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	 ตามที่ เกิดปัญหาอุทกภัยในปี	 พ.ศ.	 2554	 นั้น	 

กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ก�าหนดแนวทางในการแก้ไข

ปัญหาดังกล่าว	 ด้วยมาตรการทางด้านผังเมืองซึ่งสามารถ

ก�าหนดได้	ดังนี้

	 1.	 ก�าหนดพื้นที่เสี่ยงภัยน�้าท่วม	 เพื่อควบคุมการ 

ตั้งถิ่นฐานและกิจกรรมการใช้พื้นที่	 ในพื้นที่เสี่ยงต่อภาวะน�้า

ท่วมหลาก	และน�้าท่วมเฉียบพลัน

	 2.	 ก�าหนดให้มีพื้นที่สีเขียว	 (Green	 Belt)	 เพื่อ

ป้องกันการขยายตัวของเมือง	และเป็นแนวน�า้ท่วมหลากหรือ	

(Flood	way)	เพื่อประโยชน์ส�าหรับผันน�้า	ระบายน�้า	ชะลอน�้า	 

ส�านักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ

ส�านักวิศวกรรมการผังเมือง

แนวทางการปรับปรุงการวางผังเมือง  

เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัย

โดยก�าหนดเป็นพืน้ทีอ่นรุกัษ์ชนบทและเกษตรกรรม	หรอื	พืน้ที่

ชนบทและเกษตรกรรม	หรือที่โล่ง

	 3.	 ก�าหนดพื้นที่ส�าหรับเป็นแหล่งกักเก็บน�้า	 พื้นที่

ระบายน�้า	 และพื้นที่รับน�้า	 (แก้มลิง)	 เพิ่มความสามารถใน

การรองรับน�้าหลาก	หรือขยายทางน�้า	 สนับสนุนการใช้ที่ดิน

ให้เหมาะสม	 เพื่อรักษาพื้นที่แก้มลิงและหนองน�้า	 ที่มีอยู่ใน

ธรรมชาติ

	 4.	ก�าหนดทิศทางการขยายตัวของเมือง	ไม่ให้ขยาย

ไปในพื้นที่ลุ่มน�้า	 หรือพื้นที่เสี่ยงภัยน�้าท่วม	ที่มีผลต่อการตั้ง

ถิ่นฐานและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ
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	 5.	 ก�าหนดพื้นที่หรือจัดหาพื้นที่ใหม่เพื่อย้ายถิ่น 

ที่อยู่	 (Relocation)	 โดยสร้างเมืองใหม่ที่มีความเหมาะสม 

ต่อการตั้งถิ่นฐานให้มีความปลอดภัย	มีสภาพแวดล้อมและ

คุณภาพชีวิตที่ดี

	 6.	 ก�าหนดแนวทางการพัฒนาสาธารณูปโภค	 -	

สาธารณปูการ	พร้อมการบรหิารจดัการทรพัยากรน�้า	โดยไม่ให้

เป็นอปุสรรคกดีขวางการไหลของน�้า	หรอืออกแบบใช้เป็นแนว

เขือ่นป้องกนัและชะลอน�า้	ซึง่ต้องค�านงึถงึทศิทางการไหลของ

น�้าและความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่	ที่ก�าหนดไว้ในผังเมือง

