ข้อกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
ผังเมืองรวมชุมชนศรีมหำโพธิ จังหวัดปรำจีนบุรี
ข้อ1 ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ในท้องที่ตำบลบ้ำนทำม ตำบลศรีมหำโพธิ และตำบลหนองโพรง อำเภอ
ศรีมหำโพธิ จังหวัดปรำจีนบุรี ภำยในแนวเขตตำมแผนที่ที่แสดงพร้อมข้อกำหนดนี้
ข้อ ๒ ในข้อกำหนดนี้
“พื้นที่ประกอบกำร” หมำยควำมว่ำ พื้นที่ที่ใช้ประกอบกิจกำรบนพื้นดิน เหนือพื้นดิน หรือใต้พื้นดิน
และให้หมำยควำมรวมถึงพื้นที่ที่มีกำรใช้ประโยชน์ต่อเนื่องของกิจกำรไม่ว่ำจะอยู่ภำยในอำคำรหรือนอกอำคำร
“สถำนที่เก็บสินค้ำ” หมำยควำมว่ำ สถำนที่เก็บหรือพักสินค้ำหรือสิ่งของเพื่อประโยชน์ทำงกำรค้ำหรือ
อุตสำหกรรมและตู้บรรจุสินค้ำหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในกำรขนส่งสินค้ำหรือ สิ่งของดังกล่ำว ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกำรเก็บ
สินค้ำหรือสิ่งของเพื่อรอกำรจำหน่ำย ณ สถำนที่นั้น
“ประกอบพำณิชยกรรม” หมำยควำมว่ำ กำรประกอบธุรกิจกำรค้ำหรือกำรบริกำรแต่ไม่หมำยควำม
รวมถึงโรงแรม สถำนบริกำร สำนักงำน ตลำด สถำนีบริกำรน้ำมันเชื้อเพลิงหรือก๊ำซธรรมชำติ และกำรซื้อขำย
เศษวัสดุ
หมวด 1
วัตถุประสงค์ในการวางและจัดทาผังเมืองรวม
ข้อ 3 กำรวำงและจัดทำผังเมืองรวมตำมข้อกำหนดนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำ
และกำรด ำรงรั ก ษำเมื อ งและบริ เ วณที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ ชนบท ในด้ ำ นกำรใช้ ป ระโยชน์ ใ นทรั พ ย์ สิ น
กำรคมนำคมและกำรขนส่ ง กำรสำธำรณู ปโภค บริ กำรสำธำรณะ และสภำพแวดล้ อมในบริ เวณแนวเขต
ตำมข้อ 1 ให้สอดคล้องกับกำรพัฒนำระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ
ข้อ 4 ผั งเมืองรวมตำมข้อกำหนดนี้ มีนโยบำยและมำตรกำรเพื่อจัดระบบกำรใช้ประโยชน์ ที่ ดิ น
โครงข่ำยคมนำคมขนส่งและบริกำรสำธำรณะให้มีประสิทธิ ภำพ สำมำรถรองรับและสอดคล้องกับ กำรขยำยตัว
ของชุมชนในอนำคต รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนำเศรษฐกิจ โดยมีสำระสำคัญดังต่อไปนี้
(1) ส่งเสริมและพัฒนำชุมชนเมืองให้เป็นศูนย์กลำงกำรบริหำร กำรปกครอง พำณิชยกรรม เกษตรกรรม
ของอำเภอศรีมหำโพธิ จังหวัดปรำจีนบุรี
(2) ส่งเสริม พัฒนำ และดำรงรักษำสภำพแวดล้อมเมืองและแหล่งโบรำณสถำน รวมถึงพื้นที่ที่มีคุณค่ำทำง
ประวัติศำสตร์ ศิลปกรรม และโบรำณคดีและส่งเสริมคุณค่ำควำมสำคัญเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
(3) พัฒนำและอนุรักษ์พื้นที่เกษตรกรรม เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจภำคกำรเกษตร
(4) ส่งเสริมกำรพัฒนำด้ำนที่อยู่อำศัยและพำณิชยกรรมให้สอดคล้องกับกำรขยำยตัวของชุมชนและระบบ
เศรษฐกิจ
(5) พัฒนำและส่ งเสริมกำรบริ กำรทำงสั งคม กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรให้เพียงพอและได้
มำตรฐำน
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(6) อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนศรีมหำโพธิ
ข้อ 5 กำรใช้ประโยชน์ที่ดินภำยในเขตผังเมืองรวม ให้เป็นไปตำมแผนผังแสดงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินใน
อนำคต แผนผั ง แสดงที่ โ ล่ ง แผนผั ง แสดงโครงกำรคมนำคมและขนส่ ง แผนผั ง แสดงโครงกำรกิ จ กำร
สำธำรณูปโภค และรำยกำรประกอบแผนผัง ที่แสดงพร้อมข้อกำหนดนี้
หมวด 2
แผนผังและข้อกาหนด
ส่วนที่ 1
แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคตตามที่ได้จาแนกประเภท
ข้อ 6 แผนผั งแสดงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในอนำคตพร้ อมด้วยข้ อกำหนดได้จัดทำขึ้น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
สุขลักษณะ ควำมปลอดภัยของประชำชน และสวัสดิภำพของสังคม ให้สอดคล้องเหมำะสมกับศักยภำพของกำร
ให้บริกำรของระบบคมนำคมและขนส่ง กำรสำธำรณูปโภค และกำรสำธำรณูปกำรในแต่ละบริเวณ ตลอดจนเพื่อ
รองรับกำรพัฒนำของเมืองในอนำคตตำมวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวม
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินตำมแผนผังแสดงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในอนำคตท้ำยข้อกำหนดนี้ ให้เป็นไป
ดังต่อไปนี้
(1) ที่ดินประเภท ย. 1 ถึง ย. ๓ ที่กำหนดไว้เป็นสีเหลือง ให้เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นน้อย
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นย่ำนที่อยู่อำศัย และดำรงรักษำกำรอยู่อำศัยที่มีสภำพแวดล้อมที่ดี โดยมีวัตถุประสงค์
และจำแนกเป็นบริเวณ ดังต่อไปนี้
(ก) ที่ดินประเภท ย. 1 มีวัตถุประสงคเพื่อดำรงรักษำกำรอยู อำศัยที่มีสภำพแวดลอมที่ดี และ
ควบคุ ม ให้ ส อดคล้ อ งกั บ กำรอนุ รั ก ษ์ โ บรำณสถำน โบรำณคดี ประวั ติ ศ ำสตร์ และส่ ง เสริ ม เอกลั ก ษณ์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
(ข) ที่ดินประเภท ย. 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับกำรขยำยตัวของกำรอยู่อำศัย และควบคุมให้เกิด
สภำพแวดล้ อมที่ ดี ในบริ เวณพื้ นที่ เมื องเดิ ม และตำมริ มแม่ น้ ำปรำจี นบุ รี จ ำแนกเป็ นบริ เวณ ย. 2 -1 ถึ ง
ย. 2-๓
(ค) ที่ดินประเภท ย. 3 มีวัตถุประสงคเพื่อดำรงรักษำกำรอยูอำศัยที่มีสภำพแวดลอมที่ดี เปดพื้นที่
พัฒนำใหมสวนตอขยำยจำกพื้นที่เมือง จำแนกเปนบริเวณ ย. 3-1 ถึง ย. 3-6
(2) ที่ดินประเภท ย. 4 ที่กำหนดไว้เป็นสีส้ม ให้เป็นที่ดิน ประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นปำนกลำง โดยมี
วัตถุป ระสงค์ เพื่อเป็ นย่ ำนที่อยู่ อำศั ย ในบริ เวณพื้นที่ต่อเนื่องของย่ำนศูนย์ กลำงพำณิชยกรรม จำแนกเปน
บริเวณ ย. 4-1 ถึง ย. 4-5
(3) ที่ดิน ประเภท พ. -1 ถึง พ. -4 ที่กำหนดไว้เป็นสี แดง ให้ เป็นที่ดินประเภทพำณิช ยกรรมและ
ที่อยู่อำศัยหนำแน่นมำก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นย่ำนที่อยู่อำศัย ศูนย์กลำงพำณิชยกรรมของชุมชน จำแนก
เปนบริเวณ พ. -1 ถึง พ. -4
(4) ที่ดินประเภท อ. ที่กำหนดไว้เป็นสีม่วง ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่ออุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ
(5) ที่ ดิ น ประเภท ก.ที่ ก ำหนดไว้ เป็ น สี เ ขี ยว ให้ เ ป็ น ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม โดยมี
