ข้อกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
ผังเมืองรวมนนทบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ ๒)
ข้อ 1 ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ในท้องที่จังหวัดนนทบุรี ภายในแนวเขตตามแผนที่ที่แสดงพร้อมข้อกาหนดนี้
ข้อ 2 ผังเมืองรวมนี้ มิให้ใช้บังคับแก่เขตพระราชฐานและพื้นที่ที่ได้ใช้หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ในราชการทหาร
ข้อ 3 ในข้อกาหนดนี้
“การใช้ประโยชน์ที่ดิน” หมายความว่า การใช้ที่ดินเพื่อประกอบกิจการใดๆ ไม่ว่ากิจการนั้นจะกระทาบนพื้นดิน
เหนือพื้นดิน หรือใต้พื้นดิน และไม่ว่าจะอยู่ภายในอาคารหรือนอกอาคาร
“พื้น ที่ป ระกอบการ” หมายความว่า พื้ นที่ ที่ใ ช้ป ระกอบกิจ การบนพื้ นดิน เหนื อพื้ นดิ น หรือ ใต้ พื้น ดิน และ
ให้หมายความรวมถึงพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ต่อเนื่องของกิจการไม่ว่าจะอยู่ภายในอาคารหรือนอกอาคาร
“ศูนย์ประชุม อาคารแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ” หมายความว่า อาคาร สถานที่ที่ตั้งขึ้นเพื่อให้บริการใช้สถานที่
สาหรับจัดการประชุมหรือแสดงสินค้าหรือนิทรรศการเป็นการเฉพาะ ซึ่งไม่หมายความรวมถึง ศูนย์ประชุม อาคารแสดง
สินค้า หรือนิทรรศการที่ดาเนินการโดยหน่วยงานราชการ หรือสถาบันการศึกษา
“ตลาด” หมายความว่า ตลาดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ซึ่งไม่หมายความรวมถึง โครงการ
จาหน่ายสินค้าราคาถูกที่ดาเนินการโดยหน่วยงานราชการตามนโยบายของรัฐ
“คลั ง สิ น ค้ า ”
หมายความว่ า อาคารหรื อ สถานที่ ที่ ใ ช้ เ พื่ อ เก็ บ สิ น ค้ า หรื อ รั บ ฝากสิ น ค้ า หรื อ สิ่ ง ของ
ซึ่งไม่หมายความรวมถึงอาคาร หรือสถานที่ที่ใช้เก็บสินค้า หรือสิ่งของ เพื่อรอการผลิต หรือรอการจาหน่าย ณ สถานที่
ที่เป็นที่ตั้งของอาคารพาณิชยกรรม สานักงาน อุตสาหกรรม หรือเกษตรกรรม
“การประกอบพาณิชยกรรม” หมายความว่า การประกอบธุรกิจการค้าหรือการบริการ แต่ไม่หมายความรวมถึง
คลังสินค้า โรงแรม สถานบริการ สานักงาน ตลาด สถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิงหรือก๊าซธรรมชาติ และการซื้อขายเศษวัสดุ
ข้อ 4 การวางและจัดทาผังเมืองรวมนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาจังหวัดนนทบุรี ให้เป็น
เมืองที่น่าอยู่อาศัย มีคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมที่ดี มีการพัฒนาบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐาน และมีการพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการขยายตัวของภาคการผลิต
การค้า การบริการและการลงทุน ตลอดจนดารงรักษาพื้นที่เกษตรกรรมพื้นถิ่น และวิถีชีวิตดั้งเดิมที่เป็นอัตลักษณ์ของ
ชุมชน โดยมีแนวทางในการพัฒนาและดารงรักษาจังหวัดนนทบุรี ภายในบริเวณแนวเขตตามข้อ 2 ให้สอดคล้องกับการพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
(1) ส่งเสริมและพัฒนาเมืองให้ เป็น ศูนย์กลางทางบริห าร การปกครอง และการค้า การบริการ ของจังหวัด
นนทบุรี และจังหวัดปริมณฑลใกล้เคียง
(2) ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่อาศัยที่ดี ในสภาพแวดล้อมที่ดี มีมาตรฐาน
(3) ส่งเสริมและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม ให้มีความสอดคล้อง และ
สมดุลกับการพัฒนาเมือง
(4) ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยการพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการทางสังคม
ขั้นพื้นฐาน ให้เพียงพอและได้มาตรฐาน
(5) พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง ให้สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินและเชื่อมโยงกับระบบขนส่ง
มวลชน ตลอดจนระบบคมนาคมขนส่ง ของกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ
(6) ดารงรักษาพื้นที่เกษตรกรรมพื้นถิ่นที่มีความอุดมสมบูรณ์ ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

(2)
(7) ส่ งเสริ มและบ ารุงรั กษาทรั พยากรธรรมชาติและฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตลอดจนป้องกันปัญหาจาก
ภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติ
(8) อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งศิลปกรรม สถาปัตยกรรมท้องถิ่น ที่มีคุณค่าให้คงความสง่างาม
และกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ
ข้อ 5 การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม ให้เป็นไปตามแผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต
แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง และรายการประกอบแผนผังที่แสดงพร้อมข้อกาหนดนี้
ข้อ 6 การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต ตามที่ได้จาแนกประเภท
ท้าย
ข้อกาหนดนี้ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(1) ที่ดินประเภท ย. 1 ถึง ย.3 ที่กาหนดไว้เป็นสีเหลือง ให้เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย โดยมี
วัตถุประสงค์และจาแนกเป็นบริเวณ ดังต่อไปนี้
(ก) ที่ดินประเภท ย 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและดารงรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของการอยู่อาศัย
บริเวณเขตชานเมือง และบริเวณต่อเนื่องกับพื้นที่ที่สงวนรักษาไว้สาหรับพื้นที่เกษตรกรรมพื้นถิ่น จาแนกเป็นบริเวณ
ย.1-1 ถึง ย.1-17
(ข) ที่ดินประเภท ย.2 มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการขยายตั วของที่อยู่อาศัยบริเวณโดยรอบศูนย์ชุมชน
ชานเมือง และพื้นที่ต่อเนื่องกับเขตชานเมือง จาแนกเป็นบริเวณ ย.2-1 ถึง ย.2-24
(ค) ที่ดินประเภท ย.3 มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการขยายตัว ของการอยู่ อาศัยที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี
บริเวณใกล้กับเขตการให้บริการของระบบขนส่งมวลชน และโครงข่ายคมนาคมและขนส่งขนาดใหญ่ จาแนกเป็นบริเวณ
ย.3-1 ถึง ย.3-17
(2) ที่ดินประเภท ย.4 ถึง ย.6 ที่กาหนดไว้เป็นสีส้ม ให้เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง โดยมี
วัตถุประสงค์ และจาแนกเป็นบริเวณ ดังต่อไปนี้
(ก) ที่ดินประเภท ย.4 มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการขยายตัวของที่อยู่อาศัยที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีซึ่งอยู่
ใกล้แหล่งงาน และเป็นพื้นที่ต่อเนื่องกับศูนย์กลางพาณิชยกรรมของชุมชนชานเมือง จาแนกเป็นบริเวณ ย.4-1 ถึง ย.4-14
(ข) ที่ดินประเภท ย.5 มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการอยู่อาศัยที่ยังคงสภาพแวดล้อมที่ดีในบริเวณพื้นที่
ต่อเนื่องกับเขตเมืองชั้นใน ศูนย์ชุมชนชานเมือง และอยู่ใกล้เขตการให้บริการของระบบขนส่งมวลชน จาแนกเป็นบริเวณ
ย.5-1 ถึง ย.5-22
(ค) ที่ดินประเภท ย.6 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการอยู่อาศัยที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีในบริเวณพื้นที่ชั้นใน
ศูนย์กลางหลักของเมืองและอยู่ในเขตการให้บริการของระบบขนส่งมวลชน จาแนกเป็นบริเวณ ย.6-1 ถึง ย.6–18
(3) ที่ดินประเภท ย.7 ถึง ย.8 ที่กาหนดไว้เป็นสีน้าตาล ให้เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก โดยมี
วัตถุประสงค์และจาแนกเป็นบริเวณดังต่อไปนี้
(ก) ที่ดินประเภท ย.7 มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการขยายตัวของที่อยู่อาศัยภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดี
ซึ่งอยู่บริเวณพื้นที่ศูนย์กลางชุมชนที่ต่อเนื่องกับศูนย์กลางพาณิชยกรรมหลักของเมือง และอยู่ใกล้เขตการให้บริการของ
ระบบขนส่งมวลชน จาแนกเป็นบริเวณ ย.7-1 ถึง ย.7-10
(ข) ที่ดินประเภท ย.8 มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการอยู่อาศัยและการบริการในบริเวณพื้นที่เมืองชั้นใน
และศูนย์กลางชุมชนชานเมืองโดยส่งเสริม และดารงรักษาทัศนียภาพของเมืองให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี ซึ่งอยู่ ในเขตบริการ
ของระบบขนส่งมวลชน จาแนกเป็นบริเวณ ย.8-1 ถึง ย.8-14

(3)
(4) ที่ดินประเภท พ.1 ถึง พ.4 ที่กาหนดไว้เป็นสีแดง ให้เป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรม โดย มีวัตถุประสงค์และ
จาแนกเป็นบริเวณ ดังต่อไปนี้
(ก) ที่ดินประเภท พ.1 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางพาณิชยกรรมของชุมชนที่อยู่อาศัยบริเวณชานเมือง
เพื่อกระจายกิจกรรมการค้า การบริการที่อานวยความสะดวกต่อการดารงชีวิตประจาวัน จาแนกเป็นบริเวณ พ.1-1 ถึง พ.1-5
(ข) ที่ดินประเภท พ.2 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์ชุมชนชานเมืองที่รองรับและส่งเสริมกิจกรรมทางการค้า
การบริการ และนันทนาการ ที่ก่อให้เกิดความสมดุลระหว่างที่อยู่อาศัยและแหล่งงาน จาแนกเป็นบริเวณ พ.2 - 1 ถึง พ.2 -10
(ค) ที่ดินประเภท พ.3 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์พาณิชยกรรมรองของจังหวัด ที่รองรับการขยายตัว
ของกิ จ กรรมทางการค้า การบริ การ และนั น ทนาการ ที่ให้ บริก ารแก่ ประชาชนในพื้ นที่ แ ละในบริเ วณโดยรอบเขต
การให้บริการของระบบขนส่งมวลชน จาแนกเป็นบริเวณ พ.3-1 ถึง พ.3-11
(ง) ที่ ดิ นประเภท พ.4 มี วั ตถุ ประสงค์ เพื่ อเป็ นศูนย์ พาณิ ชยกรรมหลั กของจั งหวั ดที่ รองรั บการพั ฒนา
การขยายตัวของกิจกรรมทางการค้า การลงทุนและการบริการ สาหรับประชาชนทั่วไปและพื้นที่บริเวณ โดยรอบเขตการ
ให้บริการของระบบขนส่งมวลชน ซึ่งเชื่อมต่อกับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลใกล้เคียง จาแนกเป็นบริเวณ พ.4-1 ถึง พ.4-10
(5) ที่ดินประเภท อ.1 ที่กาหนดไว้เป็นสีม่วง ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้
เป็นเขตอุตสาหกรรมทั่วไป ซึ่งสามารถบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ จาแนกเป็นบริเวณ อ.1-1 ถึง อ.1-3
(6) ที่ดินประเภท อ.2 ที่กาหนดไว้เป็นสีม่วงอ่อน ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
รองรับการกาจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และส่งเสริมการพัฒนาโรงงานที่เกี่ยวเนื่องกับการกาจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล
จาแนกเป็นบริเวณ อ.2
(7) ที่ดินประเภท อ.3 ที่กาหนดไว้เป็นสีขาวมีกรอบ และเส้นทแยงสีม่วงให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรมทั่วไป
ที่ไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม และคลังสินค้า มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่ไม่ก่อมลพิษต่อชุมชน
หรือสิ่งแวดล้อม และรองรับการขยายตัวของกิจกรรมการเก็บและการกระจายสินค้า จาแนกเป็นบริเวณ อ.3
(8) ที่ดิน ประเภท ก.1 ถึง ก.3 ที่กาหนดไว้เป็นสี เขียว ให้ เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม โดยมี
วัตถุประสงค์จาแนกเป็นบริเวณบริเวณ ดังต่อไปนี้
(ก) ที่ดินประเภท ก.1 มีวัตถุประสงค์เพื่อสงวนรักษาสภาพทางธรรมชาติ ระบบนิเวศน์สิ่งแวดล้อม
ให้เอื้อต่อการส่งเสริม สนับสนุนพื้นที่สวนไม้ผลพื้นถิ่นของจังหวัด ตลอดจนคงคุณค่าของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมดั้งเดิมของ
พื้นที่ จาแนกเป็นบริเวณ ก.1-1 ถึง ก.1-7
(ข) ที่ดิน ประเภท ก.2 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่ งเสริม สนับสนุนพื้นที่เกษตรกรรม ส่ งเสริมเศรษฐกิจ
การเกษตร และรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติให้มีความสมดุล จาแนกเป็นบริเวณ ก.2-1 ถึง ก.2-13
(ค) ที่ดินประเภท ก.3 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นชุมชนและศูนย์กลางการให้บริการทางสังคม ส่งเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชนในพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมตลอดจนรองรับกิจการอื่นที่จาเป็นสาหรับชุมชน จาแนกเป็นบริเวณ ก.3-1 ถึง ก.3-7
(9) ที่ดินประเภท ก.4 ที่กาหนดไว้เป็นสีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและ
เกษตรกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อสงวนรักษาสภาพทางธรรมชาติของพื้นที่เกษตรกรรมในบริเวณที่มีข้อจากัดด้านการ
ระบายน้า และมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นและ
วิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชน จาแนกเป็นบริเวณ ก .4
(10) ที่ดินประเภท ล.1 ถึง ล.2 ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน ให้เป็นที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์จาแนกเป็นบริเวณดังต่อไปนี้