	 7.	 ก�าหนดระยะถอยร่นจากแนวล�าน�้าและพื้นที่ 

แหล่งน�้า	 เพื่อเป็นพื้นที่รับน�้าและรักษาสภาพแวดล้อมของ

ชุมชน	โดยก�าหนดพื้นที่อนุรักษ์แหล่งน�้า	พื้นที่ชุ่มน�้า	เป็นพื้นที่

เปิดโล่ง	 ก�าหนดพื้นที่ระยะถอยร่นจากแนวล�าน�้าให้ปลอดภัย

จากน�้าท่วมให้เป็นเส้นทางน�้าผ่าน	 ห้ามการอยู่อาศัยหรือ 

สิ่งก ่อสร้างอันจะเป็นการขวางทางไหลของน�้า	 ซึ่งตาม 

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร	พ.ศ.	2522	ก�าหนดให้มีระยะ

ถอยร่น	 3	 เมตร	 ในขนาดล�าน�้ามีความกว้าง	 10	 เมตร	และ

ระยะถอยร่น	6	เมตร	ในขนาดล�าน�้ามีความกว้างเกิน	10	เมตร

	 8.	ก�าหนดมาตรการบรรเทาภัยพิบัต	ิ โดยจัดเตรียม

เส้นทางหนภียัของเมอืง	และสถานทีร่วมพล	ทีป่ลอดภยั	พร้อม

การประชาสัมพันธ์	 ให้ประชาชนรับทราบรวมทั้งการติดตั้ง

ระบบเตือนภัย	เช่น	หอเตือนภัย		หอกระจายข่าว	เป็นต้น

	 ในกรณขีองผงัเมอืงรวม	ซึง่สามารถด�าเนนิการได้โดย

เพิม่องค์ประกอบของผงัเมอืงรวม	เพิม่แผนผงัแสดงทีโ่ล่ง	และ

แผนผงัแสดงโครงการกจิการสาธารณปูโภค	โดยมรีายละเอยีด

ของการก�าหนด	ดังตัวอย่างต่อไปนี้

	 1.	 แผนผังแสดงที่โล่งพร้อมด้วยข้อก�าหนด	 ได้

จัดท�าขึ้นเพื่อประโยชน์ในการด�ารงรักษาที่ โล ่งไว ้ เพื่อ

สาธารณประโยชน์และสภาพแวดล้อมอันจะเป็นการรักษา

สภาพภมูทิศัน์ทีด่ขีองชมุชนรวมทัง้	เพือ่ป้องกนัปัญหาน�า้ท่วม

	 ที่โล่งตามแผนผังแสดงที่โล่งประเภท	ล	1	ที่ก�าหนด 

ไว้เป็นสเีขยีวอ่อน	ทีโ่ล่งประเภท	ล	2	ทีก่�าหนดไว้เป็นสเีขยีวอ่อน 

มีเส้นทแยงสีด�า	 ที่โล่งประเภท	ล	 3	ที่ก�าหนดไว้เป็น	 สีเขียว 

มีเส้นทแยงสีเขียว	 และที่โล่งประเภท	ล	 4	 ที่ก�าหนดไว้เป็น	 

สีเขียวมีเส้นทแยงสีด�า	 ให้เป็นที่โล่งเพื่อนันทนาการและ 

การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	จ�าแนกเป็นบริเวณดังต่อไปนี้

แ ผ นผั ง แ ส ด ง ที่ โ ล ่ ง ผั ง เ มื อ ง ร ว ม เ มื อ ง / 

ชุมชน ………... จังหวัด ..............

	 การจัดท�าแผนผังแสดงที่โล่งพร้อมด้วยข้อก�าหนด	

มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการด�ารงรักษาที่โล ่งไว ้																

เพือ่สาธารณประโยชน์และสภาพแวดล้อมอนัจะเป็นการรกัษา

สภาพภูมิทัศน์ที่ดีของชุมชนรวมทั้งเพื่อป้องกันปัญหาน�้าท่วม

ที่โล่งตามแผนผังแสดงที่โล่งประเภท	 ล	 1	 ที่ก�าหนดไว้เป็น	 

สีเขียวอ่อน	ที่โล่งประเภท	ล	 2	 ที่ก�าหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน 

มีเส้นทแยงสีด�า	 ที่โล่งประเภท	ล	 3	ที่ก�าหนดไว้เป็น	 สีเขียว 

มีเส้นทแยงสีเขียว	 และที่โล่งประเภท	ล	 4	 ที่ก�าหนดไว้เป็น	 

สีเขียวมีเส้นทแยงสีด�า	 ให้เป็นที่โล่งเพื่อนันทนาการและ 

การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	จ�าแนกเป็นบริเวณดังต่อไปนี้

	 ข้อ	1.	ทีด่นิประเภททีโ่ล่ง	(ล	1)	สวนสาธารณะ	สนาม

กีฬา	สนามเด็กเล่น	 เฉพาะที่ดินของรัฐ	 ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
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เพื่อสวนสาธารณะ	สนามกีฬา	สนามเด็กเล่น	นันทนาการหรือ

เกี่ยวข้องกับนันทนาการ	การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	หรือ

สาธารณประโยชน์เท่านั้น	

	 ข้อ	 2.	 ที่ดินประเภทที่โล่ง	 (ล	 2)	 หนองน�้า	 บึง	 

อ่างเก็บน�้า	 เฉพาะที่ดินของรัฐ	 ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อ	 

หนองน�า้	บงึ	อ่างเกบ็น�า้	ประมง	เพาะเลีย้งสตัว์น�า้	นนัทนาการ

หรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ	การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	

หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น

	 ข้อ	3.	ที่ดินประเภทที่โล่ง	(ล	3)	การระบายน�้า	สงวน

รักษาสภาพการระบายน�้าตามธรรมชาติ	ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน

เพื่อระบายน�้า	 เป็นพื้นที่น�้าหลาก	 เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้อง

กับเกษตรกรรม	 สถาบันราชการการสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการ	 ส�าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น	 

ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทนี้	ในแต่ละบริเวณ

	 ที่ดินประเภทนี้	 	 ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการ 

ตามที่ก�าหนด	ดังต่อไปนี้

	 (1)	 คลังน�้ามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บ

รักษาน�้ามันเชื้อเพลิง	 ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลวและก๊าซ

ธรรมชาติเพื่อจ�าหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย

การควบคุมน�้ามันเชื้อเพลิง	

	 (2)	 	 สถานที่บรรจุก๊าซ	 สถานที่เก็บก๊าซ	 และห้อง

บรรจุก๊าซ	 ส�าหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามกฎหมายว่าด้วย

การควบคุมน�้ามันเชื้อเพลิง	

	 (3)	โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

	 (4)	จัดสรรที่ดินทุกประเภท

	 (5)	 อาคารที่มีพื้นที่เกิน	 100	 ตารางเมตร	 เว้นแต่

เป็นการประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน	

100	ตารางเมตร	แต่ไม่เกิน	300	ตารางเมตร	ที่ตั้งอยู่ริมถนน

สาธารณะที่มีขนาดเขตทาง	ไม่น้อยกว่า	16	เมตร	และมีที่ว่าง

ด้านหน้าอาคารไม่น้อยกว่า	6	เมตร

	 (6)	 การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว	 ตึกแถว	 หรือ 

บ้านแถว

	 (7)	การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด	อาคารชุด	หอพัก	

หรืออาคารอยู่อาศัยรวม

	 (8)	อาคารที่มีความสูงเกิน	6	เมตร	โดยการวัดความ

สูงของอาคารให้วัดจากระดับถนนถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด

	 (9)	 สถานที่เก็บสินค้าหรือพักสินค้าหรือสิ่งของ	 

เพื่อประโยชน์ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม	แต่ไม่รวมถึงการ

เก็บสินค้าหรือสิ่งของเพื่อรอการจ�าหน่าย	ณ	สถานที่นั้น

	 (10)	สนามกอล์ฟ

	 (11)	การก�าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

	 (12)	การซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ	

	 (13)	การสร้างรั้วหรือก�าแพงที่น�้าไม่สามารถผ่านได้

	 (14)	ถมดินในแปลงที่ดินให้มีความสูงเกิน	0.5	เมตร	

จากระดับพื้นที่ดินเดิม

การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้	ให้เป็นไปดังต่อไปนี้

	 (1)	 มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินไม่เกิน	

(0.01	:	1)	ทั้งนี้	ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว	หากมีการ

แบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม	 อัตราส่วนพื้นที่

อาคารรวมต่อพื้นที่ดินของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยก

หรือแบ่งโอนทั้งหมด	รวมกันต้องไม่เกิน	0.01	:	1
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	 (2)	มีอัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมไม่น้อย

กว่าร้อยละ	70	

	 (3)	มีที่ว่างโดยรอบจากแนวเขตที่ดินของแปลงที่ดิน

ที่ใช้เป็นที่ก่อสร้างอาคาร	ไม่น้อยกว่า	4	เมตร

	 (4)	 มีพื้นที่ดินแปลงย่อยแปลงละไม่น้อยกว่า	 100	

ตารางวา

	 (5)	การก่อสร้างอาคารให้มีใต้ถุนสูง

	 การใช้ประโยชน์ทีด่นิรมิฝ่ังแม่น�า้	ล�าคลอง	หรอืแหล่งน�า้ 

สาธารณะ	ที่มีขนาดความกว้างน้อยกว่า	 10	 เมตร	 ให้มีที่ว่าง

ตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น�้า	 ล�าคลอง	

หรือแหล่งน�้าสาธารณะ	ไม่น้อยกว่า		3		เมตร	

	 การใช้ประโยชน์ทีด่นิรมิฝ่ังแม่น�้า	ล�าคลอง	หรอืแหล่ง

น�้าสาธารณะ	ที่มีขนาดความกว้างเกินกว่า	10	–	20	เมตร	ให้

มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น�้า	

ล�าคลอง	หรือแหล่งน�้าสาธารณะ				ไม่น้อยกว่า	6	เมตร

	 การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแหล่งน�้าสาธารณะขนาด

ใหญ่	เช่น	บงึ	หรอืทะเลสาบ	ให้มทีีว่่าง	ตามแนวขนานรมิฝ่ังตาม

สภาพธรรมชาตขิองแหล่งน�้าสาธารณะขนาดใหญ่	ไม่น้อยกว่า	

12	 เมตร	 เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมขนส่ง 

ทางน�้าหรือการสาธารณูปโภค

	 ข้อ	 4.	 ที่ดินประเภทที่โล่ง	 (ล	 4)	 การพักน�้า	 

การป้องกันน�้าท่วม	 ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการพักน�้า	 

