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กฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
พ.ศ. ๒๕๕๘
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และมาตรา ๒๖
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับได้มีกําหนดห้าปี
ข้อ ๒ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ในท้องที่ตําบลแหลมบัว ตําบลศีรษะทอง ตําบลวัดสําโรง
ตําบลสัมปทวน ตําบลวัดแค ตําบลงิ้วราย ตําบลบางแก้ว ตําบลไทยาวาส ตําบลท่าตําหนัก ตําบลนครชัยศรี
ตําบลพะเนียด ตําบลบางกระเบา ตําบลท่าพระยา ตําบลขุนแก้ว และตําบลท่ากระชับ อําเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๓ ในกฎกระทรวงนี้
“สถานที่เก็บสินค้า” หมายความว่า สถานที่เก็บหรือพักสินค้าหรือสิ่งของเพื่อประโยชน์ทางการค้า
หรืออุตสาหกรรม แต่ไม่รวมถึงการเก็บสินค้าหรือสิ่งของเพื่อรอการจําหน่าย ณ สถานที่นั้น
“อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน” หมายความว่า อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมทุกชั้นของ
อาคารทุกหลังต่อพื้นที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
“ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ” หมายความว่า ตั้งอยู่บนที่ดินแปลงใดแปลงหนึ่งซึ่งมีด้านใดด้านหนึ่ง
กว้างไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ติดถนนสาธารณะซึ่งใช้เป็นทางเข้าออก และที่ดินแปลงนั้นตั้งอยู่ในระยะ
ไม่เกิน ๒๐๐ เมตร จากจุดศูนย์กลางถนนสาธารณะนั้น
ข้อ ๔ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนา และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อมในบริเวณแนวเขต
ตามข้อ ๒ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
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ข้อ ๕ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้ มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน
โครงข่า ยคมนาคมขนส่ ง และบริ ก ารสาธารณะให้ มี ป ระสิ ท ธิภ าพ สามารถรองรั บ และสอดคล้ อ งกั บ
การขยายตัวของชุมชนในอนาคต รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมีสาระสําคัญดังต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริมและพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม และที่อยู่อาศัย เพื่อรองรับกิจกรรม
และความเจริญจากกรุงเทพมหานคร
(๒) ส่งเสริมและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม ให้สอดคล้องกับ
การใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต
(๓) อนุรักษ์พื้นที่เกษตรกรรม รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาการใช้พื้นที่เกษตรกรรมให้เหมาะสม
กับสภาพท้องที่
(๔) ส่งเสริมและพัฒนาโครงข่ายคมนาคมให้สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต
(๕) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอ
และได้มาตรฐานสอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต
(๖) อนุรักษ์ศาสนสถานซึ่งมีคุณค่าทางศิลปกรรม ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมไทย
(๗) อนุรักษ์แหล่งน้ํา ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ข้อ ๖ การใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ นภายในเขตผั งเมื องรวม ให้ เป็ นไปตามแผนผั งกํ าหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดนิ ตามที่ได้จําแนกประเภท แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง และรายการประกอบ
แผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๗ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท
ท้ายกฎกระทรวงนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๔ ที่กําหนดไว้เป็นสีเหลืองมีเส้นทแยงสีขาว
ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อการอยู่อาศัย
(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒.๑ ถึงหมายเลข ๒.๗ ที่กําหนดไว้เป็นสีเหลือง ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓.๑ และหมายเลข ๓.๒ ที่กําหนดไว้เป็นสีส้ม ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง
(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔.๑ และหมายเลข ๔.๒ ที่กําหนดไว้เป็นสีแดง ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ ถึงหมายเลข ๕.๒๓ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๖.๑ ถึงหมายเลข ๖.๖ ที่กําหนดไว้เป็นสีขาวมีกรอบและ
เส้นทแยงสีเขียว ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
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(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๗.๑ ถึงหมายเลข ๗.๘ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๘.๑ ถึงหมายเลข ๘.๑๖ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันการศึกษา
(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๙.๑ ถึงหมายเลข ๙.๒๐ ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันศาสนา
(๑๐) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๐.๑ ถึงหมายเลข ๑๐.๒๒ ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ข้อ ๘ ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อการอยู่อาศัย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย สถาบันราชการ
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้
ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อจําหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่บรรจุ
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่าตามกฎหมาย
ว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๕) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในพื้นที่น้ําจืดที่ใช้ระบบความเค็ม
(๖) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๗) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๙) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๑๐) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรม
(๑๑) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย เว้นแต่การจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว
หรือบ้านแฝด
(๑๒) การประกอบพาณิชยกรรมทุกประเภท เว้นแต่การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการ
ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
(๑๓) คลังสินค้า
(๑๔) โรงฆ่าสัตว์
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(๑๕) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๑๖) กําจัดมูลฝอย
(๑๗) การกําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
(๑๘) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๐ เมตร การวัดความสูง
ของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจาก
ระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
(๒) ให้มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินไม่เกิน ๐.๕ : ๑ ทั้งนี้ ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้
ประโยชน์แล้ว หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน
ของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน ๐.๕ : ๑
(๓) ที่ดินริมฝั่งลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติ
ของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ํา
หรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๙ ที่ ดิ น ประเภทที่ อ ยู่ อ าศั ย หนาแน่ น น้ อ ย ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ การอยู่ อ าศั ย
สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ เว้นแต่ที่ดินในบริเวณ
หมายเลข ๒.๑ หมายเลข ๒.๓ และหมายเลข ๒.๗ ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทนี้
ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และจําพวก
ที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อจําหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่บรรจุ
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่าตามกฎหมาย
ว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๕) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในพื้นที่น้ําจืดที่ใช้ระบบความเค็ม
(๖) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๗) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔๙ ก

หน้า ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๕ มิถุนายน ๒๕๕๘

(๘) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๙) คลังสินค้า
(๑๐) โรงฆ่าสัตว์
(๑๑) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๑๒) กําจัดมูลฝอย
(๑๓) การกําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
(๑๔) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร การวัดความสูง
ของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจาก
ระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
(๒) ให้มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินไม่เกิน ๑ : ๑ ทั้งนี้ ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว
หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อ พื้นที่ดินของที่ดิน
แปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน ๑ : ๑
(๓) การดําเนินการหรือประกอบกิจการในอาคารในระยะ ๑๐๐ เมตร ริมเขตทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) นอกจากห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามวรรคสองแล้ว ห้ามใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้ด้วย
(ก) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด อาคารชุด หรืออาคารอยู่อาศัยรวม
(ข) การประกอบพาณิชยกรรมหรือสํานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร
เว้นแต่การประกอบพาณิชยกรรมหรือสํานักงานซึ่งมีที่ว่างด้านหน้าอาคารไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร
(๔) ที่ดินริมฝั่งลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติ
ของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ํา
หรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และจําพวก
ที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อจําหน่าย

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔๙ ก
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๕ มิถุนายน ๒๕๕๘

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่บรรจุ
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่าตามกฎหมาย
ว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๕) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในพื้นที่น้ําจืดที่ใช้ระบบความเค็ม
(๖) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๗) คลังสินค้า
(๘) โรงฆ่าสัตว์
(๙) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๑๐) กําจัดมูลฝอย
(๑๑) การกําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
(๑๒) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร การวัดความสูง
ของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจาก
ระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
(๒) ที่ดินริมฝั่งลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติ
ของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ํา
หรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๑๑ ที่ ดิ น ประเภทพาณิ ช ยกรรมและที่ อ ยู่ อ าศั ย หนาแน่ น มาก ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
เพื่อพาณิชยกรรม การอยู่อาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และจําพวก
ที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ํามั น สถานที่เก็บรั กษาน้ํามั น ลักษณะที่สาม สถานี บริการน้ํ ามันประเภท ก
สถานีบริการน้ํามันประเภท ข สถานีบริการน้ํามันประเภท ค ลักษณะที่สอง สถานีบริการน้ํามันประเภท จ
ลั กษณะที่ สอง และสถานี บริ การน้ํ ามั นประเภท ฉ ตามกฎหมายว่ าด้ วยการควบคุ มน้ํ ามั นเชื้ อเพลิ ง
เพื่อจําหน่าย

