เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๓๓ ง

หน้า ๑๘๙
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕

ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินเพือ่ ประโยชน์ในการวาง
และจัดทําผังเมืองรวมในท้องที่จังหวัดระยอง
พ.ศ. ๒๕๕๕
ตามที่ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่จะทําการสํารวจเพื่อการวางและจัดทํา
ผังเมืองรวม ในท้องที่ ๗๐ จังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งใช้บังคับในท้องที่จังหวัดระยองด้ว ย และเพื่อ
ประโยชน์ในการวางและจัด ทําผังเมืองรวมตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว อาศัย อํานาจตามความใน
มาตรา ๑๕ (๓) แห่ ง พระราชบัญ ญัติ การผั งเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ อั น เป็น กฎหมายที่ มีบ ทบั ญ ญั ติ
บางประการเกี่ย วกับการจํากัด สิท ธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๑
และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย บัญ ญัติให้กระทําได้โ ดยอาศัย อํานาจตาม
บทบัญ ญั ติแ ห่ งกฎหมาย ผู้ ว่ าราชการจั งหวั ด ปฏิ บัติ ร าชการแทนอธิ บ ดีก รมโยธาธิก ารและผั ง เมื อ ง
ในฐานะเจ้าพนักงานการผัง โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมือง จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“อาคารพาณิช ยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง” หมายความว่า อาคารที่ใช้ประโยชน์เพื่อการ
พาณิช ยกรรมในอาคารหลั งเดีย วหรือ หลายหลัง ที่ มีพื้น ที่ ใช้ส อยอาคารรวมกั น เพื่อ ประกอบกิ จการ
ขายปลีกขายส่งสินค้าอุปโภคและบริโภคหลายประเภทที่ใช้ในชีวิตประจําวัน ตั้งแต่ ๓๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
แต่ไม่หมายความรวมถึงตลาดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และอาคารที่ใช้ดําเนินการเพื่อส่งเสริม
หรือจําหน่ายสินค้าซึ่งเป็นผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ของชุมชน
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับในท้องที่จังหวัด ระยอง แต่ทั้งนี้ไม่หมายความรวมถึงบริเวณ
ตามกฎกระทรวงกํ า หนดบริ เ วณห้ า มก่ อ สร้ า ง ดั ด แปลง หรื อ เปลี่ ย นการใช้ อ าคารบางชนิ ด หรื อ
บางประเภท ในพื้ น ที่ บ างส่ ว นในท้ อ งที่ ตํ า บลหนองตะพาน และตํ า บลตาขั น อํ า เภอบ้ า นค่ า ย
และตํ าบลน้ํ าคอก ตํา บลทับ มา ตํา บลเชิ งเนิน ตํา บลนาตาขวั ญ ตํ าบลบ้ านแลง ตํ าบลเนิน พระ
ตําบลท่าประดู่ และตําบลปากน้ํา อําเภอเมืองระยอง จังหวัด ระยอง พ.ศ. ๒๕๔๗ กฎกระทรวง
กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัด แปลง หรือเปลี่ย นการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในพื้น ที่
บางส่วนในท้องที่ตําบลตะพง อําเภอเมืองระยอง จังหวัด ระยอง พ.ศ. ๒๕๔๗ กฎกระทรวงกําหนด
บริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ย นการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในพื้น ที่บางส่ว น
ในท้องที่ตําบลแกลง และตําบลเพ อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง พ.ศ.๒๕๔๗ กฎกระทรวงกําหนด
บริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ย นการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในพื้น ที่บางส่ว น
ในท้องที่ตําบลมาบข่า กิ่งอําเภอนิคมพัฒนา อําเภอบ้านค่าย ตําบลห้วยโป่ง ตําบลมาบตาพุด ตําบลทับมา
และตํ า บลเนิ น พระ อํ า เภอเมื อ งระยอง และตํ า บลสํ า นั ก ท้ อ น ตํ า บลบ้ า นฉาง และตํ า บลพลา
อําเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๔๗ และกฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง
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หรือเปลี่ย นการใช้ อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในพื้ น ที่บางส่ว นในท้อ งที่ตํา บลทางเกวี ย นและ
ตําบลวังหว้า อําเภอแกลง จังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๔๗
ข้อ ๓ ที่ดินในบริเวณท้องที่ตามข้อ ๒ ห้ามไม่ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้
หรื อ เปลี่ ย นการใช้ เ ป็ น อาคารพาณิ ช ยกรรมประเภทค้ า ปลี ก ค้ า ส่ ง ที่ มี พื้ น ที่ ใ ช้ ส อยอาคารรวมกั น
เพื่ อ ประกอบกิ จ การขายปลี ก ขายส่ ง สิ น ค้ า อุ ป โภคและบริ โ ภคหลายประเภทที่ ใ ช้ ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น
ตั้งแต่ ๓๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป เว้นแต่บริเวณท้องที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลบ้านปลวกแดง
อําเภอปลวกแดง
(๒) ในท้องที่ตําบลหนองบัว
อําเภอบ้านค่าย
ทั้ ง นี้ ในท้ อ งที่ ต าม (๑) ให้ ดํ า เนิ น การเป็ น อาคารพาณิ ช ยกรรมประเภทค้ า ปลี ก ค้ า ส่ ง
ได้ ต ามขนาดและหลั ก เกณฑ์ ต ามที่ กํ าหนดไว้ ใ นข้อ ๔ และในท้ องที่ ต าม (๒) ให้ ดํ าเนิ น การเป็ น
อาคารพาณิ ช ยกรรม ประเภทค้ าปลี ก ค้ าส่ ง ได้ ต ามขนาดและหลั ก เกณฑ์ ต ามที่ กํ า หนดไว้ ใ นข้ อ ๔
หรือข้อ ๕ แล้วแต่กรณี
ข้อ ๔ การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้เป็นอาคารพาณิชยกรรม
ประเภทค้าปลีกค้าส่ง ที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกัน เพื่อประกอบกิจการขายปลีกขายส่งสินค้าอุปโภค
และบริโภคหลายประเภทที่ใช้ในชีวิตประจําวัน ตั้งแต่ ๓๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ที่ดินแปลงที่ตั้งอาคารจะต้องอยู่ติดถนนสาธารณะที่มีช่องทางจราจรไม่น้อยกว่า ๔ ช่องทาง
หรือมีขนาดเขตทางไม่น้อยว่า ๒๐ เมตร และจะต้องบรรจบกับถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางที่เท่ากัน
หรือมากกว่า
(๒) แนวศูนย์กลางปากทางเข้าออกของรถยนต์ต้องอยู่ห่างจากทางร่วมทางแยกที่เป็นทางบรรจบกัน
ของถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางตั้งแต่ ๑๔ เมตรขึ้นไป ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร
(๓) พื้น ที่ใช้สอยรวมของกิจกรรมทุกประเภทในอาคารพาณิช ยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ ง
ให้มีอัตราส่วนของพื้นที่อาคารคลุมดินต่อพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารไม่เกิน ๐.๓
(๔) มีอัต ราส่ว นของพื้น ที่ใช้สอยรวมของอาคารต่อพื้น ที่ข องแปลงที่ดิน ที่ใช้เป็น ที่ตั้งอาคาร
ไม่เกิน ๑.๕
(๕) มีอัตราส่วนของพื้นที่ว่างที่จัดให้เป็นสวนหรือบริเวณปลูกต้นไม้ หรือการนันทนาการต่อพื้นที่
ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐
(๖) ที่ว่างด้านหน้าของอาคาร ห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่น หรือริมเขตทางของถนนสาธารณะ
ไม่น้อยกว่า ๓๕ เมตร โดยวัด ระยะจากขอบนอกสุด ของอาคารถึง เขตที่ดิน ของผู้อื่น หรือริมเขตทาง
