
ข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ผังเมืองรวมเมืองชยัภูมิ (ปรับปรุงครั้งที่ ๓) 

 
 

 ข้อ ๑ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ในท้องที่ต ำบลรอบเมือง ต ำบลในเมือง และต ำบลโพนทอง 
อ ำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ภำยในแนวเขตตำมแผนที่ที่แสดงพร้อมข้อก ำหนดนี้  
 

หมวด ๑ 
วัตถุประสงค์ในกำรวำงและจัดท ำผังเมืองรวม 

 
 

 ข้อ ๒ กำรวำงและจัดท ำผังเมืองรวมตำมข้อก ำหนดนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำ 
และกำรด ำรงรักษำเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท บริเวณเมืองศูนย์กลำงหลักของจังหวัดชัยภูมิ
อย่ำงยั่งยืน มีควำมสอดคล้องกับนโยบำยกำรพัฒนำประเทศตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
บทบำทควำมส ำคัญระดับจังหวัดในด้ำนกำรบริหำรปกครอง กำรค้ำ กำรบริกำร กำรศึกษำและสำธำรณสุข 
และป้องกันบรรเทำผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 

 ข้อ ๓ ผังเมืองรวมตำมข้อก ำหนดนี้ มีนโยบำยและมำตรกำรเพ่ือจัดระบบกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 
โครงข่ำยคมนำคมขนส่งและบริกำรสำธำรณะให้มีประสิทธิภำพ สำมำรถรองรับและสอดคล้องกับกำรขยำยตัว
ของชุมชนในอนำคต รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนำเศรษฐกิจ โดยมีสำระส ำคัญดังต่อไปนี้ 
 (๑) ส่งเสริมชุมชนเมืองให้เป็นศูนย์กลำงกำรบริหำร กำรปกครอง พำณิชยกรรม กำรศึกษำ และ
กำรสำธำรณสุข ของอ ำเภอเมืองชัยภูมิ และจังหวัดชัยภูมิ  
 (๒) ส่งเสริมและพัฒนำชุมชนเมืองในพ้ืนที่ปลอดควำมเสี่ยงภัยพิบัติและป้องกันบรรเทำภัยพิบัติ
ได้อย่ำงยั่งยืน  
 (๓) ส่งเสริมกำรพัฒนำด้ำนที่อยู่อำศัย เกษตรกรรม พำณิชยกรรม และอุตสำหกรรมให้สอดคล้อง
กับกำรขยำยตัวของชุมชนและระบบเศรษฐกิจ 
 (๔) ส่งเสริมกำรพัฒนำบริกำรทำงสังคม โครงข่ำยกำรคมนำคมขนส่ง กำรสำธำรณูปโภคและ
สำธำรณูปกำรให้เพียงพอและได้มำตรฐำน 
 (๕) อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยำกรธรรมชำติและวัฒนธรรมที่มีคุณค่ำควำมส ำคัญอย่ำงเหมำะสม
และระมัดระวังทั้งแหล่งน้ ำ พื้นที่โล่งว่ำง โบรำณสถำน และย่ำนชุมชนที่มีคุณค่ำทำงสถำปัตยกรรมและ
ประวัติศำสตร์  
 

 ข้อ ๔ กำรใช้ประโยชน์ที่ดินภำยในเขตผังเมืองรวม ให้เป็นไปตำมแผนผังแสดงกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในอนำคต แผนผังแสดงที่โล่ง แผนผังแสดงโครงกำรคมนำคมและขนส่ง แผนผังแสดงโครงกำรกิจกำร
สำธำรณูปโภค แผนผังแสดงโครงกำรกิจกำรสำธำรณูปโภคเพ่ือกำรระบำยน้ ำ และรำยกำรประกอบแผนผัง 
ท้ำยข้อก ำหนดนี้ 
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หมวด ๒ 
แผนผังและข้อก ำหนด 

 
ส่วนที่ ๑ 

แผนผังแสดงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในอนำคต 
 

 

 ข้อ ๕ แผนผังแสดงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในอนำคตพร้อมด้วยข้อก ำหนด ได้จัดท ำขึ้นเพ่ือส่งเสริม
สุขลักษณะ ควำมปลอดภัยของประชำชน และสวัสดิภำพของสังคม ให้สอดคล้องเหมำะสมกับศักยภำพของ
กำรให้บริกำรของระบบคมนำคมและขนส่ง กำรสำธำรณูปโภค และกำรสำธำรณูปกำรในแต่ละบริเวณ 
ตลอดจนเพื่อรองรับกำรพัฒนำของเมืองในอนำคตตำมวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวม   
 กำรใช้ประโยชน์ที่ดินตำมแผนผังแสดงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในอนำคตท้ำยข้อก ำหนด นี้ 
ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
 (๑) ที่ดินประเภท ย. ๑ และ ย. ๒ ที่ก ำหนดไว้เป็นสีเหลือง ให้เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อำศัย
หนำแน่นน้อย โดยมีวัตถุประสงค์และจ ำแนกเป็นบริเวณ ดังต่อไปนี้ 
  (ก) ที่ดินประเภท ย. ๑ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นย่ำนที่อยู่อำศัยที่มีกำรรักษำสภำพแวดล้อม
บริเวณย่ำนชุมชนดั้งเดิมโดยรอบแหล่งโบรำณสถำน และบริเวณพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย  จ ำแนกเป็นบริเวณ 
ย. ๑ - ๑ ถึง ย. ๑ - ๗ 
  (ข) ที่ดินประเภท ย. ๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นย่ำนที่อยู่อำศัยที่มีคุณภำพและได้มำตรฐำน
รองรับกำรขยำยตัวบริเวณย่ำนศูนย์กลำงหลักและรอง จ ำแนกเป็นบริเวณ ย. ๒ - ๑ ถึง ย. ๒ - ๑๗ 
 (๒) ที่ดินประเภท ย. ๓ ที่ก ำหนดไว้เป็นสีส้ม ให้เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นปำนกลำง  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นย่ำนที่อยู่อำศัยรองรับประชำชนและแรงงำนบริเวณย่ำนศูนย์กลำงหลัก จ ำแนกเป็น
บริเวณ ย. ๓ - ๑ ถึง ย. ๓ - ๑๑ 
 (๓) ที่ดินประเภท พ. ๑ และ พ. ๒ ที่ก ำหนดไว้เป็นสีแดง ให้เป็นที่ดินประเภทพำณิชยกรรมและ
ที่อยู่อำศัยหนำแน่นมำก โดยมีวัตถุประสงค์และจ ำแนกเป็นบริเวณ ดังต่อไปนี้ 
  (ก) ที่ดินประเภท พ. ๑ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นย่ำนพำณิชยกรรมบริเวณศูนย์ชุมชนรอง
ให้บริกำรประชำชนในเขตกำรปกครอง จ ำแนกเป็นบริเวณ พ. ๑ 
  (ข) ที่ดินประเภท พ. ๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลำงหลักระดับจังหวัด ด้ำนกำร
บริหำรปกครอง กำรค้ำ กำรบริกำร กำรศึกษำ กำรสำธำรณสุข และคมนำคมขนส่งระหว่ำงจังหวัด จ ำแนก
เป็นบริเวณ พ. ๒ - ๑ ถึง พ. ๒ - ๙ 
 (๔) ที่ดินประเภท อ. ที่ก ำหนดไว้เป็นสีม่วงอ่อน ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสำหกรรมเฉพำะกิจ  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นย่ำนอุตสำหกรรม คลังสินค้ำ กำรพักและขนถ่ำยสินค้ำระหว่ำงเส้นทำงคมนำคมสำยหลัก
และอ ำเภอโดยรอบ จ ำแนกเป็นบริเวณ อ. 
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 (๕) ที่ดินประเภท ก. ๑ และ ก. ๒ ที่ก ำหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็นที่ดินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม โดยมีวัตถุประสงค์และจ ำแนกเป็นบริเวณ ดังต่อไปนี้ 
  (ก) ที่ดินประเภท ก. ๑ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นพื้นที่เกษตรกรรมในบริเวณพ้ืนที่ระบำยน้ ำหลัก
ของเมืองและกำรรักษำสภำพแวดล้อม จ ำแนกเป็นบริเวณ ก. ๑ - ๑ ถึง ก. ๑ - ๖ 
  (ข) ที่ดินประเภท ก. ๒ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมทั่วไป รักษำสภำพแวดล้อมรอบ
เขตชุมชนเมือง และกำรสำธำรณประโยชน์ จ ำแนกเป็นบริเวณ ก. ๒ - ๑ ถึง ก. ๒ - ๙ 
 (๖) ที่ดินประเภท ล.  ที่ก ำหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน ให้เป็นที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนำกำรและ
กำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์เพ่ือนันทนำกำรหรือเกี่ยวข้องกับนันทนำกำร กำรรักษำ
คุณภำพสิ่งแวดล้อม กำรสำธำรณประโยชน์ และด ำรงรักษำที่โล่งไว้เพ่ือสำธำรณประโยชน์และสภำพแวดล้อม
อันจะเป็นกำรรักษำสภำพภูมิทัศน์ที่ดีของชุมชน กำรป้องกันปัญหำน้ ำท่วม รวมทั้งกำรผลิตประปำและ
แนวท่อระบบประปำ จ ำแนกเป็นบริเวณ ล. - ๑ ถึง ล. - ๗ 
 (๗) ที่ดินประเภท ศษ. ที่ก ำหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก ให้เป็นที่ดินประเภทสถำบันกำรศึกษำ  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นสถำบันกำรศึกษำหรือเกี่ยวข้องกับกำรศึกษำ สถำบันรำชกำร หรือสำธำรณประโยชน์
เท่ำนั้น จ ำแนกเป็นบริเวณ ศษ. - ๑ ถึง ศษ. - ๑๗ 
 (๘) ที่ดินประเภท ลส. ที่ก ำหนดไว้เป็นสีฟ้ำ ให้เป็นที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม 
มีวัตถุประสงค์เพื่อกำรชลประทำน รักษำสภำพสิ่งแวดล้อมและคุณภำพสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ให้อยู่ใน
สภำพที่สมบูรณ์ กำรสำธำรณประโยชน์ พักน้ ำหรือหน่วงน้ ำเพ่ือรอกำรระบำย และบรรเทำปัญหำอุทกภัย
เท่ำนั้น จ ำแนกเป็นบริเวณ ลส. - ๑ ถึง ลส. - ๓ 
 (๙) ที่ดินประเภท ศ. ที่ก ำหนดไว้เป็นสีน้ ำตำลอ่อน ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์เพ่ือส่งเสริม
เอกลักษณศ์ิลปวัฒนธรรมไทย มีวัตถุประสงค์เพ่ือกำรอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  
 (๑๐) ที่ดินประเภท ศน. ที่ก ำหนดไว้เป็นสีเทำอ่อน ให้ เป็นที่ดินประเภทสถำบันศำสนำ  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นสถำบันศำสนำหรือเกี่ยวข้องกับกำรศำสนำ กำรศึกษำ สถำบันรำชกำร หรือ
สำธำรณประโยชน์เท่ำนั้น จ ำแนกเป็นบริเวณ ศน. - ๑ ถึง ศน. - ๒๐ 
 (๑๑) ที่ดินประเภท ส. ที่ก ำหนดไว้เป็นสีน้ ำเงิน ให้เป็นที่ดินประเภทสถำบันรำชกำร องค์กร
ภำยใต้กำรควบคุมดูแลของภำครัฐ กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นสถำบันรำชกำร 
กิจกำรของรัฐ กิจกำรภำยใต้กำรควบคุมดูแลของรัฐ กิจกำรเกี่ยวกับกำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร 
หรือสำธำรณประโยชน์เท่ำนั้น จ ำแนกเป็นบริเวณ ส. - ๑ ถึง ส. - ๓๘ 
 