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔๙ ก
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(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่บรรจุ
ก๊าซปิโตรเลียมประเภทห้องบรรจุ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ และสถานีบริการ
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่าตามกฎหมาย
ว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๕) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในพื้นที่น้ําจืดที่ใช้ระบบความเค็ม
(๖) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๗) คลังสินค้า
(๘) โรงฆ่าสัตว์
(๙) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๑๐) กําจัดมูลฝอย
(๑๑) การกําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
(๑๒) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๐ เมตร การวัดความสูง
ของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจาก
ระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
(๒) ที่ดินริมฝั่งแม่น้ําหรือแหล่งน้ําสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติ
ของแม่น้ําหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ํา
หรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้อง
กับเกษตรกรรม สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สําหรับการใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ เว้นแต่ที่ดิน
ในบริเวณหมายเลข ๕.๖ หมายเลข ๕.๗ และหมายเลข ๕.๑๑ ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดิน
ประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และจําพวก
ที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อจําหน่าย

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔๙ ก
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(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่บรรจุ
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในพื้นที่น้ําจืดที่ใช้ระบบความเค็ม
(๕) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย เว้นแต่ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๒๑
(๙) การประกอบกิจการในอาคารประเภทตึกแถวหรืออาคารขนาดใหญ่
(๑๐) กําจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร การวัดความสูง
ของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจาก
ระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
(๒) ให้ มี อั ต ราส่ ว นพื้ น ที่ อ าคารรวมต่ อ พื้ น ที่ ดิ น ไม่ เ กิ น ๐.๒ : ๑ ทั้ ง นี้ ที่ ดิ น แปลงใดที่ ไ ด้
ใช้ประโยชน์แล้ว หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน
ของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน ๐.๒ : ๑
(๓) ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๓๘
สายบางกอกน้อย – นครชัยศรี ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๓๓ สายนครชัยศรี – บรรจบทางหลวง
หมายเลข ๓๐๓๖ (วัดสามง่าม) และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๓๕ สายนครชัยศรี - เลียบแม่น้ํา
นครชัยศรี ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร
(๔) การดําเนินการหรือประกอบกิจการในอาคารในระยะ ๑๐๐ เมตร ริมเขตทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) และทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๓๘ สายบางกอกน้อย - นครชัยศรี
นอกจากห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามวรรคสองแล้ว ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด
ดังต่อไปนี้ด้วย
(ก) การอยู่อาศัยประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม
(ข) การประกอบพาณิชยกรรมหรือสํานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกินกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร
เว้นแต่การประกอบพาณิชยกรรมหรือสํานักงานซึ่งมีที่ว่างด้านหน้าอาคารไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร
(๕) ที่ดินริมฝั่งลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติ
ของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ํา
หรือการสาธารณูปโภค
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ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา การสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ และการอนุรักษ์และรักษาสภาพแวดล้อมเป็นส่วนใหญ่ สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และจําพวก
ที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้
(๒) คลังน้ํามั น สถานที่เก็บรั กษาน้ํามั น ลักษณะที่สาม สถานี บริการน้ํ ามันประเภท ก
สถานีบริการน้ํามันประเภท ข สถานีบริการน้ํามันประเภท ค ลักษณะที่สอง สถานีบริการน้ํามันประเภท จ
ลั กษณะที่ สอง และสถานี บริ การน้ํ ามั นประเภท ฉ ตามกฎหมายว่ าด้ วยการควบคุ มน้ํ ามั นเชื้ อเพลิ ง
เพื่อจําหน่าย เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร
ตลอดสายและเชื่อมต่อกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร ตลอดสาย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่บรรจุ
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในพื้นที่น้ําจืดที่ใช้ระบบความเค็ม
(๕) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๖) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๙) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๑๐) การอยู่อาศัยทุกประเภท เว้นแต่การอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว
(๑๑) การประกอบพาณิ ช ยกรรมทุ ก ประเภท เว้ น แต่ ก ารประกอบพาณิ ช ยกรรมซึ่ ง ไม่ ใ ช่
ห้องแถวหรือตึกแถว ดังต่อไปนี้
(ก) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
(ข) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน
๒๐๐ ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อ ยกว่า ๑๐ เมตร ตลอดสาย
และเชื่ อมต่อ กับถนนสาธารณะอื่นที่มี ขนาดเขตทางไม่ น้อ ยกว่า ๑๐ เมตร ตลอดสายและมีที่ว่า ง
ด้านหน้าอาคารไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
(๑๒) สถานที่เก็บสินค้า สถานีรับส่งสินค้า หรือการประกอบกิจการรับส่งสินค้า เว้นแต่ที่ตั้งอยู่
ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร ตลอดสายและเชื่อมต่อกับถนนสาธารณะอื่น
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ที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร ตลอดสาย ทั้งนี้ ไม่หมายความรวมถึงสถานที่เก็บสินค้า
สถานีรับส่งสินค้า หรือการประกอบกิจการรับส่งสินค้าภายใต้การดําเนินงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย
(๑๓) การกําจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล เว้นแต่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลหรือได้รับอนุญาต
ให้ดําเนินการจากหน่วยงานของรัฐ
(๑๔) การกําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย เว้นแต่เป็นการดําเนินการ
ที่เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรม
(๑๕) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๐ เมตร การวัดความสูง
ของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจาก
ระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
(๒) ให้มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อ พื้นที่ดินไม่เ กิน ๐.๑๕ : ๑ ทั้งนี้ ที่ดินแปลงใดที่ไ ด้
ใช้ประโยชน์แล้ว หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน
ของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน ๐.๑๕ : ๑
(๓) ที่ดินริมฝั่งลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติ
ของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ํา
หรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เฉพาะที่ดิน
ซึ่งเป็นของรัฐ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การอยู่อาศัย เกษตรกรรม
หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่าตามกฎหมาย
ว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๒) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๓) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรม
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๖) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
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(๗) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด อาคารชุด หรือหอพัก
(๘) โรงซ่อม สร้าง หรือบริการยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ทุกชนิด
(๙) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๑๐) กําจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๐ เมตร การวัดความสูง
ของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจาก
ระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
(๒) ให้ มี อั ต ราส่ ว นพื้ น ที่ อ าคารรวมต่ อ พื้ น ที่ ดิ น ไม่ เ กิ น ๐.๕ : ๑ ทั้ ง นี้ ที่ ดิ น แปลงใดที่ ไ ด้
ใช้ประโยชน์แล้ว หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน
ของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน ๐.๕ : ๑
(๓) ที่ ดิ น ริ ม ฝั่ ง แม่ น้ํ า ลํ า คลอง หรื อ แหล่ ง น้ํ า สาธารณะ ให้ มี ที่ ว่ า งตามแนวขนานริ ม ฝั่ ง
ตามสภาพธรรมชาติ ข องแม่ น้ํ า ลํ า คลอง หรื อ แหล่ ง น้ํ า สาธารณะไม่ น้ อ ยกว่ า ๖ เมตร เว้ น แต่
เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๑๕ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ข้อ ๑๖ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศาสนา การศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ข้อ ๑๗ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการของรัฐ กิจการเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ข้อ ๑๘ ให้โรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ
และยังประกอบกิจการอยู่ ขยายพื้นที่โรงงานได้เฉพาะในที่ดินแปลงเดียวกันหรือติดต่อเป็นแปลงเดียวกัน
กับแปลงที่ดินที่เป็นที่ตั้งของโรงงานเดิม ซึ่งเจ้าของโรงงานเดิมเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครอง
อยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ หรือเป็นพื้นที่ในที่ดินที่เคยเป็นกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
ของเจ้าของโรงงานเดิมอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ ไม่เกินหนึ่งเท่าของพื้นที่โรงงาน
ที่ใช้ในการผลิตเดิม
ข้อ ๑๙ การใช้ประโยชน์ที่ดินในระยะ ๕๐ เมตร ริมเขตทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงพิเศษ
หมายเลข ๓๓๘ ทั้งสองฟากในเขตผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้ ห้ามบุคคลใดก่อสร้างป้ายหรือสิ่งที่
สร้างขึ้นสําหรับติดหรือตั้งป้ายทุกชนิด เว้นแต่ป้ายชื่อถนน ตรอก ซอย ป้ายของหน่วยงานของรัฐ
ป้ายตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง ป้ายเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ของสถานประกอบการ และป้าย
บอกชื่อสถานที่ โดยมีพื้นที่รวมกันไม่เกิน ๕ ตารางเมตร มีความสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร และมิใช่ป้าย
หรือสิ่งที่สร้างขึ้นสําหรับติดหรือตั้งบนหลังคาหรือดาดฟ้าของอาคาร

