ข้อกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
ผังเมืองรวมเมืองนครนำยก (ปรับปรุงครั้งที่ ๓)
ข้อ ๑ ให้ ใช้บั งคับ ผั งเมืองรวม ในท้องที่ตำบลพรหมณี ตำบลบ้ำนใหญ่ ตำบลท่ำช้ำง
ตำบลนครนำยก และตำบลวังกระโจม อำเภอเมืองนครนำยก จังหวัดนครนำยก ภำยในแนวเขตตำมแผนที่
ที่แสดงพร้อมข้อกำหนดนี้
ข้อ ๒ กำรวำงและจัดทำผังเมืองรวมนี้ มีแนวคิดในกำรพัฒนำพื้นที่เมืองเป็นศูนย์กลำง
กำรบริหำรปกครอง กำรค้ำ กำรบริกำร กำรท่องเที่ยวและอุตสำหกรรมสะอำดของจังหวัดนครนำยก และ
ดำรงรักษำบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท เป็นเมืองที่มีภูมิทัศน์และพื้นที่นันทนำกำร มีกำรคมนำคมขนส่ ง
ที่มีประสิทธิภำพ พร้อมด้วยกำรสำธำรณูปโภคและบริกำรสำธำรณะในบริเวณแนวเขตตำมข้อ ๑ ให้สอดคล้อง
กับกำรพัฒนำระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
ข้อ ๓ ผังเมืองรวมตำมข้อกำหนดนี้ มีนโยบำยและมำตรกำรเพื่อจัดระบบกำรใช้ประโยชน์
ที่ดิน โครงข่ำยคมนำคมขนส่งและบริกำรสำธำรณะให้มีประสิทธิภำพ สำมำรถรองรับและสอดคล้องกับกำร
ขยำยตัวของชุมชนในอนำคต รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนำเศรษฐกิจ โดยมีสำระสำคัญ ดังต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริมและพัฒนำชุมชนเมืองให้เป็นศูนย์กลำงกำรบริหำร กำรปกครอง กำรศึกษำ
และกำรคมนำคมขนส่งของจังหวัดนครนำยก
(๒) ส่งเสริมและพัฒนำด้ำนที่อยู่อำศัยและพำณิชยกรรมให้สอดคล้องกับกำรขยำยตัว
ของชุมชนและระบบเศรษฐกิจของจังหวัด
(๓) ส่งเสริมอุตสำหกรรมกำรเกษตร อุตสำหกรรมบริกำรและอุตสำหกรรมอื่นๆ ที่ใช้
วัตถุดิบในท้องถิ่น
(๔) ส่ งเสริ มและอนุ รั กษ์ศิล ปวัฒนธรรมและสภำพแวดล้ อมที่มีคุณค่ำทำงศิลปกรรม
ประวัติศำสตร์ โบรำณคดีและหัตถกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนครนำยก
(๕) พัฒนำกำรบริกำรทำงสังคม กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร ให้เพียงพอและ
ได้มำตรฐำน
(๖) อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ข้ อ ๔ กำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ภำยในเขตผั ง เมื อ งรวม ให้ เ ป็ น ไปตำมแผนผั ง แสดง
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินในอนำคต แผนผังแสดงโครงกำรคมนำคมและขนส่ง และรำยกำรประกอบแผนผังที่แสดง
พร้อมข้อกำหนดนี้
ข้ อ ๕ กำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ตำมแผนผั ง แสดงกำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ในอนำคตท้ ำ ย
ข้อกำหนดนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ที่ดินในบริเวณหมำยเลข ๑.๑ ถึงหมำยเลข ๑.๘ ที่กำหนดไว้เป็นสีเหลือง ให้เป็น
ที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นน้อย
(๒) ที่ ดิ น ในบริ เ วณหมำยเลข ๒.๑ ถึ ง หมำยเลข ๒.๘ ที่ ก ำหนดไว้ เ ป็ น สี ส้ ม ให้ เ ป็ น
ที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นปำนกลำง
(๓) ที่ดิน ในบริ เวณหมำยเลข ๓.๑ ถึงหมำยเลข ๓.๖ ที่กำหนดไว้เป็นสี แดง ให้ เป็น
ที่ดินประเภทพำณิชยกรรมและที่อยู่อำศัยหนำแน่นมำก

๒

(๔) ที่ดินในบริเวณหมำยเลข ๔.๑ และหมำยเลข ๔.๒ ที่กำหนดไว้เป็นสีม่วงอ่อน ให้เป็น
ที่ดินประเภทอุตสำหกรรมเฉพำะกิจ
(๕) ที่ดิน ในบริ เวณหมำยเลข ๕.๑ ถึงหมำยเลข ๕.๔ ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียว ให้ เป็น
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(๖) ที่ดิน ในบริ เวณหมำยเลข ๖.๑ ถึงหมำยเลข ๖.๒๔ ที่กำหนดไว้เป็นสี เขียวอ่อน
