
                                                                 การใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม 
 

 
                                                 การใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม เปนการใช    
                                                       ประโยชนที่ดินหลักประเภทหนึ่งในแผนผังกําหนดการใช 
                                                       ประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภท   มีขนาดสัดสวน 
                                                       ตามโครงสรางเศรษฐกิจของเมืองและนโยบายการพัฒนา 
                                                       ประเทศ      โดยทั่วไปมีประมาณรอยละ 10-30 ของ    
                                                       พื้นที่เมือง 
 
 
 

 เกณฑการวางผังการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม มีดังนี้ 
 1) วิเคราะหความตองการดานอุตสาหกรรม  
  ความตองการลงทุนดานอุตสาหกรรมเปนนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจระดับประเทศ 
และความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ การวิเคราะหความตองการดานอุตสาหกรรมในพื้นที่
เมือง          ตองเปนไปตามนโยบายดานอุตสาหกรรมของประเทศ 
  อุตสาหกรรมจําแนกได 11 กลุม คือ อุตสาหกรรมขนาดใหญ อุตสาหกรรมผลิตสินคา
ทั่วไป  คลังสินคาระดับภาค คลังสินคาระดับทองถิ่น อุตสาหกรรมสินคาอนามัยสูง อุตสาหกรรม
เกี่ยวกับสิ่งระเบิดและสารมีพิษ อุตสาหกรรมแรธาตุ อุตสาหกรรมทาอากาศยาน อุตสาหกรรม
วิจัยคนควา อุตสาหกรรมเกี่ยวกับสิ่งปฏิกูล และอุตสาหกรรมที่กอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
อุตสาหกรรมดังกลาวมีผลกระทบตอชุมชนแตกตางกันตามกระบวนการของการผลิต       
                  อุตสาหกรรมในพื้นที่เมืองเปนอุตสาหกรรมขนาดเล็กและอุตสาหกรรมบริการ ซึ่ง
ตองการความพรอมดานสาธารณูปโภคสาธารณูปการและแรงงาน เชน การตัดเย็บเสื้อผา การซอม
รถยนต อุตสาหกรรมอาหาร การพิมพ เปนตน การวิเคราะหความตองการดานอุตสาหกรรมในพื้นที่
เมืองตองพิจารณาจากปจจัยที่เปนตัวกําหนดขนาดและที่ต้ัง ไดแก แรงงาน แหลงวัตถุดิบ ตลาด การ
ขนสง การรวมกลุมของกิจการเพื่อประหยัดตนทุน ความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับสิ่งที่ตองการจากชมุชน 
อุตสาหกรรมขนาดเล็กที่จําเปนตองอยูในชุมชน ควรมีมาตรการที่เขมงวดในการปองกันผลกระทบตอ
ชุมชน 
 
 2) คาดประมาณการใชพ้ืนที่และกําหนดที่ต้ัง 
  แนวทางการคาดประมาณขนาดพื้นที่ สามารถทําไดโดยคาดประมาณจากมูลคา
ผลิตภัณฑ มวลรวมสาขาอุตสาหกรรมตอหนวยตารางเมตรตอจํานวนคนงาน ตามอุตสาหกรรมแตละ
ประเภท หรือประมาณจากคาเฉลี่ยพื้นที่โรงงานแตละประเภทจากความหนาแนนคนงาน 12 คนตอไร 
โดยใหเพิ่มพื้นที่ถนนและบริการสาธารณะภายในอีกรอยละ 20-30 และเพิ่มพื้นที่ฉนวน (Buffer) 
โดยรอบเพื่อลดผลกระทบ    
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           พื้นที่อุตสาหกรรมโดยทั่วไป ปรากฏในรูปแบบของสวนอุตสาหกรรม ยานอุตสาหกรรม                 
เขตอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม ซึ่งเปนพื้นที่ขนาดใหญรวมกลุมเพื่อการประหยัดการลงทุน              
สาธารณูปโภค อุตสาหกรรมบางอยางตองการอยูโดดเดี่ยว ตองการแรงงานความรูความชํานาญ
เฉพาะ     ซึ่งเปนแรงงานในเมือง ตองการจํานวนแรงงานนอยแตมีคุณภาพสูง เชน อุตสาหกรรมวิจัย 
เปนตน สามารถกําหนดใหอยูในชุมชนเมืองได   อุตสาหกรรมสกปรกและคลังสินคา อาจกําหนดใหอยู
หางไกล การกําหนดที่ต้ังแหลงอุตสาหกรรมจะตองคํานึงถึงผลกระทบตอการขยายตัวของชุมชนในเขต
วางผังเมืองรวม  อุตสาหกรรมที่อยูหางไกลชุมชนเมือง จะทําใหเกิดการเคลื่อนยายแรงงานไปตั้งถิ่น
ฐานใกลโรงงาน ดึงการเติบโตออกจากเมืองอุตสาหกรรมที่อยูใกลชุมชนเมือง จะทําใหเกิดความแออัด 
มีผลกระทบตอการอยูอาศัยใชชีวิตประจําวันของคนในชุมชนเมือง 
 
