ข้อกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
ผังเมืองรวมชุมชนชำยแดนช่องสำยตะกู จังหวัดบุรีรัมย์
---------------------ข้อ ๑ ให้ ใ ช้ บั ง คั บ ผั ง เมื อ งรวมในในท้ อ งที่ ต ำบลเขำดิ น เหนื อ ต ำบลหิ น ลำด ต ำบลโนนเจริ ญ
ตำบลบ้ำนกรวด ตำบลสำยตะกู ตำบลจันทบเพชร ตำบลหนองไม้งำม ตำบลปรำสำท และตำบลบึงเจริญ
อำเภอบ้ำนกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ภำยในแนวเขตตำมแผนที่ที่แสดงพร้อมข้อกำหนดนี้
ข้อ ๒ ในข้อกำหนดนี้
“กำรประกอบพำณิ ช ยกรรม” หมำยควำมว่ ำ กำรประกอบธุ ร กิ จ กำรค้ ำ หรื อ กำรบริ ก ำร
แต่ไม่หมำยควำมรวมถึงโรงแรม ตลำด สถำนีบริกำรน้ำมันเชื้อเพลิง หรือก๊ำซธรรมชำติ และกำรซื้อขำยเศษวัสดุ
หมวด ๑
วัตถุประสงค์ในกำรวำงและจัดทำผังเมืองรวม
---------------------ข้อ ๓ กำรวำงและจัดทำผั งเมืองรวมตำมข้อกำหนดนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำร
พัฒนำชุมชนชำยแดนช่องสำยตะกู และกำรดำรงรักษำและส่งเสริมพื้นที่ชุมชนด้ำนเศรษฐกิจและศูนย์กลำง
กำรบริ ห ำรกำรปกครอง ให้ ส ำมำรถเชื่ อ มโยงกั บ พื้ น ที่ ข้ ำ งเคี ย งและประเทศเพื่ อ นบ้ ำ น รวมทั้ ง เพื่ อ
เป็นกำรวำงแผนด้ำนกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในอนำคต กำรกำหนดแผนงำนโครงกำรพัฒนำด้ำนกำรคมนำคมและ
กำรขนส่ง ระบบสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร ในกำรรองรับคุณภำพชีวิตของประชำชน และกำรควบคุม
รั ก ษำพื้ น ที่ เ หมำะสมทำงกำรเกษตรกรรมชั้น ดี แ ละพื้ น ที่ อื่ น ๆ และเน้ น กำรรั ก ษำต้ น ทุ น กำรเกษตรและ
กำรรักษำพื้นที่ป่ำไม้อันเป็นแหล่งทรัพยำกรทำงธรรมชำติที่สำคัญให้เกิดควำมยั่งยืนต่อไปในบริเวณแนวเขต
ตำมข้อ ๑ ให้สอดคล้องกับกำรพัฒนำระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ
ข้อ ๔ ผังเมืองรวมตำมข้อกำหนดนี้ มีนโยบำยและมำตรกำรเพื่อ จัดระบบกำรใช้ประโยชน์ ที่ ดิน
โครงข่ ำ ยคมนำคมขนส่ ง และกำรบริ ก ำรสำธำรณะให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ สำมำรถรองรั บ และสอดคล้ อ งกั บ
กำรขยำยตัวของชุมชนในอนำคต รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนำเศรษฐกิจ และอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม โดยมีสำระสำคัญดังต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริมกำรค้ำชำยแดน ให้เป็นเส้นทำงเชื่อมโยงจำกจุดผ่อนปรนกำรค้ำช่องสำยตะกู เพื่อให้
สำมำรถรองรับกิจกรรมกำรค้ำชำยแดน
(๒) ส่งเสริมเศรษฐกิจกำรท่องเที่ยวเชิงประวัติศำสตร์ และวัฒนธรรม
(๓) ส่งเสริมกำรพัฒนำด้ำนที่อยู่อำศัย และพำณิชยกรรมของชุมชนชำยแดนในอนำคต
(๔) รักษำสภำพแวดล้อมของชุมชนที่มีอยู่เดิมให้มีควำมน่ำอยู่ ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๒
(๕) ส่ งเสริมกำรเกษตรแบบยั่งยืนและกำรรักษำพื้นที่กำรเกษตร เพื่อเป็นแหล่ งผลิ ตอำหำรที่มี
คุณภำพและเพียงพอแก่กำรบริโภค
(๖) พัฒนำกำรบริกำรทำงสังคม กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร ให้เพียงพอและได้มำตรฐำน
(๗) อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ข้อ ๕ กำรใช้ประโยชน์ที่ดินภำยในเขตผังเมืองรวม ให้เป็นไปตำมแผนผังกำหนดกำรใช้ประโยชน์
ที่ ดิ น ตำมที่ ไ ด้ จ ำแนกประเภท แผนผั ง แสดงที่ โ ล่ ง แผนผั ง แสดงโครงกำรกำรคมนำคมและกำรขนส่ ง
แผนผั ง แสดงโครงกำรกิ จ กำรสำธำรณู ป โภค สำธำรณู ป กำร และบริ ก ำรสำธำรณะ แผนผั ง แสดง
แหล่ ง ทรั พ ยำกรธรรมชำติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม แผนผั ง แสดงผั ง น้ ำ และรำยกำรประกอบแผนผั ง ที่ แ สดง
พร้อมข้อกำหนดนี้
หมวด ๒
แผนผังและข้อกำหนด
ส่วนที่ ๑
แผนผังกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินตำมทีไ่ ด้จำแนกประเภท
---------------------ข้อ ๖ กำรใช้ป ระโยชน์ที่ ดิน ตำมแผนผั ง กำหนดกำรใช้ป ระโยชน์ ที่ดิ น ตำมที่ ได้ จำแนกประเภท
ท้ำยข้อกำหนด ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ที่ดินในบริเวณหมำยเลข ๑.๑ ถึงหมำยเลข ๑.๘ ที่กำหนดไว้เป็นสี เหลือง ให้เป็นที่ดินประเภท
ที่อยู่อำศัยหนำแน่นน้อย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นชุมชนอยู่อำศัยและกำรตั้งถิ่นฐำนดั้งเดิม ที่มีสภำพแวดล้อม
ที่ดีเหมำะแก่กำรเป็นที่พักอำศัยของชุมชน รองรับกำรขยำยตัวจำกศูนย์กลำงชุมชนเดิม
(๒) ที่ ดิ นในบริ เวณหมำยเลข ๒.๑ ถึ งหมำยเลข ๒.๕ ที่ ก ำหนดไว้ เป็ นสี ส้ ม ให้ เป็ นที่ ดิ นประเภท
ที่อยู่อำศัยหนำแน่นปำนกลำง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นพื้นที่รองรับกำรขยำยตัวด้ำนเศรษฐกิจกำรค้ำ กำรบริกำร
และกำรอยู่อำศัยที่มีกำรขยำยตัวจำกย่ำนพำณิชยกรรมหลักของชุมชน
(๓) ที่ ดิ นในบริ เวณหมำยเลข ๓ ที่ ก ำหนดไว้ เ ป็ น สี แ ดง ให้ เป็ นที่ ดิ นประเภทพำณิ ช ยกรรมและ
ที่อยู่อำศัยหนำแน่นมำก มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เป็นศูนย์ กลำงพำณิชยกรรมชุมชน ที่ให้บริกำรแก่ชุมชน
อยู่อำศัยที่ตั้งอยู่บริเวณโดยรอบ
(๔) ที่ดินในบริเวณหมำยเลข ๔.๑ ถึงหมำยเลข ๔.๑๖ ที่กำหนดไว้เป็นสี เขียว ให้เป็นที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อเกษตรกรรม หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม กำรอยู่อำศัยของชุมชน
