ข้อกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
ผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยำ
ข้ อ ๑ ให้ ใช้ บั งคั บผั งเมื องรวม ในท้ องที่ ต ำบลบ้ ำนใหม่ ต ำบลบ้ ำนเกำะ ต ำบลสวนพริ ก
ต ำบลวั ดตู ม ต ำบลหั นตรำ ต ำบลลุ ม พลี ต ำบลคลองสระบั ว ต ำบลหั วรอ ต ำบลภู เขำทอง ต ำบลบ้ ำนป้ อม
ตำบลหอรัตนไชย ตำบลท่ำวำสุกรี ตำบลไผ่ลิง ตำบลประตูชัย ตำบลกะมัง ตำบลคลองสวนพลู ตำบลสำเภำล่ม
ตำบลเกำะเรียน ตำบลคลองตะเคียน ตำบลปำกกรำน ตำบลบ้ำนรุน อำเภอพระนครศรีอยุธยำ ตำบลข้ำวเม่ำ
ต ำบลธนู ต ำบลคำนหำม อ ำเภออุ ทั ย ต ำบลบ้ ำนกรด ต ำบลคุ้ ง ลำน ต ำบลสำมเรื อน ต ำบลขนอนหลวง
และต ำบลบำงประแดง อ ำเภอบำงปะอิ น จั งหวั ดพระนครศรี อยุ ธยำ ภำยในแนวเขตตำมแผนที่ ที่ แ สดง
พร้อมข้อกำหนดนี้
ข้อ ๒ ในข้อกำหนดนี้
“กำรประกอบพำณิ ชยกรรม” หมำยควำมว่ ำ กำรประกอบธุ รกิ จกำรค้ ำหรื อกำรบริ กำร
แต่ไม่หมำยควำมรวมถึงโรงแรม สถำนบริกำร สำนักงำน กิจกำรคลังสินค้ำ ตลำด และกำรซื้อขำยหรือเก็บเศษวัสดุ
“กิจกำรคลังสินค้ำ” หมำยควำมว่ำ กำรรับทำ กำรเก็บรักษำสินค้ำในคลังสินค้ำ เพื่อบำเหน็จ
เป็นทำงกำรค้ำปกติ ไม่ว่ำบำเหน็จนั้นจะเป็นเงิน ค่ำตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใด
“ศูนย์ประชุม อำคำรแสดงสินค้ำหรือนิทรรศกำร” หมำยควำมว่ำ สถำนที่ที่ตั้งขึ้นเพื่อให้บริกำร
ใช้สถำนที่สำหรับจัดกำรประชุมหรือแสดงสินค้ำหรือนิทรรศกำรเป็นกำรเฉพำะ

๒
หมวด ๑
วัตถุประสงค์ในกำรวำงและจัดทำผังเมืองรวม
ข้ อ ๓ กำรวำงและจั ดท ำผั งเมื องรวมนี้ มี วั ตถุ ประสงค์ เพื่ อใช้ เป็ นแนวทำงในกำรพั ฒ นำ
และกำรด ำรงรั กษำเมืองและบริ เวณที่เกี่ยวข้องหรื อชนบท ในด้ำนกำรใช้ ประโยชน์ในทรัพย์สิ น กำรคมนำคม
และกำรขนส่ง กำรสำธำรณูปโภค บริกำรสำธำรณะ และสภำพแวดล้อมในบริเวณแนวเขตตำมข้อ ๑ ให้สอดคล้อง
กับกำรพัฒนำระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
ข้อ ๔ ผังเมืองรวมตำมข้อกำหนดนี้ มีนโยบำยและมำตรกำรเพื่อจัดระบบกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
โครงข่ำยคมนำคมขนส่งและบริกำรสำธำรณะให้มีประสิทธิภำพ สำมำรถรองรับและสอดคล้องกับกำรขยำยตัวของ
ชุมชนในอนำคต รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนำกำรท่องเที่ยว พำณิชยกรรมและกำรบริกำร โดยมีสำระสำคัญ ดังต่อไปนี้
(๑) อนุรักษ์และสงวนรักษำพื้นที่ที่มีคุณค่ำทำงประวัติศำสตร์ สถำปัตยกรรม และชุมชน
เก่ำ เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวทำงประวัติศำสตร์อันทรงคุณค่ำ
(๒) ส่งเสริมและพัฒนำเป็นศูนย์กลำงกำรบริหำร กำรปกครอง กำรพำณิชยกรรม กำรบริกำร
และกำรท่องเที่ยวทำงวัฒนธรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
(๓) พัฒนำโครงข่ ำยเส้ นทำงคมนำคมขนส่ งและบริ กำรสำธำรณะให้ มี ควำมเป็ นมำตรฐำน
และเชื่อมโยงอย่ ำงเป็ นระบบ สร้ ำงควำมเป็นศูนย์ กลำงด้ำนคมนำคมขนส่ งทำงบก ทำงน้ำ และระบบรำง
เพื่อเชื่อมโยงกับภูมิภำคอื่นๆ
(๔) อนุรักษ์และสงวนรักษำพื้นที่เกษตรกรรมบริเวณชำนเมือง
(๕) อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม บำรุงรักษำและฟื้นฟูคุณภำพสิ่งแวดล้อม กำร
ป้องกันและบรรเทำอุทกภัย
(๖) พัฒนำสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร บริกำรทำงสังคม ให้เพียงพอและได้มำตรฐำน
ข้ อ ๕ กำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ภำยในเขตผั ง เมื อ งรวม ให้ เ ป็ น ไปตำมแผนผั ง แสดง
กำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ในอนำคต แผนผั ง แสดงโครงกำรคมนำคมและขนส่ ง แผนผั ง แสดงที่ โ ล่ ง
แผนผังแสดงโครงกำรกิจกำรสำธำรณูปโภค แผนผังแสดงโครงกำรกิจกำรสำธำรณูปโภคเพื่อกำรระบำยน้ำ และ
รำยกำรประกอบแผนผังที่แสดงพร้อมข้อกำหนดนี้

๓
หมวด ๒
แผนผังและข้อกำหนด
ส่วนที่ ๑
แผนผังแสดงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในอนำคต
ข้อ ๖ กำรใช้ประโยชน์ที่ดินตำมแผนผังแสดงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในอนำคตท้ำยข้อกำหนดนี้
ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ที่ดินประเภท ย. ๑ และ ย. ๒ ที่กำหนดไว้เป็นสีเหลือง ให้เป็นที่ดินประเภทที่อยู่ อำศัย
หนำแน่นน้อย มีวัตถุประสงค์และจำแนกเป็นบริเวณ ดังต่อไปนี้
(ก) ที่ดินประเภท ย. ๑ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นย่ำนที่อยู่อำศัยหนำแน่นน้อย เพื่อรองรับ
กำรขยำยตัวของกำรอยู่อำศัย ที่มีสภำพแวดล้อมทีด่ ีในบริเวณชำนเมือง จำแนกเป็นบริเวณ ย. ๑ - ๑ ถึง ย. ๑ – ๔
(ข) ที่ดินประเภท ย. ๒ มีวัตถุประสงค์ เพื่ อเป็ นย่ำนที่ อยู่ อำศั ยหนำแน่นน้ อย รองรั บ
กำรขยำยตั ว ของประชำกรจำกพื้ น ที่ ศู น ย์ ก ลำงพำณิ ช ยกรรมและกำรบริ ก ำร และเป็ น ย่ ำ นที่ อ ยู่ อ ำศั ย
ที่มีคุณภำพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี จำแนกเป็นบริเวณ ย. ๒ - ๑ ถึง ย. ๒ - ๑๖
(๒) ที่ดินประเภท ย. ๓ ที่กำหนดไว้เป็นสีส้ม ให้เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นปำนกลำง
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นย่ำนที่อยู่อำศัยหนำแน่นปำนกลำง รองรับกำรขยำยตัวของที่อยู่อำศัยในบริเวณต่อเนื่อง
กับพื้นที่ศูนย์กลำงพำณิชยกรรมและกำรบริกำร จำแนกเป็นบริเวณ ย. ๓ - ๑ ถึง ย. ๓ - ๖
(๓) ที่ ดิ น ประเภท พ. ที่ ก ำหนดไว้ เ ป็ น สี แ ดง ให้ เ ป็ น ที่ ดิ น ประเภทพำณิ ช ยกรรม
และที่อยู่ อำศั ยหนำแน่ นมำก มีวัตถุประสงค์ เพื่ อเป็ นศู นย์กลำงพำณิชยกรรม กำรบริกำร และกำรท่องเที่ ยว
จำแนกเป็นบริเวณ พ. - ๑ ถึง พ. - ๗
(๔) ที่ดินประเภท อ. ที่กำหนดไว้เป็นสีม่วง ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเขตกำรบริหำรและจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมสำหรับกำรประกอบกิจกำรอุตสำหกรรม
(๕) ที่ ดิ น ประเภท ก. ๑ และ ก. ๒ ที่ ก ำหนดไว้ เป็ นสี เขี ยว ให้ เป็ นที่ ดิ นประเภทชนบท
และเกษตรกรรม มีวัตถุประสงค์และจำแนกเป็นบริเวณ ดังต่อไปนี้
(ก) ที่ดินประเภท ก. ๑ มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์พื้นที่ที่มีลั กษณะเฉพำะทำงกำยภำพ
ของดินและสภำพแวดล้ อมโดยรอบที่มี ศักยภำพส ำหรั บสร้ำงผลผลิ ต และรองรับกำรขยำยตัวของที่ อยู่ อำศั ย
ที่มีสภำพแวดล้อมที่ดี จำแนกเป็นบริเวณ ก. ๑ - ๑ ถึง ก. ๑ - ๑๒
(ข) ที่ดินประเภท ก. ๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อดำรงรักษำและใช้ประโยชน์เพื่อเกษตรกรรม
และรองรับกำรขยำยตัวของที่อยู่อำศัยที่มีสภำพแวดล้อมที่ดี
(๖) ที่ดินประเภท อก. ที่กำหนดไว้เป็นสีขำวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว ให้เป็นที่ดินประเภท
อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม ที่มุ่งเน้นกำรสงวน