ให้เป็นที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนำกำรและกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม
(๗) ที่ดินในบริเวณหมำยเลข ๗.๑ ถึงหมำยเลข ๗.๑๙ ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก
ให้เป็นที่ดินประเภทสถำบันกำรศึกษำ
(๘) ที่ดินในบริเวณหมำยเลข ๘.๑ ถึงหมำยเลข ๘.๒๑ ที่กำหนดไว้เป็นสีเทำอ่อน ให้เป็น
ที่ดินประเภทสถำบันศำสนำ
(๙) ที่ดินในบริเวณหมำยเลข ๙.๑ ถึงหมำยเลข ๙.๑๗ ที่กำหนดไว้เป็นสีน้ำเงิน ให้เป็น
ที่ดินประเภทสถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร
ข้ อ ๖ ที่ ดิ น ประเภทที่ อ ยู่ อ ำศั ย หนำแน่ น น้ อ ย ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ กำรอยู่ อ ำศัย
สถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรเป็นส่วนใหญ่ สำหรับกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรอื่น
ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้ำของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ำมใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรตำมที่กำหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงำนทุกจำพวกตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน เว้นแต่โรงงำนตำมประเภท ชนิด และ
จำพวกที่กำหนดให้ดำเนินกำรได้ตำมบัญชีท้ำยข้อกำหนดนี้ และโรงงำนบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ำมันและสถำนที่เก็บน้ำมันรักษำน้ำมัน ลักษณะที่สำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร
ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อกำรจำหน่ำย
(๓) คลั ง ก๊ ำ ซปิ โ ตรเลี ย มเหลว สถำนที่ บ รรจุ ก๊ ำ ซปิ โ ตรเลี ยมเหลวประเภทโรงบรรจุ
สถำนที่บรรจุก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถำนที่เก็บรักษำก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ยงม้ำ โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่ำน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่ำตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ เพื่อกำรค้ำ
(๕) สุสำนและฌำปนสถำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยสุสำนและฌำปนสถำน เว้นแต่เป็นกำร
ก่อสร้ำงแทนฌำปนสถำนที่มีอยู่เดิม
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสำหกรรม
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพำณิชยกรรม
(๘) กำรอยู่อำศัยหรือประกอบพำณิชยกรรม ในอำคำรที่มีควำมสูงเกิน ๑๕ เมตร เว้นแต่
โครงสร้ำงสำหรับใช้ในกำรส่งกระแสไฟฟ้ำ รับส่งสัญญำณวิทยุ สัญญำณโทรทัศน์ หรือสัญญำณสื่อสำรทุกชนิด
โดยกำรวัดควำมสูงของอำคำรให้วัดจำกระดับพื้นดินที่ก่อสร้ำงถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด หรือมีพื้นที่รวมกัน
ทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันเกิน ๑,๐๐๐ ตำรำงเมตร
(๙) กำรอยู่อำศัยประเภทอำคำรชุด หอพัก หรืออำคำรอยู่อำศัยรวม
(๑๐) กำจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(๑๑) ซื้อขำยหรือเก็บเศษวัสดุ
กำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ริ ม ฝั่ ง แม่ น้ ำนครนำยกให มี ที่ ว ำงตำมแนวขนำนริ ม ฝ งตำม
สภำพธรรมชำติของแม่น้ ำนครนำยกไมน้ อยกวำ ๑๐ เมตร และกำรใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งล ำคลองหรือ