ชนบท ส่งเสริมและรักษำวิถีชีวิตชุมชนเกษตรกรรม และรองรับกำรพัฒนำกิจกรรมด้ำนเกษตรกรรมของชุมชน
ในอนำคต

๓
(๕) ที่ดินในบริเวณหมำยเลข ๕.๑ ถึงหมำยเลข ๕.๔ ที่กำหนดไว้เป็นสี เขียวมีกรอบและเส้นทแยง
สีน้ำตำล ให้เป็นที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(๖) ที่ดินในบริเวณหมำยเลข ๖.๑ ถึงหมำยเลข ๖.๓๖ ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน ให้เป็นที่ดินประเภท
ที่โ ล่ งเพื่อนันทนำกำรและกำรรักษำคุณภำพสิ่ งแวดล้อม มีวัตถุป ระสงค์เพื่อ นันทนำกำรหรือเกี่ยวข้องกับ
นันทนำกำร กำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม หรือสำธำรณประโยชน์
(๗) ที่ดินในบริเวณหมำยเลข ๗ ที่กำหนดไว้เป็นสี เขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขำว ให้เป็นที่ดินประเภท
อนุรักษ์ป่ำไม้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ สงวนและคุ้มครองดูแลรักษำ หรือบำรุงป่ำไม้ สัตว์ป่ำ ต้นน้ำลำธำร และ
ทรัพยำกรธรรมชำติอื่น ๆ ตำมกฎหมำยเกี่ยวกับป่ำไม้ กำรสงวนคุ้มครองสัตว์ป่ำ และกำรส่งเสริมและกำรรักษำ
คุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ
(๘) ที่ดินในบริ เวณหมำยเลข ๘.๑ ถึงหมำยเลข ๘.๔๘ ที่กำหนดไว้เป็นสี เขียวมะกอก ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถำบั น กำรศึ ก ษำ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ กำรศึ ก ษำหรื อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ กำรศึ ก ษำ สถำบั น รำชกำร
หรือกำรสำธำรณประโยชน์
(๙) ที่ดินในบริเวณหมำยเลข ๙.๑ ถึงหมำยเลข ๙.๑๑ ที่กำหนดไว้เป็นสีฟ้ำ ให้เป็นที่ดินประเภท
ที่โล่งเพื่อกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์เพื่อกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ
กำรประมง กำรชลประทำน กำรพักน้ำหรือหน่วงน้ำเพื่อรอกำรระบำย กำรผลิตประปำและแนวท่อระบบประปำ
หรือสำธำรณประโยชน์
(๑๐) ที่ดินในบริเวณหมำยเลข ๑๐.๑ ถึงหมำยเลข ๑๐.๔ ที่กำหนดไว้เป็นสีน้ำตำลอ่อน ให้เป็นที่ดิน
ประเภทอนุ รั ก ษ์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม เอกลั ก ษณ์ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมไทย มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ กำรส่ ง เสริ ม เอกลั ก ษณ์
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม กำรอนุ รั ก ษ์ โ บรำณสถำน โบรำณคดี ประวั ติ ศ ำสตร์ ต ำมกฎหมำยว่ ำ ด้ ว ยโบรำณสถำน
โบรำณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติ หรือสำธำรณประโยชน์
(๑๑) ที่ดินในบริเวณหมำยเลข ๑๑.๑ ถึงหมำยเลข ๑๑.๕๗ ที่กำหนดไว้เป็นสี เทำอ่อน ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถำบันศำสนำ มีวัตถุประสงค์เพื่อกำรศำสนำหรือเกี่ยวข้องกับศำสนำ กำรศึกษำ สถำบันรำชกำร หรือ
สำธำรณประโยชน์
(๑๒) ที่ดินในบริเวณหมำยเลข ๑๒.๑ ถึงหมำยเลข ๑๒.๒๕ ที่กำหนดไว้เป็นสี น้ำเงิน ให้ เป็นที่ดิ น
ประเภทสถำบั น รำชกำร กำรสำธำรณู ป โภคและสำธำรณู ป กำร มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เป็ น สถำบั น รำชกำร
กิจกำรของรัฐ กิจกำรภำยใต้กำรควบคุมดูแลของรัฐ กิจกำรเกี่ยวกับกำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร หรือ
สำธำรณประโยชน์
ข้อ ๗ ที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นน้อย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรใด ๆ นอกจำกข้อห้ำม
ตำมที่กำหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน เว้นแต่โรงงำนตำมประเภท และชนิดที่กำหนดให้ดำเนินกำร
ได้ตำมบัญชีท้ำยข้อกำหนดนี้ และโรงงำนบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน

๔
(๒) คลังน้ำมันและสถำนที่เก็บรักษำน้ำมัน ลักษณะที่สำม ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมน้ำมัน
เชื้อเพลิง เพื่อกำรจำหน่ำย
(๓) คลังก๊ำซปิโตรเลียมเหลว และสถำนที่บรรจุก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถำนที่บรรจุ
ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถำนที่เก็บรักษำก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ยงม้ำ โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่ำน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่ำตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ เพื่อกำรค้ำ
(๕) สุสำนและฌำปนสถำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยสุสำนและฌำปนสถำน เว้นแต่เป็นกำรก่อสร้ำงแทน
สุสำนและฌำปนสถำนที่มีอยู่เดิม
(๖) โรงแรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงแรม เว้นแต่โรงแรมประเภทที่ ๑ และประเภทที่ ๒
(๗) โรงมหรสพตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสำหกรรม
(๙) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพำณิชยกรรม
(๑๐) กำรอยู่อำศัย หรือประกอบพำณิชยกรรมประเภทอำคำรสูงหรืออำคำรขนำดใหญ่
(๑๑) กำรอยู่อำศัยประเภทอำคำรชุด หอพัก หรืออำคำรอยู่อำศัยรวม
(๑๒) กำรอยู่อำศัย หรือประกอบพำณิชยกรรมประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้ำนแถว
(๑๓) คลังสินค้ำ