(4)
(ก) ที่ดินประเภท ล.1 มีวัตถุประสงค์ให้เป็นพื้นที่โล่งริมแม่น้า ลาคลอง เพื่อเป็นการส่งเสริม รักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมสภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์ริมฝั่ง และป้องกัน รักษาแนวลาน้าตามธรรมชาติ จาแนกเป็น
บริเวณ ล.1-1 ถึง ล.1-25
(ข) ที่ ดิ น ประเภท ล.2 มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ การนั น ทนาการ หรื อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การนั น ทนาการ
สาธารณประโยชน์ และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม จาแนกเป็นบริเวณ ล.2-1 ถึง ล.2-2
(11) ที่ดินประเภท ศษ. ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา มีวัตถุประสงค์
เพื่ อ การศึ ก ษาหรื อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การศึ ก ษา สถาบั น ราชการ การสาธารณู ป โภค หรื อ สาธารณู ป การหรื อ กิ จ การ
สาธารณประโยชน์ จาแนกเป็นบริเวณ ศษ.-1 ถึง ศษ.-75
(12) ที่ ดิน ประเภท ศ. ที่ก าหนดไว้ เ ป็น สี น้าตาลอ่ อน ให้ เ ป็น ที่ ดิน ประเภทอนุรั ก ษ์เ พื่ อส่ ง เสริ มเอกลั ก ษณ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์ ส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมท้องถิ่น การท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ การอยู่อาศัย การศาสนา สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ จาแนกเป็นบริเวณ ศ.-1 ถึง ศ.-6
(13) ที่ดินประเภท ศน. ที่กาหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันศาสนา มีวัตถุประสงค์เพื่อการ
ศาสนา หรือเกี่ยวข้องกับการศาสนา กิจการเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาของชุมชน สถาบันราชการ การสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการหรือกิจการสาธารณประโยชน์ จาแนกเป็นบริเวณ ศน.-1 ถึง ศน.-105
(14) ที่ดินประเภท ส. ที่กาหนดไว้เป็นสีน้าเงิน ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภค และ
สาธารณูป การ มีวัตถุป ระสงค์ให้ ใช้ประโยชน์ ที่ดิน เพื่อเป็นสถาบันราชการและการดาเนินกิจการของรัฐ ที่เกี่ยวกับ
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการหรือกิจการสาธารณประโยชน์ จาแนกเป็นบริเวณ ส.-1 ถึง ส.-41
ข้อ 7 ที่ดินประเภท ย.1 เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและดารงรักษา
สภาพแวดล้ อ มที่ ดี ข องการอยู่ อ าศั ย บริ เ วณเขตชานเมื อ ง และบริ เ วณต่ อ เนื่ อ งกั บ พื้ น ที่ ส งวนรั ก ษาไว้ ส าหรั บ พื้ น ที่
เกษตรกรรมพื้นถิ่น
ที่ดินประเภทนี้ ยกเว้นบริเวณ ย.1-10, ย.1-11 และ ย.1-14 ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด
ดังต่อไปนี้
(1) โรงงานทุกจาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่ โรงงานตามประเภท ชนิด และจาพวกที่กาหนดให้
ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายข้อกาหนดนี้ ซึ่งไม่ใช่โรงงานประเภทห้องแถว ตึกแถว และโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน
(2) คลังน้ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง เพื่อ
การจาหน่าย
(3) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียม
เหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(4) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร สุนัข แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(5) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน เว้นแต่การก่อสร้างทดแทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม
(6) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(7) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(8) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(9) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(10) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรม

(5)
(11) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย เว้นแต่
(ก) การจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาด
เขตทางไม่น้อยกว่า 10 เมตร
(ข) การจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยประเภทบ้านแถว ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง ไม่น้อยกว่า 12 เมตร
(12) การอยู่อาศัยประเภทบ้านแถว ห้องแถว ตึกแถว เว้นแต่การอยู่อาศัยประเภทบ้านแถว ห้องแถว ตึกแถว
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะทีม่ ีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 10 เมตร
(13) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม ประเภทอาคารขนาดใหญ่
(14) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 100 ตารางเมตร เว้นแต่ที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน
100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 300 ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 12 เมตร และมี
ที่ว่างหน้าอาคารไม่น้อยกว่า 6 เมตร
(15) สานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 100 ตารางเมตร เว้นแต่
(ก) สานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 300 ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนน
สาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 12 เมตร
(ข) สานักงานที่ใช้ประโยชน์เป็นสโมสรของโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย ซึ่งอยู่ภายในพื้นที่
โครงการจัดสรรที่ดินที่ไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่
(16) คลังสินค้า สถานีขนส่งสินค้า หรือประกอบกิจการรับส่งสินค้า
(17) ศูนย์ประชุม อาคารแสดงสินค้า หรือนิทรรศการ
(18) ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 1,000 ตารางเมตร เว้นแต่ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 1,000 ตารางเมตร
แต่ไม่เกิน 2,500 ตารางเมตร และตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 12 เมตร
(19) โรงฆ่าสัตว์หรือโรงพักสัตว์ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจาหน่ายเนื้อสัตว์
(20) สวนสนุกหรือสวนสัตว์
(21) สนามแข่งรถ
(22) สนามยิงปืน
(23) กาจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(24) กาจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
(25) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า
(26) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
(27) ที่พักอาศัยชั่วคราวสาหรับคนงาน เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ในหน่วยงานก่อสร้างหรือภายในระยะไม่เกิน 200 เมตร
จากบริเวณเขตก่อสร้าง เพื่อประโยชน์แก่โครงการก่อสร้างนั้น
ที่ดินประเภทนี้ ในบริเวณ ย.1-10, ย.1-11 และ ย.1-14 ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด
ดังต่อไปนี้
(1) โรงงานทุกจาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
(2) การทาผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน
(3) คลังน้ ามันและสถานที่เก็บรั กษาน้ามัน ลั กษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้ว ยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิ ง
เพื่อการจาหน่าย

(6)
(4) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียม
เหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(5) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร สุนัข แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(6) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน เว้นแต่การก่อสร้างทดแทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม
(7) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(8) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(9) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(10) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(11) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรม
(12) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย เว้นแต่การจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ที่ตั้งอยู่
ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 10 เมตร
(13) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยประเภทบ้านแถว
(14) การอยู่อาศัยประเภทบ้านแถว ห้องแถว ตึกแถว
(15) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม ประเภทอาคารขนาดใหญ่
(16) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 100 ตารางเมตร
(17) สานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 100 ตารางเมตร เว้นแต่สานักงานที่ใช้ประโยชน์เป็นสโมสรของ
โครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย ซึ่งอยู่ภายในพื้นที่โครงการจัดสรรที่ดินที่ไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่
(18) คลังสินค้า สถานีขนส่งสินค้า หรือประกอบกิจการรับส่งสินค้า
(19) ศูนย์ประชุม อาคารแสดงสินค้า หรือนิทรรศการ
(20) ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 1,000 ตารางเมตร เว้นแต่ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 1,000 ตารางเมตร
แต่ไม่เกิน 2,500 ตารางเมตร และตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 12 เมตร
(21) โรงฆ่าสัตว์หรือโรงพักสัตว์ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจาหน่ายเนื้อสัตว์
(22) สถานีขนส่งผู้โดยสาร
(23) สวนสนุกหรือสวนสัตว์
(24) สนามแข่งรถ
(25) สนามยิงปืน
(26) กาจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(27) กาจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
(28) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า
(29) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
(30) ที่พักอาศัยชั่วคราวสาหรับคนงาน เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ในหน่วยงานก่อสร้างหรือภายในระยะไม่เกิน 200 เมตร
จากบริเวณเขตก่อสร้าง เพื่อประโยชน์แก่โครงการก่อสร้างนั้น

(7)
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(1) มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินไม่เกิน 1.5 : 1 ทั้งนี้ ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หากมีการ
แบ่งแยก หรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยก
หรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน 1.5 : 1
(2) มีอัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 แต่อัตราส่วนของที่ว่างต้องไม่ต่ากว่าเกณฑ์ขั้นต่า
ของที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ทั้งนี้ ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หากมีการ
แบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่ง
โอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และให้มีพื้นที่น้าซึมผ่านได้เพื่อปลูกต้นไม้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ว่าง
(3) ให้ดาเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 12 เมตร เว้นแต่อาคารที่ใช้ประโยชน์เพื่อ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์ การวัดความสูงให้วัดจากระดับถนนถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
ข้อ 8 ที่ดินประเภท ย.2 เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการขยายตัวของ
ที่อยู่อาศัยบริเวณโดยรอบศูนย์ชุมชนชานเมือง และพื้นที่ต่อเนื่องกับเขตชานเมือง
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(1) โรงงานทุกจาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และจาพวกที่กาหนดให้
ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายข้อกาหนดนี้ และโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน
(2) คลังน้ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
(3) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่บรรจุก๊าซโตรเลียมเหลวประเภท
ห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(4) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร สุนัข แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(5) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน เว้นแต่การก่อสร้างทดแทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม
(6) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม เว้นแต่โรงแรมประเภท 1 และโรงแรมประเภท 2 ที่ตั้งอยู่ริมถนน
สาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 16 เมตร
(7) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(8) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(9) จั ด สรรที่ ดิ น เพื่ อ ประกอบพาณิ ช ยกรรม เว้ น แต่ ก ารจั ด สรรที่ ดิ น เพื่ อ ประกอบพาณิ ช ยกรรมประเภท
ห้องแถว หรือตึกแถว ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 18 เมตร
(10) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย ประเภทบ้านแถว ห้องแถว หรือตึกแถว เว้นแต่การจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
ประเภทบ้านแถว ห้องแถวหรือตึกแถว ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 12 เมตร
(11) การอยู่อาศัยประเภทบ้านแถว ห้องแถว ตึกแถว และอาคารอยู่อาศัยรวม เว้นแต่
(ก) การอยู่ อาศัยประเภทบ้ านแถว ห้ อ งแถว หรือตึ กแถว ที่ ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มี ขนาดเขตทาง
ไม่น้อยกว่า 10 เมตร
(ข) การอยู่อาศัยประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม ที่มีพื้นที่อาคารรวมไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริม
ถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 12 เมตร
(12) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด

(8)
(13) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 500 ตารางเมตรขึ้นไป เว้นแต่การประกอบพาณิชยกรรม
ที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 500 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ไม่น้อยกว่า 12 เมตร และมีที่ว่างด้านหน้าอาคารไม่น้อยกว่า 6 เมตร
(14) สานักงาน ที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 300 ตารางเมตร เว้นแต่
(ก) สานักงานประเภทห้องแถว หรือตึกแถว ที่มีพื้นที่ประกอบการไม่เกิน 300 ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริม
ถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 10 เมตร
(ข) สานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 300 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 500 ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนน
สาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 12 เมตร
(ค) ส านั ก งานที่ใ ช้ป ระโยชน์ เ ป็น สโมสรของโครงการจั ดสรรที่ ดิน เพื่ ออยู่ อาศัย ซึ่ งอยู่ ภ ายในพื้ น ที่
โครงการจัดสรรที่ดิน ที่ไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่
(15) คลังสินค้า สถานีขนส่งสินค้า หรือประกอบกิจการรับส่งสินค้า
(16) ศูนย์ประชุม อาคารแสดงสินค้า หรือนิทรรศการ เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า
30 เมตร
(17) ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 1,000 ตารางเมตร เว้นแต่ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 1,000 ตารางเมตร
แต่ไม่เกิน 2,500 ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 12 เมตร
(18) โรงฆ่าสัตว์หรือโรงพักสัตว์ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจาหน่ายเนื้อสัตว์
(19) สวนสนุกหรือสวนสัตว์
(20) สนามแข่งรถ
(21) สนามยิงปืน
(22) กาจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(23) กาจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
(24) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า
(25) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
(26) ที่พักอาศัยชั่วคราวสาหรับคนงาน เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ในหน่วยงานก่อสร้างหรือภายในระยะไม่เกิน 200 เมตร
จากบริเวณเขตก่อสร้าง เพื่อประโยชน์แก่โครงการก่อสร้างนั้น
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(1) มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินไม่ เกิน 2 : 1 ทั้งนี้ ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หากมีการ
แบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือ
แบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน 2 : 1
(2) มีอัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 แต่อัตราส่วนของที่ว่างต้องไม่ต่ากว่าเกณฑ์
ขั้นต่าของที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ทั้งนี้ ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว
หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้ งก็ตาม อัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมของที่ดินแปลงที่เกิดจากการ
แบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 และให้มีพื้นที่น้าซึมผ่านได้เพื่อปลูกต้นไม้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของพื้นที่ว่าง
(3) ที่ดินตามแนวทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนนกาญจนาภิเษก (ตลิ่งชัน-บางบัว ทอง) ให้ มีที่ว่างตาม
แนวขนานเขตทางไม่น้อยกว่า 6 เมตร

(9)
(4) ให้ดาเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 12 เมตร เว้นแต่อาคารที่ใช้ประโยชน์เพื่อ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์ การวัดความสูงให้วัดจากระดับถนนถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
ข้อ 9 ที่ดินประเภท ย.3 เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการขยายตัว ของ
การอยู่อาศัยที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี บริเวณใกล้กับเขตการให้บริการของระบบขนส่งมวลชน และโครงข่ายคมนาคมและ
ขนส่งขนาดใหญ่
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(1) โรงงานทุกจาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และจาพวกที่กาหนดให้
ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายข้อกาหนดนี้ และโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน
(2) คลังน้ ามันและสถานที่เก็บรั กษาน้ามัน ลั กษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้ว ยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิ ง
เพื่อการจาหน่าย
(3) คลั ง ก๊ า ซปิ โ ตรเลี ย มเหลว สถานที่ บ รรจุ ก๊ า ซปิ โ ตรเลี ย มเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่ บ รรจุ ก๊ า ซ
ปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(4) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร สุนัข แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่า ด้วยการสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(5) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน เว้นแต่การก่อสร้างทดแทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม
(6) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 16 เมตร
หรือตั้งอยู่ภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(7) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อย
กว่า 16 เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน หรือโรงมหรสพซึ่งเป็น
กิจการที่เป็นส่วนหนึ่งของการประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
(8) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(9) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว หรือตึกแถว เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มี
ขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 12 เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(10) จัดสรรที่ดิน เพื่อการอยู่อาศัย ประเภทห้องแถว หรือตึกแถว เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาด
เขตทางไม่น้อยกว่า 12 เมตร
(11) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว หรือตึกแถว เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 10 เมตร
(12) การอยู่อาศัยประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม หรืออาคารชุด ที่มีพื้นที่อาคารรวมเกิน 1,000 ตารางเมตร เว้นแต่
(ก) การอยู่อาศัยประเภทอาคารอยู่อาศัยรวมหรืออาคารชุดที่มีพื้นที่อาคารรวมเกิน 1,000 ตารางเมตร
แต่ไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 10 เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ
500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(ข) การอยู่อาศัยประเภทอาคารอยู่อาศัยรวมหรืออาคารชุดที่มีพื้นที่อาคารรวมเกิน 2,000 ตารางเมตร
แต่ไม่เกิน 5,000 ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 12 เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ
500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(13) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 500 ตารางเมตร เว้นแต่