 ข้อ ๖ ที่ดินประเภท ย. ๑ เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นน้อย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพ่ือกำรอยู่อำศัย สถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรเป็นส่วนใหญ่ ส ำหรับกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 
 ที่ดินประเภทนี้ ห้ำมใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรตำมที่ก ำหนด ดังต่อไปนี้ 
 (๑) โรงงำนทุกจ ำพวกตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน เว้นแต่โรงงำนตำมประเภท และชนิด ที่ก ำหนดให้
ด ำเนินกำรได้ตำมบัญชีท้ำยข้อก ำหนดนี้ และโรงงำนบ ำบัดน้ ำเสียรวมของชุมชน 
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 (๒) คลังน้ ำมัน สถำนที่เก็บรักษำน้ ำมัน ลักษณะที่สำม สถำนีบริกำรน้ ำมันประเภท ก สถำนี
บริกำรน้ ำมันประเภท ข สถำนีบริกำรน้ ำมันประเภท ค ลักษณะที่สอง สถำนีบริกำรน้ ำมันประเภท จ 
ลักษณะที่สอง และสถำนีบริกำรน้ ำมันประเภท ฉ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมน้ ำมันเชื้อเพลิง  
เพ่ือกำรจ ำหน่ำย 
 (๓) คลังก๊ำซปิโตรเลียมเหลว สถำนที่บรรจุก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถำนที่บรรจุ
ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ สถำนที่เก็บรักษำก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ และ
สถำนีบริกำรก๊ำซปิโตรเลียมเหลว ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมน้ ำมันเชื้อเพลิง 
 (๔) เลี้ยงม้ำ โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่ำน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่ำตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ เพ่ือกำรค้ำ 
 (๕) สุสำนและฌำปนสถำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยสุสำนและฌำปนสถำน เว้นแต่เป็นกำรก่อสร้ำง
แทนฌำปนสถำนที่มีอยู่เดิม 
 (๖) โรงแรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงแรม  
 (๗) โรงมหรสพตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร 
 (๘) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสำหกรรม 
 (๙) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพำณิชยกรรม  
 (๑๐) จัดสรรที่ดินเพ่ือกำรอยู่อำศัย เว้นแต่กำรจัดสรรที่ดินประเภทบ้ำนเดี่ยวที่มีขนำดแปลงที่ดิน
ไม่น้อยกว่ำ ๘๐ ตำรำงวำ 
 (๑๑) กำรอยู่อำศัยหรือประกอบพำณิชยกรรมประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้ำนแถว เว้นแต่
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสำธำรณะที่มีขนำดเขตทำงไม่น้อยกว่ำ ๑๖ เมตร และให้มีที่ว่ำงด้ำนหน้ำของอำคำร 
ไม่น้อยกว่ำ ๖ เมตร  
 (๑๒) กำรอยู่อำศัยประเภทอำคำรชุด หอพัก หรืออำคำรอยู่อำศัยรวม 
 (๑๓) คลังสินค้ำ สถำนีรับส่งสินค้ำ หรือกำรประกอบกิจกำรรับส่งสินค้ำ เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมทำงหลวง
แผ่นดินหมำยเลข ๒๐๒ และมีพ้ืนที่อำคำรทุกชั้นรวมกันไมเ่กิน ๑,๐๐๐ ตำรำงเมตร 
 (๑๔) สถำนสงเครำะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์ 
 (๑๕) สถำนสงเครำะห์หรือรับเลี้ยงคนชรำ 
 (๑๖) สถำนสงเครำะห์หรือรับเลี้ยงคนพิกำร 
 (๑๗) สนำมแข่งรถ 
 (๑๘) สนำมแข่งม้ำ 
 (๑๙) สนำมยิงปืน 
 (๒๐) ก ำจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
 (๒๑) ก ำจัดวัตถุอันตรำยตำมกฎหมำยว่ำด้วยวัตถุอันตรำย 
 (๒๒) ซื้อขำยหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่ำ 
 (๒๓) ซื้อขำยหรือเก็บเศษวัสดุ 
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 กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
 (๑) กำรประกอบกิจกำรใด ๆ ให้ด ำเนินกำรไดใ้นอำคำรที่ไม่ใช่อำคำรสูงหรืออำคำรขนำดใหญ่  
 (๒) มีอัตรำส่วนพ้ืนที่อำคำรรวมทุกชั้นของอำคำรทุกหลังต่อพ้ืนที่แปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอำคำร
ไม่เกิน ๐.๗ : ๑ 
 (๓)  มีอัตรำส่วนพ้ืนที่อำคำรปกคลุมดินต่อพ้ืนที่แปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอำคำรไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบ 
 กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้เพ่ือประกอบกิจกำรโรงงำนจ ำพวกท่ี ๓ ท้ำยข้อก ำหนดนี้ ให้มีที่ว่ำง
ตำมแนวขนำนโดยรอบแนวเขตแปลงที่ดินไม่น้อยกว่ำ ๑๐ เมตร ที่ว่ำงดังกล่ำวให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือปลูกต้นไม้
เป็นแนวขนำนกับเขตแปลงที่ดินไม่น้อยกว่ำ ๕ เมตร และเพ่ือกำรก่อสร้ำงถนน ที่จอดรถ ลำนกองเก็บสินค้ำ 
กำรสำธำรณูปโภค และรั้วหรือก ำแพงเท่ำนั้น 
 กำรใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งห้วยเสียว ห้วยปะทำว ห้วยกุดจำน และหนองลำดควำย ให้มีที่ว่ำง 
ตำมแนวขนำนริมฝั่งตำมสภำพธรรมชำติของห้วยเสียว ห้วยปะทำว ห้วยกุดจำน และหนองลำดควำย 
ไม่น้อยกว่ำ ๖ เมตร เว้นแต่เป็นกำรก่อสร้ำงเพ่ือกำรคมนำคมและขนส่งทำงน้ ำ สะพำน กำรสำธำรณูปโภค 
เขื่อน และรั้วหรือก ำแพง 
  ควำมในวรรคห้ำ ไม่ให้ใช้บังคับแก่กำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกำรอยู่อำศัยที่มีขนำดแปลงที่ดิน 
น้อยกว่ำแปลงละ ๕๐ ตำรำงวำ ซึ่งมีกำรแบ่งแยกหรือแบ่งโอนก่อนผังเมืองรวมนี้ใช้บังคับ 
 

 ข้อ ๗ ที่ดินประเภท ย. ๒ เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นน้อย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพ่ือกำรอยู่อำศัย สถำบันรำชกำร  กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรเป็นส่วนใหญ่ ส ำหรับกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้ำของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 
 ที่ดินประเภทนี้ ห้ำมใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรตำมที่ก ำหนด ดังต่อไปนี้ 
 (๑) โรงงำนทุกจ ำพวกตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน เว้นแต่โรงงำนตำมประเภท และชนิด ที่ก ำหนดให้
ด ำเนินกำรได้ตำมบัญชีท้ำยข้อก ำหนดนี้ และโรงงำนบ ำบัดน้ ำเสียรวมของชุมชน 
 (๒) คลังน้ ำมันและสถำนที่เก็บรักษำน้ ำมัน ลักษณะที่สำม ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุม
น้ ำมันเชื้อเพลิง เพ่ือกำรจ ำหน่ำย 
 (๓) คลังก๊ำซปิโตรเลียมเหลว สถำนที่บรรจุก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถำนที่บรรจุ
ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถำนที่เก็บรักษำก๊ำซปิโตรเลี ยมเหลวประเภทโรงเก็บ 
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมน้ ำมันเชื้อเพลิง 
 (๔) เลี้ยงม้ำ โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่ำน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่ำตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ เพ่ือกำรค้ำ 
 (๕) สุสำนและฌำปนสถำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยสุสำนและฌำปนสถำน เว้นแต่เป็นกำรก่อสร้ำง
แทนฌำปนสถำนที่มีอยู่เดิม 
 (๖) โรงแรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงแรม เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสำธำรณะที่มีขนำดเขตทำง 
ไม่น้อยกว่ำ ๑๒ เมตร และมีพ้ืนที่อำคำรทุกชั้นรวมกันไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตำรำงเมตร 