๓

แหล่งน้ำสำธำรณะ ให้มีที่ว่ำงตำมแนวขนำนริมฝั่งตำมสภำพธรรมชำติของลำคลอง หรือแหล่งน้ำสำธำรณะ
ไม่น้อยกว่ำ ๖ เมตร เว้นแต่เป็นกำรก่อสร้ำงเพื่อกำรคมนำคมและขนส่งทำงน้ำหรือกำรสำธำรณูปโภค
ข้อ ๗ ที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นปำนกลำง ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัย
สถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรเป็นส่วนใหญ่ สำหรับกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรอื่น
ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้ำของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ำมใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรตำมที่กำหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงำนทุกจำพวกตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน เว้นแต่โรงงำนตำมประเภท ชนิด และ
จำพวกที่กำหนดให้ดำเนินกำรได้ตำมบัญชีท้ำยข้อกำหนดนี้ และโรงงำนบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน
(๒) คลั งน้ ำมัน และสถำนที่เก็บรักษำน้ำมัน ลั กษณะที่ส ำม ตำมกฎหมำยว่ำด้ว ยกำร
ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อกำรจำหน่ำย
(๓) คลั ง ก๊ ำ ซปิ โ ตรเลี ย มเหลว สถำนที่ บ รรจุ ก๊ ำ ซปิ โ ตรเลี ยมเหลวประเภทโรงบรรจุ
สถำนที่บรรจุก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถำนที่เก็บรักษำก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ยงม้ำ โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่ำน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่ำตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ เพื่อกำรค้ำ
(๕) สุสำนและฌำปนสถำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยสุสำนและฌำปนสถำน เว้นแต่เป็นกำร
ก่อสร้ำงแทนฌำปนสถำนที่มีอยู่เดิม
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสำหกรรม
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพำณิชยกรรม
(๘) กำรอยู่อำศัยหรือประกอบพำณิชยกรรมประเภทอำคำรสูงหรืออำคำรขนำดใหญ่
(๙) กำจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(๑๐) ซื้อขำยหรือเก็บเศษวัสดุ
กำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ริ ม ฝั่ ง แม่ น้ ำนครนำยก ให มี ที่ ว ำงตำมแนวขนำนริ ม ฝ งตำม
สภำพธรรมชำติของแม่น้ำนครนำยกไมน้อยกวำ ๑๐ เมตร และกำรใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่ งลำคลอง หรือ
แหล่งน้ำสำธำรณะ ให้มีที่ว่ำงตำมแนวขนำนริมฝั่งตำมสภำพธรรมชำติของลำคลอง หรือแหล่งน้ำสำธำรณะ
ไม่น้อยกว่ำ ๖ เมตร เว้นแต่เป็นกำรก่อสร้ำงเพื่อกำรคมนำคมและขนส่งทำงน้ำหรือกำรสำธำรณูปโภค
ข้อ ๘ ที่ดินประเภทพำณิชยกรรมและที่อยู่อำศัยหนำแน่นมำก ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อ
พำณิชยกรรม กำรอยู่อำศัย สถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรเป็นส่ ว นใหญ่ สำหรับ
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ำมใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรตำมที่กำหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงำนทุกจำพวกตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน เว้นแต่โรงงำนตำมประเภท ชนิด และ
จำพวกที่กำหนดให้ดำเนินกำรได้ตำมบัญชีท้ำยข้อกำหนดนี้ และโรงงำนบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ำมัน สถำนที่เก็บรักษำน้ำมัน ลักษณะที่สำม สถำนีบริกำรน้ำมันประเภท ก