( 10 )
(ก) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 500 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 10 เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณโดยรอบ
สถานีไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(ข) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 1,000 ตารางเมตร แต่ ไม่เกิน 2,000
ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 12 เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ 500 เมตร จาก
บริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(14) สานักงาน ที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 500 ตารางเมตร เว้นแต่
(ก) สานักงานประเภทห้องแถวหรือตึกแถว ที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 500 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน
1,000 ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 10 เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ 500 เมตร
จากบริเวณโดยรอบสถานีไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(ข) สานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 500 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริม
ถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 12 เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีไฟฟ้า
ขนส่งมวลชน
(ค) สานักงานที่ใช้ประโยชน์เป็นสโมสรของโครงการจัดสรรที่ดินเพื่ออยู่อาศัยซึ่งอยู่ภายในพื้นที่โครงการ
จัดสรรที่ดินที่ไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
(15) คลังสินค้า สถานีขนส่งสินค้า หรือการประกอบกิจการรับส่งสินค้า
(16) ศูนย์ประชุม อาคารแสดงสินค้า หรือนิทรรศการ เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อย
กว่า 30 เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(17) ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 1,000 ตารางเมตร เว้นแต่ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 1,000 ตารางเมตร
แต่ไม่เกิน 2,500 ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 12 เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ 500
เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(18) โรงฆ่าสัตว์หรือโรงพักสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจาหน่ายเนื้อสัตว์
(19) สถานีขนส่งผู้โดยสาร เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 16 เมตร หรือตั้งอยู่
ภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(20) สวนสนุก เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 30 เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ 500
เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน และมีที่ว่างโดยรอบจากแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 12 เมตร เพื่อปลูกต้นไม้
(21) สวนสัตว์
(22) สนามแข่งรถ
(23) สนามยิงปืน
(24) กาจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(25) กาจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
(26) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า
(27) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 100 ตารางเมตร เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มี
ขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 16 เมตร และไม่ก่อให้เกิดเหตุราคาญ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
(28) ที่พักอาศัยชั่วคราวสาหรับคนงาน เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ในหน่วยงานก่อสร้างหรือภายในระยะไม่เกิน 200 เมตร
จากบริเวณเขตก่อสร้างเพื่อประโยชน์แก่โครงการก่อสร้างนั้น

( 11 )
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(1) มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินไม่เกิน 3 : 1 ทั้งนี้ ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หากมีการ
แบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือ
แบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน 3 : 1
(2) มีอัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 แต่อัตราส่วนของที่ว่างต้องไม่ต่ากว่าเกณฑ์
ขั้นต่าของที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ทั้งนี้ ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว
หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ ตาม อัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมของที่ดินแปลงที่เกิดจากการ
แบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 และให้มีพื้นที่น้าซึมผ่านได้เพื่อปลูกต้นไม้ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของพื้นที่ว่าง
(3) การใช้ประโยชน์ที่ดินที่ตั้งอยู่ ภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
ให้วัดระยะจากแนวเขตชานชาลาหรือสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
ข้อ 10 ที่ดินประเภท ย.4 เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการขยายตัวของ
ที่อยู่อาศัยที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีซึ่งอยู่ใกล้แหล่งงานและเป็นพื้นที่ต่อเนื่องกับศูนย์กลางพาณิชยกรรมของชุมชนชานเมือง
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(1) โรงงานทุกจาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และจาพวกที่กาหนดให้
ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายข้อกาหนดนี้ และโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน
(2) คลังน้ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
(3) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(4) การเลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร สุนัข แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(5) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน เว้นแต่การก่อสร้างทดแทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม
(6) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 16 เมตร
(7) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า
16 เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน หรือโรงมหรสพซึ่งเป็นกิจการที่
เป็นส่วนหนึ่งของการประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
(8) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบการอุตสาหกรรม
(9) การอยู่อาศัยประเภทอาคารอยู่อาศัยรวมหรืออาคารชุด ที่มีพื้นที่อาคารรวมเกิน 1,000 ตารางเมตร เว้นแต่
(ก) การอยู่อาศัยประเภทอาคารอยู่อาศัยรวมหรืออาคารชุด ที่มีพื้นที่อาคารรวมเกิน 1,000 ตารางเมตร
แต่ไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 10 เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ 500
เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(ข) การอยู่อาศัยประเภทอาคารอยู่อาศัยรวมหรืออาคารชุด ที่มีพื้นที่อาคารรวมเกิน 2,000 ตารางเมตร
แต่ไม่เกิน 5,000 ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 12 เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ
500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

( 12 )
(ค) การอยู่อาศัยประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม หรืออาคารชุดที่มีพื้นที่อาคารรวมเกิน 5,000 ตารางเมตร
แต่ไม่เกิน 10,000 ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 12 เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ
500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(10) การประกอบพาณิชยกรรม ที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 1,000 ตารางเมตร เว้นแต่
(ก) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 1,000 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 10 เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานี
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(ข) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 2,000 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 5,000 ตารางเมตร
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 12 เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานี
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(11) สานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 500 ตารางเมตร เว้นแต่
(ก) ส านั กงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 500 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนน
สาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 10 เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(ข) ส านักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 1,000 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนน
สาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 12 เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(ค) ส านั กงานที่ใช้ ป ระโยชน์ เป็นสโมสรของโครงการจัดสรรที่ดิน เพื่ออยู่อาศั ย ซึ่งอยู่ภ ายในพื้น ที่
โครงการจัดสรรที่ดิน ที่ไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
(12) คลังสินค้า สถานีขนส่งสินค้า หรือการประกอบกิจการรับส่งสินค้า
(13) ศูนย์ประชุม อาคารแสดงสินค้า หรือนิทรรศการ เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า
30 เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(14) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์
(15) ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 1,000 ตารางเมตร เว้นแต่
(ก) ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 1,000 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 2,500 ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริม
ถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 10 เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานี
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(ข) ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 2,500 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 5,000 ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริม
ถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 12 เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานี
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(16) โรงฆ่าสัตว์หรือโรงพักสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจาหน่ายเนื้อสัตว์
(17) สถานีขนส่งผู้โดยสาร เว้นแต่ที่ตั้งอยู่บนถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 16 เมตร หรือตั้งอยู่
ภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(18) สวนสนุก เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 30 เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ
500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน และมีที่ว่างโดยรอบจากแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 12 เมตร
เพื่อปลูกต้นไม้
(19) สวนสัตว์
(20) สนามแข่งรถ
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(21) สนามยิงปืน
(22) กาจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(23) กาจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
(24) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 16 เมตร
(25) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 100 ตารางเมตร เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มี
ขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 16 เมตร และไม่ก่อให้เกิดเหตุราคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
(26) ที่พักอาศัยชั่วคราวสาหรับคนงาน เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ในหน่วยงานก่อสร้างหรือภายในระยะไม่เกิน 200 เมตร
จากบริเวณเขตก่อสร้างเพื่อประโยชน์แก่โครงการก่อสร้างนั้น
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(1) มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินไม่เกิน 3.5 : 1 ทั้งนี้ ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หากมีการ
เปลี่ยนแปลงแยกหรือแบ่งโอน ไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินของที่ดินแปลงที่เกิดจากการ
แบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน 3.5 : 1
(2) มีอัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 แต่อัตราส่วนของที่ว่างต้องไม่ต่ากว่าเกณฑ์ขั้นต่า
ของที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ทั้งนี้ ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ ประโยชน์แล้ว หากมีการ
แบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่ง
โอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 และให้มีพื้นที่น้าซึมผ่านได้เพื่อปลูกต้นไม้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ว่าง
(3) ที่ดินตามแนวทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนนกาญจนาภิเษก (ตอนตลิ่งชัน -บางบัวทอง) ให้มีที่ว่างตาม
แนวขนานเขตทางไม่น้อยกว่า 6 เมตร
(4) การใช้ประโยชน์ที่ดินที่ตั้งอยู่ ภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
ให้วัดระยะจากแนวเขตชานชาลาหรือสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
ข้อ 11 ที่ดินประเภท ย.5 เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการอยู่
อาศัยที่ยังคงสภาพแวดล้ อมที่ดี ในบริ เวณพื้น ที่ต่อเนื่องกับเขตเมืองชั้นใน ศูนย์ชุมชนชานเมือง และอยู่ใกล้เขตการ
ให้บริการของระบบขนส่งมวลชน
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(1) โรงงานทุกจาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และจาพวกที่กาหนดให้
ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายข้อกาหนดนี้ และโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน
(2) คลังน้ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
(3) คลั ง ก๊ า ซปิ โ ตรเลี ย มเหลว สถานที่ บ รรจุ ก๊ า ซปิ โ ตรเลี ย มเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่ บ รรจุ ก๊ า ซ
ปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(4) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร สุนัข แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(5) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน เว้นแต่การก่อสร้างทดแทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม
(6) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 16 เมตร
(7) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อย
กว่า 16 เมตร หรือโรงมหรสพซึ่งเป็นกิจการที่เป็นส่วนหนึ่งของการประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
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(8) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบการอุตสาหกรรม
(9) การอยู่อาศัยประเภทอาคารอยู่อาศัยรวมหรืออาคารชุด ที่มีพื้นที่อาคารรวมเกิน 1,000 ตารางเมตร เว้นแต่
(ก) การอยู่อาศัยประเภทอาคารอยู่อาศัยรวมหรืออาคารชุด ที่มีพื้นที่อาคารรวมเกิน 1,000 ตารางเมตร
แต่ไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 10 เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ
500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(ข) การอยู่อาศัยประเภทอาคารอยู่อาศัยรวมหรืออาคารชุด ที่มีพื้นที่อาคารรวมเกิน 2,000 ตารางเมตร
แต่ไม่เกิน 5,000 ตารางเมตร ในบริเวณ ย.5-1 ถึง ย.5-5, ย.5-8, ย.5-10, ย.5-14 และ ย.5-15 ที่ตั้งอยู่ริมถนน
สาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 10 เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชน
(ค) การอยู่อาศัยประเภทอาคารอยู่อาศัยรวมหรืออาคารชุด ที่มีพื้นที่อาคารรวมเกิน 2,000 ตารางเมตร
แต่ไม่เกิน 5,000 ตารางเมตร ในบริเวณ ย.5-6, ย.5-7, ย.5-9, ย.5-11 ถึง ย.5-13, ย.5-16 ถึง ย.5-22 ที่ตั้งอยู่ริม
ถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 12 เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานี
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(ง) การอยู่อาศัยประเภทอาคารอยู่อาศัยรวมหรืออาคารชุด ที่มีพื้นที่อาคารรวมเกิน 5,000 ตารางเมตร
แต่ไม่เกิน 10,000 ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 12 เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ
500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(10) การประกอบพาณิชยกรรม ที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 2,000 ตารางเมตร เว้นแต่
(ก) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 2,000 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 5,000 ตารางเมตร
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 12 เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานี
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(ข) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 5,000 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 10,000 ตารางเมตร
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 16 เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานี
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(11) สานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 1,000 ตารางเมตร เว้นแต่
(ก) สานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 1,000 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนน
สาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 12 เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชน
(ข) สานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 2,000 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 5,000 ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนน
สาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 14 เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชน
(ค) ส านั ก งานที่ใ ช้ป ระโยชน์ เ ป็น สโมสรของโครงการจั ดสรรที่ ดิน เพื่ ออยู่ อาศัย ซึ่ งอยู่ ภ ายในพื้ น ที่
โครงการจัดสรรที่ดินที่ไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
(12) คลังสินค้า สถานีขนส่งสินค้า หรือการประกอบกิจการรับส่งสินค้า
(13) ศูนย์ประชุม อาคารแสดงสินค้า หรือนิทรรศการ เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อย
กว่า 30 เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(14) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์