(๑๔) สถำนีรับส่งสินค้ำหรือประกอบกิจกำรรับส่งสินค้ำ
(๑๕) สถำนสงเครำะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์
(๑๖) โรงฆ่ำสัตว์หรือโรงพักสัตว์ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมกำรฆ่ำสัตว์และจำหน่ำยเนื้อสัตว์
(๑๗) กำจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(๑๘) กำจัดวัตถุอันตรำยตำมกฎหมำยว่ำด้วยวัตถุอัตรำย
(๑๙) ซื้อขำยหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่ำ
(๒๐) ซื้อขำยหรือเก็บเศษวัสดุ เว้นแต่พื้นที่ประกอบกำรไม่เกิน ๕๐๐ ตำรำงเมตร
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) มีอัตรำส่วนพื้นที่อำคำรรวมกันทุกชั้นของอำคำรทุกหลังต่อพื้นที่แปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอำคำร
ไม่เกิน ๑ : ๑ ทั้งนี้ ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หำกมีกำรแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่ำจะกี่ครั้งก็ตำม
อัตรำส่วนพื้นที่อำคำรรวมกันทุกชั้นของอำคำรทุกหลังต่อพื้นที่ แปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอำคำรของที่ดินแปลง
ทีเ่ กิดจำกกำรแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน ๑ : ๑
(๒) มีอัตรำส่วนพื้นที่อำคำรปกคลุมดินต่อพื้นที่แปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอำคำรไม่เกินร้อยละหกสิบ
ทั้งนี้ ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หำกมีกำรแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่ำจะกี่ครั้งก็ตำม อัตรำส่วนพื้นที่
อำคำรปกคลุมดินต่อพื้นที่แปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอำคำรของที่ดิน แปลงที่เกิดจำกกำรแบ่งแยกหรือแบ่งโอน
ทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกินร้อยละหกสิบ

๕
ข้อ ๘ ที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นปำนกลำง ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรใด ๆ นอกจำก
ข้อห้ำมตำมที่กำหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน เว้นแต่โรงงำนตำมประเภท และชนิดที่กำหนดให้ดำเนินกำร
ได้ตำมบัญชีท้ำยข้อกำหนดนี้ และโรงงำนบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ำมันและสถำนที่เก็บรักษำน้ำมัน ลักษณะที่สำม ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมน้ำมัน
เชื้อเพลิง เพื่อกำรจำหน่ำย
(๓) คลังก๊ำซปิโตรเลียมเหลว สถำนที่บรรจุก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถำนที่บรรจุก๊ำซ
ปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถำนที่เก็บรักษำก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ยงม้ำ โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่ำน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่ำตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ เพื่อกำรค้ำ
(๕) สุสำนและฌำปนสถำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยสุสำนและฌำปนสถำน เว้นแต่เป็นกำรก่อสร้ำงแทน
สุสำนและฌำปนสถำนที่มีอยู่เดิม
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสำหกรรม
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพำณิชยกรรม
(๘) กำรอยู่อำศัย หรือประกอบพำณิชยกรรมประเภทอำคำรสูงหรืออำคำรขนำดใหญ่
(๙) คลังสินค้ำ
(๑๐) สถำนีรับส่งสินค้ำหรือประกอบกิจกำรรับส่งสินค้ำ
(๑๑) สถำนสงเครำะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์
(๑๒) โรงฆ่ำสัตว์หรือโรงพักสัตว์ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมกำรฆ่ำสัตว์และจำหน่ำยเนื้อสัตว์
(๑๓) กำจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(๑๔) กำจัดวัตถุอันตรำยตำมกฎหมำยว่ำด้วยวัตถุอัตรำย
(๑๕) ซื้อขำยหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่ำ
(๑๖) ซื้อขำยหรือเก็บเศษวัสดุ
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) มีอัตรำส่วนพื้นที่อำคำรรวมกันทุกชั้นของอำคำรทุกหลังต่อพื้นที่แปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอำคำร
ไม่เกิน ๒ : ๑ ทั้งนี้ ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หำกมีกำรแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่ำจะกี่ครั้งก็ตำม
อัตรำส่วนพื้นที่อำคำรรวมกันทุกชั้นของอำคำรทุกหลังต่อพื้นที่แปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอำคำรของที่ดินแปลง
ที่เกิดจำกกำรแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน ๒ : ๑
(๒) มีอัตรำส่วนพื้นที่อำคำรปกคลุมดินต่อพื้นที่แปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอำคำรไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบ
ทั้งนี้ ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หำกมีกำรแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่ำจะกี่ครั้งก็ตำม อัตรำส่วนพื้นที่
อำคำรปกคลุมดินต่อพื้นที่แปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอำคำรของที่ดิน แปลงที่เกิดจำกกำรแบ่งแยกหรือแบ่งโอน
ทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบ

๖
ข้อ ๙ ดินประเภทพำณิชยกรรมและที่อยู่อำศัยหนำแน่นมำก ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรใด ๆ