สถำนีบริกำรน้ำมันประเภท ข สถำนีบริกำรน้ำมันประเภท ค ลักษณะที่สอง สถำนีบริกำรน้ำมันประเภท จ
ลักษณะที่สอง และสถำนีบริกำรน้ำมันประเภท ฉ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อ กำร
จำหน่ำย

๔

(๓) คลั ง ก๊ ำ ซปิ โ ตรเลี ย มเหลว สถำนที่ บ รรจุ ก๊ ำ ซปิ โ ตรเลี ยมเหลวประเภทโรงบรรจุ
สถำนที่บรรจุก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ สถำนที่เก็บรักษำก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
และสถำนีบริกำรก๊ำซปิโตรเลียมเหลว ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ยงม้ำ โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่ำน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่ำตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ เพื่อกำรค้ำ
(๕) สุสำนและฌำปนสถำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยสุสำนและฌำปนสถำน เว้นแต่เป็นกำร
ก่อสร้ำงแทนฌำปนสถำนที่มีอยู่เดิม
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสำหกรรม
(๗) กำรอยู่อำศัยหรือประกอบพำณิชยกรรมประเภทอำคำรขนำดใหญ่พิเศษ
(๘) กำจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(๙) ซื้อขำยหรือเก็บเศษวัสดุ
กำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ริ ม ฝั่ ง แม่ น้ ำนครนำยก ให มี ที่ ว ำงตำมแนวขนำนริ ม ฝ งตำม
สภำพธรรมชำติของแม่น้ำนครนำยกไมน้อยกวำ ๑๐ เมตร และกำรใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่ งลำคลอง หรือ
แหล่งน้ำสำธำรณะ ให้มีที่ว่ำงตำมแนวขนำนริมฝั่งตำมสภำพธรรมชำติของลำคลอง หรือแหล่งน้ำสำธำรณะ
ไม่น้อยกว่ำ ๖ เมตร เว้นแต่เป็นกำรก่อสร้ำงเพื่อกำรคมนำคมและขนส่งทำงน้ำหรือกำรสำธำรณูปโภค
ข้ อ ๙ ที่ ดิ น ประเภทอุ ต สำหกรรมเฉพำะกิ จ ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ อุ ต สำหกรรม
ที่ประกอบกิจกำรในลักษณะโรงงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำนตำมประเภท ชนิด และจำพวกที่กำหนดให้
ดำเนิ น กำรได้ตำมบั ญชี ท้ำยข้อกำหนดนี้ โรงงำนบำบัดน้ำเสี ยรวมของชุมชน คลั งสิ นค้ำ สถำบันรำชกำร
กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรเป็นส่วนใหญ่ สำหรับกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกิน
ร้อยละยี่สิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ำมใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรตำมที่กำหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงำนทุกจำพวกตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน เว้นแต่โรงงำนตำมประเภท ชนิด และ
จำพวกที่กำหนดให้ดำเนินกำรได้ตำมบัญชีท้ำยข้อกำหนดนี้ และโรงงำนบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ำมันและสถำนที่เก็บน้ำมันรักษำน้ำมัน ลักษณะที่สำม ตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อกำรจำหน่ำย
(๓) คลั ง ก๊ ำ ซปิ โ ตรเลี ย มเหลว สถำนที่ บ รรจุ ก๊ ำ ซปิ โ ตรเลี ยมเหลวประเภทโรงบรรจุ
สถำนที่บรรจุก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถำนที่เก็บรักษำก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ยงม้ำ โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่ำน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่ำตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ เพื่อกำรค้ำ
(๕) สุสำนและฌำปนสถำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยสุสำนและฌำปนสถำน เว้นแต่เป็นกำร
ก่อสร้ำงแทนฌำปนสถำนที่มีอยู่เดิม
(๖) โรงแรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงแรม
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพำณิชยกรรม
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัย
(๙) กำรอยู่อำศัยหรือประกอบพำณิชยกรรมประเภทอำคำรสูงหรืออำคำรขนำดใหญ่
(๑๐) กำรอยู่อำศัยประเภทอำคำรชุด หอพัก หรืออำคำรอยู่อำศัยรวม เว้นแต่ที่ให้บริกำร
แก่พนักงำนหรือลูกจ้ำงของสถำนประกอบกำรในรูปของสวัสดิกำร

๕

(๑๑) สถำนสงเครำะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก
(๑๒) สถำนสงเครำะห์หรือรับเลี้ยงคนชรำ
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลำคลอง หรือแหล่งน้ำสำธำรณะ ให้มีที่ว่ำงตำมแนวขนำน
ริมฝั่งตำมสภำพธรรมชำติของลำคลอง หรือแหล่งน้ำสำธำรณะไม่น้อยกว่ำ ๖ เมตร เว้นแต่เป็นกำรก่อสร้ำงเพื่อ
กำรคมนำคมและขนส่งทำงน้ำหรือกำรสำธำรณูปโภค
ข้ อ ๑๐ ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ที่ ดิ นเพื่ อ เกษตรกรรม
สถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรเป็นส่วนใหญ่ สำหรับกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรอื่น
ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ำมใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรตำมที่กำหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงำนทุกจำพวกตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน เว้นแต่โรงงำนตำมประเภท ชนิด และ
จำพวกที่กำหนดให้ดำเนินกำรได้ตำมบัญชีท้ำยข้อกำหนดนี้ และโรงงำนบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน
(๒) คลั งน้ ำมัน และสถำนที่เก็บรักษำน้ำมัน ลั กษณะที่ส ำม ตำมกฎหมำยว่ำด้ว ยกำร
ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อกำรจำหน่ำย
(๓) คลั ง ก๊ ำ ซปิ โ ตรเลี ย มเหลว สถำนที่ บ รรจุ ก๊ ำ ซปิ โ ตรเลี ยมเหลวประเภทโรงบรรจุ
สถำนที่บรรจุก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถำนที่เก็บรักษำก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ยงม้ำ โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่ำน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่ำตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ เพื่อกำรค้ำ ที่มีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันหรือหลำยหลังรวมกันเกิน
๒๐๐ ตำรำงเมตร เว้นแต่เป็นอำคำรที่มีอยู่เดิมหรือกำรก่อสร้ำงแทนอำคำรที่มีอยู่เดิม
(๕) โรงแรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงแรม
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสำหกรรม
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพำณิชยกรรม
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัย
(๙) กำรอยู่อำศัยหรือประกอบพำณิชยกรรม ในอำคำรที่ มีควำมสูงเกิน ๑๒.๐๐ เมตร
เว้นแต่โครงสร้ำงสำหรับใช้ในกำรส่งกระแสไฟฟ้ำ รับส่งสัญญำณวิทยุ สัญญำณโทรทัศน์ หรือสัญญำณสื่อสำร
ทุกชนิด โดยกำรวัดควำมสูงของอำคำรให้วัดจำกระดับพื้นดินที่ก่อ สร้ำงถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด หรือ มีพื้นที่
รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันเกิน ๕๐๐ ตำรำงเมตร
(๑๐) กำรอยู่อำศัยหรือประกอบพำณิชยกรรมประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้ำนแถว
(๑๑) กำรอยู่อำศัยประเภทอำคำรชุด หอพัก หรืออำคำรอยู่อำศัยรวม
กำรใช้ประโยชน์ริมฝั่งแม่น้ำนครนำยก ใหมีที่วำงตำมแนวขนำนริมฝงตำมสภำพธรรมชำติ
ของแม่น้ำนครนำยกไมน้อยกวำ ๑๐ เมตร และกำรใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลำคลอง หรือแหล่งน้ำสำธำรณะ
ให้มีที่ว่ำงตำมแนวขนำนริมฝั่งตำมสภำพธรรมชำติของลำคลอง หรือแหล่งน้ำสำธำรณะไม่น้อยกว่ำ ๖ เมตร
เว้นแต่เป็นกำรก่อสร้ำงเพื่อกำรคมนำคมและขนส่งทำงน้ำหรือกำรสำธำรณูปโภค
ข อ ๑๑ ที่ ดิ น ประเภทที่ โ ล งเพื่ อ นั น ทนำกำรและกำรรั ก ษำคุ ณ ภำพสิ่ ง แวดล อม
เฉพำะที่ดินซึ่งเป็นของรัฐ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนำกำรหรือเกี่ยวข้องกับนันทนำกำร กำรรักษำคุณภำพ
สิ่งแวดล้อม หรือสำธำรณประโยชน์เท่ำนั้น และห้ำมใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรโรงงำนบำบัดน้ำเสียรวมและ
กำจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล

๖

ที่ ดิ น ประเภทนี้ ซึ่ ง เอกชนเป็ น เจ้ ำ ของหรื อ ผู้ ค รอบครองโดยชอบด้ ว ยกฎหมำย
ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนำกำรหรือเกี่ยวข้องกับนันทนำกำร กำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม กำรอยู่อำศัย
เกษตรกรรม หรือสำธำรณประโยชน์เท่ำนั้น ที่ดินประเภทนี้ ห้ำมใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรตำมที่กำหนด
ดังต่อไปนี้
(๑) เลี้ยงม้ำ โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่ำน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่ำตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ เพื่อกำรค้ำ
(๒) จัดสรรที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัย
(๓) กำรอยู่อำศัยในอำคำรที่มีควำมสูงเกิน ๙ เมตร เว้นแต่โครงสร้ำงสำหรับใช้ในกำร
ส่งกระแสไฟฟ้ำ รับส่งสัญญำณวิทยุ สัญญำณโทรทัศน์ หรือสัญญำณสื่อสำรทุกชนิด โดยกำรวัดควำมสูงของ
อำคำรให้วัดจำกระดับพื้นดินที่ก่อสร้ำงถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด หรือมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดใน
หลังเดียวกันเกิน ๒๐๐ ตำรำงเมตร
(๔) กำรอยู่อำศัยประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้ำนแถว
(๕) กำรอยู่อำศัยประเภทอำคำรชุด หอพัก หรืออำคำรอยู่อำศัยรวม
ที่ ดิ น บริ เ วณหมำยเลข ๖.๑ ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ เ พื่ อ เป็ น แหล่ ง นั น ทนำกำร กำรรั ก ษำ
สภำพแวดล้ อมของเมื อ ง และกำรท่องเที่ ยว บริเวณหมำยเลข ๖.๑๖ กับบริเวณหมำยเลข ๖.๑๙ ให้ ใช้
ประโยชน์เพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและสวนสุขภำพ และบริเวณหมำยเลข ๖.๒๑ ให้ใช้ประโยชน์เพื่อเป็น
สนำมกีฬำและกำรพักผ่อนหย่อนใจเท่ำนั้น
ที่ดินประเภทนี้ ในบริเวณหมำยเลข ๖.๒๑ ภำยในแนวเขตดังต่อไปนี้ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อสถำบันรำชกำรได้ด้วย ทั้งนี้ ให้มีอัตรำส่วนของที่ว่ำงต่อพื้นที่อำคำรรวมไม่น้อยกว่ำร้อยละห้ำสิบ
ด้ำนเหนือ
จดที่รำชพัสดุแปลงหมำยเลขทะเบียน ที่ นย. ๑๙๕ ด้ำนเหนือ
ด้ำนตะวันออก จดที่รำชพัสดุแปลงหมำยเลขทะเบียน ที่ นย. ๑๙๕ ด้ำนตะวันออก
ด้ำนใต้
จดที่รำชพัสดุแปลงหมำยเลขทะเบียน ที่ นย. ๑๙๕ ด้ำนใต้
ด้ำนตะวันตก จดเส้นตรงที่ลำกจำกแนวเขตที่รำชพัสดุแปลงหมำยเลขทะเบียน ที่ นย.