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔๙ ก

หน้า ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๕ มิถุนายน ๒๕๕๘

ข้อ ๒๐ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงนี้
ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย จ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น นอกจากกิจการ
ตามที่กําหนดดังต่อไปนี้
(ก) การสร้างถนนหรือเกี่ยวข้องกับถนน และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
(ข) การสร้างรั้วหรือกําแพง
(ค) เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน ๙ เมตร
หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่
(๒) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย ก ถนนสาย ข ๑ ถนนสาย ข ๒ ถนนสาย ข ๓ ถนนสาย ค
และถนนสาย ง ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น นอกจากกิจการตามที่กําหนดดังต่อไปนี้
(ก) การสร้างถนนหรือเกี่ยวข้องกับถนน และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
(ข) การสร้างรั้วหรือกําแพง
(ค) เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน ๙ เมตร
หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่
(ง) การอยู่อาศัยที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน ๙ เมตร หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่
(จ) การอยู่อาศัยที่ไม่ใช่ห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(ฉ) การอยู่อาศัยที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดิน
ข้อ ๒๑ ให้ ผู้ มี อํ า นาจหน้ า ที่ ใ นการควบคุ ม การก่ อ สร้ า งอาคารหรื อ การประกอบกิ จ การ
ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

บัญชีทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
พ.ศ. ๒๕๕๘

ลําดับที่

๒

๔

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การตม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช
(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช
(๓) การอัดปอหรือใบยาสูบ
(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล
โกดัง หรือคลังสินคา
(๖) การบด ปน หรือยอยสวนตาง ๆ ของพืชซึ่งมิใชเมล็ดพืชหรือหัวพืช
(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กลวยไม หรือถั่วงอก
(๙) การรอน ลาง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม
(๑๑) การฟกไขโดยใชตูอบ
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวซึ่งมิใชสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การฆาสัตว
(๒) การถนอมเนื้อสัตวโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง
หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัย
ที่อยูอาศัย
หนาแนน
หนาแนนมาก
ปานกลาง
โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

ที่ดินประเภท
ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย

ชนบทและ
เกษตรกรรม

อนุรักษชนบทและ
เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓

โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓

โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓

ได
ได
ได

ได
ได
ได

ได

ได

ได
ได ได
ได ได
ได

ได
ได

ได
ได
ได

ได
ได

ได

ได
ได

หมายเหตุ

๒
ที่ดินประเภท

ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

(๖) การลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบดสัตวหรือสวนหนึ่ง
สวนใดของสัตว
(๗) การทําผลิตภัณฑจากไข เพื่อใชประกอบเปนอาหาร เชน ไขเค็ม
ไขเยี่ยวมา ไขผง ไขเหลวเยือกแข็ง หรือไขเหลวแชเย็น
๕

๖

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัย
ที่อยูอาศัย
หนาแนน
หนาแนนมาก
ปานกลาง
โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย

ชนบทและ
เกษตรกรรม

อนุรักษชนบทและ
เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓

โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓

โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓

ได
ได

ได

ได

ได

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ํานม อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทํานมสดใหไรเชื้อหรือฆาเชื้อโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง
เชน การพาสเจอรไรสหรือสเตอริไลส
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยางดังตอไปนี้
(๑) การทําอาหารจากสัตวน้ําและบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเขาไมได
(๒) การถนอมสัตวน้ําโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง
หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง
(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากสัตวน้ํา หนัง หรือไขมันสัตวน้ํา
(๕) การลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบดสัตวน้ํา

ได

ได

ได
ได

ได
ได
ได

หมายเหตุ

๓
ที่ดินประเภท

ลําดับที่

๘

๙

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม และบรรจุในภาชนะ
ที่ผนึกและอากาศเขาไมได
(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไมโดยวิธีกวน ตากแหง ดอง
หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การสี ฝด หรือขัดขาว
(๒) การทําแปง
(๓) การปนหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช
(๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช
(๕) การผสมแปงหรือเมล็ดพืช
(๖) การปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชใหเปนเสน แวน หรือแทง

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัย
หนาแนนมาก

ที่อยูอาศัย
หนาแนน
ปานกลาง

ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย

ชนบทและ
เกษตรกรรม

อนุรักษชนบทและ
เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓

โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓

โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓

โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓

โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได
ได
ได
ได
ได
ได

ได

ได

ได
ได
ได

หมายเหตุ

๔
ที่ดินประเภท

ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแปง อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําขนมปงหรือขนมเคก
(๒) การทําขนมปงกรอบหรือขนมอบแหง
(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารจากแปงเปนเสน เม็ด หรือชิ้น
๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากออย บีช หญาหวาน
หรือพืชอื่นที่ใหความหวาน อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําน้ําเชื่อม
(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของตนมะพราว ตนตาลโตนด
หรือพืชอื่น ๆ ซึ่งมิใชออย
๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก ช็อกโกเลต
หรือขนมหวาน อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําใบชาแหงหรือใบชาผง
(๒) การคั่ว บด หรือปนกาแฟหรือการทํากาแฟผง
(๕) การทําเก็กฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ
(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไมอัดเม็ด

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัย
ที่อยูอาศัย
หนาแนน
หนาแนนมาก
ปานกลาง
โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย

ชนบทและ
เกษตรกรรม

อนุรักษชนบทและ
เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓

โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓

โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓

ได
ได

ได
ได

ได
ได

ได
ได
ได

ได
ได

ได
ได

ได

ได
ได
ได
ได

ได
ได

หมายเหตุ

๕
ที่ดินประเภท

ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

(๗) การเชื่อมหรือแชอิ่มผลไมหรือเปลือกผลไม หรือการเคลือบผลไม
หรือเปลือกผลไมดวยน้ําตาล
(๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม (Nuts) หรือการเคลือบถั่ว
หรือเมล็ดผลไม (Nuts) ดวยน้ําตาล กาแฟโกโก หรือช็อกโกเลต
(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟ
(๑๑) การทําไอศกรีม

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัย
ที่อยูอาศัย
หนาแนน
หนาแนนมาก
ปานกลาง
โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

ได

ได

๑๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตว อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําอาหารผสมหรืออาหารสําเร็จรูปสําหรับเลี้ยงสัตว
(๒) การปนหรือบดพืช เมล็ดพืช กากพืช เนื้อสัตว กระดูกสัตว ขนสัตว
หรือเปลือกหอยสําหรับทําหรือผสมเปนอาหารสัตว

ได

ชนบทและ
เกษตรกรรม

อนุรักษชนบทและ
เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓

โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓

โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๗) การบดหรือปนเครื่องเทศ
(๘) การทําพริกปน พริกไทยปน หรือเครื่องแกง
๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด
หรือยอยน้ําแข็ง

ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย

ได

ได
ได

ได
ได

ได
ได

ได
ได
ได

หมายเหตุ

เฉพาะที่มีพื้นที่ประกอบการ
ไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร

ได
ได

เครื่องจักรไมเกิน
๕๐ แรงมา

๖
ที่ดินประเภท

ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัย
ที่อยูอาศัย
หนาแนน
หนาแนนมาก
ปานกลาง
โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล
น้ําอัดลม หรือน้ําแร อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําน้ําดื่ม
(๒) การทําเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล
๒๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากสิ่งทอซึ่งมิใชเครื่องนุงหม
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําผลิตภัณฑจากสิ่งทอเปนเครื่องใชในบาน
(๒) การทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใชถุงหรือกระสอบพลาสติก
(๓) การทําผลิตภัณฑจากผาใบ
(๔) การตบแตงหรือเย็บปกถักรอยสิ่งทอ
๒๕ โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมดวยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกใหเปนปุยซึ่งมิใชเสื่อ
หรือพรมที่ทําดวยยางหรือพลาสติกหรือพรมน้ํามัน
๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาขาย แห หรืออวน อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การผลิตเชือก
(๒) การผลิต ประกอบ หรือซอมแซมตาขาย แห หรืออวน
และรวมถึงชิ้นสวนหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