  เกณฑการเลือกพ้ืนที่ มีดังนี้ 
  (1) พื้นที่ราบ ไมมีน้ําทวมขัง ความเอียงลาดไมเกินรอยละ 0.5 
  (2) เนื้อดินแข็ง ไมมีปญหาการสรางฐานรากอาคาร ไมเปนพื้นที่มีแหลงน้ําใตดินต้ืน หรือ
ใกลแหลงน้ําที่อาจทําใหสารพิษไหลปนเปอนลงแหลงน้ําได 
  (3) พื้นที่โลงกวาง เพื่อรองรับการขยายตัวและปองกันมลพิษกับพื้นที่โดยรอบ 
  (4) มีความพรอมดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน 
  (5) ไมกอใหเกิดผลกระทบกับชุมชน โบราณสถาน และพื้นที่ที่มีคุณคาตอระบบนิเวศ 
จุดเดนหรือที่หมายตาของเมือง 
  (6)  อยูในระยะที่สามารถใชบริการจากยานพาณิชยกรรมไดสะดวก เชน รานคาเบ็ดเตล็ด   
รานตัดผม รานอาหาร เปนตน ระยะเดินทางประมาณ 150-300 เมตร 
  (7)  ใกลยานพักอาศัยของคนงาน แตมีการปองกันมลพิษ เชน พื้นที่โลงวาง เปนตน 
  (8)  ขนาดแปลงพื้นที่อุตสาหกรรม สามารถกําหนดขอบเขตไดชัดเจนตามระยะการ
พัฒนา   
 
  แนวทางกําหนดขนาดพื้นที่ 
  (1) อุตสาหกรรมบริการที่ประกอบกิจการในตึกแถว หองแถว พื้นที่ไมควรมีขนาดต่ํากวา           
30.00 x 60.00 เมตร เพื่อปองกันเสียงและความสั่นสะเทือน 
  (2) อุตสาหกรรมการผลิต ขนาดพื้นที่ไมควรต่ํากวา 2-12 ไร แปลงที่ดินไดสัดสวน 
สามารถนํามารวมเปนแปลงใหญขนาด 60-100 ไร หรือใหญกวานี้ได เม่ืออุตสาหกรรมขยายตัว 
  (3) อุตสาหกรรมขนาดเล็กและอุตสาหกรรมขนาดกลาง เปนอุตสาหกรรมที่มีขนาด
คนงาน 50-100 คน และอุตสาหกรรมขนาดใหญ ขนาดคนงาน 800 คนตอผลัด ตองจัดใหมีเสน
ทางเขาออก   ไมปะปนกันระหวางพนักงานที่เดินทางมาทํางานโดยรถยนตหรือรถประจําทาง การ
เดินทางของคนงานแตละผลัดซึ่งจะตองมีรถรับสง และเสนทางรถบรรทุกวัตถุดิบและผลผลิต 
 
 



-3- 
 

  (4) ลานจอดรถที่เปนสวนประกอบของโรงงาน คลังสินคา พื้นที่อาคาร 300 ตารางเมตร 
ควรมีที่จอดรถ 1 คัน อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการวิจัย พื้นที่อาคาร 150 ตารางเมตร ที่จอดรถ 1 คัน 
สํานักงาน  100 ตารางเมตร ที่จอดรถ 1 คัน 
 