ในกรณีที่น�้ามีปริมาณมาก	การป้องกันน�้าท่วม	การเกษตร

กรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม	 การสาธารณูปโภค	 

ที่เกี่ยวกับการป้องกันน�้าท่วม	หรือสวนสาธารณะส�าหรับ

การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละ

ห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ

	 ทีด่นิประเภทนี	้	ห้ามใช้ประโยชน์ทีด่นิเพือ่กจิการ

ตามที่ก�าหนด	ดังต่อไปนี้

	 (1)	 คลังน�้ามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการ

เก็บรักษาน�้ามันเชื้อเพลิง	ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลวและ

ก๊าซธรรมชาตเิพือ่จ�าหน่ายทีต้่องขออนญุาตตามกฎหมาย

ว่าด้วยการควบคุมน�้ามันเชื้อเพลิง

	 (2)	 สถานที่บรรจุก๊าซ	 สถานที่เก็บก๊าซ	 และ 

ห้องบรรจกุ๊าซ	ส�าหรบัก๊าซปิโตรเลยีมเหลวตามกฎหมายว่า

ด้วยการควบคุมน�้ามันเชื้อเพลิง

	 (3)	โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

	 (4)	จัดสรรที่ดินทุกประเภท

	 (5)	 อาคารขนาดพื้นที่เกิน	 100	 ตารางเมตร	 

เว้นแต่เป็นการประกอบพาณชิยกรรมทีม่พีืน้ทีป่ระกอบการ

เกิน	100	ตารางเมตร	แต่ไม่เกิน	300	ตารางเมตร

	 (6)	อาคารอยูอ่าศยัประเภทห้องแถว	ตกึแถว	หรอื

บ้านแถว

	 (7)	 อาคารอยู่อาศัยประเภทห้องชุด	 อาคารชุด	

หอพัก	หรืออาคารอยู่อาศัยรวม

	 (8)	 อาคารที่มีความสูงเกิน	 6	 เมตร	 โดยการวัด

ความสูงของอาคารให้วัดจากระดับถนนถึงยอดผนังของ

ชั้นสูงสุด

	 (9)	 สถานที่เก็บสินค้าหรือพักสินค้าหรือสิ่งของ	

เพือ่ประโยชน์ทางการค้าหรอือตุสาหกรรม	แต่ไม่รวมถงึการ

เก็บสินค้าหรือสิ่งของเพื่อรอการจ�าหน่าย	ณ	สถานที่นั้น

	 (10)	การก�าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

	 (11)	การซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ

	 (12)	 การสร้างรั้วหรือก�าแพงที่น�้าไม่สามารถ 

ผ่านได้
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	 (13)	ถมดินในแปลงที่ดินให้มีความสูงเกิน	0.5	เมตร	

จากระดับพื้นที่ดินเดิม

	 การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้	ให้เป็นไปดังต่อไปนี้

	 (1)	 อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินไม่เกิน	

(0.01	:	1)	ทั้งนี้	ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว	หากมีการ

แบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม	 อัตราส่วนพื้นที่

อาคารรวมต่อพื้นที่ดินของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยก

หรือแบ่งโอนทั้งหมด	รวมกันต้องไม่เกิน	0.01	:	1

	 (2)	 อัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมไม่น้อย

กว่าร้อยละ	70	

	 (3)	 ที่ว่างโดยรอบจากแนวเขตที่ดินของแปลงที่ดิน 

ที่ใช้เป็นที่ก่อสร้างอาคาร	ไม่น้อยกว่า	4	เมตร

	 (4)	 พื้นที่ดินแปลงย่อยแปลงละไม่น้อยกว่า	 100	

ตารางวา

	 (5)	การก่อสร้างอาคารให้มีใต้ถุนสูง

	 การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น�้า	 ล�าคลอง	 หรือ 

แหล่งน�้าสาธารณะ	ที่มีขนาดความกว้างน้อยกว่า	 10	 เมตร	

ให้มทีีว่่างตามแนวขนานรมิฝ่ังตามสภาพธรรมชาตขิองแม่น�้า	

ล�าคลอง	หรือแหล่งน�้าสาธารณะ	ไม่น้อยกว่า		3		เมตร	

	 การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น�้า	 ล�าคลอง	 หรือ 

แหล่งน�า้สาธารณะ	ทีม่ขีนาดความกว้างระหว่าง10	–	20	เมตร	

ให้มทีีว่่างตามแนวขนานรมิฝ่ังตามสภาพธรรมชาตขิองแม่น�้า	

ล�าคลอง	หรือแหล่งน�้าสาธารณะนั้น	ไม่น้อยกว่า	6	เมตร

	 การใช้ประโยชน์ทีด่นิ	รมิฝ่ังแหล่งน�า้สาธารณะขนาด

ใหญ่	เช่น	บงึ	หรอืทะเลสาบ	ให้มทีีว่่างตามแนวขนานรมิฝ่ังตาม

สภาพธรรมชาตขิองแม่น�า้	ล�าคลอง	หรอืแหล่งน�า้สาธารณะนัน้	

ไม่น้อยกว่า	12	เมตร	เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพือ่การคมนาคม

ขนส่งทางน�้าหรือการสาธารณูปโภค

ข้อก�าหนดแผนผงัแสดงโครงการกจิการสาธารณปูโภค 

ผังเมืองรวม.............จังหวัด………

	 การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังแสดงโครงการ

กิจการสาธารณูปโภคนี้ 	 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการ

พัฒนากิจการสาธารณูปโภค	สาธารณูปการ	 การระบายน�้า	 

การป้องกนัน�า้ท่วมและการด�าเนนิการทีเ่กีย่วเนือ่งเพือ่กจิการ

ของรัฐ	การพัฒนาแหล่งน�้า	การส่งน�้าเพื่ออุปโภคบริโภค	และ

เกษตรกรรม	โดยก�าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน	เป็นดังนี้
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	 (1)	 ที่ดินในบริเวณโครงการคลองระบายน�้า	 ให้ใช้

ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก�าหนดดังต่อไปนี้

	 (ก)	 การสร้างคลองระบายน�้าหรือเกี่ยวข้องกับ

คลองระบายน�า้	 และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่

เกี่ยวข้อง

	 (ข)	การสร้างรั้วหรือก�าแพง

	 (ค)	การเกษตรกรรมหรอืเกีย่วข้องกบัเกษตรกรรมทีม่ี

พืน้ทีค่ลมุดนิไม่เกนิ	100	ตารางเมตร	และมคีวามสงูของอาคาร

ไม่เกิน	6	เมตร	โดยการวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับ

พื้นดินที่ก่อสร้างถึง			ยอดผนังของชั้นสูงสุด

	 (2)	 ที่ดินในบริเวณโครงการคันป้องกันน�้าท่วม

ประเภทถนน	 ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก�าหนด	 

ดังต่อไปนี้

	 (ก)	 การสร ้างถนนหรือเกี่ยวข ้องกับถนนหรือ

เกี่ยวข้องกับการป้องกันน�้าท่วม	และการสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการ

	 (ข)	การสร้างรั้วหรือก�าแพง

	 (ค)	การเกษตรกรรมหรอืเกีย่วข้องกบัเกษตรกรรมทีม่ี

พืน้ทีค่ลมุดนิไม่เกนิ	100	ตารางเมตร	และมคีวามสงูของอาคาร

ไม่เกิน	6	เมตร	โดยการวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับ

พื้นดินที่ก่อสร้างถึง	ยอดผนังของชั้นสูงสุด

	 (3)	ที่ดินในบริเวณโครงการคันป้องกันน�้าท่วม	ให้ใช้

ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก�าหนด	ดังต่อไปนี้

	 (ก)	 การสร้างคันป้องกันน�้าท่วมหรือเกี่ยวข้องกับ 

คนัป้องกนัน�า้ท่วม	และการสาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

ที่เกี่ยวข้อง

	 (ข)	การสร้างรั้วหรือก�าแพง

	 (ค)	การเกษตรกรรมหรอืเกีย่วข้องกบัเกษตรกรรมทีม่ี

พืน้ทีค่ลมุดนิไม่เกนิ	100	ตารางเมตร	และมคีวามสงูของอาคาร

ไม่เกิน	6	เมตร	โดยการวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับ

พื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด




