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กฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๕๖
อาศัย อํานาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และ
มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ ง แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารผั ง เมื อ ง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ อัน เป็น กฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔
มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บงั คับได้มีกําหนดห้าปี
ข้อ ๒ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ในท้องที่กรุงเทพมหานคร ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้าย
กฎกระทรวงนี้
ข้อ ๓ กฎกระทรวงนี้มิ ให้ใช้บัง คับแก่เ ขตพระราชฐานและพื้น ที่ ที่ได้ใช้ หรือสงวนไว้เพื่ อ
ประโยชน์ในราชการทหาร
ข้อ ๔ ในกฎกระทรวงนี้
“การใช้ประโยชน์ที่ดิน” หมายความว่า การใช้ที่ดนิ เพื่อประกอบกิจการใด ๆ ไม่ว่ากิจการนั้น
จะกระทําบนพื้นดิน เหนือพื้นดิน หรือใต้พื้นดิน และไม่ว่าจะอยู่ภายในอาคารหรือนอกอาคาร
“พื้นที่ประกอบการ” หมายความว่า พื้นที่ที่ใช้ประกอบกิจการบนพื้นดิน เหนือพื้นดิน หรือ
ใต้พื้นดิน และให้หมายความรวมถึงพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ต่อเนื่องของกิจการไม่ว่าจะอยู่ภายในอาคาร
หรือนอกอาคาร
“การประกอบพาณิชยกรรม” หมายความว่า การประกอบธุรกิจการค้าหรือการบริการ แต่ไม่หมายความ
รวมถึงโรงแรม สถานบริการ สํานักงาน ตลาด สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงหรือก๊าซธรรมชาติ และ
การซื้อขายเศษวัสดุ
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“อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน” หมายความว่า อัต ราส่ว นพื้น ที่อาคารรวมทุกชั้น
ของอาคารทุกหลังต่อพื้นที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
“อัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวม” หมายความว่า อัตราส่วนของที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุม
ของพื้นที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารต่อพื้นที่อาคารรวมทุกชั้นของอาคารทุกหลัง
“สถานที่เก็บสินค้า” หมายความว่า สถานที่เก็บหรือพักสินค้าหรือสิ่งของเพื่อประโยชน์ทางการค้า
หรื อ อุต สาหกรรมและตู้บ รรจุ สิ น ค้า หรือ อุ ปกรณ์ที่ ใ ช้ใ นการขนส่ ง สิน ค้ าหรื อสิ่ ง ของดัง กล่า ว ทั้ ง นี้
ไม่รวมถึงการเก็บสินค้าหรือสิ่งของเพื่อรอการจําหน่าย ณ สถานที่นั้น
“ศูนย์ประชุม อาคารแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ” หมายความว่า สถานที่ที่ตั้งขึ้นเพื่อให้บริการ
ใช้สถานที่สําหรับจัดการประชุมหรือแสดงสินค้าหรือนิทรรศการเป็นการเฉพาะ
“ตลาด” หมายความว่า ตลาดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
“ป้าย” หมายความว่า ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสําหรับติดหรือตั้งป้าย
“โรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมการเกษตร” หมายความถึง โรงงานในลําดับ
ที่ ๒ (๑) (๒) (๕) (๖) (๘) (๙) และ (๑๑) ลําดับที่ ๔ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗)
ลําดับที่ ๕ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) ลําดับที่ ๖ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ลําดับที่ ๗
(๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ลําดับที่ ๘ (๑) และ (๒) ลําดับที่ ๙ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ
(๖) ลําดับที่ ๑๒ (๗) และ (๘) และลําดับที่ ๑๓ (๘) ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้
“พื้นที่รับน้ํา” หมายความว่า สระ บ่อ หรือพื้นที่ส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารหรือพื้นที่อื่นใด
ที่ใช้สําหรับกักเก็บน้ําฝนไว้เพื่อประโยชน์ในการชะลอการระบายน้ําเพื่อป้องกันปัญหาน้ําท่วม
หมวด ๑
วัตถุประสงค์ในการวางและจัดทําผังเมืองรวม
ข้อ ๕ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจวิทยาการของประเทศและ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และศูนย์กลางการบริหารและการปกครองของประเทศ มีเอกลักษณ์
ด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ ตลอดจนเป็นเมืองต้นแบบในด้านการรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
รวมไปถึงลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ โดยมีแนวทางในการพัฒนาและดํารงรักษากรุงเทพมหานครภายในบริเวณแนวเขต
ตามข้อ ๒ ดังต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริมคุณ ภาพชีวิต ของประชาชน โดยการพัฒ นาบริการทางสังคม สาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ ให้เพียงพอและได้มาตรฐาน
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(๒) ส่งเสริมการเป็น ศูน ย์กลางด้านธุร กิจและพาณิชยกรรมของประเทศและภูมิภาคเอเชีย
ตะวัน ออกเฉีย งใต้ โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกให้มีค วามพร้อมต่อ
การลงทุนในระดับที่สามารถแข่งขันได้
(๓) ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวและการเป็นทางผ่านเข้าออกของประเทศ
และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการบริการ
(๔) ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการบริหารราชการของประเทศและเป็นที่ตั้งของสถาบันที่สําคัญ
ของประเทศและองค์การระหว่างประเทศ โดยการพัฒ นาย่านสถาบันราชการและองค์การระหว่าง
ประเทศให้มีภาพลักษณ์ที่สง่างาม
(๕) ส่งเสริมความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่ง โดยการพัฒนา
และเชื่อมโยงระบบขนส่งมวลชน และโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ
(๖) ส่งเสริมความสมดุลของที่อยู่อาศัยและแหล่งงาน เพื่อลดการเดินทาง โดยการพัฒนา
ปรับปรุง และฟื้นฟูย่านที่อยู่อาศัยในเขตเมืองชั้นใน และพัฒนาศูนย์ชุมชนชานเมือง
(๗) ส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของเมือง และการผลิต
ที่ต้องใช้ทักษะ แรงงานฝีมือ และเทคโนโลยีชั้นสูงที่ไม่มีความเสี่ยงต่ออุบัติภัยและปราศจากมลพิษ
(๘) ดํารงรักษาพื้น ที่เกษตรกรรมที่มีค วามอุดมสมบูร ณ์ โดยการบริหารจัด การการเติบโต
ของเมืองเพื่อให้เกิดการพัฒนาเมืองแบบกระชับ
(๙) ส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์ทางด้านศิลปวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครและของชาติ
โดยการอนุรักษ์และฟื้น ฟู สถานที่และวัต ถุที่มีคุณ ค่า ทางศิลปกรรม สถาปัต ยกรรม ประวัติศาสตร์
และโบราณคดี
(๑๐) ส่ง เสริ ม และรั ก ษาระบบนิ เวศน์ โ ดยการอนุ รั กษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ ที่ ค งคุ ณ ค่ า และ
การบํารุงรักษาและฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(๑๑) ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยพิบัติ
จากธรรมชาติและจากการกระทําของมนุษย์
(๑๒) ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยการลดการใช้พลังงาน และเพิ่มพื้นที่สีเขียว
เพื่อช่วยลดก๊าซเรือนกระจก
ข้อ ๖ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท แผนผังแสดงที่โล่ง แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง
แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค และรายการประกอบแผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้
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หมวด ๒
แผนผังและข้อกําหนด
ส่วนที่ ๑
แผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดนิ ตามที่ได้จําแนกประเภท
ข้อ ๗ แผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภทพร้อมด้ว ยข้อกําหนด
ได้จัดทําขึ้นเพื่อส่งเสริมสุขลักษณะ ความปลอดภัยของประชาชน และสวัสดิภาพของสังคม ให้สอดคล้อง
เหมาะสมกับ ศั ก ยภาพของการให้ บริ ก ารของระบบคมนาคมและขนส่ ง การสาธารณู ปโภค และ
การสาธารณูปการในแต่ละบริเวณ ตลอดจนเพื่อรองรับการพัฒนาของเมืองในอนาคตตามวัตถุประสงค์ของ
ผังเมืองรวม
การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภทท้าย
กฎกระทรวงนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ที่ดินประเภท ย. ๑ ถึง ย. ๔ ที่กําหนดไว้เป็นสีเหลือง ให้เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย โดยมีวัตถุประสงค์และจําแนกเป็นบริเวณ ดังต่อไปนี้
(ก) ที่ดินประเภท ย. ๑ มีวัต ถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมของการอยู่อาศัย
บริเวณชานเมือง จําแนกเป็นบริเวณ ย. ๑ - ๑ ถึง ย. ๑ - ๔
(ข) ที่ดิ น ประเภท ย. ๒ มี วั ต ถุป ระสงค์ เ พื่ อรองรับ การขยายตัว ของการอยู่ อ าศั ย
ที่มีสภาพแวดล้อมดีในบริเวณชานเมือง จําแนกเป็นบริเวณ ย. ๒ - ๑ ถึง ย. ๒ - ๑๗
(ค) ที่ดินประเภท ย. ๓ มีวัตถุประสงค์เพื่อดํารงรักษาการอยู่อาศัยที่มีสภาพแวดล้อมดี
ในบริเวณชานเมือง จําแนกเป็นบริเวณ ย. ๓ - ๑ ถึง ย. ๓ - ๗๐
(ง) ที่ดินประเภท ย. ๔ มีวัตถุประสงค์เพื่อดํารงรักษาการอยู่อาศัยที่มีสภาพแวดล้อมดี
ในบริเวณชานเมืองซึ่งอยู่ในเขตการให้บริการของระบบขนส่งมวลชน จําแนกเป็นบริเวณ ย. ๔ - ๑ ถึง
ย. ๔ - ๔๐
(๒) ที่ดินประเภท ย. ๕ ถึง ย. ๗ ที่กําหนดไว้เป็นสีส้ม ให้เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง โดยมีวัตถุประสงค์และจําแนกเป็นบริเวณ ดังต่อไปนี้
(ก) ที่ดิ น ประเภท ย. ๕ มี วั ต ถุป ระสงค์ เ พื่ อรองรับ การขยายตัว ของการอยู่ อ าศั ย
ในบริเวณพื้นที่ต่อเนื่องกับเขตเมืองชั้นใน จําแนกเป็นบริเวณ ย. ๕ - ๑ ถึง ย. ๕ - ๓๗
(ข) ที่ดินประเภท ย. ๖ มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการอยู่อาศัยในบริเวณพื้นที่ต่อเนื่อง
กับเขตเมืองชั้นใน ศูนย์ชุมชนชานเมือง เขตอุต สาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม จําแนกเป็น บริเวณ
ย. ๖ - ๑ ถึง ย. ๖ - ๔๘
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(ค) ที่ดินประเภท ย. ๗ มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการอยู่อาศัยในบริเวณพื้นที่ต่อเนื่อง
กับเขตเมืองชั้นในซึ่งอยู่ในเขตการให้บริการของระบบขนส่งมวลชน จําแนกเป็นบริเวณ ย. ๗ - ๑ ถึง
ย. ๗ - ๓๐
(๓) ที่ดิ น ประเภท ย. ๘ ถึ ง ย. ๑๐ ที่ กํ าหนดไว้ เป็ น สี น้ํา ตาล ให้ เป็ น ที่ ดิน ประเภท
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก โดยมีวัตถุประสงค์และจําแนกเป็นบริเวณ ดังต่อไปนี้
(ก) ที่ดินประเภท ย. ๘ มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการอยู่อาศัยในบริเวณพื้นที่เขตเมืองชั้นใน
ที่มีการส่งเสริมและดํารงรักษาทัศนียภาพและสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ จําแนกเป็นบริเวณ ย. ๘ - ๑
ถึง ย. ๘ - ๒๖
(ข) ที่ดินประเภท ย. ๙ มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการอยู่อาศัยในบริเวณพื้นที่เขตเมืองชั้นใน
ซึ่งอยู่ในเขตการให้บริการของระบบขนส่งมวลชน จําแนกเป็นบริเวณ ย. ๙ - ๑ ถึง ย. ๙ - ๓๐
(ค) ที่ดิ น ประเภท ย. ๑๐ มี วั ต ถุป ระสงค์ เ พื่ อ รองรั บ การอยู่ อ าศัย ในบริเ วณพื้ น ที่
เขตเมืองชั้นในที่ต่อเนื่องกับย่านพาณิชยกรรมศูนย์กลางเมืองและเขตการให้บริการของระบบขนส่งมวลชน
จําแนกเป็นบริเวณ ย. ๑๐ - ๑ ถึง ย. ๑๐ - ๑๓
(๔) ที่ดินประเภท พ. ๑ ถึง พ. ๕ ที่กําหนดไว้เป็นสีแดง ให้เป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรม
โดยมีวัตถุประสงค์และจําแนกเป็นบริเวณ ดังต่อไปนี้
(ก) ที่ดิน ประเภท พ. ๑ มีวั ต ถุประสงค์เพื่ อให้ ใช้ประโยชน์เ ป็น ศูน ย์พ าณิชยกรรม
ของชุมชน เพื่อกระจายกิจกรรมการค้าและการบริการที่อํานวยความสะดวกต่อการดํารงชีวิตประจําวัน
ของประชาชนที่อยู่อาศัยในบริเวณชานเมือง จําแนกเป็นบริเวณ พ. ๑ - ๑ ถึง พ. ๑ - ๒๑
(ข) ที่ดินประเภท พ. ๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ใช้ประโยชน์เป็น ศูนย์ชุมชนชานเมือง
เพื่อส่งเสริมความเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ การค้า การบริการ และนันทนาการที่จะก่อให้เกิดความสมดุล
ระหว่ า งที่ อ ยู่ อ าศั ย และแหล่ ง งานของประชาชนที่ อ ยู่ อ าศั ย บริ เ วณชานเมื อ ง จํ า แนกเป็ น บริ เ วณ
พ. ๒ - ๑ ถึง พ. ๒ - ๕
(ค) ที่ดิน ประเภท พ. ๓ มีวั ต ถุประสงค์เพื่ อให้ ใช้ประโยชน์เ ป็น ศูน ย์พ าณิชยกรรม
ของเมือง เพื่อรองรับการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ การค้า การบริการ และนันทนาการที่ให้บริการ
แก่ประชาชนโดยทั่วไป จําแนกเป็นบริเวณ พ. ๓ - ๑ ถึง พ. ๓ - ๔๓
(ง) ที่ดินประเภท พ. ๔ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ใช้ประโยชน์เป็นศูนย์พาณิชยกรรมรอง
เพื่อส่งเสริมความเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ การค้า การบริการ และนันทนาการ ในบริเวณโดยรอบ
เขตการให้บริการของระบบขนส่งมวลชน จําแนกเป็นบริเวณ พ. ๔ - ๑ ถึง พ. ๔ - ๕
(จ) ที่ดินประเภท พ. ๕ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ใช้ประโยชน์เป็นศูนย์พาณิชยกรรมหลัก
เพื่อส่งเสริมความเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ การค้า การบริการ นันทนาการ และการท่องเที่ยวในระดับ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จําแนกเป็นบริเวณ พ. ๕ - ๑ ถึง พ. ๕ - ๗
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(๕) ที่ดินประเภท อ. ๑ และ อ. ๒ ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วง ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
โดยมีวัตถุประสงค์และจําแนกเป็นบริเวณ ดังต่อไปนี้
(ก) ที่ดินประเภท อ. ๑ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเขตการบริหารและจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
สําหรับการประกอบกิจกรรมประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่มีมลพิษน้อย จําแนกเป็นบริเวณ อ. ๑ - ๑
ถึง อ. ๑ - ๖
(ข) ที่ดินประเภท อ. ๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเขตการบริหารและจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
สําหรับการประกอบกิจกรรมประเภทอุตสาหกรรมการผลิต จําแนกเป็นบริเวณ อ. ๒ - ๑ ถึง อ. ๒ - ๖
(๖) ที่ดิน ประเภท อ. ๓ ที่กํา หนดไว้เป็น สีเม็ด มะปราง ให้เป็น ที่ดิน ประเภทคลังสิน ค้ า
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคลังสินค้าสําหรับการขนส่งในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จําแนกเป็น
บริเวณ อ. ๓
(๗) ที่ดิน ประเภท ก. ๑ ถึง ก. ๓ ที่กํา หนดไว้เป็น สีข าวมีกรอบและเส้น ทแยงสีเขีย ว
ให้ เ ป็ น ที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ์ ช นบทและเกษตรกรรม โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละจํ า แนกเป็ น บริ เ วณ
ดังต่อไปนี้
(ก) ที่ดินประเภท ก. ๑ มีวัตถุประสงค์เพื่อการสงวนรักษาสภาพทางธรรมชาติของพื้นที่
ชนบทและเกษตรกรรม ในบริเวณที่มีข้อจํากัดด้านการระบายน้ําและมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย
จําแนกเป็นบริเวณ ก. ๑ - ๑ ถึง ก. ๑ - ๑๖
(ข) ที่ดินประเภท ก. ๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อการสงวนรักษาสภาพทางธรรมชาติของพื้นที่
ชนบทและเกษตรกรรม จําแนกเป็นบริเวณ ก. ๒ - ๑ ถึง ก. ๒ - ๑๓
(ค) ที่ดินประเภท ก. ๓ มีวัตถุประสงค์เพื่อการสงวนรักษาสภาพทางธรรมชาติของพื้นที่
ชนบทและเกษตรกรรม และการส่งเสริมการเพาะเลี้ย งสัต ว์น้ําเค็มและน้ํากร่อยบริเวณชายฝั่งทะเล
จําแนกเป็นบริเวณ ก. ๓ - ๑ และ ก. ๓ - ๒
(๘) ที่ดินประเภท ก. ๔ และ ก. ๕ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็นที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม โดยมีวัตถุประสงค์และจําแนกเป็นบริเวณ ดังต่อไปนี้
(ก) ที่ดินประเภท ก. ๔ มีวัตถุประสงค์เพื่อเกษตรกรรม การสงวนรักษาสภาพทาง
ธรรมชาติ และการส่งเสริมเศรษฐกิจการเกษตร จําแนกเป็นบริเวณ ก. ๔ - ๑ ถึง ก. ๔ - ๓๘
(ข) ที่ดิน ประเภท ก. ๕ มี วัต ถุประสงค์เ พื่อเป็น ชุมชนและศูน ย์กลางการให้บริการ
ทางสังคมและการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม จําแนกเป็นบริเวณ ก. ๕ - ๑
ถึง ก. ๕ - ๑๓
(๙) ที่ดินประเภท ศ. ๑ และ ศ. ๒ ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําตาลอ่อน ให้เป็นที่ดินประเภท
อนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย โดยมีวัตถุประสงค์และจําแนกเป็นบริเวณ ดังต่อไปนี้
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(ก) ที่ ดิ น ประเภท ศ. ๑ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ การอนุ รั ก ษ์ แ ละส่ ง เสริ ม เอกลั ก ษณ์
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ และส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว จําแนกเป็นบริเวณ ศ. ๑ - ๑
ถึง ศ. ๑ - ๖
(ข) ที่ ดิ น ประเภท ศ. ๒ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ การอนุ รั ก ษ์ แ ละส่ ง เสริ ม เอกลั ก ษณ์
ศิลปวัฒ นธรรมของชาติ และส่งเสริมกิจกรรมด้านพาณิชยกรรม การบริการ และการท่องเที่ยวใน
เขตอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จําแนกเป็นบริเวณ ศ. ๒
(๑๐) ที่ ดิ น ประเภท ส. ที่ กํ า หนดไว้ เ ป็ น สี น้ํ า เงิ น ให้ เ ป็ น ที่ ดิ น ประเภทสถาบั น ราชการ
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มีวัต ถุประสงค์เพื่อเป็นสถาบันราชการและการดําเนิน กิจการ
ของรัฐที่เกี่ยวกับการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์ จําแนกเป็นบริเวณ ส. - ๑
ถึง ส. - ๗๔
ข้อ ๘ ที่ดิน ประเภท ย. ๑ เป็น ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อยที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมของการอยู่อาศัยบริเวณชานเมือง
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และจําพวก
ที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้
(๒) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน
(๓) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติ เพื่อจํ าหน่ายที่ต้ องขออนุญ าตตามกฎหมายว่าด้ ว ยการควบคุม น้ํามั น เชื้อเพลิ ง
เว้นแต่สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร
(๔) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซ สําหรับก๊าซปิโ ตรเลีย มเหลว
และก๊าซธรรมชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เว้นแต่สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ
(๕) การเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้าที่อาจก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
(๖) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเค็มหรือน้ํากร่อย
(๗) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน เว้นแต่เป็นการดําเนินการ
ขององค์การทางศาสนา
(๘) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๙) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(๑๐) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
(๑๑) การจัดสรรที่ดินทุกประเภท เว้นแต่
(ก) การจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวที่มีพื้นที่ดินแปลงย่อยไม่น้อยกว่า
แปลงละ ๑๐๐ ตารางวา
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(ข) การจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยประเภทบ้านแฝดในบริเวณ ย. ๑ - ๑ และบริเวณ
ย. ๑ - ๔ ที่มีพื้นที่ดินแปลงย่อยไม่น้อยกว่าแปลงละ ๕๐ ตารางวา
(ค) การจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยประเภทบ้านแถวในบริเวณ ย. ๑ - ๑ และบริเวณ
ย. ๑ - ๔ ที่มีพื้นที่ดินแปลงย่อยไม่น้อยกว่าแปลงละ ๓๐ ตารางวา
(๑๒) การอยู่อาศัยประเภทบ้านแฝด บ้านแถว ห้องแถว ตึกแถว และอาคารอยู่อาศัยรวม เว้นแต่
(ก) การอยู่ อาศัย ประเภทบ้านแฝดในบริ เวณ ย. ๑ - ๑ และบริ เวณ ย. ๑ - ๔ ที่ มี
ขนาดแปลงที่ดินไม่น้อยกว่าแปลงละ ๕๐ ตารางวา
(ข) การอยู่อาศัยประเภทบ้านแถวในบริเวณ ย. ๑ - ๑ และบริ เวณ ย. ๑ - ๔ ที่ มี
ขนาดแปลงที่ดินไม่น้อยกว่าแปลงละ ๓๐ ตารางวา
(๑๓) การประกอบพาณิ ช ยกรรมทุก ประเภท เว้ น แต่ก ารประกอบพาณิ ชยกรรมที่ มี พื้ น ที่
ประกอบการไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ซึ่งไม่ใช่ห้องแถวหรือตึกแถว
(๑๔) สํานักงาน เว้นแต่สํานักงานซึ่งไม่ใช่ห้องแถวหรือตึกแถวและมีพื้นที่ประกอบการไม่เกิน
๑๐๐ ตารางเมตร
(๑๕) การติด ตั้ ง หรือก่ อสร้า งป้า ยที่ มีข นาดเกิ น ๑ ตารางเมตร หรื อมี น้ํา หนัก รวมทั้ ง
โครงสร้ า งเกิ น ๑๐ กิ โ ลกรั ม ในบริ เ วณที่ มี ร ะยะห่ า งจากวั ด โบราณสถาน ทางพิ เ ศษ หรื อ
ถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางตั้งแต่ ๔๐ เมตร ถึงจุดติด ตั้ง หรือก่อสร้างป้ายน้อยกว่า ๕๐ เมตร
เว้นแต่ป้ายชื่ออาคารหรือสถานประกอบการ และป้ายสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
(๑๖) สถานที่เก็บสินค้า สถานีรับส่งสินค้าหรือการประกอบกิจการรับส่งสินค้า
(๑๗) ศูนย์ประชุม อาคารแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ
(๑๘) ตลาด เว้นแต่ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร และตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ
ที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร
(๑๙) โรงฆ่าสัตว์หรือโรงพักสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์
(๒๐) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๒๑) สวนสนุก
(๒๒) สวนสัตว์
(๒๓) สนามแข่งรถ
(๒๔) สนามแข่งม้า
(๒๕) สนามยิงปืน
(๒๖) สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา
(๒๗) การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
(๒๘) การกําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
(๒๙) การซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า
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(๓๐) การซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
(๓๑) ที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงาน เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ในหน่วยงานก่อสร้างหรือภายในระยะ
๒๐๐ เมตร จากบริเวณเขตก่อสร้างเพื่อประโยชน์แก่โครงการก่อสร้างนั้น
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินไม่เกิน ๑ : ๑ ทั้งนี้ ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว
หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินของที่ดินแปลงที่
เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน ๑ : ๑
(๒) มีอัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบ แต่อัตราส่วนของที่ว่าง
ต้องไม่ต่ํากว่าเกณฑ์ขั้นต่ําของที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ทั้งนี้
ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราส่วนของ
ที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละสี่สิบ และให้มีพื้นที่น้ําซึมผ่านได้เพื่อปลูกต้นไม้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของพื้นที่ว่าง
(๓) มีที่ว่างโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่า ๒ เมตร
(๔) ให้ดําเนินการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร โดยให้วัดจากระดับถนนถึงยอดผนัง
ของชั้นสูงสุด
ความในวรรคสาม (๓) ไม่ให้ใช้บังคับแก่การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว
ที่มีขนาดแปลงที่ดินน้อยกว่าแปลงละ ๔๐ ตารางวา หรือมีด้านใดด้านหนึ่งของแปลงที่ดินกว้างน้อยกว่า
๖ เมตร ซึ่งมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนก่อนกฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ
ข้อ ๙ ที่ดิน ประเภท ย. ๒ เป็น ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อยที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อรองรับการขยายตัวของการอยู่อาศัยที่มีสภาพแวดล้อมดีในบริเวณชานเมือง
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่
(ก) โรงงานตามประเภท ชนิด และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนิ น การได้ต ามบัญ ชีท้า ย
กฎกระทรวงนี้ ที่ไม่ก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขหรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือ
สิ่ง แวดล้อมตามกฎหมายว่าด้ว ยการส่งเสริมและรักษาคุณ ภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ซึ่งไม่ใช่โ รงงาน
ประเภทห้องแถวหรือตึกแถว และมีพื้นที่ประกอบการไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
(ข) โรงงานจํ าพวกที่ ๑ และจํา พวกที่ ๒ ที่ป ระกอบกิจ การเพื่อ การศึก ษา วิ จั ย
ออกแบบ ทดสอบ ปรับปรุง และพัฒนาผลิต ภัณฑ์หรือเทคโนโลยีที่ไม่ก่อเหตุรําคาญตามกฎหมาย
ว่าด้ว ยการสาธารณสุข หรือไม่ เป็นมลพิ ษต่อชุมชนหรือสิ่ง แวดล้อมตามกฎหมายว่าด้ว ยการส่งเสริ ม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และมีพื้นที่ประกอบการไม่เกิน ๓๐๐ ตารางเมตร
(๒) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน
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(๓) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติ เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เว้นแต่
สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร
(๔) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซ สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลวและ
ก๊าซธรรมชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เว้นแต่สถานีบริการก๊าซธรรมชาติที่ตั้งอยู่
ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ร้านจําหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซและสถานที่
จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ
(๕) การเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้าที่อาจก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
(๖) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเค็มหรือน้ํากร่อย
(๗) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน เว้นแต่เป็นการดําเนินการ
ขององค์การทางศาสนา
(๘) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม เว้นแต่
(ก) โรงแรมที่มีจํานวนห้องพักไม่เกิน ๕๐ ห้อง ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร
(ข) โรงแรมที่มีจํานวนห้องพักเกิน ๕๐ ห้อง แต่ไม่เกิน ๘๐ ห้อง ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ
ที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร
(๙) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(๑๐) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
(๑๑) การจัดสรรที่ดินทุกประเภท เว้นแต่
(ก) การจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวหรือบ้านแฝดที่มีพื้นที่ดินแปลงย่อย
ไม่น้อยกว่าแปลงละ ๕๐ ตารางวา
(ข) การจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยประเภทบ้านแถว ห้องแถว หรือตึกแถวที่ได้รับ
ยกเว้นตามวรรคสอง (๑๒) (ก) และ (ข) ที่มีพื้นที่ดินแปลงย่อยไม่น้อยกว่าแปลงละ ๒๐ ตารางวา
(ค) การจัดสรรที่ดินเพื่อการประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถวหรือตึกแถวที่ได้รับ
ยกเว้นตามวรรคสอง (๑๓) (ก) ที่มีพื้นที่ดินแปลงย่อยไม่น้อยกว่าแปลงละ ๒๐ ตารางวา
(๑๒) การอยู่อาศัยประเภทบ้านแถว ห้องแถว ตึกแถว หรืออาคารอยู่อาศัยรวม เว้นแต่
(ก) การอยู่อาศัยประเภทบ้านแถวที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า
๑๒ เมตร
(ข) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถวหรือตึกแถวที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร
(ค) การอยู่อาศัยประเภทอาคารอยู่อาศัยรวมที่มีพื้นที่อาคารรวมไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร
และตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร
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(๑๓) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร เว้นแต่
(ก) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถวหรือตึกแถวที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ
ที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร
(ข) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน
๓๐๐ ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีข นาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร และมีที่ว่าง
ด้านหน้าอาคารไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
(ค) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน
๕๐๐ ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีข นาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร และมีที่ว่าง
ด้านหน้าอาคารไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
(๑๔) สํานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร เว้นแต่
(ก) สํานักงานประเภทห้องแถวหรือตึกแถวที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร
(ข) สํานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ตารางเมตร
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร
(ค) สํา นัก งานที่ใ ช้เ พื่ อการศึ กษา วิ จั ย ออกแบบ ทดสอบ ปรับ ปรุง และพัฒ นา
ผลิต ภัณ ฑ์หรือ เทคโนโลยี ที่ไม่ก่ อเหตุ รําคาญตามกฎหมายว่าด้ ว ยการสาธารณสุ ข หรือ ไม่เป็ นมลพิ ษ
ต่อ ชุม ชนหรื อสิ่ ง แวดล้อ มตามกฎหมายว่ า ด้ว ยการส่ ง เสริ มและรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้ อ มแห่ งชาติ
และตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร ให้มีพื้น ที่ประกอบการได้ไม่เกิน
๕๐๐ ตารางเมตร แต่ในบริเวณ ย. ๒ - ๑๑ ให้มีพื้นที่ประกอบการได้ไม่เกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร
(๑๕) การติด ตั้ ง หรือก่ อสร้า งป้า ยที่ มีข นาดเกิ น ๑ ตารางเมตร หรื อมี น้ํา หนัก รวมทั้ ง
โครงสร้างเกิน ๑๐ กิโลกรัม ในบริเวณที่มีระยะห่างจากวัด โบราณสถาน ทางพิเศษ หรือถนนสาธารณะ
ที่มีขนาดเขตทางตั้งแต่ ๔๐ เมตร ถึงจุดติด ตั้ง หรือก่อสร้างป้ายน้อยกว่า ๕๐ เมตร เว้นแต่ป้ายชื่ออาคาร
หรือสถานประกอบการ และป้ายสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงหรือสถานีบริการก๊าซ
(๑๖) สถานที่เก็บสินค้า สถานีรับส่งสินค้าหรือการประกอบกิจการรับส่งสินค้า
(๑๗) ศูนย์ประชุม อาคารแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ
(๑๘) ตลาด เว้น แต่ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร และตั้งอยู่ริม
ถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร
(๑๙) โรงฆ่าสัตว์หรือโรงพักสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์
(๒๐) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๒๑) สถานีขนส่งผู้โดยสาร เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร
(๒๒) สวนสนุก
(๒๓) สวนสัตว์
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(๒๔) สนามแข่งรถ
(๒๕) สนามแข่งม้า
(๒๖) สนามยิงปืน
(๒๗) สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา
(๒๘) การกําจัด สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เว้น แต่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลหรือได้รับอนุญ าต
ให้ดําเนินการจากกรุงเทพมหานคร
(๒๙) การกําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
(๓๐) การซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า
(๓๑) การซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริม
ถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร หรือที่ดําเนินการอยู่ในอาคารและไม่ก่อให้เกิด
เหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
(๓๒) ที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงาน เว้นแต่ที่ต้ังอยู่ในหน่วยงานก่อสร้างหรือภายในระยะ
๒๐๐ เมตร จากบริเวณเขตก่อสร้างเพื่อประโยชน์แก่โครงการก่อสร้างนั้น
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) มีอัต ราส่ ว นพื้น ที่ อาคารรวมต่อพื้ น ที่ดิน ไม่ เกิน ๑.๕ : ๑ ทั้ง นี้ ที่ดิน แปลงใดที่ได้ใ ช้
ประโยชน์แล้ว หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน
ของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน ๑.๕ : ๑
(๒) มีอัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบ แต่อัตราส่วนของที่ว่าง
ต้องไม่ต่ํากว่าเกณฑ์ขั้นต่ําของที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ทั้งนี้
ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราส่วนของ
ที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละยี่สิบ และให้มีพื้นที่น้ําซึมผ่านได้เพื่อปลูกต้นไม้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของพื้นที่ว่าง
(๓) มีที่ว่างโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่า ๒ เมตร เว้นแต่
(ก) การอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว ให้มีที่ว่างด้านหน้าและด้านหลังของอาคารไม่น้อยกว่า
๒ เมตร และมีที่ว่างด้านข้างของอาคารไม่น้อยกว่าข้างละ ๑ เมตร
(ข) การอยู่อาศัยประเภทบ้านแถว ห้องแถว หรือตึกแถวที่ได้รับยกเว้นตามวรรคสอง
(๑๑) (ก) และ (ข) หรื อการประกอบพาณิ ชยกรรมประเภทห้ องแถวหรื อตึ กแถวที่ ได้ รับ ยกเว้ น
ตามวรรคสอง (๑๒) (ก) ให้มีที่ว่างด้านหน้าของอาคารไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
(๔) ให้ดําเนินการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร โดยให้วัดจากระดับถนนถึงยอดผนัง
ของชั้นสูงสุด
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ความในวรรคสาม (๓) ไม่ให้ใช้บังคับแก่การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว
ที่มีขนาดแปลงที่ดินน้อยกว่าแปลงละ ๔๐ ตารางวา หรือมีด้านใดด้านหนึ่งของแปลงที่ดินกว้างน้อยกว่า
๖ เมตร ซึ่งมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนก่อนกฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ
ข้อ ๑๐ ที่ดิน ประเภท ย. ๓ เป็น ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อยที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อดํารงรักษาการอยู่อาศัยที่มีสภาพแวดล้อมดีในบริเวณชานเมือง
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่
(ก) โรงงานตามประเภท ชนิด และจําพวก ที่กําหนดให้ดําเนินการได้ต ามบัญชีท้าย
กฎกระทรวงนี้ ที่ไม่ก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขหรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือ
สิ่ง แวดล้ อ มตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ และมี พื้ น ที่
ประกอบการไม่เกิน ๓๐๐ ตารางเมตร
(ข) โรงงานจํ าพวกที่ ๑ และจํา พวกที่ ๒ ที่ป ระกอบกิจ การเพื่อการศึก ษา วิจั ย
ออกแบบ ทดสอบ ปรับปรุง และพัฒนาผลิต ภัณฑ์หรือเทคโนโลยีที่ไม่ก่อเหตุรําคาญตามกฎหมาย
ว่าด้ว ยการสาธารณสุข หรือไม่ เป็นมลพิ ษต่อชุมชนหรือสิ่ง แวดล้อมตามกฎหมายว่าด้ว ยการส่งเสริ ม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และมีพื้นที่ประกอบการไม่เกิน ๕๐๐ ตารางเมตร
(๒) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน เว้นแต่กรณีที่เป็นหน่วยงานคอนกรีต
ผสมเสร็จในลักษณะชั่วคราวที่ตั้งอยู่ในหน่วยงานก่อสร้างหรือบริเวณใกล้เคียงเพื่อประโยชน์แก่โครงการ
ก่อสร้างนั้น
(๓) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติ เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เว้นแต่
สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร
(๔) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซ สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เว้นแต่สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ร้านจําหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซ
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ
(๕) การเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้าที่อาจก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
(๖) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเค็มหรือน้ํากร่อย
(๗) สุ ส านและฌาปนสถานตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยสุ ส านและฌาปนสถาน เว้ น แต่ เ ป็ น
การดําเนินการขององค์การทางศาสนา
(๘) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม เว้นแต่
(ก) โรงแรมที่มีจํานวนห้องพักไม่เกิน ๕๐ ห้อง ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
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(ข) โรงแรมที่มีจํานวนห้องพักเกิน ๕๐ ห้อง แต่ไม่เกิน ๘๐ ห้อง ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ
ที่มีข นาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากบริเวณโดยรอบ
สถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(๙) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(๑๐) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
(๑๑) การอยู่อาศัยประเภทอาคารอยู่อาศัยรวมที่มีพื้นที่อาคารรวมเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร
เว้นแต่การอยู่อาศัยที่มีพื้นที่อาคารรวมเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร
จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(๑๒) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร เว้นแต่
(ก) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถวหรือตึกแถว ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ
ที่มีข นาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากบริเวณโดยรอบ
สถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(ข) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน
๕๐๐ ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่นอ้ ยกว่า ๑๖ เมตร หรือตั้งอยู่ภายใน
ระยะ ๕๐๐ เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(ค) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๕๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน
๑,๐๐๐ ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร หรือตั้งอยู่
ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(๑๓) สํานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร เว้นแต่
(ก) สํานักงานประเภทห้องแถวหรือตึกแถวที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีข นาดเขตทาง
ไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(ข) สํานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ตารางเมตร
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร
จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(ค) สํานักงานที่ใช้เพื่อการศึกษา วิจัย ออกแบบ ทดสอบ ปรับปรุง และพัฒนาผลิตภัณฑ์
หรื อเทคโนโลยีที่ ไม่ ก่อ เหตุรํ าคาญตามกฎหมายว่ าด้ ว ยการสาธารณสุ ข หรือ ไม่ เป็ นมลพิ ษต่ อชุ มชน
หรือสิ่ง แวดล้อมตามกฎหมายว่าด้ว ยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และมีพื้น ที่
ประกอบการเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มี
ขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานี
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
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(๑๔) การติด ตั้ ง หรือ ก่อ สร้า งป้า ยที่ มีข นาดเกิน ๑ ตารางเมตร หรือ มีน้ํา หนั กรวมทั้ ง
โครงสร้างเกิน ๑๐ กิโลกรัม ในบริเวณที่มีระยะห่างจากวัด โบราณสถาน ทางพิเศษ หรือถนนสาธารณะ
ที่มีขนาดเขตทางตั้งแต่ ๔๐ เมตร ถึงจุดติด ตั้ง หรือก่อสร้างป้ายน้อยกว่า ๕๐ เมตร เว้นแต่ป้ายชื่อ
อาคารหรือสถานประกอบการ และป้ายสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงหรือสถานีบริการก๊าซ
(๑๕) สถานที่เก็บสินค้า สถานีรับส่งสินค้าหรือการประกอบกิจการรับส่งสินค้า
(๑๖) ศูน ย์ ประชุ ม อาคารแสดงสิน ค้ าหรื อ นิท รรศการ เว้ น แต่ ที่ตั้ ง อยู่ริ ม ถนนสาธารณะ
ที่มีข นาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากบริเวณโดยรอบ
สถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(๑๗) ตลาด เว้นแต่
(ก) ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ
ที่มีข นาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากบริเวณโดยรอบ
สถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(ข) ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒,๕๐๐ ตารางเมตร
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร
จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(ค) ตลาดที่มีพื้น ที่ประกอบการเกิน ๒,๕๐๐ ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ
ที่มีข นาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากบริเวณโดยรอบ
สถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(๑๘) โรงฆ่ าสั ต ว์ หรื อโรงพั กสั ต ว์ ต ามกฎหมายว่า ด้ว ยการควบคุม การฆ่ า สัต ว์แ ละจํา หน่ า ย
เนื้อสัตว์
(๑๙) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๒๐) สถานีข นส่งผู้ โ ดยสาร เว้น แต่ที่ตั้ง อยู่ริม ถนนสาธารณะที่มีข นาดเขตทางไม่น้ อยกว่ า
๑๖ เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(๒๑) สวนสนุ ก เว้ น แต่ที่ตั้ งอยู่ริม ถนนสาธารณะที่มีข นาดเขตทางไม่น้ อยกว่า ๓๐ เมตร
หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน และมีที่ว่าง
โดยรอบจากแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร เพื่อปลูกต้นไม้
(๒๒) สวนสัตว์
(๒๓) สนามแข่งรถ
(๒๔) สนามแข่งม้า
(๒๕) สนามยิงปืน
(๒๖) สถานศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาและอาชี ว ศึ ก ษา เว้ น แต่ ส ถานศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา
และอาชีวศึกษาในบริเวณ ย. ๓ - ๒๔ และบริเวณ ย. ๓ - ๓๕ ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาด
เขตทางไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร
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(๒๗) การกําจัด สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เว้น แต่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลหรือได้รับอนุญ าต
ให้ดําเนินการจากกรุงเทพมหานคร
(๒๘) การกําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
(๒๙) การซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า
(๓๐) การซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร เว้นแต่ที่ตั้งอยู่
ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร หรือที่ดําเนินการอยู่ในอาคารและไม่ก่อให้เกิด
เหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
(๓๑) ที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงาน เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ในหน่วยงานก่อสร้างหรือภายในระยะ
๒๐๐ เมตร จากบริเวณเขตก่อสร้างเพื่อประโยชน์แก่โครงการก่อสร้างนั้น
การใช้ประโยชน์ที่ดนิ ประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) มีอัต ราส่ว นพื้น ที่อาคารรวมต่อพื้น ที่ดิน ไม่เกิ น ๒.๕ : ๑ ทั้งนี้ ที่ดิน แปลงใดที่ได้ใ ช้
ประโยชน์แล้ว หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน
ของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน ๒.๕ : ๑
(๒) มีอัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมไม่น้อยกว่าร้อยละสิบสองจุดห้า แต่อัตราส่ว น
ของที่ว่างต้องไม่ต่ํากว่าเกณฑ์ขั้นต่ําของที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
ทั้งนี้ ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราส่วน
ของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมของที่ดินแปลงทีเ่ กิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทัง้ หมดรวมกันต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละสิบสองจุดห้า และให้มีพื้นที่น้ําซึมผ่านได้เพื่อปลูกต้นไม้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของพื้นที่ว่าง
ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภท ย. ๔ เป็น ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่น น้อยที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อดํารงรักษาการอยู่อาศัยที่มีสภาพแวดล้อมดีในบริเวณชานเมืองซึ่งอยู่ในเขตการให้บริการของระบบ
ขนส่งมวลชน
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่
(ก) โรงงานตามประเภท ชนิด และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนิน การได้ต ามบัญ ชีท้าย
กฎกระทรวงนี้ ที่ไม่ก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขหรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือ
สิ่ง แวดล้ อ มตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ และมี พื้ น ที่
ประกอบการไม่เกิน ๓๐๐ ตารางเมตร
(ข) โรงงานจํ าพวกที่ ๑ และจํา พวกที่ ๒ ที่ป ระกอบกิจ การเพื่อการศึก ษา วิจั ย
ออกแบบ ทดสอบ ปรับปรุง และพัฒนาผลิต ภัณฑ์หรือเทคโนโลยีที่ไม่ก่อเหตุรําคาญตามกฎหมาย
ว่าด้ว ยการสาธารณสุข หรือไม่ เป็นมลพิ ษต่อชุมชนหรือสิ่ง แวดล้อมตามกฎหมายว่าด้ว ยการส่งเสริ ม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และมีพื้นที่ประกอบการไม่เกิน ๕๐๐ ตารางเมตร
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(๒) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน เว้นแต่กรณีที่เป็นหน่วยงานคอนกรีต
ผสมเสร็จในลักษณะชั่วคราวที่ตั้งอยู่ในหน่วยงานก่อสร้างหรือบริเวณใกล้เคียงเพื่อประโยชน์แก่โครงการ
ก่อสร้างนั้น
(๓) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติ เพื่อจํ าหน่ายที่ต้ องขออนุญ าตตามกฎหมายว่าด้ ว ยการควบคุม น้ํามั น เชื้อเพลิ ง
เว้นแต่สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร
(๔) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซ สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เว้นแต่สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ร้านจําหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซ
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ
(๕) การเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้าที่อาจก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
(๖) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเค็มหรือน้ํากร่อย
(๗) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน เว้นแต่เป็นการดําเนินการ
ขององค์การทางศาสนา
(๘) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม เว้นแต่
(ก) โรงแรมที่มีจํานวนห้องพักไม่เกิน ๕๐ ห้อง ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ ที่มีขนาดเขตทาง
ไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(ข) โรงแรมที่มีจํานวนห้องพักเกิน ๕๐ ห้อง แต่ไม่เกิน ๘๐ ห้อง ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ
ที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร
(๙) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้ว ยการควบคุมอาคาร เว้น แต่ ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ
ที่มีข นาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากบริเวณโดยรอบ
สถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(๑๐) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
(๑๑) การอยู่อาศัยประเภทอาคารอยู่อาศัยรวมที่มีพื้นที่อาคารรวมเกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร
เว้นแต่
(ก) การอยู่อาศัยที่มีพื้นที่อาคารรวมเกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร
จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(ข) การอยู่อาศัยที่อยู่ภายใต้การดําเนิน การของกรุง เทพมหานคร การเคหะแห่งชาติ
หรือสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยสําหรับผู้มีรายได้น้อย
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(๑๒) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้น ที่ ประกอบการเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร เว้น แต่
การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร
จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(๑๓) สํานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร เว้นแต่
(ก) สํานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ตารางเมตร
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร
จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(ข) สํานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๕๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มขี นาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร
จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(ค) สํานั กงานที่ใช้ เพื่ อการศึ กษา วิจั ย ออกแบบ ทดสอบ ปรับ ปรุ ง และพั ฒ นา
ผลิต ภัณ ฑ์หรือ เทคโนโลยี ที่ไม่ก่ อเหตุ รําคาญตามกฎหมายว่าด้ ว ยการสาธารณสุ ข หรือ ไม่เป็ นมลพิ ษ
ต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และมี
พื้นที่ประกอบการเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ
ที่มีข นาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากบริเวณโดยรอบ
สถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(ง) สํานั กงานที่ใช้ เพื่ อการศึ กษา วิจั ย ออกแบบ ทดสอบ ปรับ ปรุ ง และพั ฒ นา
ผลิต ภัณ ฑ์หรือ เทคโนโลยี ที่ไม่ก่ อเหตุ รําคาญตามกฎหมายว่าด้ ว ยการสาธารณสุ ข หรือ ไม่เป็ นมลพิ ษ
ต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และมี
พื้นที่ประกอบการเกิน ๕๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ
ที่มีข นาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากบริเวณโดยรอบ
สถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(๑๔) การติด ตั้ ง หรือ ก่อ สร้า งป้า ยที่ มีข นาดเกิน ๑ ตารางเมตร หรือ มีน้ํา หนั กรวมทั้ ง
โครงสร้างเกิน ๑๐ กิโลกรัม ในบริเวณที่มีระยะห่างจากวัด โบราณสถาน ทางพิเศษ หรือถนนสาธารณะ
ที่มีขนาดเขตทางตั้งแต่ ๔๐ เมตร ถึงจุดติด ตั้ง หรือก่อสร้างป้ายน้อยกว่า ๕๐ เมตร เว้นแต่ป้ายชื่ออาคาร
หรือสถานประกอบการ และป้ายสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงหรือสถานีบริการก๊าซ
(๑๕) สถานที่เก็บสินค้า สถานีรบั ส่งสินค้าหรือการประกอบกิจการรับส่งสินค้า
(๑๖) ศูน ย์ ประชุ ม อาคารแสดงสิน ค้ าหรื อ นิท รรศการ เว้ น แต่ ที่ตั้ ง อยู่ริ ม ถนนสาธารณะ
ที่มีข นาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากบริเวณโดยรอบ
สถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(๑๗) ตลาด เว้นแต่
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(ก) ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ
ที่มีข นาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากบริเวณโดยรอบ
สถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(ข) ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒,๕๐๐ ตารางเมตร
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร
จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(ค) ตลาดที่มีพื้น ที่ประกอบการเกิน ๒,๕๐๐ ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ
ที่มีข นาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากบริเวณโดยรอบ
สถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(๑๘) โรงฆ่าสัตว์หรือโรงพักสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์
(๑๙) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๒๐) สถานีข นส่งผู้ โ ดยสาร เว้น แต่ที่ตั้ง อยู่ริม ถนนสาธารณะที่มีข นาดเขตทางไม่น้ อยกว่ า
๑๖ เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(๒๑) สวนสนุ ก เว้ น แต่ที่ตั้ งอยู่ริม ถนนสาธารณะที่มีข นาดเขตทางไม่น้ อยกว่า ๓๐ เมตร
หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน และมีที่ว่างโดยรอบ
จากแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร เพื่อปลูกต้นไม้ หรือที่ดําเนินการอยู่ในอาคารพาณิชยกรรม
(๒๒) สวนสัตว์
(๒๓) สนามแข่งรถ
(๒๔) สนามแข่งม้า
(๒๕) สนามยิงปืน
(๒๖) สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา
(๒๗) การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เว้นแต่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลหรือได้รับอนุญาตให้
ดําเนินการจากกรุงเทพมหานคร
(๒๘) การกําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
(๒๙) การซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาด
เขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร
(๓๐) การซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร เว้นแต่ที่ตั้งอยู่
ริ ม ถนนสาธารณะที่ มี ข นาดเขตทางไม่ น้ อ ยกว่ า ๑๖ เมตร หรื อ ที่ ดํ า เนิ น การอยู่ ใ นอาคารและ
ไม่ก่อให้เกิดเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
(๓๑) ที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงาน เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ในหน่วยงานก่อสร้างหรือภายในระยะ
๒๐๐ เมตร จากบริเวณเขตก่อสร้างเพื่อประโยชน์แก่โครงการก่อสร้างนั้น
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การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) มีอั ต ราส่ ว นพื้ น ที่ อ าคารรวมต่ อ พื้ น ที่ ดิ น ไม่ เ กิน ๓ : ๑ ทั้ ง นี้ ที่ ดิ น แปลงใดที่ ไ ด้ ใ ช้
ประโยชน์แล้ว หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน
ของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน ๓ : ๑
(๒) มีอัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ แต่อัตราส่วนของที่ว่างต้อง
ไม่ต่ํากว่าเกณฑ์ขั้น ต่ําของที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมตามกฎหมายว่าด้ว ยการควบคุมอาคาร ทั้งนี้
ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราส่วนของ
ที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละสิบ และให้มีพื้นที่น้ําซึมผ่านได้เพื่อปลูกต้นไม้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของพื้นที่ว่าง
ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภท ย. ๕ เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลางที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อรองรับการขยายตัวของการอยู่อาศัยในบริเวณพื้นที่ต่อเนื่องกับเขตเมืองชั้นใน
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุ ก จํ า พวกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน เว้ น แต่ โ รงงานตามประเภท ชนิ ด
และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ต ามบัญ ชีท้ายกฎกระทรวงนี้ ที่ไม่ก่อเหตุรําคาญตามกฎหมาย
ว่าด้ว ยการสาธารณสุข หรือไม่ เป็นมลพิ ษต่อชุมชนหรือสิ่ง แวดล้อมตามกฎหมายว่าด้ว ยการส่งเสริ ม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และมีพื้นที่ประกอบการไม่เกิน ๕๐๐ ตารางเมตร
(๒) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน เว้นแต่กรณีที่เป็นหน่วยงานคอนกรีต
ผสมเสร็จในลักษณะชั่วคราวที่ตั้งอยู่ในหน่วยงานก่อสร้างหรือบริเวณใกล้เคียงเพื่อประโยชน์แก่โครงการ
ก่อสร้างนั้น
(๓) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติ เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เว้นแต่
สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร
(๔) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซ สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เว้นแต่สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ร้านจําหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซ
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ
(๕) การเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้าที่อาจก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
(๖) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเค็มหรือน้ํากร่อย
(๗) สุ ส านและฌาปนสถานตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยสุ ส านและฌาปนสถาน เว้ น แต่ เ ป็ น
การดําเนินการขององค์การทางศาสนา
(๘) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมที่มีจํานวนห้องพักเกิน ๕๐ ห้อง เว้นแต่
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(ก) โรงแรมที่มีจํานวนห้องพักเกิน ๕๐ ห้อง แต่ไม่เกิน ๘๐ ห้อง ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ
ที่มีข นาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากบริเวณโดยรอบ
สถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(ข) โรงแรมที่มีจํานวนห้องพักเกิน ๘๐ ห้อง ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(๙) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้ว ยการควบคุมอาคาร เว้น แต่ ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ
ที่มีข นาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากบริเวณโดยรอบ
สถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(๑๐) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
(๑๑) การอยู่อาศัยประเภทอาคารอยู่อาศัยรวมที่มีพื้นที่อาคารรวมเกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร
เว้นแต่
(ก) การอยู่อาศัยที่มีพื้นที่อาคารรวมเกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ
ที่มีข นาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากบริเวณโดยรอบ
สถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(ข) กรณีที่อ ยู่ภายใต้การดําเนิ น การของกรุง เทพมหานคร การเคหะแห่ งชาติ หรื อ
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยสําหรับผู้มีรายได้น้อย
(๑๒) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร เว้นแต่
(ก) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน
๕,๐๐๐ ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร หรือตั้งอยู่
ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(ข) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๕,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน
๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร หรือตั้งอยู่
ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(๑๓) สํานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร เว้นแต่
(ก) สํานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร
จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(ข) สํานักงานที่ใช้เพื่อการศึกษา วิจัย ออกแบบ ทดสอบ ปรับปรุง และพัฒนาผลิตภัณฑ์
หรื อเทคโนโลยีที่ ไม่ ก่อ เหตุรํ าคาญตามกฎหมายว่ าด้ ว ยการสาธารณสุ ข หรือ ไม่ เป็ นมลพิ ษต่ อชุ มชน
หรือสิ่ง แวดล้อมตามกฎหมายว่าด้ว ยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และมีพื้น ที่
ประกอบการเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่รมิ ถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
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(ค) สํานั กงานที่ใช้ เพื่ อการศึ กษา วิจั ย ออกแบบ ทดสอบ ปรับ ปรุ ง และพั ฒ นา
ผลิต ภัณ ฑ์หรือ เทคโนโลยี ที่ไม่ก่ อเหตุ รําคาญตามกฎหมายว่าด้ ว ยการสาธารณสุ ข หรือ ไม่เป็ นมลพิ ษ
ต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และมี
พื้นที่ประกอบการเกิน ๕๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ
ที่มีข นาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากบริเวณโดยรอบ
สถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(๑๔) การติด ตั้ ง หรือ ก่อ สร้า งป้า ยที่ มีข นาดเกิน ๑ ตารางเมตร หรือ มีน้ํา หนั กรวมทั้ ง
โครงสร้ า งเกิ น ๑๐ กิ โ ลกรั ม ในบริ เ วณที่ มี ร ะยะห่ า งจากวั ด โบราณสถาน ทางพิ เ ศษ หรื อ
ถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางตั้งแต่ ๔๐ เมตร ถึงจุดติด ตั้ง หรือก่อสร้างป้ายน้อยกว่า ๕๐ เมตร
เว้นแต่ป้ายชื่ออาคารหรือสถานประกอบการ และป้ายสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงหรือสถานีบริการก๊าซ
(๑๕) สถานที่เก็บสินค้า สถานีรับส่งสินค้าหรือการประกอบกิจการรับส่งสินค้า เว้นแต่ที่ตั้งอยู่
ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร
(๑๖) ศูน ย์ ประชุ ม อาคารแสดงสิน ค้ าหรื อ นิท รรศการ เว้ น แต่ ที่ตั้ ง อยู่ริ ม ถนนสาธารณะ
ที่มีข นาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากบริเวณโดยรอบ
สถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(๑๗) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์
(๑๘) ตลาด เว้นแต่
(ก) ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ
ที่มีข นาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากบริเวณโดยรอบ
สถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(ข) ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒,๕๐๐ ตารางเมตร
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร
จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(ค) ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๒,๕๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐ ตารางเมตร
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร
จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(๑๙) โรงฆ่าสัตว์หรือโรงพักสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์
(๒๐) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๒๑) สถานีขนส่งผู้โดยสาร เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร
หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(๒๒) สวนสนุก เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร หรือ
ตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน และมีที่ว่างโดยรอบ
จากแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร เพื่อปลูกต้นไม้ หรือที่ดําเนินการอยู่ในอาคารพาณิชยกรรม
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(๒๓) สวนสัตว์
(๒๔) สนามแข่งรถ
(๒๕) สนามแข่งม้า
(๒๖) สนามยิงปืน
(๒๗) สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(๒๘) การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
(๒๙) การกําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
(๓๐) การซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร
(๓๑) การซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร เว้นแต่ที่ตั้งอยู่
ริ ม ถนนสาธารณะที่ มี ข นาดเขตทางไม่ น้ อ ยกว่ า ๑๖ เมตร หรื อ ที่ ดํ า เนิ น การอยู่ ใ นอาคารและ
ไม่ก่อให้เกิดเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
(๓๒) ที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงาน เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ในหน่วยงานก่อสร้างหรือภายในระยะ
๒๐๐ เมตร จากบริเวณเขตก่อสร้างเพื่อประโยชน์แก่โครงการก่อสร้างนั้น
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) มีอั ต ราส่ ว นพื้ น ที่ อ าคารรวมต่ อ พื้ น ที่ ดิ น ไม่ เ กิน ๔ : ๑ ทั้ ง นี้ ที่ ดิ น แปลงใดที่ ไ ด้ ใ ช้
ประโยชน์แล้ว หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน
ของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน ๔ : ๑
(๒) มีอัต ราส่ว นของที่ว่างต่อพื้น ที่อาคารรวมไม่น้อยกว่าร้ อยละเจ็ด จุด ห้า แต่อัต ราส่ว น
ของที่ว่างต้องไม่ต่ํากว่าเกณฑ์ขั้นต่ําของที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
ทั้งนี้ ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราส่วน
ของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละเจ็ดจุดห้า และให้มีพื้นที่น้ําซึมผ่านได้เพื่อปลูกต้นไม้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของพื้นที่ว่าง
ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภท ย. ๖ เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลางที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อรองรับการอยู่อาศัยในบริเวณพื้นที่ต่อเนื่องกับเขตเมืองชั้นใน ศูนย์ชุมชนชานเมือง เขตอุตสาหกรรม
และนิคมอุตสาหกรรม
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และ
จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ต ามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ ที่ไม่ก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้ว ย
การสาธารณสุขหรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และมีพื้นที่ประกอบการไม่เกิน ๕๐๐ ตารางเมตร
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(๒) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน เว้นแต่กรณีที่เป็นหน่วยงานคอนกรีต
ผสมเสร็จในลักษณะชั่วคราวที่ตั้งอยู่ในหน่วยงานก่อสร้างหรือบริเวณใกล้เคียงเพื่อประโยชน์แก่โครงการ
ก่อสร้างนั้น
(๓) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติ เพื่อจํ าหน่ายที่ต้ องขออนุญ าตตามกฎหมายว่าด้ ว ยการควบคุม น้ํามั น เชื้อเพลิ ง
เว้นแต่สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร
(๔) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซ สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เว้นแต่สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ร้านจําหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซ
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ
(๕) การเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้าที่อาจก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
(๖) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเค็มหรือน้ํากร่อย
(๗) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน เว้นแต่เป็นการดําเนินการ
ขององค์การทางศาสนา
(๘) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมที่มีจํานวนห้องพักเกิน ๕๐ ห้อง เว้นแต่
(ก) โรงแรมที่ มี จํ า นวนห้ อ งพั ก เกิ น ๕๐ ห้ อ ง แต่ ไ ม่ เ กิ น ๘๐ ห้ อ ง ที่ ตั้ ง อยู่ ริ ม
ถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากบริเวณ
โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(ข) โรงแรมที่มีจํานวนห้องพักเกิน ๘๐ ห้อง ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีร ถไฟฟ้ า
ขนส่งมวลชน
(๙) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้ว ยการควบคุมอาคาร เว้น แต่ ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ
ที่มีข นาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากบริเวณโดยรอบ
สถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(๑๐) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
(๑๑) การอยู่อาศัยประเภทอาคารอยู่อาศัยรวมที่มีพื้นที่อาคารรวมเกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร
เว้นแต่
(ก) การอยู่อาศัยที่มีพื้นที่อาคารรวมเกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ
มีขนาดเขตทางไม่นอ้ ยกว่า ๓๐ เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานี
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(ข) กรณีที่อยู่ภายใต้การดําเนินการของกรุงเทพมหานคร การเคหะแห่งชาติหรือสถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยสําหรับผู้มีรายได้น้อย
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(๑๒) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้น ที่ ประกอบการเกิน ๕,๐๐๐ ตารางเมตร เว้น แต่
การประกอบพาณิชยกรรมทีม่ ีพื้นทีป่ ระกอบการเกิน ๕,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร
จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(๑๓) สํานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร เว้นแต่
(ก) สํานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร
จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(ข) สํานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐ ตารางเมตร
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร
จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(๑๔) การติด ตั้ ง หรือ ก่อ สร้า งป้า ยที่ มีข นาดเกิน ๑ ตารางเมตร หรือ มีน้ํา หนั กรวมทั้ ง
โครงสร้างเกิน ๑๐ กิโลกรัม ในบริเวณที่มีระยะห่างจากวัด โบราณสถาน ทางพิเศษ หรือถนนสาธารณะ
ที่มีขนาดเขตทางตั้งแต่ ๔๐ เมตร ถึงจุดติด ตั้ง หรือก่อสร้างป้ายน้อยกว่า ๕๐ เมตร เว้นแต่ป้ายชื่ออาคาร
หรือสถานประกอบการ และป้ายสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงหรือสถานีบริการก๊าซ
(๑๕) สถานที่เก็บสินค้า สถานีรับส่งสินค้าหรือการประกอบกิจการรับส่งสินค้า เว้นแต่ที่ตั้งอยู่
ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร
(๑๖) ศูน ย์ ประชุ ม อาคารแสดงสิน ค้ าหรื อ นิท รรศการ เว้ น แต่ ที่ตั้ ง อยู่ริ ม ถนนสาธารณะ
ที่มีข นาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากบริเวณโดยรอบ
สถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(๑๗) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์
(๑๘) ตลาด เว้นแต่
(ก) ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ
ที่มีข นาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากบริเวณโดยรอบ
สถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(ข) ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒,๕๐๐ ตารางเมตร
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร
จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(ค) ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๒,๕๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐ ตารางเมตร
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร
จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
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(๑๙) โรงฆ่าสัตว์หรือโรงพักสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์
(๒๐) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๒๑) สถานีข นส่งผู้ โ ดยสาร เว้น แต่ที่ตั้ง อยู่ริม ถนนสาธารณะที่มีข นาดเขตทางไม่น้ อยกว่ า
๑๖ เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(๒๒) สวนสนุก เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่นอ้ ยกว่า ๓๐ เมตร หรือ
ตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน และมีที่ว่างโดยรอบ
จากแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร เพื่อปลูกต้นไม้ หรือที่ดําเนินการอยู่ในอาคารพาณิชยกรรม
(๒๓) สวนสัตว์
(๒๔) สนามแข่งรถ
(๒๕) สนามแข่งม้า
(๒๖) สนามยิงปืน
(๒๗) สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาด
เขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชน
(๒๘) การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
(๒๙) การกําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
(๓๐) การซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาด
เขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร
(๓๑) การซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร เว้นแต่ที่ตั้งอยู่
ริ ม ถนนสาธารณะที่ มี ข นาดเขตทางไม่ น้ อ ยกว่ า ๑๖ เมตร หรื อ ที่ ดํ า เนิ น การอยู่ ใ นอาคารและ
ไม่ก่อให้เกิดเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
(๓๒) ที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงาน เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ในหน่วยงานก่อสร้างหรือภายในระยะ
๒๐๐ เมตร จากบริเวณเขตก่อสร้างเพื่อประโยชน์แก่โครงการก่อสร้างนั้น
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) มีอัต ราส่ว นพื้น ที่อาคารรวมต่อพื้น ที่ดิน ไม่เกิ น ๔.๕ : ๑ ทั้งนี้ ที่ดิน แปลงใดที่ได้ใ ช้
ประโยชน์ แ ล้ ว หากมี ก ารแบ่ ง แยกหรื อ แบ่ ง โอนไม่ ว่ า จะกี่ ค รั้ ง ก็ ต าม อั ต ราส่ ว นพื้ น ที่ อ าคารรวม
ต่อพื้นที่ดินของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน ๔.๕ : ๑
(๒) มีอัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมไม่น้อยกว่าร้อยละหกจุด ห้า แต่อัต ราส่วนของ
ที่ว่างต้องไม่ตํา่ กว่าเกณฑ์ขั้นต่ําของที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
ทั้งนี้ ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราส่วน
ของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละหกจุดห้า และให้มีพื้นที่น้ําซึมผ่านได้เพื่อปลูกต้นไม้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของพื้นที่ว่าง
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ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภท ย. ๗ เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลางที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อรองรับการอยู่อาศัยในบริเวณพื้นที่ต่อเนื่องกับเขตเมืองชั้นในซึ่งอยู่ในเขตการให้บริการของระบบ
ขนส่งมวลชน
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และ
จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ต ามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ ที่ไม่ก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้ว ย
การสาธารณสุขหรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และมีพื้นที่ประกอบการไม่เกิน ๕๐๐ ตารางเมตร
(๒) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน เว้นแต่กรณีที่เป็นหน่วยงานคอนกรีต
ผสมเสร็จในลักษณะชั่วคราวที่ตั้งอยู่ในหน่วยงานก่อสร้างหรือบริเวณใกล้เคียงเพื่อประโยชน์แก่โครงการ
ก่อสร้างนั้น
(๓) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติ เพื่อจํ าหน่ายที่ต้ องขออนุญ าตตามกฎหมายว่าด้ ว ยการควบคุม น้ํามั น เชื้อเพลิ ง
เว้นแต่สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร
(๔) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซ สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เว้นแต่สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ร้านจําหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซ
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ
(๕) การเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้าที่อาจก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
(๖) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเค็มหรือน้ํากร่อย
(๗) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน เว้นแต่เป็นการดําเนินการ
ขององค์การทางศาสนา
(๘) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้ว ยโรงแรมที่มีจํานวนห้องพักเกิน ๕๐ ห้อง เว้นแต่โ รงแรม
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร
จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(๙) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้ว ยการควบคุมอาคาร เว้น แต่ ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ
ที่มีข นาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากบริเวณโดยรอบ
สถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(๑๐) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
(๑๑) การอยู่อาศัยประเภทอาคารอยู่อาศัยรวมที่มีพื้นที่อาคารรวมเกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร
เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร
จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
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(๑๒) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๕,๐๐๐ ตารางเมตร เว้นแต่
(ก) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๕,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน
๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร หรือตั้งอยู่
ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(ข) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร ที่ตั้ง
อยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร
จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(๑๓) สํานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร เว้นแต่สํานักงานที่มีพื้น ที่
ประกอบการเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ
ที่มีข นาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากบริเวณโดยรอบ
สถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(๑๔) การติด ตั้ ง หรือ ก่อ สร้า งป้า ยที่ มีข นาดเกิน ๑ ตารางเมตร หรือ มีน้ํา หนั กรวมทั้ ง
โครงสร้างเกิน ๑๐ กิโลกรัม ในบริเวณที่มีระยะห่างจากวัด โบราณสถาน ทางพิเศษ หรือถนนสาธารณะ
ที่มีขนาดเขตทางตั้งแต่ ๔๐ เมตร ถึงจุดติด ตั้ง หรือก่อสร้างป้ายน้อยกว่า ๕๐ เมตร เว้นแต่ป้ายชื่ออาคาร
หรือสถานประกอบการ และป้ายสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงหรือสถานีบริการก๊าซ
(๑๕) สถานที่เก็บสินค้า สถานีรับส่งสินค้าหรือการประกอบกิจการรับส่งสินค้า เว้นแต่ที่ตั้งอยู่
ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร
(๑๖) ศูน ย์ ประชุ ม อาคารแสดงสิน ค้ าหรื อ นิท รรศการ เว้ น แต่ ที่ตั้ ง อยู่ริ ม ถนนสาธารณะ
ที่มีข นาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากบริเวณโดยรอบ
สถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(๑๗) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์
(๑๘) ตลาด เว้นแต่
(ก) ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ
ที่มีข นาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากบริเวณโดยรอบ
สถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(ข) ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒,๕๐๐ ตารางเมตร
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร
จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(ค) ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๒,๕๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐ ตารางเมตร
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่นอ้ ยกว่า ๓๐ เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร
จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
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(๑๙) โรงฆ่าสัตว์หรือโรงพักสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์
(๒๐) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๒๑) สถานีข นส่งผู้ โ ดยสาร เว้น แต่ที่ตั้ง อยู่ริม ถนนสาธารณะที่มีข นาดเขตทางไม่น้ อยกว่ า
๑๖ เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(๒๒) สวนสนุก เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่นอ้ ยกว่า ๓๐ เมตร หรือ
ตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน และมีที่ว่างโดยรอบ
จากแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร เพื่อปลูกต้นไม้ หรือที่ดําเนินการอยู่ในอาคารพาณิชยกรรม
(๒๓) สวนสัตว์
(๒๔) สนามแข่งรถ
(๒๕) สนามแข่งม้า
(๒๖) สนามยิงปืน
(๒๗) สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาด
เขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชน
(๒๘) การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
(๒๙) การกําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
(๓๐) การซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาด
เขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร
(๓๑) การซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร เว้นแต่ที่ตั้งอยู่
ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร หรือที่ดําเนินการอยู่ในอาคารและไม่ก่อให้เกิด
เหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
(๓๒) ที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงาน เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ในหน่วยงานก่อสร้างหรือภายในระยะ
๒๐๐ เมตร จากบริเวณเขตก่อสร้างเพื่อประโยชน์แก่โครงการก่อสร้างนั้น
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) มีอั ต ราส่ ว นพื้ น ที่ อ าคารรวมต่ อ พื้ น ที่ ดิ น ไม่ เ กิน ๕ : ๑ ทั้ ง นี้ ที่ ดิ น แปลงใดที่ ไ ด้ ใ ช้
ประโยชน์แล้ว หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน
ของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน ๕ : ๑
(๒) มีอัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมไม่น้อยกว่าร้อยละหก แต่อัตราส่วนของที่ว่างต้อง
ไม่ต่ํากว่าเกณฑ์ขั้น ต่ําของที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมตามกฎหมายว่าด้ว ยการควบคุมอาคาร ทั้งนี้
ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราส่วนของ
ที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละหก และให้มีพื้นที่น้ําซึมผ่านได้เพื่อปลูกต้นไม้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของพื้นที่ว่าง
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ข้อ ๑๕ ที่ดินประเภท ย. ๘ เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย หนาแน่น มากที่มีวัต ถุประสงค์
เพื่ อ รองรั บ การอยู่ อ าศั ย ในบริ เ วณพื้ น ที่ เ ขตเมื อ งชั้ น ในที่ มี ก ารส่ ง เสริ ม และดํ า รงรั ก ษาทั ศ นี ย ภาพ
และสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และ
จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ต ามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ ที่ไม่ก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้ว ย
การสาธารณสุขหรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และมีพื้นที่ประกอบการไม่เกิน ๕๐๐ ตารางเมตร
(๒) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน เว้นแต่กรณีที่เป็นหน่วยงานคอนกรีต
ผสมเสร็จในลักษณะชั่วคราวที่ตั้งอยู่ในหน่วยงานก่อสร้างหรือบริเวณใกล้เคียงเพื่อประโยชน์แก่โครงการ
ก่อสร้างนั้น
(๓) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติ เพื่อจํ าหน่ายที่ต้ องขออนุญ าตตามกฎหมายว่าด้ ว ยการควบคุม น้ํามั น เชื้อเพลิ ง
เว้นแต่สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร
(๔) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซ สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เว้นแต่สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ร้านจําหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซ
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ
(๕) การเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้าที่อาจก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
(๖) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเค็มหรือน้ํากร่อย
(๗) สุ ส านและฌาปนสถานตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยสุ ส านและฌาปนสถาน เว้ น แต่ เ ป็ น
การก่อสร้างแทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม
(๘) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้ว ยโรงแรมที่มีจํานวนห้องพักเกิน ๕๐ ห้อง เว้น แต่ที่ตั้งอยู่
ริมถนนสาธารณะที่ มีข นาดเขตทางไม่น้อ ยกว่า ๑๖ เมตร หรือตั้ งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร
จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(๙) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้ว ยการควบคุมอาคาร เว้น แต่ ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ
ที่มีข นาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากบริเวณโดยรอบ
สถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(๑๐) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
(๑๑) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๕,๐๐๐ ตารางเมตร เว้นแต่
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(ก) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๕,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน
๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร หรือตั้งอยู่
ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(ข) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร ที่ตั้ง
อยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร
จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(๑๒) สํานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร เว้นแต่
(ก) สํานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร
จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(ข) สํานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐ ตารางเมตร
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร
จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(ค) สํานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๕,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร
จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(๑๓) การติด ตั้ ง หรือ ก่อ สร้า งป้า ยที่ มีข นาดเกิน ๑ ตารางเมตร หรือ มีน้ํา หนั กรวมทั้ ง
โครงสร้ า งเกิ น ๑๐ กิ โ ลกรั ม ในบริ เ วณที่ มี ร ะยะห่ า งจากวั ด โบราณสถาน ทางพิ เ ศษ หรื อ
ถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางตั้งแต่ ๔๐ เมตร ถึงจุดติด ตั้ง หรือก่อสร้างป้ายน้อยกว่า ๕๐ เมตร