ด้านที่ติดกับแปลงที่ดิน ที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
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(๗) ที่ว่างด้า นข้างและด้านหลังของอาคาร ห่างจากเขตที่ ดิน ของผู้อื่น หรือ ริมเขตทางของ
ถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร และ ๑๕ เมตร ตามลําดับ โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคาร
ถึงเขตที่ดินของผู้อื่นหรือริมเขตทางด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
(๘) อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งต้องมีร ะยะห่างจากแนวเขตที่ดิน ซึ่งเป็นที่ตั้ง
อาคาร ศูนย์ราชการ ศาสนสถาน โบราณสถาน และสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร โดยวัดระยะ
จากขอบนอกสุดของอาคารที่ขออนุญาตถึงแนวเขตที่ดินของสถานที่ดังกล่าว
(๙) มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า ๑ คัน ต่อพื้นที่อาคาร ๒๐ ตารางเมตร เศษของ ๒๐ ตารางเมตร
ให้คิดเป็น ๒๐ ตารางเมตร
(๑๐) ที่ พั ก มู ล ฝอยต้ อ งมี ร ะยะห่ า งจากเขตที่ ดิ น ของผู้ อื่ น หรื อ ถนนสาธารณะไม่ น้ อ ยกว่ า
๑๐ เมตร และต้องมีระยะห่างจากสถานที่ประกอบอาหารและสถานที่เก็บอาหารไม่น้อยกว่า ๔ เมตร
แต่ถ้าที่พักมูลฝอย มีขนาดความจุเกิน ๓ ลูกบาศก์เมตร ต้องมีระยะห่างจากสถานที่ดังกล่าวไม่น้อยกว่า
๑๐ เมตร และสามารถขนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก
(๑๑) กรณีอาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้แ หล่งสาธารณะ เช่น แม่น้ํา คู คลอง ลําธาร
หรือลํากระโดง ต้องมีที่ว่างอันปราศจากอาคารและสิ่งก่อสร้างใดๆ ในด้านที่ติดกับแหล่งน้ําสาธารณะนั้น
ถ้าแหล่งน้ําสาธารณะนั้น มีความกว้างน้อยกว่า ๑๐ เมตร ต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่า ๓ เมตร แต่ถ้า
แหล่งน้ําสาธารณะนั้นมีความกว้างตั้งแต่ ๑๐ เมตรขึ้นไป ต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่า ๖ เมตร สําหรับ
อาคารที่ ก่ อสร้ า งหรื อดั ด แปลงใกล้ แ หล่ ง น้ํ าสาธารณะขนาดใหญ่ เช่น บึง ทะเล หรือ ทะเลสาบ
ต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร
ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ย นแปลงการใช้เป็น อาคาร
พาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง ที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารร่วมกัน เพื่อประกอบกิจการขายปลีกขายส่ง
สิน ค้าอุปโภคและบริโ ภคหลายประเภทที่ใช้ในชีวิต ประจําวัน เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ต้องเป็น ไป
ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ที่ดินแปลงที่ตั้งอาคารจะต้องอยู่ติดทางหลวงแผ่นดินที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๔๐ เมตร
(๒) แนวศูนย์กลางปากทางเข้าออกของรถยนต์ต้องอยูห่ ่างจากทางร่วมทางแยกที่เป็นทางบรรจบกัน
ของถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางตั้งแต่ ๑๔ เมตรขึ้นไป ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เมตร และมีทางคู่ขนาน
กับถนนสาธารณะเชื่อมต่อกับทางเข้าออกของรถยนต์
(๓) พื้น ที่ใช้สอยรวมของกิจกรรมทุกประเภทในอาคารพาณิช ยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ ง
ให้มีอัตราส่วนของพื้นที่อาคารคลุมดินต่อพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารไม่เกิน ๐.๒