 3) กําหนดแนวทางการพัฒนา 
  การใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมในผังเมืองรวมของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
แบงเปนประเภทยอยตามลักษณะการผลิต ไดแก อุตสาหกรรมทั่วไป อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ และ
คลังสินคา แนวทางการจัดทําขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมมีดังนี้ 
  3.1)    การใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม (สีมวงแก) กําหนดใหใชประโยชนเพื่อ
การอุตสาหกรรมเทานั้น  หามการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย 
   การใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ (สีมวงออน) กําหนดใหใช
ประโยชนที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมเฉพาะกิจที่มีในชุมชน เชน การทอผา แกะสลัก ซอมรถยนต กลึง
และหลอหลอมโลหะ   วัสดุกอสราง เปนตน เปนอุตสาหกรรมใชแรงงานในชุมชน และเปนบริเวณที่มี
ความพรอมดานสาธารณูปโภค ตลอดจนบริการพื้นฐาน แตตองปองกันเหตุเดือดรอนรําคาญ และใหมีได
ตามบัญชีแนบทายขอกําหนดผังเมืองรวม 
   การใชประโยชนที่ดินประเภทคลังสินคา (สีเม็ดมะปราง) หมายถึงคลังเก็บสินคา โรง
เก็บพัสดุ โกดัง รวมถึง ยุงฉางที่เก็บพืชผลทางการเกษตร ทั้งนี้รวมถึงการใชประโยชนที่ดินที่เปนลาน
โลงเพื่อวางพัสดุขนาดใหญ (Container Yard) อาจกําหนดเปนพื้นที่บริเวณเฉพาะแหงที่มีความสะดวก
ในการขนสง เชน ทาเรือ สถานีรถไฟ เปนตน หรืออยูในบริเวณเฉพาะภายในอาณาเขตสถาน
ประกอบการที่ดําเนินกิจการเกี่ยวกับการคมนาคมและขนสง 
  3.2)    กําหนดความหนาแนน 
 

ตารางที่ 4.7-1 แสดงแนวทางกําหนดความหนาแนนของการใชประโยชนที่ดินประเภท
อุตสาหกรรม 

ประเภท 
ความหนาแนน 

คน / ไร FAR 
BCR 
รอยละ 

OSR 
รอยละ 

เขตอุตสาหกรรม 12 2.0 50 15 
นิคมอุตสาหกรรม 20-30 1.5 60 20 
คลังสินคา 12 1.0 50 40 
ท่ีมา : ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 
  3.3) กลุมกอนอาคาร (Building Bulk) 
    (1) ระยะถอยรน  อุตสาหกรรมทั่วไปและคลังสินคา ระยะหางระหวางตัวอาคาร จาก
แนวเขตแปลงที่ดิน ดานหนา 6.00 เมตร ดานขาง 3.00 เมตร อาคารคลุมดินรอยละ 70 
    อุตสาหกรรมหนักใกลที่อยูอาศัย ดานหนาและดานขางไมตํ่ากวา 6.00 เมตร 
อาคาร คลุมดินรอยละ 25 
   (2) ความสูงของอาคาร กลมกลืนกับบริเวณโดยรอบ 
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 4) มาตรการอื่นๆ 
        สิ่งที่ตองพิจารณาประกอบการจัดทําแผนผังใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม 
มีดังนี้ 
  (1) อุตสาหกรรมที่อยูในบริเวณเขตเมืองชั้นใน ควรเปนอุตสาหกรรมบริการที่ตองการ
ความรวดเร็วในการสงถึงมือผูบริโภคจํานวนมาก ไมตองการสถานที่เก็บกักสินคา หรือการขนสงขนาด
ใหญ เชน  อุตสาหกรรมเกี่ยวกับอาหาร ตัดเย็บเสื้อผา การพิมพ ซอมเครื่องใช เปนตน การจัดบริเวณ
ใหอยูในเมืองจะชวยลดตนทุนใหอุตสาหกรรมขนาดเล็กที่เพิ่งเติบโตใหดําเนินการได เมื่อจะขยาย
กิจการ จึงควรใหอยู      ชานเมือง 
  (2) อุตสาหกรรมที่อยูชานเมือง ควรเปนอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลาง จํานวน
คนงาน 50-100 คน รวมทั้งอุตสาหกรรมที่มีเครื่องจักร 50 แรงมาขึ้นไป กําหนดใหอยูในบริเวณ
เสนทางสายหลัก      ที่มีความสะดวกในการเดินทางและขนสง เวนระยะหางจากเขตทาง 100 เมตร 
  (3) อุตสาหกรรมขนาดใหญ พื้นที่ 50 ไรขึ้นไป คนงาน 800 คนตอผลัด ตองจัดวางระบบ
คมนาคมขนสง ไมใหปะปนกัน ระหวางการเดินทางของพนักงาน การเดินทางเขามาทํางานของ
คนงาน     แตละผลัด และการขนสงวัตถุดิบและผลผลิต 
   อุตสาหกรรมการคนควาวิจัย การทดลอง เปนอุตสาหกรรมที่ตองใชผูมีความรูความ
เชี่ยวชาญเฉพาะ รายไดสูง ที่พักของคนงานและพนักงานจึงเปนยานที่อยูอาศัยชั้นดี ราคาแพง สําหรบั
อุตสาหกรรมที่ใชกําลังแรงงาน รายไดนอย ที่พักคนงานควรอยูใกลโรงงาน ควรมีถนนสายรองแยก
จากการขนสงวัตถุดิบหรือผลผลิต  
  (4) การกําหนดพื้นที่อุตสาหกรรมใหอยูนอกเมือง ตองระมัดระวังผลกระทบที่มีตอการ
ดํารงอยูของเมือง เพราะจะทําใหเมืองขาดความสมบูรณเนื่องจากแรงงานและเศรษฐกิจจะยายมาอยู
ใกลโรงงาน          ดึงการเติบโตออกจากเมือง การกําหนดใหอุตสาหกรรมบางชนิด โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กใหเปนสวนหนึ่งของเมือง โดยมีมาตรการปองกันผลกระทบ
สิ่งแวดลอม จะทําใหเศรษฐกิจของเมืองดําเนินตอไปได 
  (5) การพิจารณายายอุตสาหกรรมจากในเมืองมาอยูรอบนอก ควรพิจารณาจากความ
คุมคาการใชประโยชนที่ดิน ปญหาจราจร และความเหมาะสมของพื้นที่กับเทคโนโลยีการผลิต 
 