6-2
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วัตถุประสงค์เพื่อเกษตรกรรม วิสำหกิจชุมชน และกำรสงวนรักษำสภำพทำงธรรมชำติ จำแนกเปนบริเวณ
ก. -1 ถึง ก. -9
(6) ที่ ดิ น ประเภท ศษ. -1 ถึ ง ศษ. -5 ที่ ก ำหนดไว้ เ ป็ น สี เ ขี ย วมะกอก ให้ เ ป็ น ที่ ดิ น ประเภท
สถำบั น กำรศึ ก ษำ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ กำรศึ ก ษำหรื อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ กำรศึ ก ษำ สถำบั น รำชกำร หรื อ
สำธำรณประโยชน์จำแนกเปนบริเวณ ศษ. -1 ถึง ศษ. -5
(7) ที่ดินประเภท อศ. -1 ถึง อศ. -3 ที่กำหนดไว้เป็นสีน้ำตำลอ่อน ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อ
ส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์โบรำณสถำน โบรำณคดี ประวัติศำสตร์
และส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น หรือสำธำรณประโยชน์เท่ำนั้น จำแนกเปนบริเวณ อศ. -1
ถึง อศ. -3
(8) ที่ดินในประเภท ศน. -1 ถึง ศน. -6 ที่กำหนดไว้เป็นสีเทำอ่อน ให้เป็นที่ดินประเภทสถำบันศำสนำ
โดยมีวัตถุป ระสงค์เพื่อกำรศำสนำ หรื อเกี่ยวข้องกับกำรศำสนำ สถำบันรำชกำร หรือสำธำรณประโยชน์
จำแนกเป็นบริเวณ ศน. -1 ถึง ศน. -6
(9) ที่ดินประเภท ส. -1 ถึง ส. -12 ที่กำหนดไว้เป็นสีน้ำเงิน ให้เป็นที่ดินประเภทสถำบันรำชกำร
กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถำบันรำชกำรและกำรดำเนินกิจกำรของรัฐ
ที่เกี่ยวกับกำรสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร หรือสำธำรณประโยชน์ จำแนกเป็นบริเวณ ส. -1 ถึง ส. -12
ขอ 7 ที่ดินประเภท ย. 1 เปนที่ดินประเภทที่อยูอำศัยหนำแนนน้อย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำร
ใดๆ นอกจำกกิจกำรตำมข้อห้ำมที่กำหนดดังต่อไปนี้
(1) โรงงำนทุกจ ำพวกตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน เว้นแต่โ รงงำนตำมประเภท ชนิด กำหนดให้
ดำเนินกำรได้ตำมบัญชีท้ำยข้อกำหนดนี้ และโรงงำนบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน
(2) คลังน้ำมันและสถำนที่เก็บรักษำน้ำมัน ลักษณะที่สำม ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
เพื่อกำรจำหน่ำย
(3) คลังก๊ำซปิโ ตรเลียมเหลว สถำนที่บรรจุก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถำนที่บรรจุก๊ำซ
ปิโ ตรเลีย มเหลวประเภทห้อ งบรรจุ และสถำนที ่เ ก็บ รั ก ษำก๊ ำ ซปิ โ ตรเลี ย มเหลวประเภทโรงเก็ บ
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
(4) เลี้ยงม้ำ โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่ำน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่ำ ตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ เพื่อกำรค้ำ
(5) สุสำนและฌำปนสถำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยสุสำนและฌำปนสถำน เว้นแต่เป็นกำรก่อสร้ำงแทนฌำ
ปนสถำนที่มีอยู่เดิม
(๖) โรงแรมตำมกฎหมำยวำดวยโรงแรม
(7) โรงมหรสพตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร
(8) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสำหกรรม
(๙) จัดสรรที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัย
(๑๐) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพำณิชยกรรม
(๑๑) กำรอยู่อำศัยประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้ำนแถว
(๑๒) กำรอยู่อำศัยประเภทอำคำรชุด หอพัก หรืออำคำรอยู่อำศัยรวม
(๑3) กำรอยู่อำศัยหรือประกอบพำณิชยกรรมประเภทอำคำรขนำดใหญ่
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(14) ไซโลเก็บผลผลิตทำงกำรเกษตร
(๑5) โรงฆำสัตวตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมกำรฆ่ำสัตว์และจำหน่ำยเนื้อสัตว์
(16) คลังสินค้ำตำมกฎหมำยว่ำด้วยคลังสินค้ำ ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
(17) สถำนที่เก็บสินค้ำเพื่อรอกำรจำหน่ำย หรือเพื่อประโยชน์ทำงกำรค้ำ ที่มีขนำดใหญ่กว่ำ 300
ตำรำงเมตร
(18) สวนสนุก
(19) สวนสัตว์
(20) สนำมแข่งรถ
(21) สนำมแข่งม้ำ
(22) สนำมยิงปืน
(23) กำจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(24) กำจัดวัตถุอันตรำยตำมกฎหมำยว่ำด้วยวัตถุอันตรำย
(25) ซื้อขำยหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่ำ
(26) ซื้อขำยหรือเก็บเศษวัสดุ ที่มีพื้นที่ประกอบกำรเกิน 100 ตำรำงเมตร
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(1) มีอัตรำส่วนพื้นที่อำคำรรวมกันทุกชั้นของอำคำรทุกหลังต่อพื้นที่แปลงที่ดินที่ใ ช้เป็นที่ตั้งอำคำรไม่
เกิน 1 : 1 ทั้งนี้ ที่ดิน แปลงใดที่ได้ใช้ป ระโยชน์แล้ว หำกมีกำรแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่ำจะกี่ครั้งก็ตำม
อัตรำส่วนพื้นที่อำคำรรวมกันทุกชั้นของอำคำรทุกหลังต่อพื้นที่แปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอำคำรที่เกิดจำกกำร
แบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน 1 : 1
(๒) มีอัตรำส่วนพื้นที่อำคำรปกคลุมดินต่อพื้นที่แปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอำคำรไม่เกินร้อยละห้ำสิบทั้งนี้
ที่ ดิ น แปลงใดที่ ไ ด้ ใ ช้ ป ระโยชน์ แ ล้ ว หำกมี ก ำรแบ่ ง แยกหรื อ แบ่ ง โอนไม่ ว่ ำ จะกี่ ค รั้ ง ก็ ต ำม อั ต รำส่ ว น ของ
พื้นที่อำคำรคลุมดินต่อพื้นที่แปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอำคำรที่เกิดจำกกำรแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกัน
ต้องไม่เกินร้อยละห้ำสิบ
(๓) ให้ดำเนินกำรหรือประกอบกิจกำรได้ในอำคำรที่มีควำมสูงไม่เกิน ๗ เมตร
(๔) ให้มีที่ว่ำงตำมแนวขนำนริมเขตทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๓๐๗9 ไม่น้อยกว่ำ ๖ เมตร
ควำมในวรรคสำม (1) และ (2) ไม่ให้ ใช้บังคับแก่กำรใช้ประโยชน์ที่ดินที่ดินที่มีขนำดแปลงที่ดิน
น้อยกว่ำแปลงละ 50 ตำรำงวำ ซึ่งมีกำรแบ่งแยกหรือแบ่งโอนก่อนข้อกำหนดนี้ใช้บังคับ
ขอ 8 ที่ดินประเภท ย. 2 เปนที่ดินประเภทที่อยูอำศัยหนำแนนนอย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำร
ใดๆ นอกจำกกิจกำรตำมข้อห้ำมที่กำหนดดังต่อไปนี้
(1) โรงงำนทุกจ ำพวกตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน เว้นแต่โ รงงำนตำมประเภท ชนิด กำหนดให้
