ข้อกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
ผังเมืองรวมชุมชนดอนแสลบ จังหวัดกำญจนบุรี
ข้อ ๑ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ในท้องที่ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจำ จังหวัดกำญจนบุรี
ภำยในแนวเขตตำมแผนที่ที่แสดงพร้อมข้อกำหนดนี้
ข้อ 2 กำรวำงและจัดทำผังเมืองรวมนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำ และกำร
ดำรงรักษำเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้ำนกำรใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน กำรคมนำคมและ
กำรขนส่ ง กำรสำธำรณู ป โภค บริ ก ำรสำธำรณะ และสภำพแวดล้ อ มในบริ เ วณแนวเขตตำมข้ อ ๑
ให้ สอดคล้ องกับกำรพัฒ นำระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตำมแผนพัฒ นำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ
ข้อ 3 ผังเมืองรวมตำมข้อกำหนดนี้ มีนโยบำยและมำตรกำรเพื่อจัดระบบกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
โครงข่ำยคมนำคมขนส่งและบริกำรสำธำรณะให้มีประสิทธิภำพ สำมำรถรองรับและสอดคล้องกับกำรขยำยตัว
ของชุมชนในอนำคต รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนำเศรษฐกิจ โดยมีสำระสำคัญ ดังต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริมและพัฒนำชุมชนดอนแสลบให้เป็นศูนย์กลำงด้ำนกำรค้ำ กำรบริกำร ระดับชุมชน
(๒) ส่งเสริมและพัฒนำด้ำนที่อยู่อำศัย พำณิชยกรรม และกำรบริกำรให้สอดคล้องกับโครงสร้ำง
ทำงเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน
(๓) ส่งเสริมและพัฒนำด้ำนกำรท่องเที่ยว ศิลปะ และวัฒนธรรม
(๔) ส่งเสริมและพัฒนำกำรบริกำรทำงสังคม กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรให้เพียงพอและ
ได้มำตรฐำน
(๕) อนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
ข้อ 4 กำรใช้ประโยชน์ที่ดินภำยในเขตผังเมืองรวม ให้เป็นไปตำมแผนผังแสดงกำรใช้ประโยชน์
ที่ดินในอนำคต แผนผังแสดงที่โล่ง แผนผังแสดงโครงกำรคมนำคมและขนส่ง แผนผังแสดงโครงกำรกิจกำร
สำธำรณูปโภค และรำยกำรประกอบแผนผังที่แสดงพร้อมข้อกำหนดนี้
ส่วนที่ 1
แผนผังแสดงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในอนำคต
ข้อ 5 กำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ตำมแผนผังแสดงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในอนำคตท้ำยข้อกำหนดนี้
ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(1) ที่ ดิ นประเภท ย. ที่ ก ำหนดไว้ เป็ นสี เหลื อง ให้ เป็ นที่ ดิ นประเภทที่ อยู่ อำศั ยหนำแน่ นน้ อย
มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับกำรอยู่อำศัยและกำรขยำยตัวของที่อยู่อำศัยในย่ำนศูนย์กลำงชุมชน จำแนกเป็น
บริเวณ ย.-1 ถึง ย.-9
(2) ที่ดินประเภท พ. ที่กำหนดไว้เป็นสีแดง ให้ เป็นที่ดินประเภทพำณิชยกรรมและที่อยู่อำศัย
หนำแน่นมำก มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับกำรค้ำ กำรบริกำร และกำรอยู่อำศัย
(3) ที่ ดิ น ประเภท ก.1 และ ก.2 ที่ ก ำหนดไว้ เ ป็ น สี เ ขี ย ว ให้ เ ป็ น ที่ ดิ น ประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม โดยมีวัตถุประสงค์และจำแนกเป็นบริเวณ ดังต่อไปนี้
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(ก) ที่ดินประเภท ก.1 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นพื้นที่เกษตรกรรม กำรรักษำสภำพธรรมชำติ
ของพื้นที่ชนบท และกำรส่งเสริมเศรษฐกิจกำรเกษตร จำแนกเป็นบริเวณ ก.1-1 ถึง ก.1-9