นอกจำกข้อห้ำมตำมที่กำหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน เว้นแต่โรงงำนตำมประเภท และชนิดที่กำหนดให้ดำเนินกำร
ได้ตำมบัญชีท้ำยข้อกำหนดนี้ และโรงงำนบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ำมัน สถำนที่เก็บรักษำน้ำมัน ลักษณะที่สำม สถำนีบริกำรน้ำมันประเภท ก สถำนีบริกำร
น้ำมันประเภท ข สถำนีบริกำรน้ำมันประเภท ค ลักษณะที่สอง สถำนีบริกำรน้ำมันประเภท จ ลักษณะที่สอง
และสถำนีบริกำรน้ำมันประเภท ฉ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อกำรจำหน่ำย
(๓) คลังก๊ำซปิโตรเลียมเหลว สถำนที่บรรจุก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถำนที่บรรจุก๊ำซ
ปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ สถำนที่เก็บรักษำก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ และสถำนีบริกำรก๊ำซ
ปิโตรเลียมเหลว ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ยงม้ำ โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่ำน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่ำตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ เพื่อกำรค้ำ
(๕) สุสำนและฌำปนสถำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยสุสำนและฌำปนสถำน เว้นแต่เป็นกำรก่อสร้ำงแทน
สุสำนและฌำปนสถำนที่มีอยู่เดิม
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสำหกรรม
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(๘) คลังสินค้ำ
(๙) สถำนีรับส่งสินค้ำหรือประกอบกิจกำรรับส่งสินค้ำ
(๑๐) ศูนย์ประชุม อำคำรแสดงสินค้ำหรือนิทรรศกำร
(๑๑) สถำนสงเครำะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์
(๑๒) โรงฆ่ำสัตว์หรือโรงพักสัตว์ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมกำรฆ่ำสัตว์และจำหน่ำยเนื้อสัตว์
(๑๓) กำจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(๑๔) กำจัดวัตถุอันตรำยตำมกฎหมำยว่ำด้วยวัตถุอัตรำย
(๑๕) ซื้อขำยหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่ำ
(๑๖) ซื้อขำยหรือเก็บเศษวัสดุ
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) มีอัตรำส่วนพื้นที่อำคำรรวมกันทุกชั้นของอำคำรทุกหลังต่อพื้นที่แปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอำคำร
ไม่เกิน ๓ : ๑ ทั้งนี้ ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หำกมีกำรแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่ำจะกี่ครั้งก็ตำม
อัตรำส่วนพื้นที่อำคำรรวมกันทุกชั้นของอำคำรทุกหลังต่อพื้นที่แปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอำคำรของที่ดินแปลง
ที่เกิดจำกกำรแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน ๓ : ๑

๗
(๒) มีอัตรำส่วนพื้นที่อำคำรปกคลุมดินต่อพื้นที่แปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอำคำรไม่เกินร้อยละแปดสิบ
ทั้งนี้ ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หำกมีกำรแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่ำจะกี่ครั้งก็ตำม อัตรำส่วนพื้นที่
อำคำรปกคลุมดินต่อพื้นที่แปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอำคำรของที่ดิน แปลงที่เกิดจำกกำรแบ่งแยกหรือแบ่งโอน
ทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกินร้อยละแปดสิบ
ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรใด ๆ นอกจำกข้อห้ำม
ตำมที่กำหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน เว้นแต่โรงงำนตำมประเภท และชนิดที่กำหนดให้ดำเนินกำร
ได้ตำมบัญชีท้ำยข้อกำหนดนี้ และโรงงำนบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ำมันและสถำนที่เก็บรักษำน้ำมัน ลักษณะที่สำม ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมน้ำมัน
เชื้อเพลิง เพื่อกำรจำหนำย
(๓) คลังก๊ำซปิโตรเลียมเหลว และสถำนที่บรรจุก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถำนที่บรรจุ
ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ สถำนที่เก็บรักษำก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
(๔) โรงแรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงแรม เว้นแต่โรงแรมประเภทที่ ๑
(๕) โรงมหรสพตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสำหกรรม
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพำณิชยกรรม
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัย
(๙) กำรอยู่อำศัย หรือประกอบพำณิชยกรรมประเภทอำคำรสูงหรืออำคำรขนำดใหญ่
(๑๐) กำรอยู่อำศัยประเภทอำคำรชุด หอพัก หรืออำคำรอยู่อำศัยรวม
(๑๑) กำรอยู่อำศัย หรือกำรประกอบพำณิชยกรรมประเภทบ้ำนแถว ห้องแถว หรือตึกแถว
(๑๒) ศูนย์ประชุม อำคำรแสดงสินค้ำหรือนิทรรศกำร
(๑๓) สถำนีขนส่งผู้โดยสำร
(๑๔) กำจัดวัตถุอันตรำยตำมกฎหมำยว่ำด้วยวัตถุอัตรำย
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) มีอัตรำส่วนพื้นที่อำคำรรวมกันทุกชั้นของอำคำรทุกหลังต่อพื้นที่แปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอำคำร
ไม่เกิน ๐.๕ : ๑ ทั้งนี้ ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หำกมีกำรแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่ำจะกี่ครั้งก็ตำม
อัตรำส่วนพื้นที่อำคำรรวมกันทุกชั้นของอำคำรทุกหลังต่อพื้นที่แปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอำคำรของที่ดินแปลง
ที่เกิดจำกกำรแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน ๐.๕ : ๑

๘
(๒) มีอัตรำส่วนพื้นที่อำคำรปกคลุมดินต่อพื้นที่แปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอำคำรไม่เกินร้อยละห้ำสิบ
ทั้งนี้ ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หำกมีกำรแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่ำจะกี่ครั้งก็ตำม อัตรำส่วนพื้นที่
อำคำรปกคลุมดินต่อพื้นที่แปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอำคำรของที่ดิน แปลงที่เกิดจำกกำรแบ่งแยกหรือแบ่งโอน
ทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกินร้อยละห้ำสิบ
ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทปฏิรูป ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ให้ ใช้ป ระโยชน์ที่ดินเพื่อกำรปฏิรูป ที่ดิ น เพื่ อ
เกษตรกรรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเท่ำนั้น
ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้ำของหรือเป็นผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมำย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม กำรอยู่อำศัยประเภทบ้ำนเดี่ยว หรือสำธำรณประโยชน์เท่ำนั้น และห้ำมใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อ
กิจกำรตำมที่กำหนด ดังต่อไปนี้
(๑) กำรจัดสรรที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัย
(๒) กำรอยู่อำศัยประเภทอำคำรสูงหรืออำคำรที่มีพื้นที่อำคำรรวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน
๑,๐๐๐ ตำรำงเมตร
(๓) กำจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) มีอัตรำส่วนพื้นที่อำคำรรวมกันทุกชั้นของอำคำรทุกหลังต่อพื้นที่แปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอำคำร
ไม่เกิน ๐.๕ : ๑ ทั้งนี้ ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หำกมีกำรแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่ำจะกี่ครั้งก็ตำม
อัตรำส่วนพื้นที่อำคำรรวมกันทุกชั้นของอำคำรทุกหลังต่อพื้นที่แปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอำคำรของที่ดินแปลง
ที่เกิดจำกกำรแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน ๐.๕ : ๑
(๒) มีอัตรำส่วนพื้นที่อำคำรปกคลุมดินต่อพื้นที่แปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอำคำรไม่เกินร้อยละห้ำสิบ
ทั้งนี้ ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ป ระโยชน์แล้ว หำกมีกำรแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่ำจะกี่ครั้งก็ตำม อัตรำส่วนพื้นที่
อำคำรปกคลุมดินต่อพื้นที่แปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอำคำรของที่ดิน แปลงที่เกิดจำกกำรแบ่งแยกหรือแบ่งโอน
ทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกินร้อยละห้ำสิบ
ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนำกำรและกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม เฉพำะที่ดินซึ่งเป็น ของ
รัฐ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนำกำรหรือเกี่ยวข้องกับ นันทนำกำร กำรรักษำคุณภำพสิ่ งแวดล้ อม หรือ
สำธำรณประโยชน์เท่ำนั้น
ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้ำของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมำย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อ
นันทนำกำรหรือเกี่ยวข้อ งกับ นันทนำกำร กำรรักษำคุณภำพสิ่ งแวดล้ อม กำรอยู่อำศัย เกษตรกรรมหรื อ
เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม หรือ สำธำรณประโยชน์เท่ำนั้น และห้ำมใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรตำมที่กำหนด
ดังต่อไปนี้
(๑) เลี้ยงม้ำ โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่ำน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่ำ ตำมกฎหมำยว่ำด้ วย
กำรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ เพื่อกำรค้ำ

๙
(๒) จัดสรรที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัย
(๓) กำรอยู่อำศัยประเภทอำคำรสูงหรืออำคำรขนำดใหญ่
(๔) กำรอยู่อำศัยประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้ำนแถว
(๕) กำรอยู่อำศัยประเภทอำคำรชุด หอพัก หรืออำคำรอยู่อำศัยรวม
(๖) กำจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) มีอัตรำส่วนพื้นที่อำคำรรวมกันทุกชั้นของอำคำรทุกหลังต่อพื้นที่แปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอำคำร
ไม่เกิน ๐.๕ : ๑ ทั้งนี้ ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หำกมีกำรแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่ำจะกี่ครั้งก็ตำม
อัตรำส่วนพื้นที่อำคำรรวมกันทุกชั้นของอำคำรทุกหลังต่อพื้นที่แปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอำคำรของที่ดินแปลง
ที่เกิดจำกกำรแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน ๐.๕ : ๑
(๒) มีอัตรำส่วนพื้นที่อำคำรปกคลุมดินต่อพื้นที่แปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอำคำรไม่เกินร้อยละห้ำสิบ
ทั้งนี้ ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หำกมีกำรแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่ำจะกี่ครั้งก็ตำม อัตรำส่วนพื้นที่
อำคำรปกคลุมดินต่อพื้นที่แปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอำคำรของที่ ดินแปลงที่เกิดจำกกำรแบ่งแยกหรือแบ่งโอน
ทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกินร้อยละห้ำสิบ
ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่ำไม้ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกำรสงวนและคุ้มครองดูแลรักษำ หรือ
บำรุงป่ำไม้ สัตว์ป่ำ ต้นน้ำ ลำธำร และทรัพยำกรธรรมชำติอื่น ๆ ตำมมติคณะรัฐมนตรี และกฎหมำยเกี่ยวกับ
กำรป่ำไม้ กำรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ และกำรส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติเท่ำนั้น
ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้ำของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมำย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม กำรอยู่อำศัย ประเภทบ้ำนเดี่ยว หรือสำธำรณประโยชน์เท่ำนั้น และห้ำมใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจกำรตำมที่กำหนด ดังต่อไปนี้
(๑) จัดสรรที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัย
(๒) กำรอยู่อำศัยประเภทอำคำรสูงหรืออำคำรขนำดใหญ่
(๓) กำจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) มีอัตรำส่วนพื้นที่อำคำรรวมกันทุกชั้นของอำคำรทุกหลังต่อพื้นที่แปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอำคำร
ไม่เกิน ๐.๕ : ๑ ทั้งนี้ ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หำกมีกำรแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่ำจะกี่ครั้งก็ตำม
อัตรำส่วนพื้นที่อำคำรรวมกันทุกชั้นของอำคำรทุกหลังต่อพื้นที่ แปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอำคำรของที่ดินแปลง
ที่เกิดจำกกำรแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน ๐.๕ : ๑
(๒) มีอัตรำส่วนพื้นที่อำคำรปกคลุมดินต่อพื้นที่แปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอำคำรไม่เกินร้อยละห้ำสิบ
ทั้งนี้ ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หำกมีกำรแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่ำจะกี่ครั้งก็ตำม อัตรำส่วนพื้นที่
อำคำรปกคลุมดินต่อพื้นที่แปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอำคำรของที่ดิน แปลงที่เกิดจำกกำรแบ่งแยกหรือแบ่งโอน
ทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกินร้อยละห้ำสิบ

๑๐
ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทสถำบันกำรศึกษำ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกำรศึกษำหรือเกี่ยวข้องกับกำรศึกษำ
สถำบันรำชกำร หรือสำธำรณประโยชน์เท่ำนั้น
ข้อ ๑๕ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อ กำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อ กำรรัก ษำ
คุ ณ ภำพสิ่ ง แวดล้ อ ม กำรเพำะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ ำ กำรประมง กำรชลประทำน กำรพั ก น้ ำหรื อ หน่ ว งน้ ำเพื่ อ
รอกำรระบำย กำรผลิตประปำและแนวท่อระบบประปำ หรือสำธำรณประโยชน์เท่ำนั้น
ข้อ ๑๖ ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อ
กำรส่ ง เสริ ม เอกลั ก ษณ์ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและสถำปั ต ยกรรมท้ อ งถิ่ น กำรอนุ รั ก ษ์ โ บรำณสถำน โบรำณคดี
ประวั ติ ศ ำสตร์ ต ำมกฎหมำยว่ ำ ด้ ว ยโบรำณสถำน โบรำณวั ต ถุ ศิ ล ปวั ต ถุ และพิ พิ ธ ภั ณ ฑสถำนแห่ ง ชำติ
สถำบันรำชกำร หรือสำธำรณประโยชน์เท่ำนั้น
ข้อ ๑๗ ที่ดินประเภทสถำบันศำสนำ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกำรศำสนำหรือเกี่ยวข้องกับกำรศำสนำ
กำรศึกษำ สถำบันรำชกำร หรือสำธำรณประโยชน์เท่ำนั้น
ข้อ ๑๘ ที่ดินประเภทสถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อ
สถำบันรำชกำร กิจกำรของรัฐ กิจกำรภำยใต้กำรควบคุมดูแลของรัฐ กิจกำรเกี่ยวกับกำรสำธำรณูปโภคและ
สำธำรณูปกำร หรือสำธำรณประโยชน์เท่ำนั้น
ส่วนที่ ๒
แผนผังแสดงที่โล่ง
---------------------ข้อ ๑๙ แผนผังแสดงที่โล่งพร้อมด้วยข้อกำหนด ได้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ในกำรดำรงรักษำที่โล่งไว้
เพื่อกำรนันทนำกำร กำรพักผ่อนหย่อนใจ กำรสงวนรักษำสภำพกำรระบำยน้ำตำมธรรมชำติ เพื่อกำรป้องกัน
น้ำท่วม กำรสำธำรณประโยชน์และกำรรักษำสภำพแวดล้อมอันเป็นกำรรักษำสภำพภูมิทัศน์ที่ดีของชุมชน
รวมทั้งเพื่อป้องกันปัญหำภัยพิบัติ
ที่โล่งตำมแผนผังแสดงที่โล่งตำมที่ได้จำแนกประเภทท้ำยข้อกำหนดนี้ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ที่โล่งประเภท ลน. ให้เป็นที่โล่งเพื่อนันทนำกำรและกำรรั กษำคุณภำพสิ่งแวดล้ อม จำแนกเป็น
บริเวณ ลน.-๑ และ ลน.-๒
(๒) ที่โล่งประเภท ลม. ให้เป็นที่โล่งเพื่อกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมบริเวณริมแม่น้ำและลำคลอง
จำแนกเป็นบริเวณ ลม.-๑ ถึง ลม.-๗
(๓) ที่ดินประเภท ลส. ที่โล่งเพื่อรักษำคุณภำพสภำพสิ่งแวดล้อม จำแนกเป็นบริเวณ ลส.-๑ ถึง ลส.-๑๑
ข้อ ๒๐ ที่โ ล่ ง ประเภท ลน. เป็นที่โ ล่ งเพื่อนันทนำกำรและกำรรั กษำคุ ณภำพสิ่ งแวดล้ อม ให้ ใช้
ประโยชน์เพื่อนันทนำกำรหรือเกี่ยวข้องกับนันทนำกำร กำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม สำธำรณประโยชน์ หรือ
เพื่อวัตถุประสงค์อื่นตำมแผนผังกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินตำมที่ได้จำแนกประเภทในบริเวณนั้น

๑๑
ข้อ ๒๑ ที่โ ล่ งประเภท ลม. ให้ เป็นที่โ ล่ งเพื่อกำรรักษำคุณภำพสิ่ งแวดล้ อมบริเวณริมแม่น้ำและ
ลำคลอง ให้ใช้ประโยชน์เพื่อดำรงรักษำที่โล่งไว้เพื่อสำธำรณประโยชน์และสภำพแวดล้อมอันจะเป็นกำรรักษำ
สภำพภูมิทัศน์ที่ดีของชุมชน กำรป้องกันน้ำท่วม กำรระบำยน้ำตำมธรรมชำติ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตำม
แผนผังกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินตำมที่ได้จำแนกประเภทในบริเวณนั้น
ข้อ ๒๒ ที่โล่งประเภท ลส. ให้เป็นที่โล่งเพื่อ กำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม ให้ ใช้ประโยชน์เพื่อกำร
สงวนและรั ก ษำสภำพแวดล้ อ มและคุ ณ ภำพสิ่ ง แวดล้ อ มของพื้ น ที่ แ หล่ ง น้ ำให้ อ ยู่ ใ นสภำพที่ ส มบู ร ณ์
กำรเพำะเลี้ยง สัตว์น้ำ กำรประมง กำรชลประทำน กำรพักน้ำ หรือ หน่วงน้ำเพื่อรอกำรระบำย กำรผลิตประปำ
และแนวท่อระบบประปำ สำธำรณประโยชน์ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตำมแผนผัง กำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
ตำมที่ได้จำแนกประเภทในบริเวณนั้น
ส่วนที่ ๓
แผนผังแสดงโครงกำรกำรคมนำคมและกำรขนส่ง
---------------------ข้อ ๒๓ แผนผังแสดงโครงกำรกำรคมนำคมและกำรขนส่งพร้อมข้อกำหนด ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็น
นโยบำยส่งเสริม ปรับปรุงและพัฒนำระบบโครงข่ำยคมนำคมและขนส่งให้มีประสิทธิภำพ สำมำรถรองรับและ
สอดคล้องกับกำรขยำยตัวของชุมชนในอนำคต
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินตำมแผนผังแสดงโครงกำรกำรคมนำคมและกำรขนส่งท้ำยข้อกำหนดให้เป็นไป
ดังต่อนี้
(๑) ถนนแบบ ก ที่กำหนดไว้เป็นสีส้ม ให้มีขนำดเขตทำง ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐ สำย
(๒) ถนนแบบ ข ที่กำหนดไว้เป็นสีแดง ให้มีขนำดเขตทำง ๑๖.๐๐ เมตร จำนวน ๓ สำย
ข้อ ๒๔ ที่ดินในบริเวณแนวถนนสำย ก ๑ ถนนสำย ก ๒ ถนนสำย ก ๓ ถนนสำย ก ๔ ถนนสำย ก ๕
ถนนสำย ก ๖ ถนนสำย ก ๗ ถนนสำย ก ๘ ถนนสำย ก ๙ ถนนสำย ก ๑๐ ถนนสำย ข ๑ ถนนสำย ข ๒ และ
ถนนสำย ข ๓ ห้ำมใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรอื่นนอกจำกกิจกรรมที่กำหนด ดังต่อไปนี้
(ก) กำรสร้ำงถนน หรือเกี่ยวข้องกับถนน และกำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร
(ข) กำรสร้ำงรั้ว หรือกำแพง
(ค) เกษตรกรรมที่มีควำมสูงของอำคำรไม่เกิน ๙ เมตร หรือไม่ใช่อำคำรขนำดใหญ่

๑๒
ส่วนที่ ๔
แผนผังแสดงโครงกำรกิจกำรสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร และบริกำรสำธำรณะ
---------------------ข้อ ๒๕ แผนผังแสดงโครงกำรกิจกำรสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร และบริกำรสำธำรณะ พร้อมด้วย
ข้อกำหนดนี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ เป็นนโยบำยในกำรส่ งเสริม ปรับ ปรุง และพัฒ นำระบบสำธำรณูป โภคให้
เหมำะสมเพียงพอกับกำรให้บริกำรรวมถึงสำมำรถรองรับกำรขยำยตัวของชุมชนในอนำคตได้
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินตำมแผนผังแสดงโครงกำรกิจกำรสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร และบริกำร
สำธำรณะท้ำยข้อกำหนดนี้ ให้เป็นที่ดินประเภท สบ. ที่กำหนดไว้เป็นสีม่วงลำยจุด ให้เป็นที่ดินเพื่อกิ จกำร
สำธำรณูปโภคประเภทโรงบำบัดน้ำเสีย
ข้อ ๒๖ ที่ดินเพื่อกิจกำรสำธำรณูปโภคประเภทโรงบำบัดน้ำเสีย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกำรก่อสร้ำง
โรงบำบัดน้ำเสี ย หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตำมแผนผั งกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ตำมที่ได้จำแนกประเภท
ในบริเวณนั้น
ส่วนที่ ๕
แผนผังแสดงแหล่งทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
---------------------ข้อ ๒๗ แผนผังแสดงแหล่งทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยข้อกำหนด ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็น
กำรกำหนดแหล่งทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในพื้นที่วำงและจัดทำผังเมืองรวม เพื่อใช้เป็นกรอบ
ในกำรอนุรักษ์ รักษำ และกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกำรพัฒนำพื้นที่ในด้ำน
กำรใช้ประโยชน์ที่ดิน กำรคมนำคมและขนส่ ง กำรให้บริกำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร และกำรบริ กำร
สำธำรณะให้มีควำมเหมำะสม และสอดคล้องกับทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
ข้อ ๒๘ กำรใช้ประโยชน์ที่ดินตำมแผนผังแสดงแหล่งทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมท้ำยข้อกำหนดนี้
ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ที่ดินบริเวณหมำยเลข ๑.๑ และหมำยเลข ๑.๒ ให้เป็นแหล่งทรัพยำกรน้ำ
(๒) ที่ดนิ บริเวณหมำยเลข ๒ ให้เป็นแหล่งทรัพยำกรป่ำไม้
(๓) ที่ดินบริเวณหมำยเลข ๓ ให้เป็นแหล่งทรัพยำกรแร่ธำตุ
ข้อ ๒๙ แหล่งทรัพยำกรน้ำ ให้ใช้ประโยชน์เพื่อกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น
ตำมแผนผังกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินตำมที่ได้จำแนกประเภทในบริเวณนั้น
ข้อ ๓๐ แหล่ งทรัพยำกรป่ ำไม้ ให้ ใช้ประโยชน์เพื่ อกำรอนุรั กษ์ และรั กษำทรั พยำกรป่ ำไม้ หรือเพื่ อ
วัตถุประสงค์อื่นตำมแผนผังกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินตำมที่ได้จำแนกประเภทในบริเวณนั้น

๑๓
ข้อ ๓๑ แหล่งทรัพยำกรแร่ธำตุ ให้ใช้ประโยชน์เพื่อกำรอนุรักษ์และรักษำทรัพยำกรแร่ธำตุ หรือเพื่อ
วัตถุประสงค์อื่นตำมแผนผังกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินตำมที่ได้จำแนกประเภทในบริเวณนั้น
ส่วนที่ ๖
แผนผังแสดงผังนำ
---------------------ข้อ ๓๒ แผนผังแสดงผังน้ำ พร้อมด้วยข้อกำหนด ได้จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนำระบบสำธำรณูปโภค
เพื่อกำรระบำยน้ำ กำรป้องกันและบรรเทำอุทกภัยให้เหมำะสมกับสภำพพื้นที่
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินตำมแผนผังแสดงผังน้ำท้ำยข้อกำหนด คลองสำย คป. ๑ - คป. ๖ ที่กำหนดไว้
เป็นสีฟ้ำเข้ม เป็นคลองเดิมปรับปรุง จำนวน ๖ สำย
ข้อ ๓๓ ที่ ดิ น ในบริ เ วณแนวคลองสำย คป. ๑ - คป. ๖ ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ นเพื่ อ กำรระบำยน้ำ
กำรชลประทำน กำรคมนำคมขนส่งทำงน้ำ กำรประมง กำรนันทนำกำรทำงน้ำ และห้ำมใช้ประโยชน์เพื่อกิจกำร
ตำมที่กำหนดดังต่อไปนี้
(๑) กำรถมดิน
(๒) กำรสร้ำงสิ่งกีดขวำงทำงน้ำ นอกจำกกิจกำรตำมที่กำหนดดังต่อไปนี้
(ก) อำคำรบังคับน้ำเพื่อกำรระบำยน้ำ กำรป้องกันและบรรเทำอุทกภัย ฝำย
(ข) กำรสร้ำงสะพำน
(ค) กำรวำงท่อระบำยน้ำ ท่อรวบรวมน้ำเสีย
(ง) กำรสูบน้ำดิบ และส่งจ่ำยน้ำประปำ
หมวด ๓
นโยบำย มำตรกำร และวิธีดำเนินกำรเพื่อปฏิบัติตำมวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวม
---------------------ข้อ ๓๔ ผังเมืองรวมตำมข้อกำหนดนี้ มีนโยบำยและมำตรกำรเพื่อจัดระบบกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
โครงข่ำยคมนำคมขนส่งและบริกำรสำธำรณะให้มีประสิทธิภำพ สำมำรถรองรับและสอดคล้องกับกำรขยำยตัว
ของชุมชนในอนำคต รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนำเศรษฐกิจ โดยมีสำระสำคัญดังต่อไปนี้
(๑) ให้ ชุ ม ชนชำยแดนช่ อ งสำยตะกู เป็ น ชุ ม ชนน่ ำ อยู่ น่ ำ เที่ ย วอย่ ำ งยั่ ง ยื น โดยกำรจั ด ระเบี ยบ
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อประกอบกิจกำรประเภทต่ำง ๆ ควบคุมควำมหนำแน่นของอำคำร และให้มีที่ว่ำงเพื่อ
กำรส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม
(๒) พั ฒ นำเศรษฐกิ จ ชุ ม ชนและพื้ น ที่ ช ำยแดน โดยก ำหนดบทบำท จุ ด ผ่ ำ นแดนช่ อ งสำยตะกู
อำเภอบ้ำนกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ให้เป็นศูนย์กลำงกำรค้ำ กำรท่องเที่ยว และขนส่งชำยแดน

๑๔
(๓) พัฒนำกำรประกอบอำชีพเกษตรกรรม โดยส่งเสริมเกษตรกรรม กำรแปรรูปผลผลิตกำรเกษตร
และกำรท่องเที่ยว
(๔) พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและสิ่งอำนวยควำมสะดวกต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและกำรอยู่อำศัย
โดยเพิ่มถนนสำยหลั ก ถนนสำยรอง และกำรสำธำรณูปโภคที่จำเป็นต่อกำรรองรับกำรขยำยตัวของประชำกร
ในอนำคต
ข้อ ๓๕ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวมนี้ จึงได้กำหนดวิธีดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
(๑) ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทำงในกำรควบคุมกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ตำมที่ได้จำแนก
ประเภท ให้เป็นไปตำมข้อกำหนดนี้
(๒) ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดทำแผนพัฒนำพื้นที่ และงบประมำณเพื่อพัฒนำ
เมือง ตำมแผนผั งกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ตำมที่ได้จำแนกประเภท แผนผั งแสดงที่โ ล่ง แผนผั งแสดง
โครงกำรกำรคมนำคมและกำรขนส่ง แผนผังแสดงโครงกำรกิจกำรสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร และบริกำร
สำธำรณะ แผนผังแสดงแหล่ งทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้ อม และแผนผังแสดงผังน้ำ โดยผ่ำนส ำนัก
งบประมำณ และหำกโครงกำรใดที่พัฒนำในเขตผังเมืองรวมให้ยึดแนวทำงที่กำหนดไว้ในผังเมืองรวมเป็นหลัก
โดยให้กรมโยธำธิกำรและผังเมืองเป็นตัวกลำงในกำรจัดลำดับควำมสำคัญของโครงกำรที่จะพัฒนำตำมแผนผัง
ดังกล่ำว
(๓) ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทำงในกำรพิจำรณำจัดเก็บภำษีบำรุงท้องที่ให้สอดคล้องกับ
ประเภทกำรใช้ป ระโยชน์ที่ดิน และพิจำรณำยกเว้นกำรจัดเก็บ ภำษีบำรุง ท้ องที่ส ำหรับ ที่ดินของเอกชนที่
กำหนดให้เป็นที่โล่ง โครงกำรกำรคมนำคมและกำรขนส่ง โครงกำรกิจกำรสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร และ
บริกำรสำธำรณะ และโครงกำรกิจกำรสำธำรณูปโภคเพื่อกำรระบำยน้ำ ตำมที่ได้กำหนดไว้ในผังเมืองรวม

กรมโยธำธิกำรและผังเมือง
กระทรวงมหำดไทย