เว้นแต่ป้ายชื่ออาคารหรือสถานประกอบการ และป้ายสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงหรือสถานีบริการก๊าซ
(๑๔) สถานที่เก็บสินค้า สถานีรับส่งสินค้าหรือการประกอบกิจการรับส่งสินค้า เว้นแต่ที่ตั้งอยู่
ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร
(๑๕) ศูน ย์ ประชุ ม อาคารแสดงสิน ค้ าหรื อ นิท รรศการ เว้ น แต่ ที่ตั้ ง อยู่ริ ม ถนนสาธารณะ
ที่มีข นาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากบริเวณโดยรอบ
สถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(๑๖) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์
(๑๗) ตลาด เว้นแต่
(ก) ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ
ที่มีข นาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากบริเวณโดยรอบ
สถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
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(ข) ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒,๕๐๐ ตารางเมตร
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร
จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(๑๘) โรงฆ่าสัตว์หรือโรงพักสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์
(๑๙) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๒๐) สถานีข นส่งผู้ โ ดยสาร เว้น แต่ที่ตั้ง อยู่ริม ถนนสาธารณะที่มีข นาดเขตทางไม่น้ อยกว่ า
๑๖ เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(๒๑) สวนสนุ ก เว้ น แต่ที่ตั้ งอยู่ริม ถนนสาธารณะที่มีข นาดเขตทางไม่น้ อยกว่า ๓๐ เมตร
หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน และมีที่ว่างโดยรอบ
จากแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร เพื่อปลูกต้นไม้ หรือที่ดําเนินการอยู่ในอาคารพาณิชยกรรม
(๒๒) สวนสัตว์
(๒๓) สนามแข่งรถ
(๒๔) สนามแข่งม้า
(๒๕) สนามยิงปืน
(๒๖) สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาด
เขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชน
(๒๗) การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
(๒๘) การกําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
(๒๙) การซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า
(๓๐) การซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
(๓๑) ที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงาน เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ในหน่วยงานก่อสร้างหรือภายในระยะ
๒๐๐ เมตร จากบริเวณเขตก่อสร้างเพื่อประโยชน์แก่โครงการก่อสร้างนั้น
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) มีอั ต ราส่ ว นพื้ น ที่ อ าคารรวมต่ อ พื้ น ที่ ดิ น ไม่ เ กิน ๖ : ๑ ทั้ ง นี้ ที่ ดิ น แปลงใดที่ ไ ด้ ใ ช้
ประโยชน์แล้ว หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน
ของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน ๖ : ๑
(๒) มีอัต ราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมไม่น้อยกว่าร้อยละห้า แต่อัต ราส่วนของที่ว่าง
ต้องไม่ต่ํากว่าเกณฑ์ขั้นต่ําของที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ทั้งนี้
ที่ดิน แปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แ ล้ว หากมีการแบ่ง แยกหรือแบ่ง โอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ต าม อัต ราส่ว น
ของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมของที่ดินแปลงทีเ่ กิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทัง้ หมดรวมกันต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละห้า และให้มีพื้นที่น้ําซึมผ่านได้เพื่อปลูกต้นไม้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของพื้นที่ว่าง
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ข้อ ๑๖ ที่ดินประเภท ย. ๙ เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย หนาแน่น มากที่มีวัต ถุประสงค์
เพื่อรองรับการอยู่อาศัยในบริเวณพื้นที่เขตเมืองชั้นในซึ่งอยู่ในเขตการให้บริการของระบบขนส่งมวลชน
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และจําพวก
ที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ ที่ไม่ก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
หรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
และมีพื้นที่ประกอบการไม่เกิน ๕๐๐ ตารางเมตร
(๒) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน เว้นแต่กรณีที่เป็นหน่วยงานคอนกรีต
ผสมเสร็จในลักษณะชั่วคราวที่ตั้งอยู่ในหน่วยงานก่อสร้างหรือบริเวณใกล้เคียงเพื่อประโยชน์แก่โครงการ
ก่อสร้างนั้น
(๓) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติ เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เว้นแต่
สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร
(๔) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซ สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เว้นแต่สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ร้านจําหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซ
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ
(๕) การเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้าที่อาจก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
(๖) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเค็มหรือน้ํากร่อย
(๗) สุ ส านและฌาปนสถานตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยสุ ส านและฌาปนสถาน เว้ น แต่ เ ป็ น
การก่อสร้างแทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม
(๘) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้ว ยโรงแรมที่มีจํานวนห้องพักเกิน ๘๐ ห้อง เว้น แต่ที่ตั้งอยู่
ริมถนนสาธารณะที่ มีข นาดเขตทางไม่น้อ ยกว่า ๑๒ เมตร หรือตั้ งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร
จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(๙) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๕,๐๐๐ ตารางเมตร เว้นแต่
(ก) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๕,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน
๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร หรือตั้งอยู่
ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(ข) การประกอบพาณิชยกรรมทีม่ ีพื้นทีป่ ระกอบการเกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริม
ถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากบริเวณ
โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(๑๐) สํ า นั ก งานที่ มี พื้ น ที่ ป ระกอบการเกิ น ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร เว้ น แต่ ที่ ตั้ ง อยู่ ริ ม
ถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากบริเวณ
โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
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(๑๑) การติด ตั้ ง หรือ ก่อ สร้า งป้า ยที่ มีข นาดเกิน ๑ ตารางเมตร หรือ มีน้ํา หนั กรวมทั้ ง
โครงสร้ า งเกิ น ๑๐ กิ โ ลกรั ม ในบริ เ วณที่ มี ร ะยะห่ า งจากวั ด โบราณสถาน ทางพิ เ ศษ หรื อ
ถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางตั้งแต่ ๔๐ เมตร ถึงจุดติด ตั้ง หรือก่อสร้างป้ายน้อยกว่า ๕๐ เมตร
เว้นแต่ป้ายชื่ออาคารหรือสถานประกอบการ และป้ายสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงหรือสถานีบริการก๊าซ
(๑๒) สถานที่เก็บสินค้า สถานีรับส่งสินค้าหรือการประกอบกิจการรับส่งสินค้า เว้นแต่ที่ตั้งอยู่
ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร
(๑๓) ศูน ย์ ประชุ ม อาคารแสดงสิน ค้ าหรื อ นิท รรศการ เว้ น แต่ ที่ตั้ ง อยู่ริ ม ถนนสาธารณะ
ที่มีข นาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากบริเวณโดยรอบ
สถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(๑๔) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์
(๑๕) ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร เว้นแต่ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการ
เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒,๕๐๐ ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(๑๖) โรงฆ่าสัตว์หรือโรงพักสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์
(๑๗) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๑๘) สถานีข นส่งผู้ โ ดยสาร เว้น แต่ที่ตั้ง อยู่ริม ถนนสาธารณะที่มีข นาดเขตทางไม่น้ อยกว่ า
๑๖ เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(๑๙) สวนสนุ ก เว้ น แต่ที่ตั้ งอยู่ริม ถนนสาธารณะที่มีข นาดเขตทางไม่น้ อยกว่า ๓๐ เมตร
หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน และมีที่ว่างโดยรอบ
จากแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร เพื่อปลูกต้นไม้ หรือที่ดําเนินการอยู่ในอาคารพาณิชยกรรม
(๒๐) สวนสัตว์
(๒๑) สนามแข่งรถ
(๒๒) สนามแข่งม้า
(๒๓) สนามยิงปืน
(๒๔) สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาด
เขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชน
(๒๕) การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
(๒๖) การกําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
(๒๗) การซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า
(๒๘) การซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
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(๒๙) ที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงาน เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ในหน่วยงานก่อสร้างหรือภายในระยะ
๒๐๐ เมตร จากบริเวณเขตก่อสร้างเพื่อประโยชน์แก่โครงการก่อสร้างนั้น
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) มีอั ต ราส่ ว นพื้ น ที่ อ าคารรวมต่ อ พื้ น ที่ ดิ น ไม่ เ กิน ๗ : ๑ ทั้ ง นี้ ที่ ดิ น แปลงใดที่ ไ ด้ ใ ช้
ประโยชน์แล้ว หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน
ของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน ๗ : ๑
(๒) มีอัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมไม่น้อยกว่าร้อยละสี่จุดห้า แต่อัตราส่วนของที่ว่าง
ต้องไม่ต่ํากว่าเกณฑ์ขั้นต่ําของที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ทั้งนี้
ที่ดิน แปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แ ล้ว หากมีการแบ่ง แยกหรือแบ่ง โอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ต าม อัต ราส่ว น
ของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมของที่ดินแปลงทีเ่ กิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทัง้ หมดรวมกันต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละสี่จุดห้า และให้มีพื้นที่น้ําซึมผ่านได้เพื่อปลูกต้นไม้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของพื้นที่ว่าง
ข้อ ๑๗ ที่ดินประเภท ย. ๑๐ เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมากที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อรองรับการอยู่อาศัย ในบริเวณพื้น ที่เขตเมืองชั้น ในที่ต่อเนื่องกับย่านพาณิชยกรรมศูน ย์กลางเมือง
และเขตการให้บริการของระบบขนส่งมวลชน
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุ ก จํ า พวกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน เว้ น แต่ โ รงงานตามประเภท ชนิ ด
และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ต ามบัญ ชีท้ายกฎกระทรวงนี้ ที่ไม่ก่อเหตุรําคาญตามกฎหมาย
ว่าด้ว ยการสาธารณสุข หรือไม่ เป็นมลพิ ษต่อชุมชนหรือสิ่ง แวดล้อมตามกฎหมายว่าด้ว ยการส่งเสริ ม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และมีพื้นที่ประกอบการไม่เกิน ๕๐๐ ตารางเมตร
(๒) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน เว้นแต่กรณีที่เป็นหน่วยงานคอนกรีต
ผสมเสร็จในลักษณะชั่วคราวที่ตั้งอยู่ในหน่วยงานก่อสร้างหรือบริเวณใกล้เคียงเพื่อประโยชน์แก่โครงการ
ก่อสร้างนั้น
(๓) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติ เพื่อจํ าหน่ายที่ต้ องขออนุญ าตตามกฎหมายว่าด้ ว ยการควบคุม น้ํามั น เชื้อเพลิ ง
เว้นแต่สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร
(๔) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซ สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เว้นแต่สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ร้านจําหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซ
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ
(๕) การเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้าที่อาจก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
(๖) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเค็มหรือน้ํากร่อย
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(๗) สุ ส านและฌาปนสถานตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยสุ ส านและฌาปนสถาน เว้ น แต่ เ ป็ น
การก่อสร้างแทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม
(๘) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้ว ยโรงแรมที่มีจํานวนห้องพักเกิน ๘๐ ห้อง เว้น แต่ที่ตั้งอยู่
ริมถนนสาธารณะที่ มีข นาดเขตทางไม่น้อ ยกว่า ๑๒ เมตร หรือตั้ งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร
จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(๙) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๕,๐๐๐ ตารางเมตร เว้นแต่
(ก) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๕,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน
๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร หรือตั้งอยู่
ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(ข) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร ที่ตั้ง
อยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร
จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(๑๐) สํานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ
ที่มีข นาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากบริเวณโดยรอบ
สถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(๑๑) การติด ตั้ ง หรือ ก่อ สร้า งป้า ยที่ มีข นาดเกิน ๑ ตารางเมตร หรือ มีน้ํา หนั กรวมทั้ ง
โครงสร้ า งเกิ น ๑๐ กิ โ ลกรั ม ในบริ เ วณที่ มี ร ะยะห่ า งจากวั ด โบราณสถาน ทางพิ เ ศษ หรื อ
ถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางตั้งแต่ ๔๐ เมตร ถึงจุดติด ตั้ง หรือก่อสร้างป้ายน้อยกว่า ๕๐ เมตร
และในบริเวณที่มีระยะห่างจากจุด ศูนย์กลางของอนุสาวรีย์ชัย สมรภูมิน้อยกว่า ๓๐๐ เมตร เว้นแต่
ป้ายชื่ออาคารหรือสถานประกอบการ และป้ายสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงหรือสถานีบริการก๊าซ
(๑๒) สถานที่เก็บสินค้า สถานีรับส่งสินค้าหรือการประกอบกิจการรับส่งสินค้า เว้นแต่ที่ตั้งอยู่
ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร
(๑๓) ศูน ย์ ประชุ ม อาคารแสดงสิน ค้ าหรื อ นิท รรศการ เว้ น แต่ ที่ตั้ ง อยู่ริ ม ถนนสาธารณะ
ที่มีข นาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากบริเวณโดยรอบ
สถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(๑๔) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์
(๑๕) ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร เว้นแต่ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการ
เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒,๕๐๐ ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(๑๖) โรงฆ่าสัตว์หรือโรงพักสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์
(๑๗) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๑๘) สถานีขนส่งผู้โดยสาร เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร
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(๑๙) สวนสนุ ก เว้ น แต่ที่ตั้ งอยู่ริม ถนนสาธารณะที่มีข นาดเขตทางไม่น้ อยกว่า ๓๐ เมตร
หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน และมีที่ว่างโดยรอบ
จากแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร เพื่อปลูกต้นไม้ หรือที่ดําเนินการอยู่ในอาคารพาณิชยกรรม
(๒๐) สวนสัตว์
(๒๑) สนามแข่งรถ
(๒๒) สนามแข่งม้า
(๒๓) สนามยิงปืน
(๒๔) สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาด
เขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชน
(๒๕) การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
(๒๖) การกําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
(๒๗) การซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า
(๒๘) การซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
(๒๙) ที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงาน เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ในหน่วยงานก่อสร้างหรือภายในระยะ
๒๐๐ เมตร จากบริเวณเขตก่อสร้างเพื่อประโยชน์แก่โครงการก่อสร้างนั้น
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) มีอั ต ราส่ ว นพื้ น ที่ อ าคารรวมต่ อ พื้ น ที่ ดิ น ไม่ เ กิน ๘ : ๑ ทั้ ง นี้ ที่ ดิ น แปลงใดที่ ไ ด้ ใ ช้
ประโยชน์แ ล้ว หากมีการแบ่ง แยกหรือแบ่ ง โอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ต าม อัต ราส่ว นพื้น ที่ อาคารรวมต่ อ
พื้นที่ดินของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน ๘ : ๑
(๒) มีอัต ราส่ว นของที่ว่างต่อพื้น ที่อาคารรวมไม่น้อยกว่าร้อยละสี่ แต่อัต ราส่ว นของที่ว่าง
ต้องไม่ต่ํากว่าเกณฑ์ขั้นต่ําของที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ทั้งนี้
ที่ดิน แปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แ ล้ว หากมีการแบ่ง แยกหรือแบ่ง โอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ต าม อัต ราส่ว น
ของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมของที่ดินแปลงทีเ่ กิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทัง้ หมดรวมกันต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละสี่ และให้มีพื้นที่น้ําซึมผ่านได้เพื่อปลูกต้นไม้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของพื้นที่ว่าง
ข้อ ๑๘ ที่ดิน ประเภท พ. ๑ เป็น ที่ดิน ประเภทพาณิช ยกรรมที่มีวัต ถุประสงค์เพื่อให้ใช้
ประโยชน์เป็นศูนย์พาณิชยกรรมของชุมชน เพื่อกระจายกิจกรรมการค้าและการบริการที่อํานวยความสะดวก
ต่อการดํารงชีวิตประจําวันของประชาชนที่อยู่อาศัยในบริเวณชานเมือง
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุ ก จํ า พวกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน เว้ น แต่ โ รงงานตามประเภท ชนิ ด
และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ต ามบัญ ชีท้ายกฎกระทรวงนี้ ที่ไม่ก่อเหตุรําคาญตามกฎหมาย
ว่าด้ว ยการสาธารณสุข หรือไม่ เป็นมลพิ ษต่อชุมชนหรือสิ่ง แวดล้อมตามกฎหมายว่าด้ว ยการส่งเสริ ม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และมีพื้นที่ประกอบการไม่เกิน ๕๐๐ ตารางเมตร
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(๒) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน เว้นแต่กรณีที่เป็นหน่วยงานคอนกรีต
ผสมเสร็จในลักษณะชั่วคราวที่ตั้งอยู่ในหน่วยงานก่อสร้างหรือบริเวณใกล้เคียงเพื่อประโยชน์แก่โครงการ
ก่อสร้างนั้น
(๓) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติ เพื่อจํ าหน่ายที่ต้ องขออนุญ าตตามกฎหมายว่าด้ ว ยการควบคุม น้ํามั น เชื้อเพลิ ง
เว้นแต่สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร
(๔) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซ สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เว้นแต่สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ร้านจําหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซ
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ
(๕) การเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้าที่อาจก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
(๖) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเค็มหรือน้ํากร่อย
(๗) สุ ส านและฌาปนสถานตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยสุ ส านและฌาปนสถาน เว้ น แต่ เ ป็ น
การก่อสร้างแทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม
(๘) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมที่มีจํานวนห้องพักเกิน ๘๐ ห้อง เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริม
ถนนสาธารณะที่ มี ข นาดเขตทางไม่ น้ อ ยกว่ า ๑๖ เมตร หรื อ ตั้ ง อยู่ ภ ายในระยะ ๕๐๐ เมตร
จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(๙) การอยู่อาศัยประเภทอาคารอยู่อาศัยรวมที่มีพื้นที่อาคารรวมเกิน ๕,๐๐๐ ตารางเมตร
(๑๐) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้น ที่ ประกอบการเกิน ๕,๐๐๐ ตารางเมตร เว้น แต่
การประกอบพาณิชยกรรมทีม่ ีพื้นทีป่ ระกอบการเกิน ๕,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร
จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(๑๑) สํานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๕,๐๐๐ ตารางเมตร เว้นแต่สํานักงานที่มีพื้น ที่
ประกอบการเกิน ๕,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ
ที่มีข นาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากบริเวณโดยรอบ
สถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(๑๒) การติด ตั้ ง หรือ ก่อ สร้า งป้า ยที่ มีข นาดเกิน ๑ ตารางเมตร หรือ มีน้ํา หนั กรวมทั้ ง
โครงสร้ า งเกิ น ๑๐ กิ โ ลกรั ม ในบริ เ วณที่ มี ร ะยะห่ า งจากวั ด โบราณสถาน ทางพิ เ ศษ หรื อ
ถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางตั้งแต่ ๔๐ เมตร ถึงจุดติด ตั้ง หรือก่อสร้างป้ายน้อยกว่า ๕๐ เมตร
เว้นแต่ป้ายชื่ออาคารหรือสถานประกอบการ และป้ายสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงหรือสถานีบริการก๊าซ
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(๑๓) สถานที่เก็บสินค้า สถานีรับส่งสินค้าหรือการประกอบกิจการรับส่งสินค้า เว้นแต่ที่ตั้งอยู่
ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร
(๑๔) ศูน ย์ ประชุ ม อาคารแสดงสิน ค้ าหรื อ นิท รรศการ เว้ น แต่ ที่ตั้ ง อยู่ริ ม ถนนสาธารณะ
ที่มีข นาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากบริเวณโดยรอบ
สถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(๑๕) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์
(๑๖) ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร เว้นแต่
(ก) ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒,๕๐๐ ตารางเมตร
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร
จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(ข) ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๒,๕๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐ ตารางเมตร
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร
จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(๑๗) โรงฆ่าสัตว์หรือโรงพักสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์
(๑๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๑๙) สถานีขนส่งผู้โดยสาร เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร
หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(๒๐) สวนสนุก เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร หรือ
ตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน และมีที่ว่างโดยรอบ
จากแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร เพื่อปลูกต้นไม้ หรือที่ดําเนินการอยู่ในอาคารพาณิชยกรรม
(๒๑) สวนสัตว์
(๒๒) สนามแข่งรถ
(๒๓) สนามแข่งม้า
(๒๔) สนามยิงปืน
(๒๕) สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาด
เขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชน
(๒๖) การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
(๒๗) การกําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
(๒๘) การซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาด
เขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร
(๒๙) การซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
(๓๐) ที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงาน เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ในหน่วยงานก่อสร้างหรือภายในระยะ
๒๐๐ เมตร จากบริเวณเขตก่อสร้างเพื่อประโยชน์แก่โครงการก่อสร้างนั้น
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การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) มีอั ต ราส่ ว นพื้ น ที่ อ าคารรวมต่ อ พื้ น ที่ ดิ น ไม่ เ กิน ๕ : ๑ ทั้ ง นี้ ที่ ดิ น แปลงใดที่ ไ ด้ ใ ช้
ประโยชน์แล้ว หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน
ของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน ๕ : ๑
(๒) มีอัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้น ที่อาคารรวมไม่น้อยกว่าร้อยละหก แต่อัต ราส่ว นของที่ว่าง
ต้องไม่ต่ํากว่าเกณฑ์ขั้นต่ําของที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ทั้งนี้
ที่ดิน แปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แ ล้ว หากมีการแบ่ง แยกหรือแบ่ง โอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ต าม อัต ราส่ว น
ของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละหก และให้มีพื้นที่น้ําซึมผ่านได้เพื่อปลูกต้นไม้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของพื้นที่ว่าง
ข้อ ๑๙ ที่ดิน ประเภท พ. ๒ เป็น ที่ดิน ประเภทพาณิช ยกรรมที่มีวัต ถุประสงค์เพื่อให้ใช้
ประโยชน์เป็น ศูนย์ชุมชนชานเมือง เพื่อส่งเสริมความเป็น ศูน ย์กลางทางธุร กิจ การค้า การบริการ
และนันทนาการที่จะก่อให้เกิด ความสมดุลระหว่างที่อยู่อาศัย และแหล่ง งานของประชาชนที่อยู่อาศัย
บริเวณชานเมือง
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุ ก จํ า พวกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน เว้ น แต่ โ รงงานตามประเภท ชนิ ด
และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ต ามบัญ ชีท้ายกฎกระทรวงนี้ ที่ไม่ก่อเหตุรําคาญตามกฎหมาย
ว่าด้ว ยการสาธารณสุข หรือไม่ เป็นมลพิ ษต่อชุมชนหรือสิ่ง แวดล้อมตามกฎหมายว่าด้ว ยการส่งเสริ ม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และมีพื้นที่ประกอบการไม่เกิน ๕๐๐ ตารางเมตร
(๒) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน เว้นแต่กรณีที่เป็นหน่วยงานคอนกรีต
ผสมเสร็จในลักษณะชั่วคราวที่ตั้งอยู่ในหน่วยงานก่อสร้างหรือบริเวณใกล้เคียงเพื่อประโยชน์แก่โครงการ
ก่อสร้างนั้น
(๓) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติ เพื่อจํ าหน่ายที่ต้ องขออนุญ าตตามกฎหมายว่าด้ ว ยการควบคุม น้ํามั น เชื้อเพลิ ง
เว้นแต่สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร
(๔) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซ สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เว้นแต่สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ร้านจําหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซ
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ
(๕) การเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้าที่อาจก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
(๖) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเค็มหรือน้ํากร่อย
(๗) สุ ส านและฌาปนสถานตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยสุ ส านและฌาปนสถาน เว้ น แต่ เ ป็ น
การก่อสร้างแทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม
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(๘) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมที่มีจํานวนห้องพักเกิน ๘๐ ห้อง เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริม
ถนนสาธารณะที่ มี ข นาดเขตทางไม่ น้ อ ยกว่ า ๑๖ เมตร หรื อ ตั้ ง อยู่ ภ ายในระยะ ๕๐๐ เมตร
จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(๙) การอยู่อาศัยประเภทอาคารอยู่อาศัยรวมที่มีพื้นที่อาคารรวมเกิน ๕,๐๐๐ ตารางเมตร
เว้นแต่
(ก) การอยู่อาศัยที่มีพื้นที่อาคารรวมเกิน ๕,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร
จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(ข) การอยู่อาศัยที่มีพื้นที่อาคารรวมเกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ
ที่มีข นาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากบริเวณโดยรอบ
สถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(๑๐) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๕,๐๐๐ ตารางเมตร เว้นแต่
(ก) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๕,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน
๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร หรือตั้งอยู่
ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(ข) การประกอบพาณิ ช ยกรรมที่ มี พื้ น ที่ ป ระกอบการเกิ น ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร
จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(๑๑) สํานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๕,๐๐๐ ตารางเมตร เว้นแต่
(ก) สํานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๕,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร
จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(ข) สํานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ
ที่มีข นาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากบริเวณโดยรอบ
สถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(๑๒) การติด ตั้ ง หรือ ก่อ สร้า งป้า ยที่ มีข นาดเกิน ๑ ตารางเมตร หรือ มีน้ํา หนั กรวมทั้ ง
โครงสร้างเกิน ๑๐ กิโลกรัม ในบริเวณที่มีระยะห่างจากวัด โบราณสถาน ทางพิเศษ หรือถนนสาธารณะ
ที่มีขนาดเขตทางตั้งแต่ ๔๐ เมตร ถึงจุดติด ตั้ง หรือก่อสร้างป้ายน้อยกว่า ๕๐ เมตร เว้นแต่ป้ายชื่ออาคาร
หรือสถานประกอบการ และป้ายสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงหรือสถานีบริการก๊าซ
(๑๓) สถานที่เก็บสินค้า สถานีรับส่งสินค้าหรือการประกอบกิจการรับส่งสินค้า เว้นแต่ที่ตั้งอยู่
ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร
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(๑๔) ศูน ย์ ประชุ ม อาคารแสดงสิน ค้ าหรื อ นิท รรศการ เว้ น แต่ ที่ตั้ ง อยู่ริ ม ถนนสาธารณะ
ที่มีข นาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากบริเวณโดยรอบ
สถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(๑๕) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์
(๑๖) ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร เว้นแต่
(ก) ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒,๕๐๐ ตารางเมตร
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร
จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(ข) ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๒,๕๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐ ตารางเมตร
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มขี นาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร
จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(๑๗) โรงฆ่าสัตว์หรือโรงพักสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์
(๑๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๑๙) สถานีขนส่งผู้โดยสาร เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร
หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(๒๐) สวนสนุก เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร หรือ
ตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน และมีที่ว่างโดยรอบ
จากแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร เพื่อปลูกต้นไม้ หรือที่ดําเนินการอยู่ในอาคารพาณิชยกรรม
(๒๑) สวนสัตว์
(๒๒) สนามแข่งรถ
(๒๓) สนามแข่งม้า
(๒๔) สนามยิงปืน
(๒๕) สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(๒๖) การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
(๒๗) การกําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
(๒๘) การซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร
(๒๙) การซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
(๓๐) ที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงาน เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ในหน่วยงานก่อสร้างหรือภายในระยะ
๒๐๐ เมตร จากบริเวณเขตก่อสร้างเพื่อประโยชน์แก่โครงการก่อสร้างนั้น

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๔๑ ก

หน้า ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖

การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) มีอั ต ราส่ ว นพื้ น ที่ อ าคารรวมต่ อ พื้ น ที่ ดิ น ไม่ เ กิน ๖ : ๑ ทั้ ง นี้ ที่ ดิ น แปลงใดที่ ไ ด้ ใ ช้
ประโยชน์แล้ว หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน
ของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน ๖ : ๑
(๒) มีอัต ราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมไม่น้อยกว่าร้อยละห้า แต่อัต ราส่วนของที่ว่าง
ต้องไม่ต่ํากว่าเกณฑ์ขั้นต่ําของที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ทั้งนี้
ที่ดิน แปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แ ล้ว หากมีการแบ่ง แยกหรือแบ่ง โอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ต าม อัต ราส่ว น
ของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมของที่ดินแปลงทีเ่ กิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทัง้ หมดรวมกันต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละห้า และให้มีพื้นที่น้ําซึมผ่านได้เพื่อปลูกต้นไม้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของพื้นที่ว่าง
ข้อ ๒๐ ที่ดินประเภท พ. ๓ เป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ใช้ประโยชน์
เป็นศูนย์พาณิชยกรรมของเมือง เพื่อรองรับการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ การค้า การบริการ และ
นันทนาการที่ให้บริการแก่ประชาชนโดยทั่วไป
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และ
จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ต ามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ ที่ไม่ก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้ว ย
การสาธารณสุขหรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และมีพื้นที่ประกอบการไม่เกิน ๕๐๐ ตารางเมตร
(๒) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน เว้นแต่กรณีที่เป็นหน่วยงานคอนกรีต
ผสมเสร็จในลักษณะชั่วคราวที่ตั้งอยู่ในหน่วยงานก่อสร้างหรือบริเวณใกล้เคียงเพื่อประโยชน์แก่โครงการ
ก่อสร้างนั้น
(๓) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติ เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เว้นแต่
สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร
(๔) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซ สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เว้นแต่สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ร้านจําหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซ
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ
(๕) การเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้าที่อาจก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
(๖) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเค็มหรือน้ํากร่อย
(๗) สุ ส านและฌาปนสถานตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยสุ ส านและฌาปนสถาน เว้ น แต่ เ ป็ น
การก่อสร้างแทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม
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(๘) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้ว ยโรงแรมที่มีจํานวนห้องพักเกิน ๘๐ ห้อง เว้น แต่ที่ตั้งอยู่
ริมถนนสาธารณะที่ มีข นาดเขตทางไม่น้อ ยกว่า ๑๖ เมตร หรือตั้ งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร
จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(๙) การอยู่อาศัยประเภทอาคารอยู่อาศัยรวมที่มีพื้นที่อาคารรวมเกิน ๕,๐๐๐ ตารางเมตร
เว้นแต่
(ก) การอยู่อาศัยที่มีพื้นที่อาคารรวมเกิน ๕,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร
จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(ข) การอยู่อาศัยที่มีพื้นที่อาคารรวมเกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ
ที่มีข นาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากบริเวณโดยรอบ
สถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(๑๐) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๕,๐๐๐ ตารางเมตร เว้นแต่
(ก) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๕,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน
๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร หรือตั้งอยู่
ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(ข) การประกอบพาณิ ช ยกรรมที่ มี พื้ น ที่ ป ระกอบการเกิ น ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร
จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(๑๑) สํานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๕,๐๐๐ ตารางเมตร เว้นแต่
(ก) สํานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๕,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร
จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(ข) สํานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริ มถนนสาธารณะ
ที่มีข นาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากบริเวณโดยรอบ
สถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(๑๒) การติด ตั้ ง หรือ ก่อ สร้า งป้า ยที่ มีข นาดเกิน ๑ ตารางเมตร หรือ มีน้ํา หนั กรวมทั้ ง
โครงสร้างเกิน ๑๐ กิโลกรัม ในบริเวณที่มีระยะห่างจากวัด โบราณสถาน ทางพิเศษ หรือถนนสาธารณะ
ที่มีขนาดเขตทางตั้งแต่ ๔๐ เมตร ถึงจุดติด ตั้ง หรือก่อสร้างป้ายน้อยกว่า ๕๐ เมตร และในบริเวณ
ที่มีร ะยะห่ างจากจุ ด ศูน ย์กลางของอนุ สาวรีย์ส มเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชน้อยกว่า ๒๐๐ เมตร
เว้นแต่ป้ายชื่ออาคารหรือสถานประกอบการ และป้ายสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงหรือสถานีบริการก๊าซ
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(๑๓) สถานที่เก็บสินค้า สถานีรับส่งสินค้าหรือการประกอบกิจการรับส่งสินค้า เว้นแต่ที่ตั้งอยู่
ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร
(๑๔) ศูน ย์ ประชุ ม อาคารแสดงสิน ค้ าหรื อ นิท รรศการ เว้ น แต่ ที่ตั้ ง อยู่ริ ม ถนนสาธารณะ
ที่มีข นาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากบริเวณโดยรอบ
สถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(๑๕) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์
(๑๖) ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร เว้นแต่
(ก) ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒,๕๐๐ ตารางเมตร
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร
จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(ข) ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๒,๕๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐ ตารางเมตร
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร
จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(๑๗) โรงฆ่าสัตว์หรือโรงพักสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์
(๑๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๑๙) สถานีขนส่งผู้โดยสาร เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร
หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(๒๐) สวนสนุก เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร หรือ
ตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน และมีที่ว่างโดยรอบ
จากแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร เพื่อปลูกต้นไม้ หรือที่ดําเนินการอยู่ในอาคารพาณิชยกรรม
(๒๑) สวนสัตว์
(๒๒) สนามแข่งรถ
(๒๓) สนามแข่งม้า
(๒๔) สนามยิงปืน
(๒๕) สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(๒๖) การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
(๒๗) การกําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
(๒๘) การซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า
(๒๙) การซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
(๓๐) ที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงาน เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ในหน่วยงานก่อสร้างหรือภายในระยะ
๒๐๐ เมตร จากบริเวณเขตก่อสร้างเพื่อประโยชน์แก่โครงการก่อสร้างนั้น
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การใช้ป ระโยชน์ ที่ดิ น ประเภทนี้ที่ ไ ม่ ใช่ เ พื่ อ การอยู่อ าศั ย ประเภทบ้ า นเดี่ ย วและบ้า นแฝด
ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินไม่เกิน ๗ : ๑ ทั้งนี้ ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว
หากมีการแบ่ง แยกหรือแบ่ง โอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ต าม อัตราส่ว นพื้นที่อาคารรวมต่อพื้น ที่ดิน ของที่ดิน
แปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน ๗ : ๑
(๒) มีอัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมไม่น้อยกว่าร้อยละสี่จุดห้า แต่อัตราส่วนของที่ว่าง
ต้องไม่ต่ํากว่าเกณฑ์ขั้นต่ําของที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ทั้งนี้
ที่ดิน แปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แ ล้ว หากมีการแบ่ง แยกหรือแบ่ง โอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ต าม อัต ราส่ว น
ของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละสี่จุดห้า และให้มีพื้นที่น้ําซึมผ่านได้เพื่อปลูกต้นไม้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของพื้นที่ว่าง
ข้อ ๒๑ ที่ดนิ ประเภท พ. ๔ เป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ใช้ประโยชน์
เป็นศูนย์พาณิชยกรรมรอง เพื่อส่งเสริมความเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ การค้า การบริการ และนันทนาการ
ในบริเวณโดยรอบเขตการให้บริการของระบบขนส่งมวลชน
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และ
จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ต ามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ ที่ไม่ก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้ว ย
การสาธารณสุขหรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่ง แวดล้อมแห่งชาติ ซึ่งไม่ใช่โรงงานประเภทห้องแถวหรือตึกแถว และมีพื้นที่ประกอบการ
ไม่เกิน ๕๐๐ ตารางเมตร
(๒) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน เว้นแต่กรณีที่เป็นหน่วยงานคอนกรีต
ผสมเสร็จในลักษณะชั่วคราวที่ตั้งอยู่ในหน่วยงานก่อสร้างหรือบริเวณใกล้เคียงเพื่อประโยชน์แก่โครงการ
ก่อสร้างนั้น
(๓) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติ เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เว้นแต่
สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร
(๔) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซ สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เว้นแต่สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ร้านจําหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซ
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ
(๕) การเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้าที่อาจก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
(๖) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเค็มหรือน้ํากร่อย
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(๗) สุ ส านและฌาปนสถานตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยสุ ส านและฌาปนสถาน เว้ น แต่ เ ป็ น
การก่อสร้างแทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม
(๘) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้ว ยโรงแรมที่มีจํานวนห้องพักเกิน ๘๐ ห้อง เว้น แต่ที่ตั้งอยู่
ริมถนนสาธารณะที่ มีข นาดเขตทางไม่น้อ ยกว่า ๑๖ เมตร หรือตั้ งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร
จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(๙) การประกอบพาณิช ยกรรมที่มีพื้น ที่ประกอบการเกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร เว้น แต่
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร
จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(๑๐) สํานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ
ที่มีข นาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากบริเวณโดยรอบ
สถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(๑๑) การติด ตั้ ง หรือ ก่อ สร้า งป้า ยที่ มีข นาดเกิน ๑ ตารางเมตร หรือ มีน้ํา หนั กรวมทั้ ง
โครงสร้างเกิน ๑๐ กิโลกรัม ในบริเวณที่มีระยะห่างจากวัด โบราณสถาน ทางพิเศษ หรือถนนสาธารณะ
ที่มีขนาดเขตทางตั้งแต่ ๔๐ เมตร ถึงจุดติด ตั้ง หรือก่อสร้างป้ายน้อยกว่า ๕๐ เมตร และในบริเวณ
ที่มีระยะห่างจากจุดศูนย์กลางของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิน้อยกว่า ๓๐๐ เมตร เว้นแต่ป้ายชื่ออาคารหรือ
สถานประกอบการ และป้ายสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงหรือสถานีบริการก๊าซ
(๑๒) สถานที่เก็บสินค้า สถานีรับส่งสินค้าหรือการประกอบกิจการรับส่งสินค้า เว้นแต่ที่ตั้งอยู่
ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร
(๑๓) ศูน ย์ ประชุ ม อาคารแสดงสิน ค้ าหรื อ นิท รรศการ เว้ น แต่ ที่ตั้ ง อยู่ริ ม ถนนสาธารณะ
ที่มีข นาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากบริเวณโดยรอบ
สถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(๑๔) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์
(๑๕) ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร เว้นแต่ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน
๑,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒,๕๐๐ ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีข นาดเขตทาง
ไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(๑๖) โรงฆ่าสัตว์หรือโรงพักสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์
(๑๗) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๑๘) สถานีขนส่งผู้โดยสาร เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร
หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(๑๙) สวนสนุ ก เว้ น แต่ที่ตั้ งอยู่ริม ถนนสาธารณะที่มีข นาดเขตทางไม่น้ อยกว่า ๓๐ เมตร
หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน และมีที่ว่างโดยรอบ
จากแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร เพื่อปลูกต้นไม้ หรือที่ดําเนินการอยู่ในอาคารพาณิชยกรรม
(๒๐) สวนสัตว์
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(๒๑) สนามแข่งรถ
(๒๒) สนามแข่งม้า
(๒๓) สนามยิงปืน
(๒๔) สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(๒๕) การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
(๒๖) การกําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
(๒๗) การซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า
(๒๘) การซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
(๒๙) ที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงาน เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ในหน่วยงานก่อสร้างหรือภายในระยะ
๒๐๐ เมตร จากบริเวณเขตก่อสร้างเพื่อประโยชน์แก่โครงการก่อสร้างนั้น
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) มีอั ต ราส่ ว นพื้ น ที่ อ าคารรวมต่ อ พื้ น ที่ ดิ น ไม่ เ กิน ๘ : ๑ ทั้ ง นี้ ที่ ดิ น แปลงใดที่ ไ ด้ ใ ช้
ประโยชน์แล้ว หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน
ของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน ๘ : ๑
(๒) มีอัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสี่ แต่อัตราส่วนของที่ว่างต้องไม่ต่ํากว่า
เกณฑ์ขั้นต่ําของที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ทั้งนี้ ที่ดินแปลงใด
ที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่
อาคารรวมของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่น้อยกว่าร้อยละสี่
และให้มีพื้นที่น้ําซึมผ่านได้เพื่อปลูกต้นไม้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของพื้นที่ว่าง
ข้อ ๒๒ ที่ดินประเภท พ. ๕ เป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ใช้ประโยชน์
เป็นศูนย์พาณิชยกรรมหลัก เพื่อส่งเสริมความเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ การค้า การบริการ นันทนาการ
และการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และ
จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ต ามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ ที่ไม่ก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้ว ย
การสาธารณสุขหรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่ง แวดล้อมแห่งชาติ ซึ่งไม่ใช่โรงงานประเภทห้องแถวหรือตึกแถว และมีพื้นที่ประกอบการ
ไม่เกิน ๕๐๐ ตารางเมตร
(๒) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน เว้นแต่กรณีที่เป็นหน่วยงานคอนกรีต
ผสมเสร็จในลักษณะชั่วคราวที่ตั้งอยู่ในหน่วยงานก่อสร้างหรือบริเวณใกล้เคียงเพื่อประโยชน์แก่โครงการ
ก่อสร้างนั้น
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(๓) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติ เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เว้นแต่
สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร
(๔) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซ สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เว้นแต่สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ร้านจําหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซ และสถานที่
จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ
(๕) การเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้าที่อาจก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
(๖) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเค็มหรือน้ํากร่อย
(๗) สุ ส านและฌาปนสถานตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยสุ ส านและฌาปนสถาน เว้ น แต่ เ ป็ น
การก่อสร้างแทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม
(๘) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้ว ยโรงแรมที่มีจํานวนห้องพักเกิน ๘๐ ห้อง เว้น แต่ที่ตั้งอยู่
ริมถนนสาธารณะที่ มีข นาดเขตทางไม่น้อ ยกว่า ๑๒ เมตร หรือตั้ งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร
จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(๙) การประกอบพาณิช ยกรรมที่มีพื้น ที่ประกอบการเกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร เว้น แต่
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร
จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(๑๐) สํานักงานที่มีพื้ น ที่ประกอบการเกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร เว้น แต่ ที่ตั้งอยู่ ริมถนน
สาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากบริเวณ
โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(๑๑) การติด ตั้ง หรือก่อสร้างป้ายที่มีขนาดเกิน ๑ ตารางเมตร หรือมีน้ําหนักรวมทั้งโครงสร้าง
เกิน ๑๐ กิโลกรัม ในบริเวณที่มีร ะยะห่างจากวัด โบราณสถาน ทางพิเศษ หรือถนนสาธารณะ
ที่มีขนาดเขตทางตั้งแต่ ๔๐ เมตร ถึงจุดติด ตั้ง หรือก่อสร้างป้ายน้อยกว่า ๕๐ เมตร เว้นแต่ป้ายชื่ออาคาร
หรือสถานประกอบการ และป้ายสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงหรือสถานีบริการก๊าซ
(๑๒) สถานที่เก็บสินค้า สถานีรับส่งสินค้าหรือการประกอบกิจการรับส่งสินค้า เว้นแต่ที่ตั้งอยู่
ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร
(๑๓) ศูน ย์ ประชุ ม อาคารแสดงสิน ค้ าหรื อ นิท รรศการ เว้ น แต่ ที่ตั้ ง อยู่ริ ม ถนนสาธารณะ
ที่มีข นาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากบริเวณโดยรอบ
สถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
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(๑๔) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์
(๑๕) ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร เว้นแต่ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการ
เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒,๕๐๐ ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(๑๖) โรงฆ่าสัตว์หรือโรงพักสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์
(๑๗) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๑๘) สถานีขนส่งผู้โดยสาร เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร
หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(๑๙) สวนสนุก เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร หรือตั้งอยู่
ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน และมีที่ว่างโดยรอบจาก
แนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร เพื่อปลูกต้นไม้ หรือที่ดําเนินการอยู่ในอาคารพาณิชยกรรม
(๒๐) สวนสัตว์
(๒๑) สนามแข่งรถ
(๒๒) สนามแข่งม้า
(๒๓) สนามยิงปืน
(๒๔) สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(๒๕) การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
(๒๖) การกําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
(๒๗) การซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า
(๒๘) การซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
(๒๙) ที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงาน เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ในหน่วยงานก่อสร้างหรือภายในระยะ
๒๐๐ เมตร จากบริเวณเขตก่อสร้างเพื่อประโยชน์แก่โครงการก่อสร้างนั้น
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินไม่เกิน ๑๐ : ๑ ทั้งนี้ ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว
หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินของที่ดินแปลง
ที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน ๑๐ : ๑
(๒) มีอัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมไม่น้อยกว่าร้อยละสาม แต่อัตราส่วนของที่ว่าง
ต้องไม่ต่ํากว่าเกณฑ์ขั้นต่ําของที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ทั้งนี้
ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราส่วนของที่ว่าง
ต่อพื้นที่อาคารรวมของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่น้อยกว่าร้อยละสาม
และให้มีพื้นที่น้ําซึมผ่านได้เพื่อปลูกต้นไม้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของพื้นที่ว่าง
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ข้อ ๒๓ ที่ดินประเภท อ. ๑ เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเขตการบริหาร
และจัดการด้านสิ่งแวดล้อมสําหรับการประกอบกิจกรรมประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่มีมลพิษน้อย
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และจําพวก
ที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้
(๒) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน เว้นแต่กรณีที่เป็นหน่วยงานคอนกรีต
ผสมเสร็จในลักษณะชั่วคราวที่ตั้งอยู่ในหน่วยงานก่อสร้างหรือบริเวณใกล้เคียงเพื่อประโยชน์แก่โครงการ
ก่อสร้างนั้น