( 15 )
(15) ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 1,000 ตารางเมตร เว้นแต่
(ก) ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 1,000 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 2,500 ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนน
สาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 10 เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชน
(ข) ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 2,500 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 5,000 ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนน
สาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 12 เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชน
(16) โรงฆ่าสัตว์หรือโรงพักสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจาหน่ายเนื้อสัตว์
(17) สถานีขนส่งผู้โดยสาร เว้นแต่ที่ตั้งอยู่บนถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 16 เมตร
(18) สวนสนุก เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 30 เมตร และมีที่ว่างโดยรอบจาก
แนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 12 เมตร เพื่อปลูกต้นไม้
(19) สวนสัตว์
(20) สนามแข่งรถ
(21) สนามยิงปืน
(22) กาจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(23) กาจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
(24) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 16 เมตร
(25) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 100 ตารางเมตร เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มี
ขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 16 เมตร และไม่ก่อให้เกิดเหตุราคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
(26) ที่พักอาศัยชั่วคราวสาหรับคนงาน เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ในหน่วยงานก่อสร้าง หรือภายในระยะไม่เกิน 200 เมตร
จากบริเวณเขตก่อสร้าง เพื่อประโยชน์แก่โครงการก่อสร้างนั้น
ที่ดิน ตามแนวทางหลวงพิ เศษหมายเลข 9 ถนนกาญจนาภิ เษก (ถนนตลิ่ งชั น -บางบัว ทอง) ให้ มี ที่ว่ างตาม
แนวขนานเขตทางไม่น้อยกว่า 6 เมตร
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(1) มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินไม่เกิน 4.5 : 1 ทั้งนี้ ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หากมีการแบ่ง
หรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอน
ทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน 4.5 : 1
(2) มีอัต ราส่ว นของที่ว่า งต่อ พื้น ที่อ าคารรวมไม่น้อ ยกว่า ร้อ ยละ 8 แต่อัต ราส่ว นของที่ว่า งต้อ งไม่ต่ากว่า
เกณฑ์ขั้น ต่าของที่ว่า งอัน ปราศจากสิ่ง ปกคลุม ตามกฎหมายว่า ด้ว ยการควบคุมอาคาร ทั้งนี้ ที่ดิน แปลงใดที่ไ ด้ใ ช้
ประโยชน์แล้ว หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมของที่ดิน
แปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกัน ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 8 และให้มีพื้นที่น้าซึมผ่านได้ เพื่อ
ปลูกต้นไม้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ว่าง
(3) ที่ดินตามแนวทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนนกาญจนาภิเษก (ถนนตลิ่งชัน -บางบัวทอง) ให้มีที่ว่างตาม
แนวขนานเขตทางไม่น้อยกว่า 6 เมตร
(4) การใช้ประโยชน์ที่ดินที่ตั้งอยู่ ภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
ให้วัดระยะจากแนวเขตชานชาลาหรือสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
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ข้อ 12 ที่ดินประเภท ย.6 เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการอยู่อาศัย
ที่ดีสภาพแวดล้อมที่ดี ในบริเวณพื้นที่ชั้นใน ศูนย์กลางหลักของเมืองและอยู่ในเขตการให้บริการของระบบขนส่งมวลชน
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(1) โรงงานทุกจาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และจาพวกที่กาหนดให้
ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายข้อกาหนดนี้ และโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน
(2) คลังน้ามัน และสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
(3) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(4) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร สุนัข แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(5) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน เว้นแต่การก่อสร้างทดแทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม
(6) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 20 เมตร หรือ
ตั้งอยู่ภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(7) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า
16 เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน หรือโรงมหรสพ ซึ่งเป็น
กิจการที่เป็นส่วนหนึ่งของการประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
(8) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบการอุตสาหกรรม
(9) การอยู่อาศัยประเภทอาคารอยู่อาศัยรวมหรืออาคารชุด ที่มีพื้นที่อาคารรวมเกิน 2,000 ตารางเมตร เว้นแต่
(ก) การอยู่อาศัยประเภทอาคารอยู่อาศัยรวมหรืออาคารชุด ที่มีพื้นที่อาคารรวมเกิน 2,000 ตารางเมตร
แต่ไม่เกิน 5,000 ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 10 เมตร หรือตั้งอยู่ภ ายใน
ระยะ 500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(ข) การอยู่อาศัยประเภทอาคารที่อยู่อาศัยรวมหรืออาคารชุด ที่มีพื้นที่อาคารรวมเกิน 5,000 ตารางเมตร
แต่ไม่เกิน 10,000 ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 12 เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ
500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(10) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 5,000 ตารางเมตร เว้นแต่การประกอบพาณิชยกรรมที่
มีพื้นที่ประกอบการเกิน 5,000 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 10,000 ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ไม่น้อยกว่า 16 เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(11) สานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 1,000 ตารางเมตร เว้นแต่
(ก) สานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 1,000 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่
ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 12 เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานี
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(ข) สานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 2,000 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 5,000 ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่
ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 14 เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานี
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(12) คลังสินค้า สถานีขนส่งสินค้า หรือประกอบกิจการรับส่งสินค้า
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(13) ศูนย์ประชุม อาคารแสดงสินค้า หรือนิทรรศการ เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า
30 เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(14) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์
(15) ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 1,000 ตารางเมตร เว้นแต่
(ก) ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 1,000 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 2,500 ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ
ที่มีขนาดเขตทาง ไม่น้อยกว่า 10 เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(ข) ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 2,500 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 5,000 ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ
ที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 12 เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(16) โรงฆ่าสัตว์หรือโรงพักสัตว์ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจาหน่ายเนื้อสัตว์
(17) สถานีขนส่งผู้โดยสาร เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 16 เมตร หรือตั้งอยู่ภายใน
ระยะ 500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(18) สวนสนุก เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 30 เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ 500
เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน และมีที่ว่างโดยรอบจากแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 12 เมตร เพื่อปลูกต้นไม้
(19) สวนสัตว์
(20) สนามแข่งรถ
(21) สนามยิงปืน
(22) กาจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(23) กาจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
(24) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 16 เมตร
(25) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 100 ตารางเมตร เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มี
ขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 16 เมตร และไม่ก่อให้เกิดเหตุราคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
(26) ที่พักอาศัยชั่วคราวสาหรับคนงาน เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ในหน่วยงานก่อสร้างหรือภายในระยะไม่เกิน 200 เมตร
จากบริเวณเขตก่อสร้างเพื่อประโยชน์แก่โครงการก่อสร้างนั้น
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(1) มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินไม่เกิน 5 : 1 ทั้งนี้ ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หากมีการ
แบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือ
แบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน 5 : 1
(2) มีอัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมไม่น้อยกว่ าร้อยละ 7 แต่อัตราส่วนของที่ว่าง ต้องไม่ต่ากว่าเกณฑ์
ขั้น ต่าของที่ว่างอันปราศจากสิ่ งปกคลุมตามกฎหมายว่าด้ว ยการควบคุมอาคาร ทั้งนี้ ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์
แล้ว หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมของที่ดินแปลงที่เกิดจาก
การแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกัน ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 และให้มีพื้นที่น้าซึมผ่านได้เพื่อปลูกต้นไม้ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของพื้นที่ว่าง
(3) การใช้ประโยชน์ที่ดินที่ตั้งอยู่ ภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
ให้วัดระยะจากแนวเขตชานชาลาหรือสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

( 18 )
ข้อ 13 ที่ดินประเภท ย.7 เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก มีวัตถุประสงค์ เพื่อรองรับการขยายตัว
ที่อยู่อาศัยภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดี ซึ่งอยู่บริเวณพื้นที่ศูนย์กลางชุมชนที่ต่อเนื่องกับศูนย์กลางพาณิชยกรรมหลักของเมือง
และอยู่ใกล้เขตการให้บริการของระบบขนส่งมวลชน
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(1) โรงงานทุกจาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และจาพวกที่กาหนดให้
ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายข้อกาหนดนี้ และโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน
(2) คลังน้ามัน สถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม สถานีบริการน้ามันประเภท ก สถานีบริการน้ามันประเภท
ข สถานีบริการน้ามันประเภท ค ลักษณะที่สอง สถานีบริการน้ามันประเภท จ ลักษณะที่สอง และสถานีบริการน้ามัน
ประเภท ฉ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
(3) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลี ยมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียม
เหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลี ยมเหลว
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(4) คลังก๊าซธรรมชาติและสถานที่เก็บรักษาก๊าซธรรมชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(5) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร สุนัข แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(6) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน เว้นแต่การก่อสร้างทดแทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม
(7) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม เว้นแต่ที่ตั้ง อยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 20 เมตร
หรือตั้งอยู่ภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(8) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อย
กว่า 30 เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนหรือโรงมหรสพซึ่งเป็น
กิจการที่เป็นส่วนหนึ่งของการประกอบการพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
(9) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบการอุตสาหกรรม
(10) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 5,000 ตารางเมตร เว้นแต่
(ก) การประกอบพาณิช ยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 5,000 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 10,000
ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 16 เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณ
โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(ข) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 10,000 ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่
มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 30 เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(11) สานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 2,000 ตารางเมตร เว้นแต่
(ก) สานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 2,000 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 5,000 ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนน
สาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 12 เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(ข) สานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 5,000 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 10,000 ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนน
สาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 16 เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(12) คลังสินค้า สถานีขนส่งสินค้า หรือการประกอบกิจการรับส่งสินค้า
(13) ศู น ย์ ป ระชุม อาคารแสดงสิ น ค้า หรื อนิท รรศการ เว้นแต่ที่ ตั้งอยู่ริม ถนนสาธารณะที่ มีข นาดเขตทาง
ไม่น้อยกว่า 30 เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

( 19 )
(14) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์
(15) ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 1,000 ตารางเมตร เว้นแต่
(ก) ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 1,000 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 2,500 ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ
ที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 16 เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(ข) ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 2,500 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 5,000 ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ
ที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 20 เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(16) โรงฆ่าสัตว์หรือโรงพักสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจาหน่ายเนื้อสัตว์
(17) สถานีขนส่งผู้โดยสาร เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 16 เมตร หรือตั้งอยู่ภายใน
ระยะ 500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(18) สวนสนุก เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีเขตขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 30 เมตร หรือ ที่ตั้งอยู่ภายใน
ระยะ 500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน และมีที่ว่างโดยรอบจากแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 12
เมตร เพื่อปลูกต้นไม้
(19) สวนสัตว์
(20) สนามแข่งรถ
(21) สนามยิงปืน
(22) กาจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(23) กาจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
(24) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า
(25) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 100 ตารางเมตร
(26) ที่พักอาศัยชั่วคราวส าหรับคนงาน เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ในหน่วยงานก่อสร้าง หรือภายในระยะไม่เกิน 200 เมตร
จากบริเวณเขตก่อสร้างเพื่อประโยชน์แก่โครงการก่อสร้างนั้น
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไป ดังต่อไปนี้
(1) มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินไม่ เกิน 6 : 1 ทั้งนี้ ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หากมีการ
แบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือ
แบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน 6 : 1
(2) มีอัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 6 แต่อัตราส่วนของที่ว่างต้องไม่ต่ากว่าเกณฑ์ขั้น
ต่าของที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ทั้งนี้ ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หาก
มีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้ งก็ตาม อัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมของที่ดินแปลงที่เกิดจากการ
แบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกัน ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 6 และให้มีพื้นที่น้าซึมผ่านได้ เพื่อปลูกต้นไม้ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของพื้นที่ว่าง
(3) ที่ดินตามแนวทางหลวงพิเศษหมายเลข 302 (ถนนรัตนาธิเบศร์) ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน เขตทางไม่น้อย
กว่า 15 เมตร และตามแนวทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนนกาญจนาภิเษก (ถนนตลิ่งชัน- บางบัวทอง) ให้มีที่ว่างตาม
แนวขนานเขตทางไม่น้อยกว่า 6 เมตร
(4) การใช้ประโยชน์ที่ดินที่ตั้งอยู่ภ ายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่ งมวลชน
ให้วัดระยะจากแนวเขตชานชาลาหรือสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