 

------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 



ขอกําหนดผังเมืองรวม 
  
 ขอกําหนด (Stipulation) ในผังเมืองรวม เปนสวนหนึ่งของแผนผังซึ่งระบุในพระราชบัญญัติ
การ        ผังเมือง พ.ศ.2518 มาตรา 17 (3) ใหแผนผังพรอมดวยขอกําหนดเปนสิ่งที่ตองนําไปปด
ประกาศใหประชาชนรับทราบ เพื่อใหผูมีสวนไดเสียสามารถยื่นคํารองขอแกไข เปลี่ยนแปลง หรือ
ยกเลิกขอกําหนดไดภายใน 90 วัน นับต้ังแตวันปดประกาศ คํารองขอดังกลาวจะไดรับการพิจารณา
จากคณะกรรมการผังเมืองกอนดําเนินการออกกฎกระทรวงใชบังคับผังเมืองรวมตอไป 
 
           ขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน    

 

 การใชประโยชนที่ดินแตละประเภทจะแบงเปนบริเวณ และมีขอกําหนดระบุการใชประโยชน
ที่ดินโดยมุงหมายใหเปนไปเพื่อผลตอการสรางเสริมสุขลักษณะ ความปลอดภัยของประชาชน และ
สวัสดิภาพของสังคม ควบคูกับเงื่อนไขตามขอจํากัดและศักยภาพทางกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม
ของเมืองที่มีในพื้นที่แตละบริเวณ   
 

  การควบคุมการใชประโยชนที่ดิน (Land Use Control)  
 

 การควบคุมการใชประโยชนที่ดินจะระบุถึงกิจกรรมที่อนุญาตใหมี ไมอนุญาตใหมี หรือ
อนุญาตใหมีตามเงื่อนไขที่ระบุในแตละประเภทการใชประโยชนที่ดิน ทั้งนี้เพื่อใหการใชประโยชนที่ดิน
เปนไปตามนโยบายของผังเมืองรวม ปองกันความขัดแยงระหวางกิจกรรม (Nonconforming Use) ใน
บริเวณนั้น 

 

 กิจกรรมที่ระบุในขอกําหนดไดแก 
 (1) โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 

  (2) สถานที่บรรจุกาซ สถานที่เก็บกาซ และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการ
บรรจุกาซปโตรเลียมเหลว 
  (3) การทําผลิตภัณฑคอนกรีตผสมที่ไมเขาขายโรงงาน 
  (4) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมาย
วาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 
  (5) การเลี้ยงสัตวทุกชนิดเพื่อการคา ที่อาจกอเหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวยการ
สาธารณสุข 
  (6) การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเค็ม  น้ํากรอย 
  (7) สุสานและฌาปนสถาน  ตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 
  (8) โรงแรม ตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 
  (9) โรงมหรสพตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
  (10) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
  (11) การจัดสรรที่ดิน 
  (12) การอยูอาศัย 
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  (13) การประกอบพาณิชยกรรม 
  (14) สถานีบริการกาซหรือสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 
  (15) สํานักงาน 
  (16) การติดต้ังหรือกอสรางปายโฆษณา 
  (17) สถานที่เก็บสินคา  สถานีรับสงสินคาหรือการประกอบกิจการรับสงสินคา 
  (18) ศูนยการประชุมหรืออาคารแสดงสินคา 
  (19) ตลาด 
  (20) โรงฆาสัตวหรือโรงพักสัตว ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการฆาสัตวและจําหนาย
เนื้อสัตว 
  (21) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
  (22) สวนสนุกหรือสวนสัตว 
  (23) สถานศึกษา 
  (24) สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
  (25) สถานสงเคราะหหรือรับเล้ียงเด็ก 
  (26) สถานสงเคราะหหรือรับเล้ียงคนชรา 
  (27) การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
  (28) การกําจัดวัตถุอันตราย ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 
  (29) การซื้อขายหรือเก็บชิ้นสวนเครื่องจักรกลเกา 
  (30) การซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
 

