
หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๗๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   สิงหาคม   ๒๕๕๕ 
 

  

 

 

 
 

  
  
 

 

กฎกระทรวง 
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบางซ้าย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  และ
มาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  
มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับได้มีกําหนดห้าปี 
ข้อ ๒ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  ในท้องที่ตําบลปลายกลัด  ตําบลเต่าเล่า  ตําบลบางซ้าย 

และตําบลแก้วฟ้า  อําเภอบางซ้าย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ 
ข้อ ๓ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง 

ในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณทีเ่ก่ียวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน 
การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อมในบริเวณแนวเขต
ตามข้อ  ๒  ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ข้อ ๔ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบและควบคุม 
การใช้ประโยชน์ที่ดิน  โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับและ
สอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยมีสาระสําคัญ
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนบางซ้ายให้เป็นศูนย์กลางการบริหาร  การปกครอง  พาณิชยกรรม  
การบริการ  การศึกษา  และการผลิตและบริการทางการเกษตร  ในระดับอําเภอ 



หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๗๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   สิงหาคม   ๒๕๕๕ 
 

  

 

(๒) ส่งเสริมและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย  พาณิชยกรรม  และการบริการให้สอดคล้องกับ 
การขยายตัวของระบบเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน 

(๓) ส่งเสริมและพัฒนาบริการทางสังคม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอ 
และได้มาตรฐาน 

(๔) อนุรักษ์พื้นที่เกษตรกรรม 
(๕) อนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(๖) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม  ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้

ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท  แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง  และรายการประกอบ
แผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๖ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนก
ประเภทท้ายกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๙  ที่กําหนดไว้เป็นสีเหลือง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 

(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีส้ม  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง 

(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีแดง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก 

(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๑๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  ให้เป็นที่ดินประเภทที่โล่ง 
เพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก   
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา 

(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันศาสนา 

(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๑๐  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ข้อ ๗ ที่ดิ นประเภทที่ อยู่ อาศัยหนาแน่นน้อย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ ดิ นเพื่อการอยู่อาศั ย 
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  
ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 
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ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิดและจําพวก 

ที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่
เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ
สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๔) เล้ียงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า 
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 

(๕) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๖) โรงฆ่าสัตว์ 
(๗) กําจัดมูลฝอย 
(๘) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ัง 

ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง 
เพื่อการคมนาคมทางน้ํา  การสาธารณูปโภค  สะพาน  เขื่อน  รั้ว  หรือกําแพง 

ข้อ ๘ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิดและจําพวก 

ที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่
เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ
สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๔) เล้ียงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า 
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 
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(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) โรงฆ่าสัตว์ 
(๗) กําจัดมูลฝอย 
(๘) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน 

ริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็น 
การก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ํา  การสาธารณูปโภค  สะพาน  เขื่อน  รั้ว  หรือกําแพง 

ข้อ ๙ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อพาณิชยกรรม  การอยู่อาศัย  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่สําหรับ
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดนิประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิดและจําพวก 

ที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

และก๊าซธรรมชาต ิ เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 
(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๔) เล้ียงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า 
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) โรงฆ่าสัตว์ 
(๗) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๘) กําจัดมูลฝอย 
(๙) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือ

เก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่สําหรับ
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิดและจําพวก 

ที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 



หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๗๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   สิงหาคม   ๒๕๕๕ 
 

  

 

(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่
เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ
สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม  เว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดินเพื่อการ

อยู่อาศัย  และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่โครงการทั้งหมด 
(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๘) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถวหรือตึกแถว 
(๙) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 
ที่ดินประเภทนี้  ในบริเวณหมายเลข  ๔.๔  หมายเลข  ๔.๖  หมายเลข  ๔.๙  หมายเลข  ๔.๑๐  

หมายเลข  ๔.๑๑  หมายเลข  ๔.๑๒  และหมายเลข  ๔.๑๓  การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการต่อไปนี้   
ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒๖๓  สายอยุธยา  -  บรรจบทางหลวงหมายเลข  ๓๔๐  (บ้านสาสี)   
และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๑๙  สายทางแยกเข้าบางซ้าย  ให้มีระยะห่างตามแนวขนานริมเขตทาง 
ไม่น้อยกว่า  ๑๐๐  เมตร 

(๑) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๒) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๓) กําจัดมูลฝอย 
(๔) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
ที่ดินประเภทนี้ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

ตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ัง 

ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ํา  การสาธารณูปโภค  สะพาน  เขื่อน  รั้ว  หรือกําแพง 

ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมเฉพาะที่ดิน 
ซ่ึงเป็นของรัฐ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 



หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๗๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   สิงหาคม   ๒๕๕๕ 
 

  

 

ที่ดินประเภทนี้ซ่ึงเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม  การอยู่อาศัย
เกษตรกรรม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เล้ียงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า 

ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 
(๒) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๓) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๔) การอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๕) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
(๖) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 
(๗) กําจัดมูลฝอย 
ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเก่ียวข้อง 

กับการศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติ

ของแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ํา 
การสาธารณูปโภค  สะพาน  เขื่อน  รั้ว  หรือกําแพง 

ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเก่ียวข้อง 
กับการศาสนา  การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติ
ของแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ํา 
การสาธารณูปโภค  สะพาน  เขื่อน  รั้ว  หรือกําแพง 

ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อกิจการของรัฐ  กิจการเก่ียวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์
เท่านั้น 

ข้อ ๑๕ การใชป้ระโยชน์ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย  ก  ๑  ถนนสาย  ก  ๒  ถนนสาย  ข  
และถนนสาย  ค  ตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวง  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การสร้างถนนหรือที่เก่ียวข้องกับถนน  และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
(๒) การสร้างรั้วหรือกําแพง 
(๓) การเกษตรกรรมหรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๙  เมตร  

หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 



หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๗๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   สิงหาคม   ๒๕๕๕ 
 

  

 

(๔) การอยู่อาศัยที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๙  เมตร  หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 
(๕) การอยู่อาศัยที่ไม่ใช่ห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
(๖) การอยู่อาศัยที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดิน 
ข้อ ๑๖ ให้ผู้มีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการในเขต

ผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
ยงยทุธ  วิชัยดิษฐ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒ โรงงานประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การตม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช

(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช ได

(๓) การอัดปอหรือใบยาสูบ ได

(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง ได

     หรือคลังสินคา

(๖) การบด ปน หรือยอยสวนตาง ๆ ของพืชซึ่งมิใชเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได

(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กลวยไม หรือถั่วงอก ได ได ได ได

(๙) การรอน ลาง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม ได ได ได

(๑๐) การถนอมผลิตผลเกษตรกรรมโดยวิธีฉายรังสี ได

(๑๑) การฟกไขโดยใชตูอบ ได

๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวซึ่งมิใชสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การฆาสัตว ได

(๒) การถนอมเนื้อสัตวโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง หรือทําใหเยือกแข็ง ได ได ได ได ได ได

     โดยฉับพลันหรือเหือดแหง

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ

โรงงานจําพวกที่

พ.ศ. ๒๕๕๕

ได

บัญชีทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนบางซาย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนนอย เกษตรกรรมหนาแนนปานกลาง

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว มันสัตว หนังสัตว หรือสารที่สกัด ได ได ได

     จากไขสัตวหรือกระดูกสัตว

(๕) การบรรจุเนื้อสัตวหรือมันสัตวหรือผลิตภัณฑสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว ได

     หรือมันสัตวในภาชนะที่ผนึกและอากาศเขาไมได

(๖) การลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบดสัตวหรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตว ได

(๗) การทําผลิตภัณฑจากไขเพื่อใชประกอบเปนอาหาร เชน ไขเค็ม ไขเยี่ยวมา ได ได ได ได ได ได ได ได

      ไขผง ไขเหลวเยือกแข็ง หรือไขเหลวแชเย็น

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ํานม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทํานมสดใหไรเชื้อหรือฆาเชื้อโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง เชน การพาสเจอรไรส ได

     หรือสเตอริไลส

(๖) การทํานมเปรี้ยวหรือนมเพาะเชื้อ ได ได

๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําอาหารจากสัตวน้ําและบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเขาไมได ได

(๒) การถนอมสัตวน้ําโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง หรือทําใหเยือกแข็ง ได ได ได ได

     โดยฉับพลันหรือเหือดแหง

(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากสัตวน้ํา หนัง หรือไขมันสัตวน้ํา ได

(๕) การลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบดสัตวน้ํา ได

๒

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๕



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม และบรรจุในภาชนะที่ผนึก ได ได ได

     และอากาศเขาไมได

(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไมโดยวิธีกวน ตากแหง ดอง หรือทําใหเยือกแข็ง ได ได ได