ดำเนินกำรได้ตำมบัญชีท้ำยข้อกำหนดนี้ และโรงงำนบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน
(2) คลังน้ำมันและสถำนที่เก็บรักษำน้ำมัน ลักษณะที่สำม ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
เพื่อกำรจำหน่ำย
(3) คลังก๊ำซปิโ ตรเลียมเหลว สถำนที่บรรจุก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถำนที่บรรจุก๊ำซ
ปิโ ตรเลีย มเหลวประเภทห้อ งบรรจุ และสถำนที ่เ ก็บ รั ก ษำก๊ ำ ซปิ โ ตรเลี ย มเหลวประเภทโรงเก็ บ
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
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(4) เลี้ยงม้ำ โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่ำน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่ำ ตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ เพื่อกำรค้ำ
(5) สุสำนและฌำปนสถำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยสุสำนและฌำปนสถำน เว้นแต่เป็นกำรก่อสร้ำงแทนฌำ
ปนสถำนที่มีอยู่เดิม
(๖) โรงแรมตำมกฎหมำยวำดวยโรงแรม
(7) โรงมหรสพตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร
(8) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสำหกรรม
(๙) จัดสรรที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัย
(๑๐) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพำณิชยกรรม
(๑๑) กำรอยู่อำศัยประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้ำนแถว
(๑๒) กำรอยู่อำศัยประเภทอำคำรชุด หอพัก หรืออำคำรอยู่อำศัยรวม
(1๓) กำรอยู่อำศัยหรือประกอบพำณิชยกรรมที่มีพื้นที่อำคำรรวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน ๕๐๐
ตำรำงเมตร
(14) ไซโลเก็บผลผลิตทำงกำรเกษตร
(๑5) โรงฆำสัตวตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมกำรฆ่ำสัตว์และจำหน่ำยเนื้อสัตว์
(16) คลังสินค้ำตำมกฎหมำยว่ำด้วยคลังสินค้ำ ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
(17) สถำนที่เก็บสินค้ำเพื่อรอกำรจำหน่ำย หรือเพื่อประโยชน์ทำงกำรค้ำ ที่มีขนำดใหญ่กว่ำ 300
ตำรำงเมตร
(18) สวนสนุก
(19) สวนสัตว์
(20) สนำมแข่งรถ
(21) สนำมแข่งม้ำ
(22) สนำมยิงปืน
(๒3) กำจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(๒4) กำจัดวัตถุอันตรำยตำมกฎหมำยว่ำด้วยวัตถุอันตรำย
(๒5) ซื้อขำยหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่ำ
(26) ซื้อขำยหรือเก็บเศษวัสดุ
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(1) มีอัตรำส่ ว นพื้น ที่อำคำรรวมทุก ชั้นของอำคำรทุกหลั งต่อพื้นที่ แปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอำคำร
ไม่เกิน 1 : 1 ทั้งนี้ ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หำกมีกำรแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่ำจะกี่ครั้งก็ตำม
อัตรำส่วนพื้นที่อำคำรรวมต่อพื้นที่ดินของที่ดินแปลงที่เกิดจำกกำรแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้อง
ไม่เกิน 1 : 1
(2) มีอัตรำส่วนพื้นที่อำคำรปกคลุมดินต่อพื้นที่แปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอำคำรไม่เกินร้อยละห้ำสิบ ทั้งนี้
ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หำกมีกำรแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่ำจะกี่ครั้งก็ตำม อัตรำส่วนพื้นที่อำคำร
รวมต่ อ พื้ น ที่ ดิ น ของที่ ดิ น แปลงที่ เ กิ ด จำกกำรแบ่ ง แยกหรื อ แบ่ ง โอนทั้ ง หมดรวมกั น ต้ อ ง ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ
ห้ำสิบ และมีพื้นที่น้ำซึมผ่ำนไม่น้อยกว่ำร้อยละยี่สิบห้ำของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอำคำร
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(3) ให้ดำเนินกำรหรือประกอบกิจกำรได้ในอำคำรที่มีควำมสูงไม่เกิน 9 เมตร แต่ไม่หมำยควำมรวมถึง
โครงสร้ำงสำหรับใช้ในกำรส่งกระแสไฟฟ้ำ รับส่งสัญญำณวิทยุ สัญญำณโทรทัศน์ หรือสัญญำณสื่อสำรทุกชนิด
หอถังส่งน้ำ และหอสูง กำรวัดควำมสูงของอำคำรให้วัดจำกระดับถนนถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
(4) ให้มีที่ว่ำงตำมแนวขนำนริมเขตทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๓๐7๙ ไม่น้อยกว่ำ ๖ เมตร
ควำมในวรรคสำม (1) และ (2) ไม่ให้ ใช้บังคับแก่กำรใช้ประโยชน์ที่ดินที่ดินที่มีขนำดแปลงที่ดิน
น้อยกว่ำแปลงละ 50 ตำรำงวำ ซึ่งมีกำรแบ่งแยกหรือแบ่งโอนก่อนข้อกำหนดนี้ใช้บังคับ
ขอ 9 ที่ดินประเภท ย. 3 เปนที่ดินประเภทที่อยูอำศัยหนำแนนนอย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำร
ใดๆ นอกจำกกิจกำรตำมข้อห้ำมที่กำหนดดังต่อไปนี้
(1) โรงงำนทุกจ ำพวกตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน เว้นแต่โ รงงำนตำมประเภท ชนิด กำหนดให้
ดำเนินกำรได้ตำมบัญชีท้ำยข้อกำหนดนี้ และโรงงำนบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน
(2) คลังน้ำมันและสถำนที่เก็บรักษำน้ำมัน ลักษณะที่สำม ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
เพื่อกำรจำหน่ำย
(3) คลังก๊ำซปิโ ตรเลียมเหลว สถำนที่บรรจุก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถำนที่บรรจุก๊ำซ
ปิโ ตรเลีย มเหลวประเภทห้อ งบรรจุ และสถำนที ่เ ก็บ รั ก ษำก๊ ำ ซปิ โ ตรเลี ย มเหลวประเภทโรงเก็ บ
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
(4) เลี้ยงม้ำ โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่ำน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่ำ ตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ เพื่อกำรค้ำ
(5) สุสำนและฌำปนสถำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยสุสำนและฌำปนสถำน เว้นแต่เป็นกำรก่อสร้ำงแทนฌำ
ปนสถำนที่มีอยู่เดิม
(6) โรงมหรสพตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร
(7) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสำหกรรม
(8) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพำณิชยกรรม เว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของกำรจัดสรรที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัย และ
มีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้ำของพื้นที่โครงกำรทั้งหมด
(9) กำรอยู่อำศัยประเภทอำคำรชุด หอพัก หรืออำคำรอยู่อำศัยรวม
(๑0) กำรอยู่อำศัยหรือประกอบพำณิชยกรรมประเภทอำคำรขนำดใหญ่
(๑๑) โรงแรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงแรม
(๑2) ไซโลเก็บผลผลิตทำงกำรเกษตร
(๑3) โรงฆำสัตวตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมกำรฆ่ำสัตว์และจำหน่ำยเนื้อสัตว์
(14) คลังสินค้ำตำมกฎหมำยว่ำด้วยคลังสินค้ำ ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
(15) สถำนที่เก็บสินค้ำเพื่อรอกำรจำหน่ำย หรือเพื่อประโยชน์ทำงกำรค้ำ ที่มีขนำดใหญ่กว่ำ 300
ตำรำงเมตร
(16) สวนสนุก
(17) สวนสัตว์
(18) สนำมแข่งรถ
(19) สนำมแข่งม้ำ
(20) สนำมยิงปืน
(๒1) กำจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
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(๒2) กำจัดวัตถุอันตรำยตำมกฎหมำยว่ำด้วยวัตถุอันตรำย
(๒3) ซื้อขำยหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่ำ
(๒4) ซื้อขำยหรือเก็บเศษวัสดุ ที่มีพื้นที่ประกอบกำรเกิน 100 ตำรำงเมตร
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(1) มีอัตรำส่ ว นพื้น ที่อำคำรรวมทุก ชั้นของอำคำรทุกหลังต่อพื้นที่ แปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอำคำร
ไม่เกิน 1.5 : 1 ทั้งนี้ ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หำกมีกำรแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่ำจะกี่ครั้งก็ตำม
อัตรำส่วนพื้นที่อำคำรรวมต่อพื้นที่ดินของที่ดินแปลงที่เกิดจำกกำรแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่
เกิน 1.5 : 1
(๒) มีอัตรำส่วนพื้นที่อำคำรปกคลุมดินต่อพื้นที่ดินแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอำคำรไม่ เกินร้อยละห้ำสิบ
ทั้งนี้ ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หำกมีกำรแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่ำจะกี่ครั้งก็ตำม อัตรำส่วนพื้นที่
อำคำรรวมต่อพื้นที่ดินของที่ดินแปลงที่เกิดจำกกำรแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกินร้อยละ
ห้ำสิบ
(๓) ให้ดำเนินกำรหรือประกอบกิจกำรได้ในอำคำรที่มีควำมสูงไม่เกิน 9 เมตร แต่ไม่หมำยควำมรวมถึง
โครงสร้ำงสำหรับใช้ในกำรส่งกระแสไฟฟ้ำ รับส่งสัญญำณวิทยุ สัญญำณโทรทัศน์ หรือสัญญำณสื่อสำรทุกชนิด
หอถังส่งน้ำและหอสูงกำรวัดควำมสูงของอำคำรให้วัดจำกระดับถนนถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
เว้นแต่ที่ดินบริเวณ ย. 3-4 และบริเวณ ย. 3-5 บริเวณแนวขนำนริม ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข
3079 ระยะ ๑๐๐ เมตร ให้ดำเนินกำรหรือประกอบกิจกำรได้ในอำคำรที่มีควำมสูงไม่เกิน 7 เมตร รวมถึง
โครงสร้ำงสำหรับใช้ในกำรส่งกระแสไฟฟ้ำ รับส่งสัญญำณวิทยุ สัญญำณโทรทัศน์ หรือสัญญำณสื่อสำรทุกชนิด
หอถังส่งน้ำ และหอสูง กำรวัดควำมสูงของอำคำรให้วัดจำกระดับถนนถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
(๔) ให้ มีที่ว่ำงตำมแนวขนำนริ มเขตทำงหลวงแผ่ นดินหมำยเลข ๓๐๗๐ หมำยเลข ๓๐๗๙ และ
หมำยเลข ๓๒๘๑ ไม่น้อยกว่ำ ๖ เมตร
ควำมในวรรคสำม (1) และ (2) ไม่ให้ใช้บังคับแก่กำรใช้ประโยชน์ที่ดินที่ดินที่มีขนำดแปลงที่ดินน้อย
กว่ำแปลงละ 50 ตำรำงวำ ซึ่งมีกำรแบ่งแยกหรือแบ่งโอนก่อนข้อกำหนดนี้ใช้บังคับ
ข้อ 10 ที่ดินประเภท ย. ๔ เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นปำนกลำง ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อ
กิจกำรใดๆ นอกจำกกิจกำรตำมข้อห้ำมที่กำหนดดังต่อไปนี้
(1) โรงงำนทุกจำพวกตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน เว้นแต่โรงงำนตำมประเภท ชนิด ที่กำหนดให้
ดำเนินกำรได้ตำมบัญชีท้ำยข้อกำหนดนี้ และโรงงำนบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน
(2) คลั งน้ ำมันและสถำนที่เก็บรั กษำน้ำมัน ลักษณะที่สำม ตำมกฎหมำยว่ำด้ว ยกำรควบคุมน้ำมัน
เชื้อเพลิง เพื่อกำรจำหน่ำย
(3) คลังก๊ำซปิโ ตรเลียมเหลว สถำนที่บรรจุก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถำนที่บรรจุก๊ำซ
ปิโ ตรเลีย มเหลวประเภทห้อ งบรรจุ และสถำนที ่เ ก็บ รั ก ษำก๊ ำ ซปิ โ ตรเลี ย มเหลวประเภทโรงเก็ บ
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
(4) เลี้ยงม้ำ โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่ำน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่ำ ตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ เพื่อกำรค้ำ
(5) สุสำนและฌำปนสถำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยสุสำนและฌำปนสถำน
(6) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสำหกรรม
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(๗) กำรอยู่อำศัยประเภทอำคำรชุด หอพัก หรืออำคำรอยู่อำศัยรวม เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสำธำรณะที่มี
ขนำดเขตทำงไม่น้อยกว่ำ ๒๕ เมตร
(๘) กำรอยู่อำศัยหรือประกอบพำณิชยกรรมประเภทอำคำรขนำดใหญ่
(๙) คลังสินค้ำตำมกฎหมำยว่ำด้วยคลังสินค้ำ ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558 เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริ มถนน
สำธำรณะที่มีขนำดเขตทำงไม่น้อยกว่ำ 25 เมตร และมีที่ว่ำงด้ำนหน้ำอำคำรไม่น้อยกว่ำ 15 เมตร
(๑๐) สถำนที่เก็บสินค้ำเพื่อรอกำรจำหน่ำย หรือเพื่อประโยชน์ทำงกำรค้ำ ที่มีขนำดใหญ่กวำ 300
ตำรำงเมตร เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสำธำรณะที่มีขนำดเขตทำงไม่น้อยกว่ำ 25 เมตร และมีที่ว่ำงด้ำนหน้ำ
อำคำรไม่น้อยกว่ำ 15 เมตร
(๑๑) โรงแรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงแรม
(๑2) สถำนสงเครำะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์
(๑3) โรงฆำสัตวตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมกำรฆ่ำสัตว์และจำหน่ำยเนื้อสัตว์
(14) ไซโลเก็บผลผลิตทำงกำรเกษตร
(15) สวนสนุก
(16) สวนสัตว์
(17) สนำมแข่งรถ
(18) สนำมแข่งม้ำ
(19) สนำมยิงปืน
(20) กำจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(21) กำจัดวัตถุอันตรำยตำมกฎหมำยว่ำด้วยวัตถุอันตรำย
(22) ซื้อขำยหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่ำ
(23) ซื้อขำยหรือเก็บเศษวัสดุ