๑๙๕ ด้ำนเหนื อ ที่จุ ดซึ่งอยู่ ห่ ำงจำกหลั กเขตที่ดิน ห ๔๗๖๓ ไปทำงทิศตะวันตกตำมแนวเขตที่รำชพั ส ดุ
แปลงหมำยเลขทะเบียน ที่ นย. ๑๙๕ เป็นระยะ ๕๒.๕๔ เมตร ไปทำงทิศใต้ จนบรรจบกับแนวเขตที่รำชพัสดุ
แปลงหมำยเลขทะเบี ย น ที่ นย. ๑๙๕ ด้ ำ นใต้ ที่ จุ ด ซึ่ ง อยู่ ห่ ำ งจำกหลั ก เขตที่ ดิ น ข ๑ ๓๙๔๓ ไปตำม
ทำงทิศตะวันตกตำมแนวเขตที่รำชพัสดุแปลงหมำยเลขทะเบียน ที่ นย. ๑๙๕ เป็นระยะ ๓๕.๑๔๘ เมตร
ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทสถำบันกำรศึกษำ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกำรศึกษำหรือเกี่ยวข้อง
กับกำรศึกษำ สถำบันรำชกำร หรือสำธำรณประโยชน์เท่ำนั้น
ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทสถำบันศำสนำ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกำรศำสนำหรือเกี่ยวข้องกับ
กำรศำสนำ กำรศึกษำ สถำบันรำชกำร หรือสำธำรณประโยชน์เท่ำนั้น
ข้ อ ๑๔ ที่ ดิ น ประเภทสถำบั น รำชกำร กำรสำธำรณู ป โภคและสำธำรณู ป กำร ให้ ใ ช้
ประโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ กิ จ กำรของรั ฐ กิ จ กำรที่ เ กี่ ย วกั บ กำรสำธำรณู ป โภคและสำธำรณู ป กำร หรื อ
สำธำรณประโยชน์เท่ำนั้น
ขอ ๑๕ กำรใชประโยชนที่ดินในบริเวณแนวถนนสำย ก๑ ถนนสำย ก๒ ถนนสำย ข๑
ถนนสำย ข๒ ถนนสำย ค๑ ถนนสำย ค๒ ถนนสำย ค๓ ถนนสำย ค๔ ถนนสำย ค๕ ถนนสำย ค๖ และ
ถนนสำย ค๗ ตำมแผนผังแสดงโครงกำรคมนำคมและขนสงทำยข้อกำหนดนี้ ห้ำมใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำร
อื่น นอกจำกกิจกำรตำมที่กำหนดดังต่อไปนี้

๗

(ก) กำรสร้ำงถนนหรือที่เกี่ยวข้องกับถนน และกำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร
(ข) กำรสร้ำงรั้วหรือกำแพง
(ค) กำรเกษตรกรรมที่มีควำมสูงของอำคำรไม่เกิน ๙ เมตร หรือไม่ใช่อำคำรขนำดใหญ่
ข้อ ๑๖ ให้โรงงำนลำดับที่ ๘ (๒) จำพวกที่ ๓ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำนที่ได้รับอนุญำต
ให้ประกอบกิจกำรอยู่ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับและยังประกอบ
กิจ กำรอยู่ ในปั จ จุ บั น ขยำยพื้น ที่โ รงงำนได้ เฉพำะในที่ ดินแปลงเดียวกันหรื อติด ต่อเป็นแปลงเดีย วกั น กั บ
แปลงที่ดินที่เป็นที่ตั้งของโรงงำนเดิม ซึ่งเจ้ำของโรงงำนเดิม เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองในที่ดิน
ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ หรือเป็นพื้นที่ในที่ดินที่เคยเป็นกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองของเจ้ำของ
โรงงำนเดิมอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ไม่เกินหนึ่งเท่ำของพื้นที่โรงงำนที่ใช้ในกำรผลิตเดิม