(๓) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติ เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เว้นแต่
สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร
(๔) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซ สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เว้นแต่สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ร้านจําหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซ
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ
(๕) การเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้าที่อาจก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
(๖) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเค็มหรือน้ํากร่อย
(๗) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน เว้นแต่เป็นการดําเนินการ
ขององค์การทางศาสนา
(๘) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๙) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(๑๐) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
(๑๑) การอยู่อาศัยประเภทอาคารอยู่อาศัยรวมที่มีพื้นที่อาคารรวมเกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร
(๑๒) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร เว้นแต่
(ก) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน
๕๐๐ ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร
(ข) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๕๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน
๑,๐๐๐ ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร
(๑๓) สํานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๕๐๐ ตารางเมตร
(๑๔) การติด ตั้ง หรือก่อสร้างป้ายที่มีขนาดเกิน ๑ ตารางเมตร หรือมีน้ําหนักรวมทั้งโครงสร้าง
เกิน ๑๐ กิโลกรัม ในบริเวณที่มีระยะห่างจากวัด โบราณสถาน ทางพิเศษ หรือถนนสาธารณะที่มี
ขนาดเขตทางตั้งแต่ ๔๐ เมตร ถึงจุดติด ตั้ง หรือก่อสร้างป้ายน้อยกว่า ๕๐ เมตร เว้นแต่ป้ายชื่อ
อาคารหรือสถานประกอบการ และป้ายสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงหรือสถานีบริการก๊าซ
(๑๕) ศูนย์ประชุม อาคารแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ
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(๑๖) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์
(๑๗) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก
(๑๘) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา
(๑๙) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนพิการ
(๒๐) ตลาด
(๒๑) โรงฆ่าสัตว์หรือโรงพักสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์
(๒๒) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๒๓) สถานีขนส่งผู้โดยสาร
(๒๔) สวนสนุก
(๒๕) สวนสัตว์
(๒๖) สนามแข่งรถ
(๒๗) สนามแข่งม้า
(๒๘) สนามยิงปืน
(๒๙) สถานศึกษา
(๓๐) การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เว้นแต่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลหรือได้รับอนุญาตให้
ดําเนินการจากกรุงเทพมหานคร
(๓๑) การกําจัด วัต ถุอัน ตรายตามกฎหมายว่าด้ว ยวัต ถุอัน ตราย เว้น แต่เป็น การดําเนิน การ
ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอุตสาหกรรม
(๓๒) ที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงาน เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ในหน่วยงานก่อสร้างหรือภายในระยะ
๒๐๐ เมตร จากบริเวณเขตก่อสร้างเพื่อประโยชน์แก่โครงการก่อสร้างนั้น
การใช้ป ระโยชน์ ที่ดิ น ประเภทนี้ที่ ไ ม่ ใช่ เ พื่ อ การอยู่อ าศั ย ประเภทบ้ า นเดี่ ย วและบ้า นแฝด
ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินไม่เกิน ๒ : ๑ ทั้งนี้ ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว
หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินของที่ดินแปลง
ที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน ๒ : ๑
(๒) มีอัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมไม่น้อยกว่าร้อยละสิบห้า แต่อัตราส่วนของที่ว่าง
ต้องไม่ต่ํากว่าเกณฑ์ขั้นต่ําของที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ทั้งนี้
ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราส่วนของ
ที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละสิบห้า และให้มีพื้นที่น้ําซึมผ่านได้เพื่อปลูกต้นไม้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของพื้นที่ว่าง
ข้อ ๒๔ ที่ดินประเภท อ. ๒ เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเขตการบริหาร
และจัดการด้านสิ่งแวดล้อมสําหรับการประกอบกิจกรรมประเภทอุตสาหกรรมการผลิต
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ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และ
จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้
(๒) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน เว้นแต่กรณีที่เป็นหน่วยงานคอนกรีต
ผสมเสร็จในลักษณะชั่วคราวที่ตั้งอยู่ในหน่วยงานก่อสร้างหรือบริเวณใกล้เคียงเพื่อประโยชน์แก่โครงการ
ก่อสร้างนั้น
(๓) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติ เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เว้นแต่
สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร
(๔) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซ สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เว้นแต่ร้านจําหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซ
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ
(๕) การเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้าที่อาจก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
(๖) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเค็มหรือน้ํากร่อย
(๗) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน เว้นแต่เป็นการดําเนินการ
ขององค์การทางศาสนา
(๘) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๙) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(๑๐) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
(๑๑) การอยู่อาศัยประเภทอาคารอยู่อาศัยรวมที่มีพื้นที่อาคารรวมเกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร
(๑๒) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร
(๑๓) สํานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๕๐๐ ตารางเมตร
(๑๔) การติด ตั้ ง หรือ ก่อ สร้า งป้า ยที่ มีข นาดเกิน ๑ ตารางเมตร หรือ มีน้ํา หนั กรวมทั้ ง
โครงสร้างเกิน ๑๐ กิโลกรัม ในบริเวณที่มีระยะห่างจากวัด โบราณสถาน ทางพิเศษ หรือถนนสาธารณะ
ที่มีขนาดเขตทางตั้งแต่ ๔๐ เมตร ถึงจุดติด ตั้ง หรือก่อสร้างป้ายน้อยกว่า ๕๐ เมตร เว้นแต่ป้ายชื่ออาคาร
หรือสถานประกอบการ และป้ายสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงหรือสถานีบริการก๊าซ
(๑๕) ศูนย์ประชุม อาคารแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ
(๑๖) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์
(๑๗) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก
(๑๘) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา
(๑๙) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนพิการ
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(๒๐) ตลาด
(๒๑) โรงฆ่าสัตว์หรือโรงพักสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์
(๒๒) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๒๓) สถานีขนส่งผู้โดยสาร
(๒๔) สวนสนุก
(๒๕) สวนสัตว์
(๒๖) สนามแข่งรถ
(๒๗) สนามแข่งม้า
(๒๘) สนามยิงปืน
(๒๙) สถานศึกษา
(๓๐) การกําจัด สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เว้น แต่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลหรือได้รับอนุญ าต
ให้ดําเนินการจากกรุงเทพมหานคร
(๓๑) การกําจัด วัต ถุอัน ตรายตามกฎหมายว่าด้ว ยวัต ถุอัน ตราย เว้น แต่เป็น การดําเนิน การ
ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอุตสาหกรรม
(๓๒) ที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงาน เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ในหน่วยงานก่อสร้างหรือภายในระยะ
๒๐๐ เมตร จากบริเวณเขตก่อสร้างเพื่อประโยชน์แก่โครงการก่อสร้างนั้น
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) มีอัต ราส่ว นพื้น ที่อาคารรวมต่อพื้น ที่ดิน ไม่เกิ น ๑.๕ : ๑ ทั้งนี้ ที่ดิน แปลงใดที่ได้ใ ช้
ประโยชน์แล้ว หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน
ของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน ๑.๕ : ๑
(๒) มีอัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบ แต่อัตราส่วนของที่ว่าง
ต้องไม่ต่ํากว่าเกณฑ์ขั้นต่ําของที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ทั้งนี้
ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราส่วนของ
ที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละยี่สิบ และให้มีพื้นที่น้ําซึมผ่านได้เพื่อปลูกต้นไม้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของพื้นที่ว่าง
ข้อ ๒๕ ที่ดินประเภท อ. ๓ เป็นที่ดินประเภทคลังสินค้า มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคลังสินค้า
เพื่อการขนส่งในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และ
จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ ที่มีพื้นที่ประกอบการไม่เกิน ๕๐๐ ตารางเมตร
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(๒) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน เว้นแต่กรณีที่เป็นหน่วยงานคอนกรีต
ผสมเสร็จในลักษณะชั่วคราวที่ตั้งอยู่ในหน่วยงานก่อสร้างหรือบริเวณใกล้เคียงเพื่อประโยชน์แก่โครงการ
ก่อสร้างนั้น
(๓) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติ เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เว้นแต่
สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร
(๔) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซ สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เว้นแต่สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ร้านจําหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซ
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ
(๕) การเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้าที่อาจก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
(๖) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเค็มหรือน้ํากร่อย
(๗) สุ ส านและฌาปนสถานตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยสุ ส านและฌาปนสถาน เว้ น แต่ เ ป็ น
การดําเนินการขององค์การทางศาสนา
(๘) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๙) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(๑๐) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
(๑๑) การอยู่อาศัยประเภทอาคารอยู่อาศัยรวมที่มีพื้นที่อาคารรวมเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร
(๑๒) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร
(๑๓) สํานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร
(๑๔) การติด ตั้ง หรือก่อสร้างป้ายที่มีขนาดเกิน ๑ ตารางเมตร หรือมีน้ําหนักรวมทั้งโครงสร้าง
เกิน ๑๐ กิโลกรัม ในบริเวณที่มีร ะยะห่างจากวัด โบราณสถาน ทางพิเศษ หรือถนนสาธารณะ
ที่มีขนาดเขตทางตั้งแต่ ๔๐ เมตร ถึงจุดติด ตั้ง หรือก่อสร้างป้ายน้อยกว่า ๕๐ เมตร เว้นแต่ป้ายชื่อ
อาคารหรือสถานประกอบการ และป้ายสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงหรือสถานีบริการก๊าซ
(๑๕) ศูนย์ประชุม อาคารแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ
(๑๖) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์
(๑๗) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก
(๑๘) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา
(๑๙) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนพิการ
(๒๐) ตลาด
(๒๑) โรงฆ่าสัตว์หรือโรงพักสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์
(๒๒) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๒๓) สถานีขนส่งผู้โดยสาร
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(๒๔) สวนสนุก
(๒๕) สวนสัตว์
(๒๖) สนามแข่งรถ
(๒๗) สนามแข่งม้า
(๒๘) สนามยิงปืน
(๒๙) สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา
(๓๐) การกําจัด สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เว้น แต่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลหรือได้รับอนุญ าต
ให้ดําเนินการจากกรุงเทพมหานคร
(๓๑) การกําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
(๓๒) การซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
(๓๓) ที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงาน เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ในหน่วยงานก่อสร้างหรือภายในระยะ
๒๐๐ เมตร จากบริเวณเขตก่อสร้างเพื่อประโยชน์แก่โครงการก่อสร้างนั้น
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินไม่เกิน ๑ : ๑ ทั้งนี้ ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว
หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินของที่ดินแปลง
ที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน ๑ : ๑
(๒) มีอัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบ แต่อัตราส่วนของที่ว่าง
ต้องไม่ต่ํากว่าเกณฑ์ขั้นต่ําของที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ทั้งนี้
ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราส่วนของ
ที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละสี่สิบ และให้มีพื้นที่น้ําซึมผ่านได้เพื่อปลูกต้นไม้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของพื้นที่ว่าง
ข้อ ๒๖ ที่ดินประเภท ก. ๑ เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อการสงวนรักษาสภาพทางธรรมชาติของพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม ในบริเวณที่มีข้อจํากัด ด้าน
การระบายน้ําและมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และ
จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ต ามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ ที่ไม่ก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้ว ย
การสาธารณสุขหรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่ง แวดล้อมแห่งชาติ ซึ่งไม่ใช่โรงงานประเภทห้องแถวหรือตึกแถว และมีพื้นที่ประกอบการ
ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
(๒) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน เว้นแต่กรณีที่เป็นหน่วยงานคอนกรีต
ผสมเสร็จในลักษณะชั่วคราวที่ตั้งอยู่ในหน่วยงานก่อสร้างหรือบริเวณใกล้เคียงเพื่อประโยชน์แก่โครงการ
ก่อสร้างนั้น
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(๓) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติ เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เว้นแต่
สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร
(๔) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซ สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เว้นแต่สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ร้านจําหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซ
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ
(๕) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเค็มหรือน้ํากร่อย
(๖) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน เว้นแต่เป็นการดําเนินการ
ขององค์การทางศาสนา
(๗) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๘) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(๙) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
(๑๐) การจัดสรรที่ดินทุกประเภท เว้นแต่การจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่มีพื้นที่ดินแปลงย่อย
ไม่น้อยกว่าแปลงละ ๒.๕ ไร่
(๑๑) การอยู่อาศัยประเภทบ้านแฝด บ้านแถว ห้องแถว ตึกแถว หรืออาคารอยู่อาศัยรวม
(๑๒) การประกอบพาณิ ช ยกรรมที่ มี พื้ น ที่ ป ระกอบการเกิ น ๑๐๐ ตารางเมตร เว้ น แต่
การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ตารางเมตร
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร และมีที่ว่างด้านหน้าอาคารไม่น้อยกว่า
๖ เมตร
(๑๓) สํานักงาน เว้นแต่สํานักงานซึ่งไม่ใช่ห้องแถวหรือตึกแถว ที่มีพื้นที่ประกอบการไม่เกิน
๑๐๐ ตารางเมตร
(๑๔) การติด ตั้ง หรือก่อสร้างป้ายที่มีขนาดเกิน ๑ ตารางเมตร หรือมีน้ําหนักรวมทั้งโครงสร้าง
เกิน ๑๐ กิโลกรัม ในบริเวณที่มีร ะยะห่างจากวัด โบราณสถาน ทางพิเศษ หรือถนนสาธารณะ
ที่มีขนาดเขตทางตั้งแต่ ๔๐ เมตร ถึงจุดติด ตั้ง หรือก่อสร้างป้ายน้อยกว่า ๕๐ เมตร เว้นแต่ป้ายชื่อ
อาคารหรือสถานประกอบการ และป้ายสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงหรือสถานีบริการก๊าซ
(๑๕) สถานที่เก็บสินค้า สถานีรับส่งสินค้าหรือการประกอบกิจการรับส่งสินค้า
(๑๖) ศูนย์ประชุม อาคารแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ
(๑๗) ตลาด เว้นแต่ตลาดที่มีพ้นื ที่ประกอบการไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร และตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ
ที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร
(๑๘) สถานีขนส่งผู้โดยสาร
(๑๙) สวนสนุก
(๒๐) สวนสัตว์
(๒๑) สนามแข่งรถ
(๒๒) สนามแข่งม้า
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(๒๓) สนามยิงปืน
(๒๔) สถานศึกษาที่มีจํานวนห้องเรียนเกินกว่า ๑๕ ห้อง หรือสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและ
อาชีวศึกษา
(๒๕) การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
(๒๖) การกําจัด วัต ถุอัน ตรายตามกฎหมายว่าด้ว ยวัต ถุอัน ตราย เว้น แต่เป็น การดําเนิน การ
ที่เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรม
(๒๗) การซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า
(๒๘) การซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร เว้นแต่ที่ตั้งอยู่
ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร หรือที่ดําเนินการอยู่ในอาคารและไม่ก่อให้เกิด
เหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
(๒๙) ที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงาน เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ในหน่วยงานก่อสร้างหรือภายในระยะ
๒๐๐ เมตร จากบริเวณเขตก่อสร้างเพื่อประโยชน์แก่โครงการก่อสร้างนั้น
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) มีอัต ราส่ว นพื้น ที่อาคารรวมต่อพื้น ที่ดิน ไม่เกิ น ๐.๕ : ๑ ทั้งนี้ ที่ดิน แปลงใดที่ได้ใ ช้
ประโยชน์แล้ว หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน
ของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน ๐.๕ : ๑
(๒) มีอัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้น ที่อาคารรวมไม่น้อยกว่าร้อยละหนึ่งร้อย แต่อัตราส่วนของ
ที่ว่างต้องไม่ต่ํากว่าเกณฑ์ขั้นต่ําของที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
ทั้งนี้ ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราส่วนของ
ที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละหนึ่งร้อย และให้มีพื้นที่น้ําซึมผ่านได้เพื่อปลูกต้นไม้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของพื้นที่วา่ ง
(๓) มีที่ว่างโดยรอบอาคารไม่น้ อยกว่า ๒ เมตร เว้ น แต่การอยู่อาศัย ประเภทบ้านเดี่ย ว
ให้มีที่ว่างด้านหน้าและด้านหลังของอาคารไม่น้อยกว่า ๒ เมตร และมีที่ว่างด้านข้างของอาคารไม่น้อยกว่า
ข้างละ ๑ เมตร
(๔) ให้ดําเนินการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร โดยให้วัดจากระดับถนนถึงยอดผนัง
ของชั้นสูงสุด
ความในวรรคสาม (๑) ไม่ให้ใช้บังคับแก่การจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว
ที่ได้รับอนุญาตก่อนกฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ
ความในวรรคสาม (๓) ไม่ให้ใช้บังคับแก่การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว
ที่มีขนาดแปลงที่ดินน้อยกว่าแปลงละ ๔๐ ตารางวา หรือมีด้านใดด้านหนึ่งของแปลงที่ดินกว้างน้อยกว่า
๖ เมตร ซึ่งมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนก่อนกฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ
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ข้อ ๒๗ ที่ดินประเภท ก. ๒ เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อการสงวนรักษาสภาพทางธรรมชาติของพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และ
จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้
(๒) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน
(๓) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติ เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เว้นแต่
สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร
(๔) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซ สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เว้นแต่
(ก) สถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซที่มีพื้นที่ประกอบการไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
(ข) ร้านจําหน่ายก๊าซที่มีพื้นที่ประกอบการไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนน
สาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร
(ค) สถานีบริการก๊าซธรรมชาติที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีข นาดเขตทางไม่น้อยกว่า
๑๒ เมตร
(๕) การเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้าที่อาจก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
(๖) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเค็มหรือน้ํากร่อย
(๗) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน เว้นแต่เป็นการดําเนินการ
ขององค์การทางศาสนา
(๘) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๙) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(๑๐) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
(๑๑) การจัดสรรที่ดินทุกประเภท เว้นแต่การจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวที่มี
พื้นที่ดินแปลงย่อยไม่น้อยกว่าแปลงละ ๑๐๐ ตารางวา
(๑๒) การอยู่อาศัยประเภทบ้านแฝด บ้านแถว ห้องแถว ตึกแถว หรืออาคารอยู่อาศัยรวม
(๑๓) การประกอบพาณิชยกรรมทุกประเภท เว้นแต่การประกอบพาณิชยกรรมซึ่งไม่ใช่ห้องแถว
หรือตึกแถว ดังต่อไปนี้
(ก) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
(ข) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน
๓๐๐ ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีข นาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร และมีที่ว่าง
ด้านหน้าอาคารไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
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(๑๔) สํานักงาน เว้นแต่สํานักงานซึ่งไม่ใช่ห้องแถวหรือตึกแถว ดังต่อไปนี้
(ก) สํานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
(ข) สํานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ตารางเมตร
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร
(๑๕) การติด ตั้ง หรือก่อสร้างป้ายที่มีขนาดเกิน ๑ ตารางเมตร หรือมีน้ําหนักรวมทั้งโครงสร้าง
เกิน ๑๐ กิโลกรัม
(๑๖) สถานที่เก็บสินค้า สถานีรับส่งสินค้าหรือการประกอบกิจการรับส่งสินค้า
(๑๗) ศูนย์ประชุม อาคารแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ
(๑๘) ตลาด เว้นแต่ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร และตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ
ที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร
(๑๙) โรงฆ่าสัตว์หรือโรงพักสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์
(๒๐) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๒๑) สถานีขนส่งผู้โดยสาร เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร
(๒๒) สวนสนุก
(๒๓) สวนสัตว์
(๒๔) สนามแข่งรถ
(๒๕) สนามแข่งม้า
(๒๖) สนามยิงปืน
(๒๗) สถานศึกษาที่มีจํานวนห้องเรียนเกินกว่า ๑๕ ห้อง หรือสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา
(๒๘) การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
(๒๙) การกําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
(๓๐) การซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า
(๓๑) การซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
(๓๒) ที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงาน เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ในหน่วยงานก่อสร้างหรือภายในระยะ
๒๐๐ เมตร จากบริเวณเขตก่อสร้างเพื่อประโยชน์แก่โครงการก่อสร้างนั้น
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินไม่เกิน ๑ : ๑ ทั้งนี้ ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว
หากมีการแบ่ง แยกหรือแบ่ง โอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ต าม อัตราส่ว นพื้นที่อาคารรวมต่อพื้น ที่ดิน ของที่ดิน
แปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน ๑ : ๑
(๒) มีอัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบ แต่อัตราส่วนของที่ว่าง
ต้องไม่ต่ํากว่าเกณฑ์ขั้นต่ําของที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ทั้งนี้
ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราส่วนของ
ที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละสี่สิบ และให้มีพื้นที่น้ําซึมผ่านได้เพื่อปลูกต้นไม้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของพื้นที่ว่าง
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(๓) มีที่ว่างโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่า ๒ เมตร
(๔) ให้ดําเนินการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร โดยให้วัดจากระดับถนนถึงยอดผนัง
ของชั้นสูงสุด
ความในวรรคสาม (๓) ไม่ให้ใช้บังคับแก่การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว
ที่มีขนาดแปลงที่ดินน้อยกว่าแปลงละ ๔๐ ตารางวา หรือมีด้านใดด้านหนึ่งของแปลงที่ดินกว้างน้อยกว่า
๖ เมตร ซึ่งมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนก่อนกฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ
ข้อ ๒๘ ที่ดินประเภท ก. ๓ เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อการสงวนรักษาสภาพทางธรรมชาติของพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม และการส่งเสริมการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ําเค็มและน้ํากร่อยบริเวณชายฝั่งทะเล
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และ
จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ต ามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ ที่ไม่ก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้ว ย
การสาธารณสุขหรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่ง แวดล้อมแห่งชาติ ซึ่งไม่ใช่โรงงานประเภทห้องแถวหรือตึกแถว และมีพื้นที่ประกอบการ
ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
(๒) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน
(๓) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติ เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เว้นแต่
สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร
(๔) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซ สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เว้นแต่สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ร้านจําหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซ
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน เว้นแต่เป็นการดําเนินการ
ขององค์การทางศาสนา
(๖) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๗) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(๘) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
(๙) การจัดสรรที่ดินทุกประเภท เว้นแต่การจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่มพี ื้นที่ดินแปลงย่อย
ไม่น้อยกว่าแปลงละ ๒.๕ ไร่
(๑๐) การอยู่อาศัยประเภทบ้านแฝด บ้านแถว ห้องแถว ตึกแถว หรืออาคารอยู่อาศัยรวม
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(๑๑) การประกอบพาณิ ช ยกรรมที่ มี พื้ น ที่ ป ระกอบการเกิ น ๑๐๐ ตารางเมตร เว้ น แต่
การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ตารางเมตร
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร และมีที่ว่างด้านหน้าอาคารไม่น้อยกว่า
๖ เมตร
(๑๒) สํานักงาน เว้นแต่สํานักงานซึ่งไม่ใช่ห้องแถวหรือตึกแถว ที่มีพื้นที่ประกอบการไม่เกิน
๑๐๐ ตารางเมตร
(๑๓) การติด ตั้ ง หรือ ก่อ สร้า งป้า ยที่ มีข นาดเกิน ๑ ตารางเมตร หรือ มีน้ํา หนั กรวมทั้ ง
โครงสร้างเกิน ๑๐ กิโลกรัม ในบริเวณที่มีระยะห่างจากวัด โบราณสถาน ทางพิเศษ หรือถนนสาธารณะ
ที่มีขนาดเขตทางตั้งแต่ ๔๐ เมตร ถึงจุดติด ตั้ง หรือก่อสร้างป้ายน้อยกว่า ๕๐ เมตร เว้นแต่ป้ายชื่ออาคาร
หรือสถานประกอบการ และป้ายสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงหรือสถานีบริการก๊าซ
(๑๔) สถานที่เก็บสินค้า สถานีรับส่งสินค้าหรือการประกอบกิจการรับส่งสินค้า
(๑๕) ศูนย์ประชุม อาคารแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ
(๑๖) ตลาด เว้นแต่ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร และตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ
ที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร
(๑๗) โรงฆ่าสัตว์หรือโรงพักสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์
(๑๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๑๙) สถานีขนส่งผู้โดยสาร
(๒๐) สวนสนุก
(๒๑) สวนสัตว์
(๒๒) สนามแข่งรถ
(๒๓) สนามแข่งม้า
(๒๔) สนามยิงปืน
(๒๕) สถานศึกษาที่มีจํานวนห้องเรีย นเกินกว่า ๑๕ ห้อง หรือสถานศึกษาระดับอุด มศึกษา
และอาชีวศึกษา
(๒๖) การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
(๒๗) การกําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
(๒๘) การซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า
(๒๙) การซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร เว้นแต่ที่ตั้งอยู่
ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร หรือที่ดําเนินการอยู่ในอาคารและไม่ก่อให้เกิด
เหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
(๓๐) ที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงาน เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ในหน่วยงานก่อสร้างหรือภายในระยะ
๒๐๐ เมตร จากบริเวณเขตก่อสร้างเพื่อประโยชน์แก่โครงการก่อสร้างนั้น
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การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินไม่เกิน ๐.๕ : ๑ ทั้งนี้ ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว
หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินของที่ดินแปลง
ที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน ๐.๕ : ๑
(๒) มีอัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้น ที่อาคารรวมไม่น้อยกว่าร้อยละหนึ่งร้อย แต่อัตราส่วนของ
ที่ว่างต้องไม่ต่ํากว่าเกณฑ์ขั้นต่ําของที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
ทั้งนี้ ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราส่วน
ของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมของที่ดนิ แปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละหนึ่งร้อย และให้มีพื้นที่น้ําซึมผ่านได้เพื่อปลูกต้นไม้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของพื้นที่ว่าง
(๓) มีที่ว่างโดยรอบอาคารไม่น้ อยกว่า ๒ เมตร เว้ น แต่การอยู่อาศัย ประเภทบ้านเดี่ย ว
ให้มีที่ว่างด้านหน้าและด้านหลังของอาคารไม่น้อยกว่า ๒ เมตร และมีที่ว่างด้านข้างของอาคารไม่น้อยกว่า
ข้างละ ๑ เมตร
(๔) ให้ดําเนินการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร โดยให้วัดจากระดับถนนถึงยอดผนัง
ของชั้นสูงสุด
ความในวรรคสาม (๓) ไม่ให้ใช้บังคับแก่การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว
ที่มีขนาดแปลงที่ดินน้อยกว่าแปลงละ ๔๐ ตารางวา หรือมีด้านใดด้านหนึ่งของแปลงที่ดินกว้างน้อยกว่า
๖ เมตร ซึ่งมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนก่อนกฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ
ข้อ ๒๙ ที่ดินประเภท ก. ๔ เป็น ที่ดิน ประเภทชนบทและเกษตรกรรมที่มีวัต ถุประสงค์
เพื่อเกษตรกรรม การสงวนรักษาสภาพทางธรรมชาติ และการส่งเสริมเศรษฐกิจการเกษตร
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่
(ก) โรงงานตามประเภท ชนิด และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนิน การได้ต ามบัญ ชีท้าย
กฎกระทรวงนี้ ที่ไม่ก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขหรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือ
สิ่ง แวดล้อมตามกฎหมายว่าด้ว ยการส่งเสริมและรักษาคุณ ภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ซึ่งไม่ใช่โ รงงาน
ประเภทห้องแถวหรือตึกแถว และมีพื้นที่ประกอบการไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร แต่ในกรณีโรงงาน
ที่ประกอบกิจการเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมการเกษตร ให้มีพื้นที่ประกอบการได้ไม่เกิน ๕๐๐ ตารางเมตร
ทั้งนี้ ไม่กระทบถึงโรงงานในลําดับที่ ๔ (๑) ภายใต้การดําเนินงานของกรุงเทพมหานคร
(ข) โรงงานจํ าพวกที่ ๑ และจํา พวกที่ ๒ ที่ป ระกอบกิจ การเพื่อการศึก ษา วิจั ย
ออกแบบ ทดสอบ ปรับปรุง และพัฒนาผลิต ภัณฑ์หรือเทคโนโลยีที่ไม่ก่อเหตุรําคาญตามกฎหมาย
ว่าด้ว ยการสาธารณสุข หรือไม่ เป็นมลพิ ษต่อชุมชนหรือสิ่ง แวดล้อมตามกฎหมายว่าด้ว ยการส่งเสริ ม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และมีพื้นที่ประกอบการไม่เกิน ๕๐๐ ตารางเมตร
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(๒) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน เว้นแต่กรณีที่เป็นหน่วยงานคอนกรีต
ผสมเสร็จในลักษณะชั่วคราวที่ตั้งอยู่ในหน่วยงานก่อสร้างหรือบริเวณใกล้เคียงเพื่อประโยชน์แก่โครงการ
ก่อสร้างนั้น
(๓) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติ เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เว้นแต่
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร และสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร
(๔) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซ สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เว้นแต่
(ก) สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า
๓๐ เมตร
(ข) สถานีบริการก๊าซธรรมชาติที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีข นาดเขตทางไม่น้อยกว่า
๑๒ เมตร
(ค) ร้านจําหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซ และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ
(๕) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเค็มหรือน้ํากร่อย เว้นแต่การเพาะเลี้ยงที่อยู่ในเขตบางขุนเทียน
(๖) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๗) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(๘) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
(๙) การจัดสรรที่ดินทุกประเภท เว้นแต่การจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว
ที่มีพื้นที่ดินแปลงย่อยไม่น้อยกว่าแปลงละ ๑๐๐ ตารางวา
(๑๐) การอยู่อาศัยประเภทบ้านแฝด บ้านแถว ห้องแถว ตึกแถว หรืออาคารอยู่อาศัยรวม
(๑๑) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร เว้นแต่
(ก) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน
๓๐๐ ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร
(ข) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน
๕๐๐ ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร
(๑๒) สํานักงาน เว้นแต่สํานักงานซึ่งไม่ใช่ห้องแถวหรือตึกแถว ที่มีพื้นที่ประกอบการไม่เกิน
๑๐๐ ตารางเมตร
(๑๓) การติด ตั้ ง หรือ ก่อ สร้า งป้า ยที่ มีข นาดเกิน ๑ ตารางเมตร หรือ มีน้ํา หนั กรวมทั้ ง
โครงสร้างเกิน ๑๐ กิโลกรัม ในบริเวณที่มีระยะห่างจากวัด โบราณสถาน ทางพิเศษ หรือถนนสาธารณะ
ที่มีขนาดเขตทางตั้งแต่ ๔๐ เมตร ถึงจุดติด ตั้ง หรือก่อสร้างป้ายน้อยกว่า ๕๐ เมตร เว้นแต่ป้ายชื่อ
อาคารหรือสถานประกอบการ และป้ายสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงหรือสถานีบริการก๊าซ
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(๑๔) สถานที่เก็บสินค้า สถานีรับส่งสินค้าหรือการประกอบกิจการรับส่งสินค้า เว้นแต่ที่ตั้งอยู่
ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร
(๑๕) ศูนย์ประชุม อาคารแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ
(๑๖) ตลาด เว้นแต่
(ก) ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ
ที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร
(ข) ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒,๕๐๐ ตารางเมตร
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร
(ค) ตลาดที่มีพื้น ที่ประกอบการเกิน ๒,๕๐๐ ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ
ที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร
(๑๗) สถานีขนส่งผู้โดยสาร
(๑๘) สวนสนุก เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร และมีที่ว่าง
โดยรอบจากแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร เพื่อปลูกต้นไม้ หรือที่ดําเนินการอยู่ในอาคารพาณิชยกรรม
(๑๙) สวนสัตว์ เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร และ
มีที่ว่างโดยรอบจากแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร เพื่อปลูกต้นไม้ หรือที่ดําเนินการอยู่ในอาคารพาณิชยกรรม
(๒๐) สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา
(๒๑) การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เว้นแต่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลหรือได้รับอนุญาตให้
ดําเนินการจากกรุงเทพมหานคร
(๒๒) การกําจัด วัต ถุอัน ตรายตามกฎหมายว่าด้ว ยวัต ถุอัน ตราย เว้น แต่เป็น การดําเนิน การ
ที่เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรม
(๒๓) การซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร เว้นแต่ที่ตั้งอยู่
ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร หรือที่ดําเนินการอยู่ในอาคารและไม่ก่อให้เกิด
เหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) มีอั ต ราส่ ว นพื้ น ที่ อ าคารรวมต่ อ พื้ น ที่ ดิ น ไม่ เ กิน ๑ : ๑ ทั้ ง นี้ ที่ ดิ น แปลงใดที่ ไ ด้ ใ ช้
ประโยชน์แล้ว หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน
ของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน ๑ : ๑
(๒) มีอัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบ แต่อัตราส่วนของที่ว่าง
ต้องไม่ต่ํากว่าเกณฑ์ขั้นต่ําของที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ทั้งนี้
ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราส่วนของ
ที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละสี่สิบ และให้มีพื้นที่น้ําซึมผ่านได้เพื่อปลูกต้นไม้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของพื้นที่ว่าง
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(๓) มีที่ว่างโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่า ๒ เมตร เว้นแต่การอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว ให้มีที่ว่าง
ด้านหน้าและด้านหลังของอาคารไม่น้อยกว่า ๒ เมตร และมีที่ว่างด้านข้างของอาคารไม่น้อยกว่าข้างละ
๑ เมตร
(๔) ให้ดําเนินการได้ในอาคารที่มีค วามสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร โดยให้วัดจากระดับถนนถึง
ยอดผนังของชั้นสูงสุด
ความในวรรคสาม (๓) ไม่ให้ใช้บังคับแก่การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว
ที่มีขนาดแปลงที่ดินน้อยกว่าแปลงละ ๔๐ ตารางวา หรือมีด้านใดด้านหนึ่งของแปลงที่ดินกว้างน้อยกว่า
๖ เมตร ซึ่งมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนก่อนกฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ
ข้อ ๓๐ ที่ดิน ประเภท ก. ๕ เป็น ที่ดิน ประเภทชนบทและเกษตรกรรมที่มีวัต ถุประสงค์
เพื่อเป็น ชุมชนและศูน ย์กลางการให้บริการทางสังคมและการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนในพื้น ที่ชนบท
และเกษตรกรรม
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่
(ก) โรงงานตามประเภท ชนิด และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนิน การได้ต ามบัญ ชีท้าย
กฎกระทรวงนี้ ที่ไม่ก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขหรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือ
สิ่ง แวดล้ อ มตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ และมี พื้ น ที่
ประกอบการไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร แต่ในกรณีโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมการเกษตร
ให้มีพื้นที่ประกอบการได้ไม่เกิน ๕๐๐ ตารางเมตร
(ข) โรงงานจํ าพวกที่ ๑ และจํา พวกที่ ๒ ที่ป ระกอบกิจ การเพื่อการศึก ษา วิจั ย
ออกแบบ ทดสอบ ปรับปรุง และพัฒนาผลิต ภัณฑ์หรือเทคโนโลยีที่ไม่ก่อเหตุรําคาญตามกฎหมาย
ว่าด้ว ยการสาธารณสุข หรือไม่ เป็นมลพิ ษต่อชุมชนหรือสิ่ง แวดล้อมตามกฎหมายว่าด้ว ยการส่งเสริ ม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และมีพื้นที่ประกอบการไม่เกิน ๕๐๐ ตารางเมตร
(๒) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน เว้นแต่กรณีที่เป็นหน่วยงานคอนกรีต
ผสมเสร็จในลักษณะชั่วคราวที่ตั้งอยู่ในหน่วยงานก่อสร้างหรือบริเวณใกล้เคียงเพื่อประโยชน์แก่โครงการ
ก่อสร้างนั้น
(๓) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ท่ใี ช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติ เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เว้นแต่
สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร
(๔) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซ สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เว้นแต่สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ร้านจําหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซ
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ
(๕) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเค็มหรือน้ํากร่อย เว้นแต่การเพาะเลี้ยงที่อยู่ในเขตบางขุนเทียน
(๖) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
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(๗) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(๘) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
(๙) การอยู่อาศัยประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม เว้นแต่ที่มีพื้นที่อาคารรวมไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร
ที่ตั้งอยู่ห่างจากสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาไม่เกิน ๕๐๐ เมตร
(๑๐) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร เว้นแต่
(ก) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน
๕๐๐ ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร
(ข) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๕๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน
๑,๐๐๐ ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร
(๑๑) สํา นัก งานที่ มีพื้ น ที่ ประกอบการเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร เว้ น แต่สํ านั กงานที่มี พื้น ที่
ประกอบการเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร
(๑๒) การติด ตั้ ง หรือ ก่อ สร้า งป้า ยที่ มีข นาดเกิน ๑ ตารางเมตร หรือ มีน้ํา หนั กรวมทั้ ง
โครงสร้างเกิน ๑๐ กิโลกรัม ในบริเวณที่มีระยะห่างจากวัด โบราณสถาน ทางพิเศษ หรือถนนสาธารณะ
ที่มีขนาดเขตทางตั้งแต่ ๔๐ เมตร ถึงจุดติด ตั้ง หรือก่อสร้างป้ายน้อยกว่า ๕๐ เมตร เว้นแต่ป้ายชื่ออาคาร
หรือสถานประกอบการ และป้ายสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงหรือสถานีบริการก๊าซ
(๑๓) สถานที่เก็บสินค้า สถานีรับส่งสินค้าหรือการประกอบกิจการรับส่งสินค้า เว้นแต่ที่ตั้งอยู่
ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร
(๑๔) ศูนย์ประชุม อาคารแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ
(๑๕) ตลาด เว้นแต่
(ก) ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ
ที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร
(ข) ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒,๕๐๐ ตารางเมตร
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร
(ค) ตลาดที่มีพื้น ที่ประกอบการเกิน ๒,๕๐๐ ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ
ที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร
(๑๖) โรงฆ่าสัตว์หรือโรงพักสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์
(๑๗) สถานีขนส่งผู้โดยสาร เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร
(๑๘) สวนสนุก เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร และ
มีที่ว่างโดยรอบจากแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร เพื่อปลูกต้นไม้ หรือที่ดําเนินการอยู่ในอาคาร
พาณิชยกรรม
(๑๙) สวนสัตว์
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(๒๐) สนามแข่งรถ
(๒๑) สนามแข่งม้า
(๒๒) สนามยิงปืน
(๒๓) สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา
(๒๔) การกําจัด สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เว้น แต่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลหรือได้รับอนุญ าต
ให้ดําเนินการจากกรุงเทพมหานคร
(๒๕) การกําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
(๒๖) การซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า
(๒๗) การซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร เว้นแต่ที่ตั้งอยู่
ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร หรือที่ดําเนินการอยู่ในอาคารและไม่ก่อให้เกิด
เหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) มีอั ต ราส่ ว นพื้ น ที่ อ าคารรวมต่ อ พื้ น ที่ ดิ น ไม่ เ กิน ๑ : ๑ ทั้ ง นี้ ที่ ดิ น แปลงใดที่ ไ ด้ ใ ช้
ประโยชน์แล้ว หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน
ของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน ๑ : ๑
(๒) มีอัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบ แต่อัตราส่วนของที่ว่าง
ต้องไม่ต่ํากว่าเกณฑ์ขั้นต่ําของที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ทั้งนี้
ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราส่วนของ
ที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละสี่สิบ และให้มีพื้นที่น้ําซึมผ่านได้เพื่อปลูกต้นไม้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของพื้นที่ว่าง
(๓) มีที่ว่างโดยรอบอาคารไม่น้ อยกว่า ๒ เมตร เว้ น แต่การอยู่อาศัย ประเภทบ้านเดี่ย ว
ให้มีที่ว่างด้านหน้าและด้านหลังของอาคารไม่น้อยกว่า ๒ เมตร และมีที่ว่างด้านข้างของอาคารไม่น้อยกว่า
ข้างละ ๑ เมตร
(๔) ให้ดําเนินการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร โดยให้วัดจากระดับถนนถึงยอดผนัง
ของชั้นสูงสุด
ความในวรรคสาม (๓) ไม่ให้ใช้บังคับแก่การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว
ที่มีขนาดแปลงที่ดินน้อยกว่าแปลงละ ๔๐ ตารางวา หรือมีด้านใดด้านหนึ่งของแปลงที่ดินกว้างน้อยกว่า
๖ เมตร ซึ่งมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนก่อนกฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ
ข้อ ๓๑ ที่ดินประเภท ศ. ๑ เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
ที่มีวัต ถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒ นธรรมของชาติ และส่งเสริมกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๔๑ ก

หน้า ๖๙
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ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
(๒) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน
(๓) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติ เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซ สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เว้นแต่ร้านจําหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซ
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ
(๕) การเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้าที่อาจก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
(๖) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเค็มหรือน้ํากร่อย
(๗) สุ ส านและฌาปนสถานตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยสุ ส านและฌาปนสถาน เว้ น แต่ เ ป็ น
การก่อสร้างแทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม
(๘) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมที่มีห้องพักเกิน ๕๐ ห้อง
(๙) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้ว ยการควบคุมอาคาร เว้น แต่ ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ
ที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร
(๑๐) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
(๑๑) การอยู่อาศัยประเภทอาคารอยู่อาศัยรวมที่มีพื้นที่อาคารรวมเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร
(๑๒) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร
(๑๓) สํานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร
(๑๔) การติด ตั้ ง หรือ ก่อ สร้า งป้า ยที่ มีข นาดเกิน ๑ ตารางเมตร หรือ มีน้ํา หนั กรวมทั้ ง
โครงสร้างเกิน ๑๐ กิโลกรัม
(๑๕) สถานที่เก็บสินค้า สถานีรับส่งสินค้าหรือการประกอบกิจการรับส่งสินค้า
(๑๖) ศูนย์ประชุม อาคารแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ
(๑๗) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์
(๑๘) ตลาด เว้นแต่ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร และตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ
ที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร
(๑๙) โรงฆ่าสัตว์หรือโรงพักสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์
(๒๐) สถานีขนส่งผู้โดยสาร
(๒๑) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๒๒) สวนสนุก
(๒๓) สวนสัตว์
(๒๔) สนามแข่งรถ
(๒๕) สนามแข่งม้า

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๔๑ ก

หน้า ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖

(๒๖) สนามยิงปืน
(๒๗) สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร
(๒๘) การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
(๒๙) การกําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
(๓๐) การซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า
(๓๑) การซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
(๓๒) ที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงาน เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ในหน่วยงานก่อสร้างหรือภายในระยะ
๒๐๐ เมตร จากบริเวณเขตก่อสร้างเพื่อประโยชน์แก่โครงการก่อสร้างนั้น
การใช้ป ระโยชน์ ที่ดิ น ประเภทนี้ที่ ไ ม่ ใช่ เ พื่ อ การอยู่อ าศั ย ประเภทบ้ า นเดี่ ย วและบ้า นแฝด
ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินไม่เกิน ๓ : ๑ ทั้งนี้ ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว
หากมีการแบ่ง แยกหรือแบ่ง โอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ต าม อัตราส่ว นพื้นที่อาคารรวมต่อพื้น ที่ดิน ของที่ดิน
แปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน ๓ : ๑
(๒) มีอัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้น ที่อาคารรวมไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ แต่อัต ราส่ว นของที่ว่าง
ต้องไม่ต่ํากว่าเกณฑ์ขั้นต่ําของที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ทั้งนี้
ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราส่วนของ
ที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละสิบ และให้มีพื้นที่น้ําซึมผ่านได้เพื่อปลูกต้นไม้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของพื้นที่ว่าง
ข้อ ๓๒ ที่ดินประเภท ศ. ๒ เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
ที่มีวัต ถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒ นธรรมของชาติ และส่งเสริมกิจกรรม
ด้านพาณิชยกรรม การบริการ และการท่องเที่ยวในเขตอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
(๒) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน
(๓) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติ เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซ สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เว้นแต่ร้านจําหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซ
และสถานที่จาํ หน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ
(๕) การเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้าที่อาจก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
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(๖) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเค็มหรือน้ํากร่อย
(๗) สุ ส านและฌาปนสถานตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยสุ ส านและฌาปนสถาน เว้ น แต่ เ ป็ น
การก่อสร้างแทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม
(๘) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมที่มีห้องพักเกิน ๘๐ ห้อง
(๙) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้ว ยการควบคุมอาคาร เว้น แต่ ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ
ที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร
(๑๐) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
(๑๑) การอยู่อาศัยประเภทอาคารอยู่อาศัยรวมที่มีพื้นที่อาคารรวมเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร
(๑๒) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้น ที่ ประกอบการเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร เว้น แต่
การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร
(๑๓) สํานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๕,๐๐๐ ตารางเมตร เว้นแต่สํานักงานที่มีพื้น ที่
ประกอบการเกิน ๕,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ
ที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร
(๑๔) การติด ตั้ ง หรือ ก่อ สร้า งป้า ยที่ มีข นาดเกิน ๑ ตารางเมตร หรือ มีน้ํา หนั กรวมทั้ ง
โครงสร้างเกิน ๑๐ กิโลกรัม
(๑๕) สถานที่เก็บสินค้า สถานีรับส่งสินค้าหรือการประกอบกิจการรับส่งสินค้า
(๑๖) ศูนย์ประชุม อาคารแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ
(๑๗) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์
(๑๘) ตลาด เว้นแต่ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร และตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ
ที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร
(๑๙) โรงฆ่าสัตว์หรือโรงพักสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์
(๒๐) สถานีขนส่งผู้โดยสาร
(๒๑) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๒๒) สวนสนุก
(๒๓) สวนสัตว์
(๒๔) สนามแข่งรถ
(๒๕) สนามแข่งม้า
(๒๖) สนามยิงปืน
(๒๗) สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร
(๒๘) การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
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(๒๙) การกําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
(๓๐) การซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า
(๓๑) การซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
(๓๒) ที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงาน เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ในหน่วยงานก่อสร้างหรือภายในระยะ
๒๐๐ เมตร จากบริเวณเขตก่อสร้างเพื่อประโยชน์แก่โครงการก่อสร้างนั้น
การใช้ป ระโยชน์ ท่ีดิ น ประเภทนี้ที่ ไ ม่ ใช่ เ พื่ อ การอยู่อ าศั ย ประเภทบ้ า นเดี่ ย วและบ้า นแฝด
ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินไม่เกิน ๔ : ๑ ทั้งนี้ ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว
หากมีการแบ่ง แยกหรือแบ่ง โอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ต าม อัตราส่ว นพื้นที่อาคารรวมต่อพื้น ที่ดิน ของที่ดิน
แปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน ๔ : ๑
(๒) มีอัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดจุดห้า แต่อัตราส่วนของที่ว่าง
ต้องไม่ต่ํากว่าเกณฑ์ขั้นต่ําของที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ทั้งนี้
ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราส่วนของที่ว่าง
ต่อพื้นที่อาคารรวมของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ
เจ็ดจุดห้า และให้มีพื้นที่น้ําซึมผ่านได้เพื่อปลูกต้นไม้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของพื้นที่ว่าง
ข้อ ๓๓ ที่ดินประเภท ส. เป็นที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
มีวั ต ถุป ระสงค์เ พื่ อเป็ น สถาบัน ราชการและการดํ า เนิ น กิจ การของรั ฐที่ เ กี่ ย วกั บการสาธารณูป โภค
สาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อสถาบันราชการ การศาสนา การศึกษา
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์
การใช้ ประโยชน์ ที่ดิ น เพื่อ วัต ถุ ประสงค์ อื่น ให้ใ ช้ไ ด้เฉพาะการดําเนิน การที่ เกี่ย วเนื่อ งกั บ
วัตถุประสงค์ตามวรรคหนึ่งหรือเพื่อประโยชน์แก่กิจการของรัฐ
ข้อ ๓๔ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามข้อกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในข้อ ๘ ถึงข้อ ๓๓ ให้กระทําได้
เท่าที่ไม่ขัดกับข้อกําหนดในส่วนที่ ๒ แผนผังแสดงที่โล่ง
ข้อ ๓๕ การใช้ ประโยชน์ ที่ดิ น ตามแผนผั งกํ า หนดการใช้ป ระโยชน์ ที่ดิ น ตามที่ ได้ จํ าแนก
ประเภทท้ายกฎกระทรวงนี้ ในบริเวณทางหลวง ถนน ทางพิเศษ ให้ใช้ประโยชน์เพื่อการคมนาคมขนส่ง
และสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ข้อ ๓๖ การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการที่ได้รับยกเว้นให้ดําเนินการได้ตามข้อ ๘ ถึงข้อ ๓๓
ในกรณีที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะตามที่กําหนดในรายการประกอบแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดิน
ตามที่ได้จําแนกประเภทท้ายกฎกระทรวงนี้ ให้เป็นไปตามที่กําหนดดังต่อไปนี้
(๑) ถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร การใช้ประโยชน์ที่ดินต้องเป็น
กรณีที่ตั้งอยู่บนที่ดินแปลงใดแปลงหนึ่งซึ่งมีด้านใดด้านหนึ่งกว้างไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ติดถนนสาธารณะ
ซึ่งใช้เป็นทางเข้าออกที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร ยาวต่อเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมต่อกับ
ถนนสาธารณะอื่น โดยด้านหนึ่งต้องมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร และอีกด้านหนึ่งต้องมีขนาด
เขตทางไม่น้อยกว่า ๘ เมตร และที่ดินแปลงนั้นตั้งอยู่ในระยะไม่เกิน ๒๐๐ เมตร จากริมเขตทางนั้น
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(๒) ถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร การใช้ประโยชน์ที่ดินต้องเป็น
กรณีที่ตั้งอยู่บนที่ดินแปลงใดแปลงหนึ่งซึ่งมีด้านใดด้านหนึ่งกว้างไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ติดถนนสาธารณะ
ซึ่งใช้เป็นทางเข้าออกที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ยาวต่อเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมต่อกับ
ถนนสาธารณะอื่น โดยด้านหนึ่งต้องมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร และอีกด้านหนึ่งต้องมีขนาด
เขตทางไม่น้อยกว่า ๘ เมตร และที่ดินแปลงนั้นตั้งอยู่ในระยะไม่เกิน ๒๐๐ เมตร จากริมเขตทางนั้น
(๓) ถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร การใช้ประโยชน์ที่ดินต้องเป็น
กรณีที่ตั้งอยู่บนที่ดินแปลงใดแปลงหนึ่งซึ่งมีด้านใดด้านหนึ่งกว้างไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร ติดถนนสาธารณะ
ซึ่งใช้เป็นทางเข้าออกที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร ยาวต่อเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมต่อกับ
ถนนสาธารณะอื่น โดยด้านหนึ่งต้องมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร และอีกด้านหนึ่งต้องมีขนาด
เขตทางไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร และที่ดินแปลงนั้นตั้งอยู่ในระยะไม่เกิน ๓๐๐ เมตร จากริมเขตทางนั้น
(๔) ถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร การใช้ประโยชน์ที่ดินต้องเป็น
กรณีที่ตั้งอยู่บนที่ดินแปลงใดแปลงหนึ่งซึ่งมีด้านใดด้านหนึ่งกว้างไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร ติดถนนสาธารณะ
ซึ่งใช้เป็นทางเข้าออกที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร ยาวต่อเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมต่อ
กับถนนสาธารณะอื่น โดยด้านหนึ่งต้องมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร และอีกด้านหนึ่งต้องมีขนาด
เขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร และที่ดินแปลงนั้นตั้งอยู่ในระยะไม่เกิน ๕๐๐ เมตร จากริมเขตทางนั้น
การใช้ประโยชน์ที่ดินที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึงถนนสาย ก และถนนสาย ข
ที่เป็นถนนเดิมขยาย ตามรายชื่อถนนสาธารณะที่กําหนดในรายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคม
และขนส่งท้ายกฎกระทรวงนี้ ทั้งนี้ ให้ถือแนวเขตทางของถนนโครงการตามถนนสาย ก และถนนสาย ข
ที่เป็นถนนเดิมขยาย เป็นแนวเขตทางของถนนสาธารณะ สําหรับใช้ในการกําหนดแนวอาคารและระยะต่าง ๆ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
ข้อ ๓๗ การใช้ประโยชน์ที่ดินที่ตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชน ให้วัดระยะจากแนวเขตชานชาลาสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
ส่วนที่ ๒
แผนผังแสดงที่โล่ง
ข้อ ๓๘ แผนผังแสดงที่โล่งพร้อมด้วยข้อกําหนด ได้จัดทําขึ้นเพื่อประโยชน์ในการดํารงรักษาที่โล่ง
ไว้เพื่อสาธารณประโยชน์และสภาพแวดล้อมอันจะเป็นการรักษาสภาพภูมิทัศน์ที่ดีของชุมชน รวมทั้งเพื่อป้องกัน
ปัญหาน้ําท่วม
ที่โล่งตามแผนผังแสดงที่โล่งท้ายกฎกระทรวงนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ที่โล่งประเภท ล. ๑ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน ให้เป็นที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
(๒) ที่โล่งประเภท ล. ๒ และ ล. ๓ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวเข้ม ให้เป็นที่โล่งเพื่อการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณริมถนนและริมแม่น้ําและลําคลอง จําแนกเป็นบริเวณ ดังต่อไปนี้
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(ก) ที่โล่งประเภท ล. ๒ เป็นที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณริมถนน
(ข) ที่โล่งประเภท ล. ๓ เป็นที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณริมแม่น้ํา
และลําคลอง
(๓) ที่โล่งประเภท ล. ๔ ที่กําหนดไว้เป็นสีขาวมีเส้นทแยงสีเขียว ให้เป็นที่โล่งเพื่อการสงวนรักษา
สภาพการระบายน้ําตามธรรมชาติ
(๔) ที่โล่งประเภท ล. ๕ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีเขียว ให้เป็นที่โล่งพักน้ํา
เพื่อการป้องกันน้ําท่วม
(๕) ที่โล่งประเภท ล. ๖ ที่กําหนดไว้เป็นสีฟ้ามีเส้นทแยงสีเขีย ว ให้เป็นที่โล่งเพื่ออนุรักษ์
และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมชายฝั่งทะเล
ข้อ ๓๙ ที่โล่งประเภท ล. ๑ เป็นที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เฉพาะที่ดินซึ่งเป็นของรัฐ ให้ใช้ประโยชน์เพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้ประโยชน์
เพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม สาธารณประโยชน์ หรือ
เพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามข้อกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภทไว้ในบริเวณนั้น โดยให้
คํานึงถึงการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของที่โล่งด้วย
ข้อ ๔๐ ที่โ ล่ง ประเภท ล. ๒ และ ล. ๓ เป็นที่โ ล่งเพื่อการรักษาคุณ ภาพสิ่ง แวดล้อม
บริเวณริมถนนและริมแม่น้ําและลําคลอง ให้ใช้ประโยชน์ได้ ดังต่อไปนี้
(๑) ที่ดิน ซึ่ งตั้งอยู่ริมถนนตามรายชื่อถนนสาธารณะที่กําหนดในรายการประกอบแผนผั ง
กําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภทท้ายกฎกระทรวงนี้ ให้มีที่ว่างห่างจากแนวเขตทาง
ไม่น้อยกว่า ๒ เมตร เพื่อปลูกต้นไม้ เว้นแต่เป็นการก่อสร้างรั้ว กําแพง ป้อมยาม ป้ายชื่ออาคารหรือ
สถานประกอบการ ป้ายสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงหรือสถานีบริการก๊าซ และทางเข้าออกของอาคาร
หรือทางเข้าออกของรถ
(๒) ที่ดินซึ่งตั้งอยู่ริมแหล่งน้ําสาธารณะที่มีความกว้างน้อยกว่า ๑๐ เมตร ให้มีที่ว่างเพื่อปลูกต้นไม้
ตามแนวขนานกับริมแหล่งน้ําสาธารณะนั้นไม่น้อยกว่า ๓ เมตร แต่ถ้าแหล่งน้ําสาธารณะมีความกว้าง
ตั้งแต่ ๑๐ เมตร ขึ้นไป ให้มีที่ว่างเพื่อปลูกต้นไม้ตามแนวขนานกับริมแหล่งน้ําสาธารณะนั้นไม่น้อยกว่า
๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ํา การสาธารณูปโภค เขื่อน รั้ว หรือกําแพง
การใช้ประโยชน์ที่ดินล่วงล้ําเข้าไปเหนือน้ํา ในน้ํา หรือใต้น้ําของแหล่งน้ําสาธารณะ ให้ใช้ประโยชน์
เพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ํา การสาธารณูปโภค เขื่อน สะพาน ท่อ สายเคเบิล คานเรือ และ
โรงสูบน้ํา สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ให้กระทําได้เฉพาะเพื่อประโยชน์สาธารณะ
และต้องไม่กระทบต่อการใช้ประโยชน์ในแหล่งน้ําสาธารณะร่วมกันของประชาชน
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ข้อ ๔๑ ที่โล่งประเภท ล. ๔ เป็นที่โล่งเพื่อการสงวนรักษาสภาพการระบายน้ําตามธรรมชาติ
ให้ใช้ประโยชน์เพื่อการสงวนรักษาสภาพการระบายน้ําตามธรรมชาติ หรือเพื่อวัต ถุประสงค์อื่น ตาม
ข้อกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภทไว้ในบริเวณนั้น โดยต้องไม่มีการถมดิน ก่อสร้าง
หรือดําเนินการใด ๆ ในที่ดินอันเป็นการลดประสิทธิภาพของการระบายน้ําตามธรรมชาติ
ข้อ ๔๒ ที่โ ล่ง ประเภท ล. ๕ เป็ น ที่โ ล่งพัก น้ําเพื่อการป้อ งกัน น้ําท่ว ม ให้ใช้ ประโยชน์
เพื่อการป้องกันน้ําท่ว ม การสาธารณูปโภคที่เกี่ย วกับการป้องกัน น้ําท่ว ม สวนสาธารณะ หรือเพื่อ
วัตถุประสงค์อื่นตามข้อกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภทไว้ในบริเวณนั้น โดยต้องไม่มี
การถมดินเกินกว่าร้อยละสามสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ภายใต้บังคับวรรคหนึ่ง การจัดสรรที่ดินหรือการดําเนินโครงการหรือกิจการของรัฐหรือเอกชน
ที่มีขนาดพื้นที่ดินตั้งแต่ ๕ ไร่ ขึ้นไป ต้องจัดให้มีพื้นที่รับน้ําไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของขนาดพื้นที่ดิน
ข้อ ๔๓ ที่โล่งประเภท ล. ๖ เป็น ที่โล่งเพื่ออนุรักษ์และฟื้น ฟูสภาพแวดล้อมชายฝั่งทะเล
ให้ใช้ประโยชน์เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมชายฝั่งทะเล หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามข้อกําหนด
การใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภทไว้ในบริเวณนั้น โดยต้องไม่กระทําการใด ๆ ที่มีผลกระทบ
ต่อการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมชายฝั่งทะเล
ส่วนที่ ๓
แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง
ข้อ ๔๔ แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งพร้อมด้วยข้อกําหนด ได้จัดทําขึ้นเพื่อส่งเสริม
และพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมและขนส่งให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับและสอดคล้องกับการขยายตัว
ของชุมชนในอนาคต
โครงการคมนาคมและขนส่งตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงนี้
ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ถนนสาย ก ขนาดเขตทาง ๑๒ เมตร
(๒) ถนนสาย ข ขนาดเขตทาง ๑๖ เมตร
(๓) ถนนสาย ค ขนาดเขตทาง ๒๐ เมตร
(๔) ถนนสาย ง ขนาดเขตทาง ๓๐ เมตร
(๕) ถนนสาย จ ขนาดเขตทาง ๔๐ เมตร
(๖) ถนนสาย ฉ ขนาดเขตทาง ๕๐ เมตร
(๗) ถนนสาย ช ขนาดเขตทาง ๖๐ เมตร
ข้อ ๔๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้น ที่เขตทางของถนนโครงการตามแผนผังแสดงโครงการ
คมนาคมและขนส่งและของโครงการทางพิเศษให้ใช้ประโยชน์เพื่อการคมนาคมขนส่งและสาธารณประโยชน์
เท่านั้น
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ส่วนที่ ๔
แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค
ข้อ ๔๖ แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภคพร้อมด้วยข้อกําหนด ได้จัดทําขึ้นเพื่อ
ส่งเสริมและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้เหมาะสมเพียงพอกับการให้บริการและได้มาตรฐาน
โครงการกิจการสาธารณูปโภคตามแผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภคท้ายกฎกระทรวงนี้
ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) โครงการกิจการสาธารณูปโภคประเภท สภ. ๑ ให้เป็นโครงการคลองระบายน้ํา โดยจําแนก
เป็นโครงการดังต่อไปนี้
(ก) โครงการกิจการสาธารณูปโภคประเภท สภ. ๑ - ๑ ให้เป็นโครงการปรับปรุงคลอง
เพื่อการระบายน้ําและป้องกันน้ําท่วม
(ข) โครงการกิจการสาธารณูปโภคประเภท สภ. ๑ - ๒ ให้เป็นโครงการขยายคลองเพื่อ
การระบายน้ําและป้องกันน้ําท่วม
(ค) โครงการกิ จการสาธารณู ปโภคประเภท สภ. ๑ - ๓ ให้ เป็ นโครงการขุ ดคลองเพื่ อ
การระบายน้ําและป้องกันน้ําท่วม มีความกว้าง ๒๐ เมตร
(๒) โครงการกิจการสาธารณูปโภคประเภท สภ. ๒ ให้เป็นโครงการอุโมงค์เพื่อการระบายน้ํา
และป้องกันน้ําท่วม
(๓) โครงการกิจการสาธารณูปโภคประเภท สภ. ๓ ให้เป็น โครงการโรงบําบัดน้ําเสียหรือ
โครงการโรงควบคุมคุณภาพน้ํา
ข้อ ๔๗ โครงการกิจการสาธารณูปโภคประเภท สภ. ๑ - ๑ ถึง สภ. ๑ - ๓ ให้เป็นโครงการ
คลองระบายน้ํา ให้ใช้ประโยชน์เพื่อการระบายน้ํา และการดําเนินการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการสาธารณูปโภค
หรือเพื่อประโยชน์แก่กิจการของรัฐเท่านั้น
ข้อ ๔๘ โครงการกิจการสาธารณูปโภคประเภท สภ. ๒ เป็นโครงการอุโมงค์ระบายน้ํา ให้ใช้
ประโยชน์เพื่อการระบายน้ํา และการดําเนินการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการสาธารณูปโภคหรือเพื่อประโยชน์
แก่กิจการของรัฐเท่านั้น
ข้อ ๔๙ โครงการกิจการสาธารณูปโภคประเภท สภ. ๓ เป็นโครงการโรงบําบัดน้ําเสียหรือ
โครงการโรงควบคุมคุณ ภาพน้ํา ให้ใช้ประโยชน์เพื่อการบําบัด น้ําเสีย หรือควบคุมคุณ ภาพน้ํา และ
การดําเนินการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการสาธารณูปโภค หรือเพื่อประโยชน์แก่กิจการของรัฐเท่านั้น
หมวด ๓
นโยบาย มาตรการและวิธีดําเนินการเพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวม
ข้อ ๕๐ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้มีนโยบายในการพัฒนากรุงเทพมหานครเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของผังเมืองรวม ดังต่อไปนี้
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(๑) ส่งเสริมการจัดให้มีหรือพัฒนาเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยสําหรับผู้มีรายได้น้อยหรือผู้อยู่อาศัยเดิม
ภายในพื้นที่โครงการ
(๒) ส่งเสริมการจัดให้มีพื้นที่เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือสวนสาธารณะ
(๓) ส่งเสริมการคมนาคมโดยระบบขนส่งมวลชนทางรางและการจัด ให้มีพื้นที่เพื่อประโยชน์
ในการสัญจรสาธารณะ
(๔) ส่งเสริมการจัดให้มีพื้นที่รับน้ําเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
(๕) ส่งเสริมให้มีการก่อสร้างอาคารประหยัดพลังงาน
ข้อ ๕๑ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวมนี้ ให้มีมาตรการเพิ่มอัตราส่วนพื้นทีอ่ าคารรวม
ต่อพื้นที่ดิน ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อจัดให้มีหรือพัฒนาที่อยู่อาศัยสําหรับผู้มีรายได้น้อยหรือผู้อยู่อาศัยเดิม
ภายในพื้นที่โครงการ
(๒) เจ้าของที่ดินหรือผู้ประกอบการได้จัดให้มีพื้นที่เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือสวนสาธารณะ
(๓) เจ้าของที่ดินหรือผู้ประกอบการในบริเวณพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าได้จัดให้มีที่จอดรถยนต์
สําหรับประชาชนทั่วไป
(๔) เจ้าของที่ดินหรือผู้ประกอบการได้จัดให้มีพื้นที่รับน้ํา
(๕) เจ้าของที่ดินหรือผู้ประกอบการได้จัดให้มีอาคารประหยัดพลังงาน
ข้อ ๕๒ การใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อการอยู่อาศัย หากเจ้าของที่ดินหรือผู้ประกอบการได้จัด
ให้มีหรือพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีราคาต่ํากว่าท้องตลาดสําหรับผู้มีรายได้น้อยหรือที่อยู่อาศัยสําหรับผู้อยู่อาศัยเดิม
ภายในพื้นที่โครงการ ให้มีอัต ราส่วนพื้น ที่อาคารรวมต่อพื้น ที่ดินเพิ่มได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบ โดยพื้น ที่
อาคารรวมที่เพิ่มขึ้นต้องไม่เกินสี่เท่าของพื้นที่ที่จัดให้เป็นที่อยู่อาศัยสําหรับผู้มีรายได้น้อย ที่อยู่อาศัยที่มีราคา
ต่ํากว่าท้องตลาด หรือที่อยู่อาศัยสําหรับผู้อยู่อาศัยเดิมภายในพื้นที่โครงการ
ผู้มีรายได้น้อยตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า บุคคลที่มีรายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือนต่ํากว่ารายได้
โดยเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือนในเขตท้องที่กรุงเทพมหานครไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบ
ที่อยู่อาศัยที่มีราคาต่ํากว่าท้องตลาดตามวรรคหนึ่ง ต้องมีราคาต่ํากว่าราคาขายเฉลี่ยต่อตารางเมตร
ของโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบ
การพัฒนาที่อยู่อาศัยสําหรับผู้อยู่อาศัยเดิมภายในพื้นที่โครงการตามวรรคหนึ่ง ต้องอยู่ในบริเวณ
ที่ห่างจากเขตชุมชนที่อยู่อาศัยเดิมไม่เกินห้ากิโลเมตร
ข้อ ๕๓ ในที่ดิน ประเภท ย. ๘ ถึง ย. ๑๐ และประเภท พ. ๒ ถึง พ. ๕ การใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทอาคารสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หากเจ้าของที่ดินหรือ
ผู้ประกอบการได้จัดให้มีพื้นที่โล่งเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือสวนสาธารณะในแปลงที่ดินที่ขออนุญาต
ให้มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินเพิ่มได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบ โดยพื้นที่อาคารรวมที่เพิ่มขึ้นต้องไม่เกินห้าเท่า
ของพื้นที่โล่งเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือสวนสาธารณะที่จัดให้มีขึ้น
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พื้นที่โล่งเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือสวนสาธารณะตามวรรคหนึ่ง ไม่รวมถึงที่ว่างอันปราศจาก
สิ่งปกคลุมตามที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกําหนด
ข้อ ๕๔ การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอาคารสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
ที่ตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน สถานีศูนย์วัฒนธรรม
แห่งประเทศไทย สถานีอ่อนนุช สถานีลาดกระบัง สถานีหัว หมาก สถานีบางบําหรุ สถานีตลิ่งชัน
สถานีอุด มสุข หรือสถานีแบริ่ง หากเจ้าของที่ดิน หรือผู้ประกอบการได้จัด ให้มีที่จอดรถยนต์สําหรับ
ประชาชนเป็นการทั่วไปเพิ่มขึ้นจากจํานวนที่จอดรถยนต์ของอาคารสาธารณะนั้น ให้มีอัตราส่วนพื้นที่
อาคารรวมต่อพื้นที่ดินเพิ่มได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบ โดยพื้นที่อาคารรวมที่เพิ่มขึ้นต้องไม่เกิน ๓๐ ตารางเมตร
ต่อที่จอดรถยนต์ที่เพิ่มขึ้น ๑ คัน
พื้นที่จอดรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องนํามาพิจารณาอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวม
ต่อพื้นที่ดินและอัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวม
ข้อ ๕๕ การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทอาคารตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการควบคุ ม อาคาร
หากเจ้าของที่ดินหรือผู้ประกอบการได้จัดให้มีพื้นที่รับน้ําในแปลงที่ดินที่ขออนุญาต ที่กักเก็บน้ําได้ในสัดส่วน
ไม่น้อยกว่า ๑ ลูกบาศก์เมตร ต่อพื้นที่ดิน ๕๐ ตารางเมตร ให้มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน
เพิ่มได้ไม่เกินร้อยละห้า ถ้าสามารถกักเก็บน้ําได้มากกว่า ๑ ลูกบาศก์เมตร ให้มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวม
ต่อพื้นที่ดินเพิ่มได้ตามสัดส่วน แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละยี่สิบ
ข้อ ๕๖ การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทอาคารตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการควบคุ ม อาคาร
หากเจ้าของที่ดินหรือผู้ประกอบการได้จัดให้มีอาคารอนุรักษ์พลังงานตามมาตรฐานที่รับรองโดยมูลนิธิ
อาคารเขีย วไทยหรือองค์กรอื่นซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมือง ให้มีอัต ราส่ว นพื้น ที่
อาคารรวมต่อพื้นที่ดินเพิ่มได้ ดังต่อไปนี้
(๑) อาคารที่ได้รับการรับรองการอนุรักษ์พลังงานระดับที่หนึ่ง ให้มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวม
ต่อพื้นที่ดินเพิ่มได้ไม่เกินร้อยละห้า
(๒) อาคารที่ได้รับการรับรองการอนุรักษ์พลังงานระดับที่สอง ให้มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวม
ต่อพื้นที่ดินเพิ่มได้ไม่เกินร้อยละสิบ
(๓) อาคารที่ได้รับการรับรองการอนุรักษ์พลังงานระดับที่สาม ให้มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวม
ต่อพื้นที่ดินเพิ่มได้ไม่เกินร้อยละสิบห้า
(๔) อาคารที่ได้รับการรับรองการอนุรักษ์พ ลังงานระดับที่สี่ ให้มีอัต ราส่วนพื้นที่อาคารรวม
ต่อพื้นที่ดินเพิ่มได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบ
ในกรณีที่อาคารตามวรรคหนึ่ง เป็นอาคารตามประเภทและขนาดที่จะต้องมีการออกแบบ
เพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พ ลังงาน อาคารต้องมีคุณ สมบัติ
ในการถ่ายเทความร้อนของผนังด้านนอกและหลังคาอาคารตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
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ข้อ ๕๗ การเพิ่มอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินตามข้อ ๕๑ ถึงข้อ ๕๖ ให้มีอัตราส่วน
พื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินรวมกันเพิ่มได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบ
ข้อ ๕๘ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวมนี้ จึงได้กําหนดวิธีดําเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินปฏิบัติให้เป็นไป
ตามกฎกระทรวงนี้
(๒) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการจัดทํางบประมาณเพื่อพัฒนาเมืองตามแผนผัง
แสดงที่โล่ง แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง และแผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค
โดยผ่านทางสํานักงบประมาณ และหากโครงการใดที่จะพัฒนาในเขตผังเมืองรวมให้ยึดแนวทางที่กําหนดไว้ใน
ผังเมืองรวมเป็นหลัก โดยให้กรมโยธาธิการและผังเมืองและกรุงเทพมหานคร เป็นตัวกลางในการจัดลําดับ
ความสําคัญของโครงการที่จะพัฒนาตามแผนผังดังกล่าว
(๓) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาการจัดเก็บภาษีบํารุงท้องที่ให้สอดคล้อง
กับประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน และพิจารณายกเว้นการจัดเก็บภาษีบํารุงท้องที่สําหรับที่ดินที่ได้กําหนด
ให้เป็นที่โล่ง โครงการคมนาคมนาคมและขนส่ง และโครงการกิจการสาธารณูปโภค ตามที่ได้กําหนดไว้
ในผังเมืองรวม
(๔) ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินที่ประสงค์จะใช้ที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารหรือประกอบกิจการ
ที่ต้องขออนุญาตหรือต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานตามกฎหมายแจ้งการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือการเปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ที่ดินต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังนี้
(ก) การขออนุญ าตหรือการแจ้งการก่อสร้าง ดัด แปลง ใช้หรือเปลี่ย นการใช้อาคาร
ตามกฎหมายว่า ด้ ว ยการควบคุ ม อาคาร ให้ ผู้ ข ออนุ ญ าตหรื อ ผู้แ จ้ ง แจ้ง การใช้ ป ระโยชน์ ที่ดิ น หรื อ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินตามแบบหนังสือแจ้งการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดินในเขตกรุงเทพมหานคร พร้อมกับการยื่นคําขออนุญาตหรือการแจ้ง ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ณ สํานักงานเขตท้องที่หรือสํานักการโยธา แล้วแต่กรณี
(ข) การขออนุญาตหรือการแจ้งการประกอบกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
หรือตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้ขออนุญาตหรือผู้แจ้งประกอบกิจการ แจ้งการใช้ประโยชน์ที่ดิน
หรือเปลี่ย นแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในเขตกรุงเทพมหานคร พร้อมกับการยื่น คําขออนุญ าตหรือ
การแจ้งประกอบกิจการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ณ สํานักงานเขตท้องที่
แบบการแจ้งตาม (๔) ให้เป็นไปตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประกาศกําหนด
ข้อ ๕๙ ให้ผู้มีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการใน
เขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๖๐ คําขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร ใบแจ้งการก่อสร้าง
ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร และคําขออนุญาตหรือใบแจ้งประกอบกิจการใดตามกฎหมาย
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ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับและยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการนั้นในวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้เจ้าหน้าที่พิจารณาคําขออนุญาตหรือใบแจ้งดังกล่าว
ต่อไปตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙
ให้ไว้ ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๔๑ ก

หน้า ๘๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่สมควรกําหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
ในท้องที่กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เ ป็นแนวทางในการพัฒ นาและดํารงรักษากรุงเทพมหานคร โดยมีการใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อมที่ดี
มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองน่าอยู่ เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจวิทยาการ
ของประเทศและภู มิภาคเอเชี ยตะวั นออกเฉียงใต้ และศูนย์กลางการบริหารและการปกครองของประเทศ
มีเ อกลั ก ษณ์ ด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรมของชาติ ตลอดจนเป็ นเมื อ งต้ นแบบในด้า นการรัก ษาสภาพแวดล้ อ ม
ทางธรรมชาติ รวมไปถึงลดการใช้พ ลัง งานและลดการปล่อ ยก๊าซเรือนกระจกเพื่อบรรเทาผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง และโดยที่มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง
แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติว่า การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระทําโดยกฎกระทรวง จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๙๑ ก

หน้า ๖๕
ราชกิจจานุเบกษา

๙ ตุลาคม ๒๕๕๖

แก้คําผิด
กฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา
เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๔๑ ก วัน ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖
หน้า ๑๒
ใน (๓) (ข) คํา ว่า “(๑๑)” ให้แก้เป็น “(๑๒)” และ “(๑๒)”
ให้แก้เป็น “(๑๓)”
หน้า ๗๒
ข้อ ๓๖ วรรคหนึ่ง บรรทัดที่ ๒ คําว่า “ริมถนนสาธารณะ” ให้แก้เป็น
“ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔)
หรือริมถนนสาธารณะ”
หน้า ๗๔
ข้อ ๔๐ วรรคหนึ่ง (๑) คําว่า “แผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ตามที่ได้จําแนกประเภท” ให้แก้เป็น “แผนผังแสดงที่โล่ง”