( 20 )
ข้อ 14 ที่ดินประเภท ย.8 เป็นที่ดินที่ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการอยู่อาศัย
และบริการในบริเวณพื้นที่เมืองชั้นในและศูนย์กลางชุมชนชานเมือง โดยส่งเสริมและดารงรักษาทัศนียภาพของเมือง ให้มี
สภาพแวดล้อมที่ดี ซึ่งอยู่ในเขตบริการของระบบขนส่งมวลชน
ทีด่ ินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(1) โรงงานทุกจาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และจาพวกที่กาหนดให้
ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายข้อกาหนดนี้ และโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน
(2) คลังน้ามัน สถานที่เก็บรักษาน้ามันลักษณะที่สาม สถานีบริการน้ามันประเภท ก สถานีบริการน้ามันประเภท
ข สถานีบริการน้ามันประเภท ค ลักษณะที่สอง สถานีบริการน้ามันประเภท จ ลักษณะที่สอง และ สถานีบริการน้ามัน
ประเภท ฉ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
(3) คลั ง ก๊ า ซปิ โ ตรเลี ย มเหลว สถานที่ บ รรจุ ก๊ า ซปิ โ ตรเลี ย มเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่ บ รรจุ ก๊ า ซ
ปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ และสถานี บริการก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(4) คลังก๊าซธรรมชาติและสถานที่เก็บรักษาก๊าซธรรมชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(5) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร สุนัข แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่า ด้วยการสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(6) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน เว้นแต่การก่อสร้างทดแทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม
(7) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 20 เมตร หรือ
ตั้งอยู่ภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(8) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบการอุตสาหกรรม
(9) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 5,000 ตารางเมตร เว้นแต่
(ก) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 5,000 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 10,000
ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 16 เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ 500 เมตร จาก
บริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(ข) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 10,000 ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาด
เขตทางไม่น้อยกว่า 30 เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(10) สานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 5,000 ตารางเมตร เว้นแต่
(ก) สานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 5,000 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 10,000 ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนน
สาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 16 เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(ข) สานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 10,000 ตารางเมตร เว้นแต่ ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มี
ขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 30 เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(11) คลังสินค้า สถานีขนส่งสินค้า หรือการประกอบกิจการรับส่งสินค้า
(12) ศูนย์ประชุม อาคารแสดงสินค้า หรือนิทรรศการ เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า
30 เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(13) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์
(14) ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 1,000 ตารางเมตร เว้นแต่
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(ก) ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 1,000 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 2,500 ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนน
สาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 10 เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชน
(ข) ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 2,500 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 5,000 ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ
ที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 12 เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(15) โรงฆ่าสัตว์หรือโรงพักสัตว์ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจาหน่ายเนื้อสัตว์
(16) สถานีขนส่งผู้โดยสาร เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 16 เมตร หรือตั้งอยู่ภายใน
ระยะ 500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(17) สวนสนุก เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 30 เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ
500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน และมีที่ว่างโดยรอบจากแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 12 เมตร
เพื่อปลูกต้นไม้
(18) สวนสัตว์
(19) สนามแข่งรถ
(20) สนามยิงปืน
(21) กาจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(22) กาจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
(23) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า
(24) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 100 ตารางเมตร
(25) ที่พักอาศัยชั่วคราวสาหรับคนงาน เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ในหน่วยงานก่อสร้างหรือภายในระยะไม่เกิน 200 เมตร
จากบริเวณเขตก่อสร้าง เพื่อประโยชน์แก่โครงการก่อสร้างนั้น
ที่ดินตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 302 (ถนนรัตนาธิเบศร์) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานเขตทางไม่น้อยกว่า
15 เมตร และตามแนวทางหลวงหมายเลข 9 ถนนกาญจนาภิเษก (ถนนตลิ่งชัน- บางบัวทอง) ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน
เขตทางไม่น้อยกว่า 6 เมตร
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(1) มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินไม่เกิน 7.5 : 1 ทั้งนี้ ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หากมีการ
แบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือ
แบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน 7.5 : 1
(2) มีอัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 แต่อัตราส่วนของที่ว่างต้องไม่ต่ากว่าเกณฑ์ขั้น
ต่าของที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ทั้งนี้ ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว
หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมของที่ดินแปลงที่เกิดจากการ
แบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 และให้มีพื้นที่น้าซึมผ่านได้ เพื่อปลูกต้นไม้ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของพื้นที่ว่าง
(3) ที่ดินตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 302 (ถนนรัตนาธิเบศร์) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานเขตทางไม่น้อย
กว่า 15 เมตร และตามแนวทางหลวงหมายเลข 9 ถนนกาญจนาภิเษก (ถนนตลิ่ งชัน - บางบัว ทอง) ให้ มีที่ว่างตาม
แนวขนานเขตทางไม่น้อยกว่า 6 เมตร
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(4) การใช้ประโยชน์ที่ดินที่ตั้งอยู่ ภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
ให้วัดระยะจากแนวเขตชานชาลาหรือสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
ข้อ 15 ที่ดินประเภท พ.1 เป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางพาณิชยกรรมของ
ชุ ม ชนที่ อ ยู่ อ าศั ย บริ เ วณชานเมื อ ง เพื่ อ กระจายกิ จ กรรมการค้ า การบริ ก าร ที่ อ านวยความสะดวกต่ อ การด ารง
ชีวิตประจาวัน
ทีด่ ินประเภทนี้ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อกิจการตามที่กาหนดดังต่อไปนี้
(1) โรงงานทุกจาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และจาพวกที่กาหนดให้
ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายข้อกาหนดนี้ และโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน
(2) คลังน้ามัน สถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม สถานีบริการน้ามันประเภท ก สถานีบริการน้ามันประเภท
ข สถานีบริการน้ามันประเภท ค ลักษณะที่สอง สถานีบริการน้ามันประเภท จ ลักษณะที่สอง และสถานีบริการน้ามัน
ประเภท ฉ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
(3) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียม
เหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(4) คลังก๊าซธรรมชาติและ สถานที่เก็บรักษาก๊าซธรรมชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(5) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร สุนัข แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(6) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน เว้นแต่การก่อสร้างทดแทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม
(7) การอยู่อาศัยประเภทอาคารอยู่อาศัยรวมหรืออาคารชุด ที่มีพื้นที่อาคารรวมเกิน 2,000 ตารางเมตร
(8) การจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบการอุตสาหกรรม
(9) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 1,000 ตารางเมตร เว้นแต่การประกอบพาณิชยกรรม
ที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 1,000 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ไม่น้อยกว่า 10 เมตร
(10) สานักงาน ที่มีพื้นที่ป ระกอบการเกิน 1,000 ตารางเมตร เว้นแต่สานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน
1,000 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 10 เมตร
(11) คลังสินค้า สถานีขนส่งสินค้าหรือประกอบกิจการรับส่งสินค้า เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขต
ทางไม่น้อยกว่า 30 เมตร
(12) ศูนย์ประชุม อาคารแสดงสินค้า หรือนิทรรศการ เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 20 เมตร
(13) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์
(14) ตลาด ที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 1,000 ตารางเมตร เว้นแต่ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 1,000
ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 2,500 ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 8 เมตร
(15) โรงฆ่าสัตว์หรือโรงพักสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจาหน่ายเนื้อสัตว์
(16) สถานีขนส่งผู้โดยสาร เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 16 เมตร
(17) สวนสนุกหรือสวนสัตว์
(18) สนามแข่งรถ
(19) สนามยิงปืน
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(20) สนามกอล์ฟหรือสถานที่ฝึกซ้อมกอล์ฟ
(21) กาจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(22) กาจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
(23) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 16 เมตร
(24) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 100 ตารางเมตร
(25) ที่พักอาศัยชั่วคราวสาหรับคนงาน เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ในหน่วยงานก่อสร้างหรือภายในระยะไม่เกิน 200 เมตร
จากบริเวณเขตก่อสร้าง เพื่อประโยชน์แก่โครงการก่อสร้างนั้น
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(1) มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินไม่เกิน 4 : 1 ทั้งนี้ ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หากมีการ
แบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือ
แบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน 4 : 1
(2) มีอัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 แต่อัตราส่วนของที่ว่างต้องไม่ต่ากว่าเกณฑ์ ขั้นต่าของ
ที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ทั้งนี้ ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หากมีการแบ่งแยก
หรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมด
รวมกัน ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 และให้มีพื้นที่น้าซึมผ่านได้เพื่อปลูกต้นไม้ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของพื้นที่ว่าง
ข้อ 16 ที่ดินประเภท พ.2 เป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์ชุมชนชานเมืองที่รองรับ
และส่งเสริมกิจกรรมทางการค้า การบริการและนันทนาการที่ก่อให้เกิดความสมดุลระหว่างที่อยู่อาศัยและแหล่งงาน
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(1) โรงงานทุกจาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และจาพวกที่กาหนดให้
ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายข้อกาหนดนี้ และโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน
(2) คลั งน้ ามัน สถานที่ เก็บ รั กษาน้ ามัน ลั กษณะที่ส าม สถานีบริการน้ ามันประเภท ก สถานี บริการน้ามั น
ประเภท ข สถานีน้ามันบริการประเภท ค ลักษณะที่สอง สถานีบริการน้ามันประเภท จ ลักษณะที่สอง และสถานีบริการ
น้ามันประเภท ฉ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
(3) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียม
เหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บและสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(4) คลังก๊าซธรรมชาติและสถานที่เก็บรักษาก๊าซธรรมชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(5) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร สุนัข แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวน และ
คุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(6) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน เว้นแต่การก่อสร้างทดแทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม
(7) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบการอุตสาหกรรม
(8) การอยู่อาศัยประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม หรืออาคารชุดที่มีพื้นที่อาคารรวมเกิน 2,000 ตารางเมตร เว้นแต่
การอยู่อาศัย ประเภทอาคารอยู่อาศัยรวมหรืออาคารชุด ที่มีพื้นที่อาคารรวมเกิน 2,000 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 5,000
ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 10 เมตร
(9) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 2,000 ตารางเมตร เว้นแต่
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(ก) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 2,000 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 5,000 ตารางเมตร
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 12 เมตร
(ข) การประกอบพาณิ ช ยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 5,000 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 10,000
ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 14 เมตร
(10) สานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 2,000 ตารางเมตร เว้นแต่
(ก) สานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 2,000 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 5,000 ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริม
ถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 12 เมตร
(ข) สานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 5,000 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 10,000 ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่
ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 14 เมตร
(11) คลังสินค้า สถานีขนส่งสินค้าหรือประกอบกิจการรับส่งสินค้า เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาด
เขตทางไม่น้อยกว่า 30 เมตร
(12) ศูนย์ประชุม อาคารแสดงสินค้า หรือนิทรรศการ เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 16 เมตร
(13) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์
(14) ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 1,000 ตารางเมตร เว้นแต่
(ก) ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 1,000 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 2,500 ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนน
สาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 8 เมตร
(ข) ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 2,500 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 5,000 ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนน
สาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 10 เมตร
(15) โรงฆ่าสัตว์หรือโรงพักสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจาหน่ายเนื้อสัตว์
(16) สถานีขนส่งผู้โดยสาร เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 16 เมตร
(17) สวนสนุกหรือสวนสัตว์
(18) สนามแข่งรถ
(19) สนามยิงปืน
(20) สนามกอล์ฟหรือสถานที่ฝึกซ้อมกอล์ฟ
(21) กาจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(22) กาจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
(23) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 16 เมตร
(24) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 100 ตารางเมตร
(25) ที่พักอาศัยชั่วคราวสาหรับคนงาน เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ในหน่วยงานก่อสร้างหรือภายในระยะไม่เกิน 200 เมตร จาก
บริเวณเขตก่อสร้างเพื่อประโยชน์แก่โครงการก่อสร้างนั้น
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(1) มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินไม่เกิน 5 : 1 ทั้งนี้ ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หากมีการ
แบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือ
แบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน 5 : 1
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(2) มีอัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 6 แต่อัตราส่วนของที่ว่างต้องไม่ต่ากว่า
เกณฑ์ ขั้ น ต่ าของที่ ว่ า งอั น ปราศจากสิ่ ง ปกคลุ ม ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการควบคุ ม อาคาร ทั้ ง นี้ ที่ ดิ น แปลงใดที่ ไ ด้
ใช้ประโยชน์แล้ว หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมของที่ดิน
แปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกัน ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 6 และให้มีพื้นที่น้าซึมผ่านได้ เพื่อปลูก
ต้นไม้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ว่าง
ข้อ 17 ที่ดินประเภท พ.3 เป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์พาณิชยกรรมรองของ
จังหวัดที่รองรับการขยายตัวของกิจกรรมทางการค้า การบริการ และนันทนาการ ที่ให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่และ
ใกล้เขตการให้บริการของระบบขนส่งมวลชน
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อกิจการตามที่กาหนดดังต่อไปนี้
(1) โรงงานทุกจาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และจาพวกที่กาหนดให้
ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายข้อกาหนดนี้ และโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน
(2) คลังน้ามัน และสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม สถานีบริการน้ามันประเภท ก สถานีบริการน้ามัน
ประเภท ข สถานีบริการน้ามันประเภท ค ลักษณะที่สอง สถานีบริการน้ามันประเภท จ ลักษณะที่สอง และสถานีบริการ
น้ามันประเภท ฉ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
(3) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียม
เหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(4) คลังก๊าซธรรมชาติและสถานที่เก็บรักษาก๊าซธรรมชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(5) การเลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร สุนัข แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่า ด้วยการ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(6) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน เว้นแต่เป็นการก่อสร้างทดแทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม
(7) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบการอุตสาหกรรม
(8) การอยู่อาศัยประเภทอาคารอยู่อาศัยรวมหรืออาคารชุด ที่มีพื้นที่อาคารรวมเกิน 2,000 ตารางเมตร เว้นแต่
(ก) การอยู่อาศัยประเภทอาคารอยู่อาศัยรวมหรืออาคารชุด ที่มีพื้นที่อาคารรวมเกิน 2,000 ตารางเมตร
แต่ไม่เกิน 5,000 ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 12 เมตร
(ข) การอยู่อาศัยประเภทอาคารอยู่อาศัยรวมหรืออาคารชุด ที่มีพื้นที่อาคารรวมเกิน 5,000 ตารางเมตร
แต่ไม่เกิน 10,000 ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 16 เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ
500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(ค) การอยู่อาศัยประเภทอาคารอยู่อาศัยรวมหรืออาคารชุด ที่มีพื้นที่อาคารรวมเกิน 10,000 ตารางเมตร
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 30 เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณโดยรอบ
สถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(9) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 5,000 ตารางเมตร เว้นแต่
(ก) การประกอบพาณิช ยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 5,000 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 10,000
ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 16 เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ 500 เมตร จาก
บริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

( 26 )
(ข) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 10,000 ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มี
ขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 20 เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(10) สานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 5,000 ตารางเมตร เว้นแต่
(ก) สานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 5,000 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 10,000 ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนน
สาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 16 เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(ข) สานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 10,000 ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ไม่น้อยกว่า 20 เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(11) คลังสินค้า สถานีขนส่งสินค้า หรือประกอบกิจการรับส่งสินค้า เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาด
เขตทางไม่น้อยกว่า 30 เมตร
(12) ศูนย์ประชุม อาคารแสดงสินค้า หรือนิทรรศการ เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อย
กว่า 30 เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(13) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์
(14) ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 1,000 ตารางเมตร เว้นแต่
(ก) ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 1,000 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 2,500 ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนน
สาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 8 เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(ข) ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 2,500 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 5,000 ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ
ที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 10 เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(15) โรงฆ่าสัตว์หรือโรงพักสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์หรือจาหน่ายเนื้อสัตว์
(16) สถานีขนส่งผู้โดยสาร เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 16 เมตร หรือตั้งอยู่
ภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(17) สวนสนุก เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 30 เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ
500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน และมีที่ว่างโดยรอบจากแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 12 เมตร
เพื่อปลูกต้นไม้ หรือที่ดาเนินการอยู่ในอาคารพาณิชยกรรม
(18) สวนสัตว์
(19) สนามแข่งรถ
(20) สนามยิงปืน
(21) สนามกอล์ฟหรือสถานที่ฝึกซ้อมกอล์ฟ
(22) กาจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(23) กาจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
(24) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 16 เมตร
(25) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 100 ตารางเมตร
(26) ที่พักอาศัยชั่วคราวสาหรับคนงาน เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ในหน่วยงานก่อสร้าง หรือภายในระยะไม่เกิน 200 เมตร จาก
บริเวณเขตก่อสร้างเพื่อประโยชน์แก่โครงการก่อสร้างนั้น