     โดยฉับพลันหรือเหือดแหง

๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การสี ฝด หรือขัดขาว ได ได ได ได

(๒) การทําแปง ได ได

(๓) การปนหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได ได

(๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได ได

(๖) การปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชใหเปนเสน แวน หรือแทง ได ได ได

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแปง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การทําขนมปงหรือขนมเคก ได ได ได ได ได ได ได ได

(๒) การทําขนมปงกรอบหรือขนมอบแหง ได ได ได ได ได ได ได ได

(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารจากแปงเปนเสน เม็ด หรือชิ้น ได ได ได ได ได ได ได ได

เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ลําดับที่

๓

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

ชนบทและ



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากออย บีช หญาหวาน หรือพืชอื่น

ที่ใหความหวาน อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําน้ําเชื่อม ได ได ได ได

(๒) การทําน้ําตาลทรายแดง ได ได ได ได

(๕) การทําน้ําตาลกอนหรือน้ําตาลผง ได ได

(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของตนมะพราว ตนตาลโตนด หรือพืชอื่น ๆ ซึ่งมิใชออย ได ได

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๕) การทําเกกฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ ได ได ได ได ได ได

(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไมอัดเม็ด ได ได ได ได ได ได

(๗) การเชื่อมหรือแชอิ่มผลไมหรือเปลือกผลไม หรือการเคลือบผลไมหรือ ได ได ได ได ได

     เปลือกผลไมดวยน้ําตาล

(๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม (Nuts) หรือการเคลือบถั่วหรือเมล็ดผลไม ได ได ได ได ได

     (Nuts) ดวยน้ําตาล กาแฟ โกโก หรือช็อกโกเลต

(๑๑) การทําไอศกรีม ได ได ได ได ได ได

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๖) การทําน้ํามันสลัด ได ได ได ได ได ได

(๗) การบดหรือปนเครื่องเทศ ได ได ได ได ได ได

(๘) การทําพริกปน พริกไทยปน หรือเครื่องแกง ได ได ได ได ได ได

หนาแนนนอย เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๔

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง

๑๑



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด หรือยอยน้ําแข็ง ได ได ได

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตว อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การทําอาหารผสมหรืออาหารสําเร็จรูปสําหรับเลี้ยงสัตว (เฉพาะในบริเวณ ได ได

     ฟารมปศุสัตว)

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล น้ําอัดลม

หรือน้ําแร อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําน้ําดื่ม ได ได ได ได ได ได ได

๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาขาย แห หรืออวน อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การผลิตเชือก ได ได ได ได

(๒) การผลิต ประกอบ หรือซอมแซมตาขาย แห หรืออวน และรวมถึงชิ้นสวนหรือ ได ได ได ได ได ได

     อุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะรอง หรือการแปรรูปไมดวยวิธีอื่นที่คลายคลึงกัน ได

(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหนาตาง บานหนาตาง บานประตู หรือสวนประกอบ ได

     ที่ทําดวยไมของอาคาร

(๔) การทําฝอยไม การบด ปน หรือยอยไม ได

๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใชจากไมไผ หวาย ฟาง ออ กก หรือผักตบชวา ได ได ได ได ได ได

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๕

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม

๑๕

๒๐

๓๔



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๓๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากไมหรือไมกอก อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใชจากไม และรวมถึงชิ้นสวนของ ได ได

     ผลิตภัณฑดังกลาว

(๓) การแกะสลักไม ได ได ได ได

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ

(๑) การพิมพ การทําแฟมเก็บเอกสาร การเย็บเลม ทําปก หรือตบแตงสิ่งพิมพ ได ได ได ได ได ได

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับปุย หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว

(Pesticides) อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๒) การเก็บรักษาหรือแบงบรรจุปุย ได

๔๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสบู เครื่องสําอาง หรือสิ่งปรุงแตงรางกาย

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๓) การทําเครื่องสําอางหรือสิ่งปรุงแตงรางกาย ได ได ได ได

(๔) การทํายาสีฟน ได ได ได ได

๕๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑพลาสติก อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การทําเครื่องมือ เครื่องใช เครื่องเรือน หรือเครื่องประดับ และรวมถึงชิ้นสวน ได

     ของผลิตภัณฑดังกลาว

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่

๔๑

๔๓

๖

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๔) การทําภาชนะบรรจุ เชน ถุงหรือกระสอบ ได ได ได