๔
รักษำสภำพทำงธรรมชำติของพื้นที่ในบริเวณที่มีข้อจำกัดด้ำนกำรระบำยน้ำและมีควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดอุทกภัย
จำแนกเป็นบริเวณ อก. - ๑ ถึง อก. - ๒
(๗) ที่ดินประเภท ปก. ที่กำหนดไว้ เป็ นสี เขี ยวมี กรอบและเส้ นทแยงสี น้ ำตำล ให้ เป็ นที่ ดิ น
ประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อกำรเกษตรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร
ปฏิรูปที่ดินเพื่อกำรเกษตรกรรม จำแนกเป็นบริเวณ ปก. - ๑ ถึง ปก. - ๑๕
(๘) ที่ดินประเภท ล. ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน ให้เป็นที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนำกำร
และกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ใช้ประโยชน์เป็นที่โล่งเพื่อนันทนำกำรและกำรรักษำ
คุณภำพสิ่งแวดล้อม ที่โล่งสงวนหรือรักษำไว้เพื่อใช้พักน้ำหรื อหน่วงน้ำเพื่อรอกำรระบำย เพื่อบรรเทำปั ญหำ
อุทกภัย จำแนกเป็นบริเวณ ล. ๑ ถึง ล. ๑๒
(๙) ที่ดินประเภท ศษ. ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก ให้เป็นที่ดินประเภทสถำบันกำรศึกษำ
มีวัตถุประสงค์เพื่อกำรศึกษำหรือเกี่ยวข้องกับกำรศึกษำ จำแนกเป็นบริเวณ ศษ. ๑ ถึง ศษ. ๖๑
(๑๐) ที่ดินประเภท ศ. ๑ ถึง ศ. ๔ ที่กำหนดไว้เป็นสีน้ำตำลอ่อน ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์
เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย มีวัตถุประสงค์และจำแนกเป็นบริเวณ ดังต่อไปนี้
(ก) ที่ ดิ น ประเภท ศ. ๑ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ กำรอนุ รั ก ษ์ แ ละส่ ง เสริ ม เอกลั ก ษณ์
ศิลปวัฒนธรรมของชำติ และส่งเสริมกิจกรรมรองรับเศรษฐกิจด้ำนกำรท่องเที่ยว จำแนกเป็นบริเวณ ศ. ๑ – ๑
ถึง ศ. ๑ – ๖๓
(ข) ที่ ดิ น ประเภท ศ. ๒ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ กำรอนุ รั ก ษ์ แ ละส่ ง เสริ ม เอกลั ก ษณ์
ศิลปวัฒนธรรมของชำติ และรักษำสภำพแวดล้อมบริเวณที่ต่อเนื่องกับพื้นที่อนุรักษ์เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม
ของชำติ จำแนกเป็นบริเวณ ศ. ๒ – ๑ ถึง ศ. ๒ – ๗
(ค) ที่ ดิ น ประเภท ศ. ๓ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ กำรอนุ รั ก ษ์ แ ละส่ ง เสริ ม เอกลั ก ษณ์
ศิลปวัฒนธรรมของชำติ และดำรงรั กษำกำรอยู่อำศัยที่มีสภำพแวดล้ อมแบบวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิม เพื่อส่งเสริม
กิจกรรมทำงเศรษฐกิจด้ำนกำรท่องเที่ยว ในเขตอุทยำนประวัติศำสตร์ จำแนกเป็นบริเวณ ศ. ๓ – ๑ ถึง ศ. ๓ – ๕
(ง) ที่ ดิ น ประเภท ศ. ๔ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ กำรอนุ รั ก ษ์ แ ละส่ ง เสริ ม เอกลั ก ษณ์
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมของชำติ และส่ งเสริ มกิ จ กรรมด้ ำนพำณิ ช ยกรรม กำรบริ กำร และกำรท่ อ งเที่ ยวในเขต
อุทยำนประวัติศำสตร์ จำแนกเป็นบริเวณ ศ. ๔ – ๑ ถึง ศ. ๔ – ๔
(๑๑) ที่ดิน ประเภท ศน. ที่กำหนดไว้เ ป็นสีเทำอ่อ น ให้เ ป็น ที่ดินประเภทสถำบันศำสนำ
มีวัตถุประสงค์เพื่อกำรศำสนำ สถำบันศำสนำ จำแนกเป็นบริเวณ ศน. ๑ ถึง ศน. ๑๑๒
(๑๒) ที่ดิน ประเภท ส. ที่กำหนดไว้เ ป็น สีน้ำเงิน ให้เ ป็น ที่ดิน ประเภทสถำบัน รำชกำร
กำรสำธำรณู ปโภคและสำธำรณู ปกำร มีวัตถุประสงค์เพื่ อกิจกำรของรั ฐ และเพื่อประโยชน์ แก่ กิ จกำรของรั ฐ
กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร จำแนกเป็นบริเวณ ส. ๑ ถึง ส. ๖๓

๕
ข้อ ๗ ที่ดินประเภท ย. ๑ เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นน้อย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อ
กำรอยู่อำศัย พำณิชยกรรม สถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร และกิจกำรอื่นนอกจำกข้อห้ ำม
ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงำนทุกจำพวกตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน เว้นแต่โรงงำนตำมประเภทและชนิด ที่
กำหนดให้ดำเนินกำรได้ตำมบัญชีท้ำยข้อกำหนดนี้ และโรงงำนบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ำมันและสถำนที่เก็บรักษำน้ำมัน ลักษณะที่สำม ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุ ม
น้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อกำรจำหน่ำย
(๓) คลังก๊ำซปิโตรเลียมเหลว สถำนที่บรรจุก๊ำชปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถำนที่บรรจุ
ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถำนที่เก็บรักษำก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ ยงม้ำ โค กระบื อ สุ กร แพะ แกะ ห่ ำน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสั ตว์ป่ำตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ เพื่อกำรค้ำ
(๕) สุสำนและฌำปนสถำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยสุสำนและฌำปนสถำน เว้นแต่เป็นกำรก่อสร้ำง
แทนฌำปนสถำนที่มีอยู่เดิม
(๖) โรงแรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงแรม เว้นแต่โรงแรมประเภท ๑
(๗) โรงมหรสพตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสำหกรรม
(๙) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพำณิชยกรรม
(๑๐) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรม
(๑๑) กำรอยู่อำศัยประเภทอำคำรชุด หอพัก หรืออำคำรอยู่อำศัยรวม ที่มีพื้นที่ประกอบกำร
เกิน ๑,๐๐๐ ตำรำงเมตร
(๑๒) กำรอยู่อำศัยประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้ำนแถว
(๑๓) สำนักงำนที่มีพื้นที่ประกอบกำรเกิน ๕๐๐ ตำรำงเมตร
(๑๔) กิจกำรคลังสินค้ำ
(๑๕) ศูนย์ประชุม อำคำรแสดงสินค้ำหรือนิทรรศกำร
(๑๖) ตลำดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรสำธำรณสุข ที่มีพื้นที่ประกอบกำรเกิน ๑,๐๐๐ ตำรำงเมตร
(๑๗) สถำนสงเครำะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์
(๑๘) โรงฆ่ำสัตว์หรือโรงพักสัตว์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมกำรฆ่ำสัตว์เพื่อกำรจำหน่ำย
เนื้อสัตว์
(๑๙) ไซโลเก็บผลิตผลทำงกำรเกษตร
(๒๐) สถำนีขนส่งผู้โดยสำร
(๒๑) สวนสัตว์

๖
(๒๒)
(๒๓)
(๒๔)
(๒๕)
(๒๖)
(๒๗)
(๒๘)
(๒๙)

สนำมแข่งรถ
สนำมกอล์ฟ และสนำมไดร์ฟกอล์ฟ
สนำมแข่งสัตว์
สนำมยิงปืน
กำจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
กำจัดวัตถุอันตรำยตำมกฎหมำยว่ำด้วยวัตถุอันตรำย
ซื้อขำยหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่ำ
ซื้อขำยหรือเก็บเศษวัสดุ

กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) กำรประกอบพำณิชยกรรม ให้มีพื้นที่ประกอบกำรไม่เกิน ๓๐๐ ตำรำงเมตร
(๒) มี อั ต รำส่ ว นพื้ น ที่ อ ำคำรรวมต่ อ พื้ น ที่ ดิ น ไม่ เ กิ น ๑.๕ : ๑ ทั้ ง นี้ ที่ ดิ น แปลงใด
ที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หำกมีกำรแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่ำจะกี่ครั้งก็ตำม อัตรำส่วนพื้นที่อำคำรรวมต่อพื้นที่ดิน
ของที่ดินแปลงที่เกิดจำกกำรแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน ๑.๕ : ๑
(๓) มีอัตรำส่วนของที่ว่ำงต่อพื้นที่อำคำรรวมไม่น้อยกว่ำร้อยละสำมสิบ แต่อัตรำส่วนของที่ว่ำง
ต้ องไม่ ต่ ำกว่ ำเกณฑ์ ขั้ นต่ ำของที่ ว่ ำงอั นปรำศจำกสิ่ งปกคลุ มตำมกฎหมำยว่ ำด้ วยกำรควบคุ มอำคำร ทั้ งนี้
ที่ดินแปลงใดที่ได้ ใช้ประโยชน์ แล้ ว หำกมีกำรแบ่งแยกหรื อแบ่ งโอนไม่ว่ำจะกี่ ครั้งก็ตำม อัตรำส่ วนของที่ ว่ ำง
ต่อพื้นที่อำคำรรวมของที่ดินแปลงที่เกิดจำกกำรแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่น้อยกว่ำร้อยละสำมสิบ
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรใด ๆ ให้ดำเนินกำรหรือประกอบกิจกำรได้ในอำคำรที่มีควำมสูงไม่
เกิน ๘ เมตร ยกเว้นบริเวณ ย. ๑ - ๒ ให้ดำเนินกำรหรือประกอบกิจกำรได้ในอำคำรที่มีควำมสูงไม่เกิน ๑๕
เมตร แต่ไม่หมำยควำมรวมถึงโครงสร้ำงสำหรับใช้ในกำรส่งกระแสไฟฟ้ำ รับส่งสัญญำณวิทยุ สัญญำณโทรทัศน์
หรือสัญญำณสื่อสำรทุกชนิด หอถังน้ำ ปล่องเมรุ และปล่องโรงงำนอุตสำหกรรม กำรวัดควำมสูงของอำคำรให้วัด
จำกระดับพื้นดินที่ก่อสร้ำงถึงพื้นดำดฟ้ำ สำหรับอำคำรทรงจั่วหรือปั้นหยำให้วัดจำกระดับพื้นดินที่ก่อสร้ำงถึงยอด
ผนังของชั้นสูงสุด
(๔) กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอำคำรชุด หอพัก หรืออำคำรอยู่อำศัยรวม ให้มีระยะห่ ำง
ตำมแนวขนำนริมฝั่งตำมสภำพธรรมชำติของแม่น้ำเจ้ำพระยำ แม่น้ำป่ำสัก แม่น้ำลพบุรี ไม่น้อยกว่ำ ๒๕ เมตร
เว้นแต่เป็นกำรก่อสร้ำงเพื่อกำรคมนำคมทำงน้ำหรือกำรสำธำรณูปโภค
(๕) กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทโรงแรม ในที่ดินบริเวณ ย. ๑ - ๑ และ ย. ๑ - ๓ ให้มีระยะห่ำง
ตำมแนวขนำนริมฝั่งตำมสภำพธรรมชำติของแม่น้ำเจ้ำพระยำ แม่น้ำป่ำสัก หรือแม่น้ำลพบุรี ไม่น้อยกว่ำ ๒๕ เมตร
(๖) ให้มีที่ว่ำงตำมแนวขนำนริมเขตทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๓๒ ไม่น้อยกว่ำ ๖ เมตร

๗
ข้อ ๘ ที่ดินประเภท ย. ๒ เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นน้อย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อ
กำรอยู่อำศัย พำณิชยกรรม สถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร และกิจกำรอื่นนอกจำกข้อห้ ำม
ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงำนทุกจำพวกตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน เว้นแต่โรงงำนตำมประเภทและชนิด ที่
กำหนดให้ดำเนินกำรได้ตำมบัญชีท้ำยข้อกำหนดนี้ และโรงงำนบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ำมันและสถำนที่เก็บรักษำน้ำมัน ลักษณะที่สำม ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุ ม
น้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อกำรจำหน่ำย
(๓) คลังก๊ำซปิโตรเลียมเหลว สถำนที่บรรจุก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถำนที่บรรจุ
ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถำนที่เก็บรักษำก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ ยงม้ำ โค กระบื อ สุ กร แพะ แกะ ห่ ำน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสั ตว์ป่ำตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ เพื่อกำรค้ำ
(๕) โรงแรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงแรม เว้นแต่โรงแรมประเภท ๑
(๖) โรงมหรสพตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสำหกรรม
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพำณิชยกรรม
(๙) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรม
(๑๐) กำรอยู่อำศัยประเภทอำคำรชุด หอพัก หรืออำคำรอยู่อำศัยรวม ที่มีพื้นที่ประกอบกำร
เกิน ๑,๐๐๐ ตำรำงเมตร
(๑๑) กำรประกอบพำณิชยกรรมประเภทห้องแถว ตึกแถวหรือบ้ำนแถว
(๑๒) สำนักงำนที่มีพื้นที่ประกอบกำรเกิน ๕๐๐ ตำรำงเมตร
(๑๓) กิจกำรคลังสินค้ำ
(๑๔) ศูนย์ประชุม อำคำรแสดงสินค้ำหรือนิทรรศกำร
(๑๕) ตลำดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรสำธำรณสุข ที่มีพื้นที่ประกอบกำรเกิน ๑,๐๐๐ ตำรำงเมตร
(๑๖) สถำนสงเครำะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์
(๑๗) โรงฆ่ำสั ตว์ หรื อโรงพั กสั ตว์ ตำมกฎหมำยว่ ำด้วยกำรควบคุ มกำรฆ่ ำ เพื่ อกำรจ ำหน่ ำย
เนื้อสัตว์
(๑๘) ไซโลเก็บผลิตผลทำงกำรเกษตร
(๑๙) สถำนีขนส่งผู้โดยสำร
(๒๐) สวนสนุก
(๒๑) สวนสัตว์
(๒๒) สนำมแข่งรถ

