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กฎกระทรวง 
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนผักไห่ - ลาดชะโด  จังหวัดพระนครศรีอยธุยา 

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ .  ๒๕๑๘   
และมาตรา  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 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคบัได้มีกําหนดห้าปี 
ข้อ ๒ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  ในท้องที่ตําบลหน้าโคก  ตําบลหนองน้ําใหญ่  ตําบลลาดน้ําเค็ม  

ตําบลอมฤต  ตําบลผักไห่  ตําบลนาคู  ตําบลจักราช  ตําบลดอนลาน  ตําบลตาลาน  ตําบลลาดชิด  
ตําบลบ้านใหญ่  และตําบลท่าดินแดง  อําเภอผักไห่  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ภายในแนวเขตตามแผนที่
ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๓ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เก่ียวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ 
ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อม 
ในบริเวณแนวเขตตามข้อ  ๒  ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ข้อ ๔ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับและสอดคล้องกับ 
การขยายตัวของชุมชนในอนาคต  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยมีสาระสําคัญดังต่อไปนี้ 
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(๑) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนให้เป็นศูนย์กลางการบริหาร  การปกครอง  พาณิชยกรรม   
การบริการ  การศึกษา  และเป็นศูนย์กลางการผลิตและการบริการทางการเกษตรในระดับอําเภอ 

(๒) ส่งเสริมและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย  พาณิชยกรรม  และการบริการ  ให้สอดคล้องกับ 
การขยายตัวของระบบเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน 

(๓) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอ
และได้มาตรฐาน 

(๔) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  พื้นที่เกษตรกรรม  สภาพแวดล้อม  วัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม  ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท  แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง  และรายการประกอบ
แผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๖ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนก
ประเภทท้ายกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๒๐  ที่กําหนดไว้เป็นสีเหลือง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 

(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๖  ที่กําหนดไว้เป็นสีส้ม  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง 

(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีแดง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก 

(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๒๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๘  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๑๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก   
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา 

(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๑๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันศาสนา 

(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๒๐  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ข้อ ๗ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  สถาบันราชการ  
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน   
ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ   
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ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํ า มันเชื้ อเพลิงและสถานที่ที่ ใช้ ในการเก็บรักษาน้ํ า มันเชื้ อเพลิง   ที่ ไ ม่ ใช่ 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลวและก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(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 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒๙  สายแยกทางหลวง  หมายเลข  ๑  

(หินกอง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข  ๓๔๐  (สุพรรณบุรี)  ทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข  ๓๔๑๒   
สายแยกทางหลวงหมายเลข  ๓๒๖๓  (อยุธยา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข  ๓๔๕๔  (ผักไห่)  และทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข  ๓๔๕๔  สายแยกทางหลวงหมายเลข  ๓๒๕๑  (ชันสูตร) - บรรจบทางหลวงหมายเลข  
๓๒๖๓  (เสนา)  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๐  เมตร 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน
ริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็น 
การก่อสร้างเขื่อน  รั้ว  หรือกําแพง  เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๘ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํ า มันเชื้ อเพลิงและสถานที่ที่ ใช้ ในการเก็บรักษาน้ํ า มันเชื้ อเพลิง   ที่ ไ ม่ ใช่ 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลวและก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามัน 
เชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 
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(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) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) โรงฆ่าสัตว์ 
(๗) กําจัดมูลฝอย 
(๘) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๑๒  สายแยกทางหลวงหมายเลข  ๓๒๖๓  

(อยุธยา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข  ๓๔๕๔  (ผักไห่)  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๕๔   
สายแยกทางหลวงหมายเลข  ๓๒๕๑  (ชันสูตร) - บรรจบทางหลวงหมายเลข  ๓๒๖๓  (เสนา)  ให้มีที่ว่าง 
ตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๐  เมตร 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน
ริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็น 
การก่อสร้างเขื่อน  รั้ว  หรือกําแพง  เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๙ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อพาณิชยกรรม  การอยู่อาศัย  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํ า มันเชื้ อเพลิงและสถานที่ที่ ใช้ ในการเก็บรักษาน้ํ า มันเชื้ อเพลิง   ที่ ไ ม่ ใช่ 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลวและก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามัน
เชื้อเพลิง 

(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 



หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๓๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๕๕ 
 

  

(๗) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๘) กําจัดมูลฝอย 
(๙) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๕๔  สายแยกทางหลวงหมายเลข  ๓๒๕๑  