ได
ได
ได
ได

ได
ได
ได
ได

ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย

ชนบทและ
เกษตรกรรม

อนุรักษชนบทและ
เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓

โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓

โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓

ได

ได

ได
ได

ได

ได
ได
ได
ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได
ได

ได

หมายเหตุ

๗
ที่ดินประเภท

ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแตงกายซึ่งมิใชรองเทา
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การตัดหรือเย็บเครื่องนุงหม เข็มขัด ผาเช็ดหนา ผาพันคอ เนกไท
หูกระตาย ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเทาจากผา หนังสัตว ขนสัตว หรือวัสดุอื่น
(๒) การทําหมวก

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัย
ที่อยูอาศัย
หนาแนน
หนาแนนมาก
ปานกลาง
โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย

ชนบทและ
เกษตรกรรม

อนุรักษชนบทและ
เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓

โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓

โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓

ได

ได

ได

ได

หมายเหตุ

๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะรอง หรือการแปรรูปไมดวยวิธีอื่นที่คลายคลึงกัน

ได

เฉพาะที่มีพื้นที่ประกอบการ
ไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร

(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหนาตาง บานหนาตาง บานประตู
หรือสวนประกอบที่ทําดวยไมของอาคาร
(๓) การทําไมวีเนียรหรือไมอัดทุกชนิด
(๔) การทําฝอยไม การบด ปน หรือยอยไม
(๕) การถนอมเนื้อไมหรือการอบไม
๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใชจากไมไผ หวาย ฟาง ออ กก
หรือผักตบชวา

ได
ได
ได
ได
ได

ได

ได

ได

๘
ที่ดินประเภท

ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัย
หนาแนนมาก

ที่อยูอาศัย
หนาแนน
ปานกลาง

ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย

ชนบทและ
เกษตรกรรม

อนุรักษชนบทและ
เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓

โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓

โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓

โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓

โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓

๓๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากไมหรือไมกอก
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใชจากไม
และรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว
(๓) การแกะสลักไม
(๔) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม
๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
(๑) การพิมพ การทําแฟมเก็บเอกสาร การเย็บเลม ทําปก
หรือตบแตงสิ่งพิมพ
(๒) การทําแมพิมพโลหะ

ได
ได

ได

ได
ได

ได

ได

ได

ได

ได
ได

๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑเครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปนดินเผา
หรือเครื่องดินเผา และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกลาว

ได

ได

๕๖ โรงงานผลิตอิฐ กระเบื้อง หรือทอสําหรับใชในการกอสรางเบาหลอมโลหะ
กระเบื้องประดับ (Architectural Terracotta) รองในเตาไฟ
ทอหรือยอดปลองไฟ หรือวัสดุทนไฟจากดินเหนียว

ได

ได

ได

หมายเหตุ

๙
ที่ดินประเภท

ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัย
ที่อยูอาศัย
หนาแนน
หนาแนนมาก
ปานกลาง
โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย

ชนบทและ
เกษตรกรรม

อนุรักษชนบทและ
เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓

โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓

โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓

หมายเหตุ

๕๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร

ได

เฉพาะที่มีพื้นที่ประกอบการ
ไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร

(๒) การลําเลียงซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอรดวยระบบสายพานลําเลียง
หรือระบบทอลม

ได

๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑอโลหะ อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําผลิตภัณฑคอนกรีต ผลิตภัณฑคอนกรีตผสม ผลิตภัณฑยิปซัม
หรือผลิตภัณฑปูนปลาสเตอร

ได

๖๑ โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใชที่ทํา
ดวยเหล็กหรือเหล็กกลา และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องมือ
หรือเครื่องใชดังกลาว
๖๒ โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องเรือนหรือ
เครื่องตบแตงภายในอาคารที่ทําจากโลหะหรือโลหะเปนสวนใหญ
และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องเรือน
หรือเครื่องตบแตงดังกลาว

ได

ได

ได

ได

เฉพาะบริเวณ ๕.๒๑ เทานั้น

๑๐

ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัย
ที่อยูอาศัย
หนาแนน
หนาแนนมาก
ปานกลาง
โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

ที่ดินประเภท
ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย

ชนบทและ
เกษตรกรรม

อนุรักษชนบทและ
เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓

โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓

โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓

๖๕ โรงงานดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องยนต เครื่องกังหัน และรวมถึง
สวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องยนตหรือเครื่องกังหันดังกลาว

ได

๖๖ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรสําหรับใชใน
การกสิกรรมหรือการเลี้ยงสัตว และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณ
ของเครื่องจักรดังกลาว

ได

๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศ
หรือกาซ เครื่องเปาลม เครื่องปรับหรือถายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ
ตูเย็นหรือเครื่องประกอบตูเย็น เครื่องขายสินคาอัตโนมัติ เครื่องลาง ซัก
ซักแหง หรือรีดผา เครื่องเย็บ เครื่องสงกําลังกล เครื่องยก ปนจั่น ลิฟต
บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร รถพวงสําหรับใชในการอุตสาหกรรม
รถยกซอนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใชในการอุตสาหกรรม
หรือสําหรับใชในบานแตผลิตภัณฑนั้นตองไมใชพลังงานไฟฟา และรวมถึง
สวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

ได

๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน
เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเลนแผนเสียง เครื่องบันทึกคําบอก
เครื่องบันทึกเสียงดวยเทป เครื่องเลนหรือบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน) แผนเสียง
เทปแมเหล็กที่ไดบันทึกเสียงแลว เครื่องโทรศัพทหรือโทรเลขมีสายหรือไมมีสาย
เครื่องสงวิทยุ เครื่องสงโทรทัศน เครื่องรับสงสัญญาณหรือจับสัญญาณ
เครื่องเรดาร ผลิตภัณฑที่เปนตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวของ

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

หมายเหตุ

๑๑

ลําดับที่

๗๗

๗๘

๘๐

๘๔

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

(Semi - Conductor or Related Sensitive Semi - Conductor Devices)
คาปาซิเตอร หรือคอนเดนเซอรอิเล็กทรอนิกสชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได
(Fixed or Variable Electronic Capacitors or Condensers)
เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่อง
หรือหลอดเอกซเรย และรวมถึงการผลิตอุปกรณหรือชิ้นสวนสําหรับใชกับ
เครื่องอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับรถยนตหรือรถพวง อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การสราง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนตหรือรถพวง
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต จักรยานสามลอ
หรือจักรยานสองลอ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การสราง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพจักรยานยนต
จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ
โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมลอเลื่อนที่ขับเคลื่อนดวยแรงคน
หรือสัตวซึ่งมิใชจักรยาน และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑ
ดังกลาว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณี
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําเครื่องประดับโดยใชเพชร พลอย ไขมุก ทองคํา ทองขาว เงิน
นาก หรืออัญมณี

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัย
หนาแนน
ที่อยูอาศัย
หนาแนนมาก
ปานกลาง
โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

ได

ได

ที่ดินประเภท
ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย

ชนบทและ
เกษตรกรรม

อนุรักษชนบทและ
เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓

โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓

โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓

ได

ได

ได

ได
ได

ได

ได

ได

ได

ได
ได

หมายเหตุ

๑๒

ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเลน เครื่องมือ หรือเครื่องใชที่มิไดระบุไว
ในลําดับอื่น อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๔) การทํารม ไมถือขนนก ดอกไมเทียม ซิป กระดุม ไมกวาด แปรง
ตะเกียง โปะตะเกียงหรือไฟฟา กลองสูบยาหรือกลองบุหรี่
กนกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก
(๕) การทําปาย ตรา เครื่องหมาย ปายติดของ หรือเครื่องโฆษณาสินคา
ตราโลหะหรือยาง แมพิมพลายฉลุ (Stencils)
(๗) การทําผลิตภัณฑจากวัสดุเหลือใชที่มิไดระบุไวในลําดับใด
๙๑ โรงงานบรรจุสินคาในภาชนะโดยไมมีการผลิต อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การบรรจุสินคาทั่วไป
๙๒ โรงงานหองเย็น
๙๔ โรงงานซอมเครื่องมือไฟฟาหรือเครื่องใชไฟฟาสําหรับใชในบาน
หรือใชประจําตัว
๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต รถพวง
จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของยานดังกลาว
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การซอมแซมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตหรือสวนประกอบ
ของยานดังกลาว
(๒) การซอมแซมรถพวง จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ
หรือสวนประกอบของยานดังกลาว