๘
(๒๓)
(๒๔)
(๒๕)
(๒๖)
(๒๗)
(๒๘)
(๒๙)

สนำมกอล์ฟ และสนำมไดร์ฟกอล์ฟ
สนำมแข่งสัตว์
สนำมยิงปืน
กำจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
กำจัดวัตถุอันตรำยตำมกฎหมำยว่ำด้วยวัตถุอันตรำย
ซื้อขำยหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่ำ
ซื้อขำยหรือเก็บเศษวัสดุ

กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) กำรประกอบพำณิชยกรรม ให้มีพื้นที่ประกอบกำรไม่เกิน ๕๐๐ ตำรำงเมตร เว้นแต่กำร
ประกอบพำณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบกำรเกิน ๕๐๐ ตำรำงเมตร แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตำรำงเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนน
สำธำรณะที่มีขนำดเขตทำงไม่น้อยกว่ำ ๑๖ เมตร
(๒) มีอ ัต รำส่ว นพื ้น ที ่อ ำคำรรวมต่อ พื ้น ที ่ด ิน ไม่เ กิน ๒.๕ : ๑ ทั ้ง นี ้ ที ่ด ิน แปลงใด
ที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หำกมีกำรแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่ำจะกี่ครั้งก็ตำม อัตรำส่วนพื้นที่อำคำรรวมต่อพื้นที่ดิน
ของที่ดินแปลงที่เกิดจำกกำรแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน ๒.๕ : ๑
(๓) มีอัตรำส่วนของที่ว่ำงต่อพื้นที่อำคำรรวมไม่น้อยกว่ำร้อยละสิบห้ำ แต่อัตรำส่วนของที่ว่ำง
ต้องไม่ต่ำกว่ำเกณฑ์ ขั้น ต่ำของที่ว่ ำงอั นปรำศจำกสิ่ งปกคลุ มตำมกฎหมำยว่ำด้ วยกำรควบคุ มอำคำร ทั้งนี้
ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หำกมีกำรแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่ำจะกี่ครั้งก็ตำม อัตรำส่วนของที่ว่ำงต่อพื้นที่
อำคำรรวมของที่ดินแปลงที่เกิดจำกกำรแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่น้อยกว่ำร้อยละสิบห้ำ
(๔) กำรใช้ประโยชน์ ที่ดินเพื่ อกิจกำรใด ๆ ให้ ดำเนินกำรหรื อประกอบกิจกำรได้ ในอำคำร
ที่มีควำมสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร ยกเว้นบริเวณ ย. ๒ – ๓ บริเวณ ย. ๒ – ๗ บริเวณ ย. ๒ - ๘ และ บริเวณ ย. ๒ - ๑๐
ให้ดำเนินกำรหรือประกอบกิจกำรได้ในอำคำรที่มีควำมสูงไม่เกิน ๑๕ เมตร แต่ไม่หมำยควำมรวมถึง โครงสร้ำง
สำหรับใช้ในกำรส่งกระแสไฟฟ้ำ รับส่งสัญญำณวิทยุ สัญญำณโทรทัศน์ หรือสัญญำณสื่อสำรทุกชนิด หอถังน้ำ
ปล่องเมรุ และปล่องโรงงำนอุตสำหกรรม กำรวัดควำมสูงของอำคำรให้วัดจำกระดับพื้นดินที่ก่อสร้ำงถึงพื้นดำดฟ้ำ
สำหรับอำคำรทรงจั่วหรือปั้นหยำให้วัดจำกระดับพื้นดินที่ก่อสร้ำงถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
(๕) กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอำคำรชุด หอพัก หรืออำคำรอยู่อำศัยรวม ให้มีระยะห่ ำง
ตำมแนวขนำนริมฝั่งตำมสภำพธรรมชำติของแม่น้ำเจ้ำพระยำ แม่น้ำป่ำสัก หรือแม่น้ำลพบุรี ไม่น้อยกว่ำ ๒๕ เมตร
(๖) กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทโรงแรม ในที่ดินบริเวณ ย. ๒ – ๑ บริเวณ ย. ๒ – ๒ บริเวณ
ย. ๒ – ๗ บริเวณ ย. ๒ – ๘ บริเวณ ย. ๒ – ๙ บริเวณ ย. ๒ – ๑๑ และบริเวณ ย. ๒ - ๑๓ ให้มีระยะห่ำงตำม
แนวขนำนริมฝั่งตำมสภำพธรรมชำติของแม่น้ำเจ้ำพระยำ แม่น้ำป่ำสัก หรือแม่น้ำลพบุรี ไม่น้อยกว่ำ ๒๕ เมตร

๙
(๗) ให้มีที่ว่ำงตำมแนวขนำนริมเขตทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๓๒ ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข
๓๔๑๒ ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๓๒๖๓ ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๓๔๖๙ ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๓๐๕๓
และทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๓๐๖๐ ไม่น้อยกว่ำ ๖ เมตร
ข้อ ๙ ที่ดินประเภท ย. ๓ เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นปำนกลำง ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อพำณิชยกรรม กำรอยู่อำศัย สถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร และกิจกำรอื่นนอกจำกข้อห้ำม
ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงำนทุกจำพวกตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน เว้นแต่โรงงำนตำมประเภทและชนิด ที่
กำหนดให้ดำเนินกำรได้ตำมบัญชีท้ำยข้อกำหนดนี้ และโรงงำนบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ำมันและสถำนที่เก็บรักษำน้ำมัน ลักษณะที่สำม ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุ ม
น้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อกำรจำหน่ำย
(๓) คลังก๊ำซปิโตรเลียมเหลว สถำนที่บรรจุก๊ำชปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถำนที่บรรจุ
ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถำนที่เก็บรักษำก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ ยงม้ำ โค กระบื อ สุ กร แพะ แกะ ห่ ำน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสั ตว์ป่ำตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ เพื่อกำรค้ำ
(๕) สุสำนและฌำปนสถำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยสุสำนและฌำปนสถำน เว้นแต่เป็นกำรก่อสร้ำง
แทนฌำปนสถำนที่มีอยู่เดิม
(๖) โรงแรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงแรม เว้นแต่โรงแรมประเภท ๑ ประเภท ๒ และ ประเภท ๓
ที่มีจำนวนห้องพักไม่เกิน ๘๐ ห้อง ที่ตั้งอยู่ริมถนนสำธำรณะที่มีขนำดเขตทำงไม่น้อยกว่ำ ๑๖ เมตร
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสำหกรรม
(๘) จั ด สรรที่ ดิ น เพื่ อ ประกอบพำณิ ช ยกรรม เว้ น แต่ เ ป็ น กำรจั ด สรรที่ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง
ของกำรจัดสรรที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัย และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละสิบของพื้นที่โครงกำรทั้งหมด
(๙) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรม
(๑๐) จัดสรรที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัย เว้นแต่
(ก) กำรจัดสรรที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัยประเภทบ้ำนเดี่ยว ที่มีขนำดที่ ดินแปลงย่อยไม่
เกิน ๑๐๐ ตำรำงวำ
(ข) กำรจัดสรรที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัยประเภทบ้ำนแฝด ที่มีขนำดที่ดินแปลงย่อยไม่เกิน
๕๐ ตำรำงวำ
(๑๑) กำรอยู่อำศัยประเภทอำคำรชุด หอพัก หรืออำคำรอยู่อำศัยรวม ที่มีพื้นที่ประกอบกำร
เกิน ๒,๐๐๐ ตำรำงเมตร
(๑๒) สำนักงำนที่มีพื้นที่ประกอบกำรเกิน ๒,๐๐๐ ตำรำงเมตร

๑๐
(๑๓) กำรประกอบกิจกำรคลังสินค้ำ
(๑๔) ตลำด ตำมกฎหมำยว่ ำด้ ว ยกำรสำธำรณสุ ข ที่ มี พื้ นที่ ป ระกอบกำรเกิ น ๒,๐๐๐
ตำรำงเมตร
(๑๕) สถำนสงเครำะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์
(๑๖) โรงฆ่ ำสั ตว์ หรื อโรงพั กสั ตว์ ตำมกฎหมำยว่ ำด้ วยกำรควบคุ มกำรฆ่ ำ เพื่ อกำรจ ำหน่ ำย
เนื้อสัตว์
(๑๗) ไซโลเก็บผลิตผลทำงกำรเกษตร
(๑๘) สถำนีขนส่งผู้โดยสำร เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสำธำรณะที่มีขนำดเขตทำงไม่น้อยกว่ำ ๑๖
เมตร
(๑๙) สวนสัตว์
(๒๐) สนำมแข่งรถ
(๒๑) สนำมกอล์ฟและสนำมไดร์ฟกอล์ฟ
(๒๒) สนำมแข่งสัตว์
(๒๓) สนำมยิงปืน
(๒๔) กำจัดวัตถุอันตรำยตำมกฎหมำยว่ำด้วยวัตถุอันตรำย
(๒๕) ซื้อขำยหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่ำ
(๒๖) ซื้อขำยหรือเก็บเศษวัสดุ
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) กำรประกอบพำณิชยกรรม ให้ มีพื้นที่ประกอบกำรไม่ เกิน ๑,๐๐๐ ตำรำงเมตร เว้นแต่
กำรประกอบพำณิชกรรมที่มีพื้นที่ประกอบกำรเกิน ๑,๐๐๐ ตำรำงเมตร แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐ ตำรำงเมตร ที่ตั้งอยู่
ริมถนนสำธำรณะที่มีขนำดเขตทำงไม่น้อยกว่ำ ๑๖ เมตร
(๒) มี อั ต รำส่ ว นพื้ น ที่ อ ำคำรรวมต่ อ พื้ น ที่ ดิ น ไม่ เ กิ น ๓ : ๑ ทั้ ง นี้ ที่ ดิ น แปลงใด
ที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หำกมีกำรแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่ำจะกี่ครั้งก็ตำม อัตรำส่วนพื้นที่อำคำรรวมต่อพื้นที่ดิน
ของที่ดินแปลงที่เกิดจำกกำรแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน ๓ : ๑
(๓) มีอัตรำส่วนของที่ว่ำงต่อพื้นที่อำคำรรวมไม่น้อยกว่ำร้อยละสิบห้ำ แต่อัตรำส่วนของที่ว่ำง
ต้ องไม่ ต่ ำกว่ ำเกณฑ์ ขั้ นต่ ำของที่ ว่ ำงอั นปรำศจำกสิ่ งปกคลุ มตำมกฎหมำยว่ ำด้ วยกำรควบคุ มอำคำร ทั้ งนี้
ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หำกมีกำรแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่ำจะกี่ครั้งก็ตำม อัตรำส่วนของที่ว่ำงต่อพื้นที่
อำคำรรวมของที่ดินแปลงที่เกิดจำกกำรแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่น้อยกว่ำร้อยละสิบห้ำ
(๔) กำรใช้ประโยชน์ ที่ดินเพื่ อกิจกำรใด ๆ ให้ ดำเนินกำรหรื อประกอบกิจกำรได้ ในอำคำร
ที่มีควำมสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร ยกเว้นบริเวณ ย. ๓ - ๑ และ บริเวณ ย. ๓ - ๒ ให้ดำเนินกำรหรือประกอบกิจกำรได้ใน
อำคำรที่มีควำมสูงไม่เกิน ๑๕ เมตร แต่ไม่หมำยควำมรวมถึง โครงสร้ำงสำหรับใช้ในกำรส่งกระแสไฟฟ้ำ รับส่ง

