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กฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนออมใหญ จังหวัดนครปฐม
พ.ศ. ๒๕๔๙
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และ
มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
การผังเมือง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙
และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับไดมีกําหนดหาป
ขอ ๒ ใหใชบังคับผังเมืองรวม ในทองที่ตําบลบางกระทึก ตําบลกระทุม ลม ตําบลไรขิง
ตําบลทาตลาด ตําบลยายชา ตําบลทาขาม ตําบลออมใหญ และตําบลบานใหม อําเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม ภายในแนวเขตตามแผนที่ทายกฎกระทรวงนี้
ขอ ๓ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนแนวทาง
ในการพัฒนาและการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวของหรือ ชนบท ในดานการใชประโยชน
ในทรัพยสิน การคมนาคมและการขนสง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดลอม
ในบริเวณภายในแนวเขตตามขอ ๒ ใหสอดคลองกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๔๑ ก

หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ เมษายน ๒๕๔๙

ขอ ๔ ผัง เมื อ งรวมตามกฎกระทรวงนี้ มี น โยบายเพื่ อ จั ด ระบบการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น
โครงขายคมนาคมขนสงและบริการสาธารณะใหมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับและสอดคลองกับ
การขยายตัวของชุมชนในอนาคต รวมทั้งสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมีสาระสําคัญดังตอไปนี้
(๑) สงเสริมและพัฒนาดานเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม และที่อยูอาศัย เพื่อรองรับกิจกรรมและ
ความเจริญจากกรุงเทพมหานคร
(๒) สงเสริมและพัฒนาดานที่อยูอาศัย พาณิช ยกรรม และอุตสาหกรรมใหสอดคลองกับ
การใชประโยชนที่ดินในอนาคต
(๓) พัฒนาระบบโครงขายคมนาคมขนสงใหสอดคลองกับการใชประโยชนที่ดินในอนาคต
(๔) สงเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการใหเพียงพอ
และไดมาตรฐาน
(๕) อนุรักษศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งศาสนสถานซึ่งมีคุณคาทางศิลปกรรม สถาปตยกรรม
และประวัติศาสตร
(๖) อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ขอ ๕ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของผังเมืองรวมนี้ จึงไดกําหนดมาตรการ ดังนี้
(๑) กําหนดพื้น ที่ผังเมืองรวมใหเพียงพอกับการขยายตัวของประชากรในเขตผังเมืองรวม
ในอีกยี่สิบปขางหนา ดวยวิธีจําแนกการใชประโยชนที่ดินไว ๑๐ ประเภท ตามกิจกรรมและเงื่อนไข
ที่จะอนุญาตใหดําเนินการได
(๒) กําหนดการใชประโยชนที่ดินในบริเวณศูนยกลางหลักและศูนยกลางรองตามบทบาทหนาที่
และการใหบริการชุมชน โดยจัดพื้นที่รองรับพรอมทั้งจัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในพื้นที่
ดังกลาว ใหเพียงพอและไดมาตรฐานเหมาะสมตอการขยายตัวของชุมชน
(๓) ควบคุมการใชประโยชนที่ดินบริเวณพื้นที่โดยรอบพุทธมณฑล เพื่อรักษาสภาพแวดลอม
และใหมีการใชประโยชนที่ดินที่เหมาะสมสอดคลองกับศาสนสถานที่มีความสําคัญในระดับประเทศ
(๔) ควบคุมการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่บริเวณริมฝงแมน้ํานครชัยศรี ลําคลองและแหลงน้ํา
สาธารณะตาง ๆ เพื่อรักษาสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ และสภาพภูมิทัศนที่ดีของชุมชน
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(๕) กําหนดและควบคุมการใชประโยชนที่ดินในบริเวณพื้นที่เกษตรกรรมโดยกําหนดสัดสวน
การใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่นใหเหมาะสมและไมกระทบตอเกษตรกรรมและหามการใชประโยชน
ที่ดินที่ไมสอดคลองกับการเกษตรกรรม เพื่อสงวนรักษาพื้นที่เกษตรกรรมและเปนพื้นที่กันชนของที่ดิน
ประเภทที่มีการใชประโยชนไมสอดคลองกัน
(๖) กําหนดแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวง โดยจัดโครงขายคมนาคม
และขนส งใหสั ม พั น ธ แ ละสอดคลอ งกั บการใช ป ระโยชน ที่ดิ น และจัด ระบบสาธารณูป โภคและ
สาธารณูปการ เพื่อใหบริการแกประชาชนและเปนแนวทางแกการขยายตัวของชุมชน
ขอ ๖ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของผังเมืองรวมนี้ จึงไดกําหนดวิธีการ ดังนี้
(๑) ใหหนวยงานที่เกี่ยวของใชเปนแนวทางในการควบคุมการใชประโยชนที่ดินปฏิบัติใหเปนไป
ตามขอกําหนดของกฎกระทรวงนี้
(๒) ใหหนวยงานที่เกี่ยวของใชเปนแนวทางในการพัฒนาตามผังเมืองรวมนี้สามารถนําแผนผัง
การใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภทและแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง ใชเปนขอมูล
ในการของบประมาณเพื่อพัฒนาโครงการตาง ๆ ซึ่งมีกรมโยธาธิการและผังเมือง และสํานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด เปนตัวกลางในการจัดลําดับความสําคัญของโครงการที่จะพัฒนาตามแผนผังดังกลาว
(๓) ใหหนวยงานที่เกี่ยวขอ งใชเปน แนวทางในการจัดงบประมาณเพื่อพัฒนาตามแผนผัง
โดยผานทางสํานั กงบประมาณ และหากโครงการใดที่จะพัฒนาในเขตผังเมือ งรวมใหยึดแนวทาง
ที่กําหนดไวในผังเมืองรวมเปนหลัก
ขอ ๗ การใชประโยชนที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม ใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใช
ประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภท แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง และรายการประกอบ
แผนผังทายกฎกระทรวงนี้
ขอ ๘ การใชประโยชนที่ดินตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภท
ทายกฎกระทรวงนี้ ใหเปนไปดังตอไปนี้
(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๓๑ ที่กําหนดไวเปนสีเหลือง ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย
(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒.๑ ถึงหมายเลข ๒.๑๔ ที่กําหนดไวเปนสีสม ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง
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(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓ ที่กําหนดไวเปนสีแดง ใหเปนที่ดินประเภทพาณิชยกรรม
และที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔.๑ ถึงหมายเลข ๔.๑๐ ที่กําหนดไวเปนสีมวง ใหเปนที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา
(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕ ที่กาํ หนดไวเปนสีมวงออน ใหเปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
เฉพาะกิจ
(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๖.๑ ถึงหมายเลข ๖.๒๑ ที่กําหนดไวเปนสีเขียว ใหเปนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๗.๑ ถึงหมายเลข ๗.๒ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
(๘) ที่ดิน ในบริเวณหมายเลข ๘.๑ ถึงหมายเลข ๘.๒๐ ที่กําหนดไวเป น สีเขียวมะกอก
ใหเปนที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา
(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๙.๑ ถึงหมายเลข ๙.๑๒ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน ใหเปนที่ดิน
ประเภทสถาบันศาสนา
(๑๐) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๐.๑ ถึงหมายเลข ๑๐.๒๐ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน ใหเปนที่ดนิ
ประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ขอ ๙ ที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการอยูอาศัย สถาบันราชการ
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น ใหใชได
ไมเกินรอยละยี่สิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังตอไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงานตามประเภท ชนิด และ
จําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
(๒) สถานที่บรรจุกาซ สถานที่เก็บกาซ และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซ
ปโตรเลียมเหลว แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ รานจําหนายกาซ สถานที่ใชกาซและสถานที่
จําหนายอาหารที่ใชกาซ
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(๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ยงมา โค กระบือ สุกร แพะ แกะ หาน เปด ไก งู จระเข หรือสัตวปาตามกฎหมาย
วาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา เพื่อการคา
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน
(๖) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ
(๗) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ
(๘) โรงฆาสัตว
(๙) กําจัดมูลฝอย
การใชประโยชนที่ดินริมฝงลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะ ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝง
ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา ๖ เมตร เวนแตเปนการกอสราง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ขอ ๑๐ ที่ดิน ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนน ปานกลาง ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการอยูอาศัย
สถาบัน ราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปน สวนใหญ สําหรับการใชประโยชนที่ดิน
เพื่อกิจการอื่น ใหใชไดไมเกินรอยละสิบหาของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังตอไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงานตามประเภท ชนิด และ
จําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
(๒) สถานที่บรรจุกาซ สถานที่เก็บกาซ และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุ
กาซปโตรเลียมเหลว แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ รานจําหนายกาซ สถานที่ใชกาซ และสถานที่
จําหนายอาหารที่ใชกาซ
(๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ยงมา โค กระบือ สุกร แพะ แกะ หาน เปด ไก งู จระเข หรือสัตวปาตามกฎหมาย
วาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา เพื่อการคา
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน
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(๖) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ เวนแตบริเวณหมายเลข ๒.๑๒
(๗) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ
(๘) โรงฆาสัตว
(๙) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๑๐) กําจัดมูลฝอย
(๑๑) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใชประโยชนที่ดินริมฝงลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะ ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝง
ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา ๖ เมตร เวนแตเปนการกอสราง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ขอ ๑๑ ที่ดิน ประเภทพาณิ ช ยกรรมและที่อ ยูอาศัยหนาแนน มาก ให ใ ชประโยชนที่ดิ น
เพื่อพาณิชยกรรม การอยูอาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ
สําหรับการใชประโยชนที่ดิน เพื่อกิจการอื่น ใหใชไดไมเกิน รอยละสิบของที่ดิน ประเภทนี้ใ นแตละ
บริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังตอไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงานตามประเภท ชนิด และ
จําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
(๒) สถานที่บรรจุกาซ สถานที่เก็บกาซ และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุ
กาซปโตรเลียมเหลว แตไมหมายความรวมถึงรานจําหนายกาซ สถานที่ใชกาซ และสถานที่จําหนายอาหาร
ที่ใชกาซ
(๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ยงมา โค กระบือ สุกร แพะ แกะ หาน เปด ไก งู จระเข หรือสัตวปา ตามกฎหมาย
วาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา เพื่อการคา
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน
(๖) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ
(๗) โรงฆาสัตว
(๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๔๑ ก

