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ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง 
เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑการใชประโยชนในทรัพยสินเพื่อประโยชนในการวาง 

และจัดทําผังเมืองรวมในทองที่จังหวัดเพชรบุรี 
พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

 

 

ตามที่ไดมีการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ ดินที่จะทําการสํารวจเพื่อการวาง 
และจัดทําผังเมืองรวม  ในทองที่  ๗๒  จังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ซ่ึงใชบังคับในทองที่จังหวัดเพชรบุรีดวย  
และเพื่อประโยชนในการวางและจัดทําผังเมืองรวมตามพระราชกฤษฎีกาดังกลาว  อาศัยอํานาจตามความ
ในมาตรา  ๑๕  (๓)  แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบาง
ประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๔๑  และ
มาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย  ผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองในฐานะเจา
พนักงานการผัง  โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมือง  จึงออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ในประกาศนี้ 
“อาคารพาณิชยกรรมประเภทคาปลีกคาสง”  หมายความวา  อาคารที่ใชประโยชนเพื่อการ 

พาณิชยกรรมในอาคารหลังเดียวหรือหลายหลัง  ที่มีพื้นที่ใชสอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการ 
ขายปลีกขายสงสินคาอุปโภคและบริโภคหลายประเภทที่ใชในชีวิตประจําวัน  ต้ังแต  ๓๐๐  ตารางเมตร
ข้ึนไป  แตไมหมายความรวมถึงตลาดตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข  และอาคารที่ใชดําเนินการ 
เพื่อสงเสริมหรือจําหนายสินคาซ่ึงเปนผลิตผลหรือผลิตภัณฑของชุมชน 

ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับในทองที่จังหวัดเพชรบุรี  แตทั้งนี้ไมหมายความรวมถึงบริเวณ 
ตามกฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือ 
บางประเภท  ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบลหนองโสน  ตําบลบานกุม  ตําบลบางจาก  ตําบลธงชัย  
ตําบลวังตะโก  ตําบลเวียงคอย  ตําบลไรสม    ตําบลหัวสะพาน  ตําบลคลองกระแชง  ตําบลชองสะแก  
ตําบลทาราบ  ตําบลบานหมอ  ตําบลนาวุง  ตําบลโพไรหวาน  และตําบลตนมะมวง  อําเภอเมืองเพชรบุรี  
และตําบลลาดโพธิ์  ตําบลบานหาด  ตําบลสมอพลือ  ตําบลบานลาด  และตําบลทาเสน  อําเภอบานลาด  
จังหวัดเพชรบุรี  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และกฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยน 
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การใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางสวน  ในทองที่ตําบลชะอํา  อําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี  
พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

ขอ ๓ ที่ดินในบริเวณทองที่ตามขอ  ๒  หามไมใหใชประโยชนที่ดินเพื่อกอสราง  ดัดแปลง  
ใชหรือเปลี่ยนการใชเปนอาคารพาณิชยกรรมประเภทคาปลีกคาสง  ที่มีพื้นที่ใชสอยอาคารรวมกัน 
เพื่อประกอบกิจการขายปลีกขายสงสินคาอุปโภคและบริโภคหลายประเภทที่ใชในชีวิตประจําวัน   
ต้ังแต  ๓๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป  เวนแตบริเวณทองที่ดังตอไปนี้ 

(๑) ในทองที่เขตเทศบาลตําบลเขายอย อําเภอเขายอย 
(๒) ในทองที่เขตเทศบาลตําบลบานแหลม อําเภอบานแหลม 
(๓) ในทองที่เขตเทศบาลตําบลบางตะบูน อําเภอบานแหลม 
(๔) ในทองที่เขตเทศบาลตําบลหาดเจาสําราญ อําเภอเมืองเพชรบุรี 
(๕) ในทองที่เขตเทศบาลตําบลหัวสะพาน อําเภอเมืองเพชรบุรี 
(๖) ในทองที่เขตเทศบาลตําบลบานลาด อําเภอบานลาด 
(๗) ในทองที่เขตเทศบาลตําบลหนองจอก อําเภอทายาง 
(๘) ในทองที่เขตเทศบาลตําบลทายาง อําเภอทายาง 
(๙) ในทองที่เขตเทศบาลตําบลนายาง อําเภอชะอํา 

(๑๐) ในทองที่เขตเทศบาลตําบลทาแลง อําเภอทายาง 
(๑๑) ในทองที่เขตเทศบาลตําบลทาไมรวก อําเภอทายาง 
(๑๒) ในทองที่ตําบลหนองหญาปลอง อําเภอหนองหญาปลอง 
(๑๓) ในทองที่ตําบลแกงกระจาน อําเภอแกงกระจาน 
ทั้งนี้  ในทองที่ตาม  (๑)  ถึง  (๑๑)  ใหดําเนินการเปนอาคารพาณิชยกรรมประเภทคาปลีกคาสง