(๕) การทําพลาสติกเปนเม็ด แทง ทอ หลอด แผน ชิ้น ผง หรือรูปทรงตาง ๆ ได

โรงงานผลิตผลิตภัณฑเครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปนดินเผา หรือเครื่องดินเผา ได ได ได ได

และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกลาว

๕๖ โรงงานผลิตอิฐจากดินเหนียว ได ได ได ได

โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใชที่ทําดวย ได ได ได ได ได

เหล็กหรือเหล็กกลา และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องมือ

หรือเครื่องใชดังกลาว

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะสําหรับใชในการกอสรางหรือติดตั้ง

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางสะพาน ประตูน้ํา ถังน้ํา หรือปลองไฟ ได ได ได ได ได ได

(๒) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางอาคาร ได ได ได ได ได ได

(๔) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการสรางหรือซอมหมอน้ํา ได ได ได ได ได ได

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑๒) การตัด พับ หรือมวนโลหะ ได ได ได ได

(๑๓) การกลึง เจาะ ควาน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป ได ได ได ได

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม

๗

๕๕

๖๑

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องยนต เครื่องกังหัน ได ได ได ได ได ได

และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องยนตหรือเครื่องกังหันดังกลาว

โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรสําหรับใชในการกสิกรรม ได ได ได ได ได ได

หรือการเลี้ยงสัตว และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องจักรดังกลาว

โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน ได ได ได ได ได ได ได ได

เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเลนแผนเสียง เครื่องบันทึกคําบอก

เครื่องบันทึกเสียงดวยเทป เครื่องเลนหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน)

แผนเสียง เทปแมเหล็กที่ไดบันทึกเสียงแลว เครื่องโทรศัพทหรือโทรเลขชนิดมีสาย

หรือไมมีสาย เครื่องสงวิทยุ เครื่องสงโทรทัศน เครื่องรับสงสัญญาณหรือจับสัญญาณ

เครื่องเรดาร ผลิตภัณฑที่เปนตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวของ

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

คาปาซิเตอรหรือคอนเดนเซอรอิเล็กทรอนิกสชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได

(Fixed or Variable Electronic Capacitors or Condensers) เครื่องหรือ

หลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป เครื่องหรือหลอดเอกซเรย

และรวมถึงการผลิตอุปกรณหรือชิ้นสวนสําหรับใชกับเครื่องอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๗๒

๖๖

๖๕

๘

ที่อยูอาศัย ชนบทและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การสราง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพจักรยานยนต ได ได ได ได ได ได ได ได

     จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ

โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมลอเลื่อนที่ขับเคลื่อนดวยแรงคน ได ได ได ได ได ได

หรือสัตวซึ่งมิใชจักรยาน และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑ

ดังกลาว

๙๐ โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําใหบริสุทธิ์ หรือจําหนายน้ําไปยังอาคารหรือโรงงาน ได ได

อุตสาหกรรม

๙๓ โรงงานซอมรองเทาหรือเครื่องหนัง ได ได ได ได

๙๔ โรงงานซอมเครื่องมือไฟฟาหรือเครื่องใชไฟฟาสําหรับใชในบานหรือใชประจําตัว ได ได ได ได

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต รถพวง 

จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของยานดังกลาว อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การซอมแซมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตหรือสวนประกอบของยานดังกลาว ได ได

(๒) การซอมแซมรถพวง จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบ ได ได

     ของยานดังกลาว

(๓) การพนสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได ได

(๔) การลางหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได ได ได

ที่อยูอาศัย ชนบทและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย

๙

๘๐

๗๘



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

โรงงานซอมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําดวยเพชร พลอย ได ได ได ได

ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี

๙๗ โรงงานซอมผลิตภัณฑที่มิไดระบุการซอมไวในลําดับใด ได ได ได ได ได ได ได ได

พาณิชยกรรมและ

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม

๑๐

๙๖

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ

หมายเหตุ       ลําดับท่ี                      หมายถึง          ลําดับท่ีตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 

                   ได                            หมายถึง          สามารถประกอบกิจการโรงงานไดภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยโรงงาน 

                   โรงงานจําพวกท่ี            หมายถึง          จําพวกโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 







รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิตามท่ีไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมชมุชนบางซาย  จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนท่ีดินตามท่ีไดจําแนกประเภท 

ทายกฎกระทรวง  ตามที่กําหนดไวในขอ  ๖  คือ 

๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๙  ท่ีกําหนดไวเปนสีเหลือง  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๑.๑ ดานเหนือ จดแนวเขตเทศบาลตําบลบางซาย  ระหวางหลักเขตที่   ๑   

กับหลักเขตท่ี  ๒ 

  ดานตะวันออก จดถนน  อบจ.  อย.  ๒๐๑๖  (บานบางซาย – บานผักไห)   

ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนคันกั้นน้ําชลประทาน  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนตั้งฉากกับถนนคันกั้นน้ําชลประทาน  ฟากเหนือ  ท่ีจุดซึ่ง 

อยูหางจากถนน  อบจ.  อย.  ๒๐๑๖  (บานบางซาย – บานผักไห)  บรรจบกับถนนคันกั้นน้ําชลประทาน   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนคันกั้นน้ําชลประทาน  เปนระยะ  ๗๕๐  เมตร 

 ๑.๒ ดานเหนือ จดแนวเขตเทศบาลตําบลบางซาย  ระหวางหลักเขตที่   ๑   

กับหลักเขตท่ี  ๒ 

  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  และถนนคันกั้นน้ํา 

ชลประทาน  ฟากเหนือ 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองเจาเจ็ด – บางย่ีหน   

(บางซาย)  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  และถนน  อบจ.  

อย.  ๒๐๑๖  (บานบางซาย – บานผักไห)  ฟากตะวันออก 

 ๑.๓ ดานเหนือ จดถนนคันกั้นน้ําชลประทาน  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองเจาเจ็ด – บางย่ีหน   

(บางซาย)  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนตั้งฉากกับถนนคันกั้นน้ําชลประทาน  ฟากใต  ที่จุดซึ่ง 

อยูหางจากถนนคันกั้นน้ําชลประทานบรรจบกับถนนสาย  ค  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนคันกั้นน้ํา 

ชลประทาน  เปนระยะ  ๔๓๐  เมตร 



 

๒ 

 ๑.๔ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองเจาเจ็ด – บางย่ีหน   

(บางซาย)  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๑๙  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนคันกั้นน้ําชลประทาน  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนตั้งฉากกับถนนคันกั้นน้ําชลประทาน  ฟากเหนือ  ท่ีจุดซึ่ง 

อยูหางจากถนนคันกั้นน้ําชลประทานตัดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๑๙  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 

ตามแนวถนนคันกั้นน้ําชลประทาน  เปนระยะ  ๔๘๐  เมตร 

 ๑.๕ ดานเหนือ จดถนนคันกั้นน้ําชลประทาน  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๑๙  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๑๙  ฟากตะวันตก   

ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนคันกั้นน้ําชลประทานตัดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๑๙  ไปทางทิศใต 

ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๑๙  เปนระยะ  ๖๐๐  เมตร 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๔๑๙ 

 ๑.๖ ดานเหนือ จดถนนคันกั้นน้ําชลประทาน  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับถนนสาย  ข 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองเจาเจ็ด – บางย่ีหน   

(บางซาย)  ฝงเหนือ  ถนนสาย  ข  ฟากตะวันออก  วัดบางซายใน  และถนนสาย  ก  ๑  ฟากตะวันตก 

  ดานตะวันตก จดโรงเรียนชุมชนวัดบางซายนอก  (ปล้ืมอดุลวุฒิราษฎร )   

ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  และวัดบางซายนอก 

 ๑.๗ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  และถนนคันกั้นน้ําชลประทาน  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองกุม  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนคันกั้นน้ํา 

ชลประทาน  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมฝงลํารางคอตัน  ฝงใต 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๑๙  ฟากตะวันออก 

 ๑.๘ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองเจาเจ็ด – บางย่ีหน   

(บางซาย)  ฝงใต  โรงเรียนบางซายวิทยา  (ประสิทธิ์ศิลปากร)  และโรงเรียนวัดบางซายใน 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข   



 

๓ 

  ดานใต จดถนนคันกั้นน้าํชลประทาน  ฟากเหนอื  และโรงเรยีนบางซายวทิยา   

(ประสิทธิ์ศิลปากร) 

  ดานตะวันตก จดคลองกุม  ฝงตะวันออก 

 ๑.๙ ดานเหนือ จดถนนคันกั้นน้ําชลประทาน  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๒ 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนคันกั้นน้ํา 