  นอกจากระบุกิจกรรมที่อนุญาต ไมอนุญาตหรืออนุญาตโดยมีเงื่อนไขแลว การควบคุม
การใชประโยชนที่ดินยังมีการระบุใหใชเพื่อกิจการอื่นไดไมเกินรอยละของที่ดินแตละบริเวณที่กําหนด 
กิจการดังกลาวหมายถึงกิจการอื่นที่มิไดระบุวาอนุญาต ไมอนุญาตหรืออนุญาตโดยมีเงื่อนไข 
โดยทั่วไปกําหนดดวยขนาดพื้นที่อาคารและขนาดความกวางของเขตทางถนนที่เปนที่ต้ังของอาคาร
หรือกิจการนั้น  
 
 ขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินของกรมโยธาธิการและผังเมืองปจจุบัน ประกอบดวย
ขอกําหนดเกี่ยวกับการใชประโยชนที่ดินหลัก การใชประโยชนที่ดินรอง และขอหามตามที่ระบุ การ
กําหนดการใชประโยชนที่ดินหลักเปนไปตามกิจกรรมของการใชที่ดินแตละประเภท การใชประโยชน
ที่ดินรอง เปนการใชตามกิจกรรมอื่นที่ไมเปนอุปสรรคตอการใชประโยชนที่ดินหลัก โดยยอมใหมีไดใน
สัดสวนรอยละที่เปนสวนนอย สวนการใชประโยชนที่ดินที่หาม เปนกิจกรรมที่เปนอุปสรรคตอการใช
ประโยชนที่ดินหลัก โดยระบุเปนรายการกิจกรรมที่หาม 
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 ขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา   
 

 เปนการใชประโยชนที่ดินเพื่อเปนแหลงการจางงาน แหลงผลิตสินคาอุปโภคบริโภค การเก็บ
รักษาผลผลิตและสินคา ทําใหเกิดการใชประโยชนในทรัพยสินและสงเสริมการเศรษฐกิจของเมือง 
ขณะเดียวกันก็กอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนที่ตองมีมาตรการปองกัน 
  กิจกรรมที่หามในการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม  เปนกิจกรรมที่อาจไดรับ
อันตรายจากอุตสาหกรรม เชน สถานที่บรรจุกาซ โรงแรม โรงมหรสพ สถานศึกษา เปนตน 
  กิจกรรมรองหรือกิจกรรมที่ยอมใหมีการใชประโยชนไดอยางมีเงื่อนไข เปนกิจกรรมที่
จัดเปนสวัสดิการสําหรับคนงาน เชน สถานพยาบาลที่ไมมีการพักคางคืน   ที่อยูอาศัยรวม         
พาณิชยกรรมที่พื้นที่ไมเกิน 100 ตารางเมตร  เปนตน 
 
 

_________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การปฏิบัติใหเปนไปตามกฎกระทรวง 
 

        เมื่อมีกฎกระทรวงใชบังคับผังเมืองรวมแลว หามบุคคลใดใชประโยชนที่ดินหรือ
ปฏิบัติการใดใดที ่ขัดกับขอกําหนดของผังเมืองรวมนั้น (มาตรา 27) การปฏิบัติใหเปนไปตาม
ขอกําหนดในผังเมืองรวม    หลักเกณฑที่สําคัญมีดังนี้ 
   1.   การปฏิบัติใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามที่ได
จําแนกประเภท 
                             เปนเรื ่องเกี่ยวของกับการอนุญาตกอสรางอาคารและการอนุญาตประกอบ
กิจการทุกประเภทตามที่ระบุไวในขอกําหนด   
   การอนุญาตกอสรางอาคาร รวมถึงการดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงการใชประโยชน
อาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ผูมีอํานาจหนาที่อนุญาตไดแก นายกเทศมนตรี 
(ในเขตเทศบาล)  ผูวาราชการจังหวัด (ในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
(ในเขตกรุงเทพมหานคร) ปลัดเมืองพัทยา (ในเขตเมืองพัทยา) และหัวหนาคณะผูบริหารสวนทองถิ่น 
(ในเขตที่มีประกาศกําหนดใหเปนราชการสวนทองถิ่น) 
 

   การอนุญาตกอสราง ตองทําการตรวจสอบกับกฎกระทรวง ดังนี้ 
   (1.1) ที่ตั ้งแปลงที ่ดินที ่ขออนุญาต ตั้งอยู ในเขตผังเมืองรวมหรืออยู นอกเขต 
กรณีที่คาบเกี่ยวระหวางในเขตผังเมืองรวมกับนอกเขตผังเมืองรวม ใหคิดเฉพาะสวนที่อยูในเขต 
   (1.2) ประเภทของกิจการในแปลงที่ดินที่ขออนุญาต ต้ังอยูในบริเวณที่กําหนดการ
ใชประโยชนที่ดินเปนประเภทใด ตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภททาย
กฎกระทรวง และรายการประกอบผัง กรณีที่คาบเกี่ยวระหวางการใชประโยชนที่ดินหลายประเภท ให
คิดแยกสวนกัน 
   (1.3) ตรวจสอบขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน ที่ระบุตามแผนผังการใช
ประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภท กรณีตรงกับการใชประโยชนที่ดินหลัก สามารถอนุญาตสราง
ได กรณีตรงกับขอหาม ไมอนุญาตการกอสราง และกรณีที่กําหนดใหเปนการใชประโยชนเพื่อกิจการ
อื่น ซึ่งเปนการใชประโยชนที่ดินรอง อนุญาตกอสรางไดในเนื้อที่ที่เหลือเปนรอยละที่ระบุในขอกําหนด 
 

   การอนุญาตประกอบกิจการ เปนอํานาจหนาที่ของหนวยงานท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับ
กิจการนั้น  เชน อุตสาหกรรมจังหวัด อนุญาตประกอบกิจการอุตสาหกรรม เปนตน การดําเนินการมี
วิธีการเชนเดียวกับการอนุญาตกอสรางอาคาร คือ ตรวจสอบกับกฎกระทรวงและขอกําหนด อนุญาต
ในกรณีที่ขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินไมระบุวาเปนกิจกรรมที่หาม  
 

   สําหรับกรณีที่ระบุการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่นเปนรอยละ  มีหลักการคิดดังนี้ 
   (1) วัดเนื้อที่แตละบริเวณตามหมายเลขที่กําหนดในแผนผังกําหนดการใชประโยชน
ที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวงจนครบทุกบริเวณตามรายการประกอบผัง 
   (2) นําเนื้อที่ที่วัดไดแตละบริเวณ มาคํานวณหาเนื้อที่ที่เปนการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทกิจการอื่น ตามสัดสวนที่ระบุในขอกําหนดใหใชเพื่อกิจการอื่น 
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   (3) วัดเนื้อที่การใชประโยชนที่ดินประเภทกิจการอื่น ที่มีอยูกอนกฎกระทรวงใช
บังคับผังเมืองรวมในแตละบริเวณ 
   (4) นําเนื้อที่ตามขอ 3 หักออกจากขอ 2 จะเหลือเนื้อที่ที่เปนการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทกิจการอื่นที่สามารถอนุญาตได 
 

   การใชประโยชนที่ดินประเภทกิจการอื่น ไดแก  เนื้อที่ที่เปนผลรวมของการใช
ดังตอไปนี้ 
   (1) พื้นที ่ที ่มีการใชประโยชนเปนอาคารสิ ่งกอสราง และมิใชอาคารสิ่งกอสราง 
เชน สนามกอลฟ เปนตน 
   (2) พื้นที่ที่กฎหมายกําหนด เปนเงื่อนไขที่จะตองมีในการกอสรางอาคาร เชน ที่
จอดรถ ระยะเวนหาง ที่วาง เปนตน 
   (3)  พื้นที่ที่มีการใชประโยชนตอเนื่อง เพื่อเปนสวนประกอบเนื่องดวยกิจกรรมของ
อาคารนั้น  เชน เรือนเพาะชําตนไมของโรงแรม ลานตากขาวเปลือกของโรงสี โกดังเก็บวัตถุดิบของ
โรงงาน เปนตน 
 