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ เมษายน ๒๕๔๙

(๙) กําจัดมูลฝอย
(๑๐) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใชประโยชนที่ดินริมฝงลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะ ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝง
ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา ๖ เมตร เวนแตเปนการกอสราง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ขอ ๑๒ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา ใหใชประโยชนที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม
ที่ประกอบกิจการในลักษณะโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน ตามประเภท ชนิด และจําพวกที่กําหนด
ใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้ คลังสินคา การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ
สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น ใหใชไดไมเกินรอยละยี่สิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ
ที่ดนิ ประเภทนี้ หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังตอไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงานตามประเภท ชนิด และ
จําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้
(๒) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน
(๓) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ
(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย
(๖) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงเด็ก
(๗) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงคนชรา
การใชประโยชนที่ดินริมฝงลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะ ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝง
ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา ๖ เมตร เวนแตเปนการกอสราง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ขอ ๑๓ ที่ดิ น ประเภทอุ ตสาหกรรมเฉพาะกิ จ ให ใ ช ประโยชน ที่ ดิ น เพื่ อ อุ ต สาหกรรม
ที่ประกอบกิจการในลักษณะโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน ตามประเภท ชนิด และจําพวกที่กําหนด
ใหดําเนิน การไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปน สวนใหญ
สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น ใหใชไดไมเกินรอยละยี่สิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ
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ที่ดินประเภทนี้ หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังตอไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงานตามประเภท ชนิด และ
จําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้
(๒) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน
(๓) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ
(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย
(๖) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงเด็ก
(๗) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงคนชรา
การใชประโยชนที่ดินริมฝงลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะ ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝง
ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา ๖ เมตร เวนแตเปนการกอสราง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ขอ ๑๔ ที่ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให ใ ช ป ระโยชน ที่ ดิน เพื่ อ เกษตรกรรม
หรือเกี่ยวของกับเกษตรกรรม สถาบัน ราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ
สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น ใหใชไดไมเกินรอยละสิบหาของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังตอไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตที่ดินในบริเวณตอไปนี้
(ก) ที่ดิน ในบริเวณหมายเลข ๖.๒, ๖.๔, ๖.๗, ๖.๙, ๖.๑๐, ๖.๑๒, ๖.๑๔, ๖.๑๕
๖.๑๗, ๖.๒๐ และ ๖.๒๑ ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชนได
(ข) ที่ดินในบริเวณหมายเลขอื่นนอกจาก (ก) ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อประกอบกิจการ
ในลักษณะโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน ตามประเภท ชนิด และจําพวกที่กําหนดใหดําเนินการ
ไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชนได แตสําหรับโรงงานลําดับที่ ๗๘
ตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้ ใหดําเนินการไดเฉพาะบริเวณหมายเลข ๖.๑๘ เทานั้น
(๒) สถานที่บรรจุกาซ สถานที่เก็บกาซ และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุ
กาซปโตรเลียมเหลว แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ รานจําหนายกาซ สถานที่ใชกาซ และสถานที่
จําหนายอาหารที่ใชกาซ
(๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
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(๔) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม
(๕) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย
(๙) การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ
(๑๐) การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทหองแถว ตึกแถว
(๑๑) การอยูอาศัยประเภทหองชุด อาคารชุด หรือหอพัก
ที่ดินประเภทนี้ ในบริเวณหมายเลข ๖.๒, ๖.๔, ๖.๗, ๖.๙, ๖.๑๐, ๖.๑๒, ๖.๑๔, ๖.๑๕, ๖.๑๗
๖.๒๐ และ ๖.๒๑ หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามวรรคสองและกิจการตามที่กําหนด ดังตอไปนี้
(๑) เลี้ยงมา โค กระบือ สุกร แพะ แกะ หาน เปด ไก งู จระเข หรือสัตวปาตามกฎหมาย
วาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา เพื่อการคา
(๒) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน
(๓) การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทบานแถว
(๔) คลังสินคา
(๕) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๖) กําจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(๗) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใชประโยชนที่ดินในบริเวณตามวรรคสามเพื่อกิจการใด ๆ ใหดําเนินการหรือประกอบกิจการ
ไดในอาคารที่มีความสูงไมเกิน ๑๒ เมตร
การใชประโยชนที่ดินริมฝงลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะ ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝง
ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา ๖ เมตร เวนแตเปนการกอสราง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ขอ ๑๕ ที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมเฉพาะที่เปนของรัฐ
ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวของกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม หรือ
สาธารณประโยชนเทานั้น

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๔๑ ก

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ เมษายน ๒๕๔๙

ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเปนเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย ใหใชประโยชน
ที่ดิ น เพื่ อ นั น ทนาการหรื อเกี่ ย วข อ งกับ นั น ทนาการ การรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ งแวดล อ ม การอยู อ าศั ย
เกษตรกรรมหรือเกี่ยวของกับเกษตรกรรม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน
เทานั้น และหามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังตอไปนี้
(๑) โรงซอม สราง หรือบริการยานพาหนะที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตทุกชนิด
(๒) เลี้ยงมา โค กระบือ สุกร แพะ แกะ หาน เปด ไก งู จระเข หรือสัตวปาตามกฎหมาย
วาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา เพื่อการคา
(๓) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ
(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย
(๕) การอยูอาศัยประเภทตึกแถว หรือบานแถว
(๖) การอยูอาศัยประเภทหองชุด อาคารชุด หรือหอพัก
(๗) การอยูอาศัยประเภทอาคาร ซึ่งมิใชกรณีตาม (๕) และ (๖) และดําเนินการโดยอาคาร
แตละหลังมีพื้นที่เกินกวา ๑,๐๐๐ ตารางเมตร และมีความสูงเกินกวา ๑๒ เมตร
(๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๙) กําจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
การใชประโยชนที่ดินริมฝงตามสภาพธรรมชาติของแมน้ํา ลําคลอง หรือแหลงน้ําสาธารณะ
ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝงตามสภาพธรรมชาติของแมน้ํา ลําคลอง หรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา
๖ เมตร เวนแตเปนการกอสรางเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ขอ ๑๖ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเกี่ยวของกับ
การศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชนเทานั้น
ขอ ๑๗ ที่ดนิ ประเภทสถาบันศาสนา ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเกี่ยวของกับ
การศาสนา การศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชนเทานั้น
ขอ ๑๘ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ใหใชประโยชนที่ดิน
เพื่อกิจการของรัฐ กิจการเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชนเทานั้น

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๔๑ ก

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ เมษายน ๒๕๔๙

ขอ ๑๙ ใหผูมีอํานาจหนาที่ในการควบคุมการกอสรางอาคารหรือการประกอบกิจการในเขต
ผังเมืองรวมปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎกระทรวงนี้
ใหไว ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
พลอากาศเอก คงศักดิ์ วันทนา
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

4

2

ลําดับที่
1

2

(1) การฆาสัตว

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว ซึ่งมิใชสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่ง

(11) การฟกไขโดยใชตูอบ

ได

ได

(9) การรอน ลาง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม

(10) การถนอมผลิตผลเกษตรกรรมโดยวิธีฉายรังสี

ได

(8) การเพาะเชื้อเห็ด กลวยไม หรือถั่วงอก

ที่เผาไดจากกะลามะพราว

(7) การเผาถานจากกะลามะพราว หรือการบดถาน หรือแบงบรรจุผงถาน

(6) การบด ปน หรือยอยสวนตาง ๆ ของพืช ซึ่งมิใชเมล็ดพืช หรือหัวพืช

ในไซโล โกดัง หรือคลังสินคา

(5) การเก็บรักษา หรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืช

ได

ได

ได

ได

3

(3) การอัดปอ หรือใบยาสูบ

2

ได

1

ได

ได

ได

ได

3

โรงงานจําพวกที่

เกษตรกรรม

ชนบทและ

(2) การกะเทาะเมล็ด หรือเปลือกเมล็ดพืช

3

โรงงานจําพวกที่

หนาแนนนอย

ที่อยูอาศัย

ได

2

1

3

1

2

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง

ที่อยูอาศัย

(1) การตม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อยางใดอยางหนึ่ง

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ

ที่ดินประเภท

บัญชีทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนออมใหญ จังหวัดนครปฐม
พ.ศ. 2549

ได

ได

ได

1

ได

ได

ได

ได

ได

ได

2

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

3

โรงงานจําพวกที่

คลังสินคา

อุตสาหกรรมและ

1

2

3

โรงงานจําพวกที่

เฉพาะกิจ

อุตสาหกรรม

5

ลําดับที่

ได

ได

1

ได

ได

ได

2

3

ได

ได

ได

1

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

2

ได

3

ได

3

(4) การทําครีมจากน้ํานม

2

โรงงานจําพวกที่

คลังสินคา

อุตสาหกรรมและ

ได

1

โรงงานจําพวกที่

เกษตรกรรม

ชนบทและ

(3) การทํานมขน นมผง หรือนมระเหย

3

โรงงานจําพวกที่

หนาแนนนอย

ที่อยูอาศัย

ได

2

1

3

1

2

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง

ที่อยูอาศัย

(2) การทํานมสดจากนมผงและไขมัน

เชน การพาสเจอรไรส หรือสเตอริไลส

(1) การทํานมสดใหไรเชื้อ หรือฆาเชื้อ โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง

หลายอยางดังตอไปนี้

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ํานมอยางใดอยางหนึ่ง หรือ

เชน ไขเค็ม ไขเยี่ยวมา ไขผง ไขเหลวเยือกแข็ง หรือไขเหลวแชเย็น

(7) การทําผลิตภัณฑจากไข เพื่อใชประกอบเปนอาหาร

สวนหนึ่งสวนใดของสัตว

(6) การลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบด สัตว หรือ

หรือมันสัตว ในภาชนะที่ผนึกและอากาศเขาไมได

(5) การบรรจุเนื้อสัตวหรือมันสัตว หรือผลิตภัณฑสําเร็จรูป จากเนื้อสัตว

ไขมันที่เปนอาหารจากสัตวใหบริสุทธิ์

(4) การสกัดน้ํามันหรือไขมันที่เปนอาหารจากสัตว หรือการทําน้ํามันหรือ

หรือสารที่สกัดจากไขสัตวหรือกระดูกสัตว

(3) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว มันสัตว หนังสัตว

หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง

(2) การถนอมเนื้อสัตว โดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ

ที่ดินประเภท

1

2

3

โรงงานจําพวกที่

เฉพาะกิจ

อุตสาหกรรม

2

8

6

ลําดับที่
2

3

หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง

(2) การถนอมผัก พืช หรือผลไม โดยวิธีกวน ตากแหง ดอง

และบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเขาไมได

(1) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม อยางใดอยางหนึ่ง

(5) การลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบด สัตวน้ํา

การทําน้ํามันหรือไขมันที่เปนอาหารจากสัตวน้ําใหบริสุทธิ์

(4) การสกัดน้ํามันหรือไขมันที่เปนอาหารจากสัตวน้ํา หรือ

(3) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากสัตวน้ํา หนัง หรือไขมันสัตวน้ํา

ทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลัน หรือเหือดแหง

(2) การถนอมสัตวน้ําโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง หรือ

(1) การทําอาหารจากสัตวน้ําและบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเขาไมได

หลายอยางดังตอไปนี้

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่งหรือ

ได

ได

ได

1

2

3

1

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

2

ได

ได

ได

ได

3

โรงงานจําพวกที่

คลังสินคา

อุตสาหกรรมและ

ได

1

โรงงานจําพวกที่

เกษตรกรรม

ชนบทและ

(6) การทํานมเปรี้ยวหรือนมเพาะเชื้อ

3

โรงงานจําพวกที่

หนาแนนนอย

ที่อยูอาศัย

ได

2

1

3

1

2

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง

ที่อยูอาศัย

(5) การทําเนยเหลวหรือเนยแข็ง

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ

ที่ดินประเภท

1

2

3

โรงงานจําพวกที่

เฉพาะกิจ

อุตสาหกรรม

3

11

10

9

ลําดับที่

ได

2

3

1

ได

(2) การทําขนมปงกรอบ หรือขนมอบแหง

ซึ่งมิใชออย

(7) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของตนมะพราว ตนตาลโตนด หรือพืชอื่น ๆ

(1) การทําน้ําเชื่อม

หรือพืชอื่นที่ใหความหวาน อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาล ซึ่งทําจากออย บีช หญาหวาน

(3) การทําผลิตภัณฑอาหารจากแปง เปนเสน เม็ด หรือชิ้น

ได

(1) การทําขนมปง หรือขนมเคก

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

(6) การปอกหัวพืช หรือทําหัวพืชใหเปนเสน แวน หรือแทง

ได

ได

(5) การผสมแปง หรือเมล็ดพืช

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแปง อยางใดอยางหนึ่ง

ได

(4) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืช หรือหัวพืช

ได

ได

1

ได

3

ได

ได

ได
ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

3

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

2

โรงงานจําพวกที่

คลังสินคา

อุตสาหกรรมและ

(3) การปน หรือบดเมล็ดพืช หรือหัวพืช

2

โรงงานจําพวกที่

ได

ได

1

ชนบทและ
เกษตรกรรม

(2) การทําแปง

3

โรงงานจําพวกที่

หนาแนนนอย

ที่อยูอาศัย

ได

2

1

3

1

2

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง

ที่อยูอาศัย

(1) การสี ฝด หรือขัดขาว

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ เมล็ดพืช หรือหัวพืช อยางใดอยางหนึ่ง

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ

ที่ดินประเภท

ได

ได

ได

ได

1

ได

ได

ได

ได

2

ได

3

โรงงานจําพวกที่

เฉพาะกิจ

อุตสาหกรรม

4

13

12

ลําดับที่

ได

ได

ได

ได

1

ได

(5) การทํามัสตารด

ได

ได

(3) การทําแปงเชื้อ

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

3

ได
ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

2

(1) การทําผงฟู

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุง หรือเครื่องประกอบอาหาร

ได

(11) การทําไอศกรีม

ได

ได

ได
ได

ได

(10) การทําลูกกวาด หรือทอฟฟ

ได

ได

ได

ได

ได

(9) การทําหมากฝรั่ง

หรือเมล็ดผลไม (Nuts) ดวยน้ําตาล กาแฟ โกโก หรือช็อกโกเลต

(8) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม (Nuts) หรือการเคลือบถั่ว

หรือเปลือกผลไมดวยน้ําตาล

(7) การเชื่อมหรือแชอิ่มผลไม หรือเปลือกผลไม หรือการเคลือบผลไม

ได

ได
ได

3

(6) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไมอัดเม็ด

ได

2

ได

ได

1

ได

3

(5) การทําเก็กฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ

2

โรงงานจําพวกที่

คลังสินคา

อุตสาหกรรมและ

ได

1

โรงงานจําพวกที่

เกษตรกรรม

ชนบทและ

(4) การทําช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือขนมจากช็อกโกเลต

3

โรงงานจําพวกที่

หนาแนนนอย

ที่อยูอาศัย

ได

2

1

3

1

2

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง

ที่อยูอาศัย

(3) การทําโกโกผง หรือขนมจากโกโก

(2) การคั่ว บด หรือปนกาแฟ หรือการทํากาแฟผง

(1) การทําใบชาแหง หรือใบชาผง

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ

ที่ดินประเภท

ได

1

ได

2

3

โรงงานจําพวกที่

เฉพาะกิจ

อุตสาหกรรม

5

22

20

15

14

ลําดับที่

( 4) การพิมพสิ่งทอ (เฉพาะการพิมพสิ่งทอพื้นเมือง)

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ ดาย หรือเสนใยซึ่งมิใชใยหิน (Asbestos)

(2) การทําเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล

(1) การทําน้ําดื่ม

หรือน้ําแร อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล น้ําอัดลม

หรือเปลือกหอยสําหรับทําหรือผสมเปนอาหารสัตว

(2) การปนหรือบด พืช เมล็ดพืช กากพืช เนื้อสัตว กระดูกสัตว ขนสัตว

(1) การทําอาหารผสมหรืออาหารสําเร็จรูปสําหรับเลี้ยงสัตว

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตว อยางใดอยางหนึ่ง

หรือยอยน้ําแข็ง

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด
ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

2

3

1

ได

ได

ได

1

(8) การทําพริกปน พริกไทยปน หรือเครื่องแกง

3
ได

2

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

2

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

3

โรงงานจําพวกที่

คลังสินคา

อุตสาหกรรมและ

ได

1

โรงงานจําพวกที่

เกษตรกรรม

ชนบทและ

(7) การบดหรือปนเครื่องเทศ

3

โรงงานจําพวกที่

หนาแนนนอย

ที่อยูอาศัย

ได

2

1

3

1

2

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง

ที่อยูอาศัย

(6) การทําน้ํามันสลัด

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ

ที่ดินประเภท

ได

1

ได

ได

ได

ได

2

ได

ได

ได

3

โรงงานจําพวกที่

เฉพาะกิจ

อุตสาหกรรม

6

34

28

26

25

23

ลําดับที่

ได

ได

2

3

1

หรือสวนประกอบที่ทําดวยไมของอาคาร

(2) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหนาตาง บานหนาตาง บานประตู

(1) การเลื่อย ไส ซอย เซาะรอง หรือการแปรรูปไมดวยวิธีอื่น ที่คลายคลึงกัน

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(2) การทําหมวก

หูกระตาย ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเทาจากผา หนังสัตว ขนสัตว หรือวัสดุอื่น

(1) การตัดหรือเย็บเครื่องนุงหม เข็มขัด ผาเช็ดหนา ผาพันคอ เนกไท

อยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแตงกาย ซึ่งมิใชรองเทา อยางใด

และรวมถึงชิ้นสวนหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

(2) การผลิต ประกอบ หรือซอมแซมตาขาย แห หรืออวน

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาขาย แห หรืออวน อยางใดอยางหนึ่ง

หรือพรมที่ทําดวยยางหรือพลาสติกหรือพรมน้ํามัน

โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมดวยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกใหเปนปุยซึ่งมิใชเสื่อ

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

2

3

โรงงานจําพวกที่

ได

ได

1

ชนบทและ
เกษตรกรรม

(4) การตบแตงหรือเย็บปกถักรอยสิ่งทอ

3

โรงงานจําพวกที่

หนาแนนนอย

ที่อยูอาศัย

ได

2

1

3

1

2

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง

ที่อยูอาศัย

(1) การทําผลิตภัณฑจากสิ่งทอเปนเครื่องใชในบาน

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากสิ่งทอ ซึ่งมิใชเครื่องนุงหม

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ

ที่ดินประเภท

ได

ได

ได

ได

ได

ได

1

ได

ได

ได

ได

ได

ได

2

ได

ได

ได

ได

ได

3

โรงงานจําพวกที่

คลังสินคา

อุตสาหกรรมและ

ได

ได

ได

1

ได

ได

ได

2

ได

ได

3

โรงงานจําพวกที่

เฉพาะกิจ

อุตสาหกรรม

7

ได

ได

ได

2

3

ได

ได

1

ได

ได

2

3

ได

ได

1

ได

ได

2

ได

ได

3

โรงงานจําพวกที่

คลังสินคา

อุตสาหกรรมและ

โรงงานผลิตผลิตภัณฑ เครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปนดินเผา

55

หรือเครื่องดินเผา และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกลาว

โรงงานผลิตแกว เสนใยแกว หรือผลิตภัณฑแกว

(2) การทําแมพิมพโลหะ

(1) การพิมพ การทําแฟมเก็บเอกสาร การเย็บเลม ทําปก หรือตบแตงสิ่งพิมพ

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ

จากพลาสติกอัดเขารูป และรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว

หรืออโลหะอื่น ซึ่งมิใชเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคาร

โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากไม แกว ยาง

(4) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

1

โรงงานจําพวกที่

เกษตรกรรม

ชนบทและ

(3) การแกะสลักไม

3

โรงงานจําพวกที่

หนาแนนนอย

ที่อยูอาศัย

ได

ได

2

1

3

1

2

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง

ที่อยูอาศัย

(2) การทํารองเทา ชิ้นสวนของรองเทา หรือหุนรองเทาจากไม

ชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว

(1) การทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใชจากไม และรวมถึง

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากไมหรือไมกอก

หรือผักตบชวา

โรงงานผลิตภาชนะบรรจุ หรือเครื่องใช จากไมไผ หวาย ฟาง ออ กก

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

54

41

37

36

35

ลําดับที่

พาณิชยกรรมและ

ที่ดินประเภท

ได

ได

ได

1

ได

ได

ได

2

ได

ได

ได

ได

ได

3

โรงงานจําพวกที่

เฉพาะกิจ

อุตสาหกรรม

8

63

62

61

58

56

ลําดับที่
2

3

ได

1

ได

2

3

ได

ได

ได

ได

1

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

2

ได

ได

3

โรงงานจําพวกที่

คลังสินคา

อุตสาหกรรมและ

ได

ได

ได

1

โรงงานจําพวกที่

เกษตรกรรม

ชนบทและ

(3) การทําสวนประกอบ สําหรับใชในการตอเรือ

3

โรงงานจําพวกที่

หนาแนนนอย

ที่อยูอาศัย

ได

2

1

3

1

2

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง

ที่อยูอาศัย

(2) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางอาคาร

หรือปลองไฟ

(1) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสราง สะพาน ประตูน้ํา ถังน้ํา

หรือติดตั้ง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะสําหรับใชในการกอสราง

หรืออุปกรณของเครื่องเรือน หรือเครื่องตบแตงดังกลาว

ภายในอาคารที่ทําจากโลหะหรือโลหะเปนสวนใหญ และรวมถึงสวนประกอบ

โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตง

ของเครื่องมือ หรือเครื่องใชดังกลาว

ที่ทําดวยเหล็ก หรือเหล็กกลา และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณ

โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใช

หรือผลิตภัณฑปูนปลาสเตอร

(1) การทําผลิตภัณฑคอนกรีต ผลิตภัณฑคอนกรีตผสม ผลิตภัณฑยิปซัม

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑอโลหะ อยางใดอยางหนึ่ง

ปลองไฟ หรือวัสดุทนไฟ จากดินเหนียว

กระเบื้องประดับ (Architectural Terracotta) รองในเตาไฟ ทอ หรือยอด

โรงงานผลิตอิฐ กระเบื้อง หรือทอสําหรับใชในการกอสราง เบาหลอมโลหะ

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ

ที่ดินประเภท

ได

ได

ได

ได

ได

ได

1

ได

ได

ได

ได

ได

ได

2

ได

3

โรงงานจําพวกที่

เฉพาะกิจ

อุตสาหกรรม

9

69

66

65

64

ลําดับที่

หรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

ซึ่งมิใชเครื่องอัดสําเนาดวยการถายภาพ และรวมถึงสวนประกอบ

ซึ่งมิใชเครื่องชั่งที่ใชในหองทดลองวิทยาศาสตร เครื่องอัดสําเนา

เครื่องรวมราคาของขาย (Cash Registers) เครื่องพิมพดีด เครื่องชั่ง

Associated Electronic Data Processing Equipment or Accessories)

กับขอมูลที่เกี่ยวของกัน หรืออุปกรณ (Digital or Analog Computers or

ดิจิตัลหรือชนิดอนาลอก หรือเครื่องอิเล็คทรอนิกสสําหรับปฏิบัติ

เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับใชในการคํานวณชนิด

โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องคํานวณ เครื่องทําบัญชี

อุปกรณของเครื่องจักรดังกลาว

สําหรับใชในการกสิกรรมหรือการเลี้ยงสัตว และรวมถึงสวนประกอบหรือ

โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักร

หรืออุปกรณของเครื่องยนต หรือเครื่องกังหันดังกลาว

โรงงานดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องยนต เครื่องกังหัน และรวมถึงสวนประกอบ

(13) การกลึง เจาะ ควาน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะ อยางใดอยางหนึ่ง

ได

ได

ได

ได

2

3

ได

ได

1

2

3

1

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

2

3

โรงงานจําพวกที่

คลังสินคา

อุตสาหกรรมและ

ได

1

โรงงานจําพวกที่

เกษตรกรรม

ชนบทและ

(5) การทําสวนประกอบสําหรับใชกับระบบเครื่องปรับอากาศ

3

โรงงานจําพวกที่

หนาแนนนอย

ที่อยูอาศัย

ได

2

1

3

1

2

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง

ที่อยูอาศัย

(4) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการสรางหรือซอมหมอน้ํา

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ

ที่ดินประเภท

ได

ได

ได

ได

ได

1

ได

ได

ได

ได

ได

ได

2

3

โรงงานจําพวกที่

เฉพาะกิจ

อุตสาหกรรม

10

72

71

70

ลําดับที่

เครื่องสงโทรทัศน เครื่องรับสงสัญญาณหรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร

เครื่องโทรศัพทหรือโทรเลขชนิดมีสายหรือ ไมมีสาย เครื่องสงวิทยุ

เครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน) แผนเสียง เทปแมเหล็กที่ไดบันทึกเสียงแลว

เครื่องบันทึกคําบอก เครื่องบันทึกเสียงดวยเทป เครื่องเลน หรือ

เครื่องกระจายเสียง หรือบันทึกเสียง เครื่องเลนแผนเสียง

โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน

เครื่องสําหรับใชบังคับไฟฟา หรือเครื่องเชื่อมไฟฟา

เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟา เครื่องสงหรือจําหนายไฟฟา

หมอแปลงแรงไฟฟา เครื่องสับหรือบังคับไฟฟา เครื่องใชสําหรับแผงไฟฟา

ที่ระบุไวในลําดับที่ 70 เฉพาะที่ใชไฟฟา เครื่องยนต ไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟา

โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักร หรือผลิตภัณฑ

สวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

หรือสําหรับใชในบาน แตผลิตภัณฑนั้นตองไมใชพลังงานไฟฟา และรวมถึง

รถยกชอนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใชในการอุตสาหกรรม

บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร รถพวงสําหรับใชในการอุตสาหกรรม

ซักแหง หรือรีดผา เครื่องเย็น เครื่องสงกําลังกล เครื่องยก ปนจั่น ลิฟท

ตูเย็นหรือเครื่องประกอบตูเย็น เครื่องขายสินคาอัตโนมัติ เครื่องลาง ซัก

หรือกาซ เครื่องเปาลม เครื่องปรับหรือถายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ

โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศ

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่อยูอาศัย

ได

ได

2

3

1

3

1

2

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง

พาณิชยกรรมและ

1

2

3

โรงงานจําพวกที่

หนาแนนนอย

ที่อยูอาศัย
เกษตรกรรม

ชนบทและ

1

2

3

โรงงานจําพวกที่

ที่ดินประเภท

ได

1

ได

2

3

โรงงานจําพวกที่

คลังสินคา

อุตสาหกรรมและ

ได

ได

1

ได

ได

2

3

โรงงานจําพวกที่

เฉพาะกิจ

อุตสาหกรรม

11

77

76

75

73

ลําดับที่

(1) การสราง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลง สภาพรถยนต หรือรถพวง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับรถยนต หรือรถพวง อยางใดอยางหนึ่ง

หรือกระเชาไฟฟา

(1) การสราง ดัดแปลง หรือซอมแซมรถที่ใชในการรถไฟ รถรางไฟฟา

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ รถไฟ รถรางไฟฟา หรือกระเชาไฟฟา

(1) การตอ ซอมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอูตอเรือ นอกจากเรือยาง

ดังตอไปนี้

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ในลําดับใด และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

โรงงานผลิต ประกอบ หรือดัดแปลง เครื่องมือหรือเครื่องใชไฟฟาที่ไมระบุไว

หรือชิ้นสวนสําหรับใชกับเครื่องอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย และรวมถึงการผลิตอุปกรณ

เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป

(Fixed or Variable Electronic Capacitors or Condensers)

คาปาชิเตอร หรือคอนเดนเซอรอิเล็กทรอนิกสชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได

(Semi - Conductor or Related Sensitive Semi - Conductor Devices)

ผลิตภัณฑที่เปนตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวของ

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่อยูอาศัย

ได

ได

2

3

1

3

1

2

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง

พาณิชยกรรมและ

ได

1

2

3

โรงงานจําพวกที่

หนาแนนนอย

ที่อยูอาศัย
เกษตรกรรม

ชนบทและ

1

2

3

โรงงานจําพวกที่

ที่ดินประเภท

ได

ได

ได

ได

ได

1

ได

ได

ได

ได

ได

2

3

โรงงานจําพวกที่

คลังสินคา

อุตสาหกรรมและ

ได

ได

ได

ได

ได

1

ได

ได

ได

ได

ได

2

3

โรงงานจําพวกที่

เฉพาะกิจ

อุตสาหกรรม

12

84

81

80

78

ลําดับที่

หรือโลหะที่มีคา

(2) การทําเครื่องใชดวยทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหลทอง

เงิน นาก หรืออัญมณี

(1) การทําเครื่องประดับโดยใชเพชร พลอย ไขมุก ทองคํา ทองขาว

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ เพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณี

ที่ใชในหองทดลอง หรืออุปกรณที่ใชในการชั่ง ตวง วัด หรือบังคับ ควบคุม

(1) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือ หรืออุปกรณวิทยาศาสตร

หรือการแพทย อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใชหรืออุปกรณวิทยาศาสตร

ของผลิตภัณฑดังกลาว

แรงคน หรือสัตว ซึ่งมิใชจักรยาน และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณ

โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมลอเลื่อนที่ขับเคลื่อนดวย

หรือจักรยานสองลอ

(2) การทําชิ้นสวนพิเศษ หรืออุปกรณสําหรับจักรยานยนต จักรยานสามลอ

จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ

(1) การสราง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลง สภาพจักรยานยนต

จักรยานสองลอ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต จักรยานสามลอ หรือ

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่อยูอาศัย

ได

ได

ได

2

3

1

3

1

2

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง

พาณิชยกรรมและ

ได

1

2

3

โรงงานจําพวกที่

หนาแนนนอย

ที่อยูอาศัย
เกษตรกรรม

ชนบทและ

ได

ได

ได

1

ได

ได

2

ได

ได

3

โรงงานจําพวกที่

ที่ดินประเภท

ได

ได

ได

ได

ได

1

ได

ได

ได

ได

ได

2

ได

ได

3

โรงงานจําพวกที่

คลังสินคา

อุตสาหกรรมและ

ได

ได

ได

ได

ได

1

ได

ได

ได

ได

ได

2

ได

ได

3

โรงงานจําพวกที่

เฉพาะกิจ

อุตสาหกรรม

13

87

86

85

ลําดับที่

ได

ได

ได

1

ได

2

3

ได

ได

ได

1

ได

(7) การทําผลิตภัณฑจากวัสดุเหลือใช ที่มิไดระบุไวในลําดับใด

ได

ได

ได

ได

(6) การทําแหคลุมผม ชองผม หรือผมปลอม

โฆษณาสินคา ตราโลหะหรือยาง แมพิมพลายฉลุ (Stencils)

(5) การทําปาย ตรา เครื่องหมาย ปายติดของหรือเครื่อง

กนกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก

ตะเกียง โปะตะเกียง หรือไฟฟา กลองสูบยาหรือกลองบุหรี่

(4) การทํารม ไมถือ ขนนก ดอกไมเทียม ซิป กระดุม ไมกวาด แปรง

ได

3

(3) การทําเครื่องเพชรหรือพลอย หรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง

2

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

2

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

3

โรงงานจําพวกที่

คลังสินคา

อุตสาหกรรมและ

ได

ได

1

โรงงานจําพวกที่

เกษตรกรรม

ชนบทและ

(2) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ

3

โรงงานจําพวกที่

หนาแนนนอย

ที่อยูอาศัย

ได

2

1

3

1

2

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง

ที่อยูอาศัย

(1) การทําเครื่องเลน

ในลําดับอื่น อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเลน เครื่องมือ หรือเครื่องใชที่มิไดระบุไว

อุปกรณของเครื่องมือหรือเครื่องใชดังกลาว

รางกาย การเลนบิลเลียด โบวลิ่ง หรือตกปลา และรวมถึงชิ้นสวนหรือ

โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องมือ หรือเครื่องใชในการกีฬา การบริหาร

เครื่องดนตรีดังกลาว

โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นสวนหรืออุปกรณของ

(5) การทําดวงตรา หรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณ หรือเหรียญอื่น ๆ

(4) การเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอื่นๆ

(3) การตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ

ที่ดินประเภท

ได

ได

ได

ได

1

ได

ได

ได

ได

ได

2

ได

ได

ได

ได

ได

3

โรงงานจําพวกที่

เฉพาะกิจ

อุตสาหกรรม
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95

โรงงานซอมเครื่องมือไฟฟา หรือเครื่องใชไฟฟาสําหรับใชในบานหรือ

94

(4) การลางหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต

(3) การพนสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต

หรือสวนประกอบของยานดังกลาว

(2) การซอมแซมรถพวง จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ

ของยานดังกลาว

(1) การซอมแซมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต หรือสวนประกอบ

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของยานดังกลาว

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต รถพวง

ใชประจําตัว

โรงงานหองเย็น

(2) การบรรจุกาซ

(1) การบรรจุสินคาทั่วไป

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

โรงงานบรรจุสินคาในภาชนะโดยไมมีการผลิต อยางใดอยางหนึ่ง

92

91

โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําใหบริสุทธิ์ หรือจําหนายน้ําไปยังอาคาร

90

หรือโรงงานอุตสาหกรรม

โรงงานผลิต สง หรือจําหนายพลังงานไฟฟา

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
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ลําดับที่

ที่อยูอาศัย

ได

ได

ได

ได

2

3

1

3

1

2

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง

พาณิชยกรรมและ

ได

ได

1

2

3

โรงงานจําพวกที่

หนาแนนนอย

ที่อยูอาศัย
เกษตรกรรม

ชนบทและ

ได

ได

ได

1

ได

ได

2

3

โรงงานจําพวกที่

ที่ดินประเภท

ได

ได

ได

ได

1

ได

ได

2

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

3

โรงงานจําพวกที่

คลังสินคา

อุตสาหกรรมและ

ได

ได

ได

ได

ได

1

ได

ได

ได

2

ได

ได

ได

ได

ได

3

โรงงานจําพวกที่

เฉพาะกิจ

อุตสาหกรรม
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101

100

โรงงานซักรีด ซักแหง ซักฟอก รีด อัด หรือยอมผา เครื่องนุงหม

98
ได

ได

1

3

ได

ได

1

2

3

ได

ได

ได

ได

1

ได

ได

2

ได

ได

3

โรงงานจําพวกที่

คลังสินคา

อุตสาหกรรมและ

หมายเหตุ
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ลําดับที่
ได
โรงงานจําพวกที่

โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant)

(6) การอบชุบดวยความรอน (Heat Treatment)

(4) การขัด

(3) การลงรัก หรือการประดับตกแตงดวยแกว กระจก มุก ทอง หรืออัญมณี

จําพวกโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

สามารถประกอบกิจการโรงงานไดภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยโรงงาน

ได
ได

ได

ได

2

โรงงานจําพวกที่

เกษตรกรรม

ชนบทและ

(2) การทา พน หรือเคลือบเชลแล็ก แล็กเกอร หรือน้ํามันเคลือบเงาอื่น

ลําดับที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

ได

ได

3

โรงงานจําพวกที่

หนาแนนนอย

ที่อยูอาศัย

ได

ได

ได

2

1

3

1

2

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง

ที่อยูอาศัย

(1) การทา พน หรือเคลือบสี

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

ผลิตภัณฑ หรือสวนประกอบของผลิตภัณฑโดยไมมีการผลิต

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแตงหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของ

พรม หรือขนสัตว

โรงงานซอมผลิตภัณฑที่มิไดระบุการซอมไวในลําดับใด

เพชร พลอย ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี

โรงงานซอมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําดวย

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

97

96

ลําดับที่

พาณิชยกรรมและ

ที่ดินประเภท

ได

ได

ได

1

ได

ได

2

ได

ได

ได

ได

3

โรงงานจําพวกที่

เฉพาะกิจ

อุตสาหกรรม

16

รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนออมใหญ จังหวัดนครปฐม
พ.ศ. ๒๕๔๙
การใชประโยชนทดี่ ินใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิ ตามที่ไดจําแนก
ประเภททายกฎกระทรวง ตามทีก่ ําหนดไวในขอ ๘ คือ
๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๓๑ ที่กําหนดไวเปนสีเหลือง ใหเปน
ที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย มีรายการดังตอไปนี้
๑.๑ ดานเหนือ
จดคลองวัฒนา ฝงใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนน
สาย ข ๑
ดานใต
จดคลองบางกระทึก ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ๑ ฟากตะวันออก
๑.๒ ดานเหนือ
จดโรงเรียนบานดอนหวาย (นครรัฐประสาท)
จดถนนสาย ข ๑ ฟากตะวันตก
ดานตะวันออก
ดานใต
จดคลองบางกระทึก ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงแมน้ํานครชัยศรี
ฝงตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑๐.๒ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน
๑.๓ ดานเหนือ
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๑๐ ที่จุดซึ่ง
ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๑๐ ฟากตะวันตก
ดานตะวันออก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออกซึ่งเปนเสนแบง
เขตการปกครองระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดนครปฐม
ดานใต
จดคลองกระทุมลม ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๑๐ ฟากตะวันออก
๑.๔ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํา
นครชัยศรี ฝงใต
ดานตะวันออก
จดคลองพลู ฝงตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ข ๑ ฟากเหนือ และทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํา
นครชัยศรี ฝงตะวันออก

๒
๑.๕ ดานเหนือ
จดคลองบางซื่อ ฝงใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ข ๑
ดานใต
จดถนนประชารวมใจ ฟากตะวันออก
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ๑ ฟากใต
๑.๖ ดานเหนือ
จดคลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฝงใต และถนน
ประชาราษฎร – สาย ๕ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๑๔ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดคลองบางยาง ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๓๔๑๔
๑.๗ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก และ
เสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๑๔
ดานใต
จดคลองกระทุมลม ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๑๔ ฟากตะวันออก
๑.๘ ดานเหนือ
จดคลองกระทุมลม ฝงใต
ดานตะวันออก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออกซึ่งเปนเสนแบง
เขตการปกครองระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดนครปฐม
ดานใต
จดคลองบางไผ ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๑๐ ฟากตะวันออก
๑.๙ ดานเหนือ
จดคลองกระทุมลม ฝงใต เสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๑๔ เสนขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ค ๒ และ
เสนขนานระยะ ๘๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๑๐
ดานตะวันออก
จดคลองบางกระทึก ฝงตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ค ๒ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดคลองฉาง ฝงตะวันออก และทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๔๑๔ ฟากตะวันออก
๑.๑๐ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากใต
และสถานีตํารวจภูธรตําบลโพธิ์แกว
ดานใต
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔
(ถนนเพชรเกษม) ที่จุดซึ่งถนนสาย ข ๑ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม)
ฟากตะวันออก

๓
ดานตะวันตก

จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํา

นครชัยศรี ฝงเหนือ
๑.๑๑ ดานตะวันออก
จดคลองฉาง ฝงตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ค ๒ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๑๔ ฟากตะวันออก
๑.๑๒ ดานเหนือ
จดคลองบางยาง ฝงใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๑๔ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ค ๓ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๓๔๑๔
๑.๑๓ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๑๐ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ค ๒ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดคลองบางซื่อ ฝงตะวันออก และคลองบางกระทึก
ฝงตะวันออก
๑.๑๔ ดานเหนือ
จดคลองบางไผ ฝงใต
ดานตะวันออก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนเสนแบง
เขตการปกครองระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดนครปฐม
ดานใต
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนแบงเขต
การปกครองระหวางจังหวัดนครปฐมกับจังหวัดสมุทรสาคร
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๑๐ ฟากตะวันออก
๑.๑๕ ดานเหนือ
จดคลองบางสีจาก ฝงใต คลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ
ฝงใต ศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑ คลองบานไร ฝงตะวันตก และถนนสาย ค ๓ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ค ๔ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๘๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) และเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางซอยศรีเสถียร
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม)
ฟากตะวันออก และโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ
๑.๑๖ ดานเหนือ
จดถนนสาย ค ๒ ฟากใต และวัดเพลินเพชร
ดานตะวันออก
จดคลองบางซื่อ ฝงตะวันตก และฝงเหนือ
ดานใต
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนแบงเขต
การปกครองระหวางจังหวัดนครปฐมกับจังหวัดสมุทรสาคร

๔
ดานตะวันตก
จดคลองฉาง ฝงตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๘.๑๑ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก และหมายเลข
๑๐.๑๔ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน
๑.๑๗ ดานเหนือ
จดคลองบางซื่อ ฝงใต และฝงตะวันออก และถนนสาย
ค ๒ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๑๐ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนแบงเขต
การปกครองระหวางจังหวัดนครปฐมกับจังหวัดสมุทรสาคร
๑.๑๘ ดานเหนือ
จดคลองบางสีจาก ฝงใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม)
ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ก ๑ ฟากเหนือ และสํานักงานปศุสัตวอําเภอ
สามพราน กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ
ดานตะวันตก
จดคลองนา ฝงตะวันออก และเสนขนานระยะ
๒๐๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํานครชัยศรี ฝงตะวันออก
๑.๑๙ ดานเหนือ
จดถนนสาย ค ๒ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดคลองฉาง ฝงตะวันตก
ดานใต
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนแบงเขต
การปกครองระหวางจังหวัดนครปฐมกับจังหวัดสมุทรสาคร และคลองรางเตย ฝงตะวันออก และฝง เหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๑๔ ฟากตะวันออก
๑.๒๐ ดานเหนือ
จดคลองรางเตย ฝงใต และฝงตะวันตก
ดานตะวันออก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนแบงเขต
การปกครองระหวางจังหวัดนครปฐมกับจังหวัดสมุทรสาคร
ดานใต
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนแบงเขต
การปกครองระหวางจังหวัดนครปฐมกับจังหวัดสมุทรสาคร
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๑๔ ฟากตะวันออก
๑.๒๑ ดานเหนือ
จดที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลทาขาม
สถานีอนามัยบานโรงหีบ ตําบลทาขาม และถนนสาย ก ๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๘๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม)

๕
ดานใต
ดานตะวันตก

จดถนนสาย ก ๒ ฟากเหนือ
จดถนนสาย ข ๓ ฟากตะวันออก และคลองนา

ฝงตะวันออก
๑.๒๒ ดานเหนือ

จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนน

ดานตะวันออก
ดานใต
ดานตะวันตก
๑.๒๓ ดานเหนือ

จดถนนเทียนดัด – โรมัน ฟากตะวันตก
จดคลองลัดทาคา ฝงเหนือ
จดคลองลัดทาคา ฝงตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนน

สาย ก ๑

สาย ก ๑
ดานตะวันออก

จดถนนสาย ข ๓ ฟากตะวันตก และถนนราษฎรสามัคคี

ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนเทียนดัด – โรมัน ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนเทียนดัด – โรมัน ฟากตะวันออก
๑.๒๔ ดานเหนือ
จดซอยวัดเทียนดัด ฟากใต และถนนสาย ก ๒ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๘๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม)
ดานใต
จดคลองออมใหญ ฝงตะวันตก คลองสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ ฝงเหนือ เสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ก ๒ และเสนขนานระยะ
๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางซอยวัดเทียนดัด
จดถนนเทียนดัด – ออมใหญ ฟากตะวันออก
ดานตะวันตก
๑.๒๕ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๓ ฟากตะวันตก
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ก ๒ ฟากเหนือ ซอยวัดเทียนดัด
ฟากเหนือ และวัดเทียนดัด
ดานใต
จดถนนเทียนดัด – โรมัน ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนน
สาย ก ๒ และเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางซอยวัดเทียนดัด
๑.๒๖ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๘๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) และถนนสาย ข ๒ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดซอยวัดออมใหญ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดคลองลัดออมใหญ ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดคลองออมใหญ ฝงตะวันออก

๖
๑.๒๗ ดานเหนือ
ดานตะวันออก

จดถนนสาย ง ๑ ฟากใต
จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางซอย

ดานใต
ดานตะวันตก
๑.๒๘ ดานเหนือ

จดถนนสาย ง ๓ ฟากเหนือ
จดซอยวัดออมใหญ ฟากตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางซอย

วัดออมใหญ

วัดเทียนดัด
ดานตะวันออก
ดานใต
ดานตะวันตก

จดถนนเทียนดัด – โรมัน ฟากใต
จดวัดเทียนดัด และโรงเรียนวัดเทียนดัด
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงแมน้ํานครชัยศรี

ฝงตะวันออก
๑.๒๙ ดานเหนือ
ดานตะวันออก
ดานใต

จดซอยวัดเทียนดัด ฟากใต
จดถนนเทียนดัด – ออมใหญ ฟากตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางซอย

วัดเทียนดัด
ดานตะวันตก

จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงแมน้ํานครชัยศรี

ฝงตะวันออก
๑.๓๐ ดานเหนือ
จดคลองลัดออมใหญ ฝงใต
ดานตะวันออก
จดซอยวัดออมใหญ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนเทียนดัด – ออมใหญ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดคลองออมใหญ ฝงตะวันออก
จดถนนสาย ง ๓ ฟากใต
๑.๓๑ ดานเหนือ
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางซอย
วัดออมใหญ และซอยปญจมิตร ฟากตะวันตก
ดานใต
จดคลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฝงเหนือ วัดออมใหญ
สุสานวัดออมใหญ และโรงเรียนวัดออมใหญ
ดานตะวันตก
จดซอยวัดออมใหญ ฟากตะวันออก
๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒.๑ ถึงหมายเลข ๒.๑๔ ที่กําหนดไวเปนสีสม ใหเปนที่ดนิ
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง มีรายการดังตอไปนี้
๒.๑ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต และ
ฟากตะวันออก
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๑๐ ฟากตะวันตก

๗
ดานใต
จดคลองกระทุมลม ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๘๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๓๓๑๐ และคลองบางกระทึก ฝงตะวันออก
๒.๒ ดานเหนือ
จดคลองกระทุมลม ฝงใต วัดนครชื่นชุม โรงเรียนบาน
กระทุมลม (นครราษฎรประสิทธิ)์ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกระทุมลม และสถานีอนามัยตําบลกระทุมลม
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๑๐ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ และเสนตรง
ที่ลากจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อไปจดเสนขนานระยะ ๘๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๓๓๑๐
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๘๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๓๓๑๐
๒.๓ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดที่ทําการไปรษณียโทรเลขไรขิง หองสมุดประชาชน
“เฉลิมราชกุมารี” และโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม)
ฟากตะวันออก
๒.๔ ดานเหนือ
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔
(ถนนเพชรเกษม) ที่จุดซึ่งถนนสาย ข ๑ ฟากใต บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม)
ฟากเหนือ
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม)
ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํา
นครชัยศรี ฝงเหนือ
๒.๕ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดคลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฝงตะวันตก และฝงใต
ดานใต
จดคลองบางสีจาก ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม)
ฟากตะวันออก

๘
๒.๖ ดานเหนือ
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔
(ถนนเพชรเกษม) ที่จุดซึ่งหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔
(ถนนเพชรเกษม) ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔
(ถนนเพชรเกษม) เปนระยะ ๒๐๐ เมตร
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม)
ฟากตะวันตก
ดานใต
จดคลองบางสีจาก ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํา
นครชัยศรี ฝงตะวันออก
๒.๗ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม)
ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ก ๒ ฟากเหนือ บานศานติธรรมซาวิโอ
ศูนยอบรมการแพรธรรม คณะนักบวชรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ คณะพระมหาไถ ศูนยนกั บวชหญิง และ
วิทยาลัยแสงธรรม
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๘๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม)
๒.๘ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํา
นครชัยศรี ฝงใต
ดานตะวันออก
จดคลองนา ฝงตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ก ๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดวัดทาขาม วัดนักบุญเปโตร และสุสานวัดนักบุญ
เปโตร
๒.๙ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนเทียนดัด – โรมัน ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนน
สาย ก ๑
ดานตะวันตก
จดคลองลัดทาคา ฝงตะวันออก
๒.๑๐ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดคลองนา ฝงตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนน
สาย ก ๑

๙
ดานตะวันตก
จดถนนเทียนดัด – โรมัน ฟากตะวันออก
๒.๑๑ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๒ ฟากใต บานศานติธรรมซาวิโอ
ศูนยอบรมการแพรธรรม คณะนักบวชรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ คณะพระมหาไถ ศูนยนกั บวชหญิง และวิทยาลัย
แสงธรรม
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม)
ฟากตะวันตก และถนนสาย ค ๕ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดคลองออมใหญ ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๘๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม)
๒.๑๒ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนน
สาย ค ๕
ดานใต
จดคลองออมใหญ ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ค ๕ ฟากตะวันออก
๒.๑๓ ดานเหนือ
จดคลองออมใหญ ฝงใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตรกับศูนยกลางซอย
วัดออมใหญ
ดานใต
จดถนนสาย ง ๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดซอยวัดออมใหญ ฟากตะวันออก
๒.๑๔ ดานเหนือ
จดคลองออมใหญ ฝงใต
ดานตะวันออก
จดซอยวัดออมใหญ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ข ๒ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๘๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม)
๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓ ทีก่ ําหนดไวเปนสีแดง ใหเปนที่ดินประเภทพาณิชยกรรม
และที่อยูอาศัยหนาแนนมาก มีรายการดังตอไปนี้
ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากใต
ดานตะวันออก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนแบงเขตการ
ปกครองระหวางจังหวัดนครปฐมกับจังหวัดสมุทรสาคร
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม)

๑๐
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๗๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนน
สาย ง ๒ และคลองออมใหญ ฝงตะวันออก
๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔.๑ ถึงหมายเลข ๔.๑๐ ที่กาํ หนดไวเปนสีมว ง ใหเปนที่ดนิ
ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา มีรายการดังตอไปนี้
๔.๑ ดานเหนือ
จดถนนสาย ค ๓ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดคลองรางบางเตย ฝงตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม)
ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ค ๔ ฟากตะวันออก
๔.๒ ดานเหนือ
จดถนนสาย ค ๓ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๑๔ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนแบงเขต
การปกครองระหวางจังหวัดนครปฐมกับจังหวัดสมุทรสาคร เสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ซอยเทศบาล ๖ ฟากตะวันตก และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔
(ถนนเพชรเกษม) ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดคลองรางบางเตย ฝงตะวันออก
๔.๓ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางซอย
ศรีเสถียร และเสนขนานระยะ ๘๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม)
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ค ๔ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม)
ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม)
ฟากตะวันออก
๔.๔ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากใต
ดานตะวันออก
จดคลองออมใหญ ฝงตะวันตก
ดานใต
จดคลองออมใหญ ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔
(ถนนเพชรเกษม) ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย ค ๔ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม)
ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) เปนระยะ ๖๐๐ เมตร
๔.๕ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม)
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ง ๒ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ง ๑ ฟากเหนือ

๑๑
ดานตะวันตก
จดคลองออมใหญ ฝงตะวันออก และฝงใต
๔.๖ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม)
ดานตะวันออก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนแบงเขต
การปกครองระหวางจังหวัดนครปฐมกับจังหวัดสมุทรสาคร
ดานใต
จดถนนสาย ง ๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ง ๒ ฟากตะวันออก
๔.๗ ดานเหนือ
จดถนนสาย ง ๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ง ๒ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ง ๓ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดคลองออมใหญ ฝงตะวันออก
๔.๘ ดานเหนือ
จดถนนสาย ง ๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดคลองขอย ฝงตะวันตก
ดานใต
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนแบงเขต
การปกครองระหวางจังหวัดนครปฐมกับจังหวัดสมุทรสาคร
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ง ๒ ฟากตะวันออก
๔.๙ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต และ
คลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฝงใต
ดานตะวันออก
จดคลองออมใหญ ฝงตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ง ๓ ฟากเหนือ
๔.๑๐ ดานเหนือ
จดถนนสาย ง ๓ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ง ๒ ฟากตะวันตก และแนวเขต
ผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนคลองออมนอย ฝงเหนือและฝงตะวันตก
ดานตะวันตก
จดคลองลัดออมใหญ ฝงตะวันออก และถนนสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕ ทีก่ ําหนดไวเปนสีมวงออน ใหเปนที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ มีรายการดังตอไปนี้
จดเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวง
ดานเหนือ
แผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม)
ดานตะวันออก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนแบงเขต
การปกครองระหวางจังหวัดนครปฐมกับจังหวัดสมุทรสาคร

๑๒
ดานใต

จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม)

ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดซอยเทศบาล ๖ ฟากตะวันออก
๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๖.๑ ถึงหมายเลข ๖.๒๑ ที่กําหนดไวเปนสีเขียว ใหเปนที่ดนิ
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม มีรายการดังตอไปนี้
๖.๑ ดานเหนือ
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปนเสนแบงเขต
การปกครองระหวางตําบลบางกระทึกกับตําบลบางเตย อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และอาคารที่พักสงฆ
วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๓๔๑๔
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย
ข ๑ คลองวัฒนา ฝงเหนือ และถนนสาย ข ๑ ฟากตะวันออก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปนเสนแบงเขต
๖.๒ ดานเหนือ
การปกครองระหวางตําบลบางกระทึกกับตําบลบางเตย อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ข ๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดคลองวัฒนา ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงแมน้ํานครชัยศรี
ฝงตะวันออก
๖.๓ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวง
ดานตะวันออก
แผนดินหมายเลข ๓๔๑๔ คลองยายสา ฝงใต และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๑๔ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนประชาราษฎร – สาย ๕ ฟากเหนือ
คลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฝงเหนือ และคลองฉาง ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ๑ ฟากตะวันออก คลองบางกระทึก
ฝงใต และเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ข ๑
๖.๔ ดานเหนือ
จดคลองบางกระทึก ฝงใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ข ๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดโรงเรียนวัดทาพูด (นครผลประชานุกูล)
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงแมน้ํานครชัยศรี
ฝงตะวันออก

๑๓
๖.๕ ดานเหนือ

จดเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนน

พุทธมณฑลสาย ก.
ดานตะวันออก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนเสนแบง
เขตการปกครองระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดนครปฐม
ดานใต
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๑๐ ที่จดุ
ซึ่งถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๑๐ ฟากตะวันตก
ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ และฟากตะวันตก คลองบางกระทึก ฝงตะวันตก ถนนสาย ค ๑
ฟากเหนือ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลกระทุมลม และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก และ
ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๑๔ ฟากตะวันออก
๖.๖ ดานเหนือ
จดคลองฉาง ฝงใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๓๔๑๔
ดานใต
จดคลองบางซื่อ ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ๑ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑๐.๕ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน
๖.๗ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงแมน้ํานครชัยศรี
ฝงตะวันออก และฝงใต
ดานตะวันออก
จดคลองพลู ฝงตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํา
นครชัยศรี ฝงตะวันออก และฝงใต
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม)
ฟากเหนือ
๖.๘ ดานเหนือ
จดถนนสาย ค ๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๘๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๓๓๑๐
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนน
สาย ค ๒
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๓๔๑๔
๖.๙ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๑ ฟากใต ถนนประชารวมใจ
ฟากตะวันตก เสนขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ข ๑ และคลองบางซื่อ ฝงใต

๑๔
ดานตะวันออก

จดเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวง

แผนดินหมายเลข ๓๔๑๔
ดานใต
จดถนนสาย ค ๓ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดคลองบางพราว ฝงเหนือ และฝงตะวันออก
๖.๑๐ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงแมน้ํานครชัยศรี
ฝงใต และฝงตะวันออก
ดานตะวันออก
จดคลองวัดทาพูด ฝงตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ข ๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดวัดมงคลจินดาราม (วัดไรขิง)
๖.๑๑ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงแมน้ํานครชัยศรี
ฝงใต
ดานตะวันออก
จดวัดมงคลจินดาราม (วัดไรขิง)
ดานใต
จดถนนสาย ข ๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดคลองพลู ฝงตะวันออก
๖.๑๒ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม)
ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํา
นครชัยศรี ฝงตะวันออก ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔
(ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันตก เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ที่จุดซึ่งอยู
หางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากใต
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) เปนระยะ ๒๐๐ เมตร
ดานใต
จดคลองบางสีจาก ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงแมน้ํานครชัยศรี
ฝงตะวันออก
๖.๑๓ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดคลองบางพราว ฝงตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ค ๓ ฟากเหนือ ศูนยการศึกษาพิเศษ
เขตการศึกษา ๑ คลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฝงเหนือ คลองบางสีจาก ฝงใต และคลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ
ฝงตะวันออก และฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต และโรงเรียน
วัดไรขิงวิทยา

๑๕
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๘.๙ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก และบริเวณ
หมายเลข ๑๐.๑๒ และหมายเลข ๑๐.๑๓ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน
๖.๑๔ ดานเหนือ
จดคลองบางสีจาก ฝงใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํา
นครชัยศรี ฝงตะวันออก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํา
นครชัยศรี ฝงใต
ดานตะวันตก
จดโรงเรียนวัดนักบุญเปโตร วัดทาขาม วัดนักบุญ
เปโตร สุสานวัดนักบุญเปโตร และเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงแมน้ํานครชัยศรี ฝงใต และ
ฝงตะวันออก
๖.๑๕ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงแมน้ํานครชัยศรี
ฝงใต
ดานตะวันออก
จดคลองลัดทาคา ฝงตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงแมน้ํานครชัยศรี
ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่งเปนเสนแบง
เขตการปกครองระหวางตําบลทาขามกับตําบลสามพราน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
๖.๑๖ ดานเหนือ
จดถนนราษฎรสามัคคี ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ข ๓ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนน
สาย ก ๒ และเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางซอยวัดเทียนดัด
ดานตะวันตก
จดถนนเทียนดัด – โรมัน ฟากตะวันออก
๖.๑๗ ดานเหนือ
จดถนนเทียนดัด – โรมัน ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางซอย
วัดเทียนดัด
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงแมน้ํานครชัยศรี
ฝงตะวันออก
ดานตะวันตก
จดถนนเทียนดัด – โรมัน ฟากตะวันออก
๖.๑๘ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม)
ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔
(ถนนเพชรเกษม) ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย ค ๔ บรรจบทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม)

๑๖
ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) เปนระยะ ๖๐๐ เมตร
และคลองออมใหญ ฝงใตและฝงตะวันตก
ดานใต
จดคลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฝงเหนือ โรงเรียนบาน
คลองลัดออมใหญ (นครราษฎรวิทยาคาร) ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ และถนนสาย ง ๓
ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางซอย
วัดออมใหญ และเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ค ๕
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑๐.๑๘ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน
๖.๑๙ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางซอย
วัดเทียนดัด เสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ก ๒ คลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฝงใต
วัดคลองออมใหญ และโรงเรียนวัดคลองออมใหญ
จดคลองออมใหญ ฝงตะวันตก และถนนเทียนดัด –
ดานตะวันออก
ออมใหญ ฟากเหนือ
ดานใต
จดถนนเทียนดัด – ออมใหญ ฟากเหนือ และ
ฟากตะวันออก
๖.๒๐ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางซอย
วัดเทียนดัด ถนนเทียนดัด – ออมใหญ ฟากตะวันตก และฟากใต สถานีอนามัยตําบลออมใหญ และซอย
วัดออมใหญ ฟากตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงแมน้ํานครชัยศรี
ดานใต
ฝงเหนือ
๖.๒๑ ดานเหนือ
จดคลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฝงใต ซอยปญจมิตร
ฟากตะวันออก เสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางซอยวัดออมใหญ และถนนสาย ง ๓ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก และ
คลองลัดออมใหญ ฝงตะวันตก
ดานใต
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนคลองออมนอย
ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงแมน้ํานครชัยศรี
ฝงตะวันออก
๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๗.๑ และหมายเลข ๗.๒ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน ใหเปน
ที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิง่ แวดลอม มีรายการดังตอไปนี้
๗.๑ ดานเหนือ
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปนเสนแบงเขต
การปกครองระหวางอําเภอพุทธมณฑลกับอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

๑๗
ดานตะวันออก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปน
เสนแบงเขตการปกครองระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดนครปฐม
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลาง
ถนนพุทธมณฑลสาย ก.
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลาง
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๑๔
๗.๒ ที่ดินบริเวณริมฝงแมน้ํานครชัยศรี ซึ่งเปนเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝง
แมน้ํานครชัยศรี
๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๘.๑ ถึงหมายเลข ๘.๒๐ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก ใหเปน
ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา มีรายการดังตอไปนี้
๘.๑ อาคารที่พักสงฆ วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
๘.๒ โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท)
๘.๓ โรงเรียนคลองบางกระทึก
๘.๔ โรงเรียนวัดทาพูด (นครผลประชานุกูล)
๘.๕ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกระทุมลม
๘.๖ โรงเรียนบานกระทุมลม (นครราษฎรประสิทธิ์)
๘.๗ โรงเรียนวัดไรขิง (สุนทรอุทิศ)
๘.๘ โรงเรียนวัดไรขิงวิทยา
๘.๙ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
๘.๑๐ ศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑
๘.๑๑ โรงเรียนบานเพลินวัฒนา
๘.๑๒ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ
๘.๑๓ โรงเรียนวัดทาขาม
๘.๑๔ โรงเรียนวัดนักบุญเปโตร
๘.๑๕ โรงเรียนวัดคลองออมใหญ
๘.๑๖ โรงเรียนวัดเทียนดัด
๘.๑๗ ศูนยเด็กเล็กวิทยาเขตสิรนิ ธรราชวิทยาลัย
๘.๑๘ โรงเรียนบานคลองลัดออมใหญ (นครราษฎรวิทยาคาร)
๘.๑๙ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรนิ ธรราชวิทยาลัย
ในพระราชูปถัมภ
๘.๒๐ โรงเรียนวัดออมใหญ

๑๘
๙. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๙.๑ ถึงหมายเลข ๙.๑๒ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน ใหเปน
ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา มีรายการดังตอไปนี้
๙.๑ วัดปทุมคงคาราม (วัดดอนหวาย)
๙.๒ วัดญาณเวศกวัน
๙.๓ วัดทาพูด
๙.๔ วัดนครชืน่ ชุม
๙.๕ วัดมงคลจินดาราม (วัดไรขิง)
๙.๖ วัดเพลินเพชร
๙.๗ วัดทาขาม วัดนักบุญเปโตร และสุสานวัดนักบุญเปโตร
๙.๘ บานศานติธรรมซาวิโอ ศูนยอบรมการแพรธรรม คณะนักบวชรอยแผลศักดิ์สิทธิ์
คณะพระมหาไถ ศูนยนักบวชหญิง และวิทยาลัยแสงธรรม
๙.๙ วัดคลองออมใหญ
๙.๑๐ วัดเทียนดัด
๙.๑๑ วัดสิรินธรเทพรัตนาราม ในพระราชูปถัมภ
๙.๑๒ วัดออมใหญ และสุสานวัดออมใหญ
๑๐. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๐.๑ ถึงหมายเลข ๑๐.๒๐ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน ใหเปน
ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มีรายการดังตอไปนี้
๑๐.๑ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบางกระทึก
๑๐.๒ ที่ทําการประปาสุขาภิบาลดอนหวาย
๑๐.๓ โรงพยาบาลนิตจิ ิตเวช (กรมการแพทย)
๑๐.๔ สถานีอนามัยตําบลบางกระทึก
๑๐.๕ ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลไรขิง กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ และศูนยสงเคราะหราษฎรประจําหมูบาน
๑๐.๖ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลกระทุมลม
๑๐.๗ สถานีอนามัยตําบลไรขิง
๑๐.๘ สถานีอนามัยตําบลกระทุมลม
๑๐.๙ ที่ทําการไปรษณียโ ทรเลขไรขิง หองสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” และ
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ
๑๐.๑๐ สถานีตํารวจภูธรโพธิ์แกว
๑๐.๑๑ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลไรขิง
๑๐.๑๒ สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอสามพราน
๑๐.๑๓ สถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ วัดไรขิง

๑๙
๑๐.๑๔ สถานีอนามัยบานกระทุมลม
๑๐.๑๕ สํานักงานปศุสัตวอําเภอสามพราน กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ
๑๐.๑๖ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลทาขาม
๑๐.๑๗ สถานีอนามัยบานโรงหีบ ตําบลทาขาม
๑๐.๑๘ สถานีดับเพลิงเทศบาลตําบลออมใหญ
๑๐.๑๙ สถานีอนามัยตําบลบานใหม
๑๐.๒๐ สถานีอนามัยตําบลออมใหญ

รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนออมใหญ จังหวัดนครปฐม
พ.ศ. ๒๕๔๙

ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง แบงเปน ๔ ขนาด คือ
๑. ถนนแบบ ก ขนาดเขตทาง ๑๒.๐๐ เมตร จํานวน ๒ สาย ดังนี้
ถนนสาย ก ๑ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ซอยวัดโรมัน เริ่มตนจาก
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต และทิศตะวันตกตามแนว
ถนนเดิม จนบรรจบกับคลองลัดทาคา ฝงตะวันออก
ถนนสาย ก ๒ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ซอยวัดเทียนดัด เริ่มตนจาก
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนวถนนเดิม ระยะ
ประมาณ ๑,๘๐๐ เมตร
๒. ถนนแบบ ข ขนาดเขตทาง ๑๖.๐๐ เมตร จํานวน ๓ สาย ดังนี้
ถนนสาย ข ๑ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ทางหลวงแผนดินหมายเลข
๓๓๑๖ เริ่มตนจากแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต และทิศตะวันตกเฉียงใต
ตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากเหนือ
ถนนสาย ข ๒ เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม และถนนเดิมกําหนดให
ขยายเขตทาง คือ ซอยเปโตร ๓ และซอยกาเพชร เริ่มตนจากซอยวัดออมใหญ ที่บริเวณหางจากซอย
วัดออมใหญ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากใต ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
และทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวซอยวัดออมใหญ ระยะประมาณ ๙๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๗๕๐ เมตร บรรจบกับซอยกาเพชร ฟากตะวันออก
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวซอยกาเพชร จนตัดกับซอยวัดเทียนดัด (ถนนสาย ก ๒) แลวไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวซอยเปโตร ๓ จนบรรจบกับซอยวัดโรมัน (ถนนสาย ก ๑) ฟากใต ที่บริเวณ
หางจากซอยวัดโรมัน (ถนนสาย ก ๑) บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากใต
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวซอยวัดโรมัน (ถนนสาย ก ๑) ระยะประมาณ ๗๑๐ เมตร
ถนนสาย ข ๓ เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม และถนนเดิมกําหนดให
ขยายเขตทาง คือ ถนนราษฎรสามัคคี เริ่มตนจากซอยวัดเทียนดัด (ถนนสาย ก ๒) ที่บริเวณหางจากซอย
วัดเทียนดัด (ถนนสาย ก ๒) บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากใต
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวซอยวัดเทียนดัด (ถนนสาย ก ๒) ระยะประมาณ ๑,๔๒๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๖๐๐ เมตร บรรจบกับถนนราษฎรสามัคคี ฟากเหนือ

๒
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนราษฎรสามัคคี จนไปบรรจบกับซอยวัดโรมัน (ถนนสาย ก ๑)
ฟากใต ที่บริเวณหางจากซอยวัดโรมัน (ถนนสาย ก ๑) บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔
(ถนนเพชรเกษม) ฟากใต ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวซอยวัดโรมัน (ถนนสาย ก ๑) ระยะ
ประมาณ ๑,๗๕๐ เมตร
๓. ถนนแบบ ค ขนาดเขตทาง ๒๐.๐๐ เมตร จํานวน ๕ สาย ดังนี้
ถนนสาย ค ๑ เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม และถนนเดิมไมปรากฏชื่อ
กําหนดใหขยายเขตทาง เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๑๐ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตาม
แนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๒,๖๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตก ระยะประมาณ ๕๐๐ เมตร จนบรรจบ
กับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๑๔ ที่บริเวณหางจากถนนประชาราษฎร – สาย ๕ บรรจบกับทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๓๔๑๔ ฟากตะวันออก ไปทางทิศใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๑๔ ระยะ
ประมาณ ๓๐๐ เมตร
ถนนสาย ค ๒ เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม และถนนเดิมไมปรากฏชื่อ
กําหนดใหขยายเขตทาง เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๑๔ ที่บริเวณหางจากถนนสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๑๔ ฟากตะวันออก ไปทางทิศเหนือตามแนว
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๑๔ ระยะประมาณ ๗๖๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออก ระยะประมาณ
๑,๑๕๐ เมตร บรรจบกับถนนเดิม ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๙๐๐
เมตร ไปทางทิศตะวันออก ระยะประมาณ ๒๗๐ เมตร บรรจบกับถนนเดิม ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๖๖๐ เมตร แลวไปทางทิศตะวันออก ระยะประมาณ ๓๗๐ เมตร
จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๑๐ ฟากตะวันตก ที่บริเวณหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๑๐ ฟากตะวันออก ไปทางทิศใตตามแนวทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๓๑๐ ระยะประมาณ ๘๐๐ เมตร
ถนนสาย ค ๓ เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ที่บริเวณหางจากซอยวัดโรมัน (ถนนสาย ก ๑) บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากใต ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔
(ถนนเพชรเกษม) ระยะประมาณ ๑๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๑,๗๕๐ เมตร
ตัดกับถนนบางพราว - หมอศรี ที่บริเวณหางจากถนนบางพราว - หมอศรี บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๓๑๖ (ถนนสาย ข ๑) ฟากใต ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนบางพราว - หมอศรี
ระยะประมาณ ๑,๔๗๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะประมาณ ๑,๘๒๐ เมตร ตัดกับถนน
ประชารวมใจ ที่บริเวณหางจากถนนประชารวมใจ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๑๖
(ถนนสาย ข ๑) ฟากตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนประชารวมใจ ระยะประมาณ

๓
๒,๘๗๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร ตัดกับถนนทาพูด – สาย ๕
ที่บริเวณหางจากถนนทาพูด – สาย ๕ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๑๖ (ถนนสาย ข ๑)
ฟากตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนทาพูด – สาย ๕ ระยะประมาณ ๓,๒๙๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๔๗๐ เมตร จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข
๓๔๑๔ ที่บริเวณหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๑๔
ฟากตะวันออก ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๑๔ ระยะประมาณ ๔๓๐ เมตร
ถนนสาย ค ๔ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนคลองลาดตะเฆ - ไวไว
และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากถนนสาย ค ๓ ที่บริเวณหางจากถนนสาย ค ๓
ตัดกับถนนประชารวมใจ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ค ๓ ระยะประมาณ ๑,๐๕๐
เมตร ไปทางทิศใตตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๑,๗๓๐ เมตร ไปทางทิศใต ระยะประมาณ ๓๐๐
เมตร จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ที่บริเวณหางจากซอยเทศบาล ๘
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ระยะประมาณ ๒๕๐ เมตร
ถนนสาย ค ๕ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ซอยวัดออมใหญ เริ่มตนจาก
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ
๓๐๐ เมตร จนบรรจบกับคลองออมใหญ ฝงเหนือ
๔. ถนนแบบ ง ขนาดเขตทาง ๒๕.๐๐ เมตร จํานวน ๓ สาย ดังนี้
ถนนสาย ง ๑ เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง และถนนโครงการ
กําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากซอยวัดออมใหญ ที่บริเวณหางจากซอยวัดออมใหญ (ถนนสาย ค ๕)
บรรจบกับคลองออมใหญ ฝงเหนือ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวซอยวัดออมใหญ ระยะประมาณ
๖๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๖๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออก
เฉียงใต ระยะประมาณ ๑,๓๖๐ เมตร ตัดกับถนนสาย ง ๒ ที่บริเวณหางจากถนนสาย ง ๒ บรรจบกับ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากใต ไปทางทิศใตตามแนวถนนสาย ง ๒ ระยะประมาณ
๑,๒๐๐ เมตร แลวไปทางทิศตะวันออก ระยะประมาณ ๒๐๐ เมตร จนสุดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต
ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดนครปฐมกับจังหวัดสมุทรสาคร
ถนนสาย ง ๒ เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม และถนนเดิมกําหนดให
ขยายเขตทาง คือ ซอยเทศบาล ๑ (ซอยพงษศิริชยั ) เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม)
ไปทางทิศใตตามแนวซอยเทศบาล ๑ (ซอยพงษศิริชัย) ระยะประมาณ ๙๐๐ เมตร ไปทางทิศใต
ระยะประมาณ ๓๐๐ เมตร ตัดกับถนนสาย ง ๑ ที่บริเวณหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ บรรจบกับ
ถนนสาย ง ๑ ฟากใต ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสาย ง ๑ ระยะประมาณ ๑,๓๖๐ เมตร

๔
ไปทางทิศใต ระยะประมาณ ๔๐๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ง ๓ ที่บริเวณหางจากถนนสาย ง ๓ บรรจบกับ
ซอยวัดออมใหญ ฟากตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสาย ง ๓ ระยะประมาณ
๑,๙๕๐ เมตร ไปทางทิศใต ระยะประมาณ ๕๐ เมตร จนสุดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนแบงเขต
การปกครองระหวางจังหวัดนครปฐมกับจังหวัดสมุทรสาคร
ถนนสาย ง ๓ เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากบริเวณที่ซอย
ปญจมิตร บรรจบกับซอยวัดออมใหญ ฟากตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต และทิศตะวันออก
ระยะประมาณ ๑,๙๕๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ง ๒ ที่บริเวณหางจากถนนสาย ง ๒ บรรจบกับ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากใต ไปทางทิศใตตามแนวถนนสาย ง ๒ ระยะ
ประมาณ ๑,๖๐๐ เมตร

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๔๑ ก

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ เมษายน ๒๕๔๙

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่สมควรกําหนดใหใชบังคับผังเมืองรวม
ในทองที่ตําบลบางกระทึก ตําบลกระทุมลม ตําบลไรขิง ตําบลทาตลาด ตําบลยายชา ตําบลทาขาม ตําบลออมใหญ
และตําบลบานใหม อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาและการดํารงรักษาเมือง
และบริ เวณที่ เกี่ ย วข องหรื อชนบท ในด า นการใช ประโยชน ใ นทรั พย สิ น การคมนาคมและการขนส ง
การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดลอม ทั้งนี้ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคข องการผังเมือง
และโดยที่ มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ ง แหง พระราชบั ญ ญัติ ก ารผั ง เมื อ ง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่ง แกไ ขเพิ่ม เติ ม
โดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติวา การใชบังคับผังเมืองรวมใหกระทํา
โดยกฎกระทรวง จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