Nathida_K
วันที่

Nathida_K
CODE



๖ 

 (๗) โรงมหรสพตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร 
 (๘) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสำหกรรม 
 (๙) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพำณิชยกรรม เว้นแต่เป็นกำรจัดสรรที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัย และ 
มีพ้ืนที่ไม่เกินร้อยละห้ำของพ้ืนที่โครงกำรทั้งหมด 
 (๑๐) กำรอยู่อำศัยหรือประกอบพำณิชยกรรมประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้ำนแถว เว้นแต่
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสำธำรณะที่มีขนำดเขตทำงไม่น้อยกว่ำ ๑๒ เมตร และให้มีที่ว่ำงด้ำนหน้ำของอำคำร 
ไม่น้อยกว่ำ ๖ เมตร  
 (๑๑) กำรอยู่อำศัยประเภทอำคำรชุด หอพัก หรืออำคำรอยู่อำศัยรวม เว้นแต่ที่ตั้ งอยู่ริมถนน
สำธำรณะที่มีขนำดเขตทำงไม่น้อยกว่ำ ๑๒ เมตร และมีพ้ืนที่อำคำรทุกชั้นรวมกันไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตำรำงเมตร 
 (๑๒) คลังสินค้ำ สถำนีรับส่งสินค้ำ หรือกำรประกอบกิจกำรรับส่งสินค้ำ เว้นแต่ที ่ตั ้งอยู่  
ริมถนนสำธำรณะที่มีขนำดเขตทำงไม่น้อยกว่ำ ๑๖ เมตร 
 (๑๓) สถำนสงเครำะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์ 
 (๑๔) สนำมแข่งรถ 
 (๑๕) สนำมแข่งม้ำ 
 (๑๖) สนำมยิงปืน 
 (๑๗) ก ำจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
 (๑๘) ก ำจัดวัตถุอันตรำยตำมกฎหมำยว่ำด้วยวัตถุอันตรำย 
 (๑๙) ซื้อขำยหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่ำที่มีพ้ืนที่อำคำรทุกชั้นรวมกันเกิน ๕๐๐ ตำรำงเมตร 
 (๒๐) ซื้อขำยหรือเก็บเศษวัสดุที่มีพ้ืนที่อำคำรทุกชั้นรวมกันเกิน ๕๐๐ ตำรำงเมตร 
 กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
 (๑) กำรประกอบกิจกำรใด ๆ ให้ด ำเนินกำรไดใ้นอำคำรที่ไม่ใช่อำคำรสูงหรืออำคำรขนำดใหญ่ 
 (๒) ให้มีอัตรำส่วนพื้นที่อำคำรรวมทุกชั้นของอำคำรทุกหลังต่อพ้ืนที่แปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอำคำร
ไม่เกิน ๑ : ๑ 
 (๓) ให้มีอัตรำส่วนพ้ืนที่อำคำรปกคลุมดินต่อพ้ืนที่แปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอำคำรไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบ  
 กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้เพ่ือประกอบกิจกำรโรงงำนจ ำพวกที่ ๓ ท้ำยข้อก ำหนดนี้ ให้มี
ที่ว่ำงตำมแนวขนำนโดยรอบแนวเขตแปลงที่ดินไม่น้อยกว่ำ ๑๐ เมตร ที่ว่ำงดังกล่ำวให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพ่ือปลูกต้นไม้เป็นแนวขนำนกับเขตแปลงที่ดินไม่น้อยกว่ำ ๕ เมตร และเพื่อกำรก่อสร้ำงถนน ที่จอดรถ 
ลำนกองเก็บสินค้ำ กำรสำธำรณูปโภค และรั้วหรือก ำแพงเท่ำนั้น 
 กำรใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งหนองใหญ่ หนองปลำเฒ่ำ และหนองหลอด ให้มีที่ว่ำงตำมแนวขนำนริมฝั่ง
ตำมสภำพธรรมชำติของหนองใหญ่ หนองปลำเฒ่ำ และหนองหลอด ไม่น้อยกว่ำ ๖ เมตร เว้นแต่เป็นกำร
ก่อสร้ำงเพ่ือกำรคมนำคมและขนส่งทำงน้ ำ สะพำน กำรสำธำรณูปโภค เขื่อน และรั้วหรือก ำแพง 
 ควำมในวรรคห้ำ ไม่ให้ใช้บังคับแก่กำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกำรอยู่อำศัยที่มีขนำดแปลงที่ดิน 
น้อยกว่ำแปลงละ ๕๐ ตำรำงวำ ซึ่งมีกำรแบ่งแยกหรือแบ่งโอนก่อนผังเมืองรวมนี้ใช้บังคับ 
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 ข้อ ๘ ที่ดินประเภท ย. ๓ เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นปำนกลำง  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพ่ือกำรอยู่อำศัย สถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรเป็นส่วนใหญ่ ส ำหรับกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้ำของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 
 ที่ดินประเภทนี้ ห้ำมใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรตำมที่ก ำหนด ดังต่อไปนี้ 
 (๑) โรงงำนทุกจ ำพวกตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน เว้นแต่โรงงำนตำมประเภท และชนิด ที่ก ำหนดให้
ด ำเนินกำรได้ตำมบัญชีท้ำยข้อก ำหนดนี้ และโรงงำนบ ำบัดน้ ำเสียรวมของชุมชน 
 (๒) คลังน้ ำมันและสถำนที่เก็บรักษำน้ ำมัน ลักษณะที่สำม ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุม
น้ ำมันเชื้อเพลิง เพ่ือกำรจ ำหน่ำย 
 (๓) คลังก๊ำซปิโตรเลียมเหลว สถำนที่บรรจุก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถำนที่บรรจุ
ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถำนที่เก็บรักษำก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมน้ ำมันเชื้อเพลิง 
 (๔) เลี้ยงม้ำ โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่ำน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่ำตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ เพ่ือกำรค้ำ 
 (๕) สุสำนและฌำปนสถำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยสุสำนและฌำปนสถำน เว้นแต่เป็นกำรก่อสร้ำง
แทนฌำปนสถำนที่มีอยู่เดิม 
 (๖) โรงแรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงแรม เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสำธำรณะที่มีขนำดเขตทำง
ไม่น้อยกว่ำ ๑๒ เมตร  
 (๗) โรงมหรสพตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสำธำรณะที่มีขนำด
เขตทำงไม่น้อยกว่ำ ๑๖ เมตร 
 (๘) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสำหกรรม 
 (๙) คลังสินค้ำ สถำนีรับส่งสินค้ำ หรือกำรประกอบกิจกำรรับส่งสินค้ำ เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนน
สำธำรณะที่มีขนำดเขตทำงไม่น้อยกว่ำ ๑๖ เมตร และมีพ้ืนที่อำคำรทุกชั้นรวมกันไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตำรำงเมตร 
 (๑๐) สถำนสงเครำะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์ 
 (๑๑) สนำมแข่งรถ 
 (๑๒) สนำมแข่งม้ำ 
 (๑๓) สนำมยิงปืน 
 (๑๔) ก ำจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
 (๑๕) ก ำจัดวัตถุอันตรำยตำมกฎหมำยว่ำด้วยวัตถุอันตรำย 
 (๑๖) ซื้อขำยหรือเก็บเศษวัสดุ 
 กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
 (๑) กำรประกอบกิจกำรใด ๆ ให้ด ำเนินกำรไดใ้นอำคำรที่ไม่ใช่อำคำรสูงหรืออำคำรขนำดใหญ่ 
 (๒) มีอัตรำส่วนพ้ืนที่อำคำรรวมทุกชั้นของอำคำรทุกหลังต่อพ้ืนที่แปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอำคำร
ไม่เกิน ๒ : ๑ 
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 (๓) มีอัตรำส่วนพ้ืนที่อำคำรปกคลุมดินต่อพ้ืนที่แปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอำคำรไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบ  
 กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้เพ่ือประกอบกิจกำรโรงงำนจ ำพวกที่ ๓ ท้ำยข้อก ำหนดนี้ ให้มี
ที่ว่ำงตำมแนวขนำนโดยรอบแนวเขตแปลงที่ดินไม่น้อยกว่ำ ๑๐ เมตร ที่ว่ำงดังกล่ำวให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพ่ือปลูกต้นไม้เป็นแนวขนำนกับเขตแปลงที่ดินไม่น้อยกว่ำ ๕ เมตร และเพื่อกำรก่อสร้ำงถนน ที่จอดรถ 
ลำนกองเก็บสินค้ำ กำรสำธำรณูปโภค และรั้วหรือก ำแพงเท่ำนั้น 
 กำรใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งห้วยเสียว ให้มีที่ว่ำงตำมแนวขนำนริมฝั่งตำมสภำพธรรมชำติของ
ห้วยเสียวไม่น้อยกว่ำ ๖ เมตร เว้นแต่เป็นกำรก่อสร้ำงเพื่อกำรคมนำคมและขนส่งทำงน้ ำ สะพำน 
กำรสำธำรณูปโภค เขื่อน และรั้วหรือก ำแพง 
 ควำมในวรรคห้ำ ไม่ให้ใช้บังคับแก่กำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัยที่มีขนำดแปลงที่ดิน
น้อยกว่ำแปลงละ ๕๐ ตำรำงวำ ซึ่งมีกำรแบ่งแยกหรือแบ่งโอนก่อนผังเมืองรวมนี้ใช้บังคับ 
 

