
(ราง) ขอกําหนดผังเมืองรวมเมืองนครปฐม

ผังเมืองรวมเมืองนครปฐม (ปรับปรุงครั้งที่ 2)

เทศบาลนครนครปฐม และองคกรปกครองสวนทองถิ่น



ผังเมืองรวมใหม ผังเมืองรวมเดิม เหตุผล

ขอกําหนดใชบังคับรวมกัน 13 ขอ - ความตอเนื่องการใชบังคับ

 การใชปะโยชนที่ดินผสม - ใหตรงสภาพขอเท็จจริง

ขอกําหนดกิจการหลัก กิจการสวนใหญ ชัดเจนไมตองตคีวาม

รอยละพื้นที่กิจการอื่น รอยละพื้นที่กิจการอื่น ควบคุมกิจการอื่น

เพิ่มกิจการหาม 26 ขอ กิจการหาม 9 ขอ ใหทันกับการเปลี่ยนแปลง

บัญชีโรงงาน - ประเภทโรงงานใหชัดเจน

เงื่อนไขที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะ - แกไขปญหาจราจร

F.A.R. ความสูง รอยละพื้นที่วาง - ควบคุมความหนาแนน

F.A.R.
 

Bonus ที่โลงสาธารณะ - มาตรการตอบแทน

ผังเมืองรวมเมืองนครปฐม (ปรับปรุงครั้งที่ 2)

เทศบาลนครนครปฐม และองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เปรียบเทียบขอกําหนดผังเมืองรวมใหมกับผังเมืองรวมเดิม



ที่ดินประเภท ย.2 ยานที่อยูอาศัยบริเวณทางเชื่อมถนนโครงการ

 ทางหลวงพิเศษระหวางเมืองฯ หามคลังสินคา ตึกแถวหองแถว

 เปนกิจการอื่น F.A.R.

 
1:1 พื้นที่วางรอยละ 40 ความสูงอาคารไม

 


เกิน 10 เมตร

ย.๒-๑ ถงึ ย.๒-๙

ที่ดินประเภท ก.1 ยานเกษตรกรรมบริเวณทางเชื่อมถนนโครงการ

 ทางหลวง พิเศษระหวางเมืองฯ หามโรงงาน คลังสินคา ตึกแถว

 หองแถว F.A.R.

 
0.2

 
:1

 
พื้นที่วางรอยละ 60 ความสูงอาคารไม

 


เกิน 8 เมตร

ที่ดินประเภท ก.2 ยานเกษตรกรรมถนนเพชรเกษม หามโรงงาน 

คลังสินคา ตึกแถวหองแถว F.A.R.

 
0.3

 
:1 พื้นที่วางรอยละ 50 

ความสูงอาคารไมเกิน 8 เมตร

ก.๑-๑ ถงึ ก.๑-๑๗

ก.๒-๑ ถึง ก๒-๑๙

การปองกันและแกไขปญหาการจราจร



หามประกอบกิจการคา จําหนายสุรา  เบียร  เค รื่องดื่มที่ม

 
ี

แอลกอฮอล บุหรี่ สารหรือสิ่งเสพติดภายในระยะ 200 เมตร

 โดยรอบสถานศึกษา ศาสนสถาน สถานพยาบาล สถานที่ราชการ 

และเขตโบราณสถาน

การทําผลิตภัณฑคอนกรีตผสมที่ไมเขาขายโรงงาน ใหไดใน

 ลักษณะชั่วคราวที่ตั้งอยูในพื้นที่โครงการกอสราง

ดานคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม

-F.A.R. ๐.๒ : ๑  / รอยละที่วาง ๖๐ / ความสูงไมเกิน ๘ เมตร

-กําหนดแปลงที่ดินจัดสรรสําหรับบานเดี่ยวไมนอยกวา 100 

ตารางวา ในที่ดิน ก.3 ชนบทและเกษตรกรรม

ก.๓-๑ ถงึ ก.๓-26

R=500

R=200 R=200
R=200

โครงการจัดสรรที่ดินอยูอาศัย โครงการบานเอื้ออาทรใหมีพื้นที่แกม

 ลิงรอยละ 5 ของพื้นที่โครงการ  มีที่วางโดยรอบแปลงที่ดินของ

 โครงการไมนอยกวา 15 เมตรปลูกตนไมเปนแนว 5 เมตร

จัดสรรที่ดินอุตสาหกรรมใหมีพื้นที่ดินแปลงยอยไมนอยกวา 60 
ตารางวา ตั้งอยูริมถนนกวาง 10 เมตร ใหมีพื้นที่แกมลิงไมนอยกวา