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัย
ที่อยูอาศัย
หนาแนน
หนาแนนมาก
ปานกลาง
โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

ที่ดินประเภท
ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย

ชนบทและ
เกษตรกรรม

อนุรักษชนบทและ
เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓

โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓

โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓

ได

ได

ได

หมายเหตุ

ได

ได
ได

ได
ได
ได

ได

ได
ได

ได

ได

ได

เฉพาะที่มีพื้นที่ประกอบการ
ไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร

ได

๑๓

ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

(๓) การพนสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต
(๔) การลางหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต
๙๖ โรงงานซอมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําดวยเพชร พลอย
ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี
๙๗ โรงงานซอมผลิตภัณฑที่มิไดระบุการซอมไวในลําดับใด

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัย
หนาแนน
ที่อยูอาศัย
หนาแนนมาก
ปานกลาง
โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

ที่ดินประเภท
ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย

ชนบทและ
เกษตรกรรม

อนุรักษชนบทและ
เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓

โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓

โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓

ได
ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

๙๘ โรงงานซักรีด ซักแหง ซักฟอก รีด อัด หรือยอมผา เครื่องนุงหม พรม
หรือขนสัตว
๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแตงหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะ
ของผลิตภัณฑหรือสวนประกอบของผลิตภัณฑโดยไมมีการผลิต
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๓) การลงรักหรือการประดับตกแตงดวยแกว กระจก มุก ทอง หรืออัญมณี

ได

๑๐๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเกลือ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๓) การบดหรือปนเกลือ

ได

หมายเหตุ

ลําดับที่
หมายถึง ลําดับที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
ได
หมายถึง สามารถประกอบกิจการโรงงานไดภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยโรงงาน
โรงงานจําพวกที่ หมายถึง จําพวกโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

ได

ได

หมายเหตุ

รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิ ตามที่ไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
พ.ศ. ๒๕๕๘
การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภท
ทายกฎกระทรวง ตามที่กําหนดไวในขอ ๗ คือ
๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๔ ที่กําหนดไวเปนสีเหลืองมีเสนทแยงสีขาว
ใหเปนที่ดินประเภทอนุรักษเพื่อการอยูอาศัย มีรายการดังตอไปนี้
๑.๑ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับริมฝงคลองบางแกว ฝงเหนือ
ดานตะวันออก จดโรงเรียนวัดทาตําหนัก (เทพวิทยเสถียร) วัดทาตําหนัก และ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองบางแกว ฝงเหนือ
วัดบางแกว วัดสิงห วัดนอยเจริญสุข โรงเรียนวัดนอยเจริญสุข และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทาพระยา
ดานตะวันตก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางอําเภอนครชัยศรีกับอําเภอเมืองนครปฐม
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๘.๑๓ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก บริเวณหมายเลข
๙.๑๔ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน และบริเวณหมายเลข ๑๐.๗ หมายเลข ๑๐.๑๑ และหมายเลข ๑๐.๑๔
ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน
๑.๒ ดานเหนือ
จดถนนเทศบาล ๑ ฟากใต และถนนสาย จ ฟากใต
ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๓๕ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองบางแกว ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันออก
๑.๓ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองบางแกว ฝงใต
วัดหวยตะโก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหวยตะโก โรงเรียนวัดหวยตะโก (บูรณธนิตราษฎรรังสรรค)
และวัดไทร
ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับริมฝงคลองบางแกว ฝงใต
ดานตะวันตก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางอําเภอนครชัยศรีกับอําเภอเมืองนครปฐม

๒
๑.๔ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองบางแกว ฝงใต
ดานตะวันออก จดวั ด ตุ ก ตา โรงเรี ย นวั ด กลางบางแก ว (พุ ท ธวิ ถี ป ระสิ ท ธิ์ )
โรงเรียนวัดตุกตา (ภิทัยธารามประสิทธิ์) และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๓๕ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับริมฝงคลองบางแกว ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑๐.๑๒ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน
๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒.๑ ถึงหมายเลข ๒.๗ ที่กําหนดไวเปนสีเหลือง ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย มีรายการดังตอไปนี้
๒.๑ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองเจดียบูชา ฝงใต
ดานตะวันออก จดเส น ขนานระยะ ๑๕ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง แม น้ํ า นครชั ย ศรี
ฝงตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๘๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๓๕ ฟากตะวันออก
๒.๒ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับริมฝงคลองเจดียบูชา ฝงใต
ดานตะวันออก จดถนนสาย จ ฟากตะวันออก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๙๔ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันออก
๒.๓ ดานเหนือ
จดที่วาการอําเภอนครชัยศรี สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนครชัยศรี
สํานักงานเทศบาลตําบลนครชัยศรี สถานีตํารวจภูธรนครชัยศรี และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม
เขต ๒
ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงแมน้ํานครชัยศรี ฝงตะวันตก
ดานใต
จดวัดกลางบางแกว
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๓๕ ฟากตะวันออก
๒.๔ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๙๔ ฟากใต เสนขนานระยะ
๘๐๐ เมตร กั บ ศู น ย กลางทางหลวงแผ น ดิน หมายเลข ๓๒๓๕ และเส น ขนานระยะ ๔๐๐ เมตร
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๙๔
ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๓๕ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย จ ฟากเหนือ และถนนเทศบาล ๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันออก

๓
๒.๕ ดานเหนือ
จดวัดใหมสุปดิษฐาราม
ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงแมน้ํานครชัยศรี ฝงตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงชนบท นฐ. ๔๐๔๗ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๓๕ ฟากตะวันออก
๒.๖ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับริมฝงคลองบางแกว ฝงใต
และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก จดทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๓๒๓๕ ฟากตะวัน ตก และ
ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงพิเศษ
หมายเลข ๓๓๘
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันออก
และกองกํากับการ ๒ กองบังคับการตํารวจทางหลวง
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๘.๑๕ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก
๒.๗ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงแมน้ํานครชัยศรี ฝงใต
ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางอําเภอนครชัยศรีกับอําเภอสามพราน
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๑๕ เมตร กับริมฝงแมน้ํานครชัยศรี ฝงใต
และฝงตะวันออก ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๓๕ ฟากเหนือ และที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล
ขุนแกว
ดานตะวันตก
จดทางหลวงชนบท นฐ. ๔๐๔๗ ฟากตะวันออก
๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓.๑ และหมายเลข ๓.๒ ที่กําหนดไวเปนสีสม ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง มีรายการดังตอไปนี้
๓.๑ ดานเหนือ
จดที่ดินของกรมชลประทาน
ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๓๕ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๙๔ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย จ ฟากตะวันออก
๓.๒ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๙๔ และถนนทางหลวง ๓๐๙๔
ซอย ๓ ฟากใต
ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๓๕ ฟากตะวันตก

