตกึแถว และการประกอบพาณิชยกรรม ประเภทสถานีบริการนํา้มนั
เชือ้เพลงิท่ีได้รับยกเว้นตาม (๓) 

(๑๓) สํานกังาน เว้นแต่สํานกังานท่ีมีพืน้ท่ีประกอบการไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร     ซึ่งไม่ใช่ห้องแถว
หรือตึกแถว และสํานกังานท่ีใช้ประโยชน์เป็นสโมสรของโครงการจัดสรรท่ีดินด้วยซึ่งไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่
อาคารสงู หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ 

(๑๔) การติดตัง้ หรือก่อสร้างป้ายท่ีมีขนาดเกิน ๑ ตารางเมตร หรือมีนํา้หนกัรวม    ทัง้โครงสร้าง เกิน 
๑๐ กิโลกรัม เว้นแตป้่ายช่ืออาคารหรือสถานประกอบการ และป้ายสถานีบริการนํา้มนัเชือ้เพลงิ 

(๑๕) สถานท่ีเก็บสนิค้า สถานีรับสง่สนิค้าหรือการประกอบกิจการรับสง่สนิค้า 
(๑๖) ศนูย์ประชมุหรืออาคารแสดงสนิค้า 
(๑๗) ตลาด 
(๑๘) โรงฆา่สตัว์หรือโรงพกัสตัว์ตามกฎหมายวา่ด้วย การควบคมุการฆา่สตัว์และจําหน่ายเนือ้สตัว์ 
(๑๙) ไซโลเก็บผลติผลทางการเกษตร 
(๒๐) สวนสนกุหรือสวนสตัว์ 
(๒๑) สถานศกึษาท่ีมีจํานวนห้องเรียนเกินกวา่ ๑๕ ห้อง 
(๒๒) สถานพยาบาลประเภทท่ีรับผู้ ป่วยไว้ค้างคืนตามกฎหมายวา่ด้วยสถานพยาบาล 
(๒๓) การกําจดัสิง่ปฏิกลูและมลูฝอย 
(๒๔) การกําจดัวตัถอุนัตรายตามกฎหมายวา่ด้วยวตัถอุนัตราย 
(๒๕) การซือ้ขายหรือเก็บชิน้สว่นเคร่ืองจกัรกลเก่า 
(๒๖) การซือ้ขายหรือเก็บเศษวสัด ุ
 
 
 
 



การใช้ประโยชน์ท่ีดนิประเภทนี ้ให้เป็นไปดงัตอ่ไปนี ้
(๑) มีอตัราส่วนพืน้ท่ีอาคารรวมต่อพืน้ท่ีดินไม่เกิน ๑ : ๑ ทัง้นี ้ท่ีดินแปลงใดท่ีได้    ใช้ประโยชน์แล้ว 

หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะก่ีครัง้ก็ตาม อตัราส่วนพืน้ท่ีอาคารรวม   ต่อพืน้ท่ีดินของท่ีดินแปลงท่ี
เกิดจากการแบง่แยกหรือแบง่โอนทัง้หมด รวมกนัต้องไมเ่กิน ๑ : ๑ 

(๒) มีอตัราสว่นของท่ีวา่งตอ่พืน้ท่ีอาคารรวมไม่น้อยกว่าร้อยละส่ีสิบ แตอ่ตัราสว่นของท่ีว่าง ต้องไม่ต่ํา
กวา่เกณฑ์ขัน้ต่ําของท่ีวา่งอนัปราศจากสิง่ปกคลมุตามกฎหมายวา่ด้วยการควบคมุอาคาร ทัง้นี ้ท่ีดินแปลงใดท่ี
ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หากมีการแบง่แยกหรือแบง่โอนไมว่า่จะ  ก่ีครัง้ก็ตามอตัราสว่นของท่ีวา่งตอ่พืน้ท่ีอาคารรวม
ของท่ีดนิแปลงท่ีเกิดจากการแบง่แยกหรือแบง่โอนทัง้หมด รวมกนัต้องไมน้่อยกวา่ร้อยละส่ีสบิ 

(๓) มีท่ีวา่งโดยรอบอาคารไมน้่อยกวา่ ๒ เมตร 
(๔) ให้ดําเนินการได้ในอาคารท่ีมีความสงูไม่เกิน ๑๒ เมตร โดยให้วดัจากระดบัถนนถึงยอดผนงัชัน้สงู

สดุ  ความในวรรคสาม (๑) และ (๒) ไมใ่ห้ใช้บงัคบัแก่การใช้ประโยชน์ท่ีดนิเพ่ือการอยูอ่าศยัประเภทบ้านเด่ียว 
ความในวรรคสาม (๓) ไม่ให้ใช้บงัคบัแก่การใช้ประโยชน์ท่ีดินเพ่ือการอยู่อาศยัประเภทบ้านเดี่ยว ท่ีมีขนาด
แปลงท่ีดินน้อยกว่าแปลงละ ๔๐ ตารางวา หรือมีด้านใดด้านหนึ่งของแปลงท่ีดินกว้างน้อยกว่า ๖ เมตร ซึ่งมี
การแบง่แยกหรือแบง่โอนก่อนกฎกระทรวงนีใ้ช้บงัคบั 

ข้อ ๑๓  ท่ีดินประเภท ย. ๒ ให้ใช้ประโยชน์ท่ีดินเพ่ือการอยู่อาศยัประเภทบ้านเด่ียวหรือบ้านแฝด
สถาบนัราชการ การสาธารณปูโภคและสาธารณปูการเป็นสว่นใหญ่สําหรับการใช้ประโยชน์ท่ีดนิ เพ่ือกิจการอ่ืน
ให้ใช้ได้ไมเ่กินร้อยละสบิของท่ีดนิประเภทนีใ้นแตล่ะบริเวณ 

ท่ีดนิประเภทนี ้ห้ามใช้ประโยชน์ท่ีดนิเพ่ือกิจการตามท่ีกําหนด ดงัตอ่ไปนี ้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และจําพวกท่ี

กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบญัชีท้ายกฎกระทรวงนี ้ท่ีไม่ก่อเหตรํุาคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสขุ 
หรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาต ิและมีพืน้ท่ีประกอบการไมเ่กิน ๑๐๐ ตารางเมตร 

(๒) การทําผลติภณัฑ์คอนกรีตผสมท่ีไมเ่ข้าขา่ยโรงงาน เว้นแตก่รณี ท่ีเป็นหน่วยงานคอนกรีตผสมเสร็จ
ในลกัษณะชัว่คราวท่ีตัง้อยูใ่นหน่วยงานก่อสร้างหรือบริเวณใกล้เคียง เพ่ือประโยชน์แก่โครงการก่อสร้างนัน้ 

(๓) สถานท่ีบรรจุก๊าซ สถานท่ีเก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการบรรจุก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว และสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ เว้นแต่สถานีบริการก๊าซท่ีตัง้อยู่ริมถนนสาธารณะ ท่ีมีขนาด
เขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร ยาวตอ่เน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือมตอ่กบัถนนสาธารณะอ่ืน ท่ีมีขนาดเขตทาง
ไมน้่อยกวา่ ๑๖ เมตร ร้านจําหน่ายก๊าซ สถานท่ีใช้ก๊าซ และสถานท่ีจําหน่ายอาหารท่ีใช้ก๊าซ 



(๔) สถานท่ีท่ีใช้ในการเก็บนํา้มนัเชือ้เพลิงเพ่ือจําหน่ายท่ีต้องขออนุญาตตามกฎหมาย ว่าด้วยการ
ควบคมุนํา้มนัเชือ้เพลิง เว้นแตส่ถานีบริการนํา้มนัเชือ้เพลิงท่ีตัง้อยู่ริมถนนสาธารณะ  ท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อย
กว่า ๑๖ เมตร ยาวต่อเน่ืองกันโดยตลอดจนไปเช่ือมต่อกับถนนสาธารณะอ่ืน ท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า   
๑๖ เมตร 

(๕) การเลีย้งสตัว์ทกุชนิดเพ่ือการค้าท่ีอาจก่อเหตรํุาคาญตามกฎหมายวา่ด้วยการสาธารณสขุ 
(๖) การเพาะเลีย้งสตัว์นํา้เคม็หรือนํา้กร่อย 
(๗) สสุานและฌาปนสถานตามกฎหมายวา่ด้วยสสุานและฌาปนสถาน 
(๘) โรงแรมตามกฎหมายวา่ด้วยโรงแรม 
(๙) โรงมหรสพตามกฎหมายวา่ด้วยการควบคมุอาคาร 
(๑๐) สถานบริการตามกฎหมายวา่ด้วยสถานบริการ 
(๑๑) การจดัสรรท่ีดินทกุประเภท เว้นแต่การจดัสรรท่ีดินเพ่ือการอยู่อาศยัประเภทบ้านเด่ียวหรือบ้าน

แฝด ท่ีมีพืน้ท่ีดนิแปลงยอ่ยไมน้่อยกวา่แปลงละ ๕๐ ตารางวา 
(๑๒) การอยู่อาศยัประเภทบ้านแถว ห้องแถว ตึกแถว อาคารอยู่อาศยัรวม อาคารขนาดใหญ่ อาคาร

สงู หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ เว้นแตก่รณีท่ีอยู่ภายใต้การดําเนินการของกรุงเทพมหานคร การเคหะแห่งชาต ิ
หรือสถาบนัพฒันาองค์กรชมุชน (องค์การมหาชน) เพ่ือเป็นท่ีอยูอ่าศยัสําหรับผู้ มีรายได้น้อย 

(๑๓) การประกอบพาณิชยกรรมทกุประเภท เว้นแต ่
(ก) การประกอบพาณิชยกรรมซึง่ไมใ่ช่ห้องแถวหรือตกึแถว ดงัตอ่ไปนี ้

๑) การประกอบพาณิชยกรรมท่ีมีพืน้ท่ีประกอบการไมเ่กิน ๑๐๐ ตารางเมตร 
๒) การประกอบพาณิชยกรรมท่ีมีพืน้ท่ีประกอบการเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร แตไ่ม่เกิน 

๒๐๐ ตารางเมตร ท่ีตัง้อยู่ริมถนนสาธารณะ ท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร ยาว
ต่อเน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือมต่อกบัถนนสาธารณะอ่ืน ท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๐ 
เมตร และมีท่ีวา่งด้านหน้าอาคาร ไมน้่อยกวา่ ๖ เมตร 

๓) การประกอบพาณิชยกรรมท่ีมีพืน้ท่ีประกอบการเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 
๓๐๐ ตารางเมตร ท่ีตัง้อยู่ริมถนนสาธารณะ ท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร ยาว
ต่อเน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือมต่อกบัถนนสาธารณะอ่ืน ท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ 
เมตร และมีท่ีวา่งด้านหน้าอาคาร ไมน้่อยกวา่ ๖ เมตร 
(ข) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทสถานีบริการก๊าซ หรือสถานีบริการนํา้มนัเชือ้เพลงิท่ี 

ได้รับยกเว้นตาม (๓) และ (๔) 



(ค) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทตลาดซึง่ไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ อาคารสงู หรืออาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษ ท่ีตัง้อยูริ่มถนนสาธารณะ ท่ีมีขนาดเขตทางไมน้่อยกวา่ ๑๖ เมตร ยาวตอ่เน่ืองกนัโดย
ตลอดจนไปเช่ือมตอ่กบัถนนสาธารณะอ่ืน ท่ีมีขนาดเขตทางไมน้่อยกวา่ ๑๖ เมตร 
(๑๔) สํานกังาน เว้นแตสํ่านกังานท่ีมีพืน้ท่ีประกอบการไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ซึง่ไม่ใช่ห้องแถวหรือ

ตกึแถว และสํานกังานท่ีใช้ประโยชน์เป็นสโมสรของโครงการจดัสรรท่ีดินด้วยซึง่ไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ อาคาร
สงู หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ 

(๑๕) การตดิ ตัง้ หรือก่อสร้างป้ายท่ีมีขนาดเกิน ๑ ตารางเมตร หรือมีนํา้หนกัรวมทัง้โครงสร้างเกิน ๑๐ 
กิโลกรัม ในบริเวณท่ีมีระยะห่างจากวดั โบราณสถาน ทางพิเศษหรือถนนสาธารณะท่ีมีขนาดเขตทาง ตัง้แต ่๔๐ 
เมตร ถึงจดุติด ตัง้ หรือก่อสร้างป้ายน้อยกว่า ๕๐ เมตร เว้นแต่ป้ายช่ืออาคารหรือสถานประกอบการ และป้าย
สถานีบริการนํา้มนัเชือ้เพลงิหรือสถานีบริการก๊าซ 

(๑๖) สถานท่ีเก็บสนิค้า สถานีรับสง่สนิค้าหรือการประกอบกิจการรับสง่สนิค้า 
(๑๗) ศนูย์ประชมุหรืออาคารแสดงสนิค้า 
(๑๘) ไซโลเก็บผลติผลทางการเกษตร 
(๑๙) สวนสนกุหรือสวนสตัว์ 
(๒๐) การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เว้นแต่ท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลหรือ   ได้รับอนุญาตให้

ดําเนินการจากกรุงเทพมหานคร 
(๒๑) การกําจดัวตัถอุนัตรายตามกฎหมายวา่ด้วยวตัถอุนัตราย 
(๒๒) การซือ้ขายหรือเก็บชิน้สว่นเคร่ืองจกัรกลเก่า 
(๒๓) การซือ้ขายหรือเก็บเศษวสัด ุเว้นแต่ท่ีตัง้อยู่ริมถนนสาธารณะท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๐ 

เมตร ยาวตอ่เน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือมตอ่กบัถนนสาธารณะอ่ืนท่ีมีขนาดเขตทางไมน้่อยกวา่ ๑๐ เมตร 
การใช้ประโยชน์ท่ีดนิประเภทนี ้ให้เป็นไปดงัตอ่ไปนี ้
(๑) มีอตัราส่วนพืน้ท่ีอาคารรวมต่อพืน้ท่ีดินไม่เกิน ๑.๕ : ๑ ทัง้นี ้ท่ีดินแปลงใดท่ีได้ใช้ประโยชน์แล้ว 

หากมีการแบ่งแยกหรือแบง่โอนไม่ว่าจะก่ีครัง้ก็ตาม อตัราสว่นพืน้ท่ีอาคารรวมตอ่พืน้ท่ีดินของท่ีดินแปลงท่ีเกิด
จากการแบง่แยกหรือแบง่โอนทัง้หมด รวมกนัต้องไมเ่กิน ๑.๕ : ๑ 

(๒) มีอตัราสว่นของท่ีว่างตอ่พืน้ท่ีอาคารรวมไม่น้อยกว่าร้อยละย่ีสิบแตอ่ตัราส่วนของท่ีว่าง ต้องไม่ต่ํา
กวา่เกณฑ์ขัน้ต่ําของท่ีวา่งอนัปราศจากสิง่ปกคลมุตามกฎหมายวา่ด้วยการควบคมุอาคาร ทัง้นี ้ท่ีดินแปลงใดท่ี
ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หากมีการแบง่แยกหรือแบง่โอนไมว่า่จะ  ก่ีครัง้ก็ตามอตัราสว่นของท่ีวา่งตอ่พืน้ท่ีอาคารรวม
ของท่ีดนิแปลงท่ีเกิดจากการแบง่แยกหรือแบง่โอนทัง้หมด รวมกนัต้องไมน้่อยกวา่ร้อยละย่ีสบิ 



(๓) มีท่ีว่างโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่า ๒ เมตร เว้นแต่การอยู่อาศัยประเภทบ้านเด่ียว ให้มีท่ีว่าง
ด้านหน้าและด้านหลงัของอาคารไม่น้อยกว่า ๒ เมตร และมีท่ีว่างด้านข้างของอาคาร    ไม่น้อยกว่าข้างละ ๑ 
เมตร 

(๔) ให้ดําเนินการได้ในอาคารท่ีมีความสงูไม่เกิน ๑๒ เมตร โดยให้วดัจากระดบัถนนถึงยอดผนงัชัน้สงู
สดุ ความในวรรคสาม (๑) และ (๒) ไม่ให้ใช้บงัคบัแก่การใช้ประโยชน์ท่ีดินเพ่ือการ      อยู่อาศยัประเภทบ้าน
เด่ียวและบ้านแฝดความในวรรคสาม (๓) ไม่ให้ใช้บงัคบัแก่การใช้ประโยชน์ท่ีดินเพ่ือการอยู่อาศยัประเภทบ้าน
เด่ียว ท่ีมีขนาดแปลงท่ีดนิน้อยกว่าแปลงละ ๔๐ ตารางวา หรือมีด้านใดด้านหนึ่งของแปลงท่ีดินกว้าง น้อยกว่า 
๖ เมตร ซึง่มีการแบง่แยกหรือแบง่โอนก่อนกฎกระทรวงนีใ้ช้บงัคบั 

ข้อ ๑๔  ท่ีดนิประเภท ย. ๓ ให้ใช้ประโยชน์ท่ีดนิเพ่ือการอยูอ่าศยัประเภทบ้านเด่ียว บ้านแฝด บ้านแถว 
ห้องแถว หรือตึกแถว สถาบนัราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สําหรับการใช้
ประโยชน์ท่ีดนิเพ่ือกิจการอ่ืนให้ใช้ได้ไมเ่กินร้อยละสบิของท่ีดนิประเภทนีใ้นแตล่ะบริเวณท่ีดินประเภทนี ้ห้ามใช้
ประโยชน์ท่ีดนิเพ่ือกิจการตาม ท่ีกําหนดดงัตอ่ไปนี ้

(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และจําพวก ท่ี
กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบญัชีท้ายกฎกระทรวงนี ้ท่ีไม่ก่อเหตรํุาคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสขุ
หรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาต ิและมีพืน้ท่ีประกอบการไมเ่กิน ๓๐๐ ตารางเมตร 

(๒) การทําผลติภณัฑ์คอนกรีตผสมท่ีไม่เข้าข่ายโรงงาน เว้นแตก่รณีท่ีเป็นหน่วยงานคอนกรีตผสมเสร็จ
ในลกัษณะชัว่คราวท่ีตัง้อยูใ่นหน่วยงานก่อสร้างหรือบริเวณใกล้เคียงเพ่ือประโยชน์แก่โครงการก่อสร้างนัน้ 

(๓) สถานท่ีบรรจุก๊าซ สถานท่ีเก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการบรรจุก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว และสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ เว้นแต่สถานีบริการก๊าซท่ีตัง้อยู่ริมถนนสาธารณะ ท่ีมีขนาด
เขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร ยาวตอ่เน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือมตอ่กบัถนนสาธารณะอ่ืน ท่ีมีขนาดเขตทาง
ไมน้่อยกวา่ ๑๖ เมตร ร้านจําหน่ายก๊าซ สถานท่ีใช้ก๊าซ และสถานท่ีจําหน่ายอาหารท่ีใช้ก๊าซ 

(๔) สถานท่ีท่ีใช้ในการเก็บนํา้มันเชือ้เพลิงเพ่ือจําหน่ายท่ีต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคมุนํา้มนัเชือ้เพลิงเว้นแต่สถานีบริการนํา้มนัเชือ้เพลิงท่ีตัง้อยู่ริมถนนสาธารณะท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อย
กว่า ๑๖ เมตร  ยาวต่อเน่ืองกันโดยตลอดจนไปเช่ือมต่อกับถนนสาธารณะ อ่ืนท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  
๑๖ เมตร 

(๕) การเลีย้งสตัว์ทกุชนิดเพ่ือการค้าท่ีอาจก่อเหตรํุาคาญตามกฎหมายวา่ด้วยการสาธารณสขุ 
(๖) การเพาะเลีย้งสตัว์นํา้เคม็หรือนํา้กร่อย 
(๗) โรงแรมตามกฎหมายวา่ด้วยโรงแรม 



(๘) โรงมหรสพตามกฎหมายวา่ด้วยการควบคมุอาคาร 
(๙) สถานบริการตามกฎหมายวา่ด้วยสถานบริการ 
(๑๐) การอยู่อาศยัประเภทอาคารอยู่อาศยัรวม อาคารขนาดใหญ่ อาคารสงู หรืออาคารขนาดใหญ่

พิเศษเว้นแต ่
(ก) การอยูอ่าศยัประเภทอาคารอยูอ่าศยัรวม ซึง่ไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ อาคารสงู หรืออาคาร

ขนาดใหญ่พิเศษ ท่ีตัง้อยูริ่มถนนสาธารณะ ท่ีมีขนาดเขตทางไมน้่อยกวา่ ๑๐ เมตร ยาวตอ่เน่ืองกนัโดย
ตลอดจนไปเช่ือมต่อกับถนนสาธารณะอ่ืน ท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร หรือตัง้อยู่ภายใน
ระยะ ๕๐๐ เมตร จากจดุศนูย์กลางสถานีรถไฟฟ้าขนสง่มวลชน 

(ข) การอยูอ่าศยัประเภทอาคารขนาดใหญ่ ท่ีตัง้อยู่ริมถนนสาธารณะท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อย
กวา่ ๓๐ เมตร ยาวตอ่เน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือมตอ่กบัถนนสาธารณะอ่ืน ท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อย
กวา่ ๑๖ เมตร หรือตัง้อยูภ่ายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากจดุศนูย์กลางสถานีรถไฟฟ้าขนสง่มวลชน 

(ค) กรณีท่ีอยู่ภายใต้การดําเนินการของกรุงเทพมหานคร การเคหะแห่งชาติหรือสถาบัน
พฒันาองค์กรชมุชน (องค์การมหาชน) เพ่ือเป็นท่ีอยูอ่าศยัสําหรับผู้ มีรายได้น้อย 
(๑๑) การประกอบพาณิชยกรรมท่ีมีพืน้ท่ีประกอบการเกิน ๓๐๐ ตารางเมตรเว้นแต ่

(ก) การประกอบพาณิชยกรรมท่ีมีพืน้ท่ีประกอบการเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร   ซึ่งไม่ใช่อาคาร
ขนาดใหญ่ อาคารสงู หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ท่ีตัง้อยู่ริมถนนสาธารณะท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อย
กวา่ ๑๖ เมตร ยาวตอ่เน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือมตอ่กบัถนนสาธารณะอ่ืน ท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อย
กวา่ ๑๖ เมตร หรือตัง้อยูภ่ายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากจดุศนูย์กลางสถานีรถไฟฟ้าขนสง่มวลชน 

(ข) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ ท่ีตัง้อยู่ริมถนนสาธารณะ ท่ีมีขนาด
เขตทางไมน้่อยกว่า ๓๐ เมตร ยาวตอ่เน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือมตอ่กบัถนนสาธารณะอ่ืน ท่ีมีขนาด
เขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร หรือตัง้อยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากจุดศูนย์กลางสถานีรถไฟฟ้า
ขนสง่มวลชน 

(ค) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทตลาด ซึง่ไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ อาคาสงู หรืออาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษ ท่ีตัง้อยูริ่มถนนสาธารณะ ท่ีมีขนาดเขตทางไมน้่อยกวา่ ๑๖ เมตร ยาวตอ่เน่ืองกนัโดย
ตลอดจนไปเช่ือมตอ่กบัถนนสาธารณะอ่ืน ท่ีมีขนาดเขตทางไมน้่อยกวา่ ๑๖ เมตร 
 
 
 
 



(๑๒) สํานกังานท่ีมีพืน้ท่ีประกอบการเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร เว้นแต ่
(ก) สํานกังานท่ีมีพืน้ท่ีประกอบการเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร ซึง่ไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ อาคาร

สงู หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ท่ีตัง้อยู่ริมถนนสาธารณะ ท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร ยาว
ตอ่เน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือมตอ่กบัถนนสาธารณะอ่ืน ท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร หรือ
ตัง้อยูภ่ายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากจดุศนูย์กลางสถานีรถไฟฟ้าขนสง่มวลชน 

(ข) สํานกังานประเภทอาคารขนาดใหญ่ ท่ีตัง้อยู่ริมถนนสาธารณะท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อย
กวา่ ๓๐ เมตร ยาวตอ่เน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือมตอ่กบัถนนสาธารณะอ่ืน ท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อย
กวา่ ๑๖ เมตร หรือตัง้อยูภ่ายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากจดุศนูย์กลางสถานีรถไฟฟ้าขนสง่มวลชน 

(ค) สํานักงานท่ีใช้ประโยชน์เป็นสโมสรของโครงการจัดสรรท่ีดินด้วย ซึ่งไม่ใช่อาคารขนาด
ใหญ่ อาคารสงู หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
(๑๓) การตดิ ตัง้ หรือก่อสร้างป้ายท่ีมีขนาดเกิน ๑ ตารางเมตร หรือมีนํา้หนกัรวมทัง้โครงสร้างเกิน  

๑๐ กิโลกรัม ในบริเวณท่ีมีระยะห่างจากวดั โบราณสถาน ทางพิเศษหรือถนนสาธารณะท่ีมีขนาดเขตทาง ตัง้แต ่
๔๐ เมตร ถึงจดุติด ตัง้ หรือก่อสร้างป้ายน้อยกว่า ๕๐ เมตร เว้นแต่ป้ายช่ืออาคารหรือสถานประกอบการและ
ป้ายสถานีบริการนํา้มนัเชือ้เพลงิหรือสถานีบริการก๊าซ 

(๑๔) สถานท่ีเก็บสนิค้า สถานีรับสง่สนิค้าหรือการประกอบกิจการรับสง่สนิค้า 
(๑๕) ศนูย์ประชมุหรืออาคารแสดงสนิค้า เว้นแตท่ี่ตัง้อยูริ่มถนนสาธารณะท่ีมีขนาดเขตทางไมน้่อยกว่า 

๓๐ เมตร ยาวตอ่เน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือมตอ่กบัถนนสาธารณะอ่ืน ท่ีมีขนาดเขตทางไมน้่อยกวา่ ๑๖ เมตร 
หรือตัง้อยูภ่ายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากจดุศนูย์กลางสถานีรถไฟฟ้าขนสง่มวลชน 

(๑๖) ไซโลเก็บผลติผลทางการเกษตร 
(๑๗) สวนสนกุหรือสวนสตัว์ เว้นแตส่วนสนกุหรือสวนสตัว์ท่ีตัง้อยู่ริมถนนสาธารณะ ท่ีมีขนาดเขตทาง

ไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร ยาวต่อเน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือมต่อกบัถนนสาธารณะอ่ืน ท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อย
กวา่ ๑๖ เมตร และมีท่ีวา่งโดยรอบจากแนวเขตท่ีดิน ไม่น้อยกวา่ ๑๐ เมตร เพ่ือปลกูต้นไม้ หรือท่ีดําเนินการอยู่
ในอาคารพาณิชยกรรม 

(๑๘) การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เว้นแต่ท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลหรือได้รับอนุญาตให้
ดําเนินการจากกรุงเทพมหานคร 

(๑๙) การกําจดัวตัถอุนัตรายตามกฎหมายวา่ด้วยวตัถอุนัตราย 
(๒๐) การซือ้ขายหรือเก็บชิน้สว่นเคร่ืองจกัรกลเก่า 
(๒๑) การซือ้ขายหรือเก็บเศษวสัด ุเว้นแต่ท่ีตัง้อยู่ริมถนนสาธารณะท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๐ 

เมตร ยาวตอ่เน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือมตอ่กบัถนนสาธารณะอ่ืน ท่ีมีขนาดเขตทางไมน้่อยกวา่ ๑๐ เมตร 



การใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทนีท่ี้ไม่ใช่เพ่ือการอยู่อาศัยประเภทบ้านเด่ียวและบ้านแฝด ให้เป็นไป
ดงัตอ่ไปนี ้

(๑)  มีอตัราส่วนพืน้ท่ีอาคารรวมต่อพืน้ท่ีดินไม่เกิน ๒.๕ : ๑ ทัง้นี ้ท่ีดินแปลงใดท่ีได้ใช้ประโยชน์แล้ว 
หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะก่ีครัง้ก็ตาม อตัราส่วนพืน้ท่ีอาคารรวม   ต่อพืน้ท่ีดินของท่ีดินแปลงท่ี
เกิดจากการแบง่แยกหรือแบง่โอนทัง้หมดรวมกนัต้องไมเ่กิน ๒.๕ : ๑ 

(๒) มีอตัราสว่นของท่ีว่างต่อพืน้ท่ีอาคารรวมไม่น้อยกว่าร้อยละสิบสองจดุห้า แตอ่ตัราส่วนของท่ีว่าง
ต้องไมต่ํ่ากวา่เกณฑ์ขัน้ต่ําของท่ีวา่งอนัปราศจากสิ่งปกคลมุตามกฎหมายว่าด้วยการควบคมุอาคาร ทัง้นี ้ท่ีดิน
แปลงใดท่ีได้ใช้ประโยชน์แล้ว หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะก่ีครัง้ก็ตามอตัราส่วนของท่ีว่างต่อพืน้ท่ี
อาคารรวมของท่ีดินแปลงท่ีเกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทัง้หมดรวมกนัต้องไม่น้อยกว่าร้อยละสิบสองจดุ
ห้า 

ข้อ ๑๕  ท่ีดินประเภท ย. ๔ ให้ใช้ประโยชน์ท่ีดินเพ่ือการอยู่อาศยัซึง่ไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ อาคารสงู 
หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ สถาบนัราชการ การสาธารณปูโภคและสาธารณปูการเป็นสว่นใหญ่ สําหรับการใช้
ประโยชน์ท่ีดนิเพ่ือกิจการอ่ืน ให้ใช้ได้ไมเ่กินร้อยละสบิของท่ีดนิประเภทนีใ้นแตล่ะบริเวณ 

ท่ีดนิประเภทนี ้ห้ามใช้ประโยชน์ท่ีดนิเพ่ือกิจการตามท่ีกําหนดดงัตอ่ไปนี ้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และจําพวกท่ี

กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบญัชีท้ายกฎกระทรวงนี ้ท่ีไม่ก่อเหตรํุาคาญตามกฎหมาย ว่าด้วยการสาธารณสขุ
หรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาต ิและมีพืน้ท่ีประกอบการไมเ่กิน ๓๐๐ ตารางเมตร 

(๒) การทําผลติภณัฑ์คอนกรีตผสมท่ีไม่เข้าข่ายโรงงาน เว้นแตก่รณีท่ีเป็นหน่วยงานคอนกรีตผสมเสร็จ
ในลกัษณะชัว่คราวท่ีตัง้อยูใ่นหน่วยงานก่อสร้างหรือบริเวณใกล้เคียงเพ่ือประโยชน์แก่โครงการก่อสร้างนัน้ 

(๓) สถานท่ีบรรจุก๊าซ สถานท่ีเก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการบรรจุก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว และสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ เว้นแต่สถานีบริการก๊าซท่ีตัง้อยู่ริมถนนสาธารณะ ท่ีมีขนาด
เขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร ยาวตอ่เน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือมตอ่กบัถนนสาธารณะอ่ืน ท่ีมีขนาดเขตทาง
ไมน้่อยกวา่ ๑๖ เมตร ร้านจําหน่ายก๊าซ สถานท่ีใช้ก๊าซ และสถานท่ีจําหน่ายอาหารท่ีใช้ก๊าซ 

(๔) สถานท่ีท่ีใช้ในการเก็บนํา้มนัเชือ้เพลิงเพ่ือจําหน่ายท่ีต้องขออนุญาตตามกฎหมาย ว่าด้วยการ
ควบคมุนํา้มนัเชือ้เพลิง เว้นแต่สถานีบริการนํา้มนัเชือ้เพลิงท่ีตัง้อย ู ริมถนนสาธารณะ ท่ีมีขนาดเขตทางไม่
น้อยกวา่ ๑๖ เมตร ยาวตอ่เน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือมตอ่กบัถนนสาธารณะอ่ืน ท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 
๑๖ เมตร 

(๕) การเลีย้งสตัว์ทกุชนิดเพ่ือการค้าท่ีอาจก่อเหตรํุาคาญตามกฎหมายวา่ด้วยการสาธารณสขุ 



(๖) การเพาะเลีย้งสตัว์นํา้เคม็หรือนํา้กร่อย 
(๗) โรงแรมตามกฎหมายวา่ด้วยโรงแรม 
(๘) โรงมหรสพตามกฎหมายวา่ด้วยการควบคมุอาคาร 
(๙) สถานบริการตามกฎหมายวา่ด้วยสถานบริการ 
(๑๐) การอยูอ่าศยัประเภทอาคารขนาดใหญ่ อาคารสงู หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ เว้นแต ่

(ก) การอยูอ่าศยัประเภทอาคารขนาดใหญ่ ท่ีตัง้อยู่ริมถนนสาธารณะท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อย
กวา่ ๑๐ เมตร ยาวตอ่เน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือมตอ่กบัถนนสาธารณะอ่ืน ท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อย
กวา่ ๑๐ เมตร หรือตัง้อยูภ่ายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากจดุศนูย์กลางสถานีรถไฟฟ้าขนสง่มวลชน 

(ข) กรณีท่ีอยู่ภายใต้การดําเนินการของกรุงเทพมหานคร การเคหะแห่งชาติหรือสถาบัน
พฒันาองค์กรชมุชน (องค์การมหาชน) เพ่ือเป็นท่ีอยูอ่าศยัสําหรับผู้ มีรายได้น้อย 
(๑๑) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่  อาคารสงู หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ 

เว้นแต ่
(ก) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ ท่ีตัง้อยู่ริมถนนสาธารณะ ท่ีมีขนาด

เขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร ยาวตอ่เน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือมตอ่กบัถนนสาธารณะอ่ืน ท่ีมีขนาด
เขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร หรือตัง้อยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากจุดศูนย์กลางสถานีรถไฟฟ้า
ขนสง่มวลชน 

(ข) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทตลาด ท่ีตัง้อยู่ริมถนนสาธารณะ ท่ีมีขนาดเขตทางไม่
น้อยกวา่ ๑๖ เมตร ยาวตอ่เน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือมตอ่กบัถนนสาธารณะอ่ืน ท่ีมีขนาดเขตทางไม่
น้อยกวา่ ๑๖ เมตร ซึง่ไมใ่ช่อาคารสงูหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
(๑๒) สํานกังานท่ีมีพืน้ท่ีประกอบการเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร เว้นแต ่

(ก) สํานกังานท่ีมีพืน้ท่ีประกอบการเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร ซึง่ไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ อาคาร
สงู หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ท่ีตัง้อยู่ริมถนนสาธารณะ ท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร ยาว
ตอ่เน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือมตอ่กบัถนนสาธารณะอ่ืน ท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร หรือ
ตัง้อยูภ่ายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากจดุศนูย์กลางสถานีรถไฟฟ้าขนสง่มวลชน 

(ข) สํานกังานประเภทอาคารขนาดใหญ่ ท่ีตัง้อยู่ริมถนนสาธารณะท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อย
กวา่ ๑๖ เมตร ยาวตอ่เน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือมตอ่กบัถนนสาธารณะอ่ืน        ท่ีมีขนาดเขตทางไม่
น้อยกวา่ ๑๖ เมตร หรือตัง้อยูภ่ายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากจดุศนูย์กลางสถานีรถไฟฟ้าขนสง่มวลชน 

(ค) สํานักงานท่ีใช้ประโยชน์เป็นสโมสรของโครงการจัดสรรท่ีดินด้วย ซึ่งไม่ใช่อาคารขนาด
ใหญ่ อาคารสงู หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ 



(๑๓) การติดตัง้ หรือก่อสร้างป้ายท่ีมีขนาดเกิน ๑ ตารางเมตร หรือมนํา้หนกัรวมทัง้โครงสร้างเกิน ๑๐ 
กิโลกรัม ในบริเวณท่ีมีระยะห่างจากวดั โบราณสถาน ทางพิเศษ หรือถนนสาธารณะท่ีมีขนาดเขตทาง ตัง้แต ่
๔๐ เมตร ขึน้ไป ถึงจดุตดิ ตัง้ หรือก่อสร้างป้ายน้อยกวา่ ๕๐ เมตร เว้นแตป้่ายช่ืออาคารหรือสถานประกอบการ 
และป้ายสถานีบริการนํา้มนัเชือ้เพลงิหรือสถานีบริการก๊าซ 

(๑๔) สถานท่ีเก็บสนิค้า สถานีรับสง่สนิค้าหรือการประกอบกิจการรับสง่สนิค้า 
(๑๕) ศนูย์ประชุมหรืออาคารแสดงสินค้า เว้นแต่ท่ีตัง้อยู่ริมถนนสาธารณะ ท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อย

กว่า ๓๐ เมตร ยาวต่อเน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือมตอ่กบัถนนสาธารณะอ่ืนท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ 
เมตร หรือตัง้อยูภ่ายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากจดุศนูย์กลางสถานีรถไฟฟ้าขนสง่มวลชน 

(๑๖) ไซโลเก็บผลติผลทางการเกษตร 
(๑๗) สวนสนกุหรือสวนสตัว์ เว้นแตส่วนสนกุหรือสวนสตัว์ท่ีตัง้อยู่ริมถนนสาธารณะ ท่ีมีขนาดเขตทาง

ไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร ยาวต่อเน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือมต่อกบัถนนสาธารณะอ่ืน ท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อย
กว่า ๑๖ เมตร และมีท่ีว่างโดยรอบจากแนวเขตท่ีดินไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร เพ่ือปลกูต้นไม้ หรือท่ีดําเนินการอยู่
ในอาคารพาณิชยกรรม 

(๑๘) การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เว้นแต่ท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลหรือได้รับอนุญาตให้
ดําเนินการจากกรุงเทพมหานคร 

(๑๙) การกําจดัวตัถอุนัตรายตามกฎหมายวา่ด้วยวตัถอุนัตราย 
(๒๐) การซือ้ขายหรือเก็บชิน้สว่นเคร่ืองจกัรกลเก่า เว้นแตท่ี่ตัง้อยู่ริมถนนสาธารณะ  ท่ีมีขนาดเขตทาง

ไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร ยาวต่อเน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือมต่อกบัถนนสาธารณะอ่ืน ท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อย
กวา่ ๑๖ เมตร 

(๒๑) การซือ้ขายหรือเก็บเศษวสัด ุเว้นแต่ท่ีตัง้อยู่ริมถนนสาธารณะท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๐ 
เมตร ยาวตอ่เน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือมตอ่กบัถนนสาธารณะอ่ืน ท่ีมีขนาดเขตทางไมน้่อยกวา่ ๑๐ เมตร 

การใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทนีท่ี้ไม่ใช่เพ่ือการอยู่อาศัยประเภทบ้านเด่ียวและบ้านแฝด ให้เป็นไป
ดงัตอ่ไปนี ้

(๑) มีอตัราส่วนพืน้ท่ีอาคารรวมตอ่พืน้ท่ีดินไม่เกิน ๓ : ๑ ทัง้นี ้ท่ีดินแปลงใดท่ีได้ใช้ประโยชน์แล้ว หาก
มีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะก่ีครัง้ก็ตาม อตัราส่วนพืน้ท่ีอาคารรวมตอ่พืน้ท่ีดินของท่ีดินแปลงท่ีเกิดจาก
การแบง่แยกหรือแบง่โอนทัง้หมด รวมกนัต้องไมเ่กิน ๓ : ๑ 

(๒) มีอตัราส่วนของท่ีว่างต่อพืน้ท่ีอาคารรวมไม่น้อยกว่าร้อยละสิบแต่อตัราส่วนของท่ีว่างต้องไม่ต่ํา
กวา่เกณฑ์ขัน้ต่ําของท่ีวา่งอนัปราศจากสิง่ปกคลมุตามกฎหมายวา่ด้วยการควบคมุอาคาร ทัง้นี ้ท่ีดินแปลงใดท่ี



ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หากมีการแบง่แยกหรือแบง่โอนไม่ว่าจะก่ีครัง้ก็ตาม อตัราสว่นของท่ีว่างตอ่พืน้ท่ีอาคารรวม
ของท่ีดนิแปลงท่ีเกิดจากการแบง่แยกหรือแบง่โอนทัง้หมดรวมกนัต้อง ไมน้่อยกวา่ร้อยละสบิ 

ข้อ ๑๖ ท่ีดินประเภท ย. ๕ ให้ใช้ประโยชน์ท่ีดินเพ่ือการอยู่อาศยัซึ่งไม่ใช่อาคารสงูหรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ สถาบนัราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สําหรับการใช้ประโยชน์ท่ีดิน
เพ่ือกิจการอ่ืน ให้ใช้ได้ไมเ่กินร้อยละสบิของท่ีดนิประเภทนีใ้นแตล่ะบริเวณ 

ท่ีดนิประเภทนี ้ห้ามใช้ประโยชน์ท่ีดนิเพ่ือกิจการตามท่ีกําหนดดงัตอ่ไปนี ้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และจําพวกท่ี

กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบญัชีท้ายกฎกระทรวงนี ้ท่ีไม่ก่อเหตรํุาคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสขุ
หรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาต ิและมีพืน้ท่ีประกอบการ  ไมเ่กิน ๕๐๐ ตารางเมตร 

(๒) การทําผลติภณัฑ์คอนกรีตผสมท่ีไม่เข้าข่ายโรงงาน เว้นแตก่รณท่ีเป็นหน่วยงานคอนกรีตผสมเสร็จ
ในลกัษณะชัว่คราวท่ีตัง้อยูใ่นหน่วยงานก่อสร้างหรือบริเวณใกล้เคียง เพ่ือประโยชน์แก่โครงการก่อสร้างนัน้ 

(๓) สถานท่ีบรรจุก๊าซ สถานท่ีเก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการบรรจุก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว และสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ เว้นแต่สถานีบริการก๊าซท่ีตัง้อยู่ริมถนนสาธารณะ ท่ีมีขนาด
เขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร ยาวตอ่เน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือมตอ่กบัถนนสาธารณะอ่ืน ท่ีมีขนาดเขตทาง
ไมน้่อยกวา่ ๑๖ เมตร ร้านจําหน่ายก๊าซ สถานท่ีใช้ก๊าซ และสถานท่ีจําหน่ายอาหารท่ีใช้ก๊าซ 

(๔) สถานท่ีท่ีใช้ในการเก็บนํา้มนัเชือ้เพลิงเพ่ือจําหน่ายท่ีต้องขออนุญาตตามกฎหมาย ว่าด้วยการ
ควบคมุนํา้มนัเชือ้เพลิง เว้นแต่สถานีบริการนํา้มนัเชือ้เพลิงท่ีตัง้อยู่ริมถนนสาธารณะท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อย
กว่า ๑๖ เมตร ยาวต่อเน่ืองกันโดยตลอดจนไปเช่ือมต่อกับถนนสาธารณะอ่ืนท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า    
๑๖ เมตร 

(๕) การเลีย้งสตัว์ทกุชนิดเพ่ือการค้าท่ีอาจก่อเหตรํุาคาญตามกฎหมายวา่ด้วยการสาธารณสขุ 
(๖) การเพาะเลีย้งสตัว์นํา้เคม็หรือนํา้กร่อย 
(๗) โรงแรมตามกฎหมายวา่ด้วยโรงแรม 
(๘) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคมุอาคาร เว้นแตท่ี่ตัง้อยริมถนนสาธารณะ ท่ีมีขนาดเขต

ทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร ยาวต่อเน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือมต่อกบัถนนสาธารณะอ่ืน ท่ีมีขนาดเขตทางไม่
น้อยกวา่ ๑๖ เมตร หรือตัง้อยูภ่ายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากจดุศนูย์กลางสถานีรถไฟฟ้าขนสง่มวลชน 

(๙) สถานบริการตามกฎหมายวา่ด้วยสถานบริการ 
(๑๐) การอยูอ่าศยัประเภทอาคารสงูหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ เว้นแต ่



(ก) การอยูอ่าศยัประเภทอาคารสงู ท่ีตัง้อยูริ่มถนนสาธารณะท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ 
เมตร ยาวตอ่เน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือมต่อกบัถนนสาธารณะอ่ืน ท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ 
เมตร หรือตัง้อยูภ่ายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากจดุศนูย์กลางสถานีรถไฟฟ้าขนสง่มวลชน 

(ข) การอยู่อาศยัประเภทอาคารขนาดใหญ่พิเศษ ท่ีตัง้อยู่ริมถนนสาธารณะท่ีมีขนาดเขตทาง
ไมน้่อยกวา่ ๓๐ เมตร ยาวตอ่เน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือมตอ่กบัถนนสาธารณะอ่ืน ท่ีมีขนาดเขตทาง
ไมน้่อยกวา่ ๑๖ เมตร หรือตัง้อยูภ่ายในระยะ ๕๐๐ เมตรจากจดุศนูย์กลางสถานีรถไฟฟ้าขนสง่มวลชน 

(ค) กรณีท่ีอยู่ภายใต้การดําเนินการของกรุงเทพมหานคร การเคหะแห่งชาติ หรือสถาบัน
พฒันาองค์กรชมุชน (องค์การมหาชน) เพ่ือเป็นท่ีอยูอ่าศยัสําหรับผู้ มีรายได้น้อย 
(๑๑) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสงูหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ เว้นแต่การประกอบ

พาณิชยกรรมประเภทอาคารสูง ท่ีตัง้อยู่ริมถนนสาธารณะ ท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร ยาว
ต่อเน่ืองกันโดยตลอดจนไปเช่ือมต่อกับถนนสาธารณะอ่ืนท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร หรือตัง้อยู่
ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากจดุศนูย์กลางสถานีรถไฟฟ้าขนสง่มวลชน 

(๑๒) สํานกังานท่ีมีพืน้ท่ีประกอบการเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร เว้นแต ่
(ก) สํานกังานท่ีมีพืน้ท่ีประกอบการเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร ซึง่ไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ อาคาร

สงู หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ท่ีตัง้อยู่ริมถนนสาธารณะ ท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร ยาว
ตอ่เน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือมต่อกบัถนนสาธารณะอ่ืนท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร หรือ
ตัง้อยูภ่ายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากจดุศนูย์กลางสถานีรถไฟฟ้าขนสง่มวลชน 

(ข) สํานกังานประเภทอาคารขนาดใหญ่ ท่ีตัง้อยู่ริมถนนสาธารณะท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อย
กว่า ๑๖ เมตร ยาวต่อเน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือมต่อกบัถนนสาธารณะอ่ืนท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อย
กวา่ ๑๖ เมตร หรือตัง้อยูภ่ายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากจดุศนูย์กลางสถานีรถไฟฟ้าขนสง่มวลชน 

(ค) สํานกังานประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ท่ีตัง้อยู่ริมถนนสาธารณะ ท่ีมี
ขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร ยาวตอ่เน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือมตอ่กบัถนนสาธารณะอ่ืน ท่ีมี
ขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร หรือตัง้อยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากจุดศูนย์กลางสถานี
รถไฟฟ้าขนสง่มวลชน 

(ง) สํานกังานท่ีใช้ประโยชน์เป็นสโมสรของโครงการจดัสรรท่ีดนิด้วย ซึง่ไมใ่ช่อาคารขนาดใหญ่ 
อาคารสงู หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ 

 
 



(๑๓) การติด ตัง้ หรือก่อสร้างป้ายท่ีมีขนาดเกิน ๑ ตารางเมตร  หรือมนํา้หนกัรวมทัง้โครงสร้างเกิน  
๑๐ กิโลกรัม ในบริเวณท่ีมีระยะห่างจากวดั โบราณสถานทางพิเศษ หรือถนนสาธารณะ ท่ีมีขนาดเขตทางตัง้แต ่
๔๐ เมตร ถึงจดุติด ตัง้ หรือก่อสร้างป้ายน้อยกว่า ๕๐ เมตร เว้นแต่ป้ายช่ืออาคารหรือสถานประกอบการและ
ป้ายสถานีบริการนํา้มนัเชือ้เพลงิหรือสถานีบริการก๊าซ 

(๑๔) สถานท่ีเก็บสินค้า สถานีรับส่งสินค้าหรือการประกอบกิจการรับส่ง    สินค้า เว้นแต่ท่ีตัง้อยู่ริม
ถนนสาธารณะ ท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร ยาวต่อเน่ืองกันโดยตลอดจนไปเช่ือมต่อกับถนน
สาธารณะอ่ืน ท่ีมีขนาดเขตทางไมน้่อยกวา่ ๑๖ เมตร 

(๑๕) ศนูย์ประชุมหรืออาคารแสดงสินค้า เว้นแต่ท่ีตัง้อยู่ริมถนนสาธารณะ ท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อย
กวา่ ๓๐ เมตร ยาวตอ่เน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือมตอ่กบัถนนสาธารณะอ่ืน ท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ 
เมตร หรือตัง้อยูภ่ายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากจดุศนูย์กลางสถานีรถไฟฟ้าขนสง่มวลชน 

(๑๖) โรงฆา่สตัว์หรือโรงพกัสตัว์ตามกฎหมายวา่ด้วยการควบคมุการฆา่สตัว์และจําหน่ายเนือ้สตัว์ 
(๑๗) ไซโลเก็บผลติผลทางการเกษตร 
(๑๘) สวนสนกุหรือสวนสตัว์ เว้นแตส่วนสนกุหรือสวนสตัว์ท่ีตัง้อยู่ริมถนนสาธารณะ ท่ีมีขนาดเขตทาง

ไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร ยาวต่อเน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือมต่อกบัถนนสาธารณะอ่ืน ท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อย
กว่า ๑๖ เมตร และมีท่ีว่างโดยรอบจากแนวเขตท่ีดินไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร เพ่ือปลกูต้นไม้ หรือท่ีดําเนินการอยู่
ในอาคารพาณิชยกรรม 

(๑๙) การกําจดัสิง่ปฏิกลูและมลูฝอย 
(๒๐) การกําจดัวตัถอุนัตรายตามกฎหมายวา่ด้วยวตัถอุนัตราย 
(๒๑) การซือ้ขายหรือเก็บชิน้สว่นเคร่ืองจกัรกลเก่า เว้นแตท่ี่ตัง้อยูริ่มถนนสาธารณะท่ีมีขนาดเขตทางไม่

น้อยกว่า ๑๖ เมตร ยาวต่อเน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือม   ต่อกบัถนนสาธารณะอ่ืน ท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อย
กวา่ ๑๖ เมตร 

(๒๒) การซือ้ขายหรือเก็บเศษวสัด ุ
การใช้ประโยชน์ท่ีดนิประเภทนีท่ี้ไมใ่ช่เพ่ือการอยูอ่าศยัประเภทบ้านเด่ียวและ         บ้านแฝดให้เป็นไป

ดงัตอ่ไปนี ้
(๑) มีอตัราส่วนพืน้ท่ีอาคารรวมตอ่พืน้ท่ีดินไม่เกิน ๔ : ๑ ทัง้นี ้ท่ีดินแปลงใดท่ีได้ใช้ประโยชน์แล้ว หาก

มีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะก่ีครัง้ก็ตาม อตัราส่วนพืน้ท่ีอาคารรวมตอ่พืน้ท่ีดินของท่ีดินแปลงท่ีเกิดจาก
การแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทัง้หมด รวมกันต้องไม่เกิน ๔ : ๑ แต่  ในกรณีท่ีเป็นการใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภท
อาคารสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการควบคมุอาคาร ท่ีตัง้อยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากจุดศนูย์กลาง
สถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสถานีลาดพร้าว     หากเจ้าของท่ีดินหรือผู้ประกอบการได้จดัให้มีท่ีจอดรถยนต์  



สําหรับประชาชนเป็นการทั่วไปเพิ่มขึน้ จากจํานวนท่ีจอดรถยนต์ของอาคารสาธารณะนัน้ โดยไม่คิด
คา่ตอบแทน ให้มีอตัราสว่นพืน้ท่ีอาคารรวมตอ่พืน้ท่ีดินเพิ่มได้ไม่เกินร้อยละย่ีสิบ  โดยพืน้ท่ีอาคารรวมท่ีเพิ่มขึน้
ต้องไมเ่กิน ๓๐ ตารางเมตร ตอ่ท่ีจอดรถยนต์ท่ีเพิ่มขึน้ ๑ คนั 

(๒) มีอตัราส่วนของท่ีว่างต่อพืน้ท่ีอาคารรวมไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดจดุห้า แต่อตัราส่วนของท่ีว่างต้อง
ไม่ต่ํากว่าเกณฑ์ขัน้ต่ําของท่ีว่างอนัปราศจากสิ่งปกคลมุตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ทัง้นี ้ท่ีดิน
แปลงใดท่ีได้ใช้ประโยชน์แล้ว หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะก่ีครัง้ก็ตามอตัราส่วนของท่ีว่างต่อพืน้ท่ี
อาคารรวมของท่ีดนิแปลงท่ีเกิดจากการแบง่แยกหรือแบง่โอนทัง้หมด รวมกนัต้องไมน้่อยกวา่ร้อยละเจ็ดจดุห้า 
การใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทอาคารสาธารณะท่ีจัดให้มีท่ีจอดรถยนต์เพิ่มขึน้ตามวรรคสาม (๑) พืน้ท่ีจอด
รถยนต์ท่ีเพิ่มขึน้ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องนํามาพิจารณาอตัราส่วนพืน้ท่ีอาคารรวมต่อพืน้ท่ีดินและอตัราส่วน
ของท่ีวา่งตอ่พืน้ท่ีอาคารรวม 

ข้อ ๑๗ ท่ีดินประเภท ย. ๖ ให้ใช้ประโยชน์ท่ีดินเพ่ือการอยู่อาศัยซึ่งไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
สถาบนัราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณปูการเป็นส่วนใหญ่ สําหรับการใช้ประโยชน์ท่ีดิน เพ่ือกิจการ
อ่ืนให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของท่ีดินประเภทนีใ้นแต่ละ  บริเวณท่ีดินประเภทนี ้ห้ามใช้ประโยชน์ท่ีดินเพ่ือ
กิจการตามท่ีกําหนด ดงัตอ่ไปนี ้

(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และจําพวกท่ี
กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบญัชีท้ายกฎกระทรวงนี ้ท่ีไม่ก่อเหตรํุาคาญตามกฎหมาย ว่าด้วยการสาธารณสขุ
หรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาต ิและมีพืน้ท่ีประกอบกาไมเ่กิน ๕๐๐ ตารางเมตร 

(๒) การทําผลติภณัฑ์คอนกรีตผสมท่ีไม่เข้าข่ายโรงงาน เว้นแตก่รณีทเป็นหน่วยงานคอนกรีตผสมเสร็จ
ในลกัษณะชัว่คราวท่ีตัง้อยูใ่นหน่วยงานก่อสร้างหรือบริเวณใกล้เคียง เพ่ือประโยชน์แก่โครงการก่อสร้างนัน้ 

(๓) สถานท่ีบรรจุก๊าซ สถานท่ีเก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการบรรจุก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว และสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ เว้นแต่สถานีบริการก๊าซท่ีตัง้อยู่ริมถนนสาธารณะ ท่ีมีขนาด
เขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร ยาวตอ่เน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือมตอ่กบัถนนสาธารณะอ่ืน ท่ีมีขนาดเขตทาง
ไมน้่อยกวา่ ๑๖ เมตร ร้านจําหน่ายก๊าซสถานท่ีใช้ก๊าซ และสถานท่ีจําหน่ายอาหารท่ีใช้ก๊าซ 

(๔) สถานท่ีท่ีใช้ในการเก็บนํา้มนัเชือ้เพลิงเพ่ือจําหน่ายท่ีต้องขออนุญาตตามกฎหมาย ว่าด้วยการ
ควบคมุนํา้มนัเชือ้เพลิง เว้นแตส่ถานีบริการนํา้มนัเชือ้เพลิงท่ีตัง้อยู่ริมถนนสาธารณะ  ท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อย
กว่า ๑๖ เมตร ยาวต่อเน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือมตอ่กบัถนนสาธารณะ      อ่ืนท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 
๑๖ เมตร 

(๕)  การเลีย้งสตัว์ทกุชนิดเพ่ือการค้าท่ีอาจก่อเหตรํุาคาญ ตามกฎหมาวา่ด้วยการสาธารณสขุ 



(๖)  การเพาะเลีย้งสตัว์นํา้เคม็หรือนํา้กร่อย 
(๗)  โรงมหรสพตามกฎหมายวา่ด้วยการควบคมุอาคาร เว้นแตท่ี่ตัง้อยริมถนนสาธารณะ ท่ีมีขนาดเขต

ทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร ยาวต่อเน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือมต่อกบัถนนสาธารณะอ่ืน ท่ีมีขนาดเขตทางไม่
น้อยกวา่ ๑๖ เมตร หรือตัง้อยูภ่ายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากจดุศนูย์กลางสถานีรถไฟฟ้าขนสง่มวลชน 

(๘)  สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ เว้นแต่สถานบริการในเขตพืน้ท่ีตามพระราช
กฤษฎีกากําหนดเขตพืน้ท่ีเพ่ือการอนญุาตให้ตัง้สถานบริการในท้องท่ีกรุงเทพมหานคร 

(๙)  การอยูอ่าศยัประเภทอาคารขนาดใหญ่พิเศษ เว้นแต ่
(ก) การอยูอ่าศยัประเภทอาคารขนาดใหญ่พิเศษ ท่ีตัง้อยู่ริมถนนสาธารณะท่ีมีเขตทางไม่น้อย

กว่า ๓๐ เมตร ยาวต่อเน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือมต่อกบัถนนสาธารณะอ่ืนท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อย
กวา่ ๑๖ เมตร หรือตัง้อยูภ่ายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากจดุศนูย์กลางสถานีรถไฟฟ้าขนสง่มวลชน 

(ข) กรณีท่ีอยู่ภายใต้การดําเนินการของกรุงเทพมหานคร การเคหะแห่งชาติหรือสถาบัน
พฒันาองค์กรชมุชน (องค์การมหาชน) เพ่ือเป็นท่ีอยูอ่าศยัสําหรับผู้ มีรายได้น้อย 
(๑๐) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสงู หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ เว้นแต่การประกอบ

พาณิชยกรรมประเภทอาคารสูง ท่ีตัง้อยู่ริมถนนสาธารณะ ท่ีมีขนาดเขตทาง   ไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร ยาว
ต่อเน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือมต่อกับถนนสาธารณะอ่ืน ท่ีมีขนาด        เขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร หรือ
ตัง้อยูภ่ายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากจดุศนูย์กลางสถานีรถไฟฟ้าขนสง่มวลชน 

(๑๑) สํานกังานท่ีมีพืน้ท่ีประกอบการเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร เว้นแต ่
(ก) สํานกังานท่ีมีพืน้ท่ีประกอบการเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร ซึง่ไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ อาคาร

สงู หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ท่ีตัง้อยู่ริมถนนสาธารณะ ท่ีมีขนาดเขตทาง    ไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร 
ยาวต่อเน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือมตอ่กบัถนนสาธารณะอ่ืน ท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อยกวา่ ๑๐ เมตร 
หรือตัง้อยูภ่ายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากจดุศนูย์กลางสถานีรถไฟฟ้าขนสง่มวลชน 

(ข) สํานกังานประเภทอาคารขนาดใหญ่ ท่ีตัง้อยู่ริมถนนสาธารณะท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อย
กวา่ ๑๖ เมตร ยาวตอ่เน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือมตอ่กบัถนนสาธารณะอ่ืน        ท่ีมีขนาดเขตทางไม่
น้อยกวา่ ๑๖ เมตร หรือตัง้อยูภ่ายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากจดุศนูย์กลางสถานีรถไฟฟ้าขนสง่มวลชน 

(ค) สํานกังานประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ท่ีตัง้อยู่ริมถนนสาธารณะ ท่ีมี
ขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร ยาวตอ่เน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือมตอ่กบัถนนสาธารณะอ่ืน ท่ีมี
ขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร หรือตัง้อยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร  จากจุดศูนย์กลางสถานี
รถไฟฟ้าขนสง่มวลชน 



(ง)  สํานักงานท่ีใช้ประโยชน์เป็นสโมสรของโครงการจัดสรรท่ีดินด้วย ซึ่งไม่ใช่อาคารขนาด
ใหญ่ อาคารสงู หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
(๑๒)  การตดิตัง้ หรือก่อสร้างป้ายท่ีมีขนาดเกิน ๑ ตารางเมตร หรือมีนํา้หนกัรวมทัง้โครงสร้างเกิน ๑๐ 

กิโลกรัม ในบริเวณท่ีมีระยะห่างจากวดั โบราณสถานทางพิเศษ หรือถนนสาธารณะ ท่ีมีขนาดเขตทางตัง้แต ่๔๐ 
เมตร ถึงจดุติด ตัง้ หรือก่อสร้างป้ายน้อยกว่า ๕๐ เมตร เว้นแต่ป้ายช่ืออาคารหรือสถานประกอบการ และป้าย
สถานีบริการนํา้มนัเชือ้เพลงิหรือสถานีบริการก๊าซ 

(๑๓)  สถานท่ีเก็บสินค้า สถานีรับส่งสินค้าหรือการประกอบกิจการรับสง่สินค้า เว้นแต่ท่ีตัง้อยู่ริมถนน
สาธารณะ ท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร ยาวต่อเน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือมต่อกบัถนนสาธารณะ
อ่ืน ท่ีมีขนาดเขตทางไมน้่อยกวา่ ๑๖ เมตร 

(๑๔) ศนูย์ประชุมหรืออาคารแสดงสินค้า เว้นแต่ท่ีตัง้อยู่ริมถนนสาธารณะ ท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อย
กว่า ๓๐ เมตร ยาวตอ่เน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือมตอ่กบัถนนสาธารณะอ่ืน      ท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 
๑๖ เมตร หรือตัง้อยูภ่ายในระยะ ๕๐๐ เมตรจากจดุศนูย์กลางสถานีรถไฟฟ้าขนสง่มวลชน 

(๑๕) โรงฆา่สตัว์หรือโรงพกัสตัว์ตามกฎหมายวา่ด้วยการควบคมุการฆา่สตัว์และจําหน่ายเนือ้สตัว์ 
(๑๖) ไซโลเก็บผลติผลทางการเกษตร 
(๑๗) สวนสนกุหรือสวนสตัว์ เว้นแตส่วนสนกุหรือสวนสตัว์ท่ีตัง้อยู่ริมถนนสาธารณะ ท่ีมีขนาดเขตทาง

ไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร ยาวต่อเน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือมต่อกบัถนนสาธารณะอ่ืน ท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อย
กวา่ ๑๖ เมตร และมีท่ีวา่งโดยรอบจากแนวเขตท่ีดินไม่น้อยกว่า  ๑๐ เมตร เพ่ือปลกูต้นไม้ หรือท่ีดําเนินการอยู่
ในอาคารพาณิชยกรรม 

(๑๘) การกําจดัสิง่ปฏิกลูและมลูฝอย 
(๑๙) การกําจดัวตัถอุนัตรายตามกฎหมายวา่ด้วยวตัถอุนัตราย 
(๒๐) การซือ้ขายหรือเก็บชิน้สว่นเคร่ืองจกัรกลเก่า เว้นแตท่ี่ตัง้อยู่ริมถนนสาธารณะ  ท่ีมีขนาดเขตทาง

ไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร ยาวต่อเน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือมต่อกบัถนนสาธารณะอ่ืน ท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อย
กวา่ ๑๖ เมตร 

(๒๑) การซือ้ขายหรือเก็บเศษวสัด ุ
การใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทนีท่ี้ไม่ใช่เพ่ือการอยู่อาศัยประเภทบ้านเด่ียวและบ้านแฝด ให้เป็นไป

ดงัตอ่ไปนี ้
(๑) มีอตัราส่วนพืน้ท่ีอาคารรวมต่อพืน้ท่ีดินไม่เกิน ๔.๕ : ๑ ทัง้นีท่ี้ดินแปลงใดท่ีได้ใช้ประโยชน์แล้ว 

หากมีการแบ่งแยกหรือแบง่โอนไม่ว่าจะก่ีครัง้ก็ตาม อตัราสว่นพืน้ท่ีอาคารรวมตอ่พืน้ท่ีดินของท่ีดินแปลงท่ีเกิด
จากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทัง้หมดรวมกันต้อง  ไม่เกิน ๔.๕ : ๑  แต่ในกรณีท่ีเป็นการใช้ประโยชน์ท่ีดิน



ประเภทอาคารสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ท่ีตัง้อยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากจุด
ศนูย์กลางสถานีรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนสถานีลาดพร้าว สถานีศนูย์วฒันธรรมแห่งประเทศไทยหรือสถานีอ่อนนชุ
หากเจ้าของท่ีดินหรือผู้ประกอบการได้จัดให้มี   ท่ีจอดรถยนต์สําหรับประชาชนเป็นการทั่วไปเพิ่มขึน้จาก
จํานวนท่ีจอดรถยนต์ของอาคารสาธารณะนัน้โดยไม่คิดคา่ตอบแทน ให้มอตัราสว่นพืน้ท่ีอาคารรวมตอ่พืน้ท่ีดิน
เพิ่มได้ไม่เกินร้อยละย่ีสิบ     โดยพืน้ท่ีอาคารรวมท่ีเพิ่มขึน้ ต้องไม่เกิน ๓๐ ตารางเมตร ต่อท่ีจอดรถยนต์ท่ี
เพิ่มขึน้ ๑ คนั 

(๒) มีอตัราสว่นของท่ีวา่งตอ่พืน้ท่ีอาคารรวมไมน้่อยกวา่ร้อยละหกจดุห้า แตอ่ตัราสว่นของท่ีวา่งต้องไม่
ต่ํากว่าเกณฑ์ขัน้ต่ําของท่ีว่างอนัปราศจากสิ่งปกคลมุตามกฎหมายว่าด้วยการควบคมุอาคาร ทัง้นี ้ท่ีดินแปลง
ใดท่ีได้ใช้ประโยชน์แล้ว หากมีการแบง่แยกหรือแบง่โอนไม่วา่จะก่ีครัง้ก็ตามอตัราสว่นของท่ีว่างตอ่พืน้ท่ีอาคาร
รวมของท่ีดนิแปลงท่ีเกิดจากการแบง่แยกหรือแบง่โอนทัง้หมดรวมกนัต้องไมน้่อยกวา่ร้อยละหกจดุห้า 
การใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทอาคารสาธารณะท่ีจัดให้มีท่ีจอดรถยนต์เพิ่มขึน้ตามวรรคสาม (๑) พืน้ท่ีจอด
รถยนต์ท่ีเพิ่มขึน้ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องนํามาพิจารณาอตัราส่วนพืน้ท่ีอาคารรวมต่อพืน้ท่ีดินและอตัราส่วน
ของท่ีวา่งตอ่พืน้ท่ีอาคารรวม 

ข้อ ๑๘  ท่ีดินประเภท ย. ๗ ให้ใช้ประโยชน์ท่ีดินเพ่ือการอยู่อาศัยซึ่งไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่พิเศษ
สถาบนัราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณปูการเป็นส่วนใหญ่ สําหรับการใช้ประโยชน์ท่ีดิน เพ่ือกิจการ
อ่ืนให้ใช้ได้ไมเ่กินร้อยละสบิของท่ีดนิประเภทนีใ้นแตล่ะบริเวณ 

ท่ีดนิประเภทนี ้ห้ามใช้ประโยชน์ท่ีดนิเพ่ือกิจการตามท่ีกําหนด ดงัตอ่ไปนี ้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และจําพวกท่ี

กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบญัชีท้ายกฎกระทรวงนี ้ท่ีไม่ก่อเหตรํุาคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสขุ
หรือไมเ่ป็นมลพิษตอ่ชมุชนหรือสิง่แวดล้อม ตามกฎหมายวา่ด้วยการ      สง่เสริมและรักษาคณุภาพสิง่แวดล้อม
แห่งชาต ิและมีพืน้ท่ีประกอบการ  ไมเ่กิน ๕๐๐ ตารางเมตร 

(๒) การทําผลติภณัฑ์คอนกรีตผสมท่ีไม่เข้าข่ายโรงงาน เว้นแตก่รณีท่ีเป็นหน่วยงานคอนกรีตผสมเสร็จ
ในลกัษณะชัว่คราวท่ีตัง้อยูใ่นหน่วยงานก่อสร้างหรือบริเวณใกล้เคียงเพ่ือประโยชน์แก่โครงการก่อสร้างนัน้ 

(๓) สถานท่ีบรรจุก๊าซ สถานท่ีเก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการบรรจุก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว และสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ เว้นแต่สถานีบริการก๊าซท่ีตัง้อยู่ริมถนนสาธารณะ ท่ีมีขนาด
เขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร ยาวตอ่เน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือมตอ่กบัถนนสาธารณะอ่ืน ท่ีมีขนาดเขตทาง
ไมน้่อยกวา่ ๑๖ เมตร ร้านจําหน่ายก๊าซ สถานท่ีใช้ก๊าซและสถานท่ีจําหน่ายอาหารท่ีใช้ก๊าซ 

 



(๔) สถานท่ีท่ีใช้ในการเก็บนํา้มันเชือ้เพลิงเพ่ือจําหน่ายท่ีต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคมุนํา้มนัเชือ้เพลิง เว้นแต่สถานีบริการนํา้มนัเชือ้เพลิงท่ีตัง้อยู่ริมถนนสาธารณะ ท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อย
กว่า ๑๖ เมตร ยาวตอ่เน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือมตอ่กบัถนนสาธารณะอ่ืน ท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ 
เมตร 

(๕) การเลีย้งสตัว์ทกุชนิดเพ่ือการค้าท่ีอาจก่อเหตรํุาคาญตามกฎหมายวา่ด้วยการสาธารณสขุ 
(๖) การเพาะเลีย้งสตัว์นํา้เคม็หรือนํา้กร่อย 
(๗) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคมุอาคาร เว้นแตท่ี่ตัง้อยู่ริมถนนสาธารณะ ท่ีมีขนาดเขต

ทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร ยาวต่อเน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือมต่อกบัถนนสาธารณะอ่ืน ท่ีมีขนาดเขตทางไม่
น้อยกวา่ ๑๖ เมตร หรือตัง้อยูภ่ายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากจดุศนูย์กลางสถานีรถไฟฟ้าขนสง่มวลชน 

(๘) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ เว้นแต่สถานบริการในเขตพืน้ท่ีตามพระราช
กฤษฎีกากําหนดเขตพืน้ท่ีเพ่ือการอนญุาตให้ตัง้สถานบริการในท้องท่ีกรุงเทพมหานคร 

(๙) การอยูอ่าศยัประเภทอาคารขนาดใหญ่พิเศษ เว้นแต ่
(ก) การอยู่อาศยัประเภทอาคารขนาดใหญ่พิเศษ ท่ีตัง้อยริมถนนสาธารณะท่ีมีขนาดเขตทาง

ไมน้่อยกวา่ ๓๐ เมตร ยาวตอ่เน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือมตอ่ กบัถนนสาธารณะอ่ืน ท่ีมีขนาดเขตทาง
ไมน้่อยกวา่ ๑๖ เมตร หรือตัง้อยูภ่ายในระยะ ๕๐๐ เมตรจากจดุศนูย์กลางสถานีรถไฟฟ้าขนสง่มวลชน 
 (ข) กรณีท่ีอยู่ภายใต้การดําเนินการของกรุงเทพมหานคร การเคหะแห่งชาติหรือสถาบัน
พฒันาองค์กรชมุชน (องค์การมหาชน) เพ่ือเป็นท่ีอยูอ่าศยัสําหรับผู้ มีรายได้น้อย 
(๑๐) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสงูหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ เว้นแต่การประกอบ

พาณิชยกรรมประเภทอาคารสูง ท่ีตัง้อยู่ริมถนนสาธารณะ ท่ีมขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร ยาว
ต่อเน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือมต่อกบัถนนสาธารณะอ่ืน ท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร หรือตัง้อยู่
ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากจดุศนูย์กลางสถานีรถไฟฟ้าขนสง่มวลชน 

(๑๑) สํานกังานประเภทอาคารขนาดใหญ่ อาคารสงู หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ เว้นแต ่
(ก) สํานกังานประเภทอาคารขนาดใหญ่ ท่ีตัง้อยู่ริมถนนสาธารณะ ท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อย

กวา่ ๑๖ เมตร ยาวตอ่เน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือมตอ่กบัถนนสาธารณะอ่ืน ท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อย
กวา่ ๑๐ เมตร หรือตัง้อยูภ่ายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากจดุศนูย์กลางสถานีรถไฟฟ้าขนสง่มวลชน 

(ข) สํานกังานประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ท่ีตัง้อยู่ริมถนนสาธารณะ ท่ีมี
ขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร ยาวตอ่เน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือมตอ่กบัถนนสาธารณะอ่ืน ท่ีมี
ขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร หรือตัง้อยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากจุดศูนย์กลางสถานี
รถไฟฟ้าขนสง่มวลชน 



(๑๒) การติดตัง้ หรือก่อสร้างป้ายท่ีมีขนาดเกิน ๑ ตารางเมตร หรือมีนํา้หนกัรวมทัง้โครงสร้างเกิน ๑๐ 
กิโลกรัม ในบริเวณท่ีมีระยะห่างจากวดั โบราณสถานทางพิเศษหรือถนนสาธารณะท่ีมีขนาดเขตทาง ตัง้แต ่๔๐ 
เมตร ถึงจดุติด ตัง้ หรือก่อสร้าง ป้ายน้อยกว่า ๕๐ เมตร เว้นแตป้่ายช่ืออาคารหรือสถานประกอบการและป้าย
สถานีบริการนํา้มนัเชือ้เพลงิหรือสถานีบริการก๊าซ 

(๑๓) สถานท่ีเก็บสินค้า สถานีรับส่งสินค้าหรือการประกอบกิจการรับส่งสินค้า เว้นแต่ท่ีตัง้อยู่ริมถนน
สาธารณะ ท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร ยาวต่อเน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือมต่อกบัถนนสาธารณะ 
อ่ืนท่ีมีขนาดเขตทางไมน้่อยกวา่ ๑๖ เมตร 

(๑๔) ศนูย์ประชมุหรืออาคารแสดงสนิค้า เว้นแตท่ี่ตัง้อยูริ่มถนนสาธารณะท่ีมีขนาดเขตทางไมน้่อยกว่า 
๓๐ เมตร ยาวตอ่เน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือมตอ่กบัถนนสาธารณะอ่ืน ท่ีมีขนาดเขตทางไมน้่อยกวา่ ๑๖ เมตร 
หรือตัง้อยูภ่ายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากจดุศนูย์กลางสถานีรถไฟฟ้าขนสง่มวลชน 

(๑๕) โรงฆา่สตัว์หรือโรงพกัสตัว์ตามกฎหมายวา่ด้วยการควบคมุการฆา่สตัว์และจําหน่ายเนือ้สตัว์ 
(๑๖) ไซโลเก็บผลติผลทางการเกษตร 
(๑๗) สวนสนกุหรือสวนสตัว์ เว้นแต่สวนสนกุหรือสวนสตัว์ท่ีตัง้อยู่ริมถนนสาธารณะท่ีมีขนาดเขตทาง

ไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร ยาวต่อเน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือมต่อกบัถนนสาธารณะอ่ืน ท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อย
กว่า ๑๖ เมตร และมีท่ีว่างโดยรอบจากแนวเขตท่ีดินไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร เพ่ือปลกูต้นไม้ หรือท่ีดําเนินการอยู่
ในอาคารพาณิชยกรรม 

(๑๘) การกําจดัสิง่ปฏิกลูและมลูฝอย 
(๑๙) การกําจดัวตัถอุนัตรายตามกฎหมายวา่ด้วยวตัถอุนัตราย 
(๒๐) การซือ้ขายหรือเก็บชิน้ส่วนเคร่ืองจกัรกลเก่า เว้นแต่ท่ีตัง้อยริมถนนสาธารณะ ท่ีมีขนาดเขตทาง

ไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร ยาวต่อเน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือมต่อกบัถนนสาธารณะอ่ืน ท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อย
กวา่ ๑๖ เมตร 

(๒๑) การซือ้ขายหรือเก็บเศษวสัด ุ
การใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทนีท่ี้ไม่ใช่เพ่ือการอยู่อาศัยประเภทบ้านเด่ียวและบ้านแฝด ให้เป็นไป

ดงัตอ่ไปนี ้
(๑) มีอตัราส่วนพืน้ท่ีอาคารรวมตอ่พืน้ท่ีดินไม่เกิน ๕ : ๑ ทัง้นี ้ท่ีดินแปลงใดท่ีได้ใช้ประโยชน์แล้ว หาก

มีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะก่ีครัง้ก็ตาม อตัราส่วนพืน้ท่ีอาคารรวม    ต่อพืน้ท่ีดินของท่ีดินแปลงท่ีเกิด
จากการแบง่แยกหรือแบง่โอนทัง้หมด รวมกนัต้องไมเ่กิน ๕ : ๑    แตใ่นกรณีท่ีเป็นการใช้ประโยชน์ท่ีดนิประเภท
อาคารสาธารณะตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคมุอาคาร ท่ีตัง้อยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากจดุศนูย์กลาง
สถานีรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนสถานีลาดพร้าว     หรือสถานีอ่อนนชุ หากเจ้าของท่ีดินหรือผู้ประกอบการได้จดัให้



มีท่ีจอดรถยนต์สําหรับประชาชนเป็นการทัว่ไปเพิ่มขึน้จากจํานวนท่ีจอดรถยนต์ของอาคารสาธารณะนัน้โดยไม่
คิดค่าตอบแทนให้มีอัตราส่วนพืน้ท่ีอาคารรวมต่อพืน้ท่ีดินเพิ่มได้ไม่เกินร้อยละย่ีสิบ โดยพืน้ท่ีอาคารรวมท่ี
เพิ่มขึน้     ต้อง ไมเ่กิน ๓๐ ตารางเมตร ตอ่ท่ีจอดรถยนต์ท่ีเพิ่มขึน้ ๑ คนั 

(๒) มีอตัราส่วนของท่ีว่างต่อพืน้ท่ีอาคารรวมไม่น้อยกว่าร้อยละหก แต่อตัราส่วนของท่ีว่างต้องไม่ต่ํา
กว่าเกณฑ์ขัน้ต่ําของท่ีว่างอนัปราศจากสิ่งปกคลมุตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคมุอาคาร ทัง้นี ้ท่ีดินแปลงใด
ท่ีได้ใช้ประโยชน์แล้ว หากมีการแบ่งแยกหรือแบง่โอนไม่ว่าจะ  ก่ีครัง้ก็ตาม อตัราสว่นของท่ีว่างต่อพืน้ท่ีอาคาร
รวมของท่ีดนิแปลงท่ีเกิดจากการแบง่แยกหรือแบง่โอนทัง้หมดรวมกนัต้องไมน้่อยกวา่ร้อยละหก 

การใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทอาคารสาธารณะท่ีจดัให้มีท่ีจอดรถยนต์เพิ่มขึน้ตามวรรคสาม (๑) พืน้ท่ี
จอดรถยนต์ท่ีเพิ่มขึน้ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องนํามาพิจารณาอัตราส่วนพืน้ท่ีอาคารรวมต่อพืน้ท่ีดินและ
อตัราสว่นของท่ีวา่งตอ่พืน้ท่ีอาคารรวม 

ข้อ ๑๙  ท่ีดินประเภท ย. ๘ ให้ใช้ประโยชน์ท่ีดินเพ่ือการอยู่อาศยั สถาบนัราชการ การสาธารณปูโภค
และสาธารณปูการเป็นสว่นใหญ่ สําหรับการใช้ประโยชน์ท่ีดินเพ่ือกิจการอ่ืนให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของท่ีดิน
ประเภทนีใ้นแตล่ะบริเวณ 

ท่ีดนิประเภทนี ้ห้ามใช้ประโยชน์ท่ีดนิเพ่ือกิจการตามท่ีกําหนดดงัตอ่ไปนี ้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และจําพวกท่ี

กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบญัชีท้ายกฎกระทรวงนี ้ท่ีไม่ก่อเหตรํุาคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสขุ
หรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาต ิและมีพืน้ท่ีประกอบการ  ไมเ่กิน ๕๐๐ ตารางเมตร 

(๒) การทําผลติภณัฑ์คอนกรีตผสมท่ีไม่เข้าข่ายโรงงาน เว้นแตก่รณีท่ีเป็นหน่วยงานคอนกรีตผสมเสร็จ
ในลกัษณะชัว่คราวท่ีตัง้อยูใ่นหน่วยงานหรือบริเวณใกล้เคียงเพ่ือประโยชน์แก่โครงการก่อสร้างนัน้ 

(๓) สถานท่ีบรรจุก๊าซ สถานท่ีเก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการบรรจุก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว และสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ เว้นแต่ สถานีบริการก๊าซท่ีตัง้อยู่ริมถนนสาธารณะ ท่ีมีขนาด
เขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร ยาวตอ่เน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือมตอ่กบัถนนสาธารณะอ่ืน ท่ีมีขนาดเขตทาง
ไมน้่อยกวา่ ๑๖ เมตร ร้านจําหน่ายก๊าซ สถานท่ีใช้ก๊าซ และสถานท่ีจําหน่ายอาหารท่ีใช้ก๊าซ 

(๔) สถานท่ีท่ีใช้ในการเก็บนํา้มันเชือ้เพลิงเพ่ือจําหน่ายท่ีต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคมุนํา้มนัเชือ้เพลิง เว้นแต่สถานีบริการนํา้มนัเชือ้เพลิงท่ีตัง้อยู่ริม     ถนนสาธารณะ ท่ีมีขนาดเขตทางไม่
น้อยกว่า ๑๖ เมตร ยาวต่อเน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือมต่อ    กบัถนนสาธารณะอ่ืน ท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อย
กวา่ ๑๖ เมตร 

(๕) การเลีย้งสตัว์ทกุชนิดเพ่ือการค้าท่ีอาจก่อเหตรํุาคาญตามกฎหมายวา่ด้วยการสาธารณสขุ 



(๖) การเพาะเลีย้งสตัว์นํา้เคม็หรือนํา้กร่อย 
(๗) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง

แทนฌาปนสถานท่ีมีอยูเ่ดมิ 
(๘) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคมุอาคาร เว้นแตท่ี่ตัง้อยู่ริมถนนสาธารณะท่ีมี ขนาดเขต

ทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร ยาวต่อเน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือมต่อกบัถนนสาธารณะอ่ืน ท่ีมีขนาดเขตทางไม่
น้อยกวา่ ๑๖ เมตร หรือตัง้อยูภ่ายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากจดุศนูย์กลางสถานีรถไฟฟ้าขนสง่มวลชน 

(๙) สถานบริการตามกฎหมายวา่ด้วยสถานบริการ 
(๑๐) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสงูหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ เว้นแต่การประกอบ

พาณิชยกรรมประเภทอาคารสงูหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ท่ีตัง้อยูริ่มถนนสาธารณะ ท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อย
กวา่ ๓๐ เมตร ยาวตอ่เน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือมตอ่กบัถนนสาธารณะอ่ืน ท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ 
เมตร หรือตัง้อยูภ่ายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากจดุศนูย์กลางสถานีรถไฟฟ้าขนสง่มวลชน 

(๑๑) สํานกังานประเภทอาคารสงูหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ เว้นแต่ท่ีตัง้อยู่ริมถนนสาธารณะ ท่ีมี
ขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร ยาวต่อเน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือมต่อกบัถนนสาธารณะอ่ืน ท่ีมีขนาด
เขตทางไมน้่อยกวา่ ๑๖ เมตร หรือตัง้อยูภ่ายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากจดุศนูย์กลางสถานีรถไฟฟ้าขนสง่มวลชน 

(๑๒) การตดิ ตัง้ หรือก่อสร้างป้ายท่ีมีขนาดเกิน ๑ ตารางเมตร หรือมีนํา้หนกัรวมทัง้โครงสร้างเกิน ๑๐ 
กิโลกรัม ในบริเวณท่ีมีระยะห่างจากวดั โบราณสถาน ทางพิเศษ หรือถนนสาธารณะ ท่ีมีขนาดเขตทางตัง้แต ่
๔๐ เมตร ถึงจดุติด ตัง้ หรือก่อสร้างป้ายน้อยกว่า ๕๐ เมตร เว้นแต่ป้ายช่ืออาคารหรือสถานประกอบการและ
ป้ายสถานีบริการนํา้มนัเชือ้เพลงิหรือสถานีบริการก๊าซ 

(๑๓) สถานท่ีเก็บสินค้า สถานีรับส่งสินค้าหรือการประกอบกิจการรับส่งสินค้า เว้นแต่ท่ีตัง้อยู่ริมถนน
สาธารณะ ท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร ยาวต่อเน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือมต่อกบัถนนสาธารณะ
อ่ืน ท่ีมีขนาดเขตทางไมน้่อยกวา่ ๑๖ เมตร 

(๑๔) ศนูย์ประชุมหรืออาคารแสดงสินค้า เว้นแต่ท่ีตัง้อยู่ริมถนนสาธารณะ ท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อย
กวา่ ๓๐ เมตร ยาวตอ่เน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือมตอ่กบัถนนสาธารณะอ่ืน ท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ 
เมตร หรือตัง้อยูภ่ายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากจดุศนูย์กลางสถานีรถไฟฟ้าขนสง่มวลชน 

(๑๕) สวนสนกุหรือสวนสตัว์ เว้นแตส่วนสนกุหรือสวนสตัว์ท่ีตัง้อยู่ริมถนนสาธารณะ ท่ีมีขนาดเขตทาง
ไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร ยาวต่อเน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือมต่อกบัถนนสาธารณะอ่ืน ท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อย
กว่า ๑๖ เมตร และมีท่ีว่างโดยรอบจากแนวเขตท่ีดินไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร เพ่ือปลกูต้นไม้หรือท่ีดําเนินการอยู่
ในอาคารพาณิชยกรรม 

(๑๖) โรงฆา่สตัว์หรือโรงพกัสตัว์ตามกฎหมายวา่ด้วยการควบคมุการฆา่สตัว์และจําหน่ายเนือ้สตัว์ 



(๑๗) ไซโลเก็บผลติผลทางการเกษตร 
(๑๘) การกําจดัสิง่ปฏิกลูและมลูฝอย 
(๑๙) การกําจดัวตัถอุนัตรายตามกฎหมายวา่ด้วยวตัถอุนัตราย 
(๒๐) การซือ้ขายหรือเก็บชิน้สว่นเคร่ืองจกัรกลเก่า 
(๒๑) การซือ้ขายหรือเก็บเศษวสัด ุ
การใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทนีท่ี้ไม่ใช่เพ่ือการอยู่อาศัยประเภทบ้านเด่ียวและบ้านแฝด ให้เป็นไป

ดงัตอ่ไปนี ้
(๑) มีอตัราส่วนพืน้ท่ีอาคารรวมต่อพืน้ท่ีดินไม่เกิน ๖ : ๑ ทัง้นี ้ท่ีดินแปลงใดท่ีได้ใช้ประโยชน์แล้ว หาก

มีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะก่ีครัง้ก็ตาม อตัราส่วนพืน้ท่ีอาคารรวมตอ่พืน้ท่ีดินของท่ีดินแปลงท่ีเกิดจาก
การแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทัง้หมด รวมกันต้องไม่เกิน ๖ : ๑  แต่ในกรณีท่ีเป็นการใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภท
อาคารสาธารณะตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคมุอาคาร หากเจ้าของท่ีดินหรือผู้ประกอบการได้จดัให้มีพืน้ท่ี
โล่งเพ่ือประโยชน์สาธารณะในแปลงท่ีดิน               ท่ีขออนุญาต ให้มีอตัราส่วน พืน้ท่ีอาคารรวมต่อพืน้ท่ีดิน
เพิ่มได้ไมเ่กินร้อยละย่ีสบิ โดยพืน้ท่ีอาคารรวมท่ีเพิ่มขึน้ต้องไมเ่กินห้าเท่าของพืน้ท่ีโลง่เพ่ือประโยชน์สาธารณะท่ี
จดัให้มีขึน้ 

(๒) มีอตัราส่วนของท่ีว่างต่อพืน้ท่ีอาคารรวมไม่น้อยกว่าร้อยละห้า แต่อตัราส่วนของท่ีว่างต้องไม่ต่ํา
กวา่เกณฑ์ขัน้ต่ําของท่ีวา่งอนัปราศจากสิง่ปกคลมุตามกฎหมายวา่ด้วยการควบคมุอาคาร ทัง้นี ้ท่ีดินแปลงใดท่ี
ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หากมีการแบง่แยกหรือแบง่โอนไม่ว่าจะก่ีครัง้ก็ตาม อตัราสว่นของท่ีว่างตอ่พืน้ท่ีอาคารรวม
ของท่ีดนิแปลงท่ีเกิดจากการแบง่แยกหรือแบง่โอนทัง้หมด รวมกนัต้องไมน้่อยกวา่ร้อยละห้า 

ข้อ ๒๐  ท่ีดินประเภท ย. ๙ ให้ใช้ประโยชน์ท่ีดินเพ่ือการอยู่อาศยั สถาบนัราชการ การสาธารณปูโภค
และสาธารณปูการเป็นสว่นใหญ่ สําหรับการใช้ประโยชน์ท่ีดินเพ่ือกิจการอ่ืนให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของท่ีดิน
ประเภทนีใ้นแตล่ะบริเวณ 

ท่ีดนิประเภทนี ้ห้ามใช้ประโยชน์ท่ีดนิเพ่ือกิจการตามท่ีกําหนดดงัตอ่ไปนี ้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และจําพวกท่ี

กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบญัชีท้ายกฎกระทรวงนี ้ท่ีไม่ก่อเหตรํุาคาญตามกฎหมาย ว่าด้วยการสาธารณสขุ
หรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาต ิและมีพืน้ท่ีประกอบการไมเ่กิน ๕๐๐ ตารางเมตร 

(๒) การทําผลติภณัฑ์คอนกรีตผสมท่ีไม่เข้าข่ายโรงงาน เว้นแตก่รณีท่ีเป็นหน่วยงานคอนกรีตผสมเสร็จ
ในลกัษณะชัว่คราวท่ีตัง้อยูใ่นหน่วยงานก่อสร้างหรือบริเวณใกล้เคียงเพ่ือประโยชน์แก่โครงการก่อสร้างนัน้ 



(๓) สถานท่ีบรรจุก๊าซ สถานท่ีเก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการบรรจุก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว และสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ เว้นแต่สถานีบริการก๊าซท่ีตัง้อยู่ริมถนนสาธารณะ ท่ีมีขนาด
เขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร ยาวตอ่เน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือมตอ่กบัถนนสาธารณะอ่ืน ท่ีมีขนาดเขตทาง
ไมน้่อยกวา่ ๑๖ เมตร ร้านจําหน่ายก๊าซ สถานท่ีใช้ก๊าซ และสถานท่ีจําหน่ายอาหารท่ีใช้ก๊าซ 

(๔) สถานท่ีท่ีใช้ในการเก็บนํา้มันเชือ้เพลิงเพ่ือจําหน่ายท่ีต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคมุนํา้มนัเชือ้เพลิง เว้นแต่สถานีบริการนํา้มนัเชือ้เพลิงท่ีตัง้อยู่ริมถนนสาธารณะท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อย
กว่า ๑๖ เมตร ยาวต่อเน่ืองกันโดยตลอดจนไปเช่ือมต่อกับถนนสาธารณะอ่ืน ท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า   
๑๖ เมตร 

(๕) การเลีย้งสตัว์ทกุชนิดเพ่ือการค้าท่ีอาจก่อเหตรํุาคาญตามกฎหมายวา่ด้วยการสาธารณสขุ 
(๖) การเพาะเลีย้งสตัว์นํา้เคม็หรือนํา้กร่อย 
(๗) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถานเว้นแต่เป็นการก่อสร้าง

แทนฌาปนสถานท่ีมีอยูเ่ดมิ 
(๘) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ เว้นแต่สถานบริการในเขตพืน้ท่ีตามพระราช

กฤษฎีกากําหนดเขตพืน้ท่ีเพ่ือการอนญุาตให้ตัง้สถานบริการในท้องท่ีกรุงเทพมหานคร 
(๙) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่พิเศษ เว้นแต่การประกอบพาณิชยกรรม

ประเภทอาคารขนาดใหญ่พิเศษท่ีตัง้อยู่ริมถนนสาธารณะ ท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร ยาว
ต่อเน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือมต่อกบัถนนสาธารณะอ่ืน ท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร หรือตัง้อยู่
ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากจดุศนูย์กลางสถานีรถไฟฟ้าขนสง่มวลชน 

(๑๐) สํานกังานประเภทอาคารขนาดใหญ่พิเศษ เว้นแตท่ี่ตัง้อยู่ริมถนนสาธารณะ    ท่ีมีขนาดเขตทาง
ไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร ยาวต่อเน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือมต่อกบัถนนสาธารณะอ่ืน ท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อย
กวา่ ๑๖ เมตร หรือตัง้อยูภ่ายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากจดุศนูย์กลางสถานีรถไฟฟ้าขนสง่มวลชน 

(๑๑) การติดตัง้ หรือก่อสร้างป้ายท่ีมีขนาดเกิน ๑ ตารางเมตร หรือมีนํา้หนกัรวม    ทัง้โครงสร้างเกิน 
๑๐ กิโลกรัม ในบริเวณท่ีมีระยะห่างจากวดั โบราณสถาน ทางพิเศษ หรือถนนสาธารณะ ท่ีมีขนาดเขตทาง
ตัง้แต ่๔๐ เมตร ถึงจดุตดิ ตัง้ หรือก่อสร้างป้ายน้อยกวา่ ๕๐ เมตร เว้นแตป้่ายช่ืออาคารหรือสถานประกอบการ
และป้ายสถานีบริการนํา้มนัเชือ้เพลงิหรือสถานีบริการ ก๊าซ 

(๑๒) สถานท่ีเก็บสินค้า สถานีรับส่งสินค้าหรือการประกอบกิจการรับส่งสินค้า เว้นแต่ท่ีตัง้อยู่ริมถนน
สาธารณะ ท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร ยาวต่อเน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือมต่อกบัถนนสาธารณะ
อ่ืนท่ีมีขนาดเขตทางไมน้่อยกวา่ ๑๖ เมตร 



(๑๓) ศนูย์ประชุมหรืออาคารแสดงสินค้า เว้นแต่ท่ีตัง้อยู่ริมถนนสาธารณะ ท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อย
กว่า ๓๐ เมตร ยาวต่อเน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือมตอ่กบัถนนสาธารณะอ่ืนท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ 
เมตร หรือตัง้อยูภ่ายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากจดุศนูย์กลางสถานีรถไฟฟ้าขนสง่มวลชน 

(๑๔) โรงฆา่สตัว์หรือโรงพกัสตัว์ตามกฎหมายวา่ด้วยการควบคมุการฆา่สตัว์และจําหน่ายเนือ้สตัว์ 
(๑๕) ไซโลเก็บผลติผลทางการเกษตร 
(๑๖) สวนสนกุหรือสวนสตัว์ เว้นแตส่วนสนกุหรือสวนสตัวท่ีตัง้อยู่ริมถนนสาธารณะ ท่ีมีขนาดเขตทาง

ไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร ยาวต่อเน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือมต่อกบัถนนสาธารณะอ่ืน ท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อย
กว่า ๑๖ เมตร และมีท่ีว่างโดยรอบจากแนวเขตท่ีดินไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร เพ่ือปลกูต้นไม้หรือท่ีดําเนินการอยู่
ในอาคารพาณิชยกรรม 

(๑๗) การกําจดัสิง่ปฏิกลูและมลูฝอย 
(๑๘) การกําจดัวตัถอุนัตรายตามกฎหมายวา่ด้วยวตัถอุนัตราย 
(๑๙) การซือ้ขายหรือเก็บชิน้สว่นเคร่ืองจกัรกลเก่า 
(๒๐) การซือ้ขายหรือเก็บเศษวสัด ุ
การใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทนีท่ี้ไม่ใช่เพ่ือการอยู่อาศัยประเภทบ้านเด่ียวและบ้านแฝด ให้เป็นไป

ดงัตอ่ไปนี ้
(๑) มีอตัราส่วนพืน้ท่ีอาคารรวมตอ่พืน้ท่ีดินไม่เกิน ๗ : ๑ ทัง้นี ้ท่ีดินแปลงใดท่ีได้ใช้ประโยชน์แล้ว หาก

มีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะก่ีครัง้ก็ตาม อตัราส่วนพืน้ท่ีอาคารรวม     ต่อพืน้ท่ีดินของท่ีดินแปลงท่ีเกิด
จากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทัง้หมด รวมกันต้องไม่เกิน ๗ : ๑ แต่การใช้ประโยชน์ท่ีดิน ประเภทอาคาร
สาธารณะตามกฎหมาย วา่ด้วยการควบคมุอาคารในกรณี    ตอ่ไปนี ้ให้มีอตัราสว่นพืน้ท่ีอาคารรวมตอ่พืน้ท่ีดิน
เพิ่มได้ไมเ่กินร้อยละย่ีสบิ 

(ก) เจ้าของท่ีดนิหรือผู้ประกอบการได้จดัให้มีพืน้ท่ีโลง่เพ่ือประโยชน์สาธารณะในแปลงท่ีดินท่ี
ขออนญุาต โดยพืน้ท่ีอาคารรวมท่ีเพิ่มขึน้ต้องไมเ่กินห้าเทา่ของพืน้ท่ีโลง่เพ่ือประโยชน์สาธารณะท่ีจดัให้
มีขึน้ 

(ข) เจ้าของท่ีดนิหรือผู้ประกอบการท่ีมีท่ีตัง้ของสถานประกอบการอยูใ่นระยะ ๕๐๐ เมตร จาก
จุดศนูย์กลางสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสถานีลาดพร้าว ได้จดัให้มีท่ีจอดรถยนต์สําหรับประชาชน
เป็นการทั่วไปเพิ่มขึน้จากจํานวนท่ีจอดรถยนต์ของอาคารสาธารณะนัน้โดยไม่คิดค่าตอบแทน โดย
พืน้ท่ีอาคารรวมท่ีเพิ่มขึน้ต้องไมเ่กิน ๓๐ ตารางเมตร ตอ่ท่ีจอดรถยนต์ท่ีเพิ่มขึน้ ๑ คนั 

 



(๒) มีอตัราส่วนของท่ีว่างต่อพืน้ท่ีอาคารรวมไม่น้อยกว่าร้อยละส่ีจุดห้าแต่อตัราส่วนของท่ีว่างต้องไม่
ต่ํากว่าเกณฑ์ขัน้ต่ําของท่ีว่างอนัปราศจากสิ่งปกคลมุตามกฎหมายว่าด้วยการควบคมุอาคาร ทัง้นี ้ท่ีดินแปลง
ใดท่ีได้ใช้ประโยชน์แล้ว หากมีการแบง่แยกหรือแบง่โอนไม่ว่าจะก่ีครัง้ก็ตามอตัราสว่นของท่ีว่างตอ่พืน้ท่ีอาคาร
รวมของท่ีดินแปลงท่ีเกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทัง้หมดรวมกนัต้อง ไม่น้อยกว่าร้อยละส่ีจุดห้า การใช้
ประโยชน์ท่ีดินประเภทอาคารสาธารณะท่ีจดัให้มีท่ีจอดรถยนต์เพิ่มขึน้ตามวรรคสาม (๑) (ข) พืน้ท่ีจอดรถยนต์
ท่ีเพิ่มขึน้ให้ได้รับการยกเว้นไมต้่องนํามาพจิารณาอตัราสว่นพืน้ท่ีอาคารรวมตอ่พืน้ท่ีดนิและอตัราสว่นของท่ีวา่ง
ตอ่พืน้ท่ีอาคารรวม 

ข้อ ๒๑  ท่ีดนิประเภท ย. ๑๐ ให้ใช้ประโยชน์ท่ีดนิเพ่ือการอยูอ่าศยั สถาบนัราชการ การสาธารณปูโภค
และสาธารณปูการเป็นสว่นใหญ่ สําหรับการใช้ประโยชน์ท่ีดินเพ่ือกิจการอ่ืนให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของท่ีดิน
ประเภทนีใ้นแตล่ะบริเวณ 

ท่ีดนิประเภทนี ้ห้ามใช้ประโยชน์ท่ีดนิเพ่ือกิจการตามท่ีกําหนดดงัตอ่ไปนี ้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และจําพวกท่ี

กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบญัชีท้ายกฎกระทรวงนี ้ท่ีไม่ก่อเหตรํุาคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสขุ
หรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาต ิและมีพืน้ท่ีประกอบการไมเ่กิน ๕๐๐ ตารางเมตร 

(๒) การทําผลติภณัฑ์คอนกรีตผสมท่ีไม่เข้าข่ายโรงงาน เว้นแตก่รณีท่ีเป็นหน่วยงานคอนกรีตผสมเสร็จ
ในลกัษณะชัว่คราวท่ีตัง้อยูใ่นหน่วยงานก่อสร้างหรือบริเวณใกล้เคียง เพ่ือประโยชน์แก่โครงการก่อสร้างนัน้ 

(๓) สถานท่ีบรรจุก๊าซ สถานท่ีเก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซตามกฎหมาย ว่าด้วยการบรรจุก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว และสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ เว้นแต่สถานีบริการก๊าซท่ีตัง้อยู่ริมถนนสาธารณะ ท่ีมีขนาด
เขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร ยาวตอ่เน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือมตอ่กบัถนนสาธารณะอ่ืน ท่ีมีขนาดเขตทาง
ไมน้่อยกวา่ ๑๖ เมตร ร้านจําหน่ายก๊าซ สถานท่ีใช้ก๊าซ และสถานท่ีจําหน่ายอาหารท่ีใช้ก๊าซ 

(๔) สถานท่ีท่ีใช้ในการเก็บนํา้มนัเชือ้เพลิงเพ่ือจําหน่ายท่ีต้องขออนุญาตตามกฎหมาย ว่าด้วยการ
ควบคมุนํา้มนัเชือ้เพลงิ เว้นแตส่ถานีบริการนํา้มนัเชือ้เพลงิท่ีตัง้อยู่ริมถนนสาธารณะ   ท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อย
กว่า ๑๖ เมตร ยาวตอ่เน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือมตอ่กบัถนนสาธารณะอ่ืน ท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ 
เมตร 

(๕) การเลีย้งสตัว์ทกุชนิดเพ่ือการค้าท่ีอาจก่อเหตรํุาคาญตามกฎหมายวา่ด้วยการสาธารณสขุ 
(๖) การเพาะเลีย้งสตัว์นํา้เคม็หรือนํา้กร่อย 
(๗) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง

แทนฌาปนสถานท่ีมีอยูเ่ดมิ 



(๘) สถานบริการตามกฎหมายวา่ด้วยสถานบริการ 
(๙) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่พิเศษ เว้นแต่การประกอบพาณิชยกรรม

ประเภทอาคารขนาดใหญ่พิเศษท่ีตัง้อยู่ริมถนนสาธารณะ ท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร ยาว
ต่อเน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือมต่อกบัถนนสาธารณะอ่ืน ท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร หรือตัง้อยู่
ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากจดุศนูย์กลางสถานีรถไฟฟ้าขนสง่มวลชน 

(๑๐) สํานกังานประเภทอาคารขนาดใหญ่พิเศษ เว้นแต่ท่ีตัง้อยู่ริมถนนสาธารณะท่ีมีขนาดเขตทางไม่
น้อยกวา่ ๓๐ เมตร ยาวตอ่เน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือมตอ่กบัถนนสาธารณะอ่ืน ท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 
๑๖ เมตร หรือตัง้อยูภ่ายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากจดุศนูย์กลางสถานีรถไฟฟ้าขนสง่มวลชน 

(๑๑) การตดิ ตัง้ หรือก่อสร้างป้ายท่ีมีขนาดเกิน ๑ ตารางเมตร หรือมีนํา้หนกัรวมทัง้โครงสร้างเกิน ๑๐ 
กิโลกรัม ในบริเวณท่ีมีระยะห่างจากวดั โบราณสถาน ทางพิเศษ หรือถนนสาธารณะ ท่ีมีขนาดเขตทางตัง้แต ่
๔๐ เมตร ถึงจดุติด ตัง้ หรือก่อสร้างป้ายน้อยกว่า ๕๐ เมตร และในบริเวณท่ีมีระยะห่างจากจดุศนูย์กลางของ
อนุสาวรีย์ชยัสมรภมูิน้อยกว่า ๓๐๐ เมตร เว้นแต่ป้ายช่ืออาคารหรือสถานประกอบการและป้ายสถานีบริการ
นํา้มนัเชือ้เพลงิหรือสถานีบริการก๊าซ 

(๑๒) สถานท่ีเก็บสินค้า สถานีรับส่งสินค้าหรือการประกอบกิจการรับส่งสินค้า เว้นแต่ท่ีตัง้อยู่ริมถนน
สาธารณะ ท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร ยาวต่อเน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือมต่อกบัถนนสาธารณะ 
อ่ืนท่ีมีขนาดเขตทางไมน้่อยกวา่ ๑๖ เมตร 

(๑๓) ศนูย์ประชมุหรืออาคารแสดงสนิค้า เว้นแตท่ี่ตัง้อยูริ่มถนนสาธารณะท่ีมีขนาดเขตทางไมน้่อยกว่า 
๓๐ เมตร ยาวตอ่เน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือมตอ่กบัถนนสาธารณะอ่ืนท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร 
หรือตัง้อยูภ่ายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากจดุศนูย์กลางสถานีรถไฟฟ้าขนสง่มวลชน 

(๑๔) โรงฆา่สตัว์หรือโรงพกัสตัว์ตามกฎหมายวา่ด้วยการควบคมุการฆา่สตัว์และจําหน่ายเนือ้สตัว์ 
(๑๕) ไซโลเก็บผลติผลทางการเกษตร 
(๑๖) สวนสนกุหรือสวนสตัว์ เว้นแตส่วนสนกุหรือสวนสตัว์ท่ีตัง้อยู่ริมถนนสาธารณะ ท่ีมีขนาดเขตทาง

ไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร ยาวต่อเน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือมต่อกบัถนนสาธารณะอ่ืน ท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อย
กวา่ ๑๖ เมตร และมีท่ีวา่งโดยรอบจากแนวเขตท่ีดิน ไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร เพ่ือปลกูต้นไม้ หรือท่ีดําเนินการอยู่
ในอาคารพาณิชยกรรม 

(๑๗) การกําจดัสิง่ปฏิกลูและมลูฝอย 
(๑๘) การกําจดัวตัถอุนัตรายตามกฎหมายวา่ด้วยวตัถอุนัตราย 
(๑๙) การซือ้ขายหรือเก็บชิน้สว่นเคร่ืองจกัรกลเก่า 
(๒๐)  การซือ้ขายหรือเก็บเศษวสัด ุ



การใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทนีท่ี้ไม่ใช่เพ่ือการอยู่อาศัยประเภทบ้านเด่ียวและบ้านแฝด ให้เป็นไป
ดงัตอ่ไปนี ้

(๑) มีอตัราส่วนพืน้ท่ีอาคารรวมต่อพืน้ท่ีดินไม่เกิน ๘ : ๑ ทัง้นี ้ท่ีดินแปลงใด   ท่ีได้ใช้ประโยชน์แล้ว 
หากมีการแบ่งแยกหรือแบง่โอนไม่ว่าจะก่ีครัง้ก็ตาม อตัราสว่นพืน้ท่ีอาคารรวมตอ่พืน้ท่ีดินของท่ีดินแปลงท่ีเกิด
จากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทัง้หมด รวมกนัต้องไม่เกิน ๘ : ๑ แต่ในกรณีท่ีเป็นการใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภท
อาคารสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการควบคมุอาคาร หากเจ้าของท่ีดิน หรือผู้ประกอบการได้จดัให้มีพืน้ท่ี
โล่งเพ่ือประโยชน์สาธารณะในแปลงท่ีดินท่ีขออนญุาตให้มีอตัราส่วนพืน้ท่ีอาคารรวมต่อพืน้ท่ีดินเพิ่มได้ไม่เกิน
ร้อยละย่ีสบิ โดยพืน้ท่ีอาคารรวมท่ีเพิ่มขึน้ต้องไมเ่กินห้าเท่าของพืน้ท่ีโลง่เพ่ือประโยชน์สาธารณะท่ีจดัให้มีขึน้ 

(๒) มีอตัราสว่นของท่ีวา่งตอ่พืน้ท่ีอาคารรวมไมน้่อยกวา่ร้อยละส่ี แตอ่ตัราสว่นของท่ีวา่งต้อง ไมต่ํ่ากว่า
เกณฑ์ขัน้ต่ําของท่ีว่างอนัปราศจากสิ่งปกคลมุตามกฎหมายว่าด้วยการควบคมุอาคาร ทัง้นี ้ท่ีดินแปลงใดท่ีได้
ใช้ประโยชน์แล้ว หากมีการแบง่แยกหรือแบง่โอนไมว่า่จะก่ีครัง้ก็ตามอตัราสว่นของท่ีวา่งตอ่พืน้ท่ีอาคารรวมของ
ท่ีดนิแปลงท่ีเกิดจากการแบง่แยกหรือแบง่โอนทัง้หมดรวมกนัต้องไมน้่อยกวา่ร้อยละส่ี 

ข้อ ๒๒  ท่ีดินประเภท พ. ๑ ให้ใช้ประโยชน์ท่ีดินเพ่ือพาณิชยกรรม การอยู่อาศยั สถาบนัราชการการ
สาธารณปูโภคและสาธารณปูการเป็นสว่นใหญ่ สําหรับการใช้ประโยชน์ท่ีดินเพ่ือกิจการอ่ืน ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อย
ละสบิของท่ีดนิประเภทนีใ้นแตล่ะบริเวณ 

ท่ีดนิประเภทนี ้ห้ามใช้ประโยชน์ท่ีดนิเพ่ือกิจการตามท่ีกําหนดดงัตอ่ไปนี ้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และจําพวกท่ี

กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบญัชีท้ายกฎกระทรวงนี ้ท่ีไม่ก่อเหตรํุาคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสขุ
หรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาต ิและมีพืน้ท่ีประกอบการไมเ่กิน ๕๐๐ ตารางเมตร 

(๒) การทําผลติภณัฑ์คอนกรีตผสมท่ีไม่เข้าข่ายโรงงาน เว้นแตก่รณีท่ีเป็นหน่วยงานคอนกรีตผสมเสร็จ
ในลกัษณะชัว่คราวท่ีตัง้อยูใ่นหน่วยงานก่อสร้างหรือบริเวณใกล้เคียงเพ่ือประโยชน์แก่โครงการก่อสร้างนัน้ 

(๓) สถานท่ีบรรจุก๊าซ สถานท่ีเก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการบรรจุก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว และสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ เว้นแต่สถานีบริการก๊าซท่ีตัง้อยู่ริมถนนสาธารณะ ท่ีมีขนาด
เขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร ยาวตอ่เน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือมตอ่กบัถนนสาธารณะอ่ืน ท่ีมีขนาดเขตทาง
ไมน้่อยกวา่ ๑๖ เมตร ร้านจําหน่ายก๊าซ สถานท่ีใช้ก๊าซ และสถานท่ีจําหน่ายอาหารท่ีใช้ก๊าซ 

 
 



(๔) สถานท่ีท่ีใช้ในการเก็บนํา้มันเชือ้เพลิงเพ่ือจําหน่ายท่ีต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคมุนํา้มนัเชือ้เพลิง เว้นแต่สถานีบริการนํา้มนัเชือ้เพลิงท่ีตัง้อยู่ริมถนนสาธารณะท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อย
กว่า ๑๖ เมตร ยาวตอ่เน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือมตอ่กบัถนนสาธารณะอ่ืน ท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ 
เมตร 

(๕) การเลีย้งสตัว์ทกุชนิดเพ่ือการค้าท่ีอาจก่อเหตรํุาคาญตามกฎหมายวา่ด้วยการสาธารณสขุ 
(๖) การเพาะเลีย้งสตัว์นํา้เคม็หรือนํา้กร่อย 
(๗) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง

แทนฌาปนสถานท่ีมีอยูเ่ดมิ 
(๘) สถานบริการตามกฎหมายวา่ด้วยสถานบริการ 
(๙) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ เว้นแต่การประกอบ

พาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงท่ีตัง้อยู่ริมถนนสาธารณะ ท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร ยาว
ต่อเน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือมต่อกบัถนนสาธารณะอ่ืน ท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร หรือตัง้อยู่
ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากจดุศนูย์กลางสถานีรถไฟฟ้าขนสง่มวลชน 

(๑๐) สํานกังานประเภทอาคารสงูหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ เว้นแต่สํานกังานประเภทอาคารสงูท่ี
ตัง้อยู่ริมถนนสาธารณะ ท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร ยาวต่อเน่ืองกันโดยตลอดจนไปเช่ือมต่อกับ
ถนนสาธารณะอ่ืน ท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร หรือตัง้อยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากจุด
ศนูย์กลางสถานีรถไฟฟ้าขนสง่มวลชน 

(๑๑) การตดิตัง้ หรือก่อสร้างป้ายท่ีมีขนาดเกิน ๑ ตารางเมตร หรือมีนํา้หนกัรวม  ทัง้โครงสร้างเกิน ๑๐ 
กิโลกรัม ในบริเวณท่ีมีระยะห่างจากวดั โบราณสถาน ทางพิเศษ หรือถนนสาธารณะ ท่ีมีขนาดเขตทางตัง้แต ่
๔๐ เมตร ถึงจดุตดิ ตัง้ หรือก่อสร้างป้ายน้อยกวา่  ๕๐ เมตร   เว้นแตป้่ายช่ืออาคารหรือสถานประกอบการและ
ป้ายสถานีบริการนํา้มนัเชือ้เพลงิหรือสถานีบริการก๊าซ 

(๑๒) สถานท่ีเก็บสินค้า สถานีรับส่งสินค้าหรือการประกอบกิจการรับส่งสินค้า เว้นแต่ท่ีตัง้อยู่ริมถนน
สาธารณะ ท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร ยาวต่อเน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือมต่อกบัถนนสาธารณะ
อ่ืน ท่ีมีขนาดเขตทางไมน้่อยกวา่ ๑๖ เมตร 

(๑๓) ศนูย์ประชมุหรืออาคารแสดงสนิค้า เว้นแตท่ี่ตัง้อยูริ่มถนนสาธารณะท่ีมีขนาดเขตทางไมน้่อยกว่า 
๓๐ เมตร ยาวตอ่เน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือมตอ่กบัถนนสาธารณะอ่ืนท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร 
หรือตัง้อยูภ่ายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากจดุศนูย์กลางสถานีรถไฟฟ้าขนสง่มวลชน 

(๑๔) โรงฆา่สตัว์หรือโรงพกัสตัว์ตามกฎหมายวา่ด้วยการควบคมุการฆา่สตัว์และจําหน่ายเนือ้สตัว์ 
(๑๕) ไซโลเก็บผลติผลทางการเกษตร 



(๑๖) สวนสนกุหรือสวนสตัว์ เว้นแตส่วนสนกุหรือสวนสตัว์ท่ีตัง้อยู่ริมถนนสาธารณะ ท่ีมีขนาดเขตทาง
ไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร ยาวต่อเน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือมต่อกบัถนนสาธารณะอ่ืน ท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อย
กวา่ ๑๖ เมตร และมีท่ีวา่งโดยรอบจากแนวเขตท่ีดิน ไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร เพ่ือปลกูต้นไม้ หรือท่ีดําเนินการอยู่
ในอาคารพาณิชยกรรม 

(๑๗) การกําจดัสิง่ปฏิกลูและมลูฝอย 
(๑๘) การกําจดัวตัถอุนัตรายตามกฎหมายวา่ด้วยวตัถอุนัตราย 
(๑๙) การซือ้ขายหรือเก็บเศษวสัด ุ
การใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทนีท่ี้ไม่ใช่เพ่ือการอยู่อาศัยประเภทบ้านเด่ียวและบ้านแฝด ให้เป็นไป

ดงัตอ่ไปนี ้
(๑) มีอตัราส่วนพืน้ท่ีอาคารรวมตอ่พืน้ท่ีดินไม่เกิน ๕ : ๑ ทัง้นี ้ท่ีดินแปลงใดท่ีได้ใช้ประโยชน์แล้ว หาก

มีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะก่ีครัง้ก็ตาม อตัราส่วนพืน้ท่ีอาคารรวมตอ่พืน้ท่ีดินของท่ีดินแปลงท่ีเกิดจาก
การแบง่แยกหรือแบง่โอนทัง้หมด รวมกนัต้องไมเ่กิน ๕ : ๑ 

(๒) มีอตัราส่วนของท่ีว่างต่อพืน้ท่ีอาคารรวมไม่น้อยกว่าร้อยละหก แต่อตัราส่วนของท่ีว่างต้องไม่ต่ํา
กวา่เกณฑ์ขัน้ต่ําของท่ีวา่งอนัปราศจากสิง่ปกคลมุตามกฎหมายวา่ด้วยการควบคมุอาคาร ทัง้นี ้ท่ีดินแปลงใดท่ี
ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หากมีการแบง่แยกหรือแบง่โอนไม่ว่าจะก่ีครัง้ก็ตาม อตัราสว่นของท่ีว่างตอ่พืน้ท่ีอาคารรวม
ของท่ีดนิแปลงท่ีเกิดจากการแบง่แยกหรือแบง่โอนทัง้หมดรวมกนัต้องไมน้่อยกวา่ร้อยละหก 

ข้อ ๒๓ ท่ีดินประเภท พ. ๒ ให้ใช้ประโยชน์ท่ีดินเพ่ือพาณิชยกรรม การอยู่อาศยั สถาบนัราชการ การ
สาธารณปูโภคและสาธารณปูการเป็นสว่นใหญ่ สําหรับการใช้ประโยชน์ท่ีดินเพ่ือกิจการอ่ืน ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อย
ละสบิของท่ีดนิประเภทนีใ้นแตล่ะบริเวณ 

ท่ีดนิประเภทนี ้ห้ามใช้ประโยชน์ท่ีดนิเพ่ือกิจการตามท่ีกําหนดดงัตอ่ไปนี ้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และจําพวกท่ี

กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบญัชีท้ายกฎกระทรวงนี ้ท่ีไม่ก่อเหตรํุาคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสขุ
หรือไมเ่ป็นมลพิษตอ่ชมุชนหรือสิง่แวดล้อมตามกฎหมาย วา่ด้วยการ      สง่เสริมและรักษาคณุภาพสิง่แวดล้อม
แห่งชาต ิและมีพืน้ท่ีประกอบการไมเ่กิน ๕๐๐ ตารางเมตร 

(๒) การทําผลติภณัฑ์คอนกรีตผสมท่ีไม่เข้าข่ายโรงงาน เว้นแตก่รณีท่ีเป็นหน่วยงานคอนกรีตผสมเสร็จ
ในลกัษณะชัว่คราวท่ีตัง้อยูใ่นหน่วยงานก่อสร้างหรือบริเวณใกล้เคียงเพ่ือประโยชน์แก่โครงการก่อสร้างนัน้ 

 
 



(๓) สถานท่ีบรรจุก๊าซ สถานท่ีเก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการบรรจุก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว และสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ เว้นแต่สถานีบริการก๊าซท่ีตัง้อยู่ริมถนนสาธารณะ ท่ีมีขนาด
เขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร ยาวตอ่เน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือมตอ่กบัถนนสาธารณะอ่ืน ท่ีมีขนาดเขตทาง
ไมน้่อยกวา่ ๑๖ เมตร ร้านจําหน่ายก๊าซ สถานท่ีใช้ก๊าซ และสถานท่ีจําหน่ายอาหารท่ีใช้ก๊าซ 

(๔) สถานท่ีท่ีใช้ในการเก็บนํา้มนัเชือ้เพลิงเพ่ือจําหน่ายท่ีต้องขออนุญาตตามกฎหมาย ว่าด้วยการ
ควบคมุนํา้มนัเชือ้เพลิง เว้นแตส่ถานีบริการนํา้มนัเชือ้เพลิงท่ีตัง้อยู่ริมถนนสาธารณะ  ท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อย
กว่า ๑๖ เมตร ยาวตอ่เน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือมตอ่กบัถนนสาธารณะอ่ืน ท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ 
เมตร 

(๕) การเลีย้งสตัว์ทกุชนิดเพ่ือการค้าท่ีอาจก่อเหตรํุาคาญตามกฎหมายวา่ด้วยการสาธารณสขุ 
(๖) การเพาะเลีย้งสตัว์นํา้เคม็หรือนํา้กร่อย 
(๗) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง

แทนฌาปนสถานท่ีมีอยูเ่ดมิ 
(๘) สถานบริการตามกฎหมายวา่ด้วยสถานบริการ 
(๙) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่พิเศษ เว้นแต่การประกอบพาณิชยกรรม 

ประเภทอาคารขนาดใหญ่พิเศษท่ีตัง้อยู่ริมถนนสาธารณะ ท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร ยาว
ต่อเน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือมต่อกบัถนนสาธารณะอ่ืน ท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร หรือตัง้อยู่
ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากจดุศนูย์กลางสถานีรถไฟฟ้าขนสง่มวลชน 

(๑๐) สํานกังานประเภทอาคารขนาดใหญ่พิเศษ เว้นแต่ท่ีตัง้อยู่ริมถนนสาธารณะท่ีมีขนาดเขตทางไม่
น้อยกวา่ ๓๐ เมตร ยาวตอ่เน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือมตอ่กบัถนนสาธารณะอ่ืน ท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 
๑๖ เมตร หรือตัง้อยูภ่ายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากจดุศนูย์กลางสถานีรถไฟฟ้าขนสง่มวลชน 

(๑๑) การติดตัง้ หรือก่อสร้างป้ายท่ีมีขนาดเกิน ๑ ตารางเมตร หรือมีนํา้หนกัรวมทัง้โครงสร้างเกิน ๑๐ 
กิโลกรัม ในบริเวณท่ีมีระยะห่างจากวดั โบราณสถาน ทางพิเศษ หรือถนนสาธารณะ ท่ีมีขนาดเขตทางตัง้แต ่
๔๐ เมตร ถึงจดุติด ตัง้ หรือก่อสร้างป้ายน้อยกว่า ๕๐ เมตร เว้นแต่ป้ายช่ืออาคารหรือสถานประกอบการและ
ป้ายสถานีบริการนํา้มนัเชือ้เพลงิหรือสถานีบริการก๊าซ 

(๑๒) สถานท่ีเก็บสินค้า สถานีรับส่งสินค้าหรือการประกอบกิจการรับส่งสินค้า เว้นแต่ท่ีตัง้อยู่ริมถนน
สาธารณะ ท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร ยาวต่อเน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือมต่อกบัถนนสาธารณะ
อ่ืน ท่ีมีขนาดเขตทางไมน้่อยกวา่ ๑๖ เมตร 

(๑๓) โรงฆา่สตัว์หรือโรงพกัสตัว์ตามกฎหมายวา่ด้วยการควบคมุการฆา่สตัว์และจําหน่ายเนือ้สตัว์ 
(๑๔) ไซโลเก็บผลติผลทางการเกษตร 



(๑๕) สวนสนกุหรือสวนสตัว์ เว้นแตส่วนสนกุหรือสวนสตัว์ท่ีตัง้อยู่ริมถนนสาธารณะท่ีมี ขนาดเขตทาง
ไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร ยาวต่อเน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือมต่อกบัถนนสาธารณะอ่ืน ท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อย
กว่า ๑๖ เมตร และมีท่ีว่างโดยรอบจากแนวเขตท่ีดินไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร เพ่ือปลกูต้นไม้หรือท่ีดําเนินการอยู่
ในอาคารพาณิชยกรรม 

(๑๖) การกําจดัสิง่ปฏิกลูและมลูฝอย 
(๑๗) การกําจดัวตัถอุนัตรายตามกฎหมายวา่ด้วยวตัถอุนัตราย 
(๑๘) การซือ้ขายหรือเก็บเศษวสัด ุ
การใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทนีท่ี้ไม่ใช่เพ่ือการอยู่อาศัยประเภทบ้านเด่ียวและบ้านแฝด ให้เป็นไป

ดงัตอ่ไปนี ้
(๑) มีอตัราสว่นพืน้ท่ีอาคารรวมตอ่พืน้ท่ีดนิไม่เกิน ๖ : ๑ ทัง้นี ้ท่ีดินแปลงใด ท่ีได้ใช้ประโยชน์แล้ว หาก

มีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะก่ีครัง้ก็ตาม อตัราส่วนพืน้ท่ีอาคารรวมตอ่พืน้ท่ีดินของท่ีดินแปลงท่ีเกิดจาก
การแบง่แยกหรือแบง่โอนทัง้หมดรวมกนัต้องไมเ่กิน ๖ : ๑ 

(๒) มีอตัราส่วนของท่ีว่างต่อพืน้ท่ีอาคารรวมไม่น้อยกว่าร้อยละห้า แต่อตัราส่วนของท่ีว่างต้องไม่ต่ํา
กวา่เกณฑ์ขัน้ต่ําของท่ีวา่งอนัปราศจากสิง่ปกคลมุตามกฎหมายวา่ด้วยการควบคมุอาคาร ทัง้นี ้ท่ีดินแปลงใดท่ี
ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หากมีการแบง่แยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะก่ีครัง้ก็ตามอตัราสว่นของท่ีว่างตอ่พืน้ท่ีอาคารรวม
ของท่ีดนิแปลงท่ีเกิดจากการแบง่แยกหรือแบง่โอนทัง้หมด รวมกนัต้องไมน้่อยกวา่ร้อยละห้า 

ข้อ ๒๔  ท่ีดินประเภท พ. ๓ ให้ใช้ประโยชน์ท่ีดินเพ่ือพาณิชยกรรม การอยู่อาศยั สถาบนัราชการ การ
สาธารณปูโภคและสาธารณปูการเป็นส่วนใหญ่ สําหรับการใช้ประโยชน์ท่ีดินเพ่ือกิจการอ่ืนให้ใช้ได้ไม่เกินร้อย
ละสบิของท่ีดนิประเภทนีใ้นแตล่ะบริเวณ 

ท่ีดนิประเภทนี ้ห้ามใช้ประโยชน์ท่ีดนิเพ่ือกิจการตามท่ีกําหนดดงัตอ่ไปนี ้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และจําพวกท่ี

กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบญัชีท้ายกฎกระทรวงนี ้ท่ีไม่ก่อเหตรํุาคาญตามกฎหมาย ว่าด้วยการสาธารณสขุ 
หรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาต ิและมีพืน้ท่ีประกอบการไมเ่กิน ๕๐๐ ตารางเมตร 

(๒) การทําผลติภณัฑ์คอนกรีตผสมท่ีไม่เข้าข่ายโรงงาน เว้นแตก่รณีท่ีเป็นหน่วยงานคอนกรีตผสมเสร็จ
ในลกัษณะชัว่คราวท่ีตัง้อยูใ่นหน่วยงานก่อสร้างหรือบริเวณใกล้เคียงเพ่ือประโยชน์แก่โครงการก่อสร้างนัน้ 

 
 



(๓)สถานท่ีบรรจกุ๊าซ สถานท่ีเก็บก๊าซ และห้องบรรจกุ๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการบรรจกุ๊าซปิโตรเลียม
เหลว และสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ เว้นแต่สถานีบริการก๊าซท่ีตัง้อยู่ริมถนนสาธารณะ ท่ีมีขนาดเขตทางไม่
น้อยกวา่ ๑๖ เมตร ยาวตอ่เน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือมตอ่กบัถนนสาธารณะอ่ืน ท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 
๑๖ เมตร ร้านจําหน่ายก๊าซ สถานท่ีใช้ก๊าซและสถานท่ีจําหน่ายอาหารท่ีใช้ก๊าซ 

(๔) สถานท่ีท่ีใช้ในการเก็บนํา้มนัเชือ้เพลิงเพ่ือจําหน่ายท่ีต้องขออนุญาตตามกฎหมาย ว่าด้วยการ
ควบคมุนํา้มนัเชือ้เพลิง เว้นแต่สถานีบริการนํา้มนัเชือ้เพลิงท่ีตัง้อยู่ริมถนนสาธารณะท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อย
กว่า ๑๖ เมตร ยาวต่อเน่ืองกันโดยตลอดจนไปเช่ือมต่อกับถนนสาธารณะอ่ืน ท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า   
๑๖ เมตร 

(๕) การเลีย้งสตัว์ทกุชนิดเพ่ือการค้าท่ีอาจก่อเหตรํุาคาญตามกฎหมายวา่ด้วยการสาธารณสขุ 
(๖) การเพาะเลีย้งสตัว์นํา้เคม็หรือนํา้กร่อย 
(๗) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง

แทนฌาปนสถานท่ีมีอยูเ่ดมิ 
(๘) สถานบริการตามกฎหมายวา่ด้วยสถานบริการ 
(๙) การติดตัง้ หรือก่อสร้างป้ายท่ีมีขนาดเกิน ๑ ตารางเมตร หรือมีนํา้หนกัรวมทัง้โครงสร้างเกิน ๑๐ 

กิโลกรัม ในบริเวณท่ีมีระยะห่างจากวดั โบราณสถาน ทางพิเศษ หรือถนนสาธารณะท่ีมีขนาดเขตทาง ตัง้แต ่
๔๐ เมตร ถึงจดุติด ตัง้ หรือก่อสร้างป้ายน้อยกว่า ๕๐ เมตร และในบริเวณท่ีมีระยะห่างจากจดุศนูย์กลางของ
อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชน้อยกว่า ๒๐๐ เมตร เว้นแต่ป้ายช่ืออาคารหรือสถานประกอบการ 
และป้ายสถานีบริการนํา้มนัเชือ้เพลงิหรือสถานีบริการก๊าซ 

(๑๐) สถานท่ีเก็บสินค้า สถานีรับส่งสินค้าหรือการประกอบกิจการรับส่งสินค้า เว้นแต่ท่ีตัง้อยู่ริมถนน
สาธารณะ ท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร ยาวต่อเน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือมต่อกบัถนนสาธารณะ
อ่ืน ท่ีมีขนาดเขตทางไมน้่อยกวา่ ๑๖ เมตร 

(๑๑) โรงฆา่สตัว์หรือโรงพกัสตัว์ตามกฎหมายวา่ด้วยการควบคมุการฆา่สตัว์และจําหน่ายเนือ้สตัว์ 
(๑๒) ไซโลเก็บผลติผลทางการเกษตร 
(๑๓) สวนสนกุหรือสวนสตัว์ เว้นแตส่วนสนกุหรือสวนสตัว์ท่ีตัง้อยู่ริมถนนสาธารณะ ท่ีมีขนาดเขตทาง

ไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร ยาวต่อเน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือมต่อกบัถนนสาธารณะอ่ืน ท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อย
กว่า ๑๖ เมตร และมีท่ีว่างโดยรอบจากแนวเขตท่ีดินไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร เพ่ือปลกูต้นไม้ หรือท่ีดําเนินการอยู่
ในอาคารพาณิชยกรรม 

(๑๔) การกําจดัสิง่ปฏิกลูและมลูฝอย 
(๑๕) การกําจดัวตัถอุนัตรายตามกฎหมายวา่ด้วยวตัถอุนัตราย 



(๑๖) การซือ้ขายหรือเก็บชิน้สว่นเคร่ืองจกัรกลเก่า 
(๑๗) การซือ้ขายหรือเก็บเศษวสัด ุ
การใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทนีท่ี้ไม่ใช่เพ่ือการอยู่อาศัยประเภทบ้านเด่ียวและบ้านแฝด ให้เป็นไป

ดงัตอ่ไปนี ้ 
(๑) มีอตัราส่วนพืน้ท่ีอาคารรวมตอ่พืน้ท่ีดินไม่เกิน ๗ : ๑ ทัง้นี ้ท่ีดินแปลงใดท่ีได้ใช้ประโยชน์แล้ว หาก

มีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะก่ีครัง้ก็ตาม อตัราส่วนพืน้ท่ีอาคารรวมตอ่พืน้ท่ีดินของท่ีดินแปลงท่ีเกิดจาก
การแบง่แยกหรือแบง่โอนทัง้หมดรวมกนัต้องไม่เกิน ๗ : ๑  แต่การใช้ประโยชน์ท่ีดิน ประเภทอาคารสาธารณะ
ตามกฎหมายวา่ด้วยการควบคมุอาคารในกรณีตอ่ไปนี ้ให้มีอตัราสว่นพืน้ท่ีอาคารรวมตอ่พืน้ท่ีดินเพิ่มได้ไม่เกิน
ร้อยละย่ีสบิ 

(ก) เจ้าของท่ีดนิหรือผู้ประกอบการได้จดัให้มีพืน้ท่ีโลง่ เพ่ือประโยชน์สาธารณะในแปลงท่ีดินท่ี
ขออนญุาต โดยพืน้ท่ีอาคารรวมท่ีเพิ่มขึน้ต้องไมเ่กินห้าเทา่ของพืน้ท่ีโลง่เพ่ือประโยชน์สาธารณะท่ีจดัให้
มีขึน้ 

(ข) เจ้าของท่ีดินหรือผู้ประกอบการท่ีมีท่ีตัง้ของสถานประกอบการตัง้อยู่ภายในระยะ ๕๐๐ 
เมตร จากจุดศูนย์กลางสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสถานีอ่อนนุช ได้จัดให้มีท่ีจอดรถยนต์สําหรับ
ประชาชนเป็นการทั่วไปเพ่ิมขึน้จากจํานวนท่ีจอดรถยนต์ของอาคารสาธารณะนัน้โดยไม่คิด
คา่ตอบแทน โดยพืน้ท่ีอาคารรวมท่ีเพิ่มขึน้ต้องไมเ่กิน ๓๐ ตารางเมตร ตอ่ท่ีจอดรถยนต์ท่ีเพิ่มขึน้ ๑ คนั 
(๒) มีอตัราส่วนของท่ีว่างต่อพืน้ท่ีอาคารรวมไม่น้อยกว่าร้อยละส่ีจุดห้าแต่อตัราส่วนของท่ีว่างต้องไม่

ต่ํากว่าเกณฑ์ขัน้ต่ําของท่ีว่างอนัปราศจากสิ่งปกคลมุตามกฎหมายว่าด้วยการควบคมุอาคาร ทัง้นี ้ท่ีดินแปลง
ใดท่ีได้ใช้ประโยชน์แล้ว หากมีการแบง่แยกหรือแบง่โอนไม่ว่าจะก่ีครัง้ก็ตามอตัราสว่นของท่ีว่างตอ่พืน้ท่ีอาคาร
รวมของท่ีดนิแปลงท่ีเกิดจากการแบง่แยกหรือแบง่โอนทัง้หมดรวมกนัต้องไมน้่อยกวา่ร้อยละส่ีจดุห้า 

การใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทอาคารสาธารณะท่ีจดัให้มีท่ีจอดรถยนต์เพิ่มขึน้ตามวรรคสาม (๑) (ข) 
พืน้ท่ีจอดรถยนต์ท่ีเพิ่มขึน้ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องนํามาพิจารณาอตัราส่วนพืน้ท่ีอาคารรวมต่อพืน้ท่ีดินและ
อตัราสว่นของท่ีวา่งตอ่พืน้ท่ีอาคารรวม 

ข้อ ๒๕ ท่ีดินประเภท พ. ๔ ให้ใช้ประโยชน์ท่ีดินเพ่ือพาณิชยกรรม การอยู่อาศยั สถาบนัราชการ การ
สาธารณปูโภคและสาธารณปูการเป็นสว่นใหญ่ สําหรับการใช้ประโยชน์ท่ีดินเพ่ือกิจการอ่ืน ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อย
ละสบิของท่ีดนิประเภทนีใ้นแตล่ะบริเวณ 

 
 
 



ท่ีดนิประเภทนี ้ห้ามใช้ประโยชน์ท่ีดนิเพ่ือกิจการตามท่ีกําหนดดงัตอ่ไปนี ้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และจําพวกท่ี

กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบญัชีท้ายกฎกระทรวงนี ้ท่ีไม่ก่อเหตรํุาคาญตามกฎหมาย ว่าด้วยการสาธารณสขุ 
หรือไมเ่ป็นมลพิษตอ่ชมุชนหรือสิง่แวดล้อมตามกฎหมายวา่ด้วยการ       สง่เสริมและรักษาคณุภาพสิง่แวดล้อม
แห่งชาต ิและมีพืน้ท่ีประกอบการไมเ่กิน ๕๐๐ ตารางเมตร 

(๒) การทําผลติภณัฑ์คอนกรีตผสมท่ีไม่เข้าข่ายโรงงาน เว้นแตก่รณีท่ีเป็นหน่วยงานคอนกรีตผสมเสร็จ
ในลกัษณะชัว่คราวท่ีตัง้อยูใ่นหน่วยงานก่อสร้างหรือบริเวณใกล้เคียงเพ่ือประโยชน์แก่โครงการก่อสร้างนัน้ 

(๓) สถานท่ีบรรจุก๊าซ สถานท่ีเก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการบรรจุก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว และสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ เว้นแต่สถานีบริการก๊าซท่ีตัง้อยู่ริมถนนสาธารณะ ท่ีมีขนาด
เขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร ยาวตอ่เน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือมตอ่กบัถนนสาธารณะอ่ืน ท่ีมีขนาดเขตทาง
ไมน้่อยกวา่ ๑๖ เมตร ร้านจําหน่ายก๊าซ สถานท่ีใช้ก๊าซ และสถานท่ีจําหน่ายอาหารท่ีใช้ก๊าซ 

(๔) สถานท่ีท่ีใช้ในการเก็บนํา้มนัเชือ้เพลิงเพ่ือจําหน่ายท่ีต้องขออนุญาตตามกฎหมาย ว่าด้วยการ
ควบคมุนํา้มนัเชือ้เพลงิ เว้นแตส่ถานีบริการนํา้มนัเชือ้เพลงิท่ีตัง้อยู่ริมถนนสาธารณะ   ท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อย
กว่า ๑๖ เมตร ยาวตอ่เน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือมตอ่กบัถนนสาธารณะอ่ืน ท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อยกวา่ ๑๖ 
เมตร 

(๕) การเลีย้งสตัว์ทกุชนิดเพ่ือการค้าท่ีอาจก่อเหตรํุาคาญตามกฎหมายวา่ด้วยการสาธารณสขุ 
(๖) การเพาะเลีย้งสตัว์นํา้เคม็หรือนํา้กร่อย 
(๗) สสุานและฌาปนสถานตามกฎหมายวา่ด้วยสสุานและฌาปนสถาน 
(๘) สถานบริการตามกฎหมายวา่ด้วยสถานบริการ 
(๙) การตดิ ตัง้ หรือก่อสร้างป้ายท่ีมีขนาดเกิน ๑ ตารางเมตร หรือมีนํา้หนกัรวม   ทัง้โครงสร้างเกิน ๑๐ 

กิโลกรัม ในบริเวณท่ีมีระยะห่างจากวดั โบราณสถาน ทางพิเศษ หรือถนนสาธารณะ ท่ีมีขนาดเขตทางตัง้แต ่
๔๐ เมตร ถึงจดุติด ตัง้ หรือก่อสร้างป้ายน้อยกว่า ๕๐ เมตร และในบริเวณท่ีมีระยะห่างจากจดุศนูย์กลางของ
อนสุาวรีย์ชยัสมรภมูิ น้อยกว่า ๓๐๐ เมตร เว้นแต่ป้ายช่ืออาคารหรือสถานประกอบการและป้ายสถานีบริการ
นํา้มนัเชือ้เพลงิหรือสถานีบริการก๊าซ 

(๑๐) สถานท่ีเก็บสินค้า สถานีรับส่งสินค้าหรือการประกอบกิจการรับส่งสินค้า เว้นแต่ท่ีตัง้อยู่ริมถนน
สาธารณะ ท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร ยาวต่อเน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือมต่อกบัถนนสาธารณะ
อ่ืน ท่ีมีขนาดเขตทางไมน้่อยกวา่ ๑๖ เมตร 

(๑๑) โรงฆา่สตัว์หรือโรงพกัสตัว์ตามกฎหมายวา่ด้วยการควบคมุการฆา่สตัว์และจําหน่ายเนือ้สตัว์ 
(๑๒) ไซโลเก็บผลติผลทางการเกษตร 



(๑๓) สวนสนกุหรือสวนสตัว์ เว้นแตส่วนสนกุหรือสวนสตัว์ท่ีตัง้อยู่ริมถนนสาธารณะ ท่ีมีขนาดเขตทาง
ไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร ยาวต่อเน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือมต่อกบัถนนสาธารณะอ่ืน ท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อย
กว่า ๑๖ เมตร และมีท่ีว่างโดยรอบจากแนวเขตท่ีดินไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร เพ่ือปลกูต้นไม้ หรือท่ีดําเนินการอยู่
ในอาคารพาณิชยกรรม 

(๑๔) การกําจดัสิง่ปฏิกลูและมลูฝอย 
(๑๕) การกําจดัวตัถอุนัตรายตามกฎหมายวา่ด้วยวตัถอุนัตราย 
(๑๖) การซือ้ขายหรือเก็บชิน้สว่นเคร่ืองจกัรกลเก่า 
(๑๗) การซือ้ขายหรือเก็บเศษวสัด ุ
การใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทนีท่ี้ไม่ใช่เพ่ือการอยู่อาศัยประเภทบ้านเด่ียวและบ้านแฝด ให้เป็นไป

ดงัตอ่ไปนี ้
 (๑) มีอตัราสว่นพืน้ท่ีอาคารรวมตอ่พืน้ท่ีดนิไมเ่กิน ๘ : ๑ ทัง้นี ้ท่ีดินแปลงใดท่ีได้ใช้ประโยชน์แล้ว หาก

มีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะก่ีครัง้ก็ตาม อตัราส่วนพืน้ท่ีอาคารรวมตอ่พืน้ท่ีดินของท่ีดินแปลงท่ีเกิดจาก
การแบง่แยกหรือแบง่โอนทัง้หมด รวมกนัต้องไมเ่กิน ๘ : ๑    แตก่ารใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทอาคารสาธารณะ
ตามกฎหมายวา่ด้วยการควบคมุอาคารในกรณีตอ่ไปนี ้ให้มีอตัราสว่นพืน้ท่ีอาคารรวมตอ่พืน้ท่ีดินเพิ่มได้ไม่เกิน
ร้อยละย่ีสบิ 

(ก) เจ้าของท่ีดินหรือผู้ประกอบการได้จดัให้มีพืน้ท่ีโลง่เพ่ือประโยชน์สาธารณะในแปลงท่ีดินท่ี
ขออนญุาต โดยพืน้ท่ีอาคารรวมท่ีเพิ่มขึน้ต้องไมเ่กินห้าเทา่ของพืน้ท่ีโลง่เพ่ือประโยชน์สาธารณะท่ีจดัให้
มีขึน้ 

(ข) ในกรณีท่ีเจ้าของท่ีดินหรือผู้ประกอบการท่ีมีท่ีตัง้ของสถานประกอบการอยู่ภายในระยะ 
๕๐๐ เมตร จากจุดศูนย์กลางสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสถานีหมอชิต ได้จัดให้มี   ท่ีจอดรถยนต์ 
สําหรับประชาชนเป็นการทัว่ไปเพิ่มขึน้จากจํานวนท่ีจอดรถยนต์ของอาคารสาธารณะนัน้โดยไม่คิด
คา่ตอบแทน โดยพืน้ท่ีอาคารรวมท่ีเพิ่มขึน้ต้องไม่เกิน ๓๐ ตารางเมตร     ตอ่ท่ีจอดรถยนต์ท่ีเพิ่มขึน้ ๑ 
คนั 

(๒) มีอตัราส่วนของท่ีว่างต่อพืน้ท่ีอาคารรวมไม่น้อยกว่าร้อยละส่ี แต่อตัราส่วนของท่ีว่างต้อง
ไม่ต่ํากว่าเกณฑ์ขัน้ต่ําของท่ีว่างอนัปราศจากสิ่งปกคลมุตามกฎหมายว่าด้วยการควบคมุอาคาร ทัง้นี ้
ท่ีดินแปลงใดท่ีได้ใช้ประโยชน์แล้ว หากมีการแบง่แยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะก่ีครัง้ก็ตาม อตัราส่วนของ
ท่ีว่างตอ่พืน้ท่ีอาคารรวมของท่ีดินแปลงท่ีเกิดจากการแบง่แยกหรือแบ่งโอนทัง้หมดรวมกนัต้องไม่น้อย
กวา่ร้อยละส่ี 



การใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทอาคารสาธารณะท่ีจดัให้มีท่ีจอดรถยนต์เพิ่มขึน้ตามวรรคสาม 
(๑) (ข) พืน้ท่ีจอดรถยนต์ท่ีเพิ่มขึน้ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องนํามาพิจารณาอตัราสว่นพืน้ท่ีอาคารรวม
ตอ่พืน้ท่ีดนิและอตัราสว่นของท่ีวา่งตอ่พืน้ท่ีอาคารรวม 

ข้อ ๒๖ ท่ีดินประเภท พ. ๕ ให้ใช้ประโยชน์ท่ีดินเพ่ือพาณิชยกรรม การอยู่อาศัย สถาบัน
ราชการ การสาธารณปูโภคและสาธารณปูการเป็นส่วนใหญ่ สําหรับการใช้ประโยชน์ท่ีดินเพ่ือกิจการ
อ่ืน ให้ใช้ได้ไมเ่กินร้อยละสบิของท่ีดนิประเภทนีใ้นแตล่ะบริเวณ 
ท่ีดนิประเภทนี ้ห้ามใช้ประโยชน์ท่ีดนิเพ่ือกิจการตามท่ีกําหนดดงัตอ่ไปนี ้

(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และ
จําพวกท่ีกําหนดให้ดําเนินการได้ตามบญัชีท้ายกฎกระทรวงนี ้ท่ีไม่ก่อเหตรํุาคาญตามกฎหมาย ว่า
ด้วยการสาธารณสขุหรือไม่เป็นมลพิษต่อชมุชนหรือสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย ว่าด้วยการสง่เสริมและ
รักษาคณุภาพสิง่แวดล้อมแห่งชาต ิและมีพืน้ท่ีประกอบการไมเ่กิน ๕๐๐ ตารางเมตร 

(๒) การทําผลิตภณัฑ์คอนกรีตผสมท่ีไม่เข้าข่ายโรงงาน เว้นแต่กรณีท่ีเป็นหน่วยงานคอนกรีต
ผสมเสร็จในลักษณะชั่วคราวท่ีตัง้อยู่ในหน่วยงานก่อสร้างหรือบริเวณใกล้เคียงเพ่ือประโยชน์แก่
โครงการก่อสร้างนัน้  

(๓) สถานท่ีบรรจุก๊าซ สถานท่ีเก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการบรรจกุ๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว และสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ เว้นแตส่ถานีบริการก๊าซท่ีตัง้อยู่ริมถนนสาธารณะท่ีมี
ขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร ยาวตอ่เน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือมตอ่กบัถนนสาธารณะอ่ืน ท่ีมี
ขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร ร้านจําหน่ายก๊าซ สถานท่ีใช้ก๊าซ และสถานท่ีจําหน่ายอาหารท่ีใช้
ก๊าซ 

(๔) สถานท่ีท่ีใช้ในการเก็บนํา้มนัเชือ้เพลงิเพ่ือจําหน่ายท่ีต้องขออนญุาตตามกฎหมาย ว่าด้วย
การควบคมุนํา้มนัเชือ้เพลงิ เว้นแตส่ถานีบริการนํา้มนัเชือ้เพลงิท่ีตัง้อยูริ่มถนนสาธารณะ  ท่ีมีขนาดเขต
ทางไมน้่อยกว่า ๑๖ เมตร ยาวตอ่เน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือมตอ่กบัถนนสาธารณะอ่ืน ท่ีมีขนาดเขต
ทางไมน้่อยกวา่ ๑๖ เมตร 

(๕) การเลีย้งสัตว์ทุกชนิดเพ่ือการค้าท่ีอาจก่อเหตุรําคาญตามกฎหมาย ว่าด้วยการ
สาธารณสขุ 

(๖) การเพาะเลีย้งสตัว์นํา้เคม็หรือนํา้กร่อย 
(๗) สสุานและฌาปนสถานตามกฎหมายวา่ด้วยสสุานและฌาปนสถาน 
(๘)  สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ เว้นแต่สถานบริการในเขตพืน้ท่ีตามพระ

ราชกฤษฎีกากําหนดเขตพืน้ท่ีเพ่ือการอนญุาตให้ตัง้สถานบริการในท้องท่ีกรุงเทพมหานคร 



(๙)  การติด ตัง้ หรือก่อสร้างป้ายท่ีมีขนาดเกิน ๑ ตารางเมตร หรือมีนํา้หนักรวม   ทัง้
โครงสร้างเกิน ๑๐ กิโลกรัม ในบริเวณท่ีมีระยะห่างจากวัด โบราณสถาน ทางพิเศษ หรือถนน
สาธารณะ ท่ีมีขนาดเขตทางตัง้แต ่๔๐ เมตร ถึงจดุติด ตัง้ หรือก่อสร้างป้ายน้อยกว่า ๕๐ เมตร เว้นแต่
ป้ายช่ืออาคารหรือสถานประกอบการและป้ายสถานีบริการนํา้มนัเชือ้เพลงิหรือสถานีบริการก๊าซ 

(๑๐) สถานท่ีเก็บสินค้า สถานีรับสง่สินค้าหรือการประกอบกิจการรับส่งสินค้า เว้นแต่ท่ีตัง้อยู่
ริมถนนสาธารณะท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร ยาวต่อเน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือมต่อกบั
ถนนสาธารณะอ่ืนท่ีมีขนาดเขตทางไมน้่อยกวา่ ๑๖ เมตร 

(๑๑) โรงฆ่าสตัว์หรือโรงพกัสตัว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสตัว์และจําหน่าย
เนือ้สตัว์ 

(๑๒) ไซโลเก็บผลติผลทางการเกษตร 
(๑๓) สวนสนกุหรือสวนสตัว์ เว้นแตส่วนสนกุหรือสวนสตัว์ท่ีตัง้อยู่ริมถนนสาธารณะ ท่ีมีขนาด

เขตทางไมน้่อยกว่า ๓๐ เมตร ยาวตอ่เน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือมตอ่กบัถนนสาธารณะอ่ืน ท่ีมีขนาด
เขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร และมีท่ีว่างโดยรอบจากแนวเขตท่ีดินไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร เพ่ือปลูก
ต้นไม้ หรือท่ีดําเนินการอยูใ่นอาคารพาณิชยกรรม 

(๑๔) การกําจดัสิง่ปฏิกลูและมลูฝอย 
(๑๕) การกําจดัวตัถอุนัตรายตามกฎหมายวา่ด้วยวตัถอุนัตราย 
(๑๖) การซือ้ขายหรือเก็บชิน้สว่นเคร่ืองจกัรกลเก่า 
(๑๗) การซือ้ขายหรือเก็บเศษวสัด ุ
การใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทนีท่ี้ไม่ใช่เพ่ือการอยู่อาศยัประเภทบ้านเด่ียวและบ้านแฝด ให้

เป็นไปดงัตอ่ไปนี ้
(๑) มีอตัราสว่นพืน้ท่ีอาคารรวมตอ่พืน้ท่ีดนิไมเ่กิน ๑๐ : ๑ ทัง้นี ้ท่ีดินแปลงใดท่ีได้ใช้ประโยชน์

แล้ว หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะก่ีครัง้ก็ตาม อตัราส่วนพืน้ท่ีอาคารรวมต่อพืน้ท่ีดินของ
ท่ีดนิแปลงท่ีเกิดจากการแบง่แยกหรือแบง่โอนทัง้หมด รวมกนัต้องไม่เกิน ๑๐ : ๑ แตใ่นกรณีท่ีเป็นการ
ใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทอาคารสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการควบคมุอาคาร หากเจ้าของท่ีดิน
หรือผู้ ประกอบการได้จัดให้มีพืน้ท่ีโล่งเพ่ือประโยชน์สาธารณะในแปลงท่ีดิน ท่ีขออนุญาต ให้มี
อตัราส่วนพืน้ท่ีอาคารรวมต่อพืน้ท่ีดินเพิ่มได้ไม่เกินร้อยละย่ีสิบ โดยพืน้ท่ีอาคารรวมท่ีเพิ่มขึน้ต้องไม่
เกินห้าเท่าของพืน้ท่ีโลง่ เพ่ือประโยชน์สาธารณะท่ีจดัให้มีขึน้ 

(๒) มีอตัราส่วนของท่ีว่างต่อพืน้ท่ีอาคารรวมไม่น้อยกว่าร้อยละสาม แต่อตัราส่วนของท่ีว่าง
ต้องไม่ต่ํากว่าเกณฑ์ขัน้ต่ําของท่ีว่างอนัปราศจากสิ่งปกคลมุตามกฎหมายว่าด้วยการควบคมุอาคาร 



ทัง้นี  ้ท่ีดินแปลงใดท่ีได้ใช้ประโยชน์แล้ว หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่า     จะก่ีครัง้ก็ตาม 
อัตราส่วนของท่ีว่างต่อพืน้ท่ีอาคารรวมของท่ีดินแปลงท่ีเกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทัง้หมด 
รวมกนัต้องไมน้่อยกวา่ร้อยละสาม 

ข้อ ๒๗  ท่ีดินประเภท อ. ๑ ให้ใช้ประโยชน์ท่ีดินเพ่ืออุตสาหกรรม การสาธารณูปโภค และ
สาธารณปูการเป็นสว่นใหญ่ สําหรับการใช้ประโยชน์ท่ีดินเพ่ือกิจการอ่ืน ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของ
ท่ีดนิประเภทนีใ้นแตล่ะบริเวณ 

ท่ีดนิประเภทนี ้ห้ามใช้ประโยชน์ท่ีดนิเพ่ือกิจการตามท่ีกําหนดดงัตอ่ไปนี ้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และ

จําพวกท่ีกําหนดให้ดําเนินการได้ตามบญัชีท้ายกฎกระทรวงนี ้
(๒) การทําผลิตภณัฑ์คอนกรีตผสมท่ีไม่เข้าข่ายโรงงาน เว้นแต่กรณีท่ีเป็นหน่วยงานคอนกรีต

ผสมเสร็จในลักษณะชั่วคราวท่ีตัง้อยู่ในหน่วยงานก่อสร้างหรือบริเวณใกล้เคียง เพ่ือประโยชน์แก่
โครงการก่อสร้างนัน้ 

(๓) สถานท่ีบรรจกุ๊าซ สถานท่ีเก็บก๊าซ และห้องบรรจกุ๊าซตามกฎหมาย ว่าด้วยการบรรจกุ๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว และสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ เว้นแตส่ถานีบริการก๊าซท่ีตัง้อยู่ริมถนนสาธารณะ ท่ีมี
ขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร ยาวตอ่เน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือมตอ่กบัถนนสาธารณะอ่ืน ท่ีมี
ขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร ร้านจําหน่ายก๊าซ สถานท่ีใช้ก๊าซ และสถานท่ีจําหน่ายอาหารท่ีใช้
ก๊าซ 

(๔) สถานท่ีท่ีใช้ในการเก็บนํา้มนัเชือ้เพลงิเพ่ือจําหน่ายท่ีต้องขออนญุาตตามกฎหมาย ว่าด้วย
การควบคมุนํา้มนัเชือ้เพลงิ เว้นแตส่ถานีบริการนํา้มนัเชือ้เพลงิท่ีตัง้อยูริ่มถนนสาธารณะ  ท่ีมีขนาดเขต
ทางไมน้่อยกว่า ๑๖ เมตร ยาวตอ่เน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือมตอ่กบัถนนสาธารณะอ่ืน ท่ีมีขนาดเขต
ทางไมน้่อยกวา่ ๑๖ เมตร 

(๕) การเลีย้งสตัว์ทกุชนิดเพ่ือการค้าท่ีอาจก่อเหตรํุาคาญตามกฎหมายวา่ด้วยการสาธารณสขุ 
(๖) การเพาะเลีย้งสตัว์นํา้เคม็หรือนํา้กร่อย 
(๗) โรงแรมตามกฎหมายวา่ด้วยโรงแรม 
(๘) โรงมหรสพตามกฎหมายวา่ด้วยการควบคมุอาคาร 
(๙) สถานบริการตามกฎหมายวา่ด้วยสถานบริการ 
(๑๐) การอยูอ่าศยัประเภทอาคารขนาดใหญ่ อาคารสงู หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ 



(๑๑) การประกอบพาณิชยกรรมท่ีมีพืน้ท่ีประกอบการเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร เว้นแต่การ
ประกอบพาณิชยกรรมประเภทสถานีบริการก๊าซ หรือสถานีบริการนํา้มนัเชือ้เพลิงท่ีได้รับยกเว้นตาม 
(๓) และ (๔) 

(๑๒) สํานักงานประเภทอาคารขนาดใหญ่ เว้นแต่สํานักงานท่ีมีกิจกรรมเก่ียวเน่ืองกับการ
ประกอบอตุสาหกรรมซึง่ไมใ่ช่อาคารสงูหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ 

(๑๓) การติดตัง้ หรือก่อสร้างป้ายท่ีมีขนาดเกิน ๑ ตารางเมตร หรือมีนํา้หนกัรวมทัง้โครงสร้าง
เกิน ๑๐ กิโลกรัม ในบริเวณท่ีมีระยะห่างจากวดั โบราณสถาน ทางพิเศษ หรือถนนสาธารณะ ท่ีมีขนาด
เขตทางตัง้แต่ ๔๐ เมตร ถึงจุดติด ตัง้ หรือก่อสร้างป้ายน้อยกว่า ๕๐ เมตร เว้นแต่ป้ายช่ืออาคารหรือ
สถานประกอบการและป้ายสถานีบริการนํา้มนัเชือ้เพลงิหรือสถานีบริการก๊าซ 

(๑๔) ศนูย์ประชมุหรืออาคารแสดงสนิค้า 
(๑๕) สถานสงเคราะห์หรือรับเลีย้งเด็ก เว้นแต่ท่ีให้บริการแก่พนกังานหรือลกูจ้างของสถาน

ประกอบการในรูปของสวสัดกิาร 
(๑๖) สถานสงเคราะห์หรือรับเลีย้งคนชรา 
(๑๗) สวนสนกุหรือสวนสตัว์ 
(๑๘) สถานศกึษา 
(๑๙) สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล เว้นแต่สถานพยาบาลท่ีให้บริการ

รักษาพยาบาลแก่พนกังานหรือลกูจ้างของสถานประกอบการในรูปของสวสัดกิาร 
(๒๐) การกําจดัสิง่ปฏิกลูและมลูฝอย เว้นแตท่ี่อยู่ภายใต้การควบคมุดแูลหรือได้รับอนญุาตให้

ดําเนินการจากกรุงเทพมหานคร 
(๒๑) การกําจดัวตัถอุนัตรายตามกฎหมายว่าด้วยวตัถอุนัตราย เว้นแต่เป็นการดําเนินการท่ี

เก่ียวเน่ืองกบัการประกอบอตุสาหกรรม 
การใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทนีท่ี้ไม่ใช่เพ่ือการอยู่อาศยัประเภทบ้านเด่ียวและบ้านแฝด ให้

เป็นไปดงัตอ่ไปนี ้
(๑) มีอตัราส่วนพืน้ท่ีอาคารรวมต่อพืน้ท่ีดินไม่เกิน ๒ : ๑ ทัง้นี ้ท่ีดินแปลงใดท่ีได้ใช้ประโยชน์

แล้ว หากมีการแบง่แยกหรือแบง่โอนไม่ว่าจะก่ีครัง้ก็ตาม อตัราสว่นพืน้ท่ีอาคารรวม     ตอ่พืน้ท่ีดินของ
ท่ีดนิแปลงท่ีเกิดจากการแบง่แยกหรือแบง่โอนทัง้หมด รวมกนัต้องไมเ่กิน ๒ : ๑ 

(๒) มีอตัราสว่นของท่ีว่างตอ่พืน้ท่ีอาคารรวมไม่น้อยกว่าร้อยละสิบห้า แต่อตัราส่วนของท่ีว่าง
ต้องไม่ต่ํากว่าเกณฑ์ขัน้ต่ําของท่ีว่างอนัปราศจากสิ่งปกคลมุตามกฎหมายว่าด้วยการควบคมุอาคาร 
ทัง้นี ้ท่ีดนิแปลงใดท่ีได้ใช้ประโยชน์แล้ว หากมีการแบง่แยกหรือแบง่โอนไม่ว่าจะก่ีครัง้ก็ตาม อตัราสว่น



ของท่ีว่างตอ่พืน้ท่ีอาคารรวมของท่ีดินแปลงท่ีเกิดจากการแบง่แยกหรือแบง่โอนทัง้หมด รวมกนัต้องไม่
น้อยกวา่ร้อยละสบิห้า 

ข้อ ๒๘ ท่ีดนิประเภท อ. ๒ ให้ใช้ประโยชน์ท่ีดนิเพ่ือนิคมอตุสาหกรรม การสาธารณปูโภคและ
สาธารณปูการเป็นส่วนใหญ่ สําหรับการใช้ประโยชน์ท่ีดินเพ่ือกิจการอ่ืนให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของ
ท่ีดนิประเภทนีใ้นแตล่ะบริเวณ 

ท่ีดนิประเภทนี ้ห้ามใช้ประโยชน์ท่ีดนิเพ่ือกิจการตามท่ีกําหนดดงัตอ่ไปนี ้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และ

จําพวกท่ีกําหนดให้ดําเนินการได้ตามบญัชีท้ายกฎกระทรวงนี ้
(๒) การทําผลิตภณัฑ์คอนกรีตผสมท่ีไม่เข้าข่ายโรงงาน เว้นแต่กรณีท่ีเป็นหน่วยงานคอนกรีต

ผสมเสร็จในลักษณะชั่วคราวท่ีตัง้อยู่ในหน่วยงานก่อสร้างหรือบริเวณใกล้เคียงเพ่ือประโยชน์แก่
โครงการก่อสร้างนัน้ 

(๓) สถานท่ีบรรจุก๊าซ สถานท่ีเก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการบรรจกุ๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว และสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ เว้นแตส่ถานีบริการก๊าซท่ีตัง้อยู่ริมถนนสาธารณะ ท่ีมี
ขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร ยาวตอ่เน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือมตอ่กบัถนนสาธารณะอ่ืน ท่ีมี
ขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร ร้านจําหน่ายก๊าซ สถานท่ีใช้ก๊าซ และสถานท่ีจําหน่ายอาหารท่ีใช้
ก๊าซ 

(๔) สถานท่ีท่ีใช้ในการเก็บนํา้มนัเชือ้เพลงิเพ่ือจําหน่ายท่ีต้องขออนญุาตตามกฎหมาย ว่าด้วย
การควบคมุนํา้มนัเชือ้เพลงิ เว้นแตส่ถานีบริการนํา้มนัเชือ้เพลงิท่ีตัง้อยูริ่มถนนสาธารณะ  ท่ีมีขนาดเขต
ทางไมน้่อยกว่า ๑๖ เมตร ยาวตอ่เน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือมตอ่กบัถนนสาธารณะอ่ืน ท่ีมีขนาดเขต
ทางไมน้่อยกวา่ ๑๖ เมตร 

(๕) การเลีย้งสตัว์ทกุชนิดเพ่ือการค้าท่ีอาจก่อเหตรํุาคาญตามกฎหมายวา่ด้วยการสาธารณสขุ 
(๖) การเพาะเลีย้งสตัว์นํา้เคม็หรือนํา้กร่อย 
(๗) สสุานและฌาปนสถานตามกฎหมายวา่ด้วยสสุานและฌาปนสถาน 
(๘) โรงแรมตามกฎหมายวา่ด้วยโรงแรม 
(๙) โรงมหรสพตามกฎหมายวา่ด้วยการควบคมุอาคาร 
(๑๐) สถานบริการตามกฎหมายวา่ด้วยสถานบริการ 
(๑๑) การอยูอ่าศยัประเภทอาคารขนาดใหญ่ อาคารสงู หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
(๑๒) การประกอบพาณิชยกรรมท่ีมีพืน้ท่ีประกอบการเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร 



(๑๓) สํานักงานประเภทอาคารขนาดใหญ่ เว้นแต่สํานักงานท่ีมีกิจกรรมเก่ียวเน่ืองกับการ
ประกอบอตุสาหกรรมซึง่ไมใ่ช่อาคารสงูหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ 

(๑๔) การติดตัง้ หรือก่อสร้างป้ายท่ีมีขนาดเกิน ๑ ตารางเมตร หรือมีนํา้หนกัรวมทัง้โครงสร้าง
เกิน ๑๐ กิโลกรัม ในบริเวณท่ีมีระยะห่างจากวดั โบราณสถาน ทางพิเศษ หรือถนนสาธารณะท่ีมีขนาด
เขตทาง ตัง้แต ่๔๐ เมตร ถึงจดุตดิ ตัง้ หรือก่อสร้างป้ายน้อยกว่า ๕๐ เมตร   เว้นแตป้่ายช่ืออาคารหรือ
สถานประกอบการและป้ายสถานีบริการนํา้มนัเชือ้เพลงิหรือสถานีบริการก๊าซ 

(๑๕) ศนูย์ประชมุหรืออาคารแสดงสนิค้า 
(๑๖) สถานสงเคราะห์หรือรับเลีย้งเด็ก เว้นแต่ท่ีให้บริการแก่พนกังานหรือลกูจ้างของสถาน

ประกอบการในรูปของสวสัดกิาร 
(๑๗) สถานสงเคราะห์หรือรับเลีย้งคนชรา 
(๑๘) สวนสนกุหรือสวนสตัว์ 
(๑๙) สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล เว้นแต่สถานพยาบาลท่ีให้บริการ

รักษาพยาบาลแก่พนกังานหรือลกูจ้างของสถานประกอบการในรูปของสวสัดกิาร 
(๒๐) การกําจดัสิง่ปฏิกลูและมลูฝอย เว้นแตท่ี่อยู่ภายใต้การควบคมุดแูลหรือได้รับอนญุาตให้

ดําเนินการจากกรุงเทพมหานคร 
(๒๑) การกําจดัวตัถอุนัตรายตามกฎหมายว่าด้วยวตัถอุนัตราย เว้นแต่เป็นการดําเนินการท่ี

เก่ียวเน่ืองกบัการประกอบกิจการอตุสาหกรรม 
การใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทนีท่ี้ไม่ใช่เพ่ือการอยู่อาศัยประเภทบ้านเด่ียวและบ้านแฝด ให้เป็นไป
ดงัตอ่ไปนี ้

(๑) มีอัตราส่วนพืน้ท่ีอาคารรวมต่อพืน้ท่ีดินไม่เกิน ๑.๕ : ๑ ทัง้นี  ้ท่ีดินแปลงใดท่ีได้ใช้
ประโยชน์แล้ว หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะก่ีครัง้ก็ตาม อตัราส่วนพืน้ท่ีอาคารรวมต่อพืน้
ท่ีดนิของท่ีดนิแปลงท่ีเกิดจากการแบง่แยกหรือแบง่โอนทัง้หมด รวมกนัต้องไมเ่กิน ๑.๕ : ๑ 

(๒) มีอตัราสว่นของท่ีวา่งตอ่พืน้ท่ีอาคารรวมไมน้่อยกวา่ร้อยละย่ีสบิ ทัง้นี ้ท่ีดินแปลงใดท่ีได้ใช้
ประโยชน์แล้ว หากมีการแบง่แยกหรือแบง่โอนไม่ว่าจะก่ีครัง้ก็ตาม อตัราสว่นของท่ีว่างตอ่พืน้ท่ีอาคาร
รวมของท่ีดนิแปลงท่ีเกิดจากการแบง่แยกหรือแบง่โอนทัง้หมด รวมกนัต้องไมน้่อยกวา่ร้อยละย่ีสบิ 

ข้อ ๒๙  ท่ีดินประเภท อ. ๓ ให้ใช้ประโยชน์ท่ีดินเพ่ือคลงัสินค้า อุตสาหกรรมเก่ียวกับการ
บรรจสุนิค้าในภาชนะโดยไมมี่การผลิต อตุสาหกรรมเก่ียวกบัการประกอบชิน้สว่นตา่งๆ    โดยไม่มีการ
ผลิตและอตุสาหกรรมบริการชุมชน ท่ีประกอบกิจการโดยไม่ก่อเหตรํุาคาญตามกฎหมาย ว่าด้วยการ
สาธารณสุขหรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย ว่าด้วยการ      ส่งเสริมและ



รักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ การสาธารณปูโภคและสาธารณปูการเป็นสว่นใหญ่ สําหรับการใช้
ประโยชน์ท่ีดนิเพ่ือกิจการอ่ืน ให้ใช้ได้ไมเ่กินร้อยละสบิของท่ีดนิประเภทนีใ้นแตล่ะบริเวณ 

ท่ีดนิประเภทนี ้ห้ามใช้ประโยชน์ท่ีดนิเพ่ือกิจการตามท่ีกําหนดดงัตอ่ไปนี ้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และ

จําพวกท่ีกําหนดให้ดําเนินการได้ตามบญัชีท้ายกฎกระทรวงนี ้
(๒) การทําผลิตภณัฑ์คอนกรีตผสมท่ีไม่เข้าข่ายโรงงาน เว้นแต่กรณีท่ีเป็นหน่วยงานคอนกรีต

ผสมเสร็จในลักษณะชั่วคราวท่ีตัง้อยู่ในหน่วยงานก่อสร้างหรือบริเวณใกล้เคียงเพ่ือประโยชน์แก่
โครงการก่อสร้างนัน้ 

(๓) สถานท่ีบรรจุก๊าซ สถานท่ีเก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการบรรจกุ๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว และสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ เว้นแตส่ถานีบริการก๊าซท่ีตัง้อยู่ริมถนนสาธารณะ ท่ีมี
ขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร ยาวตอ่เน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือมตอ่กบัถนนสาธารณะอ่ืน ท่ีมี
ขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร ร้านจําหน่ายก๊าซ สถานท่ีใช้ก๊าซ และสถานท่ีจําหน่ายอาหารท่ีใช้
ก๊าซ 

(๔) สถานท่ีท่ีใช้ในการเก็บนํา้มนัเชือ้เพลงิเพ่ือจําหน่ายท่ีต้องขออนญุาตตามกฎหมาย ว่าด้วย
การควบคมุนํา้มนัเชือ้เพลงิ เว้นแตส่ถานีบริการนํา้มนัเชือ้เพลงิท่ีตัง้อยูริ่มถนนสาธารณะ  ท่ีมีขนาดเขต
ทางไมน้่อยกว่า ๑๖ เมตร ยาวตอ่เน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือมตอ่กบัถนนสาธารณะอ่ืน ท่ีมีขนาดเขต
ทางไมน้่อยกวา่ ๑๖ เมตร 

(๕) การเลีย้งสตัว์ทกุชนิดเพ่ือการค้าท่ีอาจก่อเหตรํุาคาญตามกฎหมายวา่ด้วยการสาธารณสขุ 
(๖) การเพาะเลีย้งสตัว์นํา้เคม็หรือนํา้กร่อย 
(๗) สสุานและฌาปนสถานตามกฎหมายวา่ด้วยสสุานและฌาปนสถาน 
(๘) โรงแรมตามกฎหมายวา่ด้วยโรงแรม 
(๙) โรงมหรสพตามกฎหมายวา่ด้วยการควบคมุอาคาร 
(๑๐) สถานบริการตามกฎหมายวา่ด้วยสถานบริการ 
(๑๑) การอยูอ่าศยัประเภทอาคารอยูอ่าศยัรวม อาคารขนาดใหญ่ อาคารสงู หรืออาคารขนาด

ใหญ่พิเศษ 
(๑๒) การประกอบพาณิชยกรรมทุกประเภท เว้นแต่การประกอบพาณิชยกรรมท่ีมีพืน้ท่ี

ประกอบการไมเ่กิน ๑๐๐ ตารางเมตร 
(๑๓) สํานักงานประเภทอาคารขนาดใหญ่ เว้นแต่สํานักงานท่ีมีกิจกรรมเก่ียวเน่ืองกับการ

ประกอบกิจการคลงัสนิค้า การรับสง่สนิค้า ซึง่ไมใ่ช่อาคารสงูหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ 



(๑๔) การติดตัง้ หรือก่อสร้างป้ายท่ีมีขนาดเกิน ๑ ตารางเมตร หรือมีนํา้หนกัรวมทัง้โครงสร้าง
เกิน ๑๐ กิโลกรัม ในบริเวณท่ีมีระยะห่างจากวดั โบราณสถาน ทางพิเศษ หรือถนนสาธารณะท่ีมีขนาด
เขตทาง ตัง้แต ่๔๐ เมตร ถึงจดุตดิ ตัง้ หรือก่อสร้างป้ายน้อยกว่า ๕๐ เมตร   เว้นแตป้่ายช่ืออาคารหรือ
สถานประกอบการและป้ายสถานีบริการนํา้มนัเชือ้เพลงิหรือสถานีบริการก๊าซ 

(๑๕) ศนูย์ประชมุหรืออาคารแสดงสนิค้า 
(๑๖) สถานสงเคราะห์หรือรับเลีย้งเด็ก เว้นแต่ท่ีให้บริการแก่พนกังานหรือลกูจ้างของสถาน

ประกอบการในรูปของสวสัดกิาร 
(๑๗) สถานสงเคราะห์หรือรับเลีย้งคนชรา 
(๑๘) โรงฆ่าสตัว์หรือโรงพกัสตัว์ตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคมุการฆ่าสตัว์และจําหน่าย

เนือ้สตัว์ 
(๑๙) ไซโลเก็บผลติผลทางการเกษตร 
(๒๐) สวนสนกุหรือสวนสตัว์ 
(๒๑) สถานศกึษา 
(๒๒) สถานพยาบาลตามกฎหมาย ว่าด้วยสถานพยาบาล   เว้นแตป่ระเภทท่ีไม่รับผู้ ป่วยไว้

ค้างคืน 
(๒๓) การกําจดัสิ่งปฏิกูลและมลูฝอย เว้นแต่ท่ีอยู่ภายใต้การควบคมุดแูลหรือ ได้รับอนุญาต

ให้ดําเนินการจากกรุงเทพมหานคร 
(๒๔) การกําจดัวตัถอุนัตรายตามกฎหมายวา่ด้วยวตัถอุนัตราย 
การใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทนีท่ี้ไม่ใช่เพ่ือการอยู่อาศยัประเภทบ้านเด่ียวและบ้านแฝด ให้

เป็นไปดงัตอ่ไปนี ้
(๑) มีอตัราสว่นพืน้ท่ีอาคารรวมตอ่พืน้ท่ีดินไม่เกิน ๑ : ๑ ทัง้นี ้ท่ีดินแปลงใด  ท่ีได้ใช้ประโยชน์

แล้ว หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะก่ีครัง้ก็ตาม อตัราส่วนพืน้ท่ีอาคารรวมต่อพืน้ท่ีดินของ
ท่ีดนิแปลงท่ีเกิดจากการแบง่แยกหรือแบง่โอนทัง้หมด รวมกนัต้องไมเ่กิน ๑ : ๑ 

(๒) มีอตัราสว่นของท่ีวา่งตอ่พืน้ท่ีอาคารรวมไม่น้อยกว่าร้อยละส่ีสิบ ทัง้นี ้   ท่ีดินแปลงใดท่ีได้
ใช้ประโยชน์แล้ว หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะก่ีครัง้ก็ตาม อัตราส่วนของท่ีว่างต่อพืน้ท่ี
อาคารรวมของท่ีดินแปลงท่ีเกิดจากการแบง่แยกหรือแบง่โอนทัง้หมด รวมกนัต้องไม่น้อยกว่าร้อยละส่ี
สบิ 

 



ข้อ ๓๐ ท่ีดินประเภท ก. ๑ ให้ใช้ประโยชน์ท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือเก่ียวข้องกบัเกษตรกรรม
สถาบนัราชการ การสาธารณปูโภคและสาธารณปูการ และการอนรัุกษ์และรักษาสภาพแวดล้อมเป็น
สว่นใหญ่ สําหรับการใช้ประโยชน์ท่ีดนิเพ่ือกิจการอ่ืน ให้ใช้ได้ไมเ่กินร้อยละห้าของท่ีดนิประเภทนีใ้นแต่
ละบริเวณ 

ท่ีดนิประเภทนี ้ห้ามใช้ประโยชน์ท่ีดนิเพ่ือกิจการตามท่ีกําหนดดงัตอ่ไปนี ้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมาย ว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และ

จําพวกท่ีกําหนดให้ดําเนินการได้ตามบญัชีท้ายกฎกระทรวงนี ้ท่ีไม่ก่อเหตรํุาคาญตามกฎหมาย ว่า
ด้วยการสาธารณสขุหรือไม่เป็นมลพิษต่อชมุชนหรือสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย ว่าด้วยการสง่เสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และมีพืน้ท่ีประกอบการไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร แต่ในกรณี
โรงงานท่ีประกอบกิจการเก่ียวเน่ืองกบัอตุสาหกรรมการเกษตร ให้มีพืน้ท่ีประกอบการ   ได้ไมเ่กิน ๒๐๐ 
ตารางเมตร 

(๒) การทําผลิตภณัฑ์คอนกรีตผสมท่ีไม่เข้าข่ายโรงงาน เว้นแต่กรณีท่ีเป็นหน่วยงานคอนกรีต
ผสมเสร็จในลกัษณะชัว่คราวท่ีตัง้อยู่ในหน่วยงานก่อสร้างหรือบริเวณใกล้เคียง เพ่ือประโยชน์แก่
โครงการก่อสร้างนัน้ 

(๓) สถานท่ีบรรจกุ๊าซ สถานท่ีเก็บก๊าซ และห้องบรรจกุ๊าซตามกฎหมาย ว่าด้วยการบรรจกุ๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว และสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ เว้นแตส่ถานีบริการก๊าซท่ีตัง้อยู่ริมถนนสาธารณะ ท่ีมี
ขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร ยาวตอ่เน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือมตอ่กบัถนนสาธารณะอ่ืน ท่ีมี
ขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร ร้านจําหน่ายก๊าซ สถานท่ีใช้ก๊าซ และสถานท่ีจําหน่ายอาหารท่ีใช้
ก๊าซ  

(๔) สถานท่ีท่ีใช้ในการเก็บนํา้มนัเชือ้เพลงิเพ่ือจําหน่ายท่ีต้องขออนญุาตตามกฎหมาย ว่าด้วย
การควบคมุนํา้มนัเชือ้เพลงิ เว้นแตส่ถานีบริการนํา้มนัเชือ้เพลงิท่ี ตัง้อยูริ่มถนนสาธารณะ ท่ีมีขนาดเขต
ทางไมน้่อยกว่า ๑๖ เมตร ยาวตอ่เน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือมตอ่กบัถนนสาธารณะอ่ืน ท่ีมีขนาดเขต
ทางไมน้่อยกวา่ ๑๖ เมตร 

(๕) การเพาะเลีย้งสตัว์นํา้เคม็หรือนํา้กร่อย 
(๖) โรงแรมตามกฎหมายวา่ด้วยโรงแรม 
(๗) โรงมหรสพตามกฎหมายวา่ด้วยการควบคมุอาคาร 
(๘) สถานบริการตามกฎหมายวา่ด้วยสถานบริการ 
(๙) การจดัสรรท่ีดินทกุประเภท เว้นแต่การจดัสรรท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมท่ีมีพืน้ท่ีดินแปลงย่อย 

ไมน้่อยกวา่แปลงละ ๒.๕ ไร่ 



(๑๐) การอยูอ่าศยัทกุประเภท เว้นแตก่ารอยูอ่าศยัประเภทบ้านเด่ียว 
(๑๑) การประกอบพาณิชยกรรมทกุประเภท เว้นแต ่

(ก) การประกอบพาณิชยกรรมซึง่ไมใ่ช่ห้องแถวหรือตกึแถว ดงัตอ่ไปนี ้
๑) การประกอบพาณิชยกรรมท่ีมีพืน้ท่ีประกอบการไมเ่กิน ๑๐๐ ตารางเมตร 
๒) การประกอบพาณิชยกรรมท่ีมีพืน้ท่ีประกอบการเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร แตไ่ม่เกิน 
๒๐๐ ตารางเมตร ท่ีตัง้อยู่ริมถนนสาธารณะ ท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร 
ยาวต่อเน่ืองกันโดยตลอดจนไปเช่ือมต่อกับถนนสาธารณะอ่ืน ท่ีมีขนาดเขตทางไม่
น้อยกวา่ ๑๐ เมตร และมีท่ีวา่งด้านหน้าอาคาร ไมน้่อยกวา่ ๖ เมตร 
๓)  การประกอบพาณิชยกรรมท่ีมีพืน้ท่ีประกอบการเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร แตไ่ม่เกิน 
๓๐๐ ตารางเมตร ท่ีตัง้อยู่ริมถนนสาธารณะ ท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร    
ยาวต่อเน่ืองกันโดยตลอดจนไปเช่ือมต่อกับถนนสาธารณะอ่ืน ท่ีมีขนาดเขตทางไม่
น้อยกวา่ ๑๖ เมตร และมีท่ีวา่งด้านหน้าอาคารไมน้่อยกวา่ ๖ เมตร 

(ข) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทสถานีบริการก๊าซ หรือสถานีบริการนํา้มนัเชือ้เพลิงท่ี
ได้รับยกเว้นตาม (๓) และ (๔) 
(๑๒) สํานกังาน เว้นแตสํ่านกังานท่ีมีพืน้ท่ีประกอบการไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ซึง่ไม่ใช่ห้องแถวหรือ

ตกึแถว และสํานกังานท่ีใช้ประโยชน์เป็นสโมสรของโครงการจดัสรรท่ีดินด้วย ซึง่ไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ อาคาร
สงู หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ 

(๑๓) การตดิ ตัง้ หรือก่อสร้างป้ายท่ีมีขนาดเกิน ๑ ตารางเมตร หรือมีนํา้หนกัรวมทัง้โครงสร้างเกิน ๑๐ 
กิโลกรัม ในบริเวณท่ีมีระยะห่างจากวดั โบราณสถาน ทางพิเศษ หรือถนนสาธารณะ ท่ีมีขนาดเขตทางตัง้แต ่
๔๐ เมตร ถึงจดุติด ตัง้ หรือก่อสร้างป้ายน้อยกว่า ๕๐ เมตร เว้นแต่ป้ายช่ืออาคารหรือสถานประกอบการและ
ป้ายสถานีบริการนํา้มนัเชือ้เพลงิหรือสถานีบริการก๊าซ 

(๑๔) สถานท่ีเก็บสนิค้า สถานีรับสง่สนิค้าหรือการประกอบกิจการรับสง่สนิค้า 
(๑๕) ศนูย์ประชมุหรืออาคารแสดงสนิค้า 
(๑๖) ตลาด เว้นแต่ตลาดท่ีมีพืน้ท่ีประกอบการไม่เกิน ๔๐๐ ตารางเมตร และตัง้อยู่ริมถนนสาธารณะ 

ท่ีมีขนาดเขตทางไมน้่อยกวา่ ๑๖ เมตร ยาวตอ่เน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือมตอ่กบัถนนสาธารณะอ่ืน ท่ีมีขนาด
เขตทางไมน้่อยกวา่ ๑๖ เมตร 

(๑๗) สวนสนกุหรือสวนสตัว์ 
(๑๘) การกําจดัสิง่ปฏิกลูและมลูฝอย 



(๑๙) การกําจดัวตัถอุนัตรายตามกฎหมาย ว่าด้วยวตัถอุนัตรายเว้นแตเ่ป็นการดําเนินการท่ีเก่ียวเน่ือง
กบัการเกษตรกรรม 

การใช้ประโยชน์ท่ีดนิประเภทนี ้ให้เป็นไปดงัตอ่ไปนี ้
(๑) มีอตัราส่วนพืน้ท่ีอาคารรวมต่อพืน้ท่ีดินไม่เกิน ๑ : ๑ ทัง้นี ้ท่ีดินแปลงใดท่ีได้ใช้ประโยชน์แล้ว หาก

มีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะก่ีครัง้ก็ตาม อตัราส่วนพืน้ท่ีอาคารรวมตอ่พืน้ท่ีดินของท่ีดินแปลงท่ีเกิดจาก
การแบง่แยกหรือแบง่โอนทัง้หมด รวมกนัต้องไมเ่กิน ๑ : ๑ 

(๒) มีอัตราส่วนของท่ีว่างต่อพืน้ท่ีอาคารรวมไม่น้อยกว่าร้อยละส่ีสิบ ทัง้นีท่ี้ดินแปลงใดท่ีได้ใช้
ประโยชน์แล้ว หากมีการแบง่แยกหรือแบง่โอนไม่ว่าจะก่ีครัง้ก็ตาม อตัราส่วนของท่ีว่างต่อพืน้ท่ีอาคารรวมของ
ท่ีดนิแปลงท่ีเกิดจากการแบง่แยกหรือแบง่โอนทัง้หมดรวมกนั    ต้องไมน้่อยกวา่ร้อยละส่ีสบิ 

(๓) มีท่ีว่างโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่า ๒ เมตร เว้นแต่การอยู่อาศัยประเภทบ้านเด่ียว ให้มีท่ีว่าง
ด้านหน้าและด้านหลงัของอาคาร ไม่น้อยกว่า ๒ เมตร และมีท่ีว่างด้านข้างของอาคาร  ไม่น้อยกว่าข้างละ ๑ 
เมตร 

(๔) ให้ดําเนินการได้ในอาคารท่ีมีความสงูไม่เกิน ๑๒ เมตร โดยให้วดัจากระดบัถนนถึงยอดผนงัชัน้สงู
สดุ ความในวรรคสาม (๑) และ (๒) ไมใ่ห้ใช้บงัคบัแก่การใช้ประโยชน์ท่ีดนิเพ่ือการอยูอ่าศยัประเภทบ้านเด่ียว 
ความในวรรคสาม (๓) ไม่ให้ใช้บงัคบัแก่การใช้ประโยชน์ท่ีดินเพ่ือการอยู่อาศยัประเภทบ้านเดี่ยว ท่ีมีขนาด
แปลงท่ีดินน้อยกว่าแปลงละ ๔๐ ตารางวา หรือมีด้านใดด้านหนึ่งของแปลงท่ีดินกว้างน้อยกว่า ๖ เมตร ซึ่งมี
การแบง่แยกหรือแบง่โอนก่อนกฎกระทรวงนีใ้ช้บงัคบั 

ข้อ ๓๑ ท่ีดินประเภท ก. ๒ ให้ใช้ประโยชน์ท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือเก่ียวข้องกบัเกษตรกรรม สถาบนั
ราชการ การสาธารณปูโภคและสาธารณปูการเป็นสว่นใหญ่ สําหรับการใช้ประโยชน์ท่ีดนิเพ่ือกิจการอ่ืนให้ใช้ได้
ไมเ่กินร้อยละสบิของท่ีดนิประเภทนีใ้นแตล่ะบริเวณ 

ท่ีดนิประเภทนี ้ห้ามใช้ประโยชน์ท่ีดนิเพ่ือกิจการตามท่ีกําหนดดงัตอ่ไปนี ้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมาย ว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และจําพวกท่ี

กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบญัชีท้ายกฎกระทรวงนี ้
(๒) สถานท่ีบรรจุก๊าซ สถานท่ีเก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการบรรจุก๊าซ

ปิโตรเลียมเหลว เว้นแต ่
(ก) สถานท่ีจําหน่ายอาหารท่ีใช้ก๊าซท่ีมีพืน้ท่ีประกอบการไมเ่กิน ๑๐๐ ตารางเมตร 
(ข)  ร้านจําหน่ายก๊าซท่ีมีพืน้ท่ีประกอบการไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ท่ีตัง้อยู่ ริมถนน

สาธารณะ ท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร ยาวต่อเน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือม   ต่อกบัถนน



สาธารณะอ่ืน ท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร และมีระยะห่างจากร้านจําหน่ายก๊าซอ่ืนไม่น้อย
กวา่ ๕๐๐ เมตร 
(๓) สถานท่ีท่ีใช้ในการเก็บนํา้มนัเชือ้เพลิงเพ่ือจําหน่ายท่ีต้องขออนุญาตตามกฎหมาย ว่าด้วยการ

ควบคมุนํา้มนัเชือ้เพลงิ เว้นแตส่ถานีบริการนํา้มนัเชือ้เพลงิท่ีตัง้อยู่ริมถนนสาธารณะ   ท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อย
กว่า ๑๖ เมตร ยาวตอ่เน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือมตอ่กบัถนนสาธารณะอ่ืน ท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ 
เมตร 

(๔) การเลีย้งสตัว์ทกุชนิดเพ่ือการค้าท่ีอาจก่อเหตรํุาคาญตามกฎหมายวา่ด้วยการสาธารณสขุ 
(๕) การเพาะเลีย้งสตัว์นํา้เคม็หรือนํา้กร่อย 
(๖) สสุานและฌาปนสถานตามกฎหมายวา่ด้วยสสุานและฌาปนสถาน 
(๗) โรงแรมตามกฎหมายวา่ด้วยโรงแรม 
(๘) โรงมหรสพตามกฎหมายวา่ด้วยการควบคมุอาคาร 
(๙) สถานบริการตามกฎหมายวา่ด้วยสถานบริการ 
(๑๐) การจดัสรรท่ีดินทุกประเภท เว้นแต่การจดัสรรท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมท่ีมีพืน้ท่ีแปลงย่อย ไม่น้อย

กว่าแปลงละ ๒.๕ ไร่ หรือการจดัสรรท่ีดินเพ่ือการอยู่อาศยัประเภทบ้านเด่ียว  ท่ีมีพืน้ท่ีดินแปลงย่อย ไม่น้อย
กวา่แปลงละ ๑๐๐ ตารางวา 

(๑๑) การอยูอ่าศยัทกุประเภท เว้นแตก่ารอยูอ่าศยัประเภทบ้านเด่ียว 
(๑๒) การประกอบพาณิชยกรรมทกุประเภท เว้นแต ่

(ก) การประกอบพาณิชยกรรมซึง่ไมใ่ช่ห้องแถวหรือตกึแถว ดงัตอ่ไปนี ้
๑) การประกอบพาณิชยกรรมท่ีมีพืน้ท่ีประกอบการไมเ่กิน ๑๐๐ ตารางเมตร 
๒) การประกอบพาณิชยกรรมท่ีมีพืน้ท่ีประกอบการเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร แตไ่ม่เกิน 

๒๐๐ ตารางเมตร ท่ีตัง้อยู่ริมถนนสาธารณะ ท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร     ยาว
ต่อเน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือมต่อกบัถนนสาธารณะอ่ืน ท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๐ 
เมตร และมีท่ีวา่งด้านหน้าอาคารไมน้่อยกวา่ ๖ เมตร 

๓) การประกอบพาณิชยกรรมท่ีมีพืน้ท่ีประกอบการเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 
๓๐๐ ตารางเมตร ท่ีตัง้อยู่ริมถนนสาธารณะ ท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร    ยาว
ต่อเน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือมต่อกบัถนนสาธารณะอ่ืน ท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ 
เมตร และมีท่ีวา่งด้านหน้าอาคารไมน้่อยกวา่ ๖ เมตร 
(ข) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทสถานีบริการนํา้มนัเชือ้เพลงิท่ีได้รับยกเว้นตาม (๓) 



(๑๓) สํานกังาน เว้นแต่สํานกังานท่ีมีพืน้ท่ีประกอบการไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร     ซึง่ไม่ใช่ห้องแถว
หรือตึกแถว และสํานกังานท่ีใช้ประโยชน์เป็นสโมสรของโครงการจดัสรรท่ีดินด้วย ซึ่งไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 
อาคารสงู หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ 

(๑๔) การติดตัง้ หรือก่อสร้างป้ายท่ีมีขนาดเกิน ๑ ตารางเมตร หรือมีนํา้หนกัรวมทัง้โครงสร้างเกิน ๑๐ 
กิโลกรัม เว้นแตป้่ายช่ืออาคารหรือสถานประกอบการ และป้ายสถานีบริการนํา้มนัเชือ้เพลงิ 

(๑๕) สถานท่ีเก็บสนิค้า สถานีรับสง่สนิค้าหรือการประกอบกิจการรับสง่สนิค้า 
(๑๖) ศนูย์ประชมุหรืออาคารแสดงสนิค้า 
(๑๗) ตลาด เว้นแตต่ลาดท่ีมีพืน้ท่ีประกอบการไมเ่กิน ๔๐๐ ตารางเมตร และตัง้อยู ่  ริมถนนสาธารณะ

ท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร ยาวต่อเน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือม    ต่อกบัถนนสาธารณะอ่ืน ท่ีมี
ขนาดเขตทางไมน้่อยกวา่ ๑๖ เมตร 

(๑๘) โรงฆา่สตัว์หรือโรงพกัสตัว์ตามกฎหมาย วา่ด้วยการควบคมุการฆา่สตัว์และจําหน่ายเนือ้สตัว์ 
(๑๙) ไซโลเก็บผลติผลทางการเกษตร 
(๒๐) สวนสนกุหรือสวนสตัว์ 
(๒๑) การกําจดัสิง่ปฏิกลูและมลูฝอย 
(๒๒) การกําจดัวตัถอุนัตรายตามกฎหมายวา่ด้วยวตัถอุนัตราย 
(๒๓) การซือ้ขายหรือเก็บชิน้สว่นเคร่ืองจกัรกลเก่า 
(๒๔) การซือ้ขายหรือเก็บเศษวสัด ุ
การใช้ประโยชน์ท่ีดนิประเภทนี ้ให้เป็นไปดงัตอ่ไปนี ้
(๑) มีอตัราส่วนพืน้ท่ีอาคารรวมต่อพืน้ท่ีดนิไม่เกิน ๑ : ๑ ทัง้นี ้ท่ีดินแปลงใดท่ีได้ใช้ประโยชน์แล้ว หาก

มีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะก่ีครัง้ก็ตาม อตัราส่วนพืน้ท่ีอาคารรวม    ต่อพืน้ท่ีดินของท่ีดินแปลงท่ีเกิด
จากการแบง่แยกหรือแบง่โอนทัง้หมด รวมกนัต้องไมเ่กิน ๑ : ๑ 

(๒) มีอัตราส่วนของท่ีว่างต่อพืน้ท่ีอาคารรวมไม่น้อยกว่าร้อยละส่ีสิบ ทัง้นี  ้ท่ีดินแปลงใดท่ีได้ใช้
ประโยชน์แล้ว หากมีการแบง่แยกหรือแบง่โอนไม่ว่าจะก่ีครัง้ก็ตาม อตัราสว่นของ ท่ีว่างตอ่พืน้ท่ีอาคารรวมของ
ท่ีดนิแปลงท่ีเกิดจากการแบง่แยกหรือแบง่โอนทัง้หมด  รวมกนัต้อง   ไมน้่อยกวา่ร้อยละส่ีสบิ 

(๓) มีท่ีว่างโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่า ๒ เมตร เว้นแต่การอยู่อาศัยประเภทบ้านเด่ียว ให้มีท่ีว่าง
ด้านหน้าและด้านหลงัของอาคารไม่น้อยกว่า ๒ เมตร และมีท่ีว่างด้านข้างของอาคารไม่น้อยกว่าข้างละ ๑ 
เมตร 

(๔) ให้ดําเนินการได้ในอาคารท่ีมีความสงูไม่เกิน ๑๒ เมตร โดยให้วดัจากระดบัถนนถึงยอดผนงัชัน้สงู
สดุ 



ความในวรรคสาม (๑) และ (๒) ไม่ให้ใช้บงัคบัแก่การใช้ประโยชน์ท่ีดินเพ่ือการอยู่อาศยัประเภทบ้าน
เด่ียว 

ความในวรรคสาม (๓) ไม่ให้ใช้บงัคบัแก่การใช้ประโยชน์ท่ีดินเพ่ือการอยู่อาศยัประเภทบ้านเด่ียว ท่ีมี
ขนาดแปลงท่ีดินน้อยกว่าแปลงละ ๔๐ ตารางวา หรือมีด้านใดด้านหนึ่งของแปลงท่ีดินกว้างน้อยกว่า ๖ เมตร 
ซึง่มีการแบง่แยกหรือแบง่โอนก่อนกฎกระทรวงนีใ้ช้บงัคบั 

ข้อ ๓๒  ท่ีดนิประเภท ก. ๓ ให้ใช้ประโยชน์ท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือเก่ียวข้องกบัเกษตรกรรม สถาบนั
ราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สําหรับการใช้ประโยชน์ท่ีดิน เพ่ือกิจการอ่ืนให้
ใช้ได้ไมเ่กินร้อยละห้าของท่ีดนิประเภทนีใ้นแตล่ะบริเวณ 

ท่ีดนิประเภทนี ้ห้ามใช้ประโยชน์ท่ีดนิเพ่ือกิจการตามท่ีกําหนดดงัตอ่ไปนี ้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมาย ว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และจําพวกท่ี

กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบญัชีท้ายกฎกระทรวงนี ้ท่ีไม่ก่อเหตรํุาคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสขุ
หรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาต ิและมีพืน้ท่ีประกอบการได้ไมเ่กิน ๒๐๐ ตารางเมตร แตใ่นกรณีโรงงานท่ีประกอบกิจการเก่ียวเน่ืองกบั
อตุสาหกรรมการเกษตร ให้มีพืน้ท่ีประกอบการได้ไมเ่กิน ๕๐๐ ตารางเมตร ทัง้นี ้ไมก่ระทบถึงโรงงานในลําดบัท่ี 
๔ (๑) ภายใต้การดําเนินงานของกรุงเทพมหานคร 

(๒) การทําผลติภณัฑ์คอนกรีตผสมท่ีไม่เข้าข่ายโรงงาน เว้นแตก่รณีท่ีเป็นหน่วยงานคอนกรีตผสมเสร็จ
ในลกัษณะชัว่คราวท่ีตัง้อยูใ่นหน่วยงานก่อสร้างหรือบริเวณใกล้เคียง เพ่ือประโยชน์แก่โครงการก่อสร้างนัน้ 

(๓) สถานท่ีบรรจุก๊าซ สถานท่ีเก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการบรรจุก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว และสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ เว้นแต่สถานีบริการก๊าซท่ีตัง้อยู่ริมถนนสาธารณะ ท่ีมีขนาด
เขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร ยาวตอ่เน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือมตอ่กบัถนนสาธารณะอ่ืน ท่ีมีขนาดเขตทาง
ไมน้่อยกวา่ ๑๖ เมตร ร้านจําหน่ายก๊าซ สถานท่ีใช้ก๊าซ และสถานท่ีจําหน่ายอาหารท่ีใช้ก๊าซ 

(๔)สถานท่ีท่ีใช้ในการเก็บนํา้มันเชือ้เพลิงเพ่ือจําหน่ายท่ีต้องขออนุญาตตามกฎหมาย ว่าด้วยการ
ควบคมุนํา้มนัเชือ้เพลิง เว้นแตส่ถานีบริการนํา้มนัเชือ้เพลิงท่ีตัง้อยู่ริมถนนสาธารณะ  ท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อย
กว่า ๑๖ เมตร ยาวตอ่เน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือมตอ่กบัถนนสาธารณะอ่ืน ท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ 
เมตร 

(๕) การเพาะเลีย้งสตัว์นํา้เคม็หรือนํา้กร่อย เว้นแตท่ี่มีพืน้ท่ีประกอบการในเขตบางขนุเทียน 
(๖) โรงแรมตามกฎหมายวา่ด้วยโรงแรม 
(๗) โรงมหรสพตามกฎหมายวา่ด้วยการควบคมุอาคาร 
(๘)  สถานบริการตามกฎหมายวา่ด้วยสถานบริการ 



(๙) การจดัสรรท่ีดินทกุประเภท เว้นแต่การจดัสรรท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมท่ีมีพืน้ท่ีดินแปลงย่อย ไม่น้อย
กว่าแปลงละ ๒.๕ ไร่ หรือการจดัสรรท่ีดินเพ่ือการอยู่อาศยัประเภทบ้านเด่ียว  ท่ีมีพืน้ท่ีดินแปลงย่อย ไม่น้อย
กวา่แปลงละ ๑๐๐ ตารางวา 

(๑๐) การอยู่อาศัยทุกประเภท เว้นแต่การอยู่อาศัยประเภทบ้านเด่ียว และกรณีท่ีอยู่ภายใต้การ
ดําเนินการของกรุงเทพมหานคร การเคหะแห่งชาต ิหรือสถาบนัพฒันาองค์กรชมุชน (องค์การมหาชน) เพ่ือเป็น
ท่ีอยูอ่าศยัสําหรับผู้ มีรายได้น้อย 

(๑๑) การประกอบพาณิชยกรรมทกุประเภท เว้นแต ่
(ก) การประกอบพาณิชยกรรมซึง่ไมใ่ช่ห้องแถวหรือตกึแถว ดงัตอ่ไปนี ้  

๑) การประกอบพาณิชยกรรมท่ีมีพืน้ท่ีประกอบการไมเ่กิน ๑๐๐ ตารางเมตร 
๒)  การประกอบพาณิชยกรรมท่ีมีพืน้ท่ีประกอบการเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร แตไ่ม่เกิน 

๒๐๐ ตารางเมตร ท่ีตัง้อยู่ริมถนนสาธารณะ ท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร ยาว
ต่อเน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือมต่อกบัถนนสาธารณะอ่ืน ท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๐ 
เมตร และมีท่ีวา่งด้านหน้าอาคารไมน้่อยกวา่ ๖ เมตร 

๓) การประกอบพาณิชยกรรมท่ีมีพืน้ท่ีประกอบการเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 
๓๐๐ ตารางเมตร ท่ีตัง้อยู่ริมถนนสาธารณะ ท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร ยาว
ต่อเน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือมต่อกบัถนนสาธารณะอ่ืน ท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ 
เมตร และมีท่ีวา่งด้านหน้าอาคารไมน้่อยกวา่ ๖ เมตร 
(ข) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทสถานีบริการก๊าซ หรือสถานีบริการนํา้มนัเชือ้เพลิงท่ี

ได้รับยกเว้นตาม (๓) และ (๔) 
(ค) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทตลาด ท่ีตัง้อยู่ริมถนนสาธารณะ      ท่ีมีขนาดเขตทาง

ไมน้่อยกว่า ๑๖ เมตร ยาวตอ่เน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือมตอ่กบัถนนสาธารณะอ่ืน ท่ีมีขนาดเขตทาง
ไมน้่อยกวา่ ๑๖ เมตร ซึง่ไมใ่ช่อาคารสงูหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
(๑๒) สํานกังาน เว้นแต่สํานกังานท่ีมีพืน้ท่ีประกอบการไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร     ซึ่งไม่ใช่ห้องแถว

หรือตึกแถว และสํานกังานท่ีใช้ประโยชน์เป็นสโมสรของโครงการจดัสรรท่ีดินด้วย ซึ่งไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 
อาคารสงู หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ 

(๑๓) การติดตัง้ หรือก่อสร้างป้ายท่ีมีขนาดเกิน ๑ ตารางเมตร หรือมีนํา้หนกัรวมทัง้โครงสร้างเกิน ๑๐ 
กิโลกรัม ในบริเวณท่ีมีระยะห่างจากวดั โบราณสถาน ทางพิเศษ หรือถนนสาธารณะท่ีมีขนาดเขตทาง ตัง้แต ่
๔๐ เมตร ถึงจดุติด ตัง้ หรือก่อสร้างป้ายน้อยกว่า ๕๐ เมตร   เว้นแตป้่ายช่ืออาคารหรือสถานประกอบการและ
ป้ายสถานีบริการนํา้มนัเชือ้เพลงิหรือสถานีบริการก๊าซ 



(๑๔) สถานท่ีเก็บสินค้า สถานีรับส่งสินค้าหรือการประกอบกิจการรับส่งสินค้า เว้นแต่ท่ีตัง้อยู่ริมถนน
สาธารณะ ท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร ยาวต่อเน่ืองกันโดยตลอดจน    ไปเช่ือมต่อกับถนน
สาธารณะอ่ืน ท่ีมีขนาดเขตทางไมน้่อยกวา่ ๑๖ เมตร 

(๑๕) ศนูย์ประชุมหรืออาคารแสดงสินค้า เว้นแต่ท่ีตัง้อยู่ริมถนนสาธารณะ ท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อย
กว่า ๓๐ เมตร ยาวต่อเน่ืองกันโดยตลอดจนไปเช่ือมต่อกับถนนสาธารณะอ่ืนท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า    
๑๖ เมตร 

(๑๖) สวนสนุกหรือสวนสตัว์ เว้นแต่ท่ีตัง้อยู่ริมถนนสาธารณะ ท่ีมีขนาดเขตทาง       ไม่น้อยกว่า ๓๐ 
เมตรยาวตอ่เน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือมตอ่กบัถนนสาธารณะอ่ืน ท่ีมีขนาดเขตทางไมน้่อยกวา่ ๑๖ เมตร และ
มีท่ีว่างโดยรอบจากแนวเขตท่ีดินไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร เพ่ือปลกูต้นไม้ หรือท่ีดําเนินการอยู่ในอาคารพาณิชยก
รรม 

(๑๗) การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เว้นแต่ท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลหรือได้รับอนุญาตให้
ดําเนินการจากกรุงเทพมหานคร 

(๑๘) การกําจดัวตัถอุนัตรายตามกฎหมายว่าด้วยวตัถอุนัตราย เว้นแตเ่ป็นการดําเนินการท่ีเก่ียวเน่ือง
กบัเกษตรกรรม 

การใช้ประโยชน์ท่ีดนิประเภทนี ้ให้เป็นไปดงัตอ่ไปนี ้
(๑) มีอตัราส่วนพืน้ท่ีอาคารรวมต่อพืน้ท่ีดินไม่เกิน ๑ : ๑ ทัง้นี ้ท่ีดินแปลงใดท่ีได้ใช้ประโยชน์แล้ว หาก

มีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะก่ีครัง้ก็ตาม อตัราส่วนพืน้ท่ีอาคารรวม    ต่อพืน้ท่ีดินของท่ีดินแปลงท่ีเกิด
จากการแบง่แยกหรือแบง่โอนทัง้หมด รวมกนัต้องไมเ่กิน ๑ : ๑ 

(๒) มีอัตราส่วนของท่ีว่างต่อพืน้ท่ีอาคารรวมไม่น้อยกว่าร้อยละส่ีสิบ ทัง้นี  ้ท่ีดินแปลงใดท่ีได้ใช้
ประโยชน์แล้ว หากมีการแบง่แยกหรือแบง่โอนไม่ว่าจะก่ีครัง้ก็ตาม อตัราสว่นของ ท่ีว่างตอ่พืน้ท่ีอาคารรวมของ
ท่ีดนิแปลงท่ีเกิดจากการแบง่แยกหรือแบง่โอนทัง้หมดรวมกนัต้องไมน้่อยกวา่ร้อยละส่ีสบิ 

(๓) มีท่ีว่างโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่า ๒ เมตร เว้นแต่การอยู่อาศัยประเภทบ้านเด่ียว ให้มีท่ีว่าง
ด้านหน้าและด้านหลงัของอาคารไม่น้อยกว่า ๒ เมตร และมีท่ีว่างด้านข้างของอาคารไม่น้อยกว่าข้างละ ๑ 
เมตร 
 

(๔)  ให้ดําเนินการได้ในอาคารท่ีมีความสงูไมเ่กิน ๑๒ เมตร โดยให้วดัจากระดบัถนนถึงยอดผนงัชัน้สงู
สดุ 

ความในวรรคสาม (๑) และ (๒) ไม่ให้ใช้บงัคบัแก่การใช้ประโยชน์ท่ีดินเพ่ือการ      อยู่อาศยัประเภท
บ้านเด่ียว 



ความในวรรคสาม (๓) ไม่ให้ใช้บงัคบัแก่การใช้ประโยชน์ท่ีดินเพ่ือการอยู่อาศยัประเภทบ้านเดี่ยว ท่ีมีขนาด
แปลงท่ีดินน้อยกว่าแปลงละ ๔๐ ตารางวา หรือมีด้านใดด้านหนึ่งของแปลงท่ีดินกว้างน้อยกว่า ๖ เมตร ซึ่งมี
การแบง่แยกหรือแบง่โอนก่อนกฎกระทรวงนีใ้ช้บงัคบั 

ข้อ ๓๓ ท่ีดินประเภท ก. ๔ ให้ใช้ประโยชน์ท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือเก่ียวข้องกบัเกษตรกรรม การอยู่
อาศัย การบริการพืน้ฐานทางสังคม สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ 
สําหรับการใช้ประโยชน์ท่ีดนิเพ่ือกิจการอ่ืน ให้ใช้ได้ไมเ่กินร้อยละสบิของท่ีดนิประเภทนีใ้นแตล่ะบริเวณ 

ท่ีดนิประเภทนี ้ห้ามใช้ประโยชน์ท่ีดนิเพ่ือกิจการตามท่ีกําหนดดงัตอ่ไปนี ้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมาย ว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และจําพวกท่ี

กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบญัชีท้ายกฎกระทรวงนี ้ท่ีไม่ก่อเหตรํุาคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสขุ
หรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาต ิและมีพืน้ท่ีประกอบการไมเ่กิน ๒๐๐ ตารางเมตร          แตใ่นกรณีโรงงานท่ีประกอบกิจการเก่ียวเน่ือง
กบัอตุสาหกรรมการเกษตร ให้มีพืน้ท่ีประกอบการ  ได้ไมเ่กิน ๕๐๐ ตารางเมตร 

(๒) การทําผลติภณัฑ์คอนกรีตผสมท่ีไม่เข้าข่ายโรงงาน เว้นแตก่รณีท่ีเป็นหน่วยงานคอนกรีตผสมเสร็จ
ในลกัษณะชัว่คราวท่ีตัง้อยูใ่นหน่วยงานก่อสร้างหรือบริเวณใกล้เคียง เพ่ือประโยชน์แก่โครงการก่อสร้างนัน้ 

(๓) สถานท่ีบรรจุก๊าซ สถานท่ีเก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซตามกฎหมาย ว่าด้วยการบรรจุก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว และสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ เว้นแต่สถานีบริการก๊าซท่ีตัง้อยู่ริมถนนสาธารณะ ท่ีมีขนาด
เขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร ยาวตอ่เน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือมตอ่กบัถนนสาธารณะอ่ืน ท่ีมีขนาดเขตทาง
ไมน้่อยกวา่ ๑๖ เมตร ร้านจําหน่ายก๊าซ สถานท่ีใช้ก๊าซ และ       สถานท่ีจําหน่ายอาหารท่ีใช้ก๊าซ 

(๔) สถานท่ีท่ีใช้ในการเก็บนํา้มนัเชือ้เพลิงเพ่ือจําหน่ายท่ีต้องขออนุญาตตามกฎหมาย ว่าด้วยการ
ควบคมุนํา้มนัเชือ้เพลิง เว้นแตส่ถานีบริการนํา้มนัเชือ้เพลิงท่ีตัง้อยู่ริมถนนสาธารณะ  ท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อย
กว่า ๑๖ เมตร ยาวตอ่เน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือมตอ่กบัถนนสาธารณะอ่ืน ท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ 
เมตร 

(๕) การเพาะเลีย้งสตัว์นํา้เคม็หรือนํา้กร่อย เว้นแตท่ี่มีพืน้ท่ีประกอบการในเขตบางขนุเทียน 
(๖) โรงแรมตามกฎหมายวา่ด้วยโรงแรม 
(๗) โรงมหรสพตามกฎหมายวา่ด้วยการควบคมุอาคาร 
(๘) สถานบริการตามกฎหมายวา่ด้วยสถานบริการ 
(๙) การอยูอ่าศยัประเภทอาคารอยูอ่าศยัรวม อาคารขนาดใหญ่ อาคารสงูหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ 

เว้นแต่อาคารอยู่อาศยัรวมซึ่งไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ อาคารสงูหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ท่ีตัง้อยู่ห่างจาก
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาไม่เ กิน  ๕๐๐  เมตร  และกรณี   ท่ีอยู่ภายใต้การดําเนินการของ



กรุงเทพมหานคร การเคหะแห่งชาติ หรือสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เพ่ือเป็นท่ีอยู่อาศยั
สําหรับผู้ มีรายได้น้อย 

(๑๐) การประกอบพาณิชยกรรมท่ีมีพืน้ท่ีประกอบการเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร เว้นแต่การประกอบ
พาณิชยกรรมประเภทสถานีบริการก๊าซ หรือสถานีบริการนํา้มนัเชือ้เพลิงท่ีได้รับยกเว้นตาม (๓) และ (๔) และ
การประกอบพาณิชยกรรมประเภทตลาด ซึ่งไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ท่ีตัง้อยู่ริมถนน
สาธารณะ ท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร  ยาวต่อเน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือมตอ่กบัถนนสาธารณะ
อ่ืน ท่ีมีขนาดเขตทางไมน้่อยกวา่ ๑๖ เมตร 

(๑๑) สํานกังานท่ีมีพืน้ท่ีประกอบการเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร เว้นแตสํ่านกังานท่ีมีกิจกรรมเก่ียวข้องกบั
เกษตรกรรม และสํานกังานท่ีใช้ประโยชน์เป็นสโมสรของโครงการจดัสรรท่ีดินด้วย ซึ่งไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 
อาคารสงู หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ  

(๑๒) การติดตัง้ หรือก่อสร้างป้ายท่ีมีขนาดเกิน ๑ ตารางเมตร หรือมีนํา้หนกัรวมทัง้โครงสร้างเกิน ๑๐ 
กิโลกรัม ในบริเวณท่ีมีระยะห่างจากวดั โบราณสถาน ทางพิเศษ หรือถนนสาธารณะท่ีมีขนาดเขตทาง ตัง้แต ่
๔๐ เมตร ถึงจดุตดิ ตัง้ หรือก่อสร้างป้ายน้อยกวา่ ๕๐ เมตร    เว้นแตป้่ายช่ืออาคารหรือสถานประกอบการและ
ป้ายสถานีบริการนํา้มนัเชือ้เพลงิหรือสถานีบริการก๊าซ 

(๑๓) สถานท่ีเก็บสนิค้า สถานีรับสง่สนิค้าหรือการประกอบกิจการรับสง่สนิค้า 
(๑๔) ศนูย์ประชุมหรืออาคารแสดงสินค้า เว้นแต่ท่ีตัง้อยู่ริมถนนสาธารณะ ท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อย

กวา่ ๓๐ เมตร ยาวตอ่เน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือมตอ่กบัถนนสาธารณะอ่ืน  ท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ 
เมตร หรือตัง้อยูภ่ายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากจดุศนูย์กลางสถานีรถไฟฟ้าขนสง่มวลชน 

(๑๕) สวนสนกุหรือสวนสตัว์ เว้นแตส่วนสนกุหรือสวนสตัว์ท่ีตัง้อยู่ริมถนนสาธารณะ ท่ีมีขนาดเขตทาง
ไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร ยาวต่อเน่ืองกนัโดยตลอดจนไปเช่ือมต่อกบัถนนสาธารณะอ่ืน ท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อย
กว่า ๑๖ เมตร และมีท่ีว่างโดยรอบจากแนวเขตท่ีดินไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร เพ่ือปลกูต้นไม้ หรือท่ีดําเนินการอยู่
ในอาคารพาณิชยกรรม 

(๑๖) การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เว้นแต่ท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลหรือได้รับอนุญาตให้
ดําเนินการจากกรุงเทพมหานคร 

(๑๗) การกําจดัวตัถอุนัตรายตามกฎหมายวา่ด้วยวตัถอุนัตราย 
(๑๘) การซือ้ขายหรือเก็บชิน้สว่นเคร่ืองจกัรกลเก่า 
(๑๙) การซือ้ขายหรือเก็บเศษวสัด ุ
 
 



การใช้ประโยชน์ท่ีดนิประเภทนี ้ให้เป็นไปดงัตอ่ไปนี ้
(๑) มีอตัราส่วนพืน้ท่ีอาคารรวมตอ่พืน้ท่ีดินไม่เกิน ๒ : ๑ ทัง้นี ้ท่ีดินแปลงใดท่ีได้ใช้ประโยชน์แล้ว หาก

มีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะก่ีครัง้ก็ตาม อตัราสว่นพืน้ท่ีอาคารรวมตอ่พืน้ท่ีดินของท่ีดินแปลงท่ีเกิดจาก
การแบง่แยกหรือแบง่โอนทัง้หมดรวมกนัต้องไมเ่กิน ๒ : ๑ 

(๒) มีอตัราสว่นของท่ีวา่งตอ่พืน้ท่ีอาคารรวมไมน้่อยกวา่ร้อยละสบิห้า แตอ่ตัราสว่นของท่ีวา่งต้องไม่ต่ํา
กว่าเกณฑ์ขัน้ต่ําของท่ีว่างอนัปราศจากสิ่งปกคลมุตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคมุอาคาร ทัง้นี ้ท่ีดินแปลงใด
ท่ีได้ใช้ประโยชน์แล้ว หากมีการแบ่งแยกหรือแบง่โอนไม่ว่าจะ  ก่ีครัง้ก็ตาม อตัราสว่นของท่ีว่างต่อพืน้ท่ีอาคาร
รวมของท่ีดนิแปลงท่ีเกิดจากการแบง่แยกหรือแบง่โอนทัง้หมด รวมกนัต้องไมน้่อยกวา่ร้อยละสบิห้า 

(๓) มีท่ีว่างโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่า ๒ เมตร เว้นแต่การอยู่อาศัยประเภทบ้านเด่ียว ให้มีท่ีว่าง
ด้านหน้าและด้านหลงัของอาคารไม่น้อยกว่า ๒ เมตร และมีท่ีว่างด้านข้างของอาคาร   ไม่น้อยกว่าข้างละ ๑ 
เมตร 

(๔)  ให้ดําเนินการได้ในอาคารท่ีมีความสงูไมเ่กิน ๑๒ เมตร โดยให้วดัจากระดบัถนนถึงยอดผนงัชัน้สงู
สดุ 

ความในวรรคสาม (๑) และ (๒) ไม่ให้ใช้บงัคบัแก่การใช้ประโยชน์ท่ีดิน เพ่ือการ     อยู่อาศยัประเภท
บ้านเด่ียวและบ้านแฝด 

ความในวรรคสาม (๓) ไม่ให้ใช้บงัคบัแก่การใช้ประโยชน์ท่ีดินเพ่ือการอยู่อาศยัประเภทบ้านเด่ียว ท่ีมี
ขนาดแปลงท่ีดินน้อยกว่าแปลงละ ๔๐ ตารางวา หรือมีด้านใดด้านหนึ่งของแปลงท่ีดินกว้างน้อยกว่า ๖ เมตร 
ซึง่มีการแบง่แยกหรือแบง่โอนก่อนกฎกระทรวงนีใ้ช้บงัคบั 

ข้อ ๓๔ ท่ีดินประเภท ศ. ๑ และ ศ. ๒ ให้ใช้ประโยชน์ท่ีดินเพ่ือการส่งเสริมเอกลกัษณ์ศิลปวฒันธรรม
และสถาปัตยกรรมท้องถ่ิน การท่องเท่ียว พาณิชยกรรม การอยู่อาศยั สถาบนัราชการ การสาธารณปูโภคและ
สาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สําหรับการใช้ประโยชน์ท่ีดินเพ่ือกิจการอ่ืน ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าของท่ีดิน
ประเภทนีใ้นแตล่ะบริเวณ 

ท่ีดนิประเภทนี ้ห้ามใช้ประโยชน์ท่ีดนิเพ่ือกิจการตามท่ีกําหนดดงัตอ่ไปนี ้
(๑) โรงงานทกุจําพวกตามกฎหมาย วา่ด้วยโรงงาน 
(๒) สถานท่ีบรรจุก๊าซ สถานท่ีเก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการบรรจุก๊าซ

ปิโตรเลียมเหลว 
(๓) สถานท่ีท่ีใช้ในการเก็บนํา้มนัเชือ้เพลิงเพ่ือจําหน่ายท่ีต้องขออนุญาตตามกฎหมาย ว่าด้วยการ

ควบคมุนํา้มนัเชือ้เพลงิ 
(๔)  การเลีย้งสตัว์ทกุชนิดเพ่ือการค้าท่ีอาจก่อเหตรํุาคาญตามกฎหมายวา่ด้วยการสาธารณสขุ 



(๕) การเพาะเลีย้งสตัว์นํา้เคม็หรือนํา้กร่อย 
(๖) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง

แทนฌาปนสถานท่ีมีอยูเ่ดมิ 
(๗) โรงแรมตามกฎหมายวา่ด้วยโรงแรม 
(๘) สถานบริการตามกฎหมายวา่ด้วยสถานบริการ 
(๙) การอยูอ่าศยัประเภทอาคารขนาดใหญ่ อาคารสงู หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
(๑๐) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ อาคารสงู หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
(๑๑) สํานกังานประเภทอาคารขนาดใหญ่ อาคารสงู หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
(๑๒) การติดตัง้ หรือก่อสร้างป้ายท่ีมีขนาดเกิน ๑ ตารางเมตร หรือมีนํา้หนกัรวมทัง้โครงสร้างเกิน ๑๐ 

กิโลกรัม 
(๑๓) สถานท่ีเก็บสนิค้า สถานีรับสง่สนิค้าหรือการประกอบกิจการรับสง่สนิค้า 
(๑๔) ศูนย์ประชุมหรืออาคารแสดงสินค้า เว้นแต่อาคารแสดงสินค้าประเภทท่ีส่งเสริมเอกลักษณ์

ศลิปวฒันธรรมไทย 
(๑๕) โรงฆา่สตัว์หรือโรงพกัสตัว์ตามกฎหมาย วา่ด้วยการควบคมุการฆา่สตัว์และจําหน่ายเนือ้สตัว์ 
(๑๖) ไซโลเก็บผลติผลทางการเกษตร 
(๑๗) สวนสนกุหรือสวนสตัว์ 
(๑๘) การกําจดัสิง่ปฏิกลูและมลูฝอย 
(๑๙) การกําจดัวตัถอุนัตรายตามกฎหมายวา่ด้วยวตัถอุนัตราย 
(๒๐) การซือ้ขายหรือเก็บชิน้สว่นเคร่ืองจกัรกลเก่า 
(๒๑) การซือ้ขายหรือเก็บเศษวสัด ุ
การใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทนีท่ี้ไม่ใช่เพ่ือการอยู่อาศยั ประเภทบ้านเด่ียวและบ้านแฝด ในบริเวณ ศ. 

๑ - ๑ ถึง ศ. ๑ - ๖ ให้เป็นไปดงัตอ่ไปนี ้
(๑) มีอตัราส่วนพืน้ท่ีอาคารรวมตอ่พืน้ท่ีดินไม่เกิน ๓ : ๑ ทัง้นี ้ท่ีดินแปลงใดท่ีได้ใช้ประโยชน์แล้ว หาก

มีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะก่ีครัง้ก็ตาม อตัราส่วนพืน้ท่ีอาคารรวมตอ่พืน้ท่ีดินของท่ีดินแปลงท่ีเกิดจาก
การแบง่แยกหรือแบง่โอนทัง้หมด รวมกนัต้องไมเ่กิน ๓ : ๑ 

(๒) มีอตัราส่วนของท่ีว่างต่อพืน้ท่ีอาคารรวมไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ แต่อตัราส่วนของท่ีว่างต้องไม่ต่ํา
กวา่เกณฑ์ขัน้ต่ําของท่ีวา่งอนัปราศจากสิง่ปกคลมุตามกฎหมายวา่ด้วยการควบคมุอาคาร ทัง้นี ้ท่ีดินแปลงใดท่ี
ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หากมีการแบง่แยกหรือแบง่โอนไม่ว่า     จะก่ีครัง้ก็ตาม อตัราสว่นของท่ีว่างตอ่พืน้ท่ีอาคาร
รวมของท่ีดนิแปลงท่ีเกิดจากการแบง่แยกหรือแบง่โอนทัง้หมด รวมกนัต้องไมน้่อยกวา่ร้อยละสบิ 



การใช้ประโยชน์ท่ีดนิประเภทนีท่ี้ไมใ่ช่เพ่ือการอยูอ่าศยัประเภทบ้านเด่ียวและบ้านแฝด ในบริเวณ ศ. ๒ 
ให้เป็นดงัตอ่ไปนี ้

(๑) มีอตัราส่วนพืน้ท่ีอาคารรวมตอ่พืน้ท่ีดินไม่เกิน ๔ : ๑ ทัง้นี ้ท่ีดินแปลงใดท่ีได้ใช้ประโยชน์แล้ว หาก
มีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะก่ีครัง้ก็ตาม อตัราส่วนพืน้ท่ีอาคารรวมตอ่พืน้ท่ีดินของท่ีดินแปลงท่ีเกิดจาก
การแบง่แยกหรือแบง่โอนทัง้หมดรวมกนัต้องไมเ่กิน ๔ : ๑ 

(๒) มีอตัราสว่นของท่ีวา่งตอ่พืน้ท่ีอาคารรวมไมน้่อยกวา่ร้อยละเจ็ดจดุห้าแตอ่ตัราสว่นของท่ีวา่งต้องไม่
ต่ํากว่าเกณฑ์ขัน้ต่ําของท่ีว่างอนัปราศจากสิ่งปกคลมุตามกฎหมายว่าด้วยการควบคมุอาคาร ทัง้นี ้ท่ีดินแปลง
ใดท่ีได้ใช้ประโยชน์แล้ว หากมีการแบง่แยกหรือแบง่โอนไม่ว่าจะก่ีครัง้ก็ตามอตัราสว่นของท่ีว่างตอ่พืน้ท่ีอาคาร
รวมของท่ีดนิแปลงท่ีเกิดจากการแบง่แยกหรือแบง่โอนทัง้หมด รวมกนัต้องไมน้่อยกวา่ร้อยละเจ็ดจดุห้า 

ข้อ ๓๕ ท่ีดินประเภท ส. ให้ใช้ประโยชน์ท่ีดินเพ่ือสถาบันราชการ การศาสนา การศึกษา การ
สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ หรือสาธารณประโยชน์ 

การใช้ประโยชน์ท่ีดินเพ่ือวตัถปุระสงค์อ่ืน ให้ใช้ได้เฉพาะการดําเนินการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัวตัถปุระสงค์
ตามวรรคหนึง่หรือเพ่ือประโยชน์แก่กิจการของรัฐ 

ข้อ ๓๖ การใช้ประโยชน์ท่ีดนิตามแผนผงัแสดงท่ีโลง่ท้ายกฎกระทรวงนี ้ให้เป็นไป  ดงัตอ่ไปนี ้
(๑) ท่ีโล่งในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๔๕ ท่ีกําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน   ให้เป็นท่ีโล่งเพ่ือ

นนัทนาการและการรักษาคณุภาพสิง่แวดล้อม 
(๒) ท่ีโลง่ในบริเวณหมายเลข ๒.๑ ถึงหมายเลข ๒.๑๑ ท่ีกําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  มีเส้นทแยงสีเขียว

ให้เป็นท่ีโลง่พกันํา้เพ่ือการป้องกนันํา้ท่วม 
ข้อ ๓๗  ท่ีโล่งเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเฉพาะท่ีดินซึ่งเป็นของรัฐให้ใช้

ประโยชน์เพ่ือนนัทนาการหรือเก่ียวข้องกบันนัทนาการ การรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อม หรือสาธารณประโยชน์
เท่านัน้ 

ท่ีโล่งท่ีเป็นท่ีดินซึง่เอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายให้ใช้ประโยชน์ท่ีดินเพ่ือ
นันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม สาธารณประโยชน์ หรือเพ่ือ
วตัถปุระสงค์อ่ืนท่ีไมข่ดัหรือแย้งกบัข้อกําหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดนิประเภทอ่ืนท่ีได้จําแนกไว้ตามกฎกระทรวงนี ้
ซึง่ตัง้อยู่โดยรอบท่ีดินดงักล่าว ในกรณีท่ีติดกบัท่ีดินหลายประเภท ให้ใช้ประโยชน์ท่ีดินได้เท่าท่ีไม่ขดัหรือแย้ง
กบัข้อกําหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดนิประเภทท่ีมีแนวเขตตดิตอ่กบัท่ีโลง่ประเภทนีม้ากท่ีสดุ 

ข้อ ๓๘  ท่ี โล่งพักนํา้ เ พ่ือการป้องกันนํา้ท่วม  ให้ใช้ประโยชน์เ พ่ือการป้องกันนํา้ท่วม    การ
สาธารณปูโภคท่ีเก่ียวกบัการป้องกนันํา้ท่วม หรือสวนสาธารณะเท่านัน้ 

ท่ีโลง่ประเภทนี ้ให้มีการถมดนิได้ไมเ่กินร้อยละสามสบิห้าในแตล่ะแปลงท่ีดนิ 



ข้อ ๓๙  การใช้ประโยชน์ท่ีดินตามแผนผงัแสดงโครงการคมนาคมและขนสง่ท้าย    กฎกระทรวงนี ้ให้
เป็นดงันี ้

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

และขนสง่และของทางพิเศษให้ใช้ประโยชน์ เพ่ือการคมนาคมขนสง่และสาธารณประโยชน์เท่านัน้ 
ข้อ ๔๑ ในการคิดคํานวณพืน้ท่ีการใช้ประโยชน์ท่ีดินเพ่ือกิจการอ่ืนตามกฎกระทรวงนี ้ให้คํานวณจาก

พืน้ท่ีปกคลมุดินของอาคารท่ีใช้ประกอบกิจการ หรือพืน้ท่ีท่ีใช้ประกอบกิจการบนพืน้ดินในลกัษณะเป็นประจํา
ในกรณีท่ีไม่มีอาคาร รวมกับพืน้ท่ีท่ีมีการใช้ประโยชน์ต่อเน่ืองของกิจการดังกล่าว และพืน้ท่ีท่ีกฎหมาย
กําหนดให้ต้องมีสําหรับกิจการนัน้ 

ข้อ ๔๒  ให้ผู้ มีอํานาจหน้าท่ีในการควบคมุการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการในเขตผงัเมือง
รวมปฏิบตักิารให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี ้
 
 

 
 
       ให้ไว้ ณ วนัท่ี ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ 

                  พลอากาศเอก คงศกัดิ ์วนัทนา 
                                                                                           รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 
 



๑. บญัชีท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บงัคบัผงัเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๒. แผนท่ีท้ายกฎกระทรวง ให้ใช้บงัคบัผงัเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๓.แผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดินจําแนกประเภทท้ายกฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๔. รายการประกอบแผนผงักําหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดินตามท่ีได้จําแนกประเภทท้ายกฎกระทรวง ให้

ใช้บงัคบัผงัเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๕.  แผนผงัแสดงท่ีโลง่ท้ายกฎกระทรวง ให้ใช้บงัคบัผงัเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๖. รายการประกอบแผนผังแสดงท่ีโล่งท้ายกฎกระทรวง ให้ใช้บงัคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร   

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๗. แผนผงัแสดงโครงการคมนาคมและขนสง่ท้ายกฎกระทรวง ให้ใช้บงัคบัผงัเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๘.  รายการประกอบแผนผงัแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวง ให้ใช้บงัคบัผงัเมือง

รวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 
 

หมายเหตุ : เหตผุลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบบันี ้คือ โดยท่ีสมควรกําหนดให้ใช้บงัคบัผงัเมือง
รวมในท้องท่ีกรุงเทพมหานคร เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองน่าอยู่มี
สภาพแวดล้อมท่ีดี มีบริการพืน้ฐานทางสงัคม สาธารณปูโภค สาธารณปูการ อย่างเพียงพอและได้มาตรฐานมี
ระบบคมนาคมขนส่งท่ีสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ และเป็น
ศนูย์กลางทางเศรษฐกิจ วิทยาการ การบริหารและการปกครองของประเทศ ทัง้นี ้เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของ
การผงัเมือง และโดยท่ีมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบญัญัติการผงัเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบญัญัติการผงัเมือง (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ บญัญัติว่า การใช้บงัคบัผงัเมืองรวมให้กระทําโดย
กฎกระทรวง จงึจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี ้

 [๑] ราชกิจจานเุบกษา เลม่ ๑๒๓/ตอนท่ี ๔๘ ก/หน้า ๑/๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙ 
 