ไดตามขนาดและหลักเกณฑที่กําหนดในขอ  ๔  และในทองที่ตาม  (๑๒)  และ  (๑๓)  ใหดําเนินการเปน
อาคารพาณิชยกรรมประเภทคาปลีกคาสงไดตามขนาดและหลักเกณฑที่กําหนดในขอ  ๔  หรือขอ  ๕  
แลวแตกรณี 

ขอ ๔ การใชประโยชนที่ดินเพื่อกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใชเปนอาคาร 
พาณิชยกรรมประเภทคาปลีกคาสง  ที่มีพื้นที่ใชสอยอาคารทุกอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการขาย
ปลีกขายสงสินคาอุปโภคและบริโภคหลายประเภทที่ใชในชีวิตประจําวัน  ต้ังแต  ๓๐๐  ตารางเมตร   
แตไมเกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร  ตองเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
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(๑) ที่ดินแปลงที่ ต้ังอาคารจะตองอยู ติดถนนสาธารณะที่มีชองทางจราจรไมนอยกวา   
๔  ชองทาง  หรือมีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๒๐  เมตร  และจะตองบรรจบกับถนนสาธารณะที่มีขนาด
เขตทางที่เทากันหรือมากกวา  และไมอยูบนทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔ 

(๒) แนวศูนยกลางปากทางเขาออกของรถยนตตองอยูหางจากทางรวมทางแยก  ที่เปนทางบรรจบ
กันของถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางตั้งแต  ๑๔  เมตรขึ้นไป  ไมนอยกวา  ๑๐๐  เมตร 

(๓) มีอัตราสวนของพื้นที่อาคารคลุมดินตอพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใชเปนที่ต้ังอาคารไมเกิน  ๐.๓ 
(๔) มีอัตราสวนของพื้นที่ใชสอยรวมของอาคารตอพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใชเปนที่ต้ังอาคาร 

ไมเกิน  ๑.๕ 
(๕) มีอัตราสวนของพื้นที่วางที่จัดใหเปนสวนหรือบริเวณปลูกตนไม  หรือการนันทนาการ 

ตอพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใชเปนที่ต้ังอาคารไมนอยกวารอยละ  ๒๐ 
(๖) มีที่วางดานหนาของอาคาร  หางจากเขตทางของถนนสาธารณะไมนอยกวา  ๕๐  เมตร  

โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงริมเขตทางดานที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใชเปนที่ต้ังอาคาร 
(๗) มีที่วางดานขางและดานหลังของอาคาร  หางจากเขตที่ดินของผูอื่นหรือเขตทางของถนน

สาธารณะ  ไมนอยกวา  ๑๕  เมตร  โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงเขตที่ดินของผูอื่นหรือ 
ริมเขตทางดานที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใชเปนที่ต้ังอาคาร 

(๘) อาคารที่มีความสูงเกิน  ๑๐  เมตร  ตองมีระยะหางจากแนวเขตที่ดินซ่ึงเปนที่ต้ังอาคาร 
ศูนยราชการหลักของจังหวัดหรืออําเภอ  ศาสนสถาน  โบราณสถาน   สถานศึกษา  ไมนอยกวา   
๕๐๐  เมตร  โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารที่ขออนุญาตถึงแนวเขตที่ดินของสถานที่ดังกลาว 

(๙) มีที่จอดรถยนตไมนอยกวา  ๑  คัน  ตอพื้นที่อาคาร  ๒๐  ตารางเมตร  เศษของ  ๒๐  ตารางเมตร  
ใหคิดเปน  ๒๐  ตารางเมตร 

(๑๐) ที่พักมูลฝอย  ตองมีระยะหางจากเขตที่ดินของผูอื่นหรือถนนสาธารณะไมนอยกวา   
๑๐  เมตร  และตองมีระยะหางจากสถานที่ประกอบอาหารและสถานที่เก็บอาหารไมนอยกวา  ๔  เมตร  
แตถาที่พักมูลฝอยมีขนาดความจุเกิน  ๓  ลูกบาศกเมตร  ตองมีระยะหางจากสถานที่ดังกลาวไมนอยกวา  
๑๐  เมตร  และสามารถขนยายมูลฝอยไดโดยสะดวก 