( 27 )
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(1) มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินไม่เกิน 7 : 1 ทั้งนี้ ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หากมีการ
แบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือ
แบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน 7 : 1
(2) มีอัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 แต่อัตราส่วนของที่ว่างต้องไม่ต่ากว่าเกณฑ์ขั้นต่าของ
ที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ทั้งนี้ ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หากมีการแบ่งแยก
หรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอน
ทั้งหมดรวมกันต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 และให้มีพื้นที่น้าซึมผ่านได้ เพื่อปลูกต้นไม้ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของพื้นที่ว่าง
(3) ที่ดินตามแนวทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนนกาญจนาภิเษก (ตอนตลิ่งชัน-บางบัวทอง) ให้มีที่ว่างตาม
แนวขนานเขตทางไม่น้อยกว่า 6 เมตร
(4) การใช้ประโยชน์ที่ดินที่ตั้งอยู่ ภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
ให้วัดระยะจากแนวเขตชานชาลาหรือสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
ข้อ 18 ที่ดินประเภท พ 4 เป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นพาณิชยกรรมหลักของจังหวัด
ที่รองรับการพัฒนา การขยายตัวของกิจกรรมทางการค้า การลงทุน และบริการ สาหรับประชาชนทั่วไป และพื้นที่บริเวณ
โดยรอบเขตการให้บริการของระบบขนส่งมวลชนซึ่งเชื่อมต่อกับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลใกล้เคียง
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนดดังต่อไปนี้
(1) โรงงานทุกจาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และจาพวกที่กาหนดให้
ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายข้อกาหนดนี้ และโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน
(2) คลังน้ามัน และสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม สถานีบริการน้ามันประเภท ก สถานีบริการน้ามัน
ประเภท ข สถานีบริการน้ามันประเภท ค ลักษณะที่สอง สถานีบริการน้ามันประเภท จ ลักษณะที่สอง และสถานีบริการ
น้ามันประเภท ฉ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
(3) คลั ง ก๊ า ซปิ โ ตรเลี ย มเหลว สถานที่ บ รรจุ ก๊ า ซปิ โ ตรเลี ย มเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่ บ รรจุ ก๊ า ซ
ปิโ ตรเลี ย มเหลวประเภทห้ องบรรจุ สถานที่เ ก็บ รัก ษาก๊า ซปิโ ตรเลี ยมเหลวประเภทโรงเก็ บ และสถานี บริ การก๊ า ซ
ปิโตรเลียมเหลว ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(4) คลังก๊าซธรรมชาติและสถานที่เก็บรักษาก๊าซธรรมชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(5) การเลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร สุนัข แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่า ด้วยการ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(6) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน เว้นแต่เป็นการก่อสร้างทดแทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม
(7) การจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบการอุตสาหกรรม
(8) การอยู่อาศัยประเภทอาคารอยู่อาศัยรวมหรืออาคารชุด ที่มีพื้นที่อาคารรวมเกิน 2,000 ตารางเมตร เว้นแต่
(ก) การอยู่อาศัยประเภทอาคารอยู่อาศัยรวมหรืออาคารชุด ที่มีพื้นที่อาคารรวมเกิน 2,000 ตารางเมตร
แต่ไม่เกิน 5,000 ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 12 เมตร
(ข) การอยู่อาศัยประเภทอาคารอยู่อาศัยรวมหรืออาคารชุด ที่มีพื้นที่อาคารรวมเกิน 5,000 ตารางเมตร
แต่ไม่เกิน 10,000 ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 16 เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ
500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

( 28 )
(ค) การอยู่อาศัยประเภทอาคารอยู่อาศัยรวมหรืออาคารชุด ที่มีพื้นที่อาคารรวมเกิน 10,000 ตารางเมตร
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 30 เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานี
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(9) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 5,000 ตารางเมตร เว้นแต่
(ก) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 5,000 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 10,000
ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 16 เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ 500 เมตร จาก
บริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(ข) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 10,000 ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มี
ขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 20 เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(10) สานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 5,000 ตารางเมตร เว้นแต่
(ก) สานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 5,000 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 10,000 ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนน
สาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 16 เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(ข) สานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 10,000 ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ไม่น้อยกว่า 20 เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(11) คลังสินค้า สถานีขนส่งสินค้า หรือประกอบกิจการรับส่งสินค้า
(12) ศูนย์ประชุม อาคารแสดงสินค้า หรือนิทรรศการ เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า
30 เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(13) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์
(14) ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 1,000 ตารางเมตร เว้นแต่
(ก) ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 1,000 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 2,500 ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนน
สาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 8 เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(ข) ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 2,500 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 5,000 ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ
ที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 10 เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(15) โรงฆ่าสัตว์หรือโรงพักสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจาหน่ายเนื้อสัตว์
(16) สถานีขนส่งผู้โดยสาร เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 16 เมตร หรือตั้งอยู่
ภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(17) สวนสนุก เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 16 เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ
500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและมีที่ว่างโดยรอบจากแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 12 เมตร
เพื่อปลูกต้นไม้หรือที่ดาเนินการอยู่ในอาคารพาณิชยกรรม
(18) สวนสัตว์
(19) สนามแข่งรถ
(20) สนามยิงปืน
(21) สนามกอล์ฟหรือสถานที่ฝึกซ้อมกอล์ฟ
(22) กาจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(23) กาจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
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(24) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า
(25) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 100 ตารางเมตร
(26) ที่พักอาศัย ชั่วคราวสาหรับคนงาน เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ในหน่วยงานก่อสร้างหรือภายในระยะไม่เกิน 200 เมตร
จากบริเวณเขตก่อสร้างเพื่อประโยชน์แก่โครงการก่อสร้างนั้น
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(1) มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินไม่เกิน 8 : 1 ทั้งนี้ ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หากมีการ
แบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือ
แบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน 8 : 1
(2) มีอัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.5 แต่อัตราส่วนของที่ว่างต้องไม่ต่ากว่าเกณฑ์
ขั้นต่าของที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ทั้งนี้ ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว
หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมของที่ดินแปลงที่เกิดจากการ
แบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.5 และให้มีพื้นที่น้าซึมผ่านได้เพื่อปลูกต้นไม้ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของพื้นที่ว่าง
(3) ที่ดินตามแนวทางหลวงแผ่นดินพิเศษหมายเลข 302 (ถนนรัตนาธิเบศร์) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานเขตทางไม่
น้อยกว่า 15 เมตร
(4) การใช้ประโยชน์ที่ดินที่ตั้งอยู่ภ ายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่ งมวลชน
ให้วัดระยะจากแนวเขตชานชาลาหรือสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
ข้อ 19 ที่ดินประเภท อ. 1 เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เป็นเขต
อุตสาหกรรมทั่วไป ซึ่งสามารถบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนดดังต่อไปนี้
(1) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร สุนัข แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่า ด้วยการสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(2) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(3) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(4) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(5) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(6) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรม
(7) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(8) การอยู่อาศัยประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ เว้นแต่อาคารอยู่อาศัยรวมที่ให้บริการแก่พนักงานหรือ
ลูกจ้างของสถานประกอบการในรูปของสวัสดิการ
(9) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรือหอพัก
(10) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 300 ตารางเมตร เว้นแต่
(ก) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 300 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 500 ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่
ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 8 เมตร
(ข) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 500 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 10 เมตร
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(11) สานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 500 ตารางเมตร
(12) ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 1,000 ตารางเมตร
(13) ศูนย์ประชุม อาคารแสดงสินค้า หรือนิทรรศการ
(14) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์
(15) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา
(16) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนพิการ
(17) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก เว้นแต่ที่ให้บริการแก่พนักงานหรือลูกจ้างของสถานประกอบการ
ในรูปของสวัสดิการ
(18) สถานีขนส่งผู้โดยสาร
(19) สวนสนุกหรือสวนสัตว์
(20) สนามแข่งรถ
(21) สนามยิงปืน
(22) สถานศึกษา
(23) สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล เว้นแต่สถานพยาบาลที่ให้บริการรักษาพยาบาลแก่
พนักงานหรือลูกจ้างของสถานประกอบการในรูปสวัสดิการ
(24) กาจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย เว้นแต่เป็นการดาเนินการที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบ
อุตสาหกรรม
(25) ที่พักชั่วคราวส าหรั บคนงาน เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ในหน่ว ยงานก่อสร้างหรือภายในระยะไม่เกิน 200 เมตร
จากบริเวณเขตก่อสร้างเพื่อประโยชน์แก่โครงการก่อสร้างนั้น
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ที่ไม่ใช่เพื่อการอยู่อาศัย ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(1) มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินไม่เกิน 2 : 1 ทั้งนี้ ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หากมีการ
แบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือ
แบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน 2 : 1
(2) มีอัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 แต่อัตราส่วนของที่ว่างต้องไม่ต่ากว่าเกณฑ์
ขั้นต่าของที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ทั้งนี้ ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ ประโยชน์แล้ว
หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมของที่ดินแปลงที่เกิดจากการ
แบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 และให้มีพื้นที่น้าซึมผ่านได้เพื่อปลูกต้นไม้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของพื้นทีว่ ่าง
ข้อ 20 ที่ดิ น ประเภท อ.2 เป็ น ที่ ดิน ประเภทอุต สาหกรรมเฉพาะกิจ มี วัต ถุป ระสงค์เ พื่อ รองรั บการกาจั ด
ขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและส่งเสริมการพัฒนาโรงงานที่เกี่ยวเนื่องกับการกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อกิจการตามที่กาหนดดังต่อไปนี้
(1) โรงงานทุกจาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และจาพวกที่กาหนดให้
ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายข้อกาหนดนี้ และโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน ซึ่งจะต้องมีที่ว่างสาหรับปลูกต้นไม้
โดยรอบภายในแนวเขตของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต เพื่อเป็นแนวป้องกันไม่น้อยกว่า 10 เมตร
(2) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร สุนัข แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
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(3) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(4) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(5) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(6) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(7) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(8) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรม
(9) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(10) การอยู่อาศัยประเภทอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่
(11) การอยู่อาศัยประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม อาคารชุด หรือหอพัก
(12) การประกอบพาณิชยกรรม
(13) ตลาดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
(14) ศูนย์ประชุม อาคารแสดงสินค้า หรือนิทรรศการ
(15) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์
(16) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา
(17) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก
(18) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนพิการ
(19) โรงฆ่าสัตว์หรือโรงพักสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจาหน่ายเนื้อสัตว์
(20) สถานีขนส่งผู้โดยสาร
(21) สวนสนุกหรือสวนสัตว์
(22) สนามแข่งรถ
(23) สนามกอล์ฟหรือสถานที่ฝึกซ้อมกอล์ฟ
(24) สนามยิงปืน
(25) สถานศึกษา
(26) สถานพยาบาล
(27) ที่พักชั่วคราวสาหรับคนงาน เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ในหน่วยงานก่อสร้างหรือภายในระยะไม่เกิน 200 เมตร จาก
บริเวณเขตก่อสร้างเพื่อประโยชน์แก่โครงการก่อสร้างนั้น
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ที่ไม่ใช่เพื่อการอยู่อาศัยให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(1) มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินไม่เกิน 2 : 1 ทั้งนี้ ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หากมีการ
แบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือ
แบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน 2 : 1
(2) มีอัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 แต่อัตราส่วนของที่ว่างต้องไม่ต่ากว่าเกณฑ์
ขั้นต่าของที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ทั้งนี้ ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว
หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ ครั้งก็ตาม อัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมของที่ดินแปลงที่เกิดจากการ
แบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 และให้มีพื้นที่น้าซึมผ่านได้เพื่อปลูกต้นไม้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของพื้นที่ว่าง

( 32 )
ข้อ 21 ที่ดินประเภท อ.3 เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรมทั่วไป ที่ไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมและ
คลังสินค้า มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่ไม่ก่อมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมและรองรับขยายตัวของกิจกรรม
การเก็บและการกระจายสินค้า
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนดดังต่อไปนี้
(1) โรงงานทุกจาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และจาพวกที่กาหนดให้
ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายข้อกาหนดนี้ และโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน
(2) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร สุนัข แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่า ด้วยการสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(3) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(4) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(5) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(6) จัดสรรที่ดินเพื่อพาณิชยกรรม
(7) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรม
(8) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(9) การอยู่อาศัยประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
(10) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรือหอพัก
(11) การอยู่อาศัยประเภทอาคารอยู่อาศัยรวมที่มีพื้นที่อาคารเกิน 2,000 ตารางเมตร เว้นแต่อาคารอยู่อาศัยรวม
ที่ให้บริการแก่พนักงานหรือลูกจ้างของสถานประกอบการในรูปของสวัสดิการ
(12) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 300 ตารางเมตร เว้นแต่
(ก) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 300 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 500 ตารางเมตร
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 10 เมตร
(ข) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 500 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 12 เมตร
(13) สานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 500 ตารางเมตร เว้นแต่สานักงานที่เป็นส่วนหนึ่งของโรงงานอุตสาหกรรม
(14) ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 1,000 ตารางเมตร
(15) โรงฆ่าสัตว์หรือโรงพักสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจาหน่ายเนื้อสัตว์
(16) ศูนย์ประชุม อาคารแสดงสินค้า หรือนิทรรศการ
(17) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์
(18) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา
(19) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนพิการ
(20) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก เว้นแต่ที่ให้บริการแก่พนักงานหรือลูกจ้างของสถานประกอบการในรูปของสวัสดิการ
(21) สถานีขนส่งผู้โดยสาร
(22) สวนสนุกหรือสวนสัตว์
(23) สนามแข่งรถ
(24) สนามกอล์ฟหรือสถานที่ฝึกซ้อมกอล์ฟ
(25) สนามยิงปืน

( 33 )
(26) สถานศึกษา
(27) สถานพยาบาลตามกฎหมายว่า ด้ว ยสถานพยาบาล เว้น แต่ส ถานพยาบาลที่ ให้ บริ การรั กษาพยาบาล
แก่พนักงานหรือลูกจ้างของสถานประกอบการในรูปสวัสดิการ
(28) กาจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(29) กาจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
(30) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า
(31) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 100 ตารางเมตร
(32) ที่พักอาศัยชั่วคราวสาหรับคนงาน เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ในหน่วยงานก่อสร้างหรือภายในระยะไม่เกิน 200 เมตร จาก
บริเวณเขตก่อสร้างเพื่อประโยชน์แก่โครงการก่อสร้างนั้น
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ที่ไม่ใช่เพื่อการอยู่อาศัย ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(1) มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินไม่เกิน 2 : 1 ทั้งนี้ ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หากมีการ
แบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือ
แบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน 2 : 1
(2) มีอัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 แต่อัตราส่วนของที่ว่างต้องไม่ต่ากว่าเกณฑ์
ขั้นต่าของที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ทั้งนี้ ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว
หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้ งก็ตาม อัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมของที่ดินแปลงที่เกิดจากการ
แบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกัน ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 และให้มีพื้นที่น้าซึมผ่านได้เพื่อปลูกต้นไม้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของพื้นที่ว่าง
ข้อ 22 ที่ดิ น ประเภท ก.1 เป็ น ที่ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม วั ต ถุป ระสงค์ เพื่ อสงวนรัก ษาสภาพ
ทางธรรมชาติ ระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม ให้เอื้อต่อการส่งเสริม สนับสนุนพื้นที่สวนไม้ผลพื้นถิ่นของจังหวัด ตลอดจน
คงคุณค่าของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมดั้งเดิมของพื้นที่
ที่ดินประเภทนี้ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อกิจการตามที่กาหนดดังต่อไปนี้
(1) โรงงานทุกจาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน
(2) การทาผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน
(3) คลังน้ามัน และสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม สถานีบริการน้ามันประเภท ก สถานีบริการน้ามัน
ประเภท ข สถานีบริการน้ามันประเภท ค ลักษณะที่สอง สถานีบริการน้ามันประเภท จ ลักษณะที่สอง และสถานีบริการ
น้ามันประเภท ฉ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
(4) คลั ง ก๊ า ซปิ โ ตรเลี ย มเหลว สถานที่ บ รรจุ ก๊ า ซปิ โ ตรเลี ย มเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่ บรรจุ ก๊ า ซ
ปิโ ตรเลี ย มเหลวประเภทห้ องบรรจุ สถานที่เ ก็บ รัก ษาก๊า ซปิโ ตรเลี ยมเหลวประเภทโรงเก็ บ และสถานี บริ การก๊ า ซ
ปิโตรเลียมเหลว ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(5) คลั งก๊ าซธรรมชาติ สถานที่ เก็ บรั กษาก๊ าซธรรมชาติ และสถานี บริ การก๊ าซธรรมชาติ ตามกฎหมายว่ าด้ วย
การควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(6) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยการสุสานและฌาปนสถาน เว้นแต่เป็นการก่อสร้างทดแทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม
(7) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(8) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(9) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม

( 34 )
(10) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(11) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(12) การอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่
(13) การอยู่อาศัยประเภทบ้านแฝด บ้านแถว ห้องแถว หรือตึกแถว
(14) การอยู่อาศัยประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม อาคารชุด หรือหอพัก
(15) การประกอบพาณิชยกรรม ที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 100 ตารางเมตร เว้นแต่การประกอบพาณิช ยกรรม
ที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 300 ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ไม่น้อยกว่า 12 เมตร
(16) สานักงาน เว้นแต่สานักงานซึ่งมิใช่ห้องแถวหรือตึกแถวที่มีพื้นที่ประกอบการไม่เกิน 100 ตารางเมตร
(17) คลังสินค้า สถานีขนส่งสินค้า หรือประกอบกิจการรับส่งสินค้า
(18) ศูนย์ประชุม อาคารแสดงสินค้า หรือนิทรรศการ
(19) ตลาด เว้นแต่ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร
(20) สวนสนุกหรือสวนสัตว์
(21) สนามแข่งรถ
(22) สนามยิงปืน
(23) สนามกอล์ฟหรือสถานที่ฝึกซ้อมกอล์ฟ
(24) กาจัดวัตถุอันตราย ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย เว้นแต่เป็นการดาเนินการที่เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรม
(25) กาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(26) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า
(27) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
(28) ที่พักอาศัยชั่วคราวสาหรับคนงาน เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ในหน่วยงานก่อสร้างหรือภายในระยะไม่เกิน 200 เมตร จาก
บริเวณเขตก่อสร้างเพื่อประโยชน์แก่โครงการก่อสร้างนั้น
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(1) มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินไม่เกิน 1 : 1 ทั้งนี้ ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หากมีการ
แบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือ
แบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน 1 : 1
(2) มีอัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 แต่อัตราส่วนของที่ว่างต้องไม่ต่ากว่าเกณฑ์
ขั้นต่าของที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ทั้งนี้ ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว
หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมของที่ดินแปลงที่เกิดจากการ
แบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และให้มีพื้นที่น้าซึมผ่านได้เพื่อปลูกต้นไม้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของพื้นที่ว่าง
(3) ให้ดาเนินการหรือประกอบการกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร เว้นแต่อาคารที่ใช้ประโยชน์
เพื่อสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์ การวัดความสูงให้วัดจากระดับถนนถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
ข้อ 23 ที่ดินประเภท ก.2 เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนพื้นที่
เกษตรกรรม ส่งเสริมเศรษฐกิจการเกษตร และรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติให้มีความสมดุล

( 35 )
ที่ดินประเภทนี้ ยกเว้นบริเวณ ก.2-7, ก.2-8, ก.2-10 และ ก.2-11 ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่
กาหนดดังต่อไปนี้
(1) โรงงานทุกจาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และจาพวกที่กาหนดให้
ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายข้อกาหนดนี้ และโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน
(2) คลังน้ามัน และสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
(3) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(4) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยการสุสานและฌาปนสถาน เว้นแต่เป็นการก่อสร้างทดแทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม
(5) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(6) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(7) การอยู่อาศัยประเภทบ้านแถว ห้องแถว หรือตึกแถว
(8) การอยู่อาศัยประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม อาคารชุด หรือหอพัก
(9) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(10) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(11) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย เว้นแต่
(ก) การจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า
14 เมตร
(ข) การจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยประเภทบ้านแฝด ทีต่ ั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 14 เมตร
(12) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 100 ตารางเมตร เว้นแต่การประกอบพาณิชยกรรม ที่มีพื้นที่
ประกอบการเกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 300 ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 10 เมตร
(13) สานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 300 ตารางเมตร
(14) คลังสินค้า สถานีขนส่งสินค้า หรือประกอบกิจการรับส่งสินค้า เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มี
ขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 30 เมตร
(15) ศูนย์ประชุม อาคารแสดงสินค้า หรือนิทรรศการ
(16) ตลาด ที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 1,000 ตารางเมตร เว้นแต่ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 1,000
ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 2,500 ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 12 เมตร
(17) สถานีขนส่งผู้โดยสาร เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 16 เมตร
(18) สวนสนุกหรือสวนสัตว์ เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 30 เมตร และมีที่ว่าง
โดยรอบจากแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 12 เมตร เพื่อปลูกต้นไม้
(19) กาจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย เว้นแต่เป็นการดาเนินการที่เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรม
(20) การซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 300 ตารางเมตร เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่
มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 12 เมตร และไม่ก่อให้เกิดเหตุราคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
(21) ที่พักอาศัยชั่วคราวสาหรับคนงาน เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ในหน่วยงานก่อสร้าง หรือภายในระยะไม่เกิน 200 เมตร
จากบริเวณเขตก่อสร้างเพื่อประโยชน์แก่โครงการก่อสร้าง นั้น
ที่ดินประเภทนี้ในบริเวณ ก.2-7, ก.2-8, ก.2-10 และ ก.2-11 ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด
ดังต่อไปนี้
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(1) โรงงานทุกจาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
(2) คลังน้ามัน และสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
(3) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(4) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยการสุสานและฌาปนสถาน เว้นแต่เป็นการก่อสร้างทดแทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม
(5) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(6) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(7) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(8) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบการพาณิชยกรรม
(9) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(10) การอยู่อาศัยประเภทบ้านแฝด บ้านแถว ห้องแถว หรือตึกแถว
(11) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถวหรือตึกแถว
(12) การอยู่อาศัยประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม อาคารชุด หรือหอพัก เว้นแต่บริเวณ ก.2-8
(13) การประกอบพาณิชยกรรม เว้นแต่การประกอบพาณิชย์กรรมที่มีพื้นที่ประกอบการไม่เกิน 100 ตารางเมตร
(14) สานักงาน เว้นแต่สานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการไม่เกิน 100 ตารางเมตร
(15) คลังสินค้า สถานีขนส่งสินค้า หรือประกอบกิจการรับส่งสินค้า
(16) ศูนย์ประชุม อาคารแสดงสินค้า หรือนิทรรศการ เว้นแต่บริเวณ ก.2-8
(17) ตลาด เว้นแต่ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการไม่เกิน 500 ตารางเมตร
(18) สถานีขนส่งผู้โดยสาร
(19) สวนสนุกหรือสวนสัตว์
(20) สนามแข่งรถ
(21) สนามยิงปืน
(22) สนามกอล์ฟหรือสถานที่ฝึกซ้อมกอล์ฟ
(23) กาจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย เว้นแต่เป็นการดาเนินการที่เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรม
(24) กาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(25) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
(26) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า
(27) ที่พักอาศัยชั่วคราวสาหรับคนงาน เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ในหน่วยงานเพื่อก่อสร้างประโยชน์แก่โครงการก่อสร้างนั้น
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(1) มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินไม่เกิน 1 : 1 ทั้งนี้ ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หากมีการ
แบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินของที่ดินแปลงที่เกิ ดจากการแบ่งแยกหรือ
แบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน 1 : 1
(2) มีอัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 แต่อัตราส่วนของที่ว่างต้องไม่ต่ากว่า
เกณฑ์ขั้นต่าของที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ทั้งนี้ ที่ดินแปลงใดที่ไ ด้ใช้ประโยชน์
แล้ว หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมของ ที่ดินแปลงที่เกิดจาก
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การแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และให้มีพื้นที่น้าซึมผ่านได้เพื่อปลูกต้นไม้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของพื้นที่ว่าง
(3) ให้ดาเนินการหรือประกอบการกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร เว้นแต่อาคารที่ใช้ประโยชน์
เพื่อสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์ การวัดความสูงให้วัดจากระดับถนนถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
ข้อ 24 ที่ดินประเภท ก.3 เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นชุมชนและศูนย์กลางการ
ให้บริการทางสังคม ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม ตลอดจนรองรับกิจการอื่นที่จาเป็นสาหรับชุมชน
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนดดังต่อไปนี้
(1) โรงงานทุกจาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และจาพวกที่กาหนดให้
ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายข้อกาหนดนี้ และโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน
(2) คลังน้ามัน และสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
(3) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(4) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยการสุสานและฌาปนสถาน เว้นแต่เป็นการก่อสร้างทดแทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม
(5) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม เว้นแต่โรงแรมประเภท 1 และโรงแรมประเภท 2 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนน
สาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 16 เมตร
(6) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(7) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(8) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรม
(9) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย เว้นแต่ การจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว หรือบ้านแฝด ที่ตั้ง
อยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 12 เมตร
(10) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถวหรือตึกแถว
(11) การอยู่อาศัยประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม อาคารชุด หรือหอพัก
(12) การประกอบพาณิชยกรรม ที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 300 ตารางเมตร เว้นแต่การประกอบพาณิชยกรรม ที่มีพื้นที่
ประกอบการเกิน 300 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 500 ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 10 เมตร
(13) สานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 300 ตารางเมตร
(14) คลังสินค้า สถานีขนส่งสินค้า หรือประกอบกิจการรับส่งสินค้า เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ไม่น้อยกว่า 30 เมตร
(15) ศูนย์ประชุม อาคารแสดงสินค้า หรือนิทรรศการ
(16) ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 500 ตารางเมตร เว้นแต่
(ก) ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 500 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 1,000 ตารางเมตรที่ตั้งอยู่ริมถนน
สาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 10 เมตร
(ข) ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 1,000 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 2,500 ตารางเมตรที่ตั้งอยู่ริมถนน
สาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 12 เมตร
(17) สถานีขนส่งผู้โดยสาร เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 16 เมตร
(18) สวนสนุกหรือสวนสัตว์ เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 30 เมตร และมีที่ว่าง
โดยรอบจากแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 12 เมตร เพื่อปลูกต้นไม้

( 38 )
(19) การกาจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย เว้นแต่เป็นการดาเนินการที่เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรม
(20) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 300 ตารางเมตร เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มี
ขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 12 เมตร และไม่ก่อให้เกิดเหตุราคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(1) มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินไม่ เกิน 1:1 ทั้งนี้ ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หากมีการ
แบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินขอนงที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยก
หรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน 1:1
(2) มีอัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 แต่อัตราส่วนของที่ว่างต้องไม่ต่ากว่าเกณฑ์ขั้นต่า
ของที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ทั้งนี้ ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หากมีการ
แบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมของที่ดินแปลงที่เกิ ดจากการแบ่งแยกหรือแบ่ง
โอนทั้งหมดรวมกัน ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 และให้มีพื้นที่น้าซึมผ่านได้เพื่อปลูกต้นไม้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ว่าง
(3) ที่ดินตามแนวทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนนกาญจนาภิเษก (ตอนบางบัวทอง- ลาดหลุมแก้ว) ให้มีที่ว่าง
ตามแนวขนานเขตทางไม่น้อยกว่า 15 เมตร
ข้อ 25 ที่ดินประเภท ก.4 เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม วัตถุประสงค์เพื่อสงวนรักษาสภาพ
ทางธรรมชาติของพื้นที่เกษตรกรรมในบริเวณที่มีข้อจากัดด้านการระบายน้า และมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย ส่งเสริม
และสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น วิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชน
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนดดังต่อไปนี้
(1) โรงงานทุ ก จ าพวกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน เว้ น แต่ โ รงงานล าดั บ ที่ 55 โรงงานผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์
เครื่องปั้นดินเผา จาพวกที่ 1 และจาพวกที่ 2 และโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน
(2) การทาผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมที่ไม่เข้าข่ายโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
(3) คลังน้ามัน และสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม สถานีบริการน้ามันประเภท ก สถานีบริการน้ามัน
ประเภท ข สถานีบริการน้ามันประเภท ค ลักษณะที่สอง สถานีบริการน้ามันประเภท จ ลัก ษณะที่สอง และสถานีบริการ
น้ามันประเภท ฉ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
(4) คลั ง ก๊ า ซปิ โ ตรเลี ย มเหลว สถานที่ บ รรจุ ก๊ า ซปิ โ ตรเลี ย มเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่ บ รรจุ ก๊ า ซ
ปิโ ตรเลี ย มเหลวประเภทห้ องบรรจุ สถานที่เ ก็บ รัก ษาก๊า ซปิโ ตรเลี ยมเหลวประเภทโรงเก็ บ และสถานี บริ การก๊ า ซ
ปิโตรเลียมเหลว ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(5) คลังก๊าซธรรมชาติ สถานที่เก็บรักษาก๊าซธรรมเพลิง และสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุ ม
น้ามันเชื้อเพลิง
(6) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน เว้นแต่เป็นการก่อสร้างทดแทน ฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม
(7) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม เว้นแต่ โรงแรมที่ดาเนินการหรือประกอบกิจการในอาคารที่มีพื้นที่อาคารต่อหลัง
รวมกันไม่เกิน 75 ตารางเมตร และมีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
(8) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(9) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(10) จัดสรรที่ดินเพือ่ ประกอบพาณิชยกรรม
(11) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(12) การอยู่อาศัยประเภทบ้านแฝด บ้านแถว ห้องแถว ตึกแถว อยู่อาศัยรวม อาคารชุด หรือหอพัก

( 39 )
(13) การประกอบพาณิชยกรรม เว้นแต่การประกอบพาณิชยกรรมซึ่งไม่ใช่ห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถวที่มี
พื้นที่ประกอบการไม่เกิน 100 ตารางเมตร
(14) สานักงาน เว้นแต่สานักงานซึ่งไม่ใช่ห้องแถวหรือตึกแถว ที่มีพื้นที่ประกอบการไม่เกิน 100 ตารางเมตร
(15) การติดตั้งหรือก่อสร้างป้ายที่มีขนาดเกิน 1 ตารางเมตร หรือมีน้าหนักรวมทั้งโครงสร้างเกิน 10 กิโลกรัม
(16) คลังสินค้า สถานีขนส่งสินค้า หรือประกอบกิจการรับส่งสินค้า
(17) สถานที่ เ ก็ บ สิ น ค้ า ซึ่ ง เป็ น ที่ เ ก็ บ พั ก หรื อ ขนถ่ า ยสิ น ค้ า หรื อ สิ่ ง ของ เพื่ อ ประโยชน์ ท างการค้ า หรื อ
อุตสาหกรรม แต่ไม่รวมถึงการเก็บสินค้าหรือสิ่งของ เพื่อรอการจาหน่าย ณ สถานที่นั้น
(18) ศูน ย์ป ระชุม อาคารแสดงสิ น ค้าหรือนิทรรศการ เว้นแต่ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์และเอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น
(19) สวนสนุกหรือสวนสัตว์
(20) สนามแข่งรถ
(21) สนามยิงปืน
(22) สนามกอล์ฟหรือสถานที่ฝึกซ้อมกอล์ฟ
(23) กาจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล เว้นแต่เป็นการดาเนินการของหน่วยงานของรัฐ
(25) กาจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย เว้นแต่เป็นการดาเนินการที่เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรม
(26) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า
(27) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
(28) ที่พักอาศัยชั่วคราวสาหรับคนงาน เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ในหน่วยงานก่อสร้าง หรือภายในระยะไม่เกิน 200 เมตร
จากบริเวณเขตก่อสร้างเพื่อประโยชน์แก่โครงการก่อสร้างนั้น
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(1) มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินไม่เกิน 1 : 1 ทั้งนี้ ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หากมีการ
แบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือ
แบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน 1 : 1 เว้นแต่การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(2) มีอัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 แต่อัตราส่วนของที่ว่างต้องไม่ต่ากว่าเกณฑ์ขั้นต่า
ของที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ทั้งนี้ ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หากมีการ
แบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่ง
โอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และให้มีพื้นที่น้าซึมผ่านได้เพื่อปลูกต้นไม้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของพื้นที่ว่าง
เว้นแต่การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(3) ให้ดาเนินการหรือประกอบการกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร เว้นแต่อาคารที่ใช้ประโยชน์เพื่อ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์ การวัดความสูงให้วัดจากระดับถนนถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
ข้อ 26 ที่ดินประเภท ล.1 ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เฉพาะที่ดินซึ่งเป็น
ของรัฐ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การก่อสร้างเพื่อ
การคมนาคมและขนส่งทางน้า สาธารณูปโภคและสาธารณูปการหรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
สาหรับที่ดินซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือ
เกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การอยู่อาศัย เกษตรกรรม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการหรือ
สาธารณประโยชน์เท่านั้น และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้

( 40 )
(1) การเลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร สุนัข แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(2) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยการสุสานหรือฌาปนสถาน
(3) การจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(4) การอยู่อาศัยประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
(5) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(6) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม
(7) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์
(8) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา
(9) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนพิการ
(10) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก
(11) กาจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
(12) สนามกอล์ฟหรือสถานที่ฝึกซ้อมกอล์ฟ
(13) สวนสนุกหรือสวนสัตว์
(14) กาจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้าเจ้าพระยา ลาคลอง หรือแหล่งน้าสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตาม
สภาพธรรมชาติของแม่น้าเจ้าพระยา ลาคลอง หรือแหล่งน้าสาธารณะไม่น้อยกว่า 6 เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อ
การคมนาคมทางน้าหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ 27 ทีด่ ินประเภท ล.2 เป็นที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการ และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อนันทนาการ หรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาสิ่งแวดล้อม หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ข้อ 28 ที่ดินประเภท ศษ. เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเกี่ยวข้อง
กับการศึกษา สถาบันราชการ การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ข้อ 29 ที่ดินประเภท ศ.เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและสถาปัตยกรรมท้องถิ่น การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การศาสนา
สถาบันราชการ การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการเท่านั้น
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามซ่อมแซม แก้ไข เปลี่ยนแปลง รื้อถอน ต่อเติม ทาลาย เคลื่อนย้ายโบราณสถานตามกฎหมาย
ว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหรือกระทาการใดๆ อันเป็นการบดบังทัศนียภาพ
ของโบราณสถานในระยะ 50 เมตร โดยรอบปริมณฑลของโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
ข้อ 30 ที่ดินประเภท ศน. เป็นที่ดินประเภทสถาบันศาสนา ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศาสนา หรือเกี่ยวข้อง
กับการศาสนา การศึกษา สถาบันราชการ การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ข้อ 31 ที่ดินประเภท ส. เป็นที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการของรัฐ กิจการเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการหรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ข้อ 32 การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง ท้ายข้อกาหนดนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
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(๑) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย ก 1 ถนนสาย ก 2 ถนนสาย ก 3 ถนนสาย ก 4 ถนนสาย ก 5 ถนนสาย ก 6
ถนนสาย ก 7 ถนนสาย ข 1 ถนนสาย ข 2 ถนนสาย ข 3 ถนนสาย ข 4 ถนนสาย ข 5 ถนนสาย ข 6 ถนนสาย ข 7
ถนนสาย ข 8 ถนนสาย ข 9 ถนนสาย ข 10 ถนนสาย ข 11 ถนนสาย ข 12 ถนนสาย ข 13 ถนนสาย ข 14
ถนนสาย ข 15 ถนนสาย ข 16 ถนนสาย ข 17 ถนนสาย ข 18 ถนนสาย ข 19 ถนนสาย ข 20 ถนนสาย ค 1
ถนนสาย ค 2 ถนนสาย ค 3 ถนนสาย ค 4 ถนนสาย ค 5 ถนนสาย ค 6 ถนนสาย ค 7 ถนนสาย ค 8 ถนนสาย ง 1
ถนนสาย ง 2 ถนนสาย ง 3 ถนนสาย ง 4 ถนนสาย ง 5 ถนนสาย จ 1 ถนนสาย จ 2 และถนนสาย ฉ ห้ามใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น นอกจากกิจการตามที่กาหนดดังต่อไปนี้
(ก) การสร้างถนนหรือเกี่ยวข้องกับถนน และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
(ข) การสร้างรั้วหรือกาแพง
(ค) เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน 9 เมตร หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่
ข้อ 33 ให้โรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการอยู่ก่อนวันที่ผังเมืองรวมนี้ มีผลบังคับใช้และยังประกอบ
กิจการอยู่ ขยายพื้นที่โรงงานได้เฉพาะในที่ดินแปลงเดียวกันหรือติดต่อเป็นแปลงเดียวกันกับแปลงที่ดินที่เป็นที่ดินที่ตั้งของ
โรงงานเดิม ซึ่งเจ้าของโรงงานเดิมเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงผังเมืองรวมนี้มีผลใช้
บังคับ ทั้งนี้ ไม่เกินหนึ่งเท่าของพื้นที่โรงงานที่ใช้ในการผลิตเดิม
ความในวรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคับในที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม บริเวณ ก.4 และที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม บริเวณ ก.2-7, ก.2-8, ก.2-10 และ ก.2-11
ข้อ 34 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวมนี้ ให้มีมาตรการในการใช้ประโยชน์ที่ดินดังต่อไปนี้
(1) กรณี เจ้ าของที่ดินหรื อผู้ ประกอบการได้จัดให้ มีพื้นที่โล่ ง หรือ พัฒนา ปรับปรุงพื้นที่ให้ เป็นพื้นที่โล่ งเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะหรือสวนสาธารณะในแปลงที่ดินที่ขออนุญาต ให้มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน เพิ่มขึ้นได้อีก
ไม่เกิน 2 เท่า ของพื้นที่โล่งเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือสวนสาธารณะที่จัดให้มีขึ้น
(2) เจ้าของที่ดินหรือผู้ประกอบการ ที่ใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอาคารสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคาร ที่ตั้งอยู่ในภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน สถานี ตลาดบางใหญ่ สถานี
บางพลู สถานีบางรักใหญ่ สถานีไทรม้า สถานีสะพานพระนั่งเกล้า สถานีบางกระสอ สถานีศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี
สถานีกระทรวงสาธารณสุข และสถานีแยกติวานนท์ หากเจ้าของที่ดินหรือผู้ประกอบการได้จัดให้มีที่จอดรถยนต์ สาหรับ
ประชาชนเป็นการทั่วไปและช่องจอดรถยนต์สาหรับผู้พิการ และ ผู้สูงอายุ เป็นการเฉพาะเพิ่มขึ้นจากจานวนที่จอดรถยนต์
ของอาคารสาธารณะนั้น ให้มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินเพิ่มขึ้นได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบ โดยพื้นที่อาคารรวมที่
เพิ่มขึ้นต้องไม่เกิน 30 ตารางเมตร ต่อที่จอดรถยนต์ที่เพิ่มขึ้น 1 คัน พื้นที่จอดรถยนต์ที่เพิ่มขึ้น ให้ได้รับการยกเว้น ไม่ต้อง
นามาพิจารณาอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน และอัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวม
(3) เจ้าของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดินที่ได้ร่นแนวอาคาร พร้อมรั้ว กาแพง และสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นห่างจากเขต
ทางสองฟากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 (ถนนแจ้งวัฒนะ) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 302 (ถนนรัตนาธิเบศร์)
ทางหลวงชนบท นบ 1020 (ถนนนครอินทร์) ทางหลวงชนบท นบ 3021 (ถนนราชพฤกษ์) ทางหลวงชนบท นบ 3030
(ถนนชัยพฤกษ์) ถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด และถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี -สนามบินน้า ในระยะมากกว่า 15 เมตร และจัดให้
เป็นที่โล่งเพื่อประโยชน์สาธารณะ ให้มีพื้นที่อาคารรวมเพิ่มขึ้นหลังจากคิดคานวณอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินรวม
ตามข้อกาหนดของที่ดินแต่ละประเภทแล้ว ให้พื้นที่อาคารรวมเพิ่มขึ้นได้อีกไม่เกิน 2 เท่าของพื้นที่โล่งเพื่อประโยชน์
สาธารณะ
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(4) การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอาคารสาธารณะหรืออาคารขนาดใหญ่ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
ที่ตั้งอยู่ภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน หากเจ้าของที่ดินหรือผู้ประกอบการได้
จัดให้มีพื้นที่ว่างโดยรอบอาคารเพิ่มขึ้นจากที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ให้มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวม
ต่อพื้นที่ดิน เพิ่มเติมได้ไม่เกินร้อยละ 20 โดยพื้นที่อาคารรวมที่เพิ่มขึ้นต้องไม่เกิน 5 เท่าของพื้นที่เปิดโล่งโดยรอบอาคาร
ที่จัดให้มีขึ้น
กรณีเงื่อนไขที่ระบุไว้ ตามข้อ (1) ถึง (4) ให้เจ้าของที่ดินหรือผู้ประกอบการสามารถเลือกดาเนินการได้ ในกรณีใด
กรณีหนึ่งเท่านั้น
ข้อ 35 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวมนี้ จึงได้กาหนดวิธีดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(1) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้เป็นแนวทางในการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกาหนด
(2) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นาแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จาแนกประเภทและแผนผังแสดงโครงการ
คมนาคมและขนส่ง ที่กาหนดไว้ในผังเมืองรวมนี้ ยึดเป็นกรอบแนวทางหลักในการจัดทาแผนงาน โครงการในการพัฒนาเมือง
(3) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาการจัดเก็บภาษีบารุงท้องที่ ให้สอดคล้องกับประเภท
การใช้ประโยชน์ที่ดิน และพิจารณายกเว้นการจัดเก็บภาษีบารุงท้องที่สาหรับที่ดินที่ได้กาหนดให้เป็ นที่โล่ง โครงการ
คมนาคมและขนส่ง ตามที่ได้กาหนดไว้ในผังเมืองรวมนี้
ข้อ 36 ให้ผู้มีอำนำจหน้ำที่ในกำรควบคุมกำรก่อสร้ำงอำคำรหรือประกอบกิจกำรในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติกำรให้
เป็นไปตำมข้อกำหนดนี้
พันตำรวจเอก
(ธงชัย เย็นประเสริฐ)
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนนทบุรี

