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กฎกระทรวง 
ใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี 

พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  และมาตรา  ๒๖  
วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการ 
ผังเมือง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๔๙  
และมาตรา  ๕๐  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับไดมีกําหนดหาป 
ขอ ๒ ใหใชบังคับผังเมืองรวม  ในทองที่จังหวัดนนทบุรี  ภายในแนวเขตตามแผนที่ทาย

กฎกระทรวงนี้ 
ขอ ๓ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนแนวทางใน

การพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวของหรือชนบท  ในดานการใชประโยชนใน
ทรัพยสิน  การคมนาคมและการขนสง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดลอมในบรเิวณ
แนวเขตตามขอ  ๒  ใหสอดคลองกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
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ขอ ๔ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใชประโยชน
ท่ีดินใหมีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับและสอดคลองกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต  สงเสริมและ
พัฒนาเศรษฐกิจและโครงขายบริการสาธารณะ  โดยมีสาระสําคัญดังตอไปนี้ 

(๑) สงเสริมและพัฒนาชุมชนเมืองใหเปนศูนยกลางการบริหาร  การปกครอง  และการประกอบ
พาณิชยกรรมของจังหวัดนนทบุรี 

(๒) สงเสริมและพัฒนาดานที่อยูอาศัย  พาณิชยกรรม  และอุตสาหกรรม  ใหสอดคลองกับการ
ขยายตัวของชุมชนและระบบเศรษฐกิจ  โดยดํารงรักษาที่ดินเพื่อเกษตรกรรมไวดวย 

(๓) พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสง  ใหสอดคลองกับการใชประโยชนท่ีดินและระบบ
โครงขายคมนาคมขนสงของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในอนาคต 

(๔) พัฒนาการบริการทางสังคม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการใหเพียงพอและได
มาตรฐาน 

(๕) อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ขอ ๕ การใชประโยชนท่ีดินภายในเขตผังเมืองรวม  ใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใช

ประโยชนท่ีดินตามที่ไดจําแนกประเภทและแสดงโครงการคมนาคมและขนสง  และรายการประกอบ
แผนผังทายกฎกระทรวงนี้ 

ขอ ๖ การใชประโยชนท่ีดินตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนท่ีดินตามที่ไดจําแนก
ประเภทและแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวงนี้  ใหเปนไปดังตอไปนี้ 

(๑) ท่ีดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๓  ท่ีกําหนดไวเปนสีเหลืองและเสนทแยง
สีขาว  ใหเปนที่ดินประเภทอนุรักษเพ่ือการอยูอาศัย 

(๒) ท่ีดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๘๙  ท่ีกําหนดไวเปนสีเหลือง  ใหเปน
ท่ีดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย 

(๓) ท่ีดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๕๙  ท่ีกําหนดไวเปนสีสม  ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง 
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(๔) ท่ีดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๔๕  ท่ีกําหนดไวเปนสีแดง  ใหเปนที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก 

(๕) ท่ีดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๓  ท่ีกําหนดไวเปนสีมวง  ใหเปนที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา 

(๖) ท่ีดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๒๔  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียว  ใหเปน
ท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

(๗) ท่ีดินในบริเวณหมายเลข  ๗  ท่ีกําหนดไวเปนสีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว  ใหเปน
ท่ีดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม 

(๘) ท่ีดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๒๗  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออน   
ใหเปนที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 

(๙) ท่ีดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๙๗  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก   
ใหเปนที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา 

(๑๐) ท่ีดินในบริเวณหมายเลข  ๑๐  ท่ีกําหนดไวเปนสีน้ําตาลออน  ใหเปนที่ดินประเภท
อนุรักษเพ่ือสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย 

(๑๑) ท่ีดินในบริเวณหมายเลข  ๑๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑๑.๑๔๔  ท่ีกําหนดไวเปนสีเทาออน   
ใหเปนที่ดินประเภทสถาบันศาสนา 

(๑๒) ท่ีดินในบริเวณหมายเลข  ๑๒.๑  ถึงหมายเลข  ๑๒.๓๓  ท่ีกําหนดไวเปนสีน้ําเงิน   
ใหเปนที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