๔
หมายเลข ๓๐๙๔

ดานใต

จดเสนขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

ดานตะวันตก

จดเสนขนานระยะ ๘๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข ๓๒๓๕
๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔.๑ และหมายเลข ๔.๒ ที่กําหนดไวเปนสีแดง ใหเปนที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก มีรายการดังตอไปนี้
๔.๑ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๘๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ
ดานตะวันออก จดแมน้ํานครชัยศรี ฝงตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๓๕ ฟากตะวันออก
๔.๒ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๙๔ ฟากใต
ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๓๕ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนทางหลวง ๓๐๙๔ ซอย ๓ ฟากเหนือ
๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ ถึงหมายเลข ๕.๒๓ ที่กําหนดไวเปนสีเขียว ใหเปนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม มีรายการดังตอไปนี้
๕.๑ ดานเหนือ
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปนคลองทองไทร ฝงใต
ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก ทางหลวงชนบท
นฐ. ๑๐๑๒ ฟากตะวันตก วัดเสถียรรัตนาราม และโรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม
ดานใต
จดคลองสงน้ําชลประทาน ๑๐ ขวา ๕ ซาย ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางอําเภอนครชัยศรีกับอําเภอเมืองนครปฐม
๕.๒ ดานเหนือ
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปนคลองทองไทร ฝงใต
ดานตะวันออก จดคลองทาทราย ฝงตะวันตก
ดานตะวันตก
จดทางหลวงชนบท นฐ. ๑๐๑๒ ฟากตะวั น ออก และ
ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๕.๓ ดานเหนือ
จดทางหลวงชนบท นฐ. ๑๐๑๒ ฟากใต
ดานตะวันออก จดถนนสาย จ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเขตทางรถไฟสายใต ฟากเหนื อ โรงเรี ย นวั ด ศี ร ษะทอง
(นอยชมประชานุกูล) และวัดศีรษะทอง
ดานตะวันตก
จดทางหลวงชนบท นฐ. ๑๐๑๒ ฟากตะวันออก

๕
๕.๔ ดานเหนือ
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปนคลองทองไทร ฝงใต
ดานตะวันออก จดทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๓๒๓๓ ฟากตะวัน ตก และ
โรงเรียนภัทรญาณวิทยา
ดานใต
จดเขตทางรถไฟสายใต ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย จ ฟากตะวันออก ทางหลวงชนบท นฐ. ๑๐๑๒
ฟากเหนือและฟากตะวันออก และคลองทาทราย ฝงตะวันออก
๕.๕ ดานเหนือ
จดคลองสงน้ําชลประทาน ๑๐ ขวา ๕ ซาย ฝงใต
ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท นฐ. ๑๐๑๒ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเขตทางรถไฟสายใต ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางอําเภอนครชัยศรีกับอําเภอเมืองนครปฐม
๕.๖ ดานเหนือ
จดเขตทางรถไฟสายใต ฟากใต
ดานตะวันออก จดถนนสาย จ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองเจดียบูชา ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางอําเภอนครชัยศรีกับอําเภอเมืองนครปฐม
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑๐.๓ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน
๕.๗ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองเจดียบูชา ฝงใต
ดานตะวันออก จดถนนสาย จ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับริมฝงคลองเจดียบูชา ฝงใต
และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางอําเภอนครชัยศรีกับอําเภอเมืองนครปฐม
๕.๘ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากใต
ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๓๔ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับริมฝงคลองบางแกว ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางอําเภอนครชัยศรีกับอําเภอเมืองนครปฐม
๕.๙ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากใต
ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท นฐ. ๑๐๓๓ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับริมฝงคลองบางแกว ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๓๔ ฟากตะวันออก

๖
๕.๑๐ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากใต
ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก ที่ทําการองคการ
บริหารสวนตําบลศีรษะทอง วัดหลวงประชาบูรณะ และโรงเรียนพลอยจตุรจินดา
ดานใต
จดวั ด ท า ใน และเส น ขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง
คลองบางแกว ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงชนบท นฐ. ๑๐๓๓ ฟากตะวันออก
๕.๑๑ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมฝงคลองเจดียบูชาฝงเหนือ
ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงแมน้ํานครชัยศรีฝงตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองเจดียบูชาฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๓๓ ฟากตะวันออก
๕.๑๒ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากใต
ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันตก
ดานใต
จดโรงเรียนวัด ทาตําหนัก (เทพวิทยเสถียร) เสน ขนานระยะ
๓๐๐ เมตร กับริมฝงคลองบางแกว ฝงเหนือ และโรงเรียนปรกแกววิทยา
ดานตะวันตก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๕.๑๓ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับริมฝงคลองบางแกว ฝงใต
ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๓๔ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนขนานระยะ ๓,๐๐๐ เมตร
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม)
ดานตะวันตก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางอําเภอนครชัยศรีกับอําเภอเมืองนครปฐม
๕.๑๔ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับริมฝงคลองบางแกว ฝงใต
ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนขนานระยะ ๓,๐๐๐ เมตร
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม)
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๓๔ ฟากตะวันออก
๕.๑๕ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๑๕ เมตร กับริมฝงแมน้ํานครชัยศรี ฝงใต
ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางอําเภอนครชัยศรีกับอําเภอสามพราน

๗
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๓๕ ฟากเหนือ และแนวเขต
ผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอนครชัยศรีกับอําเภอสามพราน
ดานตะวันตก
จดเส น ขนานระยะ ๑๑๕ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง แม น้ํ า นครชั ย ศรี
ฝงตะวันออก
๕.๑๖ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๓๒๓๕ ฟากใต โรงเรี ย น
วัดประชานารถ (เลื่อนสะเทือนราษฎรรังสรรค) และวัดประชานารถ
ดานตะวันออก จดคลองประชาอุทิศ ฝงตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๓๘ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๕.๑๗ ดานเหนือ
จดบึงกุม ฝงใต
ดานใต
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนขนานระยะ ๓,๐๐๐ เมตร
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม)
ดานตะวันตก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางอําเภอนครชัยศรีกับอําเภอเมืองนครปฐม
๕.๑๘ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๓๕ ฟากใต และโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลขุนแกว
ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๑๕ ฟากตะวันออก
ดานใต
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางอําเภอนครชัยศรีกับอําเภอสามพราน และทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๓๘ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดสายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแหงประเทศไทย
๕.๑๙ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับริมฝงคลองบางแกว ฝงใต
ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท นฐ. ๑๐๓๗ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนขนานระยะ ๓,๐๐๐ เมตร
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม)
ดานตะวันตก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๕.๒๐ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับริมฝงคลองบางแกว ฝงใต
ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันตก
ดานใต
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางอําเภอนครชัยศรีกับอําเภอสามพราน

๘
ดานตะวันตก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนขนานระยะ ๓,๐๐๐ เมตร
กับ ศูน ยกลางทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) และทางหลวงชนบท นฐ. ๑๐๓๗
ฟากตะวันออก
๕.๒๑ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงพิเศษ
หมายเลข ๓๓๘
ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๓๘ ฟากเหนือ และสํานักงานที่ดิน
จังหวัดนครปฐม สาขานครชัยศรี
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันออก
๕.๒๒ ดานเหนือ
จดทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๓๘ ฟากใต
ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางอําเภอนครชัยศรีกับอําเภอสามพราน
ดานใต
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางอําเภอนครชัยศรีกับอําเภอสามพราน
ดานตะวันตก
จดทางหลวงชนบท นฐ. ๓๐๔๖ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑๐.๒๑ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน
๕.๒๓ ดานเหนือ
จดหมวดการทางนครชัยศรี กรมทางหลวง และทางหลวงพิเศษ
หมายเลข ๓๓๘ ฟากใต
ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท นฐ. ๓๐๔๖ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางอําเภอนครชัยศรีกับอําเภอสามพราน
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันออก
๖. ที่ดิน ในบริ เวณหมายเลข ๖.๑ ถึ งหมายเลข ๖.๖ ที่กํา หนดไวเ ปน สีข าวมี กรอบและ
เสนทแยงสีเขียว ใหเปนที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม มีรายการดังตอไปนี้
๖.๑ ดานเหนือ
จดแนวเขตผั ง เมื อ งรวมด า นเหนื อ ซึ่ ง เป น เส น ขนานระยะ
๒,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางรถไฟสายใต
ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ โรงเรียนวัดกกตาล
(สีมารัตนวิทยา) และวัดสัมปตาก
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๓๓ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๙.๑ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน

๙
๖.๒ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต ที่ทําการองคการบริหาร
สวนตําบลสัมปทวน และแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปนเสนขนานระยะ ๒,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลาง
ทางรถไฟสายใต
ดานตะวันออก จดเส น ขนานระยะ ๑๕ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง แม น้ํ า นครชั ย ศรี
ฝงตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงแมน้ํานครชัยศรี ฝงเหนือ
และฝ ง ตะวั น ออก เส น ขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กั บ ริม ฝ ง คลองเจดี ย บูช า ฝ ง เหนื อ วั ด สั ม ปตาก
โรงเรียนวัดกลางคูเวียง วัดกลางคูเวียง วัดสัมปทวน วัดแค และเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมฝง
คลองเจดียบูชา ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๓๓ ฟากตะวันออก และ
โรงเรียนวัดสัมปทวน (โพธิราษฎรประสาท)
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑๐.๒ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน
๖.๓ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงแมน้ํานครชัยศรี ฝงใต
ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนคลองลัดงิ้วราย
ฝงตะวันตก
ดานใต
จดเขตทางรถไฟสายใต ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเส น ขนานระยะ ๑๕ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง แม น้ํ า นครชั ย ศรี
ฝงตะวันออก
๖.๔ ดานเหนือ
จดเขตทางรถไฟสายใต ฟากใต
ดานตะวันออก จดถนนสาย จ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย จ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงแมน้ํานครชัยศรี ฝงเหนือ
๖.๕ ดานเหนือ
จดเขตทางรถไฟสายใต ฟากใต และโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษฏ
ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนคลองลัดงิ้วราย
ฝงตะวันตก และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือและฟากตะวันตก
ดานตะวันตก
จดถนนสาย จ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑๐.๕ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน
๖.๖ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไม ป รากฏชื่ อ ฟากใต แ ละฟากตะวั น ออก
และถนนสาย ง ฟากใต

๑๐
ดานตะวันออก

จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนคลองลัดงิ้วราย

ฝงตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงแมน้ํานครชัยศรี ฝงเหนือ
โรงเรียนวัดไทยาวาส (นิลดําพิยานุสรณ) ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลไทยาวาส โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลไทยาวาส และวัดไทยาวาส (วัดมอญ)
ดานตะวันตก
จดถนนสาย จ ฟากตะวันออก
๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๗.๑ ถึงหมายเลข ๗.๘ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน ใหเปน
ที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม มีรายการดังตอไปนี้
๗.๑ ที่ดินบริเวณริมฝงแมน้ํานครชัยศรี ซึ่งเปนเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝง
แมน้ํานครชัยศรี ฝงตะวันตก
๗.๒ ที่ดินบริเวณริมฝงแมน้ํานครชัยศรี ซึ่งเปนเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝง
แมน้ํานครชัยศรี ฝงตะวันออก
๗.๓ ที่ดินบริเวณริมฝงคลองเจดียบูชา ซึ่งเปน เสน ขนานระยะ ๑๕ เมตร กับ ริมฝง
คลองเจดียบูชา ฝงเหนือ
๗.๔ ที่ดิน บริเวณริม ฝง คลองเจดียบู ชา ซึ่งเป น เสน ขนานระยะ ๑๕ เมตร กับ ริม ฝ ง
คลองเจดียบูชา ฝงใต
๗.๕ ที่ดินของกรมชลประทาน
๗.๖ ที่ดิน บริ เวณริ มฝ ง คลองบางแก ว ซึ่ งเปน เส น ขนานระยะ ๑๕ เมตร กั บ ริ มฝ ง
คลองบางแกว ฝงเหนือ
๗.๗ ที่ดิน บริ เวณริ มฝ ง คลองบางแก ว ซึ่ งเปน เส น ขนานระยะ ๑๕ เมตร กั บ ริ มฝ ง
คลองบางแกว ฝงใต
๗.๘ บึงกุม
๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๘.๑ ถึงหมายเลข ๘.๑๖ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก ใหเปน
ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา มีรายการดังตอไปนี้
๘.๑ โรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม
๘.๒ โรงเรียนวัดกกตาล (สีมารัตนวิทยา)
๘.๓ โรงเรียนวัดกลางคูเวียง
๘.๔ โรงเรียนวัดสัมปทวน (โพธิราษฎรประสาท)
๘.๕ โรงเรียนวัดศีรษะทอง (นอยชมประชานุกูล)
๘.๖ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา

๑๑
๘.๗ โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษฏ
๘.๘ โรงเรียนพลอยจตุรจินดา
๘.๙ โรงเรียนวัดกลางบางแกว (พุทธวิถีประสิทธิ์) และโรงเรียนวัดตุกตา (ภิทัยธารามประสิทธิ์)
๘.๑๐ โรงเรียนวัดหวยตะโก (บูรณธนิตราษฎรรังสรรค)
๘.๑๑ โรงเรียนวัดไทยาวาส (นิลดําพิทยานุสรณ)
๘.๑๒ โรงเรียนวัดนอยเจริญสุข
๘.๑๓ โรงเรียนปรกแกววิทยา
๘.๑๔ โรงเรียนวัดทาตําหนัก (เทพวิทยเสถียร)
๘.๑๕ โรงเรียนเพิ่มวิทยา
๘.๑๖ โรงเรียนวัดประชานารถ (เลื่อนสะเทือนราษฎรรังสรรค)
๙. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๙.๑ ถึงหมายเลข ๙.๒๐ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน ใหเปนที่ดิน
ประเภทสถาบันศาสนา มีรายการดังตอไปนี้
๙.๑ วัดปนจันทราราม (กกตาล)
๙.๒ วัดเสถียรรัตนาราม
๙.๓ วัดสัมปตาก
๙.๔ วัดกลางคูเวียง
๙.๕ วัดสัมปทวน
๙.๖ วัดแค
๙.๗ วัดศีรษะทอง
๙.๘ วัดหลวงประชาบูรณะ
๙.๙ วัดกลางบางแกว
๙.๑๐ วัดใหมสุปดิษฐาราม
๙.๑๑ วัดตุกตา
๙.๑๒ วัดหวยตะโก
๙.๑๓ วัดไทยาวาส (วัดมอญ)
๙.๑๔ วัดทาใน
๙.๑๕ วัดสิงห
๙.๑๖ วัดนอยเจริญสุข
๙.๑๗ วัดทาตําหนัก
๙.๑๘ วัดบางแกว
๙.๑๙ วัดไทร
๙.๒๐ วัดประชานารถ

๑๒
๑๐. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๐.๑ ถึงหมายเลข ๑๐.๒๒ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน ใหเปน
ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มีรายการดังตอไปนี้
๑๐.๑ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลสัมปทวน
๑๐.๒ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลวัดแค
๑๐.๓ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลศีรษะทอง
๑๐.๔ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลศีรษะทอง
๑๐.๕ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลงิ้วราย
๑๐.๖ ที่วาการอําเภอนครชัยศรี สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนครชัยศรี สํานักงานเทศบาล
ตําบลนครชัยศรี สถานีตํารวจภูธรนครชัยศรี และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต ๒
๑๐.๗ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลพะเนียด
๑๐.๘ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหวยตะโก
๑๐.๙ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลไทยาวาส
๑๐.๑๐ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลไทยาวาส
๑๐.๑๑ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลทาพระยา
๑๐.๑๒ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทาตําหนัก
๑๐.๑๓ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทาพระยา
๑๐.๑๔ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบางแกว
๑๐.๑๕ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลขุนแกว
๑๐.๑๖ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลขุนแกว
๑๐.๑๗ สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแหงประเทศไทย
๑๐.๑๘ กองกํากับการ ๒ กองบังคับการตํารวจทางหลวง
๑๐.๑๙ หมวดการทางทาตําหนัก กรมทางหลวง
๑๐.๒๐ สํานักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขานครชัยศรี
๑๐.๒๑ สํานักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขาสามพราน
๑๐.๒๒ หมวดการทางนครชัยศรี กรมทางหลวง

รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
พ.ศ. ๒๕๕๘
ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง แบงเปน ๕ ขนาด คือ
๑. ถนนแบบ ก ขนาดเขตทาง ๑๒.๐๐ เมตร มีจํานวน ๑ สาย ดังนี้
ถนนสาย ก เป น ถนนเดิ ม ไม ป รากฏชื่ อ กํ า หนดให ข ยายเขตทาง และถนนโครงการ
กําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๓๓ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๔๖๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๙๐ เมตร
ผานถนนสาย ค ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๖๐๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย จ
ที่บริเวณหางจากถนนสาย จ บรรจบกับทางหลวงชนบท นฐ. ๑๐๑๒ (ถนนสาย ข ๒) ไปทางทิศใต
ตามแนวถนนสาย จ ระยะประมาณ ๑๘๐ เมตร
๒. ถนนแบบ ข ขนาดเขตทาง ๑๖.๐๐ เมตร จํานวน ๓ สาย ดังนี้
ถนนสาย ข ๑ เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง เริ่มตนจากทางหลวง
ชนบท นฐ. ๑๐๑๒ (ถนนสาย ข ๒) ที่บริเวณหางจากทางหลวงชนบท นฐ. ๑๐๑๒ (ถนนสาย ข ๒)
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๓๓ ไปทางทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงชนบท นฐ. ๑๐๑๒
(ถนนสาย ข ๒) ระยะประมาณ ๖๔๐ เมตร ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ ตามแนวถนนเดิ ม
ระยะประมาณ ๘๓๐ เมตร จนบรรจบกับสาย จ ที่บริเวณหางจากถนนสาย จ บรรจบกับทางหลวง
ชนบท นฐ. ๑๐๑๒ (ถนนสาย ข ๒) ไปทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย จ
ระยะประมาณ ๙๐๐ เมตร
ถนนสาย ข ๒ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ทางหลวงชนบท นฐ. ๑๐๑๒
เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๓๓ ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ
๑,๑๐๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย จ ที่บริเวณถนนเดิมไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ข ๑) บรรจบกับ
ถนนสาย จ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตและทิศใตตามแนวถนนสาย จ ระยะประมาณ ๙๐๐ เมตร
ถนนสาย ข ๓ เป น ถนนโครงการกํ าหนดใหก อสรา งใหม และถนนเดิ มไมป รากฏชื่ อ
กําหนดใหข ยายเขตทาง เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๓๓ ที่บริเวณหางจากทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๓๐๙๔ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๓๓ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๓๓ ระยะประมาณ ๓๓๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต

๒
ระยะประมาณ ๒๖๐ เมตร ตัดกับถนนทางหลวง ๓๐๙๔ ซอย ๒ ที่บริเวณหางจากถนนทางหลวง
๓๐๙๔ ซอย ๒ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๙๔ ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนทางหลวง
๓๐๙๔ ซอย ๒ ระยะประมาณ ๓๔๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ
๓๐๐ เมตร บรรจบกั บ ถนนสาย ค ที่ บ ริ เ วณห า งจากถนนสาย ค บรรจบกั บ ทางหลวงแผ น ดิ น
หมายเลข ๓๐๙๔ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ค ระยะประมาณ ๔๒๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ระยะประมาณ ๕๖๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย จ ที่บริเวณหางจาก
ถนนสาย จ บรรจบกับ ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๙๔ ไปทางทิศตะวัน ตกเฉียงเหนือตามแนว
ถนนสาย จ ระยะประมาณ ๔๘๐ เมตร
๓. ถนนแบบ ค ขนาดเขตทาง ๒๐.๐๐ เมตร จํานวน ๑ สาย ดังนี้
ถนนสาย ค เป น ถนนโครงการกํ า หนดให ก อ สร า งใหม เริ่ ม ต น จากถนนเทศบาล ๑
(ถนนสาย จ) ที่บริเวณถนนเทศบาล ๑ (ถนนสาย จ) บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๓๕
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเทศบาล ๑ (ถนนสาย จ) ระยะประมาณ ๗๖๐ เมตร ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๗๓๐ เมตร บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๙๔
ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๙๔ บรรจบกับทางหลวงแผน ดินหมายเลข ๓๒๓๕
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๙๔ ระยะประมาณ ๕๔๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๔๒๐ เมตร ตัดกับถนนสาย ข ๓ ที่บริเวณหางจาก
ถนนสาย ข ๓ ตัดกับถนนทางหลวง ๓๐๙๔ ซอย ๒ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม
ไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ข ๓) ระยะประมาณ ๓๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ
๓๗๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ก ที่บริเวณหางจากถนนสาย ก บรรจบกับ ทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๒๓๓ ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ ตามแนวถนนเดิ ม ไม ป รากฏชื่ อ (ถนนสาย ก)
ระยะประมาณ ๕๕๐ เมตร
๔. ถนนแบบ ง ขนาดเขตทาง ๒๕.๐๐ เมตร จํานวน ๑ สาย ดังนี้
ถนนสาย ง เปน ถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ทางหลวงชนบท นฐ. ๔๐๐๖
เริ่ ม ต น จากทางหลวงชนบท นฐ. ๔๐๔๗ (ถนนสาย จ) ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกตามแนวถนนเดิ ม
จนบรรจบกับแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก
๕. ถนนแบบ จ ขนาดเขตทาง ๓๐.๐๐ เมตร จํานวน ๑ สาย ดังนี้
ถนนสาย จ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนเดิมไมปรากฏชื่อ ถนนเทศบาล ๑
และทางหลวงชนบท นฐ. ๔๐๔๗ และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากทางหลวงแผนดิน

๓
หมายเลข ๓๒๓๕ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๑,๔๒๐ เมตร ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๖๐๐ เมตร บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๙๔
ที่ บ ริ เ วณห า งจากทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๓๐๙๔ บรรจบกั บ ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๔
(ถนนเพชรเกษม) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๙๔ ระยะ
ประมาณ ๗๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๔๘๐ เมตร ผานถนนสาย ข ๓
ที่บริเวณหางจากถนนสาย ข ๓ บรรจบกับถนนสาย ค ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาย ข ๓
ระยะประมาณ ๕๖๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศเหนือ ระยะประมาณ ๖๗๐ เมตร
ผานถนนสาย ก ที่บริเวณหางจากถนนสาย ก บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๓๓ ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนน สาย ก ระยะประมาณ ๑,๑๕๐ เมตร ไปทางทิศเหนือ ระยะ
ประมาณ ๑๘๐ เมตร ผ า นทางหลวงชนบท นฐ. ๑๐๑๒ (ถนนสาย ข ๒) ที่ บ ริ เ วณห า งจาก
ถนนไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ข ๑) บรรจบกับทางหลวงชนบท นฐ. ๑๐๑๒ (ถนนสาย ข ๒) ไปทาง
ทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงชนบท นฐ. ๑๐๑๒ (ถนนสาย ข ๒) ระยะประมาณ ๔๖๐ เมตร
ไปทางทิศ เหนื อ และทิศ ตะวั น ออกเฉี ยงเหนื อ ระยะประมาณ ๙๐๐ เมตร ผา นถนนไม ปรากฏชื่ อ
(ถนนสาย ข ๑) ที่บริเวณหางจากถนนไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ข ๑) บรรจบกับทางหลวงชนบท นฐ.
๑๐๑๒ (ถนนสาย ข ๒) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ข ๑)
ระยะประมาณ ๘๓๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะประมาณ
๑,๒๔๐ เมตร บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๓๓ ที่บริเวณหางจากทางหลวงชนบท นฐ. ๑๐๑๒
(ถนนสาย ข ๒) บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๓๓ ไปทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๓๓ ระยะประมาณ ๑,๐๑๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ระยะประมาณ ๗๐๐ เมตร ผานถนนเดิมที่บริเวณหางจากถนนเดิมบรรจบกับทางหลวงชนบท นฐ. ๔๐๐๖
(ถนนสาย ง) ไปทางทิศเหนือและทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๒,๓๗๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะประมาณ ๘๔๐ เมตร บรรจบกับถนนเดิมที่บริเวณหางจากถนนเดิม
บรรจบกับทางหลวงชนบท นฐ. ๔๐๐๖ (ถนนสาย ง) ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ
๖๕๐ เมตร ไปทางทิศใต ทิศตะวันออกเฉียงใต และทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๓๕

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔๙ ก

หน้า ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๕ มิถุนายน ๒๕๕๘

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่สมควรกําหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
ในท้องที่ตําบลแหลมบัว ตําบลศีรษะทอง ตําบลวัดสําโรง ตําบลสัมปทวน ตําบลวัดแค ตําบลงิ้วราย ตําบลบางแก้ว
ตําบลไทยาวาส ตําบลท่าตําหนัก ตําบลนครชัยศรี ตําบลพะเนียด ตําบลบางกระเบา ตําบลท่าพระยา ตําบลขุนแก้ว
และตําบลท่ากระชับ อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และการดํารงรักษาเมือง
และบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค
บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง และโดยที่มาตรา ๒๖
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติว่า การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระทําโดยกฎกระทรวง จึงจําเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้