(ชันสูตร) - บรรจบทางหลวงหมายเลข  ๓๒๖๓  (เสนา)  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  
๑๐  เมตร 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน
ริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็น 
การก่อสร้างเขื่อน  รั้ว  หรือกําแพง  เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํ า มันเชื้ อเพลิงและสถานที่ที่ ใช้ ในการเก็บรักษาน้ํ า มันเชื้ อเพลิง   ที่ ไ ม่ ใช่ 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลวและก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม 
น้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๓) สถานที่บรรจุก๊าซและสถานที่เก็บก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามกฎหมาย   
ว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๙) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถวหรือตึกแถว   

(๑๐) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 
ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑๐  หมายเลข  ๔.๑๕  และหมายเลข  ๔.๒๑  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดิน

เพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน   



หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๓๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๕๕ 
 

  

(๒) คลังน้ํ า มันเชื้ อเพลิงและสถานที่ที่ ใช้ ในการเก็บรักษาน้ํ า มันเชื้ อเพลิง   ที่ ไ ม่ ใช่ 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวและก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามัน
เชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๓) สถานที่บรรจุก๊าซและสถานที่เก็บก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๔) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๕) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) จัดสรรที่ดนิเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๙) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 

(๑๐) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถวหรือตึกแถว   
(๑๑) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 
(๑๒) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๑๓) กําจัดมูลฝอย 
(๑๔) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒๙  สายแยกทางหลวงหมายเลข  ๑  

(หินกอง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข  ๓๔๐  (สุพรรณบุรี)  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๑๒   
สายแยกทางหลวงหมายเลข  ๓๒๖๓  (อยุธยา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข  ๓๔๕๔  (ผักไห่)  และทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข  ๓๔๕๔  สายแยกทางหลวงหมายเลข  ๓๒๕๑  (ชันสูตร) - บรรจบทางหลวงหมายเลข  
๓๒๖๓  (เสนา)  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๐  เมตร 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน
ริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่ 
เป็นการก่อสร้างเขื่อน  รั้ว  หรือกําแพง  เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมเฉพาะที่ดิน 
ซ่ึงเป็นของรัฐ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ที่ดินประเภทนี้ซ่ึงเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม  การอยู่อาศัย  
เกษตรกรรม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น  และห้ามใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 



หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๓๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๕๕ 
 

  

(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน   
(๒) เล้ียงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า 

ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 
(๓) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๔) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๕) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว   
(๖) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก   
ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเก่ียวข้องกับ

การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๑๒  สายแยกทางหลวงหมายเลข  ๓๒๖๓  

(อยุธยา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข  ๓๔๕๔  (ผักไห่)  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๕๔   
สายแยกทางหลวงหมายเลข  ๓๒๕๑  (ชันสูตร) - บรรจบทางหลวงหมายเลข  ๓๒๖๓  (เสนา)  ให้มีที่ว่าง
ตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๐  เมตร 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน
ริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่ 
เป็นการก่อสร้างเขื่อน  รั้ว  หรือกําแพง  เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเก่ียวข้องกับ 
การศาสนา  การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๕๔  สายแยกทางหลวงหมายเลข  ๓๒๕๑  
(ชันสูตร) - บรรจบทางหลวงหมายเลข  ๓๒๖๓  (เสนา)  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  
๑๐  เมตร 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน
ริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็น 
การก่อสร้างเขื่อน  รั้ว  หรือกําแพง  เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการของรัฐ  กิจการเก่ียวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๑๒  สายแยกทางหลวงหมายเลข  ๓๒๖๓  
(อยุธยา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข  ๓๔๕๔  (ผักไห่)  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๕๔   
สายแยกทางหลวงหมายเลข  ๓๒๕๑  (ชันสูตร) - บรรจบทางหลวงหมายเลข  ๓๒๖๓  (เสนา)  ให้มีที่ว่าง 
ตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๐  เมตร 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน
ริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็น 
การก่อสร้างเขื่อน  รั้ว  หรือกําแพง  เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 



หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๓๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๕๕ 
 

  

ข้อ ๑๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงนี้  
ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย  ก  ๓  ถนนสาย  ก  ๔  ถนนสาย  ก  ๕  และถนนสาย  ก  
๑๖  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) การสร้างถนนหรือที่เก่ียวข้องกับถนน  และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 (ข) การสร้างรั้วหรือกําแพง 
 (ค) การเกษตรกรรมหรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๙  เมตร  

หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 
(๒) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย  ก  ๑  ถนนสาย  ก  ๒  ถนนสาย  ก  ๖  ถนนสาย  ก  ๗  