(๑๓) ท่ีดินในบริเวณหมายเลข  ๑๓  ท่ีกําหนดไวเปนสีชมพู  ใหเปนที่ดินประเภทโครงการ
คมนาคมและขนสง 

ขอ ๗ ท่ีดินประเภทอนุรักษเพ่ือการอยูอาศัย  ใหใชประโยชนท่ีดินเพื่อการอยูอาศัย  สถาบัน
ราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ  สําหรับการใชประโยชนท่ีดินเพื่อกิจการอื่น  
ใหใชไดไมเกินรอยละหาของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ  

ท่ีดินประเภทนี้  หามใชประโยชนท่ีดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 
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(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  
(๒) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซ  ตามกฎหมายวาดวยการบรรจุ

กาซปโตรเลียมเหลว  
(๓) สถานที่ท่ีใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย

การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  
(๔) เลี้ยงมา  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  หาน  เปด  ไก  งู  จระเข  หรือสัตวปาตาม

กฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา  เพ่ือการคา 
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน  
(๖) สิ่งปลูกสราง  และหรืออาคารที่มีความสูงเกิน  ๑๒  เมตร 
(๗) คลังสินคา 
(๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๙) กําจัดมูลฝอย 

(๑๐) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
ขอ ๘ ท่ีดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย  ใหใชประโยชนท่ีดินเพื่อการอยูอาศัย  สถาบัน

ราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ  สําหรับการใชประโยชนท่ีดินเพื่อกิจการอื่น  
ใหใชไดไมเกินรอยละสิบหาของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ  

ท่ีดินประเภทนี้  หามใชประโยชนท่ีดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน  
สําหรับที่ดินบริเวณหมายเลข  ๒.๑๑,  ๒.๑๒,  ๒.๑๕  และ  ๒.๑๖  ท่ีอยูในบริเวณที่  ๓  และบริเวณที่  ๔  
ของกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๔๖  (พ.ศ.  ๒๕๔๐)  ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
ใหเปนไปตามกฎกระทรวงดังกลาว 
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(๒) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซ  ตามกฎหมายวาดวยการบรรจุ
กาซปโตรเลียมเหลว  แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ  รานจําหนายกาซ  สถานที่ใชกาซ  และ
สถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ  

(๓) สถานที่ท่ีใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) เลี้ยงมา  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  หาน  เปด  ไก  งู  จระเข  หรือสัตวปาตาม
กฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา  เพ่ือการคา  

(๕) คลังสินคา 
(๖) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๗) กําจัดมูลฝอย 
(๘) ซื้อขายเศษวัสดุ 
สําหรับที่ดินบริเวณหมายเลข  ๒.๔๐  และ  ๒.๔๖  หามใชประโยชนท่ีดินเพื่อกิจการตามที่

กําหนด ดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  
(๒) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซ  ตามกฎหมายวาดวยการบรรจุ

กาซปโตรเลียมเหลว  
(๓) สถานที่ท่ีใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย

การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  
(๔) เลี้ยงมา  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  หาน  เปด  ไก  งู  จระเข  หรือสัตวปาตาม

กฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา  เพ่ือการคา  
(๕) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๖) คลังสินคา 
(๗) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 
(๘) กําจัดมูลฝอย 
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(๙) ซื้อขายเศษวัสดุ 
การใช ประโยชน ท่ี ดิ นต ามแนวทางหลวงแผนดิ นหมาย เลข   ๓๐๒   สามแยก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร-บรรจบทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๐  (บางใหญ)  (ตอนถนนรัตนาธิเบศร)  
ใหมีท่ีวางตามแนวขนานเขตทางไมนอยกวา  ๑๕  เมตร  และตามแนวทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๙   
ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร  (ตอนตลิ่งชัน  -  บางบัวทอง)  และถนนโครงการบังคับสาย  ก  
ใหมีท่ีวางตามแนวขนานเขตทางไมนอยกวา  ๖  เมตร 

ขอ ๙ ท่ีดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง  ใหใชประโยชนท่ีดินเพื่อการอยูอาศัย  
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ  สําหรับการใชประโยชนท่ีดินเพื่อ
กิจการอื่น  ใหใชไดไมเกินรอยละสามสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ  