   กรณีที ่มีการใชประโยชนที ่ดินหลายอยางในอาคารเดียวกัน ใหถือตามการใช
ประโยชนหลักในอาคารหลังนั้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     ภาพแสดงวิธีการคิดพื้นที่ที่มีการใชประโยชน 
 
 

    การปฏิบัติในกรณีการใชประโยชนที่ดินที่มีมากอนประกาศกฎกระทรวง และ
เจาของหรือผูครอบครองตองการใชประโยชนเชนนั้นตอไป  สามารถอนุญาตใหขยายระยะเวลาการ
ประกอบกิจการไดตอไป  เวนแตกิจการนั้นขัดตอนโยบายของผังเมืองรวมในสาระสําคัญเกี่ยวกับ
สุขลักษณะ ความปลอดภัยของประชาชน  และสวัสดิภาพของสังคม ซึ่งคณะกรรมการผังเมืองจะเปนผู
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการใหเปลี่ยนแปลงหรือระงับกิจการดังกลาวได โดยคํานึงถึงการ
ลงทุน ประโยชนหรือความเดือดรอนรําคาญที่ประชาชนไดรับจากกิจการนั้น 
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    สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  กําหนดเกณฑการวินิจฉัยกรณีการใชประโยชน
ที่ดินที่มีมากอนกฎกระทรวงใชบังคับผังเมืองรวม ไวเปนหลักปฏิบัติดังนี้ 
   (1) ถาไมมีกฎหมายหามหรือกําหนดหลักเกณฑไวเปนการเฉพาะวาตองไดรับ
อนุญาตหรืออนุมัติจากหนวยงานใด  ตองพิจารณาขอเท็จจริงเปนการเฉพาะราย 
   (2) ถามีกฎหมายหามหรือกําหนดหลักเกณฑไวเปนการเฉพาะวาตองไดรับอนุญาต
หรืออนุมัติจากหนวยงานใด หรือตองดําเนินการตามขั้นตอนใดกอน ตองพิจารณาจากการไดรับอนุมัติ
หรืออนุญาตหรือการปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายเปนสําคัญ หากคาบเกี่ยวกับกฎหมายหลายฉบับ 
การปฏิบัติตามฉบับหนึ่งฉบับใดหรือขั้นตอนของกฎหมายใดแลว และตองเปนกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
การใชที่ดินและอาคารนั้นโดยตรง  ถือวามีการใชประโยชนมากอน 
      กรณีที่มีการดําเนินการตามกฎหมายหรือขั้นตอนที่ไมเกี่ยวกับการใชที่ดินและ
อาคารโดยตรง เชน รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมซึ่งเปนเงื่อนไขของการสงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมกอนที่จะไดรับอนุญาตการใชที่ดิน ไมใชการอนุญาตเกี่ยวกับการใชที่ดินและ
อาคารโดยตรง จึงไมเขาขายการใชประโยชนที่ดินมากอน 
   (3)  คําวา “การใชประโยชนที่ดินมากอน....... และจะใชประโยชนเชนนั้นตอไป” ตามนัย
มาตรา 27 วรรคสองแหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 หมายความวา กอนที ่จะมี
กฎกระทรวงใชบังคับผังเมืองรวม เจาของหรือผูครอบครองที่ดินเคยใชประโยชนอยูอยางไร แมตอมาจะ
มีประกาศกฎกระทรวงออกมาใชบังคับก็ยังคงใชประโยชนที่มีอยูนั้นไดตอไปอยางตอเนื่อง แตหาก
เปลี่ยนการใชประโยชนจะตองเปนไปตามที่กฎกระทรวงกําหนด 
    กรณีเปลี่ยนเจาของหรือผูครอบครองที่ดินที่เคยมีมากอน แมจะเปนกิจการเดิม
ก็ตามยอมไมอาจถือไดวาเปนการใชประโยชนที่ดินมากอน แตสามารถใชประโยชนตอไปได ถาไม
ขัดแยงกับขอกําหนด 
    กรณียื่นขออนุญาตกอสรางอาคาร แตยังไมไดรับใบอนุญาต ระหวางรอ
ใบอนุญาตนั้นมีประกาศกฎกระทรวงใชบังคับผังเมืองรวมก็ไมอาจนับไดวาเปนการใชประโยชนแลว     
   (4) การใชประโยชนที่ดินที่มีกฎหมายอื่นทับซอน จะตองคํานึงถึงวัตถุประสงคเปน
หลักและอาจใชควบคู ก ันได เชน กฎหมายวาดวยการผังเมืองมีว ัตถุประสงคควบคุมการใช
ประโยชนที่ดิน สวนกฎหมายควบคุมอาคาร มีวัตถุประสงคควบคุมเกี่ยวกับตัวอาคาร  ดานความ
แข็งแรงมั่นคงของอาคาร  เปนตน แตถาขัดแยงกันในขอกําหนดเดียวกัน  การบังคับตามกฎหมายผัง
เมืองมีผลเหนือกวา 
   (5) การใชประโยชนที่ดินตามขอกําหนด จะตองคํานึงถึงวัตถุประสงคของแตละ
ประเภทเปนหลัก ดังกรณีตัวอยางเชน กรมการศาสนาขออนุญาตสรางอาคารพาณิชยในเขตจัดหา
ผลประโยชน เพื่อนํารายไดมาใชเพื่อการศาสนา เปนกรณีที่ไมอาจกระทําได ทั้งนี้เพราะขอกําหนดระบุ
ใหใชประโยชนเพื่อการศาสนาหรือเกี่ยวของกับศาสนา การศึกษาหรือสาธารณประโยชนเทานั้น    
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   กรณีการใชประโยชนที่ดินประเภทสถาบันราชการ สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
หนวยราชการขอสรางที ่อยู อาศัยใหเชาเก็บผลประโยชนก็ไมอาจทําได เพราะไมเปนการใช
ประโยชนเพื่อกิจการของรัฐหรือเกี่ยวกับการสาธารณประโยชน สาธารณูปโภคสาธารณูปการตาม
ขอกําหนด   
 

   กรณีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร  สามารถใชประโยชนที่ดินเพื่อ
เปนสถาบันราชการได  ทั้งนี้เพราะมิไดมีวัตถุประสงคดังเชนธนาคารพาณิชยทั่วไปที่ประกอบธุรกิจเชิง
กําไร  แตธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรประกอบธุรกิจที่สงเสริมเกษตรกรรม  จึงเปน
การใชประโยชนเพื่อกิจการของรัฐ   เกี่ยวของกับการสาธารณประโยชน   
 

 2. การปฏิบัติใหเปนไปตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง 
  แผนผังแสดงโครงการคมนาคมขนสงทายกฎกระทรวง เปนแผนผังกําหนดโครงขาย
เสนทาง   รูปแบบและขนาด ประกอบดวยโครงการ 2 ประเภท คือ ถนนเดิมขยายและถนนโครงการ 
ถนนเดิมขยาย  หมายถึงถนนที่มีอยูเดิม กําหนดใหขยายเขตทางตามรูปแบบที่เสนอ     สําหรับถนน
โครงการ หมายถึงถนนที่กําหนดใหกอสรางใหม ตามแนวโครงขายและรูปแบบที่เสนอ 
  รูปแบบถนน ขนาดความกวางของเขตทางและชองจราจร กําหนดดวยเครื่องหมายสีและ
พยัญชนะ เรียงลําดับขนาดจากเล็กไปใหญ   
 

  ขอกําหนดของแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง มีลักษณะเปนขอเสนอแนะการ
พัฒนาระบบถนน โดยการควบคุมการใชประโยชนที่ดินตามแนวถนนที่เสนอแนะ เพื่อปองกันการ
ขยายตัวของอาคารสิ่งกอสรางที่อาจเปนอุปสรรคตอไปภายหนา ลักษณะของขอกําหนดเขียนตอจากขอ
กําหนดการใชประโยชนที่ดิน 2 รูปลักษณะ คือ 
  (1) ขอกําหนดที่เขมงวด โดยระบุกิจกรรรมที่ยอมใหมีไดเทานั้น เชน ใหมีการสรางถนน
และสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่เกี่ยวของ การเกษตรกรรมหรือเกี่ยวของกับเกษตรกรรมที่มิใชอาคาร
ขนาดใหญ สูงไมเกิน 9.00 เมตร รั้วหรือกําแพง เปนตน 
  (2) ขอกําหนดที่ผอนคลาย ระบุกิจกรรมที่ยอมใหมีไดมากขึ้น เชน ยอมใหมีอาคารอยู
อาศัยที่มิใชอาคารสูงเกิน 9.00 เมตร อาคารขนาดใหญ หองแถว ตึกแถว บานแถว หรือเปนสวนหนึ่ง
ของการจัดสรรที่ดิน  เปนตน 
  

---------------------------------- 
  

 
 
 
 
 