๑๑
สัญญำณวิทยุ สัญญำณโทรทัศน์ หรือสัญญำณสื่อสำรทุกชนิด หอถังน้ำ ปล่องเมรุ และปล่องโรงงำนอุตสำหกรรม
กำรวัดควำมสูงของอำคำรให้วัดจำกระดับพื้นดินที่ก่อสร้ำงถึงพื้นดำดฟ้ำ สำหรับอำคำรทรงจั่วหรือปั้นหยำให้วัดจำก
ระดับพื้นดินที่ก่อสร้ำงถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
(๕) กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอำคำรชุด หอพัก หรืออำคำรอยู่อำศัยรวม ให้มีระยะห่ ำง
ตำมแนวขนำนริมฝั่งตำมสภำพธรรมชำติของแม่น้ำเจ้ำพระยำ แม่น้ำป่ำสัก แม่น้ำลพบุรี ไม่น้อยกว่ำ ๒๕ เมตร
(๖) กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทโรงแรม หรือศูนย์ประชุม อำคำรแสดงสินค้ำ หรือนิทรรศกำร
ในที่ดินบริเวณ ย. ๓ - ๑ ให้มีระยะห่ำงตำมแนวขนำนริมฝั่งตำมสภำพธรรมชำติของแม่น้ำเจ้ำพระยำ แม่น้ำป่ำสัก
หรือแม่น้ำลพบุรี ไม่น้อยกว่ำ ๒๕ เมตร
(๗) กำรใช้ประโยชน์ ที่ดินเพื่อกิจกำรใดๆ โดยรอบโบรำณสถำนที่ขึ้นทะเบียนตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยโบรำณสถำน โบรำณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติ ให้มีระยะห่ำงจำกเขตโบรำณสถำน
ไม่น้อยกว่ำ ๘ เมตร
(๘) ให้มีที่ว่ำงตำมแนวขนำนริ มเขตทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๓๒ และทำงหลวงแผ่ นดิ น
หมำยเลข ๓๐๕๓ ไม่น้อยกว่ำ ๖ เมตร
ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภท พ เป็นที่ดินประเภทพำณิชยกรรมและที่อยู่อำศัยหนำแน่นมำกให้ ใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อพำณิชยกรรม กำรอยู่อำศัย สถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำรและกิจกำรอื่น
นอกจำกข้อห้ำมดังต่อไปนี้
(๑) โรงงำนทุ กจ ำพวกตำมกฎหมำยว่ ำด้ วยโรงงำน เว้ นแต่ โรงงำนตำมประเภทและชนิ ด
ที่กำหนดให้ดำเนินกำรได้ตำมบัญชีท้ำยข้อกำหนดนี้ และโรงงำนบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน
(๒) คลั งน้ ำมั น สถำนที่ เก็ บรั กษำน้ ำมั น ลั กษณะที่ ส ำม สถำนี บริ กำรน้ ำมั นประเภท ก
สถำนี บริ กำรน้ ำมั นประเภท ข สถำนี บริ กำรน้ ำมั นประเภท ค ลั กษณะที่สอง สถำนีบริกำรน้ ำมั นประเภท จ
ลักษณะที่สอง และสถำนีบริ กำรประเภท ฉ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อกำรจำหน่ำย
เว้นแต่สถำนีบริกำรน้ำมันที่ตั้งอยู่ริมถนนสำธำรณะที่มีขนำดเขตทำงไม่น้อยกว่ำ ๑๖ เมตร
(๓) คลังก๊ำซปิโตรเลียมเหลว สถำนที่บรรจุก๊ำชปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถำนที่บรรจุ
ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ สถำนที่เก็บรักษำก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ และสถำนีบริกำรก๊ำซ
ปิโตรเลียมเหลว ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง เว้นแต่สถำนีบริกำรก๊ำซปิโตรเลียมเหลวที่ตั้งอยู่ริม
ถนนสำธำรณะที่มีขนำดเขตทำงไม่น้อยกว่ำ ๑๖ เมตร
(๔) เลี้ ยงม้ำ โค กระบื อ สุ กร แพะ แกะ ห่ ำน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสั ตว์ป่ำตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ เพื่อกำรค้ำ
(๕) สุสำนและฌำปนสถำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยสุสำนและฌำปนสถำน เว้นแต่เป็นกำรก่อสร้ำง
แทนฌำปนสถำนที่มีอยู่เดิม

๑๒
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสำหกรรม
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรม
(๘) กำรอยู่อำศัยประเภทอำคำรชุด หอพัก หรืออำคำรอยู่อำศัยรวม ที่มีพื้นที่ ประกอบกำร
เกิน ๒,๐๐๐ ตำรำงเมตร
(๙) สำนักงำนที่มีพื้นที่ประกอบกำรเกิน ๒,๐๐๐ ตำรำงเมตร
(๑๐) กิจกำรคลังสินค้ำ
(๑๑) ศูนย์ประชุม อำคำรแสดงสินค้ำหรือนิทรรศกำร ที่มีพื้นที่ประกอบกำรเกิน ๒,๐๐๐
ตำรำงเมตร เว้นแต่ศูนย์ประชุม อำคำรแสดงสินค้ำหรือนิทรรศกำร ที่มีพื้นที่ประกอบกำรเกิน ๒,๐๐๐ ตำรำงเมตร
แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ตำรำงเมตร ทีต่ ั้งอยู่ริมถนนสำธำรณะที่มีขนำดเขตทำงไม่น้อยกว่ำ ๒๐ เมตร
(๑๒) ตลำดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรสำธำรณสุข ที่มีพื้นที่ประกอบกำรเกิน ๒,๐๐๐ ตำรำงเมตร
(๑๓) สถำนสงเครำะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์
(๑๔) โรงฆ่ำสัตว์หรือโรงพักสัตว์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมกำรฆ่ำสัตว์เพื่อกำรจำหน่ำย
เนื้อสัตว์
(๑๕) ไซโลเก็บผลิตผลทำงกำรเกษตร
(๑๖) สถำนีขนส่งผู้โดยสำร เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสำธำรณะที่มีขนำดเขตทำงไม่น้อยกว่ำ ๑๖ เมตร
(๑๗) สวนสัตว์
(๑๘) สนำมแข่งรถ
(๑๙) สนำมกอล์ฟ และสนำมไดร์ฟกอล์ฟ
(๒๐) สนำมแข่งสัตว์
(๒๑) สนำมยิงปืน
(๒๒) กำจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(๒๓) กำจัดวัตถุอันตรำยตำมกฎหมำยว่ำด้วยวัตถุอันตรำย
(๒๔) ซื้อขำยหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่ำ
(๒๕) ซื้อขำยหรือเก็บเศษวัสดุ
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) กำรประกอบพำณิชยกรรม ให้มีพื้นที่ประกอบกำรไม่เกิน ๒,๐๐๐ ตำรำงเมตร เว้นแต่
กำรประกอบพำณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบกำรเกิน ๒,๐๐๐ ตำรำงเมตร แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ตำรำงเมตร และ
ตั้งอยู่ริมถนนสำธำรณะที่มีขนำดเขตทำงไม่น้อยกว่ำ ๓๐ เมตร
(๒) มี อั ต รำส่ ว นพื้ น ที่ อ ำคำรรวมต่ อ พื้ น ที่ ดิ น ไม่ เ กิ น ๔ : ๑ ทั้ ง นี้ ที่ ดิ น แปลงใด
ที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หำกมีกำรแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่ำจะกี่ครั้งก็ตำม อัตรำส่วนพื้นที่อำคำรรวมต่อพื้นที่ดิน
ของที่ดินแปลงที่เกิดจำกกำรแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน ๔ : ๑

๑๓
(๓) มีอัตรำส่วนของที่ว่ำงต่อพื้ นที่อำคำรรวมไม่น้อยกว่ำร้อยละสิบ แต่อัตรำส่วนของที่ว่ำง
ต้ องไม่ ต่ ำกว่ ำเกณฑ์ ขั้ นต่ ำของที่ ว่ ำงอั นปรำศจำกสิ่ งปกคลุ มตำมกฎหมำยว่ ำด้ วยกำรควบคุ มอำคำร ทั้ งนี้
ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หำกมีกำรแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่ำจะกี่ครั้งก็ตำม อัตรำส่วนของที่ว่ำงต่อพื้นที่
อำคำรรวมของที่ดินแปลงที่เกิดจำกกำรแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่น้อยกว่ำร้อยละสิบ
(๔) กำรใช้ประโยชน์ ที่ดินเพื่ อกิจกำรใด ๆ ให้ ดำเนินกำรหรื อประกอบกิจกำรได้ ในอำคำร
ที่มีควำมสู งไม่เกิน ๑๕ เมตร ยกเว้นบริ เวณ พ. - ๗ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัย ประเภทบ้ำนเดี่ ยว
หรือประกอบพำณิชยกรรมประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้ำนแถว ที่มีควำมสูงไม่เกิน ๘ เมตร แต่ไม่หมำยควำม
รวมถึงโครงสร้ำงสำหรับใช้ในกำรส่งกระแสไฟฟ้ำ รับส่งสัญญำณวิทยุ สัญญำณโทรทัศน์ หรือสัญญำณสื่อสำรทุก
ชนิด หอถังน้ำ ปล่องเมรุ และปล่องโรงงำนอุตสำหกรรม กำรวัดควำมสูงของอำคำรให้วัดจำกระดับพื้นดินที่ก่อสร้ำง
ถึงพื้นดำดฟ้ำ สำหรับอำคำรทรงจั่วหรือปั้นหยำให้วัดจำกระดับพื้นดินที่ก่อสร้ำงถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
(๕) กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอำคำรชุด หอพัก หรืออำคำรอยู่อำศัยรวม ให้มีระยะห่ ำง
ตำมแนวขนำนริมฝั่งตำมสภำพธรรมชำติของแม่น้ำเจ้ำพระยำ แม่น้ำป่ำสัก แม่น้ำลพบุรี ไม่น้อยกว่ำ ๒๕ เมตร
(๖) กำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทโรงแรม หรื อ ศู น ย์ ป ระชุ ม ในที่ ดิ น บริ เ วณ พ. - ๒
และบริเวณ พ. - ๖ ให้มีระยะห่ำงตำมแนวขนำนริมฝั่งตำมสภำพธรรมชำติของแม่น้ำเจ้ำพระยำ หรือแม่น้ำลพบุรี
ไม่น้อยกว่ำ ๒๕ เมตร
ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภท อ. เป็นที่ดินประเภทอุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อ
อุตสำหกรรม คลั งสิ นค้ำ สถำบั นรำชกำร กำรสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำรและกิ จกำรอื่ น นอกจำกข้ อห้ ำม
ดังต่อไปนี้
(๑) เลี้ ยงม้ำ โค กระบื อ สุ กร แพะ แกะ ห่ ำน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสั ตว์ป่ำตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ เพื่อกำรค้ำ
(๒) สุสำนและฌำปนสถำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยสุสำนและฌำปนสถำน
(๓) โรงแรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงแรม
(๔) โรงมหรสพตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพำณิชยกรรม
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัย
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรม
(๘) สำนักงำน
(๙) ศูนย์ประชุม อำคำรแสดงสินค้ำหรือนิทรรศกำร
(๑๐) ตลำดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรสำธำรณสุข

๑๔
(๑๑) สถำนสงเครำะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์
(๑๒) สถำนสงเครำะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก
(๑๓) สถำนสงเครำะห์หรือรับเลี้ยงคนชรำ
(๑๔) สถำนสงเครำะห์หรือรับเลี้ยงคนพิกำร
(๑๕) โรงฆ่ำสัตว์หรือโรงพักสัตว์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมกำรฆ่ำสัตว์เพื่อกำรจำหน่ำย
เนื้อสัตว์
(๑๖) ไซโลเก็บผลิตผลทำงกำรเกษตร
(๑๗) สถำนีขนส่งผู้โดยสำร
(๑๘) สวนสนุก
(๑๙) สวนสัตว์
(๒๐) สนำมแข่งรถ
(๒๑) สนำมกอล์ฟและสนำมไดร์ฟกอล์ฟ
(๒๒) สนำมแข่งสัตว์
(๒๓) สนำมยิงปืน
(๒๔) สถำบันกำรศึกษำหรือโรงเรียน
(๒๕) โรงพยำบำล
กำรใช้ประโยชน์ ที่ดินเพื่อกำรประกอบพำณิชยกรรม ให้มีพื้นที่ประกอบกำรไม่เกิน ๒,๐๐๐
ตำรำงเมตร
ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภท ก. ๑ เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อ
กำรเกษตรกรรม กำรอยู่อำศัย พำณิชยกรรม สถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำรและกิจกำรอื่น
นอกจำกข้อห้ำมดังต่อไปนี้
(๑) โรงงำนทุกจำพวกตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน เว้นแต่โรงงำนตำมประเภทและชนิด ที่
กำหนดให้ดำเนินกำรได้ตำมบัญชีท้ำยข้อกำหนดนี้
(๒) คลั งน้ ำมั น สถำนที่ เก็ บรั กษำน้ ำมั น ลั กษณะที่ ส ำม สถำนี บริ กำรน้ ำมั นประเภท ก
สถำนี บริ กำรน้ ำมั นประเภท ข สถำนี บริ กำรน้ ำมั นประเภท ค ลั กษณะที่สอง สถำนีบริกำรน้ ำมั นประเภท จ
ลักษณะที่สอง และสถำนีบริกำรน้ำมันประเภท ฉ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อกำรจำหน่ำย
(๓) คลังก๊ำซปิโตรเลียมเหลว สถำนที่บรรจุก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถำนที่บรรจุ
ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถำนที่เก็บรักษำก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ และสถำนีบริกำร
ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
(๔) โรงแรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงแรม

๑๕
(๕) โรงมหรสพตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร
(๖) จัดสรรทีด่ ินเพื่อประกอบอุตสำหกรรม
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพำณิชยกรรม
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัย
(๙) กำรอยู่อำศัยประเภทอำคำรชุด หอพัก หรืออำคำรอยู่อำศัยรวม
(๑๐) กำรอยู่อำศัยประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้ำนแถว
(๑๑) สำนักงำน
(๑๒) ศูนย์ประชุม อำคำรแสดงสินค้ำหรือนิทรรศกำร
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) กำรประกอบพำณิชยกรรม ให้มีพื้นที่ประกอบกำรไม่เกิน ๓๐๐ ตำรำงเมตร
(๒) มี อั ต รำส่ ว นพื้ น ที่ อ ำคำรรวมต่ อ พื้ น ที่ ดิ น ไม่ เ กิ น ๐.๕ : ๑ ทั้ ง นี้ ที่ ดิ น แปลงใด
ที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หำกมีกำรแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่ำจะกี่ครั้งก็ตำม อัตรำส่วนพื้นที่อำคำรรวมต่อพื้นที่ดิน
ของที่ดินแปลงที่เกิดจำกกำรแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน ๐.๕ : ๑
(๓) มีอัตรำส่วนของที่ว่ำงต่อพื้นที่อำคำรรวมไม่น้อยกว่ำร้อยละห้ำสิบ แต่อัตรำส่วนของที่ว่ำง
ต้ องไม่ ต่ ำกว่ ำเกณฑ์ ขั้ นต่ ำของที่ ว่ ำงอั นปรำศจำกสิ่ งปกคลุ มตำมกฎหมำยว่ ำด้ วยกำรควบคุ มอำคำร ทั้ งนี้
ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หำกมีกำรแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่ำจะกี่ครั้งก็ตำม อัตรำส่วนของที่ว่ำงต่อพื้นที่
อำคำรรวมของที่ดินแปลงที่เกิดจำกกำรแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่น้อยกว่ำร้อยละห้ำสิบ
(๔) กำรใช้ประโยชน์ ที่ดินเพื่ อกิจกำรใด ๆ ให้ ดำเนินกำรหรื อประกอบกิจกำรได้ ในอำคำร
ที่มีควำมสูงไม่เกิน ๙ เมตร ยกเว้นบริเวณ ก. ๑ - ๗ และบริเวณ ก. ๑ – ๑๐ ให้ดำเนินกำรหรือประกอบกิจกำร
ได้ในอำคำรที่มีควำมสู งไม่เกิน ๑๕ เมตร แต่ไม่หมำยควำมรวมถึงโครงสร้ำงสำหรั บใช้ ในกำรส่งกระแสไฟฟ้ ำ
รั บส่ งสั ญญำณวิ ทยุ สั ญญำณโทรทั ศน์ หรื อสั ญญำณสื่ อสำรทุ กชนิ ด หอถังน้ำ ปล่ องเมรุ และปล่ องโรงงำน
อุตสำหกรรม กำรวัดควำมสูงของอำคำรให้วัดจำกระดับพื้นดินที่ก่อสร้ำงถึงพื้นดำดฟ้ำ สำหรับอำคำรทรงจั่วหรือ
ปั้นหยำให้วัดจำกระดับพื้นดินที่ก่อสร้ำงถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
(๕) ให้ มีที่ว่ำงตำมแนวขนำนริมเขตทำงหลวงแผ่ นดินหมำยเลข ๓๒ ทำงหลวงแผ่ นดิน
หมำยเลข ๓๐๕๓ ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๓๐๙ (โรจนะ) ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๓๔๖๙ และทำง
หลวงแผ่นดินหมำยเลข ๓๕๖ไม่น้อยกว่ำ ๑๕ เมตร
ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภท ก. ๒ เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อ
กำรเกษตรกรรม กำรอยู่อำศัย พำณิชยกรรม สถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำรและกิจกำรอื่น
นอกจำกข้อห้ำมดังต่อไปนี้

๑๖
(๑) โรงงำนทุกจำพวกตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน เว้นแต่โรงงำนตำมประเภทและชนิด ที่
กำหนดให้ดำเนินกำรได้ตำมบัญชีท้ำยข้อกำหนดนี้ และโรงงำนบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน
(๒) คลั งน้ ำมั น สถำนที่ เก็ บรั กษำน้ ำมั น ลั กษณะที่ ส ำม สถำนี บริ กำรน้ ำมั นประเภท ก
สถำนี บริ กำรน้ ำมั นประเภท ข สถำนี บริ กำรน้ ำมั นประเภท ค ลั กษณะที่สอง สถำนีบริกำรน้ ำมั นประเภท จ
ลักษณะที่สอง และสถำนีบริกำรน้ำมันประเภท ฉ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อกำรจำหน่ำย
(๓) คลังก๊ำซปิโตรเลียมเหลว สถำนที่บรรจุก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถำนที่บรรจุ
ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถำนที่เก็บรักษำก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ และสถำนีบริกำร
ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
(๔) สุสำนและฌำปนสถำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยสุสำนและฌำปนสถำน เว้นแต่เป็นกำรก่อสร้ำง
แทนฌำปนสถำนที่มีอยู่เดิม
(๕) โรงแรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงแรม เว้นแต่โรงแรมประเภท ๑
(๖) โรงมหรสพตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสำหกรรม
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพำณิชยกรรม
(๙) จัดสรรที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัย เว้นแต่
(ก) กำรจัดสรรที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัยประเภทบ้ำนเดี่ยว ที่มีขนำดที่ดินแปลงย่อยไม่
น้อยกว่ำ ๑๐๐ ตำรำงวำ
(ข) กำรจัดสรรที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัยประเภทบ้ำนแฝด ที่มีขนำดที่ดินแปลงย่อยไม่
น้อยกว่ำ ๕๐ ตำรำงวำ
(๑๐) กำรอยู่ อำศัยประเภทอำคำรชุด หอพัก หรืออำคำรอยู่อำศัยรวม ที่มีพื้นที่ อำคำร
เกิน ๑,๐๐๐ ตำรำงเมตร
(๑๑) กำรอยู่อำศัยประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้ำนแถว
(๑๒) สำนักงำนที่มีพื้นที่ประกอบกำรเกิน ๒๐๐ ตำรำงเมตร
(๑๓) ศู น ย์ ป ระชุ ม อำคำรแสดงสิ น ค้ ำ หรื อ นิ ท รรศกำร เว้ น แต่ ที่ มี พื้ น ที่ ป ระกอบกำร
ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตำรำงเมตร และตั้งอยู่ริมถนนสำธำรณะที่มีขนำดเขตทำงไม่น้อยกว่ำ ๒๐ เมตร
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) กำรประกอบพำณิชยกรรม ให้มีพื้นที่ประกอบกำรไม่เกิน ๓๐๐ ตำรำงเมตร
(๒) มี อั ต รำส่ ว นพื้ น ที่ อ ำคำรรวมต่ อ พื้ น ที่ ดิ น ไม่ เ กิ น ๑ : ๑ ทั้ ง นี้ ที่ ดิ น แปลงใด
ที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หำกมีกำรแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่ำจะกี่ครั้งก็ตำม อัตรำส่วนพื้นที่อำคำรรวมต่อพื้นที่ดิน
ของที่ดินแปลงที่เกิดจำกกำรแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน ๑ : ๑
(๓) มีอัตรำส่วนของที่ว่ำงต่อพื้นที่อำคำรรวมไม่น้อยกว่ำร้อยละสี่สิบ แต่อัตรำส่วนของที่ว่ำง
ต้ องไม่ ต่ ำกว่ ำเกณฑ์ ขั้ นต่ ำของที่ ว่ ำงอั นปรำศจำกสิ่ งปกคลุ มตำมกฎหมำยว่ ำด้ วยกำรควบคุ มอำคำร ทั้ งนี้

๑๗
ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หำกมีกำรแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่ำจะกี่ครั้งก็ตำม อัตรำส่วนของที่ว่ำงต่อพื้นที่
อำคำรรวมของที่ดินแปลงที่เกิดจำกกำรแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่น้อยกว่ำร้อยละสี่สิบ
(๔) กำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรใด ๆ ให้ดำเนินกำรหรือประกอบกิจกำรได้ในอำคำรที่มี
ควำมสูงไม่เกิน ๙ เมตร แต่ไม่หมำยควำมรวมถึงโครงสร้ำงสำหรับใช้ในกำรส่งกระแสไฟฟ้ำ รับส่งสัญญำณวิทยุ
สัญญำณโทรทัศน์ หรือสัญญำณสื่อสำรทุกชนิด หอถังน้ำ ปล่องเมรุ และปล่องโรงงำนอุตสำหกรรม กำรวัดควำม
สูงของอำคำรให้วัดจำกระดับพื้นดินที่ ก่อสร้ำงถึงพื้นดำดฟ้ำ สำหรับอำคำรทรงจั่วหรือปั้นหยำให้วัดจำกระดับ
พื้นดินที่ก่อสร้ำงถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
(๕) กำรใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ นประเภทอำคำรชุ ด หอพั ก หรื ออำคำรอยู่ อำศั ยรวม ให้ มี ที่ ว่ ำง
ตำมแนวขนำนริ ม ฝั่ ง ตำมสภำพธรรมชำติ ข องแม่ น้ ำเจ้ ำ พระยำ แม่ น้ ำป่ ำ สั ก แม่ น้ ำลพบุ รี ล ำคลอง
ไม่น้อยกว่ำ ๒๕ เมตร เว้นแต่เป็นกำรก่อสร้ำงเพื่อกำรคมนำคมทำงน้ำหรือกำรสำธำรณูปโภค
(๖) กำรใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ นประเภทโรงแรม ให้ มี ระยะห่ ำงตำมแนวขนำนริ มฝั่ งตำมสภำพ
ธรรมชำติของแม่น้ำเจ้ำพระยำ ไม่น้อยกว่ำ ๓๐ เมตร
(๗) ให้มีที่ว่ำงตำมแนวขนำนริ มเขตทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๓๒ และทำงหลวงแผ่ นดิ น
หมำยเลข ๓๕๖ ไม่น้อยกว่ำ ๑๕ เมตร
ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภท อก. เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กำรอยู่อำศัย สถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำรและกิจกำรอื่น นอกจำกข้อ
ห้ำมดังต่อไปนี้
(๑) โรงงำนทุกจำพวกตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน และโรงงำนบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน
(๒) คลั งน้ ำมั น สถำนที่ เก็ บรั กษำน้ ำมั น ลั กษณะที่ ส ำม สถำนี บริ กำรน้ ำมั นประเภท ก
สถำนี บริ กำรน้ ำมั นประเภท ข สถำนี บริ กำรน้ ำมั นประเภท ค ลั กษณะที่สอง สถำนีบริกำรน้ ำมั นประเภท จ
ลักษณะที่สอง และสถำนีบริกำรน้ำมันประเภท ฉ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อกำรจำหน่ำย
(๓) คลังก๊ำซปิโตรเลียมเหลว สถำนที่บรรจุก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถำนที่บรรจุ
ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถำนที่เก็บรักษำก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ และสถำนีบริกำร
ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
(๔) สุสำนและฌำปนสถำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยสุสำนและฌำปนสถำน เว้นแต่เป็นกำรก่อสร้ำง
แทนฌำปนสถำนที่มีอยู่เดิม
(๕) โรงแรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงแรม
(๖) โรงมหรสพตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสำหกรรม
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพำณิชยกรรม
(๙) จัดสรรที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัย

๑๘
(๑๐) กำรอยู่อำศัยประเภทอำคำรชุด หอพัก หรืออำคำรอยู่อำศัยรวม
(๑๑) กำรอยู่อำศัยประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้ำนแถว
(๑๒) สำนักงำน
(๑๓) กิจกำรคลังสินค้ำ
(๑๔) ศูนย์ประชุม อำคำรแสดงสินค้ำหรือนิทรรศกำร
(๑๕) ตลำดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรสำธำรณสุข
(๑๖) สถำนสงเครำะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์
(๑๗) สถำนสงเครำะห์หรือรับเลี้ยงคนพิกำร
(๑๘) สถำนีขนส่งผู้โดยสำร
(๑๙) สวนสนุก
(๒๐) สวนสัตว์
(๒๑) สนำมแข่งรถ
(๒๒) สนำมกอล์ฟและสนำมไดร์ฟกอล์ฟ
(๒๓) สนำมแข่งสัตว์
(๒๔) สนำมยิงปืน
(๒๕) กำจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(๒๖) กำจัดวัตถุอันตรำยตำมกฎหมำยว่ำด้วยวัตถุอันตรำย
(๒๗) ซื้อขำยหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่ำ
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) กำรประกอบพำณิชยกรรม ให้มีพื้นที่ประกอบกำรไม่เกิน ๓๐๐ ตำรำงเมตร
(๒) มีอ ัต รำส่ว นพื ้น ที ่อ ำคำรรวมต่อ พื ้น ที ่ด ิน ไม่เ กิน ๐.๕ : ๑ ทั ้ง นี ้ ที ่ด ิน แปลงใด
ที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หำกมีกำรแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่ำจะกี่ครั้งก็ตำม อัตรำส่วนพื้นที่อำคำรรวมต่อพื้นที่ดิน
ของที่ดินแปลงที่เกิดจำกกำรแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน ๐.๕ : ๑
(๓) มีอัตรำส่วนของที่ว่ำงต่อพื้นที่ อำคำรรวมไม่น้อยกว่ำร้อยละหนึ่ งร้อย แต่อัตรำส่วนของ
ที่ว่ำงต้องไม่ต่ำกว่ำเกณฑ์ขั้นต่ำของที่ว่ำงอันปรำศจำกสิ่งปกคลุมตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร ทั้งนี้
ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หำกมีกำรแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่ำจะกี่ครั้งก็ตำม อัตรำส่วนของที่ว่ำงต่อพื้นที่
อำคำรรวมของที่ดินแปลงที่เกิดจำกกำรแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่น้อยกว่ำร้อยละหนึ่งร้อย
(๔) กำรใช้ประโยชน์ ที่ดินเพื่ อกิจกำรใด ๆ ให้ ดำเนินกำรหรื อประกอบกิจกำรได้ ในอำคำร
ที่มีควำมสูงไม่เกิน ๖ เมตร แต่ไม่หมำยควำมรวมถึงโครงสร้ำงสำหรับใช้ในกำรส่งกระแสไฟฟ้ำ รับส่งสัญญำณวิทยุ
สัญญำณโทรทัศน์ หรือสัญญำณสื่อสำรทุกชนิด หอถังน้ำ ปล่องเมรุ และปล่องโรงงำนอุตสำหกรรม กำรวัดควำมสูง

๑๙
ของอำคำรให้วัดจำกระดับพื้นดินที่ก่อสร้ำงถึงพื้นดำดฟ้ำ สำหรับอำคำรทรงจั่วหรือปั้นหยำให้วัดจำกระดับพื้นดินที่
ก่อสร้ำงถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
(๕) ให้มีที่ว่ำงตำมแนวขนำนริมเขตทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๓๐๙ และทำงหลวงแผ่นดิน
หมำยเลข ๓๔๗ ไม่น้อยกว่ำ ๑๕ เมตร
ข้อ ๑๕ ที่ดินประเภท ปก. เป็นที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อกำรเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อกำรเกษตรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อกำรเกษตรกรรมเท่ำนั้น
ข้อ ๑๖ ที่ดิน ประเภท ล. เป็นที่โ ล่งเพื่อนันทนำกำรและกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม
เฉพำะที่ดินซึ่งเป็นของรัฐ ให้ใช้ประโยชน์ ที่ดินเพื่อนันทนำกำรหรือเกี่ยวข้องกับนันทนำกำร กำรรักษำคุณภำพ
สิ่งแวดล้อมหรือสำธำรณประโยชน์เท่ำนั้น
ข้ อ ๑๗ ที่ ดิ น ประเภท ศษ. เป็ นที่ ดิ นประเภทสถำบั น กำรศึ ก ษำ ให้ ใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ น
เพื่อกำรศึกษำหรือเกี่ยวข้องกับกำรศึกษำ สถำบันรำชกำร หรือสำธำรณประโยชน์เท่ำนั้น
ข้อ ๑๘ ที่ดินประเภท ศ. ๑ เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
ให้ใ ช้ป ระโยชน์ที ่ด ิน เพื ่อ ส่ง เสริม เอกลัก ษณ์ ศิล ปวัฒ นธรรมท้อ งถิ ่น กำรอยู ่อ ำศัย ประเภทบ้ำ นเดี่ย ว
หัตถกรรม กำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กำรอนุรักษ์โบรำณสถำน โบรำณคดี ประวัติศำสตร์ ตำมกฎหมำยว่ำด้วย
โบรำณสถำน โบรำณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติ สถำบันกำรศึกษำ สถำบันศำสนำ สถำบัน
รำชกำร กำรสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำรและสำธำรณะประโยชน์เท่ำนั้น
ข้อ ๑๙ ที่ดินประเภท ศ. ๒ เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม กำรอนุรักษ์โบรำณสถำน โบรำณคดี ประวัติศำสตร์
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยโบรำณสถำน โบรำณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติ สถำบันกำรศึกษำ
สถำบันศำสนำ สถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร หรือสำธำรณประโยชน์เท่ำนั้น
ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้ำของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมำย ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อกำรส่ งเสริ มเอกลั กษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและสถำปัตยกรรมท้องถิ่น หัตถกรรม กำรท่องเที่ยวเชิ ง
วัฒนธรรม พำณิชยกรรม กำรอยู่อำศัย สถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร สำธำรณประโยชน์และ
กิจกำรอื่น นอกจำกข้อห้ำมดังต่อไปนี้
(๑) โรงงำนทุกจำพวกตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน เว้นแต่โรงงำนตำมประเภทและชนิด ที่
กำหนดให้ดำเนินกำรได้ตำมบัญชีท้ำยข้อกำหนดนี้

๒๐
(๒) คลั งน้ ำมั น สถำนที่ เก็ บรั กษำน้ ำมั น ลั กษณะที่ ส ำม สถำนี บริ กำรน้ ำมั นประเภท ก
สถำนี บริ กำรน้ ำมั นประเภท ข สถำนี บริ กำรน้ ำมั นประเภท ค ลั กษณะที่สอง สถำนีบริกำรน้ ำมั นประเภท จ
ลักษณะที่สอง และสถำนีบริกำรน้ำมันประเภท ฉ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อกำรจำหน่ำย
(๓) คลังก๊ำซปิโตรเลียมเหลว สถำนที่บรรจุก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถำนที่บรรจุ
ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ สถำนที่เก็บรักษำก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ และสถำนีบริกำรก๊ำซ
ปิโตรเลียมเหลว ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
(๔) สุสำนและฌำปนสถำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยสุสำนและฌำปนสถำน เว้นแต่เป็นกำรก่อสร้ำง
แทนฌำปนสถำนที่มีอยู่เดิม
(๕) โรงแรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงแรม
(๖) โรงมหรสพตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสำหกรรม
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพำณิชยกรรม
(๙) จัดสรรที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัย
(๑๐) กำรอยู่อำศัยประเภทอำคำรชุด หอพัก หรืออำคำรอยู่อำศัยรวม
(๑๑) สำนักงำน
(๑๒) กิจกำรคลังสินค้ำ
(๑๓) ศูนย์ประชุม อำคำรแสดงสินค้ำหรือนิทรรศกำร
(๑๔) ตลำดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรสำธำรณสุข
(๑๕) สถำนสงเครำะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์
(๑๖) สถำนสงเครำะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก
(๑๗) สถำนสงเครำะห์หรือรับเลี้ยงคนชรำ
(๑๘) สถำนสงเครำะห์หรือรับเลี้ยงคนพิกำร
(๑๙) โรงฆ่ำสัตว์หรือโรงพักสัตว์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมกำรฆ่ำสัตว์เพื่อกำรจำหน่ำย
เนื้อสัตว์
(๒๐) สถำนีขนส่งผู้โดยสำร
(๒๑) สวนสนุก
(๒๒) สวนสัตว์
(๒๓) สนำมแข่งรถ
(๒๔) สนำมกอล์ฟและสนำมไดร์ฟกอล์ฟ
(๒๕) สนำมแข่งสัตว์
(๒๖) สนำมยิงปืน
(๒๗) กำจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(๒๘) กำจัดวัตถุอันตรำยตำมกฎหมำยว่ำด้วยวัตถุอันตรำย

๒๑
(๒๙) ซื้อขำยหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่ำ
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินตำมวรรคสอง ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) กำรประกอบพำณิชยกรรม ให้มีพื้นที่ประกอบกำรไม่เกิน ๓๐๐ ตำรำงเมตร
(๒) มีอัตรำส่วนพื้นทีอ่ ำคำรรวมต่อพื้นที่ดินไม่เกิน ๑ : ๑ ทั้งนี้ ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว
หำกมีกำรแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่ำจะกี่ครั้งก็ตำม อัตรำส่วนพื้นที่อำคำรรวมต่อพื้นที่ดินของที่ดินแปลงที่เกิดจำก
กำรแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน ๑ : ๑
(๓) มีอัตรำส่วนของที่ว่ำงต่อพื้นที่อำคำรรวมไม่น้อยกว่ำร้อยละสำมสิบ แต่อัตรำส่วนของที่ว่ำง
ต้ องไม่ ต่ ำกว่ ำเกณฑ์ ขั้ นต่ ำของที่ ว่ ำงอั นปรำศจำกสิ่ งปกคลุ มตำมกฎหมำยว่ ำด้ วยกำรควบคุ มอำคำร ทั้ งนี้
ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หำกมีกำรแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่ำจะกี่ครั้งก็ตำม อัตรำส่วนของที่ว่ำงต่อพื้นที่
อำคำรรวมของที่ดินแปลงที่เกิดจำกกำรแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่น้อยกว่ำร้อยละสำมสิบ และให้
มีพื้นที่น้ำซึมผ่ำนได้เพื่อปลูกต้นไม้ไม่น้อยกว่ำร้อยละห้ำสิบของพื้นที่ว่ำง
(๔) กำรใช้ประโยชน์ ที่ดินเพื่ อกิจกำรใด ๆ ให้ ดำเนินกำรหรื อประกอบกิจกำรได้ ในอำคำร
ที่มีควำมสูงไม่เกิน ๘ เมตร ยกเว้นบริเวณ ศ. ๒ - ๒ และบริเวณ ศ. ๒ - ๔ ให้ดำเนินกำรหรือประกอบกิจกำร
ได้ในอำคำรที่มีควำมสู งไม่เกิน ๑๒ เมตร แต่ไม่หมำยควำมรวมถึงโครงสร้ำงส ำหรั บใช้ ในกำรส่งกระแสไฟฟ้ ำ
รั บส่ งสั ญญำณวิทยุ สั ญญำณโทรทัศน์ หรื อสั ญญำณสื่ อสำรทุกชนิด หอถังน้ำ ปล่ องเมรุ และปล่ องโรงงำน
อุตสำหกรรม กำรวัดควำมสูงของอำคำรให้วัดจำกระดับพื้นดินที่ก่อสร้ำงถึงพื้นดำดฟ้ำ สำหรับอำคำรทรงจั่วหรือ
ปั้นหยำให้วัดจำกระดับพื้นดินที่ก่อสร้ำงถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
ข้อ ๒๐ ที่ดินประเภท ศ. ๓ เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
ให้ ใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อส่ งเสริ มเอกลั กษณ์ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมท้ องถิ่ น กำรอนุ รั กษ์ โ บรำณสถำน โบรำณคดี
ประวั ติ ศำสตร์ ตำมกฎหมำยว่ ำ ด้ ว ยโบรำณสถำน โบรำณวั ตถุ ศิ ล ปวั ตถุ และพิ พิ ธ ภั ณ ฑสถำนแห่ ง ชำติ
สถำบันกำรศึกษำ สถำบันศำสนำ สถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร หรือสำธำรณประโยชน์เท่ำนั้น
ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้ำของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมำย ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อกำรส่ งเสริ มเอกลั กษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและสถำปัตยกรรมท้ องถิ่น หั ตถกรรม กำรท่องเที่ยวเชิ ง
วัฒนธรรม พำณิชยกรรม กำรอยู่อำศัย สถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร สำธำรณประโยชน์และ
กิจกำรอื่น นอกจำกข้อห้ำมดังต่อไปนี้
(๑) โรงงำนทุกจำพวกตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน เว้นแต่โรงงำนตำมประเภทและชนิด ที่
กำหนดให้ดำเนินกำรได้ตำมบัญชีท้ำยข้อกำหนดนี้

๒๒
(๒) คลังน้ำมัน สถำนที่เก็บรักษำน้ำมัน ลักษณะที่สำม สถำนีบริกำรน้ำมันประเภท ก สถำนี
บริ กำรน้ ำมั น ประเภท ข สถำนี บ ริ ก ำรน้ ำมั นประเภท ค ลั กษณะที่ ส อง สถำนี บริ ก ำรน้ ำมั น ประเภท จ
ลักษณะที่สอง และสถำนีบริกำรน้ำมันประเภท ฉ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อกำรจำหน่ำย
(๓) คลังก๊ำซปิโตรเลียมเหลว สถำนที่บรรจุก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถำนที่บรรจุ
ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ สถำนที่เก็บรักษำก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ และสถำนีบริกำรก๊ำซ
ปิโตรเลียมเหลว ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
(๔) สุสำนและฌำปนสถำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยสุสำนและฌำปนสถำน เว้นแต่เป็นกำรก่อสร้ำง
แทนฌำปนสถำนที่มีอยู่เดิม
(๕) โรงแรมว่ำด้วยตำมกฎหมำยโรงแรม เว้นแต่โรงแรมประเภท ๑
(๖) โรงมหรสพตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสำหกรรม
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพำณิชยกรรม
(๙) จัดสรรที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัย
(๑๐) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรม
(๑๑) กำรอยู่อำศัยประเภทอำคำรชุด หอพัก หรืออำคำรอยู่อำศัยรวม
(๑๒) สำนักงำน
(๑๓) กิจกำรคลังสินค้ำ
(๑๔) ศูนย์ประชุม อำคำรแสดงสินค้ำ หรือนิทรรศกำร
(๑๕) ตลำดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรสำธำรณสุข
(๑๖) สถำนสงเครำะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์
(๑๗) สถำนสงเครำะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก
(๑๘) สถำนสงเครำะห์หรือรับเลี้ยงคนชรำ
(๑๙) สถำนสงเครำะห์หรือรับเลี้ยงคนพิกำร
(๒๐) โรงฆ่ำสัตว์หรือโรงพักสัตว์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมกำรฆ่ำสัตว์เพื่อกำรจำหน่ำย
เนื้อสัตว์
(๒๑) ไซโลเก็บผลิตผลทำงกำรเกษตร
(๒๒) สถำนีขนส่งผู้โดยสำร
(๒๓) สวนสนุก
(๒๔) สวนสัตว์
(๒๕) สนำมแข่งรถ
(๒๖) สนำมกอล์ฟและสนำมไดร์ฟกอล์ฟ

๒๓
(๒๗) สนำมแข่งสัตว์
(๒๘) สนำมยิงปืน
(๒๙) กำจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(๓๐) กำจัดวัตถุอันตรำยตำมกฎหมำยว่ำด้วยวัตถุอันตรำย
(๓๑) ซื้อขำยหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่ำ
(๓๒) ซื้อขำยหรือเก็บเศษวัสดุ
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินตำมวรรคสอง ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) กำรประกอบพำณิชยกรรม ให้มีพื้นที่ประกอบกำรไม่เกิน ๕๐๐ ตำรำงเมตร
(๒) มี อั ต รำส่ ว นพื้ น ที่ อ ำคำรรวมต่ อ พื้ น ที่ ดิ น ไม่ เ กิ น ๒ : ๑ ทั้ ง นี้ ที่ ดิ น แปลงใด
ที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หำกมีกำรแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่ำจะกี่ครั้งก็ตำม อัตรำส่วนพื้นที่อำคำรรวมต่อพื้นที่ดิน
ของที่ดินแปลงที่เกิดจำกกำรแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน ๒ : ๑
(๓) มีอัตรำส่วนของที่ว่ำงต่อพื้นที่อำคำรรวมไม่น้อยกว่ำร้อยละสิบ แต่อัตรำส่วนของที่ว่ำง
ต้ องไม่ ต่ ำกว่ ำเกณฑ์ ขั้ นต่ ำของที่ ว่ ำงอั นปรำศจำกสิ่ งปกคลุ มตำมกฎหมำยว่ ำด้ วยกำรควบคุ มอำคำร ทั้ งนี้
ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หำกมีกำรแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่ำจะกี่ครั้งก็ตำม อัตรำส่วนของที่ว่ำงต่อพื้นที่
อำคำรรวมของที่ ดิ น แปลงที่ เกิ ดจำกกำรแบ่ งแยกหรื อ แบ่ ง โอนทั้ งหมดรวมกั นต้ องไม่ น้ อยกว่ ำ ร้ อยละสิ บ
และให้มีพื้นที่น้ำซึมผ่ำนได้เพื่อปลูกต้นไม้ไม่น้อยกว่ำร้อยละห้ำสิบของพื้นที่ว่ำง
(๔) กำรใช้ประโยชน์ ที่ดินเพื่ อกิจกำรใด ๆ ให้ ดำเนินกำรหรื อประกอบกิจกำรได้ ในอำคำร
ให้ดำเนินกำรได้ในอำคำรที่มีควำมสูงไม่เกิน ๘ เมตร ยกเว้นบริเวณ ศ. ๓ - ๑ และบริเวณ ศ. ๓ - ๓ ให้ดำเนินกำร
หรื อประกอบกิ จกำรได้ ในอำคำรที่มี ควำมสู งไม่เกิน ๑๕ เมตร แต่ไม่หมำยควำมรวมถึ งโครงสร้ำงส ำหรั บใช้
ในกำรส่งกระแสไฟฟ้ำ รับส่งสัญญำณวิทยุ สัญญำณโทรทัศน์ หรือสัญญำณสื่อสำรทุกชนิด หอถังน้ำ ปล่องเมรุ
และปล่องโรงงำนอุตสำหกรรม กำรวัดควำมสูงของอำคำรให้วัดจำกระดับพื้นดินที่ก่อสร้ำงถึงพื้นดำดฟ้ำ สำหรับ
อำคำรทรงจั่วหรือปั้นหยำให้วัดจำกระดับพื้นดินที่ก่อสร้ำงถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
ข้อ ๒๑ ที่ดินประเภท ศ. ๔ เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
ให้ ใช้ประโยชน์ ที่ดิ นเพื่ อกำรส่ งเสริ มเอกลั กษณ์ศิ ลปวั ฒนธรรมท้ องถิ่น กำรอนุรักษ์โบรำณสถำน โบรำณคดี
ประวัติ ศำสตร์ ตำมกฎหมำยว่ ำด้ วยโบรำณสถำน โบรำณวั ตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิ ธภั ณฑสถำนแห่ งชำติ หรื อ
สำธำรณประโยชน์เท่ำนั้น
ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้ำของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมำย ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อกำรส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและสถำปัตยกรรมท้องถิ่น หั ตถกรรม กำรท่องเที่ยวเชิ ง

๒๔
วัฒนธรรม พำณิชยกรรม กำรอยู่อำศัย สถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร สำธำรณประโยชน์และ
กิจกำรอื่น นอกจำกข้อห้ำมดังต่อไปนี้
(๑) โรงงำนทุ กจ ำพวกตำมกฎหมำยว่ ำด้ วยโรงงำน เว้ นแต่ โรงงำนตำมประเภทและชนิ ด
ที่กำหนดให้ดำเนินกำรได้ตำมบัญชีท้ำยข้อกำหนดนี้
(๒) คลั งน้ ำมันและสถำนที่ เก็ บรั กษำน้ำมัน ลั กษณะที่สำม สถำนีบริกำรน้ำมั นประเภท ก
สถำนี บริ กำรน้ ำมั นประเภท ข สถำนี บริ กำรน้ ำมั นประเภท ค ลั กษณะที่สอง สถำนีบริกำรน้ ำมั นประเภท จ
ลักษณะที่สอง และสถำนีบริกำรน้ำมันประเภท ฉ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อกำรจำหน่ำย
(๓) คลังก๊ำซปิโตรเลียมเหลว สถำนที่บรรจุก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถำนที่บรรจุ
ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ สถำนที่เก็บรักษำก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ และสถำนีบริกำรก๊ำซ
ปิโตรเลียมเหลว ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
(๔) สุสำนและฌำปนสถำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยสุสำนและฌำปนสถำน เว้นแต่เป็นกำรก่อสร้ำง
แทนฌำปนสถำนที่มีอยู่เดิม
(๕) โรงแรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงแรม เว้นแต่โรงแรมประเภท ๑
(๖) โรงมหรสพตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสำหกรรม
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพำณิชยกรรม
(๙) จัดสรรที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัย
(๑๐) จัดสรรที่ดินเพื่อกำรเกษตรกรรม
(๑๑) กำรอยู่อำศัยประเภทอำคำรชุด หอพัก หรืออำคำรอยู่อำศัยรวม ที่มีพื้นที่ประกอบกำร
เกิน ๑,๐๐๐ ตำรำงเมตร
(๑๒) สำนักงำนที่มีพื้นที่ประกอบกำรเกิน ๕๐๐ ตำรำงเมตร
(๑๓) กิจกำรคลังสินค้ำ
(๑๔) ศูนย์ประชุม อำคำรแสดงสินค้ำหรือนิทรรศกำร
(๑๕) ตลำดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรสำธำรณสุข ที่มีพื้นที่ประกอบกำรเกิน ๑,๐๐๐ ตำรำงเมตร
(๑๖) สถำนสงเครำะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์
(๑๗) สถำนสงเครำะห์หรือรับเด็ก
(๑๘) สถำนสงเครำะห์หรือรับเลี้ยงคนชรำ
(๑๙) สถำนสงเครำะห์หรือรับเลี้ยงคนพิกำร
(๒๐) โรงฆ่ำสัตว์หรือโรงพักสัตว์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมกำรฆ่ำสัตว์เพื่อกำรจำหน่ำย
เนื้อสัตว์
(๒๑) ไซโลเก็บผลิตผลทำงกำรเกษตร
(๒๒) สถำนีขนส่งผู้โดยสำร

๒๕
(๒๓)
(๒๔)
(๒๕)
(๒๖)
(๒๗)
(๒๘)
(๒๙)
(๓๐)
(๓๑)
(๓๒)

สวนสนุก
สวนสัตว์
สนำมแข่งรถ
สนำมกอล์ฟ และสนำมไดร์ฟกอล์ฟ
สนำมแข่งสัตว์
สนำมยิงปืน
กำจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
กำจัดวัตถุอันตรำยตำมกฎหมำยว่ำด้วยวัตถุอันตรำย
ซื้อขำยหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่ำ
ซื้อขำยหรือเก็บเศษวัสดุ