ท่ีดินประเภทนี้  หามใชประโยชนท่ีดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้  โรงงานหองเย็นซึ่งเปนกิจการที่เปนสวน
หนึ่งของการประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน  
สําหรับที่ดินบริเวณหมายเลข  ๓.๕,  ๓.๖,  ๓.๙,  ๓.๑๒  และ  ๓.๑๕  ท่ีอยูในบริเวณที่  ๓  และบริเวณที่  ๔  
ของกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๔๖  (พ.ศ.  ๒๕๔๐)  ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
ใหเปนไปตามกฎกระทรวงดังกลาว 

(๒) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซ  ตามกฎหมายวาดวยการบรรจุ
กาซปโตรเลียมเหลว  แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ  รานจําหนายกาซ  สถานที่ใชกาซ  และ
สถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ  

(๓) สถานที่ท่ีใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) เลี้ยงมา  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  หาน  เปด  ไก  งู  จระเข  หรือสัตวปาตามกฎหมาย 
วาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา  เพ่ือการคา  

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 



หนา   ๗ 
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(๖) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๗) คลังสินคา 
(๘) กําจัดมูลฝอย 
(๙) ซื้อขายเศษวัสดุ 
สําหรับที่ดินบริเวณหมายเลข  ๓.๓๐  และ  ๓.๓๔  หามใชประโยชนท่ีดินเพื่อกิจการตามที่

กําหนด  ดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  
(๒) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซ  ตามกฎหมายวาดวยการบรรจุ

กาซปโตรเลียมเหลว  
(๓) สถานที่ท่ีใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย

การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  
(๔) เลี้ยงมา  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  หาน  เปด  ไก  งู  จระเข  หรือสัตวปาตาม

กฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา  เพ่ือการคา  
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) คลังสินคา   
(๗) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๘) กําจัดมูลฝอย 
(๙) ซื้อขายเศษวัสดุ 
การใชประโยชนท่ีดินตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๒  สามแยกมหาวิทยาลัย  

เกษตรศาสตร-บรรจบทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๐  (บางใหญ)  (ตอนถนนรัตนาธิเบศร)  ใหมี
ท่ีวางตามแนวขนานเขตทางไมนอยกวา  ๑๕  เมตร  และตามแนวทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๙  ถนนวงแหวน
รอบนอกกรุงเทพมหานคร   (ตอนตลิ่งชัน  -  บางบัวทอง)  ใหมีท่ีวางตามแนวขนานเขตทางไม 
นอยกวา  ๖  เมตร   

  



หนา   ๘ 
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ขอ ๑๐ ท่ีดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก  ใหใชประโยชนท่ีดินเพื่อ
พาณิชยกรรม  การอยูอาศัย  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ  
สําหรับการใชประโยชนท่ีดินเพื่อกิจการอื่น  ใหใชไดไมเกินรอยละย่ีสิบหาของที่ดินประเภทนี้ในแตละ
บริเวณ  

ท่ีดินประเภทนี้ หามใชประโยชนท่ีดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้  โรงงานหองเย็นซึ่งเปนกิจการที่เปนสวน
หนึ่งของการประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน  
สําหรับที่ดินบริเวณหมายเลข  ๔.๒  ท่ีอยูในบริเวณที่  ๔  ของกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๔๖  (พ.ศ.  ๒๕๔๐)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ใหเปนไปตามกฎกระทรวงดังกลาว 

(๒) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซ  ตามกฎหมายวาดวยการบรรจุ
กาซปโตรเลียมเหลว  แตไมหมายความรวมถึงรานจําหนายกาซ  สถานที่ใชกาซ  และสถานที่จําหนาย
อาหารที่ใชกาซ  

(๓) สถานที่ท่ีใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  

(๔) เลี้ยงมา  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  หาน  เปด  ไก  งู  จระเข  หรือสัตวปา  ตาม
กฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา  เพ่ือการคา  

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) คลังสินคา 
(๘) สถานีขนสงสินคา  ท่ีมีลักษณะเปนที่ขนถายสินคาหรือศูนยกระจายสินคา 
(๙) สถานขีนสงผูโดยสาร 