(๑๑) อาคารพาณิชยกรรมประเภทคาปลีกคาสงที่ขออนุญาตกอสรางใหม  ตองไมอยูติดหรือ 
อยูใกลในระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับแปลงที่ดินที่มีอาคารพาณิชยกรรมประเภทคาปลีกคาสงที่มีอยูกอนแลว  
หรือกําลังดําเนินการกอสรางใหม 
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(๑๒) กรณีอาคารที่กอสรางหรือดัดแปลงใกลแหลงน้ําสาธารณะ  เชน  แมน้ํา  คู  คลอง  ลําธาร  
หรือลํากระโดง  ตองมีที่วางอันปราศจากอาคารและสิ่งกอสรางใด  ๆ  ในดานที่ติดกับแหลงน้ํา 
สาธารณะนั้น  ถาแหลงน้ําสาธารณะนั้นมีความกวางนอยกวา  ๑๐  เมตร  ตองมีที่วางไมนอยกวา   
๓  เมตร  แตถาแหลงน้ําสาธารณะนั้นมีความกวางต้ังแต  ๑๐  เมตรขึ้นไป  ตองมีที่วางไมนอยกวา  ๖  เมตร  
สําหรับอาคารที่กอสรางหรือดัดแปลงใกลแหลงน้ําสาธารณะขนาดใหญ  เชน  บึง  ทะเล  ทะเลสาบ  ตองมี
ที่วางไมนอยกวา  ๑๒  เมตร 

ขอ ๕ การใชประโยชนที่ ดินเพื่อกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใชเปนอาคาร 
พาณิชยกรรมประเภทคาปลีกคาสง  ที่มีพื้นที่ใชสอยอาคารทุกอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการขายปลีก
ขายสงสินคาอุปโภคและบริโภคหลายประเภทที่ใชในชีวิตประจําวัน  เกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร  ตอง
เปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(๑) มีระยะหางจากเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีและเทศบาลเมืองชะอํา  ไปตามแนวถนนสายหลัก
ไมนอยกวา  ๑๕  กิโลเมตร 

(๒) ที่ดินแปลงที่ต้ังอาคารจะตองอยูติดทางหลวงแผนดินหรือถนนสาธารณะที่มีขนาดเขต
ทางไมนอยกวา  ๔๐  เมตร 

(๓) แนวศูนยกลางปากทางเขาออกของรถยนตตองอยูหางจากทางรวมทางแยกที่เปนทางบรรจบ
กันของถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางตั้งแต  ๑๔  เมตรขึ้นไป  ไมนอยกวา  ๕๐๐  เมตร  และมีทาง
คูขนานกับถนนสาธารณะเชื่อมตอกับทางเขาออกของรถยนต 

(๔) มีอัตราสวนของพื้นที่อาคารคลุมดินตอพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใชเปนที่ต้ังอาคารไมเกิน  ๐.๒ 
(๕) มีอัตราสวนของพื้นที่ใชสอยรวมของอาคารตอพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใชเปนที่ต้ังอาคาร 

ไมเกิน  ๑.๕ 
(๖) มีอัตราสวนของพื้นที่วางที่จัดใหเปนสวนหรือบริเวณปลูกตนไม  หรือการนันทนาการ 

ตอพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใชเปนที่ต้ังอาคาร  ไมนอยกวารอยละ  ๒๐ 
(๗) มีที่วางดานหนาของอาคาร  หางจากเขตทางของถนนสาธารณะไมนอยกวา  ๗๕  เมตร   

โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงริมเขตทางดานที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใชเปนที่ต้ังอาคาร 
(๘) มีที่วางดานขางและดานหลังของอาคาร  หางจากเขตที่ดินของผูอ่ืนหรือเขตทางของถนน

สาธารณะ  ไมนอยกวา  ๒๐  เมตร  โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงเขตที่ดินของผูอื่นหรือริม
เขตทางดานที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใชเปนที่ต้ังอาคาร 



 หนา   ๑๙๐ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๒๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

(๙) อาคารที่มีความสูงเกิน  ๑๐  เมตร  ตองมีระยะหางจากแนวเขตที่ดินซ่ึงเปนที่ต้ังอาคาร 
ศูนยราชการหลักของจังหวัดหรืออําเภอ  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  และสถานศึกษา  ไมนอยกวา   
๕๐๐  เมตร  โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารที่ขออนุญาตถึงแนวเขตที่ดินของสถานที่ดังกลาว 

(๑๐) มีที่จอดรถยนตไมนอยกวา  ๑  คัน  ตอพื้นที่อาคาร  ๒๐  ตารางเมตร  สําหรับพื้นที่อาคาร   
๑,๐๐๐  ตารางเมตรแรก  สวนที่เกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร  ใหมีที่จอดรถยนตไมนอยกวา  ๑  คัน  ตอพื้นที่
อาคาร  ๔๐  ตารางเมตร  เศษของ  ๔๐  ตารางเมตรใหคิดเปน  ๔๐  ตารางเมตร 