 ข้อ ๙ ที่ดินประเภท พ. ๑ เป็นที่ดินประเภทพำณิชยกรรมและที่อยู่อำศัยหนำแน่นมำก ให้ใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อพำณิชยกรรม กำรอยู่อำศัย สถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร
เป็นส่วนใหญ่ ส ำหรับกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกำรอ่ืน ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้ำของที่ดินประเภทนี้
ในแต่ละบริเวณ 
 ทีด่ินประเภทนี้ ห้ำมใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรตำมที่ก ำหนด ดังต่อไปนี้ 
 (๑) โรงงำนทุกจ ำพวกตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน เว้นแต่โรงงำนตำมประเภท และชนิดที่ก ำหนดให้
ด ำเนินกำรได้ตำมบัญชีท้ำยข้อก ำหนดนี้ และโรงงำนบ ำบัดน้ ำเสียรวมของชุมชน 
 (๒) คลังน้ ำมัน สถำนที่เก็บรักษำน้ ำมัน ลักษณะที่สำม สถำนีบริกำรน้ ำมันประเภท ก สถำนี
บริกำรน้ ำมันประเภท ข สถำนีบริกำรน้ ำมันประเภท ค ลักษณะที่สอง สถำนีบริกำรน้ ำมันประเภท จ 
ลักษณะที่สอง และสถำนีบริกำรน้ ำมันประเภท ฉ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมน้ ำมันเชื้อเพลิง เพ่ือกำร
จ ำหน่ำย 
 (๓) คลังก๊ำซปิโตรเลียมเหลว สถำนที่บรรจุก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถำนที่บรรจุ
ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ สถำนที่เก็บรักษำก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ และสถำนี
บริกำรก๊ำซปิโตรเลียมเหลว ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมน้ ำมันเชื้อเพลิง 
 (๔) เลี้ยงม้ำ โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่ำน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่ำตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ เพ่ือกำรค้ำ 
 (๕) สุสำนและฌำปนสถำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยสุสำนและฌำปนสถำน เว้นแต่เป็นกำรก่อสร้ำง
แทนฌำปนสถำนที่มีอยู่เดิม 
 (๖) โรงมหรสพตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร ประเภทอำคำรสูงหรืออำคำรขนำดใหญ่ 
 (๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสำหกรรม 
 (๘) คลังสินค้ำ สถำนีรับส่งสินค้ำหรือกำรประกอบกิจกำรรับส่งสินค้ำ ที่มีพ้ืนที่อำคำรทุกชั้น
รวมกันไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตำรำงเมตร 
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 (๙) สถำนสงเครำะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์  
 (๑๐) สนำมแข่งรถ 
 (๑๑) สนำมแข่งม้ำ 
 (๑๒) สนำมยิงปืน 
 (๑๓) ก ำจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
 (๑๔) ก ำจัดวัตถุอันตรำยตำมกฎหมำยว่ำด้วยวัตถุอันตรำย 
 (๑๕) ซื้อขำยหรือเก็บเศษวัสดุ 
 กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
 (๑) กำรประกอบกิจกำรใดๆ ให้ด ำเนินกำรได้ในอำคำรที่ไม่ใช่อำคำรสูงหรืออำคำรขนำดใหญ่พิเศษ 
 (๒) มีอัตรำส่วนพ้ืนที่อำคำรรวมทุกชั้นของอำคำรทุกหลังต่อพ้ืนที่แปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอำคำร
ไม่เกิน ๓ : ๑ 
 (๓) มีอัตรำส่วนพื้นที่อำคำรปกคลุมดินต่อพ้ืนที่แปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอำคำรไม่เกินร้อยละแปดสิบ 
เว้นแต่กำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกำรอยู่อำศัยให้มีอัตรำส่วนพ้ืนที่อำคำรปกคลุมดินต่อพ้ืนที่แปลงที่ดินที่ใช้เป็น
ที่ตั้งอำคำรไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบ 
 กำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัยประเภทอำคำรชุด หอพัก หรืออำคำรอยู่อำศัยรวม หรือ
กำรประกอบพำณิชยกรรม ที่ เป็นอำคำรขนำดใหญ่  ให้ตั้งอยู่ริมถนนสำธำรณะที่มีขนำดเขตทำง  
ไม่น้อยกว่ำ ๑๐ เมตร และให้มีที่ว่ำงตำมแนวขนำนริมเขตทำงไม่น้อยกว่ำ ๖ เมตร 
 กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้เพ่ือประกอบกิจกำรโรงงำนจ ำพวกที่ ๓ ท้ำยข้อก ำหนดนี้ ให้มี
ที่ว่ำงตำมแนวขนำนโดยรอบแนวเขตแปลงที่ดินไม่น้อยกว่ำ ๑๐ เมตร ที่ว่ำงดังกล่ำวให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพ่ือปลูกต้นไม้เป็นแนวขนำนกับเขตแปลงที่ดินไม่น้อยกว่ำ ๕ เมตร และเพื่อกำรก่อสร้ำงถนน ที่จอดรถ 
ลำนกองเก็บสินค้ำ กำรสำธำรณูปโภค และรั้วหรือก ำแพงเท่ำนั้น 
 

 ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภท พ. ๒ เป็นที่ดินประเภทพำณิชยกรรมและที่อยู่อำศัยหนำแน่นมำก ให้ใช้
ประโยชน์ที่ดินเพ่ือพำณิชยกรรม กำรอยู่อำศัย สถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร 
เป็นส่วนใหญ่ ส ำหรับกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกำรอ่ืน ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้  
ในแต่ละบริเวณ 
 ที่ดินประเภทนี้ ห้ำมใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรตำมที่ก ำหนด ดังต่อไปนี้ 
 (๑) โรงงำนทุกจ ำพวกตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน เว้นแต่โรงงำนตำมประเภท และชนิด  
ที่ก ำหนดให้ด ำเนินกำรได้ตำมบัญชีท้ำยข้อก ำหนดนี้ และโรงงำนบ ำบัดน้ ำเสียรวมของชุมชน 
 (๒) คลังน้ ำมัน สถำนที่เก็บรักษำน้ ำมัน ลักษณะที่สำม สถำนีบริกำรน้ ำมันประเภท ก สถำนี
บริกำรน้ ำมันประเภท ข สถำนีบริกำรน้ ำมันประเภท ค ลักษณะที่สอง สถำนีบริกำรน้ ำมันประเภท จ 
ลักษณะที่สอง และสถำนีบริกำรน้ ำมันประเภท ฉ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมน้ ำมันเชื้อเพลิง เพ่ือกำร
จ ำหน่ำย 
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 (๓) คลังก๊ำซปิโตรเลียมเหลว สถำนที่บรรจุก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถำนที่บรรจุ
ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ สถำนที่เก็บรักษำก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ และสถำนี
บริกำรก๊ำซปิโตรเลียมเหลว ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมน้ ำมันเชื้อเพลิง 
 (๔) เลี้ยงม้ำ โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่ำน เป็ด ไก่  งู จระเข้  หรือสัตว์ป่ำตำมกฎหมำย 
ว่ำด้วยกำรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ เพ่ือกำรค้ำ 
 (๕) สุสำนและฌำปนสถำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยสุสำนและฌำปนสถำน  
 (๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสำหกรรม 
 (๗) คลังสินค้ำ สถำนีรับส่งสินค้ำหรือกำรประกอบกิจกำรรับส่งสินค้ำ ประเภทอำคำรสูงหรือ
อำคำรขนำดใหญ่ 
 (๘) สถำนสงเครำะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์  
 (๙) สนำมแข่งรถ 
 (๑๐) สนำมแข่งม้ำ 
 (๑๑) สนำมยิงปืน 
 (๑๒) ก ำจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
 (๑๓) ก ำจัดวัตถุอันตรำยตำมกฎหมำยว่ำด้วยวัตถุอันตรำย 
 (๑๔) ซื้อขำยหรือเก็บเศษวัสดุ 
 กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
 (๑) มีอัตรำส่วนพื้นที่อำคำรรวมทุกชั้นของอำคำรทุกหลังต่อพื้นที่แปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอำคำร
ไม่เกิน ๔ : ๑ 
 (๒) มีอัตรำส่วนพื้นที่อำคำรปกคลุมดินต่อพ้ืนที่แปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอำคำรไม่เกินร้อยละเก้ำสิบ 
เว้นแต่กำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกำรอยู่อำศัยให้มีอัตรำส่วนพ้ืนที่อำคำรปกคลุมดินต่อพื้นที่แปลงที่ดิน
ที่ใช้เป็นที่ตั้งอำคำรไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบ  
 กำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัยประเภทอำคำรชุด หอพัก หรืออำคำรอยู่อำศัยรวม 
กำรประกอบพำณิชยกรรม คลังสินค้ำ สถำนีรับส่งสินค้ำหรือกำรประกอบกิจกำรรับส่งสินค้ำ ที่เป็นอำคำร
ขนำดใหญ่ ให้ตั้งอยู่ริมถนนสำธำรณะที่มีขนำดเขตทำงไม่น้อยกว่ำ ๑๐ เมตร 
 กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้เพ่ือประกอบกิจกำรโรงงำนจ ำพวกที่ ๓ ท้ำยข้อก ำหนดนี้ ให้มี
ที่ว่ำงตำมแนวขนำนโดยรอบแนวเขตแปลงที่ดินไม่น้อยกว่ำ ๑๐ เมตร ที่ว่ำงดังกล่ำวให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพ่ือปลูกต้นไม้เป็นแนวขนำนกับเขตแปลงที่ดินไม่น้อยกว่ำ ๕ เมตร และเพื่อกำรก่อสร้ำงถนน ที่จอดรถ 
ลำนกองเก็บสินค้ำ กำรสำธำรณูปโภค และรั้วหรือก ำแพงเท่ำนั้น 
 

 ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภท อ. เป็นที่ดินประเภทอุตสำหกรรมเฉพำะกิจ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือ
อุตสำหกรรมที่ประกอบกิจกำรในลักษณะโรงงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำนตำมประเภท และชนิด  
ที่ก ำหนดให้ด ำเนินกำรได้ตำมบัญชีท้ำยข้อก ำหนดนี้ โรงงำนบ ำบัดน้ ำเสียรวมของชุมชน คลังสินค้ำ 
กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรเป็นส่วนใหญ่ ส ำหรับกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกำรอ่ืน ให้ใช้ได้
ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 
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 ที่ดินประเภทนี้ ห้ำมใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรตำมที่ก ำหนด ดังต่อไปนี้ 
 (๑) โรงงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำนดังต่อไปนี้ 
  (๑.๑) โรงงำนล ำดับที่ ๗ โรงงำนประกอบกิจกำรเกี่ยวกับน้ ำมัน จำกพืชหรือ สัตว์ หรือ
ไขมันจำกสัตว์อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือหลำยอย่ำง ดังต่อไปนี้  
    (๑.๑.๑) กำรสกัดน้ ำมันจำกพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจำกสัตว์ 
    (๑.๑.๒) กำรท ำน้ ำมันจำกพืช หรือสัตว์หรือไขมันจำกสัตว์ให้บริสุทธิ์ 
  (๑.๒) โรงงำนล ำดับที่ ๔๒ โรงงำนประกอบกิจกำรเกี่ยวกับ เคมีภัณฑ์ สำรเคมี หรือวัสดุเคมี 
ซึ่งมิใช่ปุ๋ยอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำง ดังต่อไปนี้ 
    (๑.๒.๑) กำรท ำปุ๋ย หรือสำรป้องกันหรือก ำจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ 
    (๑.๒.๒) กำรเก็บรักษำ ล ำเลียง แยก คัดเลือก หรือแบ่งบรรจุเฉพำะเคมีภัณฑ์อันตรำย 
  (๑.๓) โรงงำนล ำดับที่ ๔๓ โรงงำนประกอบกิจกำรเกี่ยวกับปุ๋ย หรือสำรป้องกันหรือก ำจัด
ศัตรูพืชหรือสัตว์ (Pesticides) อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำง  ดังต่อไปนี้ 
    (๑.๓.๑) กำรท ำปุ๋ย หรือสำรป้องกันหรือก ำจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ 
    (๑.๓.๒) กำรเก็บรักษำหรือแบ่งบรรจุปุ๋ย หรือสำรป้องกันหรือก ำจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ 
  (๑.๔) โรงงำนล ำดับที่ ๔๔ โรงงำนประกอบกิจกำรเกี่ยวกับกำรผลิตยำงเรซินสังเครำะห์  
ยำงอีลำสโตเมอร์ พลำสติก หรือเส้นใยสังเครำะห์ซึ่งมิใช่ใยแก้ว 
  (๑.๕) โรงงำนล ำดับที่ ๔๕ โรงงำนประกอบกิจกำรเกี่ยวกับสี (Paints) น้ ำมันซักเงำเซแล็ก 
แล็กเกอร์ หรือผลิตภัณฑ์ ส ำหรับใช้ยำหรืออุดอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำง ดังต่อไปนี้ 
    (๒.๕.๑) กำรท ำสีส ำหรับใช้ทำ พ่น หรือเคลือบ 
    (๒.๕.๒) กำรท ำน้ ำมันซักเงำ น้ ำมันผสมสี หรือน้ ำยำล้ำงสี 
  (๑.๖) โรงงำนล ำดับที่ ๔๘ โรงงำนประกอบกิจกำรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เคมีอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
หรือหลำยอย่ำง ดังต่อไปนี้ 
    (๒.๖.๑) กำรท ำไม้ขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไม้เพลิง 
  (๑.๗) โรงงำนล ำดับที่ ๔๙ โรงงำนกลั่นน้ ำมันปิโตรเลียม 
  (๑.๘) โรงงำนล ำดับที่ ๕๐ โรงงำนประกอบกิจกำรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จำกปิโตรเลียม 
ถ่ำนหิน หรือลิกไนต์ อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำง ดังต่อไปนี้ 
    (๑.๘.๑) กำรผสมผลิตภัณฑ์จำกปิโตรเลียมเข้ำด้วยกัน หรือกำรผสมผลิตภัณฑ์จำก
ปิโตรเลียมกับวัสดุอื่น แต่ไม่รวมถึงกำรผสมผลิตภัณฑ์จำกก๊ำซธรรมชำติกับวัสดุอ่ืน 
  (๑.๙) โรงงำนล ำดับที่ ๘๙ โรงงำนผลิตก๊ำซ ซึ่งมิใช่ก๊ำซธรรมชำติ และโรงงำนส่งหรือ
จ ำหน่ำยก๊ำซ แต่ไม่รวมถึงโรงงำนส่งหรือจ ำหน่ำยก๊ำซที่เป็นน้ ำมันเชื้อเพลิงตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุม
น้ ำมันเชื้อเพลิง 
  (๑.๑๐) โรงงำนล ำดับที่ ๙๑ โรงงำนบรรจุสินค้ำในภำชนะโดยไม่มีกำรผลิตอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
หรือหลำยอย่ำง ดังต่อไปนี้ 
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    (๑.๑๐.๑) กำรบรรจุก๊ำซ แต่ไม่รวมถึงกำรบรรจุก๊ำซที่เป็นน้ ำมันเชื้อเพลิงตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรควบคุมน้ ำมันเชื้อเพลิง 
  (๑.๑๑) โรงงำนล ำดับที่ ๙๙ โรงงำนผลิต ซ่อมแซม ดัดแปลง หรือเปลี่ยนลักษณะอำวุธปืน 
เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด อำวุธหรือสิ่งอ่ืนใดที่มีอ ำนำจในกำรประหำร ท ำลำยหรือท ำให้หมด
สมรรถภำพในท ำนองเดียวกับอำวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด และรวมถึงสิ่งประกอบของสิ่ง
ดังกล่ำว 
 (๒) เลี้ยงม้ำ  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่ำน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้ หรือสัตว์ป่ำตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ เพ่ือกำรค้ำ 
 (๓) สุสำนและฌำปนสถำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยสุสำนและฌำปนสถำน เว้นแต่เป็นกำรก่อสร้ำง
แทนฌำปนสถำนที่มีอยู่เดิม 
 (๔) โรงแรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงแรม 
 (๕) โรงมหรสพตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร 
 (๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพำณิชยกรรม 
 (๗) จัดสรรที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัย 
 (๘) กำรอยู่อำศัยหรือประกอบพำณิชยกรรมประเภทอำคำรสูงหรืออำคำรขนำดใหญ่ 
 (๙) สถำนสงเครำะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์ 
 (๑๐) สถำนสงเครำะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก 
 (๑๑) สถำนสงเครำะห์หรือรับเลี้ยงคนชรำ 
 (๑๒) สถำนสงเครำะห์หรือรับเลี้ยงคนพิกำร 
 (๑๓) สถำบันกำรศึกษำหรือโรงเรียน 
 (๑๔) สถำนพยำบำลตำมกฎหมำยว่ำด้วยสถำนพยำบำล เว้นแต่สถำนพยำบำลที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืน  
 กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
 (๑) มีอัตรำส่วนพื้นที่อำคำรรวมทุกชั้นของอำคำรทุกหลังต่อพื้นที่แปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอำคำร
ไม่เกิน ๐.๘ : ๑ 
 (๒) มีอัตรำส่วนพ้ืนที่อำคำรปกคลุมดินต่อพ้ืนที่แปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอำคำรไม่เกินร้อยละแปดสิบ 
เว้นแต่กำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกำรอยู่อำศัยให้มีอัตรำส่วนพ้ืนที่อำคำรปกคลุมดินต่อพ้ืนที่แปลงที่ดินที่ใช้เป็น
ที่ตั้งอำคำรไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบ 
 (๓) มีพ้ืนที่น้้ำซึมผ่ำนได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละสิบของพ้ืนที่แปลงที่ดิน 
 กำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัย พำณิชยกรรม อุตสำหกรรม คลังสินค้ำ สถำนีรับส่งสินค้ำ
หรือกำรประกอบกิจกำรรับส่งสินค้ำที่มีขนำดพ้ืนที่ดินตั้งแต่ ๑ ไร่ ขึ้นไป ต้องจัดให้มีพ้ืนที่รับน้ ำและกักเก็บน้ ำ
ได้ในสัดส่วนไม่น้อยกว่ำ ๑ ลูกบำศก์เมตร ต่อพ้ืนที่ดิน ๒๐๐ ตำรำงเมตร และพ้ืนที่ดินที่มำกกว่ำ ๒๐๐ ตำรำงเมตร 
ให้มีพ้ืนที่รับน้ ำเพิ่มข้ึนตำมสัดส่วนนี้ 
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 ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภท ก. ๑ เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม สถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรเป็นส่วนใหญ่ ส ำหรับกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพ่ือกิจกำรอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้ำของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 
 ที่ดินประเภทนี้ ห้ำมใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรตำมที่ก ำหนด ดังต่อไปนี้ 
 (๑) โรงงำนทุกจ ำพวกตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน เว้นแต่โรงงำนตำมประเภท และชนิด  
ที่ก ำหนดให้ด ำเนินกำรได้ตำมบัญชีท้ำยข้อก ำหนดนี้ และโรงงำนบ ำบัดน้ ำเสียรวมของชุมชน ที่ไม่ใช่อำคำร
ขนำดใหญ ่
 (๒) คลังน้ ำมัน สถำนที่เก็บรักษำน้ ำมัน ลักษณะที่สำม สถำนีบริกำรน้ ำมันประเภท ก สถำนี
บริกำรน้ ำมันประเภท ข สถำนีบริกำรน้ ำมันประเภท ค ลักษณะที่สอง สถำนีบริกำรน้ ำมันประเภท จ 
ลักษณะที่สอง และสถำนีบริกำรน้ ำมันประเภท ฉ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมน้ ำมันเชื้อเพลิง  
เพ่ือกำรจ ำหน่ำย  
 (๓) คลังก๊ำซปิโตรเลียมเหลว สถำนที่บรรจุก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถำนที่บรรจุ
ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถำนที่เก็บรักษำก๊ ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ 
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมน้ ำมันเชื้อเพลิง 
  (๔) สุสำนและฌำปนสถำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยสุสำนและฌำปนสถำน เว้นแต่เป็นกำรก่อสร้ำง
แทนฌำปนสถำนที่มีอยู่เดิม 
 (๕) โรงแรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงแรม  
  (๖) โรงมหรสพตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร 
 (๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสำหกรรม 
 (๘) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพำณิชยกรรม 
 (๙) จัดสรรที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัย 
 (๑๐) กำรอยู่อำศัยหรือประกอบพำณิชยกรรมประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้ำนแถว  
 (๑๑) กำรอยู่อำศัยหรือประกอบพำณิชยกรรมประเภทอำคำรสูงหรืออำคำรขนำดใหญ่ 
 (๑๒) กำรอยู่อำศัยประเภทอำคำรชุด หอพัก หรืออำคำรอยู่อำศัยรวม 
 (๑๓) คลังสินค้ำ สถำนีรับส่งสินค้ำหรือกำรประกอบกิจกำรรับส่งสินค้ำ เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสำธำรณะ
ทีม่ีขนำดเขตทำงไม่น้อยกว่ำ ๑๖ เมตร และไม่ใช่อำคำรขนำดใหญ่ 
 (๑๔) สถำนสงเครำะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์ 
 (๑๕) สถำนสงเครำะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก 
 (๑๖) สถำนสงเครำะห์หรือรับเลี้ยงคนชรำ 
 (๑๗) สถำนสงเครำะห์หรือรับเลี้ยงคนพิกำร 
 (๑๘) สถำบันกำรศึกษำหรือโรงเรียน 
 (๑๙) สถำนพยำบำลตำมกฎหมำยว่ำด้วยสถำนพยำบำล เว้นแต่สถำนพยำบำลที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืน 
 (๒๐) ก ำจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล  
 (๒๑) ก ำจัดวัตถุอันตรำยตำมกฎหมำยว่ำด้วยวัตถุอันตรำย 
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 (๒๒) ซื้อขำยหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่ำ 
 (๒๓) ซื้อขำยหรือเก็บเศษวัสดุ 
 กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
 (๑) มีอัตรำส่วนพ้ืนที่อำคำรรวมทุกชั้นของอำคำรทุกหลังต่อพ้ืนที่แปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอำคำรไม่
เกิน ๐.๕ : ๑  
 (๒) มีอัตรำส่วนพ้ืนที่อำคำรปกคลุมดินต่อพ้ืนที่แปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอำคำรไม่เกินร้อยละหำ้สิบ 
 (๓) มีพ้ืนที่น้้ำซึมผ่ำนได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละสำมสิบของพ้ืนที่แปลงที่ดิน 
 กำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัย พำณิชยกรรม อุตสำหกรรม คลังสินค้ำ สถำนีรับส่งสินค้ำ
หรือกำรประกอบกิจกำรรับส่งสินค้ำที่มีขนำดพื้นที่ดินตั้งแต่ ๑ ไร่ ขึ้นไป ต้องจัดให้มีพื้นที่รับน้ ำและ
กักเก็บน้ ำได้ในสัดส่วนไม่น้อยกว่ำ ๑ ลูกบำศก์เมตร ต่อพ้ืนที่ดิน ๑๐๐ ตำรำงเมตร และพ้ืนที่ดินที่มำกกว่ำ 
๑๐๐ ตำรำงเมตร ให้มีพื้นท่ีรับน้ ำเพิ่มข้ึนตำมสัดส่วนนี้ 
 กำรใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งล ำคลองหรือแหล่งน้ ำสำธำรณะ ให้มีที่ว่ำงตำมแนวขนำนริมฝั่ งตำม
สภำพธรรมชำติของล ำคลองหรือแหล่งน้ ำสำธำรณะไม่น้อยกว่ำ ๑๐ เมตร เว้นแต่เป็นกำรก่อสร้ำงเพ่ือ
กำรคมนำคมและขนส่งทำงน้ ำ สะพำน กำรสำธำรณูปโภค เขื่อน และรั้วหรือก ำแพง 
  ควำมในวรรคห้ำ ไม่ให้ใช้บังคับแก่กำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัยที่มีขนำดแปลงที่ดิน
น้อยกว่ำแปลงละ ๕๐ ตำรำงวำ ซึ่งมีกำรแบ่งแยกหรือแบ่งโอนก่อนผังเมืองรวมนี้ใช้บังคับ 
 

 ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภท ก. ๒ เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม สถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรเป็นส่วนใหญ่ ส ำหรับกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพ่ือกิจกำรอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ  
 ที่ดินประเภทนี้ห้ำมใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรตำมที่ก ำหนด ดังต่อไปนี ้
 (๑) โรงงำนทุกจ ำพวกตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน เว้นแต่โรงงำนตำมประเภท และชนิดที่ก ำหนดให้
ด ำเนินกำรได้ตำมบัญชีท้ำยข้อก ำหนดนี้ และโรงงำนบ ำบัดน้ ำเสียรวมชุมชน 
 (๒) คลังน้ ำมันและสถำนที่เก็บรักษำน้ ำมัน ลักษณะที่สำม ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุม
น้ ำมันเชื้อเพลิง เพ่ือกำรจ ำหน่ำย 
 (๓) คลังก๊ำซปิโตรเลียมเหลว สถำนที่บรรจุก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถำนที่บรรจุ
ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถำนที่เก็บรักษำก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ 
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมน้ ำมันเชื้อเพลิง  
 (๔) โรงแรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงแรม  
 (๕) โรงมหรสพตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร 
 (๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสำหกรรม  
 (๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพำณิชยกรรม 
 (๘) จัดสรรที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัย 
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 (๙) กำรอยู่อำศัยหรือประกอบพำณิชยกรรมประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้ำนแถว  
 (๑๐) กำรประกอบพำณิชยกรรมประเภทอำคำรขนำดใหญ่ เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมทำงหลวงแผ่นดิน
หมำยเลข ๒๐๑ ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๒๐๒ ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๒๒๕ และทำงหลวงแผ่นดิน
หมำยเลข ๒๐๕๑ ที่ไม่ใช่อำคำรสูงหรืออำคำรขนำดใหญ่พิเศษ และให้มีที่ว่ำงด้ำนหน้ำของอำคำรไม่น้อยกว่ำ 
๑๐ เมตร 
 (๑๑) กำรอยู่อำศัยประเภทอำคำรชุด หอพัก หรืออำคำรอยู่อำศัยรวม 
 (๑๒) คลังสินค้ำ สถำนีรับส่งสินค้ำหรือกำรประกอบกิจกำรรับส่งสินค้ำ  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริม
ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๒๐๑ ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๒๐๒ ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๒๒๕ และ
ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๒๐๕๑ ที่ไม่ใช่อำคำรสูงหรืออำคำรขนำดใหญ่พิเศษ และให้มีที่ว่ำงด้ำนหน้ำ
ของอำคำรไม่น้อยกว่ำ ๑๐ เมตร 
 (๑๓) ก ำจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล เว้นแต่เป็นกิจกำรที่อยู่ภำยใต้กำรควบคุมดูแลของรำชกำร
ส่วนท้องถิ่นหรือได้รับอนุญำตให้ด ำเนินกำรจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรสำธำรณสุข 
 (๑๔) ก ำจัดวัตถุอันตรำยตำมกฎหมำยว่ำด้วยวัตถุอันตรำย 
 (๑๕) ซื้อขำยหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่ำ 
 (๑๖) ซื้อขำยหรือเก็บเศษวัสดุ 
 กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
 (๑) มีอัตรำส่วนพ้ืนที่อำคำรรวมทุกชั้นของอำคำรทุกหลังต่อพ้ืนที่แปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอำคำรไม่
เกิน ๐.๖ : ๑   
 (๒) มีอัตรำส่วนพ้ืนที่อำคำรปกคลุมดินต่อพ้ืนที่แปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอำคำรไม่เกินร้อยละหกสิบ  
 (๓) มีพ้ืนที่น้้ำซึมผ่ำนได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละยี่สิบของพ้ืนที่แปลงที่ดิน 
 กำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัย พำณิชยกรรม อุตสำหกรรม คลังสินค้ำ สถำนีรับส่งสินค้ำ
หรือกำรประกอบกิจกำรรับส่งสินค้ำที่มีขนำดพื้นที่ดินตั้งแต่ ๑ ไร่ ขึ้นไป ต้องจัดให้มีพื้นที่รับน้ ำและ
กักเก็บน้ ำได้ในสัดส่วนไม่น้อยกว่ำ ๑ ลูกบำศก์เมตร ต่อพ้ืนที่ดิน ๒๐๐ ตำรำงเมตร และพ้ืนที่ดินที่มำกกว่ำ 
๒๐๐ ตำรำงเมตร ให้มีพื้นท่ีรับน้ ำเพิ่มข้ึนตำมสัดส่วนนี้ 
 กำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อประกอบกิจกำรโรงงำนตำมประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม 
เรื่องมำตรกำรคุ้มครองควำมปลอดภัยในกำรด ำเนินงำน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๒ ยกเว้นล ำดับที่ ๙๒ 
ให้มีที่ว่ำงโดยรอบแนวเขตแปลงที่ดินไม่น้อยกว่ำ ๑๐ เมตร ที่ว่ำงดังกล่ำวให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือปลูกต้นไม้
เป็นแนวขนำนกับเขตแปลงที่ดินไม่น้อยกว่ำ ๕ เมตร และเพ่ือกำรก่อสร้ำงถนน ที่จอดรถ ลำนกองเก็บสินค้ำ 
กำรสำธำรณูปโภค และรั้วหรือก ำแพงเท่ำนั้น 
 กำรใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งล ำคลองหรือแหล่งน้ ำสำธำรณะ ให้เป็นไปดังนี้  
 (๑) ให้มีที ่ว่ำงตำมแนวขนำนริมฝั่งตำมสภำพธรรมชำติของล ำคลองหรือแหล่งน้ ำสำธำรณะ  
ไม่น้อยกว่ำ ๖ เมตร เว้นแต่เป็นกำรก่อสร้ำงเพ่ือกำรคมนำคมและขนส่งทำงน้ ำ กำรสำธำรณูปโภค เขื่อน 
และรั้วหรือก ำแพง 
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 (๒) ให้มีที่ว่ำงตำมแนวขนำนริมฝั่งห้วยปะทำว หนองใหญ่ และหนองปลำเฒ่ำ ไม่น้อยกว่ำ ๑๐ เมตร 
เว้นแต่เป็นกำรก่อสร้ำงเพ่ือกำรคมนำคมและขนส่งทำงน้ ำ กำรสำธำรณูปโภค เขื่อน และรั้วหรือก ำแพง 
 ควำมในวรรคหก (๑) และ (๒) ไม่ให้ใช้บังคับแก่กำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกำรอยู่อำศัยที่มีขนำด
แปลงที่ดินน้อยกว่ำแปลงละ ๕๐ ตำรำงวำ ซึ่งมีกำรแบ่งแยกหรือแบ่งโอนก่อนผังเมืองรวมนี้ใช้บังคับ 
 

 ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภท ล.  เป็นที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนำกำรและกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม 
เฉพำะที่ดินซึ่งเป็นของรัฐ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือนันทนำกำรหรือเกี่ยวข้องกับนันทนำกำร กำรรักษำ
คุณภำพสิ่งแวดล้อม กำรชลประทำน กำรผลิตประปำหรือแนวท่อระบบประปำ หรือสำธำรณประโยชน์เท่ำนั้น 
 ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้ำของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมำย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพ่ือนันทนำกำรหรือเกี่ยวข้องกับนันทนำกำร กำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม เกษตรกรรม กำรอยู่อำศัย 
หรือสำธำรณประโยชน์เท่ำนั้น และห้ำมใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรอื่นตำมที่ก ำหนด ดังต่อไปนี้ 
 (๑) เลี้ยงม้ำ โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่ำน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่ำตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ เพ่ือกำรค้ำ 
 (๒) จัดสรรที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัย 
 (๓) กำรอยู่อำศัยประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้ำนแถว  
 (๔) กำรอยู่อำศัยประเภทอำคำรชุด หอพัก หรืออำคำรอยู่อำศัยรวม 
 (๕) กำรอยู่อำศัยประเภทอำคำรสูงหรืออำคำรขนำดใหญ่ 
 (๖) ก ำจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
 กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
 (๑) มีอัตรำส่วนพ้ืนที่อำคำรรวมทุกชั้นของอำคำรทุกหลังต่อพ้ืนที่แปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอำคำร
ไม่เกิน ๐.๖ : ๑   
 (๒) มีอัตรำส่วนพ้ืนที่อำคำรปกคลุมดินต่อพ้ืนที่แปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอำคำรไม่เกินร้อยละหกสิบ  
 (๓) มีพ้ืนที่น้้ำซึมผ่ำนได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละยี่สิบของพ้ืนที่แปลงที่ดิน 
 กำรใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งล ำคลองหรือแหล่งน้ ำสำธำรณะ ให้มีที่ว่ำงตำมแนวขนำนริมฝั่งตำม
สภำพธรรมชำติของล ำคลองหรือแหล่งน้ ำสำธำรณะไม่น้อยกว่ำ ๖ เมตร เว้นแต่เป็นกำรก่อสร้ำงเพ่ือกำร
คมนำคมและขนส่งทำงน้ ำ กำรสำธำรณูปโภค เขื่อน และรั้วหรือก ำแพง 
  ควำมในวรรคสี่ ไม่ให้ใช้บังคับแก่กำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกำรอยู่อำศัยที่มีขนำดแปลงที่ดินน้อย
กว่ำแปลงละ ๕๐ ตำรำงวำ ซึ่งมีกำรแบ่งแยกหรือแบ่งโอนก่อนผังเมืองรวมนี้ใช้บังคับ 
 

 ข้อ ๑๕ ที่ดินประเภท ศษ. เป็นที่ดินประเภทสถำบันกำรศึกษำ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกำรศึกษำ
หรือเก่ียวข้องกับกำรศึกษำ สถำบันรำชกำรหรือสำธำรณประโยชน์เท่ำนั้น 
 

 ข้อ ๑๖ ที่ดินประเภท ลส. ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพ่ือกำรชลประทำน และรักษำสภำพสิ่งแวดล้อมและคุณภำพสิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่ให้อยู่ในสภำพที่สมบูรณ์ 
กำรสำธำรณประโยชน์ พักน้ ำหรือหน่วงน้ ำเพ่ือรอกำรระบำย และบรรเทำปัญหำอุทกภัยเท่ำนั้น 
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๑๗ 

 ข้อ ๑๗ ที่ดินประเภท ศ. เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือกำรส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมและสถำปัตยกรรมท้องถิ่น กำรอนุรักษ์โบรำณสถำน 
โบรำณคดี ประวัติศำสตร์ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยโบรำณสถำน โบรำณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถำน
แห่งชำติ หรือสำธำรณประโยชน์เท่ำนั้น 
 

 ข้อ ๑๘ ที่ดินประเภท ศน. เป็นที่ดินประเภทสถำบันศำสนำ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกำรศำสนำ
หรือเก่ียวข้องกับกำรศำสนำ กำรศึกษำ สถำบันรำชกำร หรือสำธำรณประโยชน์เท่ำนั้น 
 

 ข้อ ๑๙ ที่ดินประเภท ส. เป็นที่ดินประเภทสถำบันรำชกำร องค์กรภำยใต้กำรควบคุมดูแลของ
ภำครัฐ กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเป็นสถำบันรำชกำร กิจกำรของรัฐ 
กิจกำรภำยใต้กำรควบคุมดูแลของรัฐ กิจกำรเกี่ยวกับกำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร หรือ
สำธำรณประโยชน์เท่ำนั้น 
 

ส่วนที่ ๒ 
แผนผังแสดงท่ีโล่ง 

 
 ข้อ ๒๐ แผนผังแสดงที่โล่งพร้อมด้วยข้อก ำหนด ได้จัดท ำขึ้นเพ่ือประโยชน์ในกำรด ำรงรักษำที่โล่ง
ไว้เพื่อสำธำรณประโยชน์และสภำพแวดล้อมอันจะเป็นกำรรักษำสภำพภูมิทัศน์ที่ดีของชุมชน รวมทั้ง
เพ่ือป้องกันบรรเทำภัยพิบัติ 
 ที่โล่งตำมแผนผังแสดงที่โล่งท้ำยข้อก ำหนดนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
 (๑) ที่โล่งประเภท ลน. ให้เป็นที่โล่งเพ่ือนันทนำกำรและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม จ ำแนกเป็น
บริเวณ ลน. - ๑ ถึง ลน. - ๗ 
 (๒) ที่โล่งประเภท ลม. ให้เป็นที่โล่งเพ่ือกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมบริเวณริมแม่น้ ำและล ำคลอง 
จ ำแนกเป็นบริเวณ ลม. - ๑ ถึง ลม. - ๗ 
 (๓) ที่โล่งประเภท ลพ. ให้เป็นที่โล่งพักน้ ำเพ่ือกำรป้องกันน้ ำท่วม จ ำแนกเป็นบริเวณ ลพ. - ๑ ถึง 
ลพ. - ๓ 
 

 ข้อ ๒๑ ที่ดินประเภท ลน. ให้เป็นที่โล่งเพ่ือนันทนำกำรและกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม เฉพำะ
ที่ดินซึ่งเป็นของรัฐ ให้ใช้ประโยชน์ที่โล่งเพ่ือนันทนำกำรหรือเกี่ยวข้องกับนันทนำกำร กำรรักษำคุณภำพ
สิ่งแวดล้อม กำรสำธำรณประโยชน์ หรือเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนตำมข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินตำมที่ได้
จ ำแนกประเภทไว้ในบริเวณนั้น และก ำหนดมำตรกำรเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่นันทนำกำร กำรพักผ่อนหย่อนใจ 
กำรกีฬำ และกำรใช้ประโยชน์ร่วมกันของประชำชน โดยค ำนึงถึงกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมของที่โล่ง
และกำรให้บริกำรประชำชนที่ได้มำตรฐำนด้วย 
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๑๘ 

 ข้อ ๒๒ ที่โล่งประเภท ลม. ให้เป็นที่โล่งเพ่ือกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมบริเวณริมแม่น้ ำและ 
ล ำคลอง ให้ใช้ประโยชน์ที่โล่งเพ่ือด ำรงรักษำที่โล่งไว้เพ่ือสำธำรณประโยชน์และสภำพแวดล้อมอันจะเป็น 
กำรรักษำสภำพภูมิทัศน์ที่ดีของชุมชน กำรป้องกันปัญหำน้ ำท่วม กำรผลิตประปำหรือแนวท่อระบบประปำ 
หรือเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนตำมข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินตำมที่ได้จ ำแนกประเภทไว้ในบริเวณนั้น และ
ก ำหนดมำตรกำรเพื่อรักษำประสิทธิภำพกำรระบำยน้ ำตำมธรรมชำติ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ให้มีกำรถมดินหรือกระท ำกำรใดๆ เพื่อเปลี่ยนแปลงระดับพื้นที่ในแปลงที่ดินเกินกว่ำ
ร้อยละหกสิบของพ้ืนที่แปลงที่ดิน และมีควำมสูงไม่เกิน ๒๕ เซนติเมตรจำกก่ึงกลำงถนนสำธำรณะด้ำนหน้ำ
แปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญำต 
 (๒) ให้มีพ้ืนที่น้ ำซึมผ่ำนได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละยี่สิบของพ้ืนที่แปลงที่ดิน 
 (๓) กำรก่อสร้ำงเขื่อน รั้วหรือก ำแพงตำมแนวขนำนริมฝั่งตำมสภำพธรรมชำติของห้วยปะทำว 
และห้วยดินแดง ให้มีช่องทำงระบำยน้ ำระดับพื้นดินลงสู่ห้วยปะทำว และห้วยดินแดง และมีขนำดควำมยำว
ของช่องทำงระบำยน้ ำไม่น้อยกว่ำร้อยละยี่สิบของควำมยำวเขื่อน รั้วหรือก ำแพงดังกล่ำว  
 

 ข้อ ๒๓ ที่โล่งประเภท ลพ. ให้เป็นที่โล่งพักน้ ำเพ่ือกำรป้องกันน้ ำท่วม ให้ใช้ประโยชน์ที่โล่งเพ่ือใช้
พักน้ ำหรือหน่วงน้ ำเพ่ือรอกำรระบำย และบรรเทำปัญหำอุทกภัย และก ำหนดมำตรกำรเพ่ือรักษำประสิทธิภำพ
กำรพักน้ ำหรือหน่วงน้ ำ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงำนที่เกี ่ยวช้องพิจำรณำด ำเนินกำรขุดลอก  
ซ่อมหรือบ ำรุงรักษำที่โล่งดังกล่ำว เพ่ือรักษำประสิทธิภำพกำรพักน้ ำหรือหน่วงน้ ำ 
 (๒) ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องพิจำรณำด ำเนินกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรพักน้ ำหรือหน่วงน้ ำ  
ให้สอดคล้องกับสภำวกำรณ์และควำมจ ำเป็น 
 (๓) ก ำหนดมำตรกำรเพ่ือรักษำสภำพแวดล้อมโดยรอบที่โล่งดังกล่ำว โดยต้องไม่ด ำเนินกำรใดๆ 
ที่มีผลกระทบต่อกำรพักน้ ำหรือหน่วงน้ ำของที่โล่งดังกล่ำว 
 

ส่วนที่ ๓ 
แผนผังแสดงโครงกำรคมนำคมและขนส่ง 

 
 ข้อ ๒๔  แผนผังแสดงโครงกำรคมนำคมและขนส่งพร้อมด้วยข้อก ำหนด ได้จัดท ำขึ้นเพ่ือเป็น
นโยบำยส่งเสริม กำรปรับปรุงและพัฒนำระบบคมนำคมและขนส่งให้มีประสิทธิภำพ สำมำรถรองรับและ
สอดคล้องกับกำรขยำยตัวของชุมชนในอนำคต 
 โครงกำรคมนำคมและขนส่งตำมแผนผังแสดงโครงกำรคมนำคมและขนส่งให้เป็นไปดังต่อไปนี้
 (๑) โครงกำรคมนำคมและขนส่งประเภทถนน แบ่งเป็น ๓ ขนำด ดังนี้ 
  (ก) ถนนสำย ก ขนำดเขตทำง ๑๒ เมตร จ ำนวน ๘ สำยทำง 
  (ข) ถนนสำย ข ขนำดเขตทำง ๑๖ เมตร จ ำนวน ๖ สำยทำง 
  (ค) ถนนสำย ค ขนำดเขตทำง ๓๐  เมตร จ ำนวน ๑ สำยทำง 
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๑๙ 

 ข้อ ๒๕  กำรใช้ประโยชน์ที่ดินตำมแผนผังแสดงโครงกำรคมนำคมและขนส่งท้ำยกฎกระทรวง 
ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
  (๑) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสำย ก ๑ ถึง ก ๘ ที่ก ำหนดไว้เป็นสีส้มให้มีขนำดเขตทำง ๑๒ 
เมตร 
  (๒) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสำย ข ๑ ถึง ข ๖ ที่ก ำหนดไว้เป็นสีแดงให้มีขนำดเขตทำง ๖ เมตร 
  (๓) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสำย ค ที่ก ำหนดไว้เป็นสีเหลืองให้มีขนำดเขตทำง ๓๐ เมตร 
 

 ข้อ ๒๖ 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 ข ๑ ถนนสำย ข ๒ ถนนสำย ข ๓ ถนนสำย ข ๔ 
ถนนสำย ข ๕ ถนนสำย ข ๖ และถนนสำย ค ห้ำมใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกำรอ่ืน นอกจำกกิจกำรตำมที่
ก ำหนด ดังต่อไปนี้ 
 (ก) กำรสร้ำงถนนหรือเกี่ยวข้องกับถนน และกำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร 
 (ข) กำรสร้ำงรั้วหรือก ำแพง 
 (ค) เกษตรกรรมที่มีควำมสูงของอำคำรไม่เกิน ๙ เมตร หรือไม่ใช่อำคำรขนำดใหญ ่
 

ส่วนที่ ๔ 
แผนผังแสดงโครงกำรกิจกำรสำธำรณูปโภค 

 
 ข้อ ๒๗ แผนผังแสดงโครงกำรกิจกำรสำธำรณูปโภคพร้อมด้วยข้อก ำหนด ได้จัดท ำขึ้นเพ่ือให้เป็น
นโยบำยในกำรส่งเสริม ปรับปรุง และพัฒนำระบบสำธำรณูปโภคให้มีควำมเหมำะสมเพียงพอกับกำร
ให้บริกำรรวมถึงสำมำรถรองรับกำรขยำยตัวของชุมชนในอนำคตได้ 
 

 โครงกำรกิจกำรสำธำรณูปโภค ตำมแผนผังแสดงโครงกำรกิจกำรสำธำรณูปโภค มีจ ำนวน ๑ 
ประเภท คือ สถำนีดับเพลิง จ ำนวน ๑ แห่ง 
 

 ข้อ ๒๘ กำรใช้ประโยชน์ที่ดินตำมแผนผังแสดงโครงกำรกิจกำรสำธำรณูปโภคท้ำยกฎกระทรวง  
ในที่ดินบริเวณ สภ. ที่ก ำหนดไว้เป็นสีแดงลำยจุด ให้เป็นที่ดินเพื่อกำรพัฒนำโครงกำรสถำนีดับเพลิง 
 

 ข้อ ๒๙ ที่ดินเพ่ือกำรพัฒนำโครงกำรสถำนีดับเพลิง ให้ใช้ประโยชน์เพ่ือกำรพัฒนำโครงกำร
ก่อสร้ำงสถำนีดับเพลิง หรือเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนตำมแผนผังแสดงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในอนำคตในบริเวณนั้น 
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ส่วนที่ ๕ 
แผนผังแสดงโครงกำรกิจกำรสำธำรณูปโภคเพื่อกำรระบำยน้ ำ 

 
 ข้อ ๓๐ แผนผังแสดงโครงกำรกิจกำรสำธำรณูปโภคเพื่อกำรระบำยน้ ำพร้อมด้วยข้อก ำหนด 
ได้จัดท ำขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนำระบบสำธำรณูปโภคเพื่อกำรระบำยน้ ำ กำรป้องกันและบรรเทำ
อุทกภัยให้เหมำะสมกับสภำพพ้ืนที่ 
 

 โครงกำรกิจกำรสำธำรณูปโภคเพ่ือกำรระบำยน้ ำภำยในเขตผังเมืองรวม ให้เป็นไปตำมแผนผัง
แสดงโครงกำรกิจกำรสำธำรณูปโภคเพ่ือกำรระบำยน้ ำตำมที่ได้จ ำแนกประเภท และรำยกำรประกอบ
แผนผังท้ำยกฎกระทรวงนี้ 
 

 โครงกำรกิจกำรสำธำรณูปโภคเพ่ือกำรระบำยน้ ำ มีจ ำนวน ๑ ประเภท คือ คันป้องกันน้ ำท่วม 
จ ำนวน ๒ แห่ง 
 

หมวด ๓ 
นโยบำย มำตรกำร และวิธีด ำเนินกำรเพื่อปฏิบัติตำมวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวม 

 
  ข้อ ๓๑  กำรวำงและจัดท ำผังเมืองรวมตำมข้อก ำหนดนี้  มีนโยบำยเพ่ือกำรปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของผังเมืองรวมนี้ จึงได้ก ำหนดนโยบำย ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ชี้น ำกำรใช้ประโยชน์ที่ดินและกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร 
ที่มีควำมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกิจกรรมกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในแต่ละบริเวณของผังเมืองรวมนี้ 
  (๒) ส่งเสริมกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือและกำรด ำเนินกำรระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวมนี้ ตำมอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงำนดังกล่ำว 
  (๓) ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องสำมำรถวำงแผนกำรบริหำร
จัดกำรพ้ืนที่ผังเมืองรวมตำมข้อก ำหนดนี้ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและยั่งยืน 
  (๔) ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด ำเนินกำรจัดหำและพัฒนำที่โล่งเพ่ือนันทนำกำรและ
รักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมให้ได้มำตรฐำน เพียงพอ และครอบคลุมพ้ืนที่เขตผังเมืองรวมและประชำกร
คำดกำรณ์ในอนำคต 
 

 ข้อ ๓๒  ผังเมืองรวมตำมข้อก ำหนดนี้ มีมำตรกำรเพ่ือจัดระบบกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่โล่ง 
โครงข่ำยคมนำคมและขนส่ง กิจกำรสำธำรณูปโภค และกิจกำรสำธำรณูปโภคเพ่ือกำรระบำยน้ ำให้มีประสิทธิภำพ 
สำมำรถรองรับกำรขยำยตัวของชุมชนในอนำคต รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนำเศรษฐกิจตำมวัตถุประสงค์ของ
ผังเมืองรวมนี ้จึงได้ก ำหนดมำตรกำรดังต่อไปนี้ 
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 (๑) ก ำหนดมำตรกำรด้ำนเศรษฐศำสตร์เพ่ือสนับสนุนและจูงใจให้เกิดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินและ
กำรสงวนรักษำท่ีโล่งที่มีควำมสอดคล้องและก ำหนดไว้ในแต่ละบริเวณของผังเมืองรวมนี้  
 (๒) ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนผู้มีส่วนได้เสียเพ่ือควบคุมกำรใช้ประโยชน์ที่ดินและ
ด ำเนินกำรพัฒนำตำมแผนผังแสดงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในอนำคต แผนผังแสดงที่โล่ง แผนผังแสดง
โครงกำรคมนำคมและขนส่ง แผนผังแสดงโครงกำรกิจกำรสำธำรณูปโภค แผนผังแสดงโครงกำรกิจกำร
สำธำรณูปโภคเพ่ือกำรระบำยน้ ำ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 (๓) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำ และข้อบัญญัติ ให้มีควำมสอดคล้อง
กับผังเมืองรวมนี ้
 (๔) จัดล ำดับควำมส ำคัญของกำรพัฒนำตำมผังเมืองรวมนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำ
และกำรขยำยตัวของประชำกรอย่ำงเหมำะสม 
 (๕) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำตำมแผนผังแสดง
โครงกำรคมนำคมและขนส่ง และแผนผังแสดงโครงกำรกิจกำรสำธำรณูปโภค ด ำเนินกำรพัฒนำให้สอดคล้อง
กับควำมเร่งด่วนและล ำดับควำมส ำคัญตำมผังเมืองรวมนี้ 
 

 ข้อ ๓๓ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวมนี้ จึงได้ก ำหนดวิธีด ำเนินกำร ดังต่อไปนี้ 
 (๑)  ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทำงในกำรควบคุมกำรใช้ประโยชน์ที่ดินปฏิบัติให้เป็นไป
ตำมข้อก ำหนดนี้ 
 (๒)  ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดท ำแผนพัฒนำพ้ืนที่ และงบประมำณเพ่ือ
พัฒนำเมืองตำมแผนผังแสดงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในอนำคต แผนผังแสดงที่โล่ง แผนผังแสดงโครงกำร
คมนำคมและขนส่ง แผนผังแสดงโครงกำรกิจกำรสำธำรณูปโภค และแผนผังแสดงโครงกำรกิจกำร
สำธำรณูปโภคเพ่ือกำรระบำยน้ ำ โดยผ่ำนส ำนักงบประมำณ โดยยึดแนวทำงที่ก ำหนดไว้ในผังเมืองรวมนี้
เป็นหลัก 
 (๓)  ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทำงในกำรพิจำรณำจัดเก็บภำษีบ ำรุงท้องที่ ให้สอดคล้อง
กับประเภทกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน และพิจำรณำยกเว้นกำรจัดเก็บภำษีดังกล่ำวส ำหรับที่ดินของเอกชน 
ที่ก ำหนดให้เป็นที่โล่ง โครงกำรคมนำคมและขนส่ง โครงกำรกิจกำรสำธำรณูปโภค และโครงกำรกิจกำร
สำธำรณูปโภคเพ่ือกำรระบำยน้ ำ ตำมท่ีได้ก ำหนดไว้ในผังเมืองรวม 
 (๔) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรออกใบอนุญำตปลูกสร้ำง 
ดัดแปลง ต่อเติมอำคำร และประกอบกิจกำรส ำหรับกิจกำรอ่ืนในแต่ละบริเวณ พิจำรณำมำตรกำรป้องกัน
บรรเทำปัญหำและผลกระทบจำกกำรประกอบกิจกำรต่อประชำชน รวมถึงกำรควบคุมให้ด ำเนินกำรตำม
มำตรกำรดังกล่ำว 
 (๕) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นและหน่วยงำนที่เกี ่ยวข้องด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์  
ชี้แจงผังเมืองรวมนี้โดยทั่วถึง 
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 (๖) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลกำรใช้ประโยชน์ที่ดินระหว่ำง 
กำรบังคับใช้อย่ำงต่อเนื่อง และพิจำรณำประเมินผลกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตกำรปกครอง
ไม่น้อยกว่ำปีละหนึ่งครั้ง 
 
 ข้อ ๓๔ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนผังแสดงโครงกำรคมนำคมและขนส่งและแผนผังแสดง
โครงกำรกิจกำรสำธำรณูปโภค จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนที่ เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดท ำ
งบประมำณเพ่ือพัฒนำเมืองตำมแผนผังแสดงโครงกำรคมนำคมและขนส่ง และแผนผังแสดงโครงกำร
กิจกำรสำธำรณูปโภค โดยผ่ำนทำงส ำนักงบประมำณ และหำกโครงกำรใดที่พัฒนำในเขตผังเมืองรวมให้ยึด
แนวทำงที่ก ำหนดไว้ในผังเมืองรวมเป็นหลัก โดยให้กรมโยธำธิกำรและผังเมืองเป็นตัวกลำงในกำรจัดล ำดับ
ควำมส ำคัญของโครงกำรที่จะพัฒนำตำมแผนผังดังกล่ำว 
 

กรมโยธำธิกำรและผังเมือง 
กระทรวงมหำดไทย 
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