(๑๐) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๑๑) กําจัดมูลฝอย 



หนา   ๙ 
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(๑๒) ซื้อขายเศษวัสดุ 
การใชประโยชนท่ีดินตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๒  สามแยกมหาวิทยาลัย  

เกษตรศาสตร-บรรจบทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๐  (บางใหญ)  (ตอนถนนรัตนาธิเบศร)  ใหมี
ท่ีวางตามแนวขนานเขตทางไมนอยกวา  ๑๕  เมตร  และตามแนวทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๙  ถนนวงแหวน  
รอบนอกกรุงเทพมหานคร  (ตอนตลิ่งชัน  -  บางบัวทอง)  ใหมีท่ีวางตามแนวขนานเขตทางไมนอยกวา  
๖  เมตร  

ขอ ๑๑ ท่ีดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา  ใหใชประโยชนท่ีดินเพื่ออุตสาหกรรม  
คลังสินคา   การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ   กรณีใชประโยชน ท่ีดินเพื่อ
อุตสาหกรรมและคลังสินคา  ใหมีอัตราสวนของที่วางไมนอยกวารอยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ย่ืนขอ
อนุญาต  สําหรับการใชประโยชนท่ีดินเพื่อกิจการอื่น  ใหใชไดไมเกินรอยละยี่สิบของที่ดินประเภทนี้ใน
แตละบริเวณ  

ท่ีดินประเภทนี้  หามใชประโยชนท่ีดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 
(๑) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 
(๒) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 
(๓) โรงมหรสพตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  
(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย หรือประกอบพาณิชยกรรม 
(๕) ประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
(๖) การอยูอาศัยประเภทหองชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก  เวนแตเปนกิจการที่เปนสวนหนึ่ง

ของโรงงาน 
(๗) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงเด็ก 
(๘) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงคนชรา 
(๙) สถาบันการศึกษาหรือโรงเรียน 

(๑๐) โรงพยาบาล 



หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๒๗   ก ราชกิจจานุเบกษา         ๒๔   มนีาคม   ๒๕๔๘ 
 

สําหรับที่ดินในบริเวณหมายเลข   ๕.๓  หามใชประโยชนในที่ดินเพื่อกิจการโรงงานที่
ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิต  หรือใชวัตถุอันตราย  หรือโรงงานที่ประกอบกิจการโดยมีน้ําทิ้งจาก
ขบวนการผลิตเกินวันละ  ๕  ลูกบาศกเมตรดวย 

ขอ ๑๒ ท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ใหใชประโยชนท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม  หรือ
เกี่ยวของกับเกษตรกรรม  หรือการอยูอาศัย  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปน
สวนใหญ  สําหรับการใชประโยชนท่ีดินเพื่อกิจการอื่น  ใหใชไดไมเกินรอยละสิบหาของที่ดินประเภทนี้
ในแตละบริเวณ  

ท่ีดินประเภทนี้  หามใชประโยชนท่ีดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน  
สําหรับที่ดินบริเวณหมายเลข  ๖.๑๓  และ  ๖.๑๕  ท่ีอยูในบริเวณที่  ๒  บริเวณที่  ๓  และบริเวณที่  ๔  
ของกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๔๖  (พ.ศ.  ๒๕๔๐)  ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  
๒๕๒๒  ใหเปนไปตามกฎกระทรวงดังกลาว 

(๒) สถานที่บรรจุกาซและสถานที่เก็บกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซปโตรเลียม
เหลว  แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ  รานจําหนายกาซ  สถานที่ใชกาซ  และสถานที่จําหนาย
อาหารที่ใชกาซ   สําหรับที่ดินบริเวณหมายเลข   ๖.๑๓  และ  ๖.๑๕  ท่ีอยูในบริเวณที่  ๒  ของ
กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๔๖  (พ.ศ.  ๒๕๔๐)  ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  
๒๕๒๒  หามใชประโยชนท่ีดินเพื่อสถานที่บรรจุกาซ  และสถานที่เก็บกาซ  ตามกฎหมายวาดวยการ
บรรจุกาซปโตรเลียมเหลว 