(ข) ที่ดินประเภท ก.2 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นพื้นที่เกษตรกรรมและส่งเสริมกำรท่องเที่ยว
เชิงศิลปวัฒนธรรม จำแนกเป็นบริเวณ ก.2-1 และ ก.2-2
(4) ที่ดินประเภท ล. ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน ให้เป็นที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนำกำรและ
กำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์เพื่อกำรสงวนรักษำสภำพแวดล้อมทำงธรรมชำติของพื้นที่
จำแนกเป็นบริเวณ ล.-1 ถึง ล.-14
(5) ที่ดิน ประเภท ศษ. ที่ กำหนดไว้เป็นสี เขียวมะกอก ให้ เป็นที่ดินประเภทสถำบันกำรศึกษำ
มีวัตถุประสงค์เพื่อสงวนไว้สำหรับ เป็นสถำบันกำรศึกษำหรือเกี่ยวข้องกับกำรศึกษำ สถำบันรำชกำร หรือ
สำธำรณประโยชน์เท่ำนั้น จำแนกเป็นบริเวณ ศษ.-1 และ ศษ.-2
(6) ที่ดินประเภท ศน. ที่กำหนดไว้เป็นสีเทำอ่อน ให้เป็นที่ดินประเภทสถำบันศำสนำมีวัตถุประสงค์
เพื่ อ สงวนไว้ ส ำหรั บ กำรศำสนำหรื อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ กำรศำสนำ กำรศึ ก ษำ สถำบั น รำชกำร หรื อ
สำธำรณประโยชน์ จำแนกเป็นบริเวณ ศน.-1 ถึง ศน.-11
(7) ที่ ดิ น ประเภท ส. ที่ ก ำหนดไว้ เ ป็ น สี น้ ำเงิ น ให้ เ ป็ น ที่ ดิ น ประเภทสถำบั น รำชกำร
กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร มีวัตถุประสงค์เพื่อสงวนไว้สำหรับเป็นสถำบันรำชกำร เพื่อประโยชน์
แก่กิจกำรของรัฐ กิจกำรเกี่ยวกับกำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร หรือสำธำรณประโยชน์ จำแนกเป็น
บริเวณ ส.-1 ถึง ส.-3
ข้อ 6 ที่ดินประเภท ย. เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นน้อย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรใด ๆ
นอกจำกกิจกำรตำมที่กำหนดดังต่อไปนี้
(๑) โรงงำนทุ ก จ ำพวกตำมกฎหมำยว่ ำ ด้ ว ยโรงงำน เว้ น แต่ โ รงงำนตำมประเภทและชนิ ด
ที่กำหนดให้ดำเนินกำรได้ตำมบัญชีท้ำยข้อกำหนดนี้ และโรงงำนบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ำมันและสถำนที่เก็บรักษำน้ำมัน ลักษณะที่สำม ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมน้ำมัน
เชื้อเพลิง เพื่อกำรจำหน่ำย
(๓) คลังก๊ำซปิโตรเลียมเหลว สถำนที่บรรจุก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถำนที่บรรจุก๊ำซ
ปิ โ ตรเลี ยมเหลวประเภทห้ องบรรจุ และสถำนที่ เ ก็ บ รั กษ ำ ก๊ ำ ซปิ โ ตรเลี ยมเหลวประเภท
โรงเก็บ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ยงม้ำ โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่ำน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่ำตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ เพื่อกำรค้ำ
(๕) สุสำนและฌำปนสถำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยสุสำนและฌำปนสถำน เว้นแต่เป็นกำรก่อสร้ำง
แทนสุสำนและฌำปนสถำนที่มีอยู่เดิม
(6) โรงแรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงแรม
(7) โรงมหรสพตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร
(8) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสำหกรรม
(9) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพำณิชยกรรม
(10) กำรอยู่อำศัยหรือประกอบพำณิชยกรรมประเภทอำคำรขนำดใหญ่
(11) กำรอยู่อำศัยประเภทอำคำรชุด หอพัก หรืออำคำรอยู่อำศัยรวม
(12) สถำนที่เก็บสินค้ำ ซึ่งเป็นที่เก็บ พัก หรือขนถ่ำยสินค้ำหรือสิ่งของเพื่อประโยชน์ทำงกำรค้ำ
หรืออุตสำหกรรม แต่ไม่รวมถึงกำรเก็บสินค้ำหรือสิ่งของเพื่อรอกำรจำหน่ำย ณ สถำนที่นั้น