(๑๑) ที่พักมูลฝอย  ตองมีระยะหางจากเขตที่ดินของผูอื่นหรือถนนสาธารณะไมนอยกวา   
๑๐  เมตร  และตองมีระยะหางจากสถานที่ประกอบอาหารและสถานที่เก็บอาหารไมนอยกวา  ๔  เมตร  
แตถาที่พักมูลฝอยมีขนาดความจุเกิน  ๓  ลูกบาศกเมตร  ตองมีระยะหางจากสถานที่ดังกลาวไมนอยกวา  
๑๐  เมตร  และสามารถขนยายมูลฝอยไดโดยสะดวก 

(๑๒) กรณีอาคารที่กอสรางหรือดัดแปลงใกลแหลงน้ําสาธารณะ  เชน  แมน้ํา  คู  คลอง  ลําธาร  
หรือลํากระโดง  ตองมีที่วางอันปราศจากอาคารและสิ่งกอสรางใด  ๆ  ในดานที่ติดกับแหลงน้ํา 
สาธารณะนั้น  ถาแหลงน้ําสาธารณะนั้นมีความกวางนอยกวา  ๑๐  เมตร  ตองมีที่วางไมนอยกวา   
๓  เมตร  แตถาแหลงน้ําสาธารณะนั้นมีความกวางต้ังแต  ๑๐  เมตรขึ้นไป  ตองมีที่วางไมนอยกวา  ๖  เมตร  
สําหรับอาคารที่กอสรางหรือดัดแปลงใกลแหลงน้ําสาธารณะขนาดใหญ  เชน  บึง  ทะเล  ทะเลสาบ   
ตองมีที่วางไมนอยกวา  ๑๒  เมตร 

ขอ ๖ กรณีผูขออนุญาตไมอาจปฏิบัติตามหลักเกณฑขอ  ๔  (๖)  ขอ  ๔  (๗)  ขอ  ๔  (๘)  
ขอ  ๕  (๗)  ขอ  ๕  (๘)  และขอ  ๕  (๙)  ผูขออนุญาตอาจย่ืนขอตอผูมีอํานาจหนาที่ตามขอ  ๗   
เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาดานผังเมืองระดับจังหวัดพิจารณาตามความเหมาะสมได   
ทั้งนี้ภายใตกรอบหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

(๑) หลักเกณฑตามขอ  ๔  (๖)  ที่วางดานหนาของอาคาร  หางจากเขตทางของถนนสาธารณะ 
นอยกวา  ๕๐  เมตรได  แตทั้งนี้จะตองไมนอยกวา  ๔๐  เมตร 

(๒) หลักเกณฑตามขอ  ๔  (๗)  ที่วางดานขางและดานหลังของอาคาร  หางจากเขตที่ดินของ
ผูอื่นหรือเขตทางของถนนสาธารณะนอยกวา  ๑๕  เมตรได  แตทั้งนี้จะตองไมนอยกวา  ๑๐  เมตร 

(๓) หลักเกณฑตามขอ  ๔  (๘)  และขอ  ๕  (๙)  อาคารที่มีความสูงเกินกวา  ๑๐  เมตร   
มีระยะหางจากแนวเขตที่ดินซ่ึงเปนที่ต้ังอาคารศูนยราชการหลักของจังหวัด  หรืออําเภอ  ศาสนสถาน
โบราณสถาน  และสถานศึกษา  นอยกวา  ๕๐๐  เมตรได  แตทั้งนี้จะตองไมนอยกวา  ๓๐๐  เมตร 



 หนา   ๑๙๑ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๒๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

(๔) หลักเกณฑตามขอ  ๕  (๗)  ที่วางดานหนาของอาคารหางจากเขตทางของถนนสาธารณะ
นอยกวา  ๗๕  เมตรได  แตทั้งนี้จะตองไมนอยกวา  ๕๐  เมตร 

(๕) หลักเกณฑตามขอ  ๕  (๘)  ที่วางดานขางและดานหลังของอาคารหางจากเขตที่ดินของ
ผูอื่นหรือเขตทางของถนนสาธารณะนอยกวา  ๒๐  เมตรได  แตทั้งนี้จะตองไมนอยกวา  ๑๕  เมตร 

ขอ ๗ ใหผูมีอํานาจหนาที่ในการควบคุมหรืออนุญาตการกอสรางอาคาร  หรือผูมีอํานาจ
หนาที่ในการควบคุมหรืออนุญาตการประกอบกิจการในเขตทองที่จังหวัดเพชรบุรี  ปฏิบัติการใหเปนไป
ตามประกาศนี้ 

ขอ ๘ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
ชาย  พานิชพรพนัธุ 

ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี  ปฏิบัติราชการแทน 
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 

เจาพนักงานการผัง 