ชลประทาน   

  ดานตะวันตก จดคลองกุม  ฝงตะวันออก 

๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๔  ที่กําหนดไวเปนสีสม  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๒.๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองเจาเจ็ด – บางย่ีหน   

(บางซาย)  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดสํานักงานเทศบาลตําบลบางซาย  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร   

กับกึ่งกลางคลองเจาเจ็ด – บางย่ีหน  (บางซาย)  และเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนคันกั้นน้ํา 

ชลประทาน 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๑๙  ฟากตะวันออก 

 ๒.๒ ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนคันกั้นน้ํา 

ชลประทาน   

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๑๙  ฟากตะวันออก   

และสํานักงานเกษตรอําเภอบางซาย 

 ๒.๓ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองเจาเจ็ด – บางย่ีหน   

(บางซาย)  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนคันกั้นน้ําชลประทาน  ฟากตะวันออก 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  และสํานักงานเทศบาลตําบลบางซาย 



 

๔ 

 ๒.๔ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองเจาเจ็ด – บางย่ีหน   

(บางซาย)  ฝงใต   

  ดานตะวันออก จดคลองกุม  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดถนนคันกั้นน้ําชลประทาน  ฟากตะวันออก 

  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 

๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๓  ที่กําหนดไวเปนสีแดง  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๓.๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนคันกั้นน้ํา 

ชลประทาน   

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับกึ่งกลางคลองเจาเจ็ด – บางย่ีหน  (บางซาย)  สํานักงานเทศบาล 

ตําบลบางซาย  และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดสํานักงานการประถมศึกษา  และถนนคันกั้นน้ําชลประทาน   

ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๑๙  ฟากตะวันออก 

 ๓.๒ ดานเหนือ จดถนนคันกั้นน้ําชลประทาน  ฟากใต  และที่ทําการไปรษณีย 

อําเภอบางซาย 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ   

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนคันกั้นน้ํา 

ชลประทาน 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๑๙  ฟากตะวันออก 

 ๓.๓ ดานเหนือ จดสํานักงานเทศบาลตําบลบางซาย   

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ 

  ดานใต จดถนนคันกั้นน้ําชลประทาน  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๑๓  ที่กําหนดไวเปนสีเขียว  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๔.๑ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ   

๑,๐๐๐  เมตร  กับกึ่งกลางคลองเจาเจ็ด – บางย่ีหน  (บางซาย)   



 

๕ 

  ดานตะวันออก จดคลองอัญชัญ  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดแนวเขตเทศบาลตําบลบางซาย  ระหวางหลักเขตที่   ๑   

กับหลักเขตที่  ๒  เสนตั้งฉากกับถนนคันกั้นน้ําชลประทาน  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนน  อบจ. อย. ๒๐๑๖   

(บานบางซาย – บานผักไห)  บรรจบกับถนนคันกั้นน้ําชลประทาน  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนว 

ถนนคันกั้นน้ําชลประทาน  เปนระยะ  ๗๕๐  เมตร  และถนนคันกั้นน้ําชลประทาน  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับจังหวัดสุพรรณบุรี 

 ๔.๒ ดานเหนือ จดถนนคันกั้นน้ําชลประทาน  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากกับถนนคันกั้นน้ําชลประทาน  ฟากใต  ท่ีจุดซึ่ง 

อยูหางจากถนนคันกั้นน้ําชลประทานบรรจบกับถนนสาย  ค  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนว 

ถนนคันกั้นน้ําชลประทาน  เปนระยะ  ๔๓๐  เมตร 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองเจาเจ็ด – บางย่ีหน   

(บางซาย)  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับจังหวัดสุพรรณบุร ี

 ๔.๓ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองเจาเจ็ด – บางย่ีหน   

(บางซาย)  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากกับถนนคันกั้นน้ําชลประทาน  ฟากเหนือ  ท่ีจุดซึ่ง 

อยูหางจากถนนคันกั้นน้ําชลประทานตัดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๑๙  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 

ตามแนวถนนคันกั้นน้ําชลประทาน  เปนระยะ  ๔๘๐  เมตร 

  ดานใต จดถนนคันกั้นน้ําชลประทาน  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับจังหวัดสุพรรณบุร ี

 ๔.๔ ดานเหนือ จดถนนคันกั้นน้ําชลประทาน  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๔๑๙  เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๑๙  ฟากตะวันตก  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจาก 