(๓) สถานที่ท่ีใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง  สําหรับที่ดินบริเวณหมายเลข  
๖.๑๓  และ  ๖.๑๕  ท่ีอยูในบริเวณที่  ๒  ของกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๔๖  (พ.ศ.  ๒๕๔๐)  ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  หามใชประโยชนท่ีดินเพื่อสถานที่ท่ีใชในการเก็บ



หนา   ๑๑ 
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น้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายและสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามัน
เชื้อเพลิง 

(๔) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม  
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม  เวนแตเปนการจัดสรรที่เปนสวนหนึ่งของการ

จัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศยั  และมีพ้ืนที่ไมเกินรอยละสิบของพื้นที่โครงการทั้งหมด 
(๗) การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญตามกฎหมายวาดวย

การควบคุมอาคาร 
(๘) การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทหองแถวหรือตึกแถว  เวนแตเปนการ

ดําเนินการในโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย  และมีพ้ืนที่ไมเกินรอยละสิบของพื้นที่โครงการ  
ท้ังหมด  สําหรับที่ดินบริเวณหมายเลข  ๖.๑๓  และ  ๖.๑๕  ท่ีอยูในบริเวณที่  ๒  ของกฎกระทรวง  ฉบับ
ท่ี  ๔๖  (พ.ศ.  ๒๕๔๐)  ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  หามใช
ประโยชนท่ีดินเพื่อการกอสรางหองแถวหรือตึกแถว 

(๙) การอยูอาศัยประเภทบานแถว  เวนแตเปนการดําเนินการในโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อ
การอยูอาศัยและมีพ้ืนที่ไมเกินรอยละยี่สิบของพื้นที่โครงการทั้งหมด 

(๑๐) การอยูอาศัยประเภทหองชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 
ถามีการใชประโยชนท่ีดินเพื่อการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรมตาม  (๖)  และเพื่อ

การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทหองแถวหรือตึกแถวตาม  (๘)  ดําเนินการอยูในการ
จัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัยโครงการเดียวกัน  ใหใชประโยชนท่ีดินเพื่อกิจการดังกลาวรวมกันไมเกิน
รอยละสิบของพื้นที่โครงการทั้งหมด  สําหรับที่ดินบริเวณหมายเลข  ๖.๙  ใหใชประโยชนท่ีดินและหาม
ใชประโยชนท่ีดินเพื่อกิจการตามที่กําหนดเชนเดียวกับขอ  ๘  ท่ีดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย 

การใชประโยชนท่ีดินตามแนวทางหลวงพิเศษหมายเลข   ๙  ถนนวงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร  (ตอนบางบัวทอง  -  ลาดหลุมแกว)  ใหมีท่ีวางตามแนวขนานเขตทางไมนอยกวา  ๑๕  
เมตร  สําหรับการกอสรางอาคารตามแนวทางหลวงพิเศษหมายเลข   ๙  ถนนวงแหวนรอบนอก



หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๒๗   ก ราชกิจจานุเบกษา         ๒๔   มนีาคม   ๒๕๔๘ 
 

กรุงเทพมหานคร  (ตอนตลิ่งชัน  -  บางบัวทอง)  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๐  แยกทางหลวง
พิเศษหมายเลข  ๙  (บางบัวทอง)-บรรจบทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ชัยนาท)  (ตอนบางบัวทอง  -  
ตอเขตแขวงการทางสุพรรณบุรีท่ี  ๒)  ใหมีท่ีวางตามแนวขนานเขตทางไมนอยกวา  ๖  เมตร  

ขอ ๑๓ ท่ีดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม  ใหใชประโยชนท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม
หรือเกี่ยวของกับเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเครื่องปนดินเผา  การอยูอาศัยประเภทบานเดี่ยว  สถาบัน
ราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ  สําหรับการใชประโยชนท่ีดินเพื่อกิจการอื่น  
ใหใชไดไมเกินรอยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ  

ท่ีดินประเภทนี้  หามใชประโยชนท่ีดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังตอไปนี้   
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของ

ชุมชน  
(๒) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซ  ตามกฎหมายวาดวยการบรรจุ

กาซปโตรเลียมเหลว  แตไมหมายความรวมถึงรานจําหนายกาซ  สถานที่ใชกาซ  และสถานที่จําหนาย
อาหารที่ใชกาซ 

(๓) สถานที่ ท่ีใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมาย   
วาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 
(๕) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย  ประกอบพาณิชยกรรม  หรือประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญตามกฎหมายวาดวย

การควบคุมอาคาร 
(๘) การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทหองแถว  ตึกแถว  หรือบานแถว 
(๙) การอยูอาศัยประเภทหองชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 

(๑๐) กําจัดมูลฝอย  เวนแตเปนการดําเนินการของหนวยงานของรัฐ  



หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๒๗   ก ราชกิจจานุเบกษา         ๒๔   มนีาคม   ๒๕๔๘ 
 

ขอ ๑๔ ท่ีดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม  เฉพาะที่เปน
ของรัฐ  ใหใชประโยชนท่ีดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวของกับนันทนาการ   การรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม  หรือสาธารณประโยชนเทานั้น 

ท่ีดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเปนเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย  ใหใชประโยชน
ท่ีดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวของกับนันทนาการ   การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม  การอยูอาศัย
เกษตรกรรมหรือเกี่ยวกับเกษตรกรรม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน
เทานั้น  และหามใชประโยชนท่ีดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 

(๑) เลี้ยงสัตวทุกชนิด  หรือสัตวปาตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปาเพื่อการคา 
(๒) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสสุานหรือฌาปนสถาน 
(๓) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย 
(๔) การอยูอาศัยประเภทอาคารขนาดใหญตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
(๕) การอยูอาศัยประเภทหองแถว  ตึกแถว  หรือบานแถว 
(๖) การอยูอาศัยประเภทหองชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 
(๗) กําจัดมูลฝอย 
การใชประโยชนท่ีดินริมฝงตามสภาพธรรมชาติของแมน้ําเจาพระยาและลําคลอง  ใหมีท่ีวาง

ตามแนวขนานริมฝงตามสภาพธรรมชาติของแมน้ําเจาพระยาและลําคลองไมนอยกวา  ๖  เมตร  เวนแต
เปนการกอสรางเพื่อการคมนาคมทางน้ํา  หรือการสาธารณูปโภค 

ขอ ๑๕ ท่ีดินประเภทสถาบันการศึกษา  ใหใชประโยชนท่ีดินเพื่อการศึกษาหรือเกี่ยวของกับ
การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชนเทานั้น   

ขอ ๑๖ ท่ีดินประเภทอนุรักษเพ่ือสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย  ใหใชประโยชน  
ท่ีดินเพื่อการอนุรักษโบราณสถาน   โบราณคดี   และเพื่อสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรม   
การทองเที่ยว  การศาสนา  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเทานั้น 

ท่ีดินประเภทนี้  หามใชประโยชนท่ีดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 



หนา   ๑๔ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๒๗   ก ราชกิจจานุเบกษา         ๒๔   มนีาคม   ๒๕๔๘ 
 

(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  
(๒) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซ  ตามกฎหมายวาดวยการบรรจุ

กาซปโตรเลียมเหลว 
(๓) สถานที่ท่ีใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย

การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  
(๔) เลี้ยงมา   โค   กระบือ   สุกร  แพะ   แกะ   หาน   เปด   ไก  งู  จระเข  หรือสัตวปา   

ตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา  เพ่ือการคา  
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
(๗) การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญตามกฎหมายวาดวย

การควบคุมอาคาร 
(๘) สถานีขนสงสินคาที่มีลักษณะเปนที่ขนถายสินคาหรือศูนยกระจายสินคา 
(๙) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 

(๑๐) สถานีขนสงผูโดยสาร 
(๑๑) กําจัดมูลฝอย 
(๑๒) ซื้อขายเศษวัสดุ 
หามซอมแซม  แกไข  เปลี่ยนแปลง  รื้อถอน  ตอเติม  ทําลาย  เคลื่อนยาย  โบราณสถาน 

ตามกฎหมายวาดวยโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  หรือกระทํา
การใด  ๆ  อันเปนการบดบังทัศนียภาพของโบราณสถานในระยะ  ๕๐  เมตร  โดยรอบปริมณฑลของ
โบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายวาดวยโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และพิพิธภัณฑ
สถานแหงชาติ   

การใชประโยชนท่ีดินประเภทนี้  ใหควบคุมแบบสถาปตยกรรมอาคารใหสอดคลองกับ  
เอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทยหรือทองถิ่นในระยะ  ๕๐  เมตร  โดยรอบปริมณฑลของโบราณสถานที่
ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายวาดวยโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  
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โดยใหใชบังคับเมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดออกขอบัญญัติทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมอาคาร  โดยความเห็นชอบของกรมศิลปากรแลวเทานั้น 

การใชประโยชนท่ีดินริมฝงตามสภาพธรรมชาติของแมน้ําเจาพระยา   ใหมี ท่ีวางตาม
แนวขนานริมฝงตามสภาพธรรมชาติของแมน้ําเจาพระยาไมนอยกวา  ๖  เมตร  เวนแตเปนการกอสราง
เพ่ือการคมนาคมทางน้ํา  หรือการสาธารณูปโภค 

ขอ ๑๗ ท่ีดินประเภทสถาบันศาสนา  ใหใชประโยชนท่ีดินเพื่อการศาสนาหรือเกี่ยวของกับ
การศาสนา  การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชนเทานั้น  

ขอ ๑๘ ท่ีดินประเภทสถาบันราชการ   การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ใหใช
ประโยชนท่ีดินเพื่อกิจการของรัฐ  กิจการเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ   หรือ
สาธารณประโยชนเทานั้น 

ขอ ๑๙ ท่ีดินประเภทโครงการคมนาคมและขนสง  ใหใชประโยชนท่ีดินเพื่อกอสรางถนน  
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่เกี่ยวของ  หรือเกษตรกรรมเทานั้น  

ขอ ๒๐ โรงงานที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการอยูกอนผังเมืองรวมนี้มีผลใชบังคับ
อนุญาตใหขยายพื้นที่โรงงานเฉพาะที่ใชในการผลิตไดอีกไมเกินหนึ่งเทาของพื้นที่โรงงานที่ใชในการ
ผลิตเดิม  พ้ืนที่โรงงานที่ขยายตองเปนพ้ืนที่ในที่ดินแปลงเดียวกันหรือติดตอเปนแปลงเดียวกันกับแปลง
ท่ีดินที่เปนที่ต้ังของโรงงานเดิม 

ความในวรรคหนึ่ง  มิใหใชบังคับในที่ดินประเภทอนุรักษเพ่ือการอยูอาศัยบริเวณหมายเลข  
๑.๑,  ๑.๒,  ๑.๓  ท่ีดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย  บริเวณหมายเลข  ๒.๔๐,  ๒.๔๖  และที่ดิน
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง  บริเวณหมายเลข  ๓.๓๐  และ  ๓.๓๔ 

ขอ ๒๑ ใหผูมีอาํนาจหนาที่ในการควบคุมการกอสรางอาคารหรือการประกอบกิจการในเขต
ผังเมืองรวมปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎกระทรวงนี้ 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๔  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

สุธรรม  แสงประทุม 
รัฐมนตรีชวยวาการฯ  ปฏิบัติราชการแทน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 



หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๒๗   ก ราชกิจจานุเบกษา         ๒๔   มนีาคม   ๒๕๔๘ 
 

หมายเหตุ :   เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่สมควรกําหนดใหใชบังคับผังเมืองรวม 
ในทองที่จังหวัดนนทบุรี  เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาและการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวของหรือ
ชนบท  ในดานการใชประโยชนในทรัพยสิน  การคมนาคมและการขนสง การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  
และสภาพแวดลอม  ทั้งนี้  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการผังเมือง  และโดยที่ตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง  
แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ. ๒๕๑๘  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่  ๓)  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  บัญญัติวา การใชบังคับผังเมืองรวมใหกระทําโดยกฎกระทรวง  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 