ถนนสาย  ก  ๘  ถนนสาย  ก  ๙  ถนนสาย  ก  ๑๐  ถนนสาย  ก  ๑๑  ถนนสาย  ก  ๑๒  ถนนสาย  ก  ๑๓  
ถนนสาย  ก  ๑๔  ถนนสาย  ก  ๑๕  ถนนสาย  ก  ๑๗  ถนนสาย  ก  ๑๘  ถนนสาย  ก  ๑๙   
ถนนสาย  ก  ๒๐  ถนนสาย  ก  ๒๑  ถนนสาย  ข  ๑  ถนนสาย  ข  ๒  และถนนสาย  ค  ให้ใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) การสร้างถนนหรือที่เก่ียวข้องกับถนน  และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 (ข) การสร้างรั้วหรือกําแพง 
 (ค) การเกษตรกรรมหรือเก่ียวข้องกับการเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๙  เมตร  

หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 
 (ง) การอยู่อาศัยที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๙  เมตร  หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 
 (จ) การอยู่อาศัยที่ไม่ใช่ห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
 (ฉ) การอยู่อาศัยที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดิน 
ข้อ ๑๖ ให้ผู้มีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการใน 

เขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 
 

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

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 
 
 



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การตม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช ได ได

(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช ได ได

(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง ได

     หรือคลังสินคา

(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กลวยไม หรือถั่วงอก ได ได ได ได

(๙) การรอน ลาง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม ได ได ได ได

(๑๑) การฟกไขโดยใชตูอบ ได

๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวซึ่งมิใชสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การฆาสัตว ได

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

     เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง

(๗) การทําผลิตภัณฑจากไขเพื่อใชประกอบเปนอาหาร เชน ไขเค็ม ไขเยี่ยวมา ได ได ได

     ไขผง ไขเหลวเยือกแข็ง หรือไขเหลวแชเย็น

๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

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

     เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง

บัญชีทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนผักไห - ลาดชะโด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ที่ดินประเภท

พ.ศ. ๒๕๕๕

และที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
ชนบทและเกษตรกรรม

ประเภทหรือชนิดของโรงงานลําดับที่

ที่อยูอาศัย

หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

ที่อยูอาศัยพาณิชยกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อยางใดอยางหนึ่ง 

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การสี ฝด หรือขัดขาว ได ได ได ได

(๒) การทําแปง ได ได ได ได

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแปง อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําขนมปงหรือขนมเคก ได ได ได ได

(๒) การทําขนมปงกรอบหรือขนมอบแหง ได ได ได ได

(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารจากแปงเปนเสน เม็ด หรือชิ้น ได ได ได

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๕) การทําเกกฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ ได ได ได ได

(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไมอัดเม็ด ได ได ได ได

(๗) การเชื่อมหรือแชอิ่มผลไมหรือเปลือกผลไม หรือการเคลือบผลไม ได ได ได ได

     หรือเปลือกผลไมดวยน้ําตาล

(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟ ได ได ได ได

(๑๑) การทําไอศกรีม ได ได ได ได

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๗) การบดหรือปนเครื่องเทศ ได ได ได ได

(๘) การทําพริกปน พริกไทยปน หรือเครื่องแกง ได ได ได ได

และที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

๒

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด หรือยอยน้ําแข็ง ได ได ได ได

๑๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตว อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การทําอาหารผสมหรืออาหารสําเร็จรูปสําหรับเลี้ยงสัตว (เฉพาะในบริเวณ ได ได

     ฟารมปศุสัตว)

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล น้ําอัดลม

หรือน้ําแร อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําน้ําดื่ม ได ได ได

๒๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากสิ่งทอซึ่งมิใชเครื่องนุงหม

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้ 

(๑) การทําผลิตภัณฑจากสิ่งทอเปนเครื่องใชในบาน ได ได ได ได

(๒) การทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใชถุงหรือกระสอบพลาสติก ได ได ได ได

(๓) การทําผลิตภัณฑจากผาใบ ได ได ได ได

(๔) การตบแตงหรือเย็บปกถักรอยสิ่งทอ ได ได ได ได

๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาขาย แห หรืออวน อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การผลิตเชือก ได ได ได ได

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

     หรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

พาณิชยกรรม

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

และที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

๓

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะรอง หรือการแปรรูปไมดวยวิธีอื่นที่คลายคลึงกัน ได

(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหนาตาง บานหนาตาง บานประตู หรือ ได

     สวนประกอบที่ทําดวยไมของอาคาร

(๕) การถนอมเนื้อไมหรือการอบไม ได

(๖) การเผาถานจากไม ได

๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใชจากไมไผ หวาย ฟาง ออ กก หรือผักตบชวา ได ได

๓๗ โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากไม แกว ยาง หรือ ได ได

อโลหะอื่นซึ่งมิใชเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากพลาสติกอัดเขารูป 

และรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ

(๑) การพิมพ การทําแฟมเก็บเอกสาร การเย็บเลม ทