ข้อกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
ผังเมืองรวมจังหวัดสงขลำ (ปรับปรุงครั้งที่ ๑)
ข้อ ๑ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ในท้องที่จังหวัดสงขลา ภายในแนวเขตตามแผนที่ที่แสดงพร้อม
ข้อกาหนดนี้ เว้นแต่พื้นที่ที่อยู่ในแนวเขตดังต่อไปนี้ ให้ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของที่ดินนั้นๆ ตามที่มี
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้องกาหนดไว้ โดยไม่อยู่ในบังคับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ที่กาหนดในข้อกาหนดนี้
(๑) เขตพระราชฐาน
(๒) พื้นที่ที่ได้ใช้หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ในราชการทหาร
(๓) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
(๔) ท้องที่ที่มีการประกาศใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองหรือผังเมืองรวมชุมชน
ข้อ ๒ ในข้อกาหนดนี้
“พื้นที่น้าซึมผ่านได้” หมายความว่า พื้นที่ไม่ดาดแข็งและไม่มีการก่อสร้างอาคารหรือมีโครงสร้าง
ใด ๆ อยู่ใต้ผิวดินบริเวณดังกล่าว
“พื้นที่รับน้า” หมายความว่า สระ บ่อ หรือพื้นที่ส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารหรือพื้นที่อื่นใดที่ใช้
สาหรับกักเก็บน้าฝนไว้เพื่อประโยชน์ในการใช้สอยหรือการชะลอการระบายน้าเพื่อป้องกันปัญหาน้าท่วม
หมวด ๑
วัตถุประสงค์ในกำรวำงและจัดทำผังเมืองรวม
ข้อ ๓ การวางและจัดทาผังเมืองรวมนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้จังหวัดสงขลาเป็นเมืองศูนย์กลาง
ระดับ ภูมิภ าคที่มีบ ทบาทสาคัญ ด้า นการบริห ารและการปกครอง การค้า การบริก ารที่ไ ด้ม าตรฐาน
และมีประสิทธิภาพทั้งในระดับประเทศและระดับสากล สอดคล้องกับกรอบความร่วมมือประชาคมอาเซียน
มีการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน มีความมั่นคงทั้งด้าน
อาหารและพลั งงาน รวมถึงเป็ น พื้น ที่ต้นแบบในการพัฒ นาชุมชนเมืองอย่างยั่งยืนของประเทศ โดยมี
แนวทางในการอนุรักษ์และพัฒนาจังหวัดสงขลาภายในบริเวณแนวเขตตามข้อ ๑ ดังต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางด้านธุรกิจและพาณิชยกรรมของภาคใต้ตอนล่างและสอดคล้องกับ
นโยบายความร่วมมือระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันจาก
ฐานกิจกรรมและทรัพยากร การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการทาง
สังคมให้เพียงพอและได้มาตรฐาน ให้มีความพร้อมในพื้นที่พัฒนาเมือง อุตสาหกรรม เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษสงขลา และด่านการค้าชายแดน
(๒) กาหนดพื้นที่และพัฒนาปัจจัยการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สาคัญของจัง หวัดสงขลาได้อย่าง
ยั่งยืนและมีคุณภาพ

๒
(๓) กาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่พัฒนาเมืองเพื่อรองรับการเติบโตของประชากรและกิจกรรม
การตั้งถิ่นฐาน และย่านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนได้อย่างเพียงพอ มีคุณภาพ และป้องกันผลกระทบต่อพื้นที่
แหล่งทรัพยากรและเกษตรกรรม
(๔) ส่งเสริมการพัฒนารูปแบบกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตที่มีศักยภาพตามห่วงโซ่อุปทาน โครงข่าย
การคมนาคมขนส่ง และแรงงาน ควบคู่กับการประยุกต์ใช้มาตรการเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
ที่มีประสิทธิภาพ
(๕) ส่ง เสริม การอนุรัก ษ์แ ละใช้ป ระโยชน์ท รัพ ยากรธรรมชาติแ ละวัฒ นธรรม ที่มีคุณ ค่า ของ
จังหวัดสงขลาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเท่าเทียม
(๖) ส่งเสริมมาตรการบรรเทาปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดสงขลา
(๗) ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาจั ง หวั ด สงขลาอย่ า งยั่ ง ยื น และสอดคล้ อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ โดยการพัฒนาเมืองแบบกระชับ และการสงวนรักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ข้อ ๔ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม ให้เป็นไปตามแผนผัง แสดงการใช้ประโยชน์
ที่ดินในอนาคต แผนผังแสดงที่โล่ง แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง แผนผังแสดงโครงการกิจการ
สาธารณูปโภค แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภคเพื่อการระบายน้า และรายการประกอบแผนผัง
ที่แสดงพร้อมข้อกาหนดนี้
หมวด ๒
แผนผังและข้อกำหนด
ส่วนที่ ๑
แผนผังแสดงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในอนำคต
ข้อ ๕ แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคตพร้อมด้วยข้อกาหนด ได้จัดทาขึ้นเพื่อส่งเสริม
สุขลักษณะ ความปลอดภัยของประชาชน และสวัสดิภาพของสังคม ให้สอดคล้องเหมาะสมกับศักยภาพของ
การให้บริการของระบบคมนาคมและขนส่ง การสาธารณูปโภค และการสาธารณูปการในแต่ละบริเวณ
ตลอดจนเพื่อรองรับการพัฒนาของเมืองและชุมชนในอนาคตตามวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวม
ข้อ ๖ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ ที่ดินในอนาคตท้ายข้อกาหนดนี้
ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ที่ดินประเภท ม. ๑ และ ม. ๒ ที่กาหนดไว้เป็นสีชมพูอ่อน ให้เป็นที่ดินประเภทพัฒนาเมือง
โดยมีวัตถุประสงค์และจาแนกเป็นบริเวณ ดังต่อไปนี้

๓
(ก) ที่ดินประเภท ม. ๑ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเมือง เป็นศูนย์กลางการบริหารปกครอง
รองรับการอยู่อาศัย พาณิชยกรรม การบริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และการคมนาคมขนส่ง
หลากหลายรูปแบบที่ให้บริการแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน จาแนกเป็นบริเวณ
ม. ๑ - ๑ ถึง ม. ๑ - ๒๐
(ข) ที่ดินประเภท ม. ๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเมืองบริเวณพื้นที่ส่วนขยายชุมชนเมืองหลัก
ระดับภูมิภาค จังหวัด กลุ่มอาเภอ และอาเภอ รองรับการอยู่อาศัย พาณิชยกรรม และการบริการขั้นพื้นฐาน
ที่ได้มาตรฐาน จาแนกเป็นบริเวณ ม. ๒ - ๑ ถึง ม. ๒ - ๔
(๒) ที่ดินประเภท กผ. ที่กาหนดไว้เป็นสีน้าตาลมีเส้นทแยงสีขาว ให้เป็นที่ดินประเภทพัฒนาเมือง
ตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมเมืองหรือชุมชนที่ประกาศบังคับใช้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาเมืองและชุมชน
ตามผังเมืองรวมเมืองหรือชุมชนที่มีการบังคับใช้ จาแนกเป็นบริเวณ กผ. - ๑ และ กผ. - ๒
(๓) ที่ดินประเภท อ. ๑ ที่กาหนดไว้เป็นสีม่วง ให้ เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า
มีวัตถุประสงค์เพื่ออุตสาหกรรมหรือเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมและคลังสินค้า จาแนกเป็นบริเวณ อ. ๑ - ๑
และ อ. ๑ - ๒
(๔) ที่ดินประเภท อ. ๒ ที่กาหนดไว้เป็นสีเม็ดมะปราง ให้เป็นที่ดินประเภทคลังสินค้า มีวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นคลังสินค้าและพื้นที่เปลี่ยนถ่ายการขนส่งสินค้าในอนาคต จาแนกเป็นบริเวณ อ. ๒ - ๑ ถึง อ. ๒ - ๓
(๕) ที่ดินประเภท ก. ๑ และ ก. ๒ ที่กาหนดไว้เป็นสีน้าตาลฟางข้าว ให้เป็นที่ดินประเภทพัฒนา
เกษตรกรรมและการตั้งถิ่นฐาน โดยมีวัตถุประสงค์และจาแนกเป็นบริเวณ ดังต่อไปนี้
(ก) ที่ดินประเภท ก. ๑ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเกษตรกรรม การปศุสัตว์ และการตั้งถิ่นฐาน
ชุมชนเกษตรกรรม จาแนกเป็นบริเวณ ก. ๑ – ๑ ถึง ก. ๑ – ๒๔
(ข) ที่ดินประเภท ก. ๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการเกษตร และ
กิจการเป้าหมายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา จาแนกเป็นบริเวณ ก. ๒ - ๑ ถึง ก. ๒ - ๓
(๖) ที่ดินประเภท อก. ที่กาหนดไว้เป็นสีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว ให้เป็นที่ดินประเภท
อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อเกษตรกรรม และการสงวนรักษาสภาพทางธรรมชาติ
ของพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย จาแนกเป็นบริเวณ อก. - ๑ ถึง อก. - ๓
(๗) ที่ดินประเภท ปก. ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีน้าตาล ให้เป็นที่ดินประเภท
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเท่านั้น จาแนกเป็นบริเวณ ปก. - ๑ ถึง ปก. - ๑๕
(๘) ที่ดินประเภท ล. ๑ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน ให้เป็นที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและ
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์เพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม จาแนก
เป็นบริเวณ ล. ๑ - ๑ ถึง ล. ๑ - ๔