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(13) สถำนสงเครำะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์
(14) โรงฆ่ำสัตว์
(15) สวนสัตว์
(16) สนำมแข่งรถ
(17) สนำมแข่งม้ำ
(18) สนำมยิงปืน
(19) กำจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(20) กำจัดวัตถุอันตรำยตำมกฎหมำยว่ำด้วยวัตถุอันตรำย
(21) ซื้อขำยหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่ำ
(22) ซื้อขำยหรือเก็บเศษวัสดุ
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(1) มีอัตรำส่วนพื้นที่อำคำรรวมกันทุกชั้นของอำคำรทุกหลังต่อพื้นที่แปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอำคำร
ไม่เกิน 1.2 : 1
(2) มีอัตรำส่วนพื้นทีอ่ ำคำรปกคลุมดินต่อพื้นที่แปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอำคำรไม่เกินร้อยละห้ำสิบ
(3) ให้มีที่ว่ำงตำมแนวขนำนริมเขตทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 3443 และทำงหลวงแผ่นดิน
หมำยเลข 3363 ไม่น้อยกว่ำ 6 เมตร
ข้อ 7 ที่ดินประเภท พ. ให้เป็นที่ดินประเภทพำณิชยกรรมและที่อยู่อำศัยหนำแน่นมำก ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อกิจกำรใด ๆ นอกจำกกิจกำรตำมที่กำหนดดังต่อไปนี้
(๑) โรงงำนทุ ก จ ำพวกตำมกฎหมำยว่ ำ ด้ ว ยโรงงำน เว้ น แต่ โ รงงำนตำมประเภทและชนิ ด ที่
กำหนดให้ดำเนินกำรได้ตำมบัญชีท้ำยข้อกำหนดนี้ 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 และสถำนีบริกำร
ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ยงม้ำ โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่ำน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่ำตำมกฎหมำยว่ำด้ วย
กำรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ เพื่อกำรค้ำ
(๕) สุสำนและฌำปนสถำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยสุสำนและฌำปนสถำน
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสำหกรรม
(7) สถำนที่เก็บสินค้ำซึ่งเป็นที่เก็บ พัก หรือขนถ่ำยสินค้ำหรือสิ่งของเพื่อประโยชน์ทำงกำรค้ำหรือ
อุตสำหกรรม แต่ไม่รวมถึงกำรเก็บสินค้ำหรือสิ่งของเพื่อรอกำรจำหน่ำย ณ สถำนที่นั้น
(8) สถำนสงเครำะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์
(9) โรงฆ่ำสัตว์
(10) ไซโลเก็บผลิตผลทำงกำรเกษตร
(11) สวนสัตว์
(12) สนำมแข่งรถ
(13) สนำมแข่งม้ำ
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(14) สนำมยิงปืน
(15) กำจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(16) กำจัดวัตถุอันตรำยตำมกฎหมำยว่ำด้วยวัตถุอันตรำย
(17) ซื้อขำยหรือเก็บเศษวัสดุ
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(1) มีอัตรำส่วนพื้นที่อำคำรรวมกันทุกชั้นของอำคำรทุกหลังต่อพื้นที่แปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอำคำร
ไม่เกิน 1.5 : 1
(2) มีอัตรำส่วนพื้นที่อำคำรปกคลุมดินต่อพื้นที่แปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอำคำรไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบ
(3) ให้มีที่ว่ำงตำมแนวขนำนริมเขตทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 3443 และทำงหลวงแผ่นดิน
หมำยเลข 3363ไม่น้อยกว่ำ 6 เมตร
ข้อ 8 ที่ดินประเภท ก.1 เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรใด ๆ
นอกจำกกิจกำรตำมที่กำหนดดังต่อไปนี้
(๑) โรงงำนทุ ก จ ำพวกตำมกฎหมำยว่ ำ ด้ ว ยโรงงำน เว้ น แต่ โ รงงำนตำมประเภทและชนิ ด
ที่กำหนดให้ดำเนินกำรได้ตำมบัญชีท้ำยข้อกำหนดนี้ และโรงงำนบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ำมันและสถำนที่เก็บรักษำน้ำมัน ลักษณะที่สำม ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมน้ำมัน
เชื้อเพลิง เพื่อกำรจำหน่ำย
(๓) คลังก๊ำซปิโตรเลียมเหลว สถำนที่บรรจุก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถำนที่บรรจุก๊ำซ
ปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถำนที่เก็บรักษำก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
(๔) โรงแรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงแรม เว้นแต่โรงแรมประเภท 1 และโรงแรมประเภท 2 ที่มี
จำนวนห้องพักไม่เกิน 30 ห้อง และมีควำมสูงของอำคำรไม่เกิน 12 เมตร กำรวัดควำมสูงของอำคำรให้วัด
จำกระดับพื้นดินที่ก่อสร้ำงถึงพื้นดำดฟ้ำ สำหรับอำคำรทรงจั่วหรือปั้นหยำให้วัดจำกระดับพื้นดินที่ก่อสร้ำง
ถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
(5) โรงมหรสพตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร
(6) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสำหกรรม
(7) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพำณิชยกรรม
(8) จัดสรรที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัย
(9) กำรอยู่อำศัยหรือประกอบพำณิชยกรรมประเภทอำคำรขนำดใหญ่
(10) กำรอยู่อำศัยหรือประกอบพำณิชยกรรมประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้ำนแถว เว้นแต่กำร
อยู่อำศัยหรือประกอบพำณิชยกรรมประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้ำนแถว ที่ตั้งอยู่ในบริเวณแนวขนำน
ระยะ 100 เมตร กับศูนย์กลำงทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 3363 ที่จุดซึ่งอยู่ห่ำงจำกถนนสำย ข บรรจบ
กับทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 3363 ไปทำงทิศตะวันตกเฉียงเหนือตำมแนวทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข
3363 เป็นระยะ 100 เมตร และมีพื้นที่ว่ำงด้ำนหน้ำอำคำรไม่น้อยกว่ำ 10 เมตร
(11) กำรอยู่อำศัยประเภทอำคำรชุด หอพัก หรืออำคำรอยู่อำศัยรวม
(12) สนำมแข่งรถ
(13) สนำมแข่งม้ำ
(14) สนำมยิงปืน
(15) กำจัดวัตถุอันตรำยตำมกฎหมำยว่ำด้วยวัตถุอันตรำย

5

(16) ซื้อขำยหรื อเก็บ เศษวัส ดุ ที่ตั้งอยู่ ภ ำยในระยะ 100 เมตร จำกริมเขตทำงหลวงแผ่ นดิ น
หมำยเลข 3443 ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 3363 ทำงหลวงชนบท กจ. 4012 และทำงหลวงชนบท
กจ. 5094
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(1) มีอัตรำส่วนพื้นที่อำคำรรวมกันทุกชั้นของอำคำรทุกหลังต่อพื้นที่แปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอำคำร
ไม่เกิน 0.5 : 1
(2) มีอัตรำส่วนพื้นที่อำคำรปกคลุมดินต่อพื้นที่แปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอำคำรไม่เกินร้อยละสี่สิบ
(3) ให้มีที่ว่ำงตำมแนวขนำนริ มเขตทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 3443 และทำงหลวงแผ่นดิน
หมำยเลข 3363 ไม่น้อยกว่ำ 6 เมตร
(4) ให้ มี ที่ว่ำงตำมแนวขนำนริ ม ฝั่ ง ห้ ว ยวัง หิ นและห้ ว ยวั งหี บ ตำมสภำพธรรมชำติ ไม่น้อยกว่ ำ
6 เมตร เว้นแต่เป็นกำรก่อสร้ำงเพื่อกำรคมนำคมและขนส่งทำงน้ำ หรือกำรสำธำรณูปโภค
ข้อ 9 ที่ดินประเภท ก.2 เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำร
ใด ๆ นอกจำกกิจกำรตำมที่กำหนดดังต่อไปนี้
(๑) โรงงำนทุ ก จ ำพวกตำมกฎหมำยว่ ำ ด้ ว ยโรงงำน เว้ น แต่ โ รงงำนตำมประเภทและชนิ ด ที่
กำหนดให้ดำเนินกำรได้ตำมบัญชีท้ำยข้อกำหนดนี้ และโรงงำนบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ำมันและสถำนที่เก็บรักษำน้ำมัน ลักษณะที่สำม ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมน้ำมัน
เชื้อเพลิง เพื่อกำรจำหน่ำย
(๓) คลังก๊ำซปิโตรเลียมเหลว สถำนที่บรรจุก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถำนที่บรรจุก๊ำซ
ปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถำนที่เก็บรักษำก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
(4) เลี้ยงม้ำ โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่ำน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่ำตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ เพื่อกำรค้ำ
(๕) สุสำนและฌำปนสถำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยสุสำนและฌำปนสถำน เว้นแต่เป็นกำรก่อสร้ำง
แทนสุสำนและฌำปนสถำนที่มีอยู่เดิม
(6) โรงแรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงแรม
(7) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสำหกรรม
(8) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพำณิชยกรรม
(9) จัดสรรที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัย
(10) กำรอยู่อำศัยหรือประกอบพำณิชยกรรมประเภทอำคำรขนำดใหญ่
(11) กำรอยู่อำศัยประเภทอำคำรชุด หอพัก หรืออำคำรอยู่อำศัยรวม
(12) โรงฆ่ำสัตว์
(13) สนำมแข่งรถ
(14) สนำมแข่งม้ำ
(15) สนำมยิงปืน
(16) กำจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(17) กำจัดวัตถุอันตรำยตำมกฎหมำยว่ำด้วยวัตถุอันตรำย
(18) ซื้อขำยหรือเก็บเศษวัสดุ
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กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(1) กำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรใด ๆ ให้ดำเนินกำรหรือประกอบกิจกำรได้ในอำคำรที่มีควำม
สู ง ไม่ เ กิ น 9 เมตร เว้ น แต่ เ ป็ น กำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ สถำบั น รำชกำร กำรสำธำรณู ป โภคและ
สำธำรณูปกำร สำธำรณประโยชน์ โครงสร้ำงสำหรับใช้ในกำรส่งกระแสไฟฟ้ำ รับส่งสัญญำณวิทยุ สัญญำณ
โทรทัศน์ หรือสัญญำณสื่อสำรทุกชนิด และหอถังน้ำ กำรวัดควำมสูงของอำคำรให้วัดจำกระดับพื้นดินที่
ก่อสร้ำงถึงพื้นดำดฟ้ำ สำหรับอำคำรทรงจั่วหรือปั้นหยำให้วัดจำกระดับพื้นดินที่ก่อสร้ำงถึงยอดผนัง ของ
ชั้นสูงสุด สำหรับป้ำยหรือสิ่งที่สร้ำงขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ำย ให้วัดจำกระดับพื้นดินถึงยอดบนสุดของป้ำย
(2) มีอัตรำส่วนพื้นที่อำคำรรวมกันทุกชั้นของอำคำรทุกหลังต่อพื้นที่แปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอำคำร
ไม่เกิน 0.5 : 1
(3) มีอัตรำส่วนพื้นที่อำคำรปกคลุมดินต่อพื้นที่แปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอำคำรไม่เกินร้อยละสี่สิบ
ข้อ 10 ที่ดินประเภท ล. เป็นที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนำกำรและกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม
เฉพำะที่ดิน ซึ่งเป็นของรัฐ ให้ใช้ประโยชน์ ที่ดินเพื่อนันทนำกำรหรือเกี่ยวข้อ งกับนันทนำกำร กำรรักษำ
คุณภำพสิ่งแวดล้อม หรือสำธำรณประโยชน์เท่ำนั้น
ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้ำของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมำย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่ อ นั น ทนำกำรหรื อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ นั น ทนำกำร กำรรั ก ษำคุ ณ ภำพสิ่ ง แวดล้ อ ม เกษตรกรรม
สำธำรณประโยชน์ กำรอยู่อำศัยประเภทบ้ำนเดี่ยวที่มีขนำดพื้นที่อำคำรไม่เกิน 200 ตำรำงเมตร มีควำมสูง
ไม่ เ กิ น 6 เมตร และมี ที่ ว่ ำ งไม่ น้ อ ยกว่ ำ ร้ อ ยละเจ็ ด สิ บ ห้ ำ ของแปลงที่ ดิ น ที่ ยื่ น ขออนุ ญ ำตเท่ ำ นั้ น
กำรวัดควำมสูงของอำคำรให้วัดจำกระดับพื้นดินที่ก่อสร้ำงถึงพื้นดำดฟ้ำ สำหรับอำคำรทรงจั่วหรือปั้นหยำ
ให้ วัดจำกระดับพื้น ดิน ที่ก่อสร้ ำงถึงยอดผนังของชั้นสู งสุด และห้ ำมใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรตำมที่
กำหนด ดังต่อไปนี้
(1) เลี้ยงม้ำ โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่ำน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่ ำตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ เพื่อกำรค้ำ
(2) กำจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
ข้อ 11 ที่ดินประเภท ศษ. เป็นที่ดินประเภทสถำบันกำรศึกษำ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกำรศึกษำ
หรือเกี่ยวข้องกับกำรศึกษำ สถำบันรำชกำร หรือสำธำรณประโยชน์เท่ำนั้น
ข้อ 12 ที่ดินประเภท ศน. เป็นที่ดินประเภทสถำบันศำสนำ ให้ใช้ประโยชน์ที่ ดินเพื่อกำรศำสนำ
หรือเกี่ยวข้องกับกำรศำสนำ กำรศึกษำ สถำบันรำชกำร หรือสำธำรณประโยชน์เท่ำนั้น
ข้อ ๑3 ที่ดินประเภท ส. เป็นที่ดินประเภทสถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร
ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ กิ จ กำรของรั ฐ กิ จ กำรเกี่ ย วกั บ กำรสำธำรณู ป โภคและสำธำรณู ป กำร หรื อ
สำธำรณประโยชน์เท่ำนั้น
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ส่วนที่ 2
แผนผังแสดงที่โล่ง
ข้อ 14 กำรใช้ประโยชน์ที่ดินตำมแผนผังแสดงที่โล่งท้ำยข้อกำหนดนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(1) ที่โล่งประเภท ลน. ให้เป็นที่โล่งเพื่อนันทนำกำรและกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม จำแนกเป็น
บริเวณ ลน.-1 ถึง ลน.-13
(2) ที่โล่งประเภท ลร. เป็นที่โล่งเพื่อกำรสงวนรักษำกำรระบำยน้ำตำมธรรมชำติ
ข้อ 15 ที่โ ล่ ง ประเภท ลน.-1 ถึ ง ลน.-13 เป็น ที่โ ล่ ง เพื่อ นัน ทนำกำรและกำรรั กษำคุ ณภำพ
สิ่งแวดล้อม ให้ใช้ประโยชน์ดังต่อไปนี้
(1) ที่ดินซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำธำรณะ ให้ใช้ประโยชน์เพื่อกำรเก็บกักน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และเพื่อ
กำรเกษตร กำรป้ องกันน้ ำท่ว ม สำธำรณูปโภคที่เกี่ยวกับกำรป้องกันน้ำท่วม หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น
ตำมข้อกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินตำมที่ได้จำแนกประเภทไว้ในบริเวณนั้น โดยต้องไม่มีกำรถมดิน
อันเป็นกำรลดประสิทธิภำพของกำรเก็บกักน้ำ
(2) ที่ดินซึ่งเป็นพื้นที่ภูเขำ ให้เป็นพื้นที่สำหรับปลูกต้นไม้ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตำมข้อกำหนด
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินตำมที่ได้จำแนกประเภทไว้ในบริเวณนั้น
ข้อ 16 ที่ โ ล่ ง ประเภท ลร. เป็ น ที่ โ ล่ ง เพื่ อ กำรสงวนรั กษำสภำพกำรระบำยน้ ำตำมธรรมชำติ
ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ เ พื่ อ กำรสงวนรั ก ษำสภำพกำรระบำยน้ ำตำมธรรมชำติ หรื อ เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ อื่ น
ตำมข้อ กำหนดกำรใช้ป ระโยชน์ ที่ ดิน ตำมที่ได้จำแนกประเภทไว้ในบริเวณนั้น โดยต้องไม่มีกำรถมดิ น
ก่อสร้ำง หรือดำเนินกำรใด ๆ ในที่ดินอันเป็นกำรลดประสิทธิภำพของกำรระบำยน้ำตำมธรรมชำติ
ส่วนที่ 3
แผนผังแสดงโครงกำรคมนำคมและขนส่ง
ข้อ 17 แผนผั งแสดงโครงกำรคมนำคมและขนส่ ง พร้อ มด้ว ยข้อก ำหนด ได้จัด ทำขึ้ นเพื่ อเป็ น
นโยบำยส่งเสริม กำรปรับปรุงและพัฒนำระบบโครงข่ำยคมนำคมและขนส่งให้มีประสิทธิภำพ สำมำรถ
รองรับและสอดคล้องกับกำรขยำยตัวของชุมชนในอนำคต
โครงกำรคมนำคมและขนส่งตำมแผนผังแสดงโครงกำรคมนำคมและขนส่ง แบ่งเป็น 2 ขนำด ดังนี้
(๑) ถนนสำย ก ขนำดเขตทำง 12.00 เมตร
(๒) ถนนสำย ข ขนำดเขตทำง 16.00 เมตร
ข้อ 18 กำรใช้ประโยชน์ที่ดินตำมแผนผังแสดงโครงกำรคมนำคมและขนส่ง ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(1) ที่ดินบริเวณแนวถนนสำย ก 1 ถึง ก 3 ที่กำหนดไว้เป็นสีส้ม ให้มีขนำดเขตทำง 12.00 เมตร
(2) ที่ดินบริเวณแนวถนนสำย ข ที่กำหนดไว้เป็นสีแดง ให้มีขนำดเขตทำง 16.00 เมตร
ข้อ 19 ที่ดินในบริเวณแนวถนนสำย ก 1 ถนนสำย ก 2 ถนนสำย ก 3 และถนนสำย ข ห้ำมใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรอื่น นอกจำกกิจกำรตำมที่กำหนด ดังต่อไปนี้
(ก) กำรสร้ำงถนนหรือเกี่ยวข้องกับถนน และกำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร
(ข) กำรสร้ำงรั้วหรือกำแพง
(ค) เกษตรกรรมที่มีควำมสูงของอำคำรไม่เกิน 9 เมตร หรือไม่ใช่อำคำรขนำดใหญ่
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ส่วนที่ 4
แผนผังแสดงโครงกำรกิจกำรสำธำรณูปโภค
ข้อ 20 แผนผังแสดงโครงกำรกิจกำรสำธำรณูปโภคพร้อมด้วยข้อกำหนด ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้
เป็นนโยบำยในกำรส่งเสริม ปรับปรุง และพัฒนำระบบสำธำรณูปโภคให้มีควำมเหมำะสมเพียงพอกับกำร
ให้บริกำร รวมถึงสำมำรถรองรับกำรขยำยตัวของชุมชนในอนำคตได้
โครงกำรกิจ กำรสำธำรณูป โภคตำมแผนผัง แสดงโครงกำรกิจกำรสำธำรณูปโภค มีจำนวน 1
โครงกำร คือ โรงผลิตน้ำประปำ
ข้อ 21 กำรใช้ประโยชน์ที่ดินตำมแผนผังแสดงโครงกำรกิจกำรสำธำรณูปโภคท้ำยข้อกำหนด
ที่ดินบริเวณ สภ. กำหนดไว้เป็นสีแดงลำยจุด ให้เป็นที่ดินเพื่อกำรพัฒนำโครงกำรก่อสร้ำงโรงผลิตน้ำประปำ
ส่วนที่ 5
นโยบำย มำตรกำรและวิธีดำเนินกำรเพื่อปฏิบัติตำมวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวม
ข้อ 22 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวมนี้ จึงได้กำหนดวิธีดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
(1) ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทำงในกำรควบคุมกำรใช้ประโยชน์ที่ดินตำมที่ได้จำแนกให้เป็นไป
ตำมข้อกำหนดนี้
(2) ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดทำแผนพัฒนำพื้นที่ และงบประมำณเพื่อพัฒนำ
เมือง ตำมแผนผังแสดงที่โล่ง แผนผังแสดงโครงกำรคมนำคมและขนส่ง และแผนผังแสดงโครงกำรกิจกำร
สำธำรณูปโภค โดยผ่ำนสำนักงบประมำณ หำกโครงกำรใดที่พัฒนำในเขตผังเมืองรวมให้ยึดแนวทำงที่กำหนด
ไว้ในผังเมืองรวมเป็นหลัก โดยให้กรมโยธำธิกำรและผังเมือง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเป็น
ตัวกลำงในกำรจัดลำดับควำมสำคัญของโครงกำรที่จะพัฒนำตำมแผนผังดังกล่ำว
(3) ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทำงในกำรพิจำรณำจัดเก็บภำษีบำรุงท้องที่ให้สอดคล้องกับ
ประเภทกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน และพิจำรณำยกเว้นกำรจัดเก็บภำษีบำรุงท้องที่สำหรับที่ดินของเอกชนที่
กำหนดให้เป็นที่โล่ง โครงกำรคมนำคมและขนส่ง และโครงกำรกิจกำรสำธำรณูปโภค ตำมที่ได้กำหนดไว้ใน
ผังเมืองรวม
กรมโยธำธิกำรและผังเมือง
กระทรวงมหำดไทย