(๔) มีอัต ราส่ว นของพื้น ที่ใช้สอยรวมของอาคารต่อพื้น ที่ข องแปลงที่ดิน ที่ใช้เป็น ที่ตั้งอาคาร
ไม่เกิน ๑.๕
(๕) มีอัตราส่วนของพื้นที่ว่างที่จัดให้เป็นสวนหรือบริเวณปลูกต้นไม้ หรือการนันทนาการต่อพื้นที่
ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๓๓ ง

หน้า ๑๙๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕

(๖) มีที่ว่างด้านหน้าของอาคาร ห่างจากริมเขตทางของถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า ๗๕ เมตร
โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงเขตที่ดินของผู้อื่นหรือริมเขตทางด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็น
ที่ตั้งอาคาร
(๗) มีที่ว่างด้านข้างและด้านหลังของอาคาร ห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่น หรือริมเขตทางของ
ถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงเขตที่ดินของผู้อื่นหรือ
ริมเขตทางด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
(๘) อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งต้องมีร ะยะห่างจากแนวเขตที่ดิน ซึ่งเป็นที่ตั้ง
อาคารศูนย์ราชการ ศาสนสถาน โบราณสถาน และสถานศึกษาไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เมตร โดยวัดระยะ
จากขอบนอกสุดของอาคารที่ขออนุญาตถึงแนวเขตที่ดินของสถานที่ดังกล่าว
(๙) มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า ๑ คัน ต่อพื้นที่อาคาร ๒๐ ตารางเมตร สําหรับ ๑,๐๐๐
ตารางเมตรแรก ส่วนที่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ให้คิดในอัตรา ๑ คัน ต่อพื้นที่อาคาร ๔๐ ตารางเมตร
เศษของ ๔๐ ตารางเมตรให้คิดเป็น ๔๐ ตารางเมตร
(๑๐) ที่ พั ก มู ล ฝอย ต้ อ งมี ร ะยะห่ า งจากเขตที่ ดิ น ของผู้ อื่ น หรื อ ถนนสาธารณะไม่ น้ อ ยกว่ า
๑๐ เมตร และต้องมีระยะห่างจากสถานที่ประกอบอาหารและสถานที่เก็บอาหารไม่น้อยกว่า ๔ เมตร
แต่ถ้าที่พักมูลฝอย มีขนาดความจุเกิน ๓ ลูกบาศก์เมตร ต้องมีระยะห่างจากสถานที่ดังกล่าวไม่น้อยกว่า
๑๐ เมตร และสามารถขนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก
(๑๑) กรณีอาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้แหล่งน้ําสาธารณะ เช่น แม่น้ํา คู คลอง ลําธาร
หรือลํากระโดง ต้องมีที่ว่างอันปราศจากอาคารและสิ่งก่อสร้างใดๆ ในด้านที่ติดกับแหล่งน้ําสาธารณะนั้น
ถ้าแหล่งน้ําสาธารณะนั้น มีความกว้างน้อยกว่า ๑๐ เมตร ต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่า ๓ เมตร แต่ถ้า
แหล่งน้ําสาธารณะนั้นมีความกว้างตั้งแต่ ๑๐ เมตรขึ้นไป ต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่า ๖ เมตร สําหรับ
อาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลง ใกล้แหล่งน้ําสาธารณะขนาดใหญ่ เช่น บึง ทะเล หรือทะเลสาบ ต้องมี
ที่ว่างไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร
ข้อ ๖ ให้ผู้มีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมหรืออนุญาตการก่อสร้างอาคารหรือผู้มีอํานาจหน้าที่
ในการควบคุมหรื ออนุญ าตการประกอบกิจการในเขตท้องที่จังหวัด ระยอง ปฏิบัติก ารให้เป็น ไปตาม
ประกาศนี้
ข้อ ๗ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
เสนีย์ จิตตเกษม
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ปฏิบตั ิราชการแทน
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
เจ้าพนักงานการผัง