กำรใช้ประโยชน์ที่ดินตำมวรรคสอง ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) กำรประกอบพำณิชยกรรม ให้มีพื้นที่ประกอบกำรไม่เกิน ๕๐๐ ตำรำงเมตร
(๒) มี อั ต รำส่ ว นพื้ น ที่ อ ำคำรรวมต่ อ พื้ น ที่ ดิ น ไม่ เ กิ น ๒.๕ : ๑ ทั้ ง นี้ ที่ ดิ น แปลงใด
ที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หำกมีกำรแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่ำจะกี่ครั้งก็ตำม อัตรำส่วนพื้นที่อำคำรรวมต่อพื้นที่ดิน
ของที่ดินแปลงที่เกิดจำกกำรแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน ๒.๕ : ๑
(๓) มีอัตรำส่วนของที่ว่ำงต่อพื้นที่อำคำรรวมไม่น้อยกว่ำร้อยละสิบห้ำ แต่อัตรำส่วนของที่ว่ำง
ต้ องไม่ ต่ ำกว่ ำเกณฑ์ ขั้ นต่ ำของที่ ว่ ำงอั นปรำศจำกสิ่ งปกคลุ มตำมกฎหมำยว่ ำด้ วยกำรควบคุ มอำคำร ทั้ งนี้
ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หำกมีกำรแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่ำจะกี่ครั้งก็ตำม อัตรำส่วนของที่ว่ำงต่อพื้นที่
อำคำรรวมของที่ ดิ น แปลงที่ เกิ ดจำกกำรแบ่ งแยกหรื อแบ่ ง โอนทั้ งหมดรวมกั นต้ องไม่ น้ อยกว่ ำร้ อยละสิ บห้ ำ
และให้มีพื้นที่น้ำซึมผ่ำนได้เพื่อปลูกต้นไม้ไม่น้อยกว่ำร้อยละห้ำสิบของพื้นที่ว่ำง
(๔) กำรใช้ประโยชน์ ที่ดินเพื่ อกิจกำรใด ๆ ให้ ดำเนินกำรหรื อประกอบกิจกำรได้ ในอำคำร
ที่มีควำมสูงไม่เกิน ๘ เมตร ยกเว้นบริเวณ ศ. ๔ – ๑ บริเวณ ศ. ๔ - ๒ และบริเวณ ศ. ๔ - ๓ ให้ดำเนินกำรหรื อ
ประกอบกิจกำรได้ในอำคำรที่มีควำมสูงไม่เกิน ๑๕ เมตร แต่ไม่หมำยควำมรวมถึงโครงสร้ำงสำหรับใช้ในกำรส่ง
กระแสไฟฟ้ำ รับส่งสัญญำณวิทยุ สัญญำณโทรทัศน์ หรือสัญญำณสื่อสำรทุกชนิด หอถังน้ำ ปล่องเมรุ และปล่อง
โรงงำนอุตสำหกรรม กำรวัดควำมสูงของอำคำรให้วัดจำกระดับพื้นดินที่ก่อสร้ำงถึงพื้นดำดฟ้ำ สำหรับอำคำรทรงจั่ว
หรือปั้นหยำให้วัดจำกระดับพื้นดินที่ก่อสร้ำงถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
ข้ อ ๒๒ ที่ ดิ นประเภท ศน. เป็ นที่ ดิ นประเภทสถำบั นศำสนำ ให้ ใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ
กำรศำสนำหรือเกี่ยวข้องกับกำรศำสนำ กำรศึกษำ สถำบันรำชกำรหรือสำธำรณประโยชน์เท่ำนั้น

๒๖
ข้ อ ๒๓ ที่ ดิ น ประเภท ส. เป็ น ที่ ดิ น ประเภทสถำบั น รำชกำร กำรสำธำรณู ป โภค
และสำธำรณูปกำร ให้ใช้ประโยชน์ ที่ดินเพื่อกิจกำรของรัฐ สถำบันรำชกำร กิจกำรเกี่ยวกับกำรสำธำรณูปโภค
และสำธำรณูปกำร หรือสำธำรณประโยชน์เท่ำนั้น
ข้ อ ๒๔ กำรใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ นโดยรอบโบรำณสถำน ซึ่ งขึ้ นทะเบี ยนไว้ แล้ วตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยโบรำณสถำน โบรำณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภั ณฑสถำนแห่งชำติ ให้มีระยะห่ำงจำกเขตโบรำณสถำน
ที่ขึ้นทะเบียนแล้วไม่น้อยกว่ำ ๘ เมตร
ส่วนที่ ๒
แผนผังแสดงที่โล่ง
ข้อ ๒๕ แผนผังแสดงที่โล่งพร้อมด้วยข้อกำหนด ได้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ในกำรดำรงรักษำ
ที่ โ ล่ ง ไว้ เ พื่ อ สำธำรณประโยชน์ แ ละสภำพแวดล้ อ มอั น จะเป็ น กำรรั ก ษำสภำพภู มิ ทั ศ น์ ที่ ดี ข องชุ ม ชน
รวมทั้งเพื่อป้องกันปัญหำน้ำท่วม
ที่โล่งตำมแผนผังแสดงที่โล่งท้ำยข้อกำหนดนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ที่โล่งประเภท ลน. ให้เป็นที่โล่งเพื่อนันทนำกำรและกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม
(๒) ที่โล่งประเภท ลพ. ให้เป็นที่โล่งพักน้ำเพื่อกำรป้องกันน้ำท่วม
ข้ อ ๒๖ ที่ โล่ งประเภท ลน. เป็ นที่ โล่ งเพื่ อนั นทนำกำรและกำรรั กษำคุ ณภำพสิ่ งแวดล้ อม
ให้ใช้ประโยชน์เพื่อเป็นสวนสำธำรณะ นันทนำกำรหรือเกี่ยวข้องกับนันทนำกำร กำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมหรือ
สำธำรณประโยชน์ หรื อเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตำมข้อกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินตำมที่ได้จำแนกประเภทไว้ใน
บริเวณนั้น และกำหนดมำตรกำรเพื่อพัฒนำพื้นที่นันทนำกำร กำรพักผ่อนหย่อนใจ กำรกีฬำและกำรใช้ประโยชน์
ร่ วมกันของประชำชน โดยคำนึ งถึงกำรรั กษำคุ ณภำพสิ่ งแวดล้ อมของที่โล่ งและกำรให้ บริ กำรประชำชนที่ ได้
มำตรฐำนด้วย
ข้อ ๒๗ ที่ โ ล่ งประเภท ลพ. เป็ นที่ โ ล่ งพั กน้ ำเพื่ อ กำรป้ อ งกั น น้ ำท่ ว ม ให้ ใช้ ประโยชน์
เพื่ อกำรพั กน้ ำ กำรป้ องกั นน้ ำท่ ว ม กำรสำธำรณู ปโภคที่ เกี่ ยวข้ องกั บกำรป้ องกั นน้ ำท่ ว ม สวนสำธำรณะ
กำรปรับปรุงภูมิทัศน์ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตำมข้อกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินตำมที่ได้จำแนกไว้ในบริเวณนั้น

๒๗
ส่วนที่ ๓
แผนผังแสดงโครงกำรคมนำคมและขนส่ง

ข้อ ๒๘ แผนผังแสดงโครงกำรคมนำคมและขนส่งพร้อมด้วยข้อกำหนด ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็ น
นโยบำยส่งเสริม กำรปรับปรุงและพัฒนำระบบคมนำคมและขนส่งให้มีประสิทธิภำพ สำมำรถรองรับและสอดคล้อง
กับกำรขยำยตัวของชุมชนในอนำคต
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินตำมแผนผังแสดงโครงกำรคมนำคมและขนส่งท้ำยข้อกำหนดให้เป็นไป
ดังต่อไปนี้
(๑) ถนนแบบ ก ที่กำหนดไว้เป็นสีส้ม ให้มีขนำดเขตทำง ๑๖.๐๐ เมตร จำนวน ๕ สำย
(๒) ถนนแบบ ข ที่กำหนดไว้เป็นสีแดง ให้มีขนำดเขตทำง ๒๐.๐๐ เมตร จำนวน ๔ สำย
(๓) ถนนแบบ ค ที่กำหนดไว้เป็นสีเหลือง ให้มีขนำดเขตทำง ๓๐.๐๐ เมตร จำนวน ๒ สำย
ข้อ ๒๙ ที่ดินในบริเวณแนวถนนสำย ก ๑ ถนนสำย ก ๒ ถนนสำย ก ๓ ถนนสำย ก ๔ ถนนสำย ก
๕ ถนนสำย ข ๑ ถนนสำย ข ๒ ถนนสำย ข ๓ ถนนสำย ข ๔ ถนนสำย ค ๑ และถนนสำย ค ๒ ห้ำมใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อกิจกำรอื่น นอกจำกกิจกำรตำมที่กำหนด ดังต่อไปนี้
(๑) กำรสร้ำงถนนหรือเกี่ยวข้องกับถนน และกำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร
(๒) กำรสร้ำงรั้วหรือกำแพง
(๓) เกษตรกรรมที่มีควำมสูงของอำคำรไม่เกิน ๙ เมตร หรือไม่ใช่อำคำรขนำดใหญ่
ส่วนที่ ๔
แผนผังแสดงโครงกำรกิจกำรสำธำรณูปโภค
ข้อ ๓๐ แผนผังแสดงโครงกำรกิจกำรสำธำรณูปโภคพร้อมด้วยข้อกำหนด ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้
เป็ น นโยบำยในกำรส่ ง เสริ ม ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นำระบบสำธำรณู ป โภคให้ ค วำมเหมำะสมเพี ย งพอกั บ
กำรให้บริกำรรวมถึงสำมำรถรองรับกำรขยำยตัวของชุมชนในอนำคตได้
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินตำมแผนผังแสดงโครงกำรกิจกำรสำธำรณูปโภคท้ำยข้อกำหนดให้เป็นไป
ดังต่อไปนี้
(๑) ที่ดินประเภท สบ. ที่กำหนดไว้เป็นสีม่วงลำยจุด ให้เป็นที่ดินเพื่อกิจกำรสำธำรณูปโภค
ประเภทโรงบำบัดน้ำเสีย จำแนกเป็นบริเวณ สบ.

๒๘
ข้อ ๓๑ ที่ดินเพื่อกิจกำรสำธำรณูปโภคประเภทโรงบำบั ดน้ำเสี ย ให้ ใช้ประโยชน์ ที่ดินเพื่ อกำร
ก่อสร้ำงโรงบำบัดน้ำเสีย หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตำมแผนผังแสดงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในอนำคตในบริเวณนั้น
ส่วนที่ ๕
แผนผังแสดงโครงกำรกิจกำรสำธำรณูปโภคเพื่อกำรระบำยนำ
ข้ อ ๓๒ แผนผั งแสดงโครงกำรกิ จกำรสำธำรณู ปโภคเพื่ อกำรระบำยน้ ำพร้ อมด้ วยข้ อก ำหนด
ได้จั ดทำขึ้ นเพื่ อส่ งเสริ มและพั ฒนำระบบสำธำรณู ปโภคเพื่ อกำรระบำยน้ ำ กำรป้ องกันและบรรเทำอุ ทกภั ย
ให้เหมำะสมกับสภำพพื้นที่
กำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ตำมแผนผั ง แสดงโครงกำรกิ จ กำรสำธำรณู ป โภคเพื่ อ กำรระบำยน้ ำ
ท้ำยข้อกำหนด ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) คลองสำย คป. ที่กำหนดไว้เป็นสีฟ้ำเข้ม เป็นคลองเดิมปรับปรุง จำนวน ๑๐ สำย
ข้อ ๓๓ ที่ดินในบริเวณแนวคลองสำย คป. ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกำรระบำยน้ำ กำรชลประทำน
กำรคมนำคมขนส่งทำงน้ำ กำรประมง กำรนันทนำกำรทำงน้ำ และห้ำมใช้ ประโยชน์เพื่อกิจกำรตำมที่ก ำหนด
ดังต่อไปนี้
(๑) กำรถมดิน
(๒) กำรสร้ำงสิ่งกีดขวำงทำงน้ำ นอกจำกกิจกำรตำมที่กำหนดดังต่อไปนี้
(ก) อำคำรบังคับน้ำเพื่อกำรระบำยน้ำ กำรป้องกันและบรรเทำอุทกภัย ฝำย
(ข) กำรสร้ำงสะพำน
(ค) กำรวำงท่อระบำยน้ำ ท่อรวบรวมน้ำเสีย
(ง) กำรสูบน้ำดิบ และส่งจ่ำยน้ำประปำ