ถนนคันกั้นน้ําชลประทานตัดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๑๙  ไปทางทิศใตตามแนวทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๔๑๙  เปนระยะ  ๖๐๐  เมตร  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๑๙  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๖๓  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับจังหวัดสุพรรณบุร ี



 

๖ 

 ๔.๕ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ   

๑,๐๐๐  เมตร  กับกึ่งกลางคลองเจาเจ็ด – บางย่ีหน  (บางซาย)  และเสนแบงเขตการปกครองระหวาง 

อําเภอบางซายกับอําเภอเสนา 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางอําเภอบางซายกับอําเภอเสนา 

  ดานใต จดถนนคันกั้นน้ําชลประทาน  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  แนวเขต 

เทศบาลตําบลบางซาย  ระหวางหลักเขตที่  ๑  กับหลักเขตที่  ๒  และคลองอัญชัญ  ฝงตะวันออก 

 ๔.๖ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมฝงลํารางคอตัน  ฝงใต   

เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนคันกั้นน้ําชลประทาน  และแนวเขตเทศบาลตําบลบางซาย   

ระหวางหลักเขตที่  ๓  กับหลักเขตที่  ๔ 

  ดานตะวันออก จดคลองกุม  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๖๓  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๑๙  ฟากตะวันออก 

 ๔.๗ ดานเหนือ จดถนนคันกั้นน้ําชลประทาน  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางอําเภอบางซายกับอําเภอเสนา 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองเจาเจ็ด – บางย่ีหน   

(บางซาย)  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๕  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๔.๘ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองเจาเจ็ด – บางย่ีหน   

(บางซาย)  ฝงใต  และโรงเรียนวัดแกวฟา  (ราง) 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางอําเภอบางซายกับอําเภอเสนา 

  ดานใต จดถนนคันกั้นน้ําชลประทาน  ฟากเหนือ  และสํานักงาน 

สหกรณการเกษตร  จํากัด 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๗.๓  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน   



 

๗ 

 ๔.๙ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนคันกั้นน้ํา 

ชลประทาน  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๒  และถนนคันกั้นน้ําชลประทาน   

ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๖๓  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองกุม  ฝงตะวันออก 

 ๔.๑๐ ดานเหนือ จดถนนคันกั้นน้ําชลประทาน  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางอําเภอบางซายกับอําเภอเสนา 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๖๓  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ฟากตะวันออก 

 ๔.๑๑ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๖๓  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท  อย.  ๔๐๐๔  ฟากตะวันตก  และสถานี 

ตํารวจภูธรอําเภอบางซาย 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๖๓   

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับจังหวัดสุพรรณบุรี 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๖.๕  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  และบริเวณ 

หมายเลข  ๗.๔  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน   

 ๔.๑๒ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๖๓  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองกุม  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๖๓   

  ดานตะวันตก จดทางหลวงชนบท  อย.  ๔๐๐๔  ฟากตะวันออก  โรงพยาบาล 

อําเภอบางซาย  ที่วาการอําเภอบางซาย  และสํานักงานสาธารณสุขอําเภอบางซาย 

 ๔.๑๓ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๖๓  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางอําเภอบางซายกับอําเภอเสนา 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๖๓   



 

๘ 

  ดานตะวันตก จดคลองกุม  ฝงตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๗  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน   

๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน  ใหเปนที่ดินประเภทที่โลง   

เพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  คือ  ที่ดินในบริเวณแนวขนานระยะ  ๖  เมตร   

กับคลองเจาเจ็ด – บางย่ีหน  (บางซาย)  ฝงเหนือและฝงใต 

๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๕  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทสถาบันการศึกษา  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๖.๑ โรงเรียนวัดบางซายนอก  (ปล้ืมอดุลวุฒิราษฎร) 

 ๖.๒ โรงเรียนบางซายวิทยา  (ประสิทธิ์ศิลปาการ) 

 ๖.๓ โรงเรียนวัดบางซายใน   

 ๖.๔ โรงเรียนวัดแกวฟา  (ราง) 

 ๖.๕ โรงเรียนวัดคอตัน 

๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๔  ท่ีกําหนดไวเปนสีเทาออน  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทสถาบันศาสนา  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๗.๑ วัดบางซายนอก 

 ๗.๒ วัดบางซายใน 

 ๗.๓ วัดแกวฟา 

 ๗.๔ วัดคลองตัน 

๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๑๐  ท่ีกําหนดไวเปนสีน้ําเงิน  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๘.๑ สํานักงานเทศบาลตําบลบางซาย 