๔
(๙) ที่ดินประเภท อป. ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์
ป่าไม้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรัก ษา หรือบารุงป่าไม้ สัตว์ป่า ต้นน้าลาธาร และ
ทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
และส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาตินั้น จาแนกเป็นบริเวณ อป. - ๑ ถึง อป. - ๒๖
(๑๐) ที่ดินประเภท ล. ๒ ที่กาหนดไว้เป็นสีฟ้า ให้เป็นที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์เพื่อการสงวนรักษา คุ้มครองแหล่งน้าที่มีความสาคัญของจังหวัดสงขลา จาแนก
เป็นบริเวณ ล. ๒ - ๑ และ ล. ๒ - ๕
ข้อ ๗ ที่ดินประเภท ม. ๑ เป็นที่ดินประเภทพัฒนาเมือง ให้ใช้ประโยชน์ที่ ดินเพื่อการอยู่อาศัย
พาณิชยกรรม สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ กิ จ การอื่ น ให้ มี อั ต ราส่ ว นพื้ น ที่ อ าคารปกคลุ ม ดิ น ต่ อ พื้ น ที่ แ ปลงที่ ดิ น
ที่ยื่นขออนุญาตไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท ชนิด และจาพวกท้ายข้อกาหนดนี้
(๒) คลังน้ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามัน
เชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโ ตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงงานบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วย
การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๖) กาจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(๗) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) การประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่
อาศัยรวม คลังสินค้า สถานีรับส่งสินค้าหรือการประกอบกิจการรับส่งสินค้า สถานที่เก็บสินค้าหรือผลิตผล
การเกษตร ประเภทอาคารขนาดใหญ่ ต้องตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร
(๒) การประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ ๓ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ประเภทอาคารขนาดใหญ่
ให้มีที่ว่างเพื่อปลูกต้นไม้เป็นแนวขนานกับเขตแปลงที่ดินไม่น้อยกว่า ๓ เมตร

๕
(๓) การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ ๓ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
คลังสินค้า สถานีรับส่งสินค้าหรือการประกอบกิจการรับส่งสินค้า ประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
ให้มีระยะห่างจากแนวเขตชายฝั่งอ่าวไทย ทะเลสาบสงขลา และริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติคลองระโนด
คลองรัตภูมิ คลองอู่ตะเภา คลอง ร.๑ คลอง ร.๓ คลอง ร.๔ คลอง ร.๕ คลองแห คลองเตย คลองวาด
คลองต่า คลองหวะ คลองนาทับ คลองนาทวี คลองเทพา หรือคลองสะเดา ไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร
ข้อ ๘ ที่ดินประเภท ม. ๒ เป็นที่ดินประเภทพัฒนาเมือง ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
พาณิชยกรรม สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ กิ จ การอื่ น ให้ มี อั ต ราส่ ว นพื้ น ที่ อ าคารปกคลุ ม ดิ น ต่ อ พื้ น ที่ แ ปลงที่ ดิ น
ที่ยื่นขออนุญาตไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท ชนิด และจาพวกท้ายข้อกาหนดนี้
(๒) คลัง น้ามัน และสถานที่เก็บ รัก ษาน้ามัน ลัก ษณะที่ส าม ตามกฎหมายว่าด้ว ยการควบคุม
น้ามันเชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงงานบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม เว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่โครงการทั้งหมด
(๖) การอยู่อาศัย ประเภทอาคารชุด หอพัก หรือ อาคารอยู่อาศัยรวม ประเภทอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ เว้นแต่เป็นการดาเนินการของการเคหะแห่งชาติ
(๗) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ
(๘) กาจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล เว้นแต่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น หรือ
ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) การประกอบกิจ การโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้ว ย
การควบคุมอาคาร โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคาร
อยู่อาศัยรวม การประกอบพาณิชยกรรม คลังสินค้า สถานีรับส่งสินค้า การประกอบกิจการรับส่ งสินค้า
หรือสถานที่เก็บสินค้าหรือ ผลิตผลการเกษตร ประเภทอาคารขนาดใหญ่ ต้องตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มี
ขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร
(๒) การประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ ๓ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ประเภทอาคารขนาดใหญ่
ให้มีที่ว่างเพื่อปลูกต้นไม้เป็นแนวขนานกับเขตแปลงที่ดินไม่น้อยกว่า ๓ เมตร

๖
(๓) การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ ๓ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
คลังสินค้า สถานีรับส่งสินค้าหรือการประกอบกิจการรับส่งสินค้า ประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
ให้มีระยะห่างจากแนวเขตริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติคลองพะวง หรือคลองหวะ ไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร
ข้อ ๙ ที่ดินประเภท กผ. เป็นที่ดินประเภทพัฒนาเมืองตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมเมืองหรือ
ชุมชนที่ประกาศบังคับใช้ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นไปตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมชุมชน ดังต่อไปนี้
(๑) กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนพะตง - พังลา จังหวัดสงขลา พ.ศ. ๒๕๕๖
(๒) กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนกาแพงเพชร - นาสีทอง จังหวัดสงขลา พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภท อ. ๑ เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่ออุตสาหกรรม คลังสินค้า สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการอื่นให้มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุมดินต่อพื้นที่แปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาตไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วย
การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๒) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๓) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๕) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
(๖) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์
(๗) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก เว้นแต่ที่ให้บริการแก่พนักงานหรือลูกจ้างของสถานประกอบการ
ในรูปของสวัสดิการ
(๘) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา
(๙) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนพิการ
(๑๐) สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ เพื่อประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ ๓ ตามกฎหมายว่าด้ว ย
โรงงาน คลังสิน ค้า สถานีรับ ส่งสิน ค้าหรือการประกอบกิจการรับส่งสินค้า ประเภทอาคารขนาดใหญ่
ให้มีที่ว่างตามแนวขนานเขตแปลงที่ดินด้านที่ติดต่อกับทางสาธารณะหรือแหล่งน้าสาธารณะไม่น้อยกว่า
๑๐ เมตร ที่ว่างดังกล่าวให้ปลูกต้นไม้เป็นแนวขนานกับเขตแปลงที่ดินไม่น้อยกว่า ๓ เมตร
ข้อ ๑๑ ที่ดิน ประเภท อ. ๒ เป็ นที่ดิ นประเภทคลั งสิ นค้ า ให้ ใช้ ประโยชน์ ที่ดิน เพื่อ คลั ง สิ นค้ า
สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นให้มีอัตราส่วน
พื้นที่อาคารปกคลุมดินต่อพื้นที่แปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาตไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบ

๗
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท ชนิด และจาพวกท้ายข้อกาหนดนี้
(๒) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วย
การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๓) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๖) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
(๗) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์
(๘) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก เว้นแต่ที่ให้บริการแก่พนักงานหรือลูกจ้างของสถานประกอบการ
ในรูปของสวัสดิการ
(๙) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา
(๑๐) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนพิการ
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ เพื่อประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ ๓ ตามกฎหมายว่าด้ว ย
โรงงาน คลังสิน ค้า สถานีรับ ส่งสิน ค้า หรือการประกอบกิจการรับส่งสินค้า ประเภทอาคารขนาดใหญ่
ให้มีที่ว่างตามแนวขนานเขตแปลงที่ดินด้านที่ติดต่อกับทางสาธารณะหรือแหล่งน้าสาธารณะไม่น้อยกว่า
๑๐ เมตร ที่ว่างดังกล่าวให้ปลูกต้นไม้เป็นแนวขนานกับเขตแปลงที่ดินไม่น้อยกว่า ๓ เมตร
ข้อ ๑๒ ที่ ดิ น ประเภท ก. ๑ เป็ น ที่ ดิ น ประเภทพั ฒ นาเกษตรกรรมและการตั้ ง ถิ่ น ฐาน ให้ ใ ช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม การอยู่อาศัย สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันราชการ การ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นให้มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุมดิน
ต่อพื้นที่แปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาตไม่เกินร้อยละหกสิบ เว้น แต่ก ารใช้ป ระโยชน์ที่ดิน เพื่อ กิจการอื่น ที่มี
ขนาดแปลงที่ดิน น้อยกว่าแปลงละ ๑๐๐ ตารางวา ซึ่งมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนก่อนผังเมืองรวมนี้ใช้
บังคับ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท ชนิด และจาพวกท้ายข้อกาหนดนี้
(๒) คลัง น้ามัน และสถานที่เก็บ รัก ษาน้ามัน ลัก ษณะที่ส าม ตามกฎหมายว่าด้ว ยการควบคุม
น้ามันเชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงงานบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม

๘
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย เว้นแต่
(ก) จัดสรรที่ดินประเภทบ้านเดี่ยว
(ข) จัดสรรที่ดินประเภทบ้านแฝดหรือบ้านแถว เฉพาะที่ดินบริเวณ ก. ๑ - ๖
(๗) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม ประเภทอาคารสูงหรืออาคาร
ขนาดใหญ่ เว้นแต่เป็นการดาเนินการของการเคหะแห่งชาติ
(๘) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ ริมถนน
สาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร และไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ
(๙) กาจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล เว้นแต่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่นหรือ
ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) การประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้ วยการ
ควบคุมอาคาร คลังสินค้า สถานีรับส่งสินค้า การประกอบกิจการรับส่งสินค้า หรือสถานที่เก็บสินค้าหรือ
ผลิตผลการเกษตร ประเภทอาคารขนาดใหญ่ ต้องตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า
๑๐ เมตร
(๒) การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้เพื่อประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ ๓ ตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงาน คลังสิน ค้า สถานีรับ ส่งสิน ค้าหรือการประกอบกิจการรับส่งสินค้า ประเภทอาคารขนาดใหญ่
ให้มีที่ว่างตามแนวขนานเขตแปลงที่ดินด้านที่ติดต่อกับทางสาธารณะหรือแหล่งน้าสาธารณะไม่น้อยกว่า
๑๐ เมตร และที่ว่างดังกล่าวให้ปลูกต้นไม้เป็นแนวขนานกับเขตแปลงที่ดินไม่น้อยกว่า ๓ เมตร
(๓) การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ ๓ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
คลังสินค้า สถานีรับส่งสินค้าหรือการประกอบกิจการรับส่งสินค้า ประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
ให้มีระยะห่างจากแนวเขตชายฝั่งอ่าวไทย ทะเลสาบสงขลา หรือริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติคลองอู่ตะเภา
คลองรัตภูมิ คลองนาทับ คลองนาทวี และคลองเทพา ไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร
ข้ อ ๑๓ ที่ ดิ น ประเภท ก. ๒ เป็ น ที่ ดิ น ประเภทพั ฒ นาเกษตรกรรมและการตั้ ง ถิ่ น ฐาน ให้ ใ ช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม การอยู่อาศัย อุตสาหกรรม คลังสินค้า สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา
สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นให้มีอัตราส่วน
พื้นที่อาคารปกคลุมดินต่อพื้นที่แปลงที่ดิน ที่ยื่นขออนุญาตไม่เกินร้อ ยละหกสิบ เว้นแต่การใช้ประโยชน์
ที่ดิน เพื่อกิจ การอื่น ที่มีขนาดแปลงที่ดิน น้อยกว่าแปลงละ ๑๐๐ ตารางวา ซึ่งมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอน
ก่อนผังเมืองรวมนี้ใช้บังคับ

๙
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท ชนิด และจาพวกท้ายข้อกาหนดนี้
(๒) คลัง น้ามัน และสถานที่เ ก็บ รักษาน้ามัน ลัก ษณะที่ส าม ตามกฎหมายว่า ด้ว ยการควบคุม
น้ามันเชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรม
หรือเขตประกอบการอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงงานบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการ
นิคมอุตสาหกรรมหรือเขตประกอบการอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
(๔) จัดสรรที่ดิน เพื่อประกอบอุตสาหกรรม เว้นแต่ การประกอบกิจการนิคมอุตสาหกรรมตาม
กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตประกอบการอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิช ยกรรม เว้นแต่เป็นส่ว นหนึ่งของการจัดสรรที่ดินเพื่อการ
อยู่อาศัย และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่โครงการทั้งหมด
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย เว้นแต่
(ก) จัดสรรที่ดินประเภทบ้านเดี่ยวหรือบ้านแฝด
(ข) จัดสรรที่ดินประเภทบ้านแถว เฉพาะที่ดินบริเวณ ก. ๒ - ๓
(๗) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม ประเภทอาคารสูงหรืออาคาร
ขนาดใหญ่ เว้นแต่
(ก) ที่ดินบริเวณ ก. ๒ - ๓ ทีไ่ ม่ใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ
(ข) การดาเนินการของการเคหะแห่งชาติ
(๘) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ
(๙) กาจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล เว้นแต่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่นหรือ
ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข หรือที่ตั้งอยู่ใน
นิ คมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้ ว ยการนิค มอุต สาหกรรมหรือ เขตประกอบการอุ ตสาหกรรมตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงาน
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) การประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร โรงแรมตามกฎหมายว่าด้ วยโรงแรม การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่
อาศัยรวม การประกอบพาณิชยกรรม คลังสินค้า สถานีรับส่งสินค้า การประกอบกิจการรับส่งสินค้า หรือ
สถานที่เก็บสินค้าหรือผลิตผลการเกษตร ประเภทอาคารขนาดใหญ่ ต้องตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาด
เขตทางไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร

๑๐
(๒) การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้เพื่อประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ ๓ ตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงาน คลังสิน ค้า สถานีรับ ส่งสิน ค้าหรือการประกอบกิจการรับส่งสินค้า ประเภทอาคารขนาดใหญ่
ให้มีที่ว่างตามแนวขนานเขตแปลงที่ดินด้านที่ติดต่อกับทางสาธารณะหรือแหล่งน้าสาธารณะไม่น้อยกว่า
๑๐ เมตร และที่ว่างดังกล่าวให้ปลูกต้นไม้เป็นแนวขนานกับเขตแปลงที่ดินไม่น้อยกว่า ๓ เมตร
(๓) การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ ๓ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
คลังสินค้า สถานีรับส่งสินค้าหรือการประกอบกิจการรับส่งสินค้า ประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
ให้มีระยะห่างจากแนวเขตริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติคลองวาด คลองอู่ตะเภา และคลองสะเดา ไม่น้อยกว่า
๕๐ เมตร
ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภท อก. เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม การอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว การสงวนรักษาสภาพทางธรรมชาติของพื้นที่เพื่อการรับน้า
พักน้า หน่วงน้า หรือระบายน้า สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นให้มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุมดินต่อพื้นที่แปลงที่ดิน
ที่ยื่นขออนุญาตไม่เกินร้อยละห้าสิบ เว้นแต่การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นที่มีขนาดแปลงที่ดินน้อยกว่า
แปลงละ ๑๐๐ ตารางวา ซึ่งมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนก่อนผังเมืองรวมนี้ใช้บังคับ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท ชนิด และจาพวกท้ายข้อกาหนดนี้
(๒) คลังน้ามัน สถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
เพื่อการจาหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงงานบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย เว้นแต่จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว
(๗) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม เว้นแต่เป็นการดาเนินการ
ของการเคหะแห่งชาติ และไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ
(๘) คลังสินค้า สถานีรับส่งสินค้า หรือการประกอบกิจการรับส่งสินค้า หรือสถานที่เก็บสินค้าหรือ
ผลิตผลการเกษตร ประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
(๙) กาจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล เว้นแต่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่นหรือ
ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

๑๑
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) การประกอบกิจการใดๆ ให้ดาเนินการได้ในอาคารที่ไม่ใช่ประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
(๒) การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ เพื่อประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ ๓ ตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงาน ให้มีที่ว่างตามแนวขนานเขตแปลงที่ดินไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร และที่ว่างดังกล่าวให้ปลูกต้นไม้
เป็นแนวขนานกับเขตแปลงที่ดินไม่น้อยกว่า ๓ เมตร
(๓) การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ ๓ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและ
คุ้ม ครองสั ตว์ ป่ า เพื่ อการค้า คลั ง สิ น ค้ า สถานีรั บ ส่ งสิ น ค้า หรื อการประกอบกิ จการรับ ส่ งสิ น ค้ า ให้ มี
ระยะห่างจากแนวเขตชายฝั่งอ่าวไทย ทะเลสาบสงขลา และริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติคลองอู่ตะเภา
คลอง ร.๑ คลอง ร.๓ คลอง ร.๔ คลอง ร.๕ คลองแห คลองวาด หรือคลองพะวง ไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร
ข้อ ๑๕ ที่ดินประเภท ปก. เป็นที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเท่านั้น
ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม การอยู่อาศัย พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การสาธารณูปโภคหรือสาธารณูปการ หรือ
สาธารณประโยชน์ และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท ชนิด และจาพวกท้ายข้อกาหนดนี้
(๒) คลัง น้ามัน และสถานที่เก็บ รัก ษาน้ามัน ลัก ษณะที่ส าม ตามกฎหมายว่าด้ว ยการควบคุม
น้ามันเชื้อเพลิง เพื่อจาหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงงานบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อพาณิชยกรรม
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้ว ยกฎหมาย
ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) การประกอบกิจการใดๆ ให้ดาเนินการได้ในอาคารที่ไม่ใช่ประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
(๒) มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุมดินต่อพื้นที่แปลงที่ดิ นที่ยื่นขออนุญาตไม่เกินร้อยละห้ าสิบ
เว้นแต่การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยหรือพาณิชยกรรมที่มีขนาดแปลงที่ดินน้อยกว่า ๑๐๐ ตารางวา
ซึ่งมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนก่อนกฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ

๑๒
(๓) การประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ ๓ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน คลังสินค้า สถานีรับส่งสินค้า
หรือการประกอบกิจการรับส่งสินค้า ให้มีที่ว่างตามแนวขนานเขตแปลงที่ดินไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร และ
ที่ว่างดังกล่าวให้ปลูกต้นไม้เป็นแนวขนานกับเขตแปลงที่ดินไม่น้อยกว่า ๓ เมตร
ข้อ ๑๖ ที่ ดิ น ประเภท ล. ๑ เป็ น ที่ ดิ น ประเภทที่ โ ล่ ง เพื่ อ นั น ทนาการและการรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เกษตรกรรม การอยู่อาศัย
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการ
ตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วย
การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๒) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๓) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(๔) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม
(๕) การอยู่อาศัยประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
(๖) สถานที่เก็บผลิตผลการเกษตรประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
(๗) กาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้ว ยกฎหมาย
ให้มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุมดินต่อพื้นที่แปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาตไม่เกินร้อยละห้าสิบ เว้นแต่การใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยที่มีขนาดแปลงที่ดินน้อยกว่า ๑๐๐ ตารางวา ซึ่งมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอน
ก่อนกฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ
ข้อ ๑๗ ที่ดินประเภท อป. เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและ
คุ้มครองดูแลรักษาหรือบารุงป่าไม้ สัตว์ป่า ต้นน้า ลาธาร และทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ตามมติคณะรัฐมนตรี
และกฎหมายเกี่ย วกับ การป่า ไม้ การสงวนและคุ้ม ครองสัต ว์ป่า และการส่ง เสริม และรัก ษาคุณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติเท่านั้น
ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม การอยู่อาศัย โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้

๑๓
(๑) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วย
การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๒) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม เว้นแต่โรงแรมประเภท ๑ หรือประเภท ๒ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงแรมที่ไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
(๓) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๔) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(๕) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม
(๖) การอยู่อาศัยประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
(๗) สถานที่เก็บผลิตผลการเกษตรประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
(๘) กาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
การใช้ประโยชน์ที่ดินซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้มีอัตราส่วน
พื้นที่อาคารปกคลุมดินต่อพื้นที่แปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาตไม่เกินร้อยละห้าสิบ เว้นแต่การใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่ อ การอยู่ อ าศั ย ที่ มี ข นาดแปลงที่ ดิ น น้ อ ยกว่ า ๑๐๐ ตารางวา ซึ่ ง มี ก ารแบ่ ง แยกหรื อ แบ่ ง โอนก่ อ น
กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ
ข้อ ๑๘ ที่ดิน ประเภท ล. ๒ เป็นที่ ดินประเภทที่โ ล่ งเพื่อการรักษาคุณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม ให้ ใ ช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อการรักษาคุณ ภาพสิ่งแวดล้อม การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า การประมง การชลประทาน การ
คมนาคมทางน้า การผลิตประปาและแนวท่อระบบประปา การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือ
สาธารณประโยชน์เท่านั้น
ข้อ ๑๙ ให้โรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการอยู่ก่อนวันที่ผังเมืองรวมนี้มีผลใช้บังคับและ
ยังประกอบกิจการอยู่ ขยายพื้นที่โรงงานเฉพาะในที่ดินแปลงเดียวกันหรือติดต่อเป็นแปลงเดียวกันกับแปลง
ที่ดินที่เป็นที่ตั้งของโรงงานเดิม ซึ่งเจ้าของโรงงานเดิมเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองอยู่ก่อนวันที่
ผังเมืองรวมนี้มีผลใช้บั งคับ หรือเป็น พื้นที่ในที่ดินที่เคยเป็นกรรมสิทธิ์หรือสิ ทธิครอบครองของเจ้าของ
โรงงานเดิมอยู่ก่อนวันที่ผังเมืองรวมนี้มีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ไม่เกินหนึ่งเท่าของพื้นที่โรงงานที่ใช้ในการผลิตเดิม

๑๔
ส่วนที่ ๒
แผนผังแสดงที่โล่ง
ข้อ ๒๐ แผนผังแสดงที่โล่งพร้อมด้วยข้อกาหนด ได้จัดทาขึ้นเพื่อการนันทนาการ การพักผ่อน
หย่อนใจ การสาธารณประโยชน์ การรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี การรักษาสภาพแวดล้อมริมฝั่งลาคลอง
การชลประทาน การผลิตประปาและระบบท่อประปา การป้องกัน อุทกภัย และการรักษาสภาพแวดล้อม
และคุณภาพสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์
ที่โล่งตามแผนผังแสดงที่โล่งท้ายข้อกาหนดนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ที่โล่งประเภท ลน. ให้เป็นที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม จาแนกเป็น
บริเวณ ลน. - ๑ ถึง ลน. - ๔
(๒) ที่โล่งประเภท ลม. ให้เป็นที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณริมแม่น้าและลาคลอง
จาแนกเป็นบริเวณ ลม. - ๑ ถึง ลม. - ๔
(๓) ทีโ่ ล่งประเภท ลส. ให้เป็นที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม จาแนกเป็นบริเวณ ลส. - ๑
ถึง ลส. - ๖
ข้อ ๒๑ ที่ โ ล่ ง ประเภท ลน. เป็ น ที่ โ ล่ ง เพื่ อ นั น ทนาการและการรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม
ให้ ใช้ ป ระโยชน์ ที่ โ ล่ ง เพื่อ เป็ น สวนสาธารณะ สนามกีฬา สนามเด็ กเล่ น นัน ทนาการหรือเกี่ยวข้ องกั บ
นันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การสาธารณประโยชน์ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามข้อกาหนด
การใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จาแนกประเภทไว้ในบริเวณนั้น
ข้อ ๒๒ ที่โล่งประเภท ลม. เป็นที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณริมแม่น้าและลา
คลอง ให้ใช้ประโยชน์ที่โล่งเพื่อดารงรักษาที่โล่งไว้เพื่อสาธารณประโยชน์ การสงวนรักษาสภาพแวดล้อม
การป้องกันบรรเทาอุทกภัย หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จาแนก
ประเภทไว้ในบริเวณนั้น
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ริมฝั่งแม่น้าหรือคลอง ให้มีพื้นที่น้าซึมผ่านได้บริเวณแนวขนานเขต
แปลงที่ดินด้านริมฝั่งแม่น้าหรือคลองเข้าไปในแผ่นดินไม่น้อยกว่า ๓ เมตร
ข้อ ๒๓ ที่โล่งประเภท ลส. เป็นที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้ใช้ประโยชน์ที่โล่งเพื่อ
การสงวนและรักษาสภาพแวดล้อมของพื้นที่แหล่งน้า การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า การประมง การชลประทาน
การคมนาคมทางน้า การผลิตประปาและแนวท่อระบบประปา การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และ
การสาธารณประโยชน์

๑๕
ส่วนที่ ๓
แผนผังแสดงโครงกำรคมนำคมและขนส่ง
ข้อ ๒๔ แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งพร้อมด้วยข้อกาหนด ได้จัดทาขึ้นเพื่อ ให้เป็น
นโยบายในการส่งเสริม ปรับปรุง และพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับ
และสอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต
โครงการคมนาคมและขนส่งตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) โครงการคมนาคมและขนส่งประเภทถนน แบ่งเป็น ๒ ขนาดดังนี้
(ก) ถนนสาย ก ขนาดเขตทาง ๓๐ เมตร จานวน ๑ สายทาง
(ข) ถนนสาย ข ขนาดเขตทาง ๔๐ เมตร จานวน ๑ สายทาง
(๒) โครงการคมนาคมและขนส่งประเภทสถานีขนส่งผู้โดยสาร และการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์
แบ่งเป็น ๗ ประเภทดังนี้
(ก) โครงการคมนาคมและขนส่งประเภทสถานีขนส่งผู้โดยสาร จานวน ๔ แห่ง
(ข) โครงการคมนาคมและขนส่งประเภทสถานีรถไฟ จานวน ๒๒ แห่ง
(ค) โครงการคมนาคมและขนส่งประเภทท่าอากาศยาน จานวน ๑ แห่ง
(ง) โครงการคมนาคมและขนส่งประเภทท่าเรือ จานวน ๑ แห่ง
(จ) โครงการคมนาคมและขนส่งประเภทสถานีขนส่งสินค้า จานวน ๑ แห่ง
(ฉ) โครงการคมนาคมและขนส่งประเภททางรถไฟทางคู่ จานวน ๓ แห่ง
(ช) โครงการคมนาคมและขนส่งประเภททางรถไฟฟ้า จานวน ๑ แห่ง
ข้อ ๒๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย ก และถนนสาย ข ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการอื่น นอกจากกิจการตามที่กาหนด ดังต่อต่อไปนี้
(ก) การสร้างถนนหรือเกี่ยวข้องกับถนน และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
(ข) การสร้างรั้วหรือกาแพง
(ค) เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน ๙ เมตร หรือ
ไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่

๑๖
ส่วนที่ ๔
แผนผังแสดงโครงกำรกิจกำรสำธำรณูปโภค
ข้อ ๒๖ แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภคพร้อมด้วยข้อกาหนด ได้จัดทาขึ้นเพื่อเป็น
นโยบายในการส่ งเสริ ม ปรั บปรุง และพัฒ นาระบบสาธารณูปโภคให้ มีความเหมาะสมเพียงพอกับการ
ให้บริการ รวมถึงสามารถรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคตได้
โครงการกิจการสาธารณูปโภค ตามแผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค มีจานวน ๖ ประเภท
ดังต่อไปนี้
(๑) โครงการกิจการสาธารณูปโภคประเภทโรงผลิตน้าประปา จานวน ๗ แห่ง
(๒) โครงการกิจการสาธารณูปโภคประเภทสถานีดับเพลิง จานวน ๗ แห่ง
(๓) โครงการกิจการสาธารณูปโภคประเภทสถานที่กาจัดขยะ จานวน ๒๕ แห่ง
(๔) โครงการกิจการสาธารณูปโภคประเภทโรงฆ่าสัตว์ จานวน ๓ แห่ง
(๕) โครงการกิจการสาธารณูปโภคประเภทโรงบาบัดน้าเสีย จานวน ๒ แห่ง
(๖) โครงการกิจการสาธารณูปโภคประเภทสถานีไฟฟ้า จานวน ๑๖ แห่ง
ส่วนที่ ๕
แผนผังแสดงโครงกำรกิจกำรสำธำรณูปโภคเพื่อกำรระบำยน้ำ
ข้อ ๒๗ แผนผัง แสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภคเพื่อ การระบายน้าพร้อมด้ว ยข้อ กา หนด
ได้จัดทาขึ้น เพื่อ ให้เป็น นโยบายในการส่งเสริม ปรับปรุง และพัฒ นาระบบการระบายน้าให้เหมาะสม
ครอบคลุมและเพียงพอกับการให้บริการ และสามารถรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคตได้
โครงการกิจการสาธารณูปโภคตามแผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภคเพื่อการระบายน้า
มีจานวน ๓ ประเภท ดังต่อไปนี้
(๑) โครงการกิจการสาธารณูปโภคเพื่อการระบายน้าประเภทอ่างเก็บน้า จานวน ๓ แห่ง
(๒) โครงการกิจการสาธารณูปโภคเพื่อการระบายน้าประเภทคันป้องกันน้าท่วม จานวน ๔ แห่ง
(๓) โครงการกิจการสาธารณูปโภคเพื่อการระบายน้าประเภทแม่น้า คลอง ห้วย จานวน ๒๓ แห่ง

๑๗
หมวด ๓
นโยบำย มำตรกำรและวิธีดำเนินกำรเพื่อปฏิบัติตำมวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวม
ข้อ ๒๘ การวางและจัดทาผังเมืองรวมจังหวัดสงขลานี้ มีนโยบายเพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของ
ผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา ดังต่อไปนี้
(๑) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการควบคุมการใช้
ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จาแนกให้เป็นไปตามข้อกาหนดนี้
(๒) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนงาน
และโครงการพัฒนาพื้นที่ และงบประมาณเพื่อพั ฒ นาตามวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา
ตามที่ได้กาหนดในมาตรการและวิธีการตามข้อกาหนดนี้
ข้อ ๒๙ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวมนี้ มีมาตรการและวิธีดาเนินการให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพัฒนาเมือง ดังต่อไปนี้
(๑) มาตรการส่ ง เสริ มการใช้ ป ระโยชน์ที่ ดิ น เพื่ อกิ จ การตามวั ต ถุ ประสงค์ ให้ มี วิ ธี ดาเนิ น การ
ดังต่อไปนี้
(ก) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบารุง
ท้องที่ ค่าธรรมเนียมในการบริการกาจัดมูลฝอย และค่าบริการบาบัดน้าเสีย สาหรับกิจการตามวัตถุประสงค์
การใช้ประโยชน์ที่ดินในอัตราต่าสุดตามอานาจหน้าที่
(ข) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้ บริการสาธารณูปโภค
พิจ ารณาเร่ งรั ดการจั ดทาแผนงาน งบประมาณ และดาเนินการพัฒ นาตามแผนงานอย่างทั่ว ถึงและมี
ประสิทธิภาพในพื้นที่พัฒนาเมืองเป็นลาดับแรก
(ค) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องพิจารณาดาเนินการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน
และมาตรการลดการใช้รถยนต์ในพื้นที่พัฒนาเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ
(ง) องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ที่เกี่ยวข้องพิจารณาดาเนินการพัฒนาพื้นที่โล่งว่าง สวนสาธารณะ
และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่พัฒนาเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงพิจารณาลดหย่อนภาษีโรงเรือนและที่ดิน
และภาษีบารุงท้องที่สาหรับเอกชนที่จัดพื้นที่โล่งว่างเพื่อสาธารณะ
(จ) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ การส่งเสริมการลงทุนพิจารณาส่งเสริมการลงทุนและให้สิทธิ
ประโยชน์เพิ่มเติมสาหรับกิจการเพื่อพัฒนาบทบาทเมืองด้านพาณิชยกรรม การท่องเที่ยวและนันทนาการ
การบริการศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรม และการประหยัดพลังงาน ตามบัญชีประเภทกิจการที่ให้
การส่งเสริมการลงทุน หมวด ๗ กิจการบริการและสาธารณูปโภค ประเภทกิจการดังนี้
๗.๕ กิจการสานักงานใหญ่ข้ามประเทศ
๗.๖ กิจการบริษัทการค้าระหว่างประเทศ
๗.๗ กิจการสนับสนุนการค้าและการลงทุน

๑๘
๗.๘ กิจการบริการด้านจัดการพลังงาน
๗.๑๙ กิจการสถานฝึกฝนวิชาชีพ
๗.๒๒ กิจการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
๗.๒๓ กิจการเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว
(๒) มาตรการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้มีวิธีดาเนินการดังต่อไปนี้
(ก) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบารุง
ท้องที่ ค่าธรรมเนียมในการบริการกาจัดมูลฝอย และค่าบริการบาบัดน้าเสีย สาหรับกิจการอื่นในอัตรา
สูงสุดตามอานาจหน้าที่
(ข) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องพิจารณากาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไป และ
มาตรการป้ องกัน อัน ตรายต่อสุขภาพส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้ว ยการ
สาธารณสุข
(ค) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบอนุญาตปลูกสร้าง
ดัดแปลง ต่อเติมอาคาร และประกอบกิจการสาหรับกิจการอื่น พิจารณามาตรการป้องกันบรรเทาปัญหา
และผลกระทบจากการประกอบกิจการต่อชุมชนและสภาพแวดล้อมเพิ่มเติมในขั้น ตอนยื่นขออนุญาต
ดังกล่าว รวมถึงการควบคุมให้ดาเนินการตามมาตรการดังกล่าว
(ง) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกากับ ตรวจตรา และควบคุม
ทางหลวงและงานทาง พิจารณามาตรการในการควบคุมทางเข้าออกทางหลวง และกาหนดระยะที่ว่างตาม
แนวเขตทางที่เหมาะสม ตามการใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔๒ ทางหลวงแผ่ น ดิน หมายเลข ๔๓ ทางหลวงแผ่ นดินหมายเลข ๔๐๗ ทางหลวงแผ่ นดิน
หมายเลข ๔๐๘ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑๔ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๕๔ และทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๔๑๑๓ อย่างเร่งด่วน เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการจราจรบนทาง
หลวงดังกล่าว รวมถึงการควบคุมให้ดาเนินการตามมาตรการดังกล่าว
(จ) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการคมนาคมและ
ขนส่งในที่ดินบริเวณ ม. ๑ - ๑, ม. ๑ - ๒, ม. ๑ - ๓, ม. ๑ - ๔, ม. ๑ - ๕, ม. ๑ - ๖, ม. ๑ - ๘, ม. ๑ - ๑๐,
ม. ๑ - ๑๑, ม. ๑ - ๑๒, ม. ๑ – ๑๓, ม. ๑ - ๑๕, ม. ๑ - ๑๗, ม. ๑ - ๑๘, ม. ๑ - ๑๙ และ ม. ๑ - ๒๐
ให้พิจารณารูปแบบโครงการคมนาคมและขนส่งให้สอดคล้องกับการระบายน้าในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมถึงการควบคุมให้ดาเนินการตามมาตรการดังกล่าว
ข้อ ๓๐ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวมนี้ มีมาตรการและวิธีดาเนินการให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทรองรับการพัฒนาเมือง ดังต่อไปนี้
(๑) มาตรการส่ ง เสริ มการใช้ ป ระโยชน์ที่ ดิ น เพื่ อกิ จ การตามวั ต ถุ ประสงค์ ให้ มี วิ ธี ดาเนิ น การ
ดังต่อไปนี้

๑๙
(ก) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบารุง
ท้องที่ ค่าธรรมเนียมในการบริการกาจัดมูลฝอย และค่าบริการบาบัดน้าเสีย สาหรับกิจการตามวัตถุประสงค์
การใช้ประโยชน์ที่ดินในอัตราต่าสุดตามอานาจหน้าที่
(ข) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้ บริการสาธารณูปโภค
พิจ ารณาเร่ งรั ดการจั ดทาแผนงาน งบประมาณ และดาเนินการพัฒ นาตามแผนงานอย่างทั่ว ถึงและมี
ประสิทธิภาพในพื้นที่รองรับการพัฒนาเมืองเป็นลาดับแรก
(ค) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องพิจารณาดาเนินการพัฒนาพื้นที่โล่งว่าง สวนสาธารณะ
และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่รองรับการพัฒนาเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงพิจารณาลดหย่อนภาษีโรงเรือน
และที่ดิน และภาษีบารุงท้องที่สาหรับเอกชนที่จัดพื้นที่โล่งว่างเพื่อสาธารณะ
(๒) มาตรการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้มีวิธีดาเนินการดังต่อไปนี้
(ก) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบารุง
ท้องที่ ค่าธรรมเนียมในการบริการกาจัดมูลฝอย และค่าบริการบาบัดน้าเสีย สาหรับกิจการอื่นในอัตราสูงสุด
ตามอานาจหน้าที่
(ข) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องพิจารณากาหนดประเภทของกิจการที่ต้องมีการ
ควบคุมภายในท้องถิ่น และกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไป และมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ
สาหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
(ค) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบอนุญาตปลูกสร้าง
ดัดแปลง ต่อเติมอาคาร และประกอบกิจการสาหรับกิจการอื่น พิจารณามาตรการป้องกันบรรเทาปัญหา
และผลกระทบจากการประกอบกิจการต่อชุมชนและสภาพแวดล้อมเพิ่มเติมในขั้นตอนยื่นขออนุญาต
ดังกล่าว รวมถึงการควบคุมให้ดาเนินการตามมาตรการดังกล่าว
(ง) องค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ย วข้อ งกั บการก ากับ ตรวจตรา และ
ควบคุมทางหลวงและงานทาง พิจารณามาตรการในการควบคุมทางเข้าออกทางหลวง และกาหนดระยะที่
ว่างตามแนวเขตทางที่เหมาะสม ตามการใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๓ ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๔๐๗ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑๔ อย่าง
เร่งด่วน เพื่อรักษาสภาพแวดล้อม และความปลอดภัยในการจราจรบนทางหลวง รวมถึงการควบคุมให้
ดาเนินการตามมาตรการดังกล่าว
(จ) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการคมนาคมและ
ขนส่งในที่ดินบริเวณ ม. ๒ - ๑, ม. ๒ - ๓ และ ม. ๒ - ๔ ให้พิจารณารูปแบบโครงการคมนาคมและขนส่ง
ให้สอดคล้องกับการระบายน้าในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการควบคุมให้ดาเนินการตามมาตรการ
ดังกล่าว

๒๐
ข้อ ๓๑ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวมนี้ มีมาตรการและวิธีดาเนินการให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า และที่ดิน
ประเภทคลังสินค้า ดังต่อไปนี้
(๑) มาตรการส่ ง เสริ มการใช้ ป ระโยชน์ที่ ดิ น เพื่ อกิ จ การตามวั ต ถุ ประสงค์ ให้ มี วิ ธี ดาเนิ น การ
ดังต่อไปนี้
(ก) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสาธารณูปโภคพิจารณาเร่งรัดการจัดทาแผนงาน
งบประมาณ และดาเนินการพัฒนาตามแผนงานอย่า งทั่วถึงและมีประสิทธิภาพในพื้นที่อุตสาหกรรมและ
คลังสินค้า และไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการอุปโภคบริโภคของชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรมโดยรอบ
(ข) หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการลงทุนพิจารณาส่งเสริมการลงทุนและให้สิทธิ
ประโยชน์เพิ่มเติมสาหรับกิจการตามวัตถุประสงค์ ของการใช้ประโยชน์ที่ดินและของผังเมืองรวมนี้ ได้แก่
การพัฒนาเมืองยางพารา อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และกิจการเขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ตามบัญชีประเภท
กิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน หมวด ๗ กิจการบริการและสาธารณูปโภค ประเภทกิจการดังนี้
๗.๑ กิจการสาธารณูปโภคและบริการพื้นฐาน
๗.๓ กิจการขนส่งมวลชนและสินค้าขนาดใหญ่
๗.๔ กิจการศูนย์บริการโลจิสติกส์
๗.๕ กิจการสานักงานใหญ่ข้ามประเทศ
๗.๖ กิจการบริษัทการค้าระหว่างประเทศ
๗.๗ กิจการสนับสนุนการค้าและการลงทุน
๗.๘ กิจการบริการด้านจัดการพลังงาน
๗.๙ กิจการพัฒนาพื้นที่สาหรับกิจการอุตสาหกรรม
๗.๑๙ กิจการสถานฝึกฝนวิชาชีพ
(๒) มาตรการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้มีวิธีดาเนินการดังต่อไปนี้
(ก) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีบารุง
ท้องที่ ค่าธรรมเนียมในการบริการกาจัดมูลฝอย และค่ าบริการบาบัดน้าเสีย สาหรับกิจการโรงงานที่ต้องมี
การควบคุมภายในท้องถิ่น หรือกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขใน
อัตราสูงสุดตามอานาจหน้าที่
(ข) องค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ย วข้อ งกั บการก ากับ ตรวจตรา และ
ควบคุมทางหลวงและงานทาง พิจารณามาตรการในการควบคุมทางเข้าออกทางหลวง และกาหนดระยะ
ที่ว่างตามแนวเขตทางที่เหมาะสม ตามการใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ และทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๕๔ อย่างเร่งด่วน เพื่อรักษาสภาพแวดล้อม และความปลอดภัยในการจราจร
บนทางหลวง รวมถึงการควบคุมให้ดาเนินการตามมาตรการดังกล่าว

๒๑
(ค) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการประกอบกิจการ
โรงงาน พิจารณาดาเนินการกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับแนวป้องกัน สภาพแวดล้อมของโรงงาน และวิธีการ
ควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษหรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้อมซึ่งเกิดจากการประกอบกิจการ
โรงงาน โดยให้ครอบคลุมพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง รวมถึงการควบคุมให้ดาเนินการตาม
มาตรการดังกล่าว
ข้อ ๓๒ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวมนี้ มีมาตรการและวิธีดาเนินการให้เจ้าของที่ดิน
ผู้ประกอบการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพัฒนา
เกษตรกรรมและการตั้งถิ่นฐาน บริเวณ ก. ๑ และ ก. ๒ ดังต่อไปนี้
(๑) มาตรการส่ ง เสริ มการใช้ ป ระโยชน์ที่ ดิ น เพื่ อกิ จ การตามวั ต ถุ ประสงค์ ให้ มี วิ ธี ดาเนิ น การ
ดังต่อไปนี้
(ก) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบารุง
ท้องที่ ค่าธรรมเนียมในการบริการกาจัดมูลฝอย และค่าบริการบาบัดน้าเสีย สาหรับกิจการตามวัตถุ ประสงค์
การใช้ประโยชน์ที่ดินในอัตราต่าสุดตามอานาจหน้าที่
(ข) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องพิจารณาลดหย่อนภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ
ภาษีบารุงท้องที่สาหรับเอกชนที่จัดพื้นที่โล่งว่างสาธารณะ
(ค) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาและพัฒนาชลประทาน
ปัจจัยการเพาะปลูก เทคโนโลยีการเกษตร และให้บริการสาธารณูปโภค พิจารณาเร่งรัดการจัดทาแผนงาน
งบประมาณ และดาเนินการพัฒนาชลประทาน ปัจจัยการเพาะปลูก เทคโนโลยีการเกษตร และให้บริการ
สาธารณูปโภค เพื่อกิจการตามวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นลาดับแรก
(ง) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการลงทุนพิจารณาส่งเสริมการลงทุนและให้สิทธิ
ประโยชน์เพิ่มเติมสาหรับกิจการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรผลิตผลในจังหวัดสงขลา หรือ
อุตสาหกรรมต่อเนื่องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลาและนิ คมอุตสาหกรรม
ภาคใต้ เป็นลาดับแรก
(๒) มาตรการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้มีวิธีดาเนินการดังต่อไปนี้
(ก) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบารุง
ท้องที่ ค่าธรรมเนียมในการอนุญาตให้ประกอบกิจการอันเป็ นอันตรายต่อสุขภาพ ค่าธรรมเนียมในการ
บริการกาจัดมูลฝอย และค่าบริการบาบัดน้าเสีย สาหรับกิจการอื่นในอัตราสูงสุดตามอานาจหน้าที่
(ข) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบอนุญาตปลูกสร้าง
ดัดแปลง ต่อเติมอาคาร และประกอบกิจการสาหรับกิจการอัน เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พิจารณามาตรการ
ป้องกันบรรเทาปัญหาและผลกระทบจากการประกอบกิจการต่อพื้นที่เกษตรกรรมและสภาพแวดล้อม
เพิ่มเติมในขั้นตอนยื่นขออนุญาตดังกล่าว รวมถึงการควบคุมให้ดาเนินการตามมาตรการดังกล่าว

๒๒
(ค) องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นและหน่ว ยงานที่เกี่ย วข้องกับ การควบคุมการใช้ส ารเคมี
เพื่อการเกษตร ตามกฎหมายว่าด้ว ยวัตถุอันตราย พิจารณาควบคุมการใช้ส ารเคมีดังกล่าวไม่ให้ส่ งผล
กระทบต่อแหล่งน้า ดิน และสภาพแวดล้อมอันอาจส่งผลกระทบต่อการเพาะปลูกข้าวบริเวณที่ดิน ก. ๑ - ๑
และ ก. ๑ - ๒
(ง) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
พิจารณามาตรการควบคุมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า และการจัดการมลพิษจากการประกอบกิจการดังกล่าว
บริเวณที่ดิน ก. ๑ - ๑ และ ก. ๑ - ๒ เพื่อป้องกันบรรเทาปัญหาและผลกระทบจากการประกอบกิจการต่อ
พื้นที่เกษตรกรรมและสภาพแวดล้อม
(จ) องค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ย วข้อ งกั บการก ากับ ตรวจตรา และ
ควบคุมทางหลวงและงานทาง พิจารณามาตรการในการควบคุมทางเข้าออกทางหลวง และกาหนดระยะ
ที่ว่างตามแนวเขตทางที่เหมาะสม ตามการใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดิ นหมายเลข ๔ ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๔๒ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๓ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๗ ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔๐๘ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑๔ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๒๓ ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔๐๕๔ และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑๑๓ อย่างเร่งด่วน เพื่อรักษาสภาพแวดล้ อม และ
ความปลอดภัยในการจราจรบนทางหลวง รวมถึงการควบคุมให้ดาเนินการตามมาตรการดังกล่าว
(ฉ) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการคมนาคม
และขนส่ง และโครงการสาธารณูปโภค บริเวณแนวระบายน้าและพื้นที่ลุ่มต่าลุ่มน้าคลองรัตภูมิ ลุ่มน้าคลอง
อู่ตะเภา ลุ่มน้าคลองนาทวี ลุ่มน้าคลองเทพา ลุ่มน้าคลองสะเดา และคลองหล้าปัง พิจารณามาตรการ
การระบายน้าอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มเติม รวมถึงการควบคุมให้ดาเนินการตามมาตรการดังกล่าว
ข้อ ๓๓ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวมนี้ มีมาตรการและวิธีดาเนินการให้ เจ้าของที่ดิน
ผู้ประกอบการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์
ชนบทและเกษตรกรรม ดังต่อไปนี้
(๑) มาตรการส่ ง เสริ มการใช้ ป ระโยชน์ที่ ดิ น เพื่ อกิ จ การตามวั ต ถุ ประสงค์ ให้ มี วิ ธี ดาเนิ น การ
ดังต่อไปนี้
(ก) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบารุง
ท้ อ งที่ ค่ า ธรรมเนี ย มในการบริ ก ารก าจั ด มู ล ฝอย และค่ า บริ ก ารบ าบั ด น้ าเสี ย ส าหรั บ กิ จ การตาม
วัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์ที่ดินในอัตราต่าสุดตามอานาจหน้าที่
(ข) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องพิจารณาลดหย่อนภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษี
บารุงท้องที่สาหรับเอกชนที่จัดพื้นที่โล่งว่างเพื่อสาธารณะ หรือเพื่อการรับ พัก และระบายน้า
(ค) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องพิจารณาออกเทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น
สาหรับการใช้ป ระโยชน์ ที่ดิน เพื่อกิจการตามวัตถุประสงค์ เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมและความสามารถ
ในการรับและพักน้า ดังนี้

๒๓
(๑) การกาหนดอัตราส่วนพื้นที่น้าซึมผ่านต่อพื้นที่แปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
(๒) การจัดให้มีพื้นที่รับน้าทดแทนพื้นที่อาคารปกคลุมดินในแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
(ง) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
พิจารณาเร่งรัดการจัดทาแผนงาน งบประมาณ และดาเนินการคุ้มครองพื้นที่เพื่อการรับ พัก และระบายน้า
เป็นลาดับแรก
(จ) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชลประทาน พิจารณา
มาตรการสนับสนุนการดาเนินการพัฒนาอ่างเก็บน้าขนาดเล็กหรือพื้นที่พักน้าโดยเอกชนในพื้นที่
(๒) มาตรการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้มีวิธีดาเนินการดังต่อไปนี้
(ก) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้ องพิจารณาจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบารุง
ท้องที่ ค่าธรรมเนียมในการบริการกาจัดมูลฝอย และค่าบริการบาบัดน้าเสีย สาหรับกิจการอื่นในอัตรา
สูงสุดตามอานาจหน้าที่
(ข) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบอนุญาตปลูกสร้าง
ดัดแปลง ต่อเติมอาคาร และประกอบกิจการสาหรับกิจการอื่น พิจารณามาตรการป้องกันบรรเทาปัญหา
และผลกระทบจากการประกอบกิจการต่อความสามารถในการรับ พัก และระบายน้าเพิ่มเติมในขั้นตอน
ยื่นขออนุญาตดังกล่าว รวมถึงการควบคุมให้ดาเนินการตามมาตรการดังกล่าว
(ค) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องพิจารณาออกเทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น
สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมและความสามารถในการรับและพักน้า
ดังนี้
(๑) การกาหนดอัตราส่วนพื้นที่น้าซึมผ่านต่อพื้นที่แปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
(๒) การจัดให้มีพื้นที่รับน้าทดแทนพื้นที่อาคารปกคลุมดินในแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
(๓) การถมดินในพื้นที่แปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
(ง) องค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ย วข้อ งกั บการก ากับ ตรวจตรา และ
ควบคุมทางหลวงและงานทาง พิจารณามาตรการในการควบคุมทางเข้าออกทางหลวง และกาหนดระยะ
ที่ว่างตามแนวเขตทางที่เหมาะสม ตามการใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑๔ อย่าง
เร่งด่วน เพื่อรักษาสภาพแวดล้อม และความปลอดภัยในการจราจรบนทางหลวง รวมถึงการควบคุมให้
ดาเนินการตามมาตรการดังกล่าว
(จ) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการคมนาคม
และขนส่ง และโครงการสาธารณูปโภค พิจารณามาตรการระบายน้าอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มเติม รวมถึง
การควบคุมให้ดาเนินการตามมาตรการดังกล่าว
ข้อ ๓๔ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวมนี้ มีมาตรการและวิธีดาเนินการให้เ จ้าของที่ดิน
ผู้ประกอบการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของการใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผัง
แสดงที่โล่ง ดังต่อไปนี้

๒๔
(๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องพิจารณาลดหย่อนภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษี
บารุงท้องที่สาหรับเอกชนที่จัดพื้นที่โล่งว่างสาธารณะในบริเวณที่โล่งที่กาหนด
(๒) องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
พิจารณาเร่งรัดการจัดทาแผนงาน งบประมาณ และดาเนินการคุ้มครอง พัฒนา และดูแลรักษาพื้นที่โล่ง
ที่กาหนดตามแผนผังแสดงที่โล่งเป็นลาดับแรก
(๓) องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การออกใบอนุ ญ าตปลู ก สร้ า ง
ดัดแปลง ต่อเติมอาคาร และประกอบกิจการโดยรอบที่โ ล่งที่กาหนดตามแผนผั งแสดงที่โล่ ง พิจารณา
มาตรการป้องกันบรรเทาปัญหาและผลกระทบจากการประกอบกิจการต่อคุณภาพที่โล่งเพิ่มเติมในขั้นตอน
ยื่นขออนุญาตดังกล่าว รวมถึงการควบคุมให้ดาเนินการตามมาตรการดังกล่าว
(๔) องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นพิจารณาดาเนินการพัฒนา ปรับปรุง และดูแลรักษาที่โล่งเพื่อ
นัน ทนาการและการรัก ษาคุณ ภาพสิ่ง แวดล้อ มโดยคานึง ถึง การรัก ษาคุณ ภาพสิ่ง แวดล้อ มของที่โ ล่ง
การเข้าถึงที่มีประสิทธิภาพ และการให้บริการประชาชนที่ได้มาตรฐาน
(๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดาเนินการขุดลอก ซ่อม หรือ
บารุงรักษาที่โล่งดังกล่าว เพื่อรักษาประสิทธิภาพการพักน้าหรือหน่วงน้า
(๖) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดาเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การพักน้าหรือหน่วงน้าให้สอดคล้องกับสภาวการณ์และความจาเป็น
ข้อ ๓๕ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวมนี้ มีมาตรการและวิธีดาเนินการให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของการใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค
เพื่อการระบายน้า ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นและหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากาหนดหลั กเกณฑ์และ
ลั ก ษณะการใช้ ป ระโยชน์ อ าคารให้ ส อดคล้ อ งกั บ ระดั บ ความลึ ก ของระดั บ น้ าท่ ว มแต่ ล ะบริ เ วณพื้ นที่
เสี่ยงอุทกภัยที่คาบอุบัติ ๑๐ ปี
(๒) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากาหนดหลักเกณฑ์เพื่อการ
ขุดดินถมดิน และควบคุมการเปลี่ยนแปลงสภาพและระดับที่ดินบริเวณพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ที่คาบอุบัติ ๑๐ ปี
และที่คาบอุบัติ ๒๕ ปี โดยเร่งด่วน
(๓) ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น และหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้อ งพิจ ารณากาหนดมาตรการเพื่ อ
ช่วยเหลือ อพยพ และการป้องกันบรรเทาความเสียหายของประชาชนและทรัพย์สิน บริเวณพื้นที่เสี่ยง
อุทกภัยทีค่ าบอุบัติ ๑๐ ปี และทีค่ าบอุบัติ ๒๕ ปี โดยเร่งด่วน
ข้อ ๓๖ ที่ ดิ น ในเขตโบราณสถาน ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโบราณสถาน
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

๒๕
ข้อ ๓๗ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวมนี้ จึงได้กาหนดวิธีดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการควบคุมการใช้
ประโยชน์ที่ดินปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกาหนดนี้
(๒) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการจัดงบประมาณ
เพื่อพัฒนาตามแผนผังแสดงที่โล่ง แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง แผนผังแสดงโครงการกิจการ
สาธารณูปโภค และแผนผั งแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภคเพื่อการระบายน้า โดยผ่านทางส านัก
งบประมาณ และหากโครงการใดที่จะพัฒนาในเขตผังเมืองรวมให้ยึดแนวทางที่กาหนดไว้ในผังเมืองรวม
เป็นหลัก โดยให้กรมโยธาธิการและผังเมืองและจังหวัดสงขลาเป็นหน่วยงานดาเนินการจัดลาดับความสาคัญ
ของโครงการที่จะพัฒนาตามแผนผังดังกล่าว
(๓) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการทากิจการนอกเขตและทาการ
ร่วมกับบุคคลอื่น หรือพิจารณาการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เพื่อพัฒนาตามแผนผังแสดงที่โล่ง
แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูป โภค และแผนผังแสดง
โครงการกิจการสาธารณูปโภคเพื่อการระบายน้า โดยผ่านทางสานักงบประมาณ และหากโครงการใดที่จะ
พัฒนาในเขตผังเมืองรวมให้ยึดแนวทางที่กาหนดไว้ในผังเมืองรวมเป็นหลัก โดยให้ กรมโยธาธิการและ
ผังเมืองและจั งหวัดสงขลาเป็นหน่ วยงานดาเนินการจัดลาดับความสาคัญของโครงการที่จะพัฒ นาตาม
แผนผังดังกล่าว

กรมโยธำธิกำรและผังเมือง
กระทรวงมหำดไทย