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(1) มีอัตรำส่ ว นพื้น ที่อำคำรรวมทุก ชั้นของอำคำรทุกหลังต่อพื้นที่ แปลงที่ดินที่ใช้เป็น ที่ตั้งอำคำร
ไม่เกิน 1.5 : 1 ทั้งนี้ ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หำกมีกำรแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่ำจะกี่ครั้งก็ตำม
อัตรำส่วนพื้นที่อำคำรรวมต่อพื้นที่ดินของที่ดินแปลงที่เกิดจำกกำรแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่
เกิน 1.5 : 1
(๒) มีอัตรำส่วนพื้นที่อำคำรปกคลุมดินต่อพื้นที่ดินแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอำคำรไม่ เกินร้อยละหกสิบ
ทั้งนี้ ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หำกมีกำรแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่ำจะกี่ครั้งก็ตำม อัตรำส่วนพื้นที่
อำคำรรวมต่อพื้นที่ดินของที่ดินแปลงที่เกิดจำกกำรแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกินร้อยละ
หกสิบ
(๓) ให้ดำเนินกำรหรือประกอบกิจกำรได้ในอำคำรที่มีควำมสูง ไม่เกิน 9 เมตร กำรวัดควำมสูงของ
อำคำรให้วัดจำกระดับถนนถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
เว้นแต่ที่ดินบริเวณ ย. 4-4 ให้ดำเนินกำรหรือประกอบกิจกำรได้ในอำคำรที่มีควำมสูงไม่เกิน 7 เมตร
รวมถึงโครงสร้ำงสำหรับใช้ในกำรส่งกระแสไฟฟ้ำ รับส่งสัญญำณวิทยุ สัญญำณโทรทัศน์ หรือสัญญำณสื่อสำร
ทุกชนิด หอถังส่งน้ำ และหอสูง กำรวัดควำมสูงของอำคำรให้วัดจำกระดับถนนถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
ควำมในวรรคสำม (1) และ (2) ไม่ให้ ใช้บังคับแก่กำรใช้ประโยชน์ที่ดินที่ดินที่มีขนำดแปลงที่ดิน
น้อยกว่ำแปลงละ 50 ตำรำงวำ ซึ่งมีกำรแบ่งแยกหรือแบ่งโอนก่อนข้อกำหนดนี้ใช้บังคับ
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(๔) ให้มีที่ว่ำงตำมแนวขนำนริมเขตทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๓๐๗๐ และหมำยเลข ๓๐๗๙ ไม่น้อย
กว่ำ ๖ เมตร
ข้อ 11 ที่ดินประเภท พ. เป็นที่ดินประเภทพำณิชยกรรมและที่อยู่อำศัยหนำแน่นมำก ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อกิจกำรใดๆ นอกจำกกิจกำรตำมข้อห้ำมที่กำหนดดังต่อไปนี้
(1) โรงงำนทุกจำพวกตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน เว้นแต่โรงงำนตำมประเภท ชนิด ที่กำหนดให้
ดำเนินกำรได้ตำมบัญชีท้ำยข้อกำหนดนี้ และโรงงำนบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน
(2) คลังน้ำมัน สถำนที่เก็บรักษำน้ำมัน ลักษณะที่สำม สถำนีบริกำรน้ำมันประเภท ก สถำนีบริกำรน้ำมัน
ประเภท ข สถำนีบริกำรน้ำมันประเภท ค ลักษณะที่สอง สถำนีบริกำรน้ำมันประเภท จ ลักษณะที่สอง และสถำนี
บริกำรน้ำมันประเภท ฉ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อกำรจำหน่ำย
(3) คลังก๊ำซปิโ ตรเลียมเหลว สถำนที่บรรจุก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถำนที่บรรจุก๊ำซ
ปิโ ตรเลีย มเหลวประเภทห้อ งบรรจุ สถำนที่เ ก็บ รักษำก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ และสถำนีบริกำร
ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
(4) เลี้ยงม้ำ โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่ำน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่ำ ตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ เพื่อกำรค้ำ
(5) สุสำนและฌำปนสถำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยสุสำนและฌำปนสถำน
(6) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสำหกรรม
(๗) กำรอยู่อำศัยประเภทอำคำรชุด หอพัก หรืออำคำรอยู่อำศัยรวม เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสำธำรณะที่มี
ขนำดเขตทำงไม่น้อยกว่ำ ๒๕ เมตร กำรวัดควำมสูงของอำคำรให้วัดจำกระดับถนนถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
(๘) กำรอยู่อำศัยหรือประกอบพำณิชยกรรมประเภทอำคำรขนำดใหญ่ เว้นแต่พื้นที่ระยะห่ำง ๑๐๐
เมตร จำกทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๓๐๗๐ และหมำยเลข ๓๐๗๙
(๙) สถำนที่เก็บสินค้ำเพื่อรอกำรจำหน่ำย หรือเพื่อประโยชน์ทำงกำรค้ำ ที่มีขนำดใหญ่กวำ 300
ตำรำงเมตร เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสำธำรณะที่มีขนำดเขตทำงไม่น้อยกว่ำ 25 เมตร และมีที่ว่ำงด้ำนหน้ำ
อำคำรไม่น้อยกว่ำ 15 เมตร
(๑๐) สถำนสงเครำะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์
(๑๑) โรงฆำสัตวตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมกำรฆ่ำสัตว์และจำหน่ำยเนื้อสัตว์
(1๒) สวนสนุก
(1๓) สวนสัตว์
(1๔) สนำมแข่งรถ
(1๕) สนำมแข่งม้ำ
(1๖) สนำมยิงปืน
(1๗) กำจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(1๘) กำจัดวัตถุอันตรำยตำมกฎหมำยว่ำด้วยวัตถุอันตรำย
(1๙) ซื้อขำยหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่ำ
(๒๐) ซื้อขำยหรือเก็บเศษวัสดุ
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
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(1) มีอัตรำส่วนพื้นที่อำคำรรวมทุกชั้นของอำคำรทุกหลังต่อพื้นที่แปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอำคำรไม่เกิน
2 : 1 ทั้งนี้ ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หำกมีกำรแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่ำจะกี่ครั้งก็ตำม อัตรำส่วน
พื้นที่อำคำรรวมต่อพื้นที่ดินของที่ดินแปลงที่เกิดจำกกำรแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน 2 : 1
(๒) มีอัตรำส่วนพื้นที่อำคำรปกคลุมดินต่อพื้นที่แปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอำคำรไม่ เกินร้อยละเจ็ดสิบ
ทั้งนี้ ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หำกมีกำรแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่ำจะกี่ครั้งก็ตำม อัตรำส่วนพื้นที่
อำคำรรวมต่อพื้นที่ดินของที่ดินแปลงที่เกิดจำกกำรแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกินร้อยละ
เจ็ดสิบ
(๓) ให้ดำเนินกำรหรือประกอบกิจกำรได้ในอำคำรที่มีควำมสูงไม่ เกิน 12 เมตร แต่ไม่หมำยควำม
รวมถึงโครงสร้ำงสำหรับใช้ในกำรส่งกระแสไฟฟ้ำ รับส่งสัญ ญำณวิทยุ สัญญำณโทรทัศน์ หรือสัญญำณสื่อสำร
ทุกชนิด หอถังส่งน้ำ และหอสูง
เว้นแต่ที่ดินบริเวณ พ. -1 พ. -2 พ. -3 ให้ดำเนินกำรหรือประกอบกิจกำรได้ในอำคำรที่มีควำมสูง
ไม่เกิน 9 เมตร แต่ไม่ห มำยควำมรวมถึงโครงสร้ำงส ำหรับ ใช้ในกำรส่ งกระแสไฟฟ้ำ รับส่ งสั ญญำณวิ ท ยุ
สัญญำณโทรทัศน์ หรือสัญญำณสื่อสำรทุกชนิด หอถังส่งน้ำ และหอสูง กำรวัดควำมสูงของอำคำรให้วัดจำกระดับ
ถนนถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
(๔) ให้ มี ที่ ว่ ำ งตำมแนวขนำนริ ม เขตทำงหลวงแผ่ นดิ น หมำยเลข ๓๐๗๐ และหมำยเลข ๓๐๗๙
ไม่น้อยกว่ำ ๖ เมตร
ควำมในวรรคสำม (1) และ (2) ไม่ให้ใช้บังคับแก่กำรใช้ประโยชน์ที่ดินที่ดินที่มีขนำดแปลงที่ดินน้อย
กว่ำแปลงละ 50 ตำรำงวำ ซึ่งมีกำรแบ่งแยกหรือแบ่งโอนก่อนข้อกำหนดนี้ใช้บังคับ
ข้อ 12 ที่ดิน ประเภท อ.เป็ น ที่ดิน ประเภทอุตสำหกรรมและคลั งสิ นค้ำ ให้ ใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อ
อุตสำหกรรมที่เป็นโรงงำนตำมประเภท ชนิด ที่กำหนดให้ดำเนินกำรได้ตำมบัญชีท้ำยข้อกำหนด คลังสินค้ำ
กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรเป็นส่วนใหญ่ สำหรับกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรอื่น ให้ดำเนินกำร
หรือประกอบกิจกำรได้ในอำคำรที่ไม่ใช่อำคำรขนำดใหญ่
ที่ดินประเภทนี้ ห้ำมใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรตำมที่กำหนด ดังต่อไปนี้
(1) เลี้ยงม้ำ โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่ำน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่ำตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ เพื่อกำรค้ำ
(2) สุสำนและฌำปนสถำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยสุสำนและฌำปนสถำน
(3) โรงแรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงแรม
(4) โรงมหรสพตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร
(5) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพำณิชยกรรม
(6) จัดสรรที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัย
(7) กำรอยู่อำศัยประเภทอำคำรอยู่อำศัยรวม ที่เป็นอำคำรขนำดใหญ่
(8) กำรประกอบกิจกำรประเภทอำคำรสูง
(9) สถำนสงเครำะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์
(๑0) สถำนสงเครำะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก เว้นแต่เป็นกำรให้บริกำรแก่พนักงำนหรือลูกจ้ำงของสถำน
ประกอบกำรในรูปของสวัสดิกำร
(๑1) สถำนสงเครำะห์หรือรับเลี้ยงคนชรำ
(๑2) สถำนสงเครำะห์หรือรับเลี้ยงคนพิกำร
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(๑3) สวนสนุกหรือสวนสัตว์
(๑4) สนำมกอล์ฟ สนำมไดร์ฟกอล์ฟ
(๑5) สนำมแข่งรถ
(๑6) สถำนศึกษำ
(๑7) สถำนพยำบำลตำมกฎหมำยว่ำด้วยสถำนพยำบำล เว้นแต่เป็นกำรให้บริกำรรักษำพยำบำลแก่
พนักงำนหรือลูกจ้ำงของสถำนประกอบกำรในรูปของสวัสดิกำร
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินตำมริมแหล่งน้ำสำธำรณะ ให้มีที่ว่ำงตำมแนวขนำนริมฝั่งตำมสภำพธรรมชำติ
แหล่งน้ำสำธำรณะไม่น้อยกว่ำ ๖ เมตร เว้นแต่เป็นกำรก่อสร้ำงเพื่อกำรคมนำคมทำงน้ำหรือกำรสำธำรณูปโภค
ข้อ 13 ที่ดินประเภท ก. เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำร
ใดๆ นอกจำกกิจกำรตำมข้อห้ำมที่กำหนดดังต่อไปนี้
(๑) โรงงำนทุกจำพวกตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน เว้นแต่โรงงำนตำมประเภท ชนิด ที่กำหนดให้
ดำเนินกำรได้ตำมบัญชีท้ำยข้อกำหนดนี้
(2) คลั งน้ ำมันและสถำนที่เก็บรั กษำน้ำมัน ลักษณะที่สำม ตำมกฎหมำยว่ำด้ว ยกำรควบคุมน้ำมัน
เชื้อเพลิง เพื่อกำรจำหน่ำย
(3) คลังก๊ำซปิโ ตรเลียมเหลว สถำนที่บรรจุก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถำนที่บรรจุก๊ำซ
ปิโ ตรเลีย มเหลวประเภทห้อ งบรรจุ และสถำนที ่เ ก็บ รั ก ษำก๊ ำ ซปิ โ ตรเลี ย มเหลวประเภทโรงเก็ บ
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
(4) โรงแรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงแรม
(5) โรงมหรสพตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร
(6) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสำหกรรม
(7) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพำณิชยกรรม
(8) จัดสรรที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัย
(9) กำรอยู่อำศัยหรือประกอบพำณิชยกรรมประเภทอำคำรขนำดใหญ่
(10) กำรอยู่อำศัยประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้ำนแถว
(11) กำรอยู่อำศัยประเภทอำคำรชุด หอพัก หรืออำคำรอยู่อำศัยรวม
(12) กำรประกอบพำณิชยกรรม เว้นแต่กำรประกอบพำณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบกำรไม่เกิน 300
ตำรำงเมตร และตั้งอยู่ริมถนนสำธำรณะที่มีขนำดเขตทำงไม่น้อยกว่ำ 16 เมตร และมีที่ว่ำงด้ำนหน้ำอำคำรไม่
น้อยกว่ำ 10 เมตร
(13) ตลำดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรสำธำรณสุข
(14) สวนสนุก
(15) สวนสัตว์
(16) สนำมแข่งรถ
(17) สนำมแข่งม้ำ
(18) สนำมยิงปืน
(19) กำจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล เว้นแต่ตั้งอยู่ห่ำงจำกชุมชนหรือบ้ำนพักอำศัยประชำชนในระยะ
ไม่ต่ำกว่ำ ๑00 เมตร
(20) กำจัดวัตถุอันตรำยตำมกฎหมำยว่ำด้วยวัตถุอันตรำย
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กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) มีอัตรำส่ ว นพื้น ที่อำคำรรวมทุก ชั้นของอำคำรทุกหลังต่อพื้นที่ แปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอำคำร
ไม่เกิน 0.2 : 1 ทั้งนี้ ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หำกมีกำรแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่ำจะกี่ครั้งก็ตำม
อัตรำส่วนพื้นที่อำคำรรวมต่อพื้นที่ดินของที่ดินแปลงที่เกิดจำกกำรแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่
เกิน 0.2 : 1
(๒) มีอัตรำส่วนพื้นที่อำคำรปกคลุมดินต่อพื้นที่ดินแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอำคำรไม่ เกินร้อยละยี่สิบ
ทั้งนี้ ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หำกมีกำรแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่ำจะกี่ครั้งก็ตำม อัตรำส่วนพื้นที่
อำคำรรวมต่อพื้นที่ดินของที่ดินแปลงที่เกิดจำกกำรแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกินร้อยละยี่สิบ
(๓) ให้ดำเนินกำรหรือประกอบกิจกำรได้ในอำคำรที่มีควำมสูง ไม่เกิน 7 เมตร เว้นแต่ปล่องโรงงำน
อุตสำหกรรม และไซโลเก็บผลผลิตทำงกำรเกษตร กำรวัดควำมสูงของอำคำรให้วัดจำกระดับถนนถึงยอดผนัง
ของชั้นสูงสุด
(๔) กำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อดำเนินกิจกำรโรงงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละ
๑๐ ของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
(5) ให้มีที่ว่ำงตำมแนวขนำนริมเขตทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๓๐๗๐ หมำยเลข 3078 หมำยเลข
๓๐๗๙ และหมำยเลข 3281 ไม่น้อยกว่ำ ๖ เมตร
ควำมในวรรคสำม (1) ไม่ให้ใช้บังคับแก่กำรใช้ประโยชน์ที่ดินที่ดินที่มีขนำดแปลงที่ดินน้อยกว่ำแปลง
ละ 50 ตำรำงวำ ซึ่งมีกำรแบ่งแยกหรือแบ่งโอนก่อนข้อกำหนดนี้ใช้บังคับ
ข้อ 14 ที่ดินประเภท ศษ. เป็นที่ดินประเภทสถำบันกำรศึกษำ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกำรศึกษำหรือ
เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำ สถำบันรำชกำร และสำธำรณประโยชน์เท่ำนั้น
ข้อ ๑5 ที่ดินประเภท อศ. เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ให้ใช้
ประโยชน์ที่ดิน เพื่อกำรส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมและสถำปัตยกรรมท้องถิ่น กำรอยู่อำศั ย สถำบัน
รำชกำร กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร
ที่ดินประเภทนี้ ห้ำมใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรตำมที่กำหนด ดังต่อไปนี้
(1) โรงงำนทุกจำพวกตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน
(2) คลั งน้ ำมันและสถำนที่เก็บรั กษำน้ำมัน ลักษณะที่สำม ตำมกฎหมำยว่ำด้ว ยกำรควบคุมน้ำมัน
เชื้อเพลิง เพื่อกำรจำหน่ำย
(3) คลังก๊ำซปิโ ตรเลียมเหลว สถำนที่บรรจุก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถำนที่บรรจุก๊ำซ
ปิโ ตรเลีย มเหลวประเภทห้อ งบรรจุ และสถำนที ่เ ก็บ รั ก ษำก๊ ำ ซปิ โ ตรเลี ย มเหลวประเภทโรงเก็ บ
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
(4) เลี้ยงม้ำ โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่ำน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่ำตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำเพื่อกำรค้ำ
(5) สุสำนและฌำปนสถำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยสุสำนและฌำปนสถำน
(6) โรงแรมตำมกฏหมำยว่ำด้วยโรงแรม
(7) โรงมหรสพตำมกฏหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร
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(8) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสำหกรรม
(9) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพำณิชยกรรม
(๑๐) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรม
(๑๑) จัดสรรที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัย
(1๒) กำรอยู่อำศัยหรือประกอบพำณิชยกรรมประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้ำนแถว
(1๓) กำรอยู่อำศัยประเภทอำคำรชุด หอพัก หรืออำคำรอยู่อำศัยรวม
(14) คลังสินค้ำตำมกฎหมำยว่ำด้วยคลังสินค้ำ ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
(15) สถำนที่เก็บสินค้ำเพื่อรอกำรจำหน่ำย หรือเพื่อประโยชน์ทำงกำรค้ำ ที่มีขนำดใหญ่กว่ำ 300
ตำรำงเมตร
(16) สวนสนุก
(17) สวนสัตว์
(18) ซื้อขำยหรือเก็บเศษวัสดุ
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้ดำเนินกำรหรือประกอบกิจกำรได้ในอำคำรที่มีควำมสูงไม่เกิน 7
เมตร รวมถึงโครงสร้ำงสำหรับใช้ในกำรส่งกระแสไฟฟ้ำ รับส่งสัญญำณวิทยุ สัญญำณโทรทัศน์ หรือสัญญำณ
สื่อสำรทุกชนิด หอถังส่งน้ำ และหอสูง กำรวัดควำมสูงของอำคำรให้วัดจำกระดับให้วัดจำกระดับถนนถึงยอด
ผนังของชั้นสูงสุด
ข้อ 16 ที่ดินประเภท ศน. เป็นที่ดินประเภทสถำบันศำสนำ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกำรศำสนำ หรือ
เกี่ยวข้องกับกำรศำสนำ กำรศึกษำ สถำบันรำชกำร หรือสำธำรณประโยชน์เท่ำนั้น
ข้อ 17 ที่ดินประเภท ส. เป็นที่ดินประเภทสถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร ให้
ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อสถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร หรือสำธำรณประโยชน์เท่ำนั้น
ส่วนที่ 2
แผนผังแสดงที่โล่ง
ข้ อ 18 แผนผั ง แสดงที่ โ ล่ ง พร้ อ มด้ ว ยข้ อ ก ำหนด ได้ จั ด ท ำขึ้ น เพื่ อ ประโยชน์ ใ นกำรด ำรงรั ก ษำ
ที่โล่งไว้เพื่อสำธำรณประโยชน์และสภำพแวดล้อมอันจะเป็นกำรรักษำสภำพภูมิทัศน์ที่ดีของชุมชน รวมทั้งเพื่อ
ป้องกันปัญหำน้ำท่วม
ที่โล่งตำมแผนผังแสดงที่โล่งท้ำยข้อกำหนดนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(1) ที่โ ล่งประเภท ลน. เป็น ที่โ ล่งเพื่อนันทนำกำรและกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม จำแนกเป็น
บริเวณ ลน. -1
(2) ที่โล่งประเภท ลม. เป็นที่โล่งเพื่อกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมบริเวณริมลำคลองและแหล่งน้ำ
สำธำรณะ จำแนกเป็นบริเวณ ลม. -1 ถึง ลม. -3
(3) ที่โ ล่ง ประเภท ลพ. เป็น ที่โ ล่ง พัก น้ำเพื่อ กำรป้อ งกันน้ำท่ว ม จำแนกเป็น บริเ วณ ลพ. -1 ถึง
ลพ. -7
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ข้อ 19 ที่โล่งประเภท ลน. เป็นที่โล่งเพื่อนันทนำกำรและกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม เฉพำะที่ดินซึ่ง
เป็ น ของรั ฐ ให้ ใช้ป ระโยชน์ ที่ดิน เพื่อนั น ทนำกำรหรือเกี่ยวข้ องกับนันทนำกำร กำรท่องเที่ยวเชิงอนุ รั ก ษ์
กำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม หรือสำธำรณประโยชน์เท่ำนั้น
ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้ำของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมำย ให้ใช้ประโยชน์เพื่อ
นันทนำกำรหรือเกี่ยวข้องกับนันทนำกำร กำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กำรอยู่อำศัยเชิงอนุรักษ์ กำรรักษำคุณภำพ
สิ่งแวดล้อม หรือสำธำรณประโยชน์
ข้อ 20 ที่โ ล่ งประเภท ลม. เป็ น ที่โ ล่ งเพื่อกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมบริเวณริมลำคลอง ให้ ใช้
ประโยชน์ที่ดินได้ ดังต่อไปนี้
ที่ดินซึ่งตั้งอยู่ริมแหล่งน้ำสำธำรณะที่มีควำมกว้ำงน้อยกว่ำ 10 เมตร ให้มีที่ว่ำงเพื่อปลูกต้นไม้ตำม
แนวขนำนกับ ริ มแหล่ งน้ ำสำธำรณะนั้ น ไม่น้ อยกว่ำ 3 เมตร แต่ถ้ำแหล่ งน้ำสำธำรณะมีควำมกว้ำ งตั้ ง แต่
10 เมตร ขึ้นไป ให้มีที่ว่ำงเพื่อปลูกต้นไม้ตำมแนวขนำนกับริมแหล่งน้ำสำธำรณะนั้นไม่น้อยกว่ำ 6 เมตร เว้น
แต่เป็นกำรก่อสร้ำงเพื่อกำรคมนำคมและขนส่งทำงน้ำ กำรสำธำรณูปโภค เขื่อน รั้ว หรือกำแพง
กำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ริ ม แหล่ ง น้ ำสำธำรณะให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ เพื่ อกำรคมนำคมและขนส่ งทำงน้ ำ
กำรสำธำรณูปโภค เขื่อน สะพำน ท่อ สำยเคเบิล คำนเรือ และโรงสูบน้ำ สำหรับ กำรใช้ป ระโยชน์ที่ดิน เพื่อ
วัต ถุป ระสงค์อื่น ให้ก ระทำได้เ ฉพำะเพื่อ ประโยชน์ส ำธำรณะและต้อ งไม่ก ระทบ ต่อกำรใช้ประโยชน์ใน
แหล่งน้ำสำธำรณะร่วมกันของประชำชน
ข้อ 21 ที่โล่งประเภท ลพ. เป็นที่โล่งพักน้ำเพื่อกำรป้องกันน้ำท่วม เฉพำะที่ดินซึ่งเป็นของรัฐ ให้ใช้
ประโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ นั น ทนำกำรหรื อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ นั น ทนำกำร กำรท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ์ กำรท่ อ งเที่ ย ว
เชิงวัฒนธรรม กำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม หรือสำธำรณประโยชน์เท่ำนั้น
ส่วนที่ 3
แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง
ข้อ 22 แผนผังแสดงโครงกำรคมนำคมและขนส่งพร้อมด้วยข้อกำหนด ได้จัดทำขึ้นเพื่อ เป็นนโยบำย
ส่งเสริม ปรับ ปรุง และพัฒ นำระบบคมนำคมและขนส่งให้มีประสิทธิภ ำพ สำมำรถรองรับและสอดคล้อ ง
กับกำรขยำยตัวของชุมชนในอนำคต
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินตำมแผนผังแสดงโครงกำรคมนำคมและขนส่งท้ำยข้อกำหนดให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(1) ถนนแบบ ก ที่กำหนดไว้เป็นสีส้ม ให้มีขนำดเขตทำง 12.00 เมตร จำนวน 7 สำย
(2) ถนนแบบ ข ที่กำหนดไว้เป็นสีแดง ให้มีขนำดเขตทำง 16.00 เมตร จำนวน 2 สำย
(3) ถนนแบบ ค ที่กำหนดไว้เป็นสีเหลือง ให้มีขนำดเขตทำง 20.00 เมตร จำนวน 2 สำย
(4) ที่ดินประเภท คข. ที่กำหนดไว้เป็นสีส้มลำยตำรำงให้เป็นที่ดินเพื่อกำรขนส่งผู้โดยสำร
ข้อ 23 ที่ดินในบริเวณแนวถนนสำย ก 1 ถนนสำย ก 2 ถนนสำย ก 3 ถนนสำย ก 4 ถนนสำย ก 5
ถนนสำย ก 6 ถนนสำย ก 7 ถนนสำย ข 1 ถนนสำย ข 2 ถนนสำย ค 1 และถนนสำย ค 2 ห้ำมใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อกิจกำรอื่น นอกจำกกิจกำรตำมที่กำหนด ดังต่อต่อไปนี้
(1) กำรสร้ำงถนนหรือเกี่ยวข้องกับถนน และกำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร
(2) กำรสร้ำงรั้วหรือกำแพง
(3) เกษตรกรรมที่มีควำมสูงของอำคำรไม่เกิน 9 เมตร หรือไม่ใช่อำคำรขนำดใหญ่
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ข้อ 24 ที่ดินประเภท คข. ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกำรขนส่งผู้โดยสำรหรือเพื่อ วัตถุประสงค์อื่นตำม
แผนผังแสดงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในอนำคตในบริเวณนั้น
ส่วนที่ 4
แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค
ข้อ 25 แผนผังแสดงโครงกำรกิจกำรสำธำรณูปโภคพร้อมด้วยข้อกำหนด ได้จัดทำขึ้นเพื่อ ให้ เป็น
นโยบำยในกำรส่งเสริม ปรับปรุง และพัฒนำระบบสำธำรณูปโภคให้มีควำมเหมำะสมเพียงพอกับกำรให้บริกำร
รวมถึงสำมำรถรองรับกำรขยำยตัวของชุมชนในอนำคตได้
กำรใช้ประโยชน์ ที่ดินตำมแผนผั งแสดงโครงกำรกิจกำรสำธำรณูปโภคตำมแผนผังแสดงโครงกำร
กิจกำรสำธำรณูปโภคท้ำยข้อกำหนด ให้เป็นไปดังต่อนี้
(1) ที่ดินประเภท สป. ที่กำหนดไว้เป็นสีส้มลำยจุดให้เป็นที่ดินเพื่อ กิจกำรสำธำรณูปโภค
ประเภทโรงผลิตน้ำประปำ
ข้อ 26 ที่ดินเพื่อกิจกำรสำธำรณูปโภคประเภทโรงผลิตน้ำประปำให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกำรก่อสร้ำง
โรงผลิตน้ำประปำ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตำมแผนผังแสดงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในอนำคตในบริเวณนั้น
ส่วนที่ 5
แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภคเพื่อการระบายนา
ข้อที่ 27 แผนผังแสดงโครงกำรกิจกำรสำธำรณูปโภคเพื่อกำรระบำยน้ำพร้อมด้วยข้อกำหนด ได้จัดทำ
ขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนำระบบสำธำรณูปโภคเพื่อกำรระบำยน้ำ กำรป้องกันและบรรเทำอุทกภัยให้เหมำะสม
กับสภำพพื้นที่
โครงกำรกิจกำรสำธำรณูปโภคเพื่อกำรระบำยน้ำภำยในเขตผังเมืองรวม ให้เป็นไปตำมแผนผังแสดง
โครงกำรกิจกำรสำธำรณูปโภคเพื่อกำรระบำยน้ำ ตำมที่จำแนกประเภท และรำยกำรประกอบแผนผังท้ำย
ข้อกำหนดนี้
(1) โครงกำรกิจกำรสำธำรณูปโภคเพื่อกำรระบำยน้ำประเภทกำรระบำยน้ำ และป้องกันน้ำท่วม
แบ่งเป็น 3 ประเภทดังนี้
(ก) คันป้องกันน้ำท่วม จำนวน 2 แห่ง
(ข) เขื่อนป้องกันตลิ่ง 1 แห่ง
(ค) สถำนีสูบน้ำ 4 แห่ง
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หมวด 3
นโยบาย มาตรการ และวิธีดาเนินการเพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของเมืองรวม
ข้อ 28 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวมนี้ จึงได้กำหนดวิธีดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
(1) ให้ ห น่ ว ยงำนที่เกี่ย วข้องใช้เป็นแนวทำงในกำรควบคุมกำรใช้ประโยชน์ที่ดินตำมที่ได้
จำแนกให้เป็นไปตำมข้อกำหนดนี้
(2) ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดทำแผนพัฒนำพื้นที่ และงบประมำณเพื่อ
พั ฒ นำเมื อ ง ตำมแผนผั ง แสดงที่ โ ล่ ง แผนผั ง แสดงโครงกำรคมนำคมและขนส่ ง แผนผั ง โครงกำรกิ จ กำร
สำธำรณูปโภค และแผนผังโครงกำรกิจกำรสำธำรณูปโภคเพื่อกำรระบำยน้ำ โดยผ่ำนสำนักงบประมำณ โดยยึด
แนวทำงที่กำหนดไว้ในผังเมืองรวมนี้เป็นหลัก
(3) ให้ ห น่ ว ยงำนที่ เ กี่ ย วข้ อ งใช้ เ ป็ น แนวทำงในกำรพิ จ ำรณำจั ด เก็ บ ภำษี บ ำรุ ง ท้ อ งที่ ใ ห้
สอดคล้องกับประเภทกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน และพิจำรณำยกเว้นกำรจัดเก็บภำษีบำรุงท้องที่สำหรับที่ดินของ
เอกชนที่กำหนดให้เป็นที่โล่ง โครงกำรคมนำคมและขนส่ง และโครงกำรกิจกำรสำธำรณูปโภค ตำมที่ได้กำหนด
ไว้ในผังเมืองรวม
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