 ๘.๒ สํานักงานการประถมศึกษา 

 ๘.๓ สํานักงานเกษตรอําเภอบางซาย 

 ๘.๔ ที่ทําการไปรษณียอําเภอบางซาย 

 ๘.๕ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเตาเลา 

 ๘.๖ สํานักงานสหกรณการเกษตร  จํากัด 

 ๘.๗ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบางซาย  ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 

และสาธิตการตลาดประจําตําบลแกวฟา   

 ๘.๘ สถานีตํารวจภูธรอําเภอบางซาย 

 ๘.๙ ที่วาการอําเภอบางซาย  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบางซาย 

 ๘.๑๐ โรงพยาบาลอําเภอบางซาย 





รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมชมุชนบางซาย  จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง  แบงเปน  ๓  ขนาด  คือ 

๑. ถนนแบบ  ก  ขนาดเขตทาง  ๑๒.๐๐  เมตร  จํานวน  ๒  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ก  ๑  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  และถนนโครงการ 

กําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนคนักั้นน้ําชลประทาน  ที่บริเวณหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ   

(ถนนสาย  ข)  บรรจบกับถนนคันกั้นน้ําชลประทาน  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนคันกั้นน้ําชลประทาน   

ระยะประมาณ  ๑๘๐  เมตร  ไปทางทิศใตตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๒๔๐  เมตร  ไปทาง 

ทิศตะวันตก  ระยะประมาณ  ๓๙๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๒๘๐  เมตร   

และไปทางทิศเหนือ  ระยะประมาณ  ๒๗๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนคันกั้นน้ําชลประทาน  ท่ีบริเวณหางจาก 

ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ข)  บรรจบกับถนนคันกั้นน้ําชลประทาน  ไปทางทิศตะวันตก 

ตามแนวถนนคันกั้นน้ําชลประทาน  ระยะประมาณ  ๗๕๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๒  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยสุขาภิบาล  ๕  ซอยสุขาภิบาล  ๔   

และซอยสุขาภิบาล  ๗  และถนนโครงการกาํหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๖๓   

ไปทางทิศเหนือตามแนวซอยสุขาภิบาล  ๕  บรรจบกับถนนคันกั้นน้ําชลประทาน  ไปทางทิศเหนือตามแนว 

ซอยสุขาภิบาล  ๔  ระยะประมาณ  ๑๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออก  ระยะประมาณ  ๔๘๐  เมตร   

บรรจบกับซอยสุขาภิบาล  ๗  ไปทางทิศใตตามแนวซอยสุขาภิบาล  ๗  จนบรรจบกับถนนคันกั้นน้ําชลประทาน 

๒. ถนนแบบ  ข  ขนาดเขตทาง  ๑๖.๐๐  เมตร  จํานวน  ๑  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ข  เปนถนนเดมิไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๒๖๓  ท่ีบริเวณหางจากซอยสุขาภิบาล  ๕  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๖๓   

ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๖๓  ระยะประมาณ  ๑,๔๕๐  เมตร  ไปทาง 

ทิศเหนือตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  บรรจบกับถนนคันกั้นน้ําชลประทาน  ไปทางทิศเหนือ 

ตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  จนบรรจบกับถนนคันกั้นน้ําชลประทาน 

๓. ถนนแบบ  ค  ขนาดเขตทาง  ๓๐.๐๐  เมตร  จํานวน  ๑  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ค  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  และถนนโครงการกําหนด 

ใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๑๙  ที่บริเวณทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๑๙   

บรรจบกับคลองเจาเจ็ด - บางย่ีหน  (บางซาย)  ไปทางทิศเหนือขามคลองเจาเจ็ด - บางย่ีหน  (บางซาย)   

ระยะประมาณ  ๑๘๐  เมตร  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนคันกั้นน้ําชลประทาน 



หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๗๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   สิงหาคม   ๒๕๕๕ 
 

  

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่สมควรกําหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม   
ในท้องที่ตําบลปลายกลัด  ตําบลเต่าเล่า  ตําบลบางซ้าย  และตําบลแก้วฟ้า  อําเภอบางซ้าย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ 
ประโยชน์ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อม   
ทั้งน้ี  เพื่อให้บรรลวัุตถุประสงค์ของการผงัเมอืง  และโดยที่มาตรา  ๒๖  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง 
พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  บัญญัติว่า 
การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระทําโดยกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงน้ี 
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