 รอยละสิบของพื้นที่โครงการใหมีที่วางโดยรอบแปลงที่ดินของ

 โครงการไมนอยกวา 15 เมตร ปลูกตนไมเปนแนว 5 เมตร



ดานสิ่งแวดลอมและภูมทิัศน

1.ใหมีที่วางริมแหลงน้ําสาธารณะ 3-6 เมตร ปลูกตนไม

2.ใหมีที่วางริมคลองชลประทานไมนอยกวา 6 เมตร ปลกูตนไม

3.ใหมีที่วางริมถนนเพชรเกษม 15 เมตร ถาอยูอาศัยบานเดี่ยวใหมีที่วาง 6 เมตร และปลูกตนไมไมนอยกวา 6 เมตร

4. การถมดินที่อยูระดับผิวถนนหรือแปลงที่ดินขางเคียงที่มีการถมที่ดินมากอนกฎกระทรวงใชบังคบั



ดานสิ่งแวดลอมและภูมทิัศน

F.A.R. Bonus การนําที่วางริมแหลงน้ําสาธารณะ คลองชลประทาน ริมถนนเพชรเกษมมาเปนที่โลงสาธารณประโยชนใหมี

พื้นที่อาคารเพิ่มไดอีก 1 เทาของพื้นที่โลงสาธารณะ และมีความสูงอาคารเพิ่มไดอีก 2 เมตร

F.A.R. Bonus การจัดใหมีที่โลงสาธารณประโยชนดานโรงงาน ใหมีพื้นที่อาคารเพิ่มไดอีก 1 เทาของพื้นที่โลงสาธารณะ และมี

ความสูงอาคารเพิ่มไดอีก 2 เมตร



มาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมดานศิลปกรรม

ที่ดินประเภทอนุรักษที่อยูอาศัย ย .1

 
F.A.R.

 
1.2:1

พื้นที่วางรอยละ 40 ความสูงอาคารไมเกิน 10 เมตร

ขยายพื้นที่ที่ดินประเภทอนุรักษเพื่อสงเสริมเอกลักษณ

 


ศิลปวัฒนธรรมไทยใหครอบคลุมตามแนวถนนโดยรอบ

 องคพระปฐมเจดีย

กําหนดบริเวณยานพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนน

 มาก พ.1 คา F.A.R.

 
2.6:1 พื้นที่วางรอยละ 35 ความสูง

 อาคารไมเกิน 14 เมตร

ยานที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง ย.5 รอบ  องคพระ

 ปฐมเจดีย พระราชวังสนามจันทร F.A.R.

 
2.6:1 พื้นที่วาง

 รอยละ 35 ความสูงอาคารไมเกิน 14 เมตร

กําหนดชองมองภายในระยะ 15 เมตร ถนนเทศา ถนน

 ราชดําเนิน ถนนสถานีรถไฟถึงองคพระ ถนนซายพระ 

หนาพระ หลงัพระ ถนนราชวิถี หามอาคารสูงเกิน 12 ม.

ภายในระยะ 500 เมตร องคพระปฐมเจดีย แหลง

 โบราณสถาน สถานที่สําคัญทางดานประวัติศาสตร ให

 


ปายที่ติดผนังดานหนาอาคาร พื้นที่ไมเกิน 2 ม.2 สูงไม

 


เกิน 10 ม.

กําหนดที่ดินประเภท ส.1 ความสูงอาคารไมเกิน 10 เมตร

กําหนดที่ดินประเภท ษ.1 ความสูงอาคารไมเกิน 14 เมตร



ที่ดินประเภทอนุรักษเพื่อการอยูอาศัย ย.๑-๑ ถึง ย.๑-๓

-

 
F.A.R. ๑.๒ : ๑  / รอยละที่วาง ๔๐ / ความสูงไมเกิน ๑๐ เมตร



ที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย

-

 
F.A.R. ๑ : ๑  / รอยละที่วาง ๔๐ / ความสูงไมเกิน ๑๐ เมตร

-

 
F.A.R. ๑.๕ : ๑  / รอยละที่วาง ๔๐ / ความสูงไมเกิน ๑๒ เมตร

-

 
F.A.R. ๑.๘ : ๑  / รอยละที่วาง ๔๐ / ความสูงไมเกิน ๑๒ เมตร

ย.๒-๑ ถงึ ย.๒-๙

ย.๓-๑ ถงึ ย.๓-๖๑

ย.๔-๑ ถงึ ย.๔-๘



ที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง

-

 
F.A.R. ๒.๔ : ๑  / รอยละที่วาง ๔๐ / ความสูงไมเกิน ๑๔ เมตร

-

 
F.A.R. ๒.๔ : ๑  / รอยละที่วาง ๔๐ / ความสูงไมเกิน ๑๕ เมตร

-

 
F.A.R. ๒.๖ : ๑  / รอยละที่วาง ๔๐ / ความสูงไมเกิน ๑๖ เมตร

ย.๕-๑ ถงึ ย.๕-๑๐

ย.๖-๑ ถงึ ย.๖-๒๕

ย.๗-๑ ถึง ย.๗-๕



-

 
F.A.R. ๒.๖ : ๑  / รอยละที่วาง ๓๕ / ความสูงไมเกิน ๑๔ เมตร

-

 
F.A.R. ๓ : ๑  / รอยละที่วาง ๔๐ / ความสูงไมเกิน ๑๖ เมตร

-

 
F.A.R. ๓ : ๑  / รอยละที่วาง ๔๐ / ความสูงไมเกิน ๑๖ เมตร

11

ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

พ.๑-๑ ถงึ พ.๑-๑๑

พ.๒-๑ ถึง พ.๒-๓

พ.๓ (โพรงมะเดื่อ)



-

 
F.A.R. ๑ : ๑  / รอยละที่วาง ๕๐ / ความสูงไมเกิน ๑๒ เมตร

12

ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

อ.๑-๑ ถงึ อ.๑-๓

- มีระบบรางวัลพิเศษ



-

 
F.A.R. ๐.๒ : ๑  / รอยละที่วาง ๖๐ / ความสูงไมเกิน ๘ เมตร

-

 
F.A.R. ๐.๓ : ๑  / รอยละที่วาง ๕๐ / ความสูงไมเกิน ๘ เมตร

ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม

ก.๑-๑ ถงึ ก.๑-๑๗

ก.๒-๑ ถึง ก๒-๑๙
-

 
F.A.R. ๐.๒ : ๑  / รอยละที่วาง ๖๐ / ความสูงไมเกิน ๑๐ เมตร

ก.๓-๑ ถงึ ก.๓-๒๖

-

 
F.A.R. ๐.๒ : ๑  / รอยละที่วาง ๘๐ / ความสูงไมเกิน ๘ เมตร

ก.๔-๑ ถงึ ก.๓-๑๙



อนุรักษเพื่อการอยูอาศัย

 ขนาดที่ดนิ 72 ตร.ม. (18 ตารางวา) 4*18 ม.

 F.A.R. = 1.2

 ที่วางรอยละ 40

 สูงไมเกิน 10 ม.

 ระยะแนวรนอาคารดานหนา 4.00

 
ม.

 ระยะแนวรนอาคารดานหลงั 4.50

 
ม.

 พืน้ที่ใชสอยอาคารเต็มที่ 50.4 ตร.ม.



อนุรักษเพื่อการอยูอาศัย

 ขนาดที่ดนิ 80 ตร.ม. (20 ตารางวา) 8*10 ม.

 F.A.R. = 1.2

 ที่วางรอยละ 40

 สูงไมเกิน 10 ม.

 ระยะแนวรนอาคารดานหนา 3.00 ม.

 ระยะแนวรนอาคารดานหลงั 1.00 ม.

 พืน้ที่ใชสอยอาคารเต็มที่  57.6 ตร.ม.



อนุรักษเพื่อการอยูอาศัย

 ขนาดที่ดนิ 200 ตร.ม. (50 ตารางวา)

 
10*20 ม.

 F.A.R. = 1.2

 ที่วางรอยละ 40

 สูงไมเกิน 10 ม.

 ระยะแนวรนอาคารดานหนา 3.00 ม.

 ระยะแนวรนอาคารดานหลงั 2.00 ม.

 พืน้ที่ใชสอยอาคารเต็มที่ 144 ตร.ม.



อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ (BONUS) ขนาดที่ดิน 300 ตร.ม. (75 ตารางวา)

 
12*25 ม.

F.A.R. = 1 ที่วางรอยละ 50 สูงไมเกิน 12 ม.

กรณี Bonus เปดที่โลงสาธารณะตามแนวขนานถนน ไมนอยกวา 15 ม. เพิ่มพื้นที่ไดเทากับพื้นที่เปดโลง และสูงได 14 ม.

พื้นที่ใชสอยอาคาร+Bonus (125+180)

 
=

 
305 ตร.ม.

ระบบรางวัลพิเศษ (Bonus)


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	อนุรักษ์เพื่อการอยู่อาศัย�ขนาดที่ดิน 72 ตร.ม. (18 ตารางวา) 4*18 ม. �F.A.R. = 1.2�ที่ว่างร้อยละ 40�สูงไม่เกิน 10 ม.�ระยะแนวร่นอาคารด้านหน้า 4.00  ม.�ระยะแนวร่นอาคารด้านหลัง 4.50  ม.�พื้นที่ใช้สอยอาคารเต็มที่ 50.4 ตร.ม.
	Slide Number 15
	อนุรักษ์เพื่อการอยู่อาศัย�ขนาดที่ดิน 200 ตร.ม. (50 ตารางวา) 10*20 ม.�F.A.R. = 1.2�ที่ว่างร้อยละ 40�สูงไม่เกิน 10 ม.�ระยะแนวร่นอาคารด้านหน้า 3.00 ม.�ระยะแนวร่นอาคารด้านหลัง 2.00 ม.�พื้นที่ใช้สอยอาคารเต็มที่ 144 ตร.ม.
	�ระบบรางวัลพิเศษ (Bonus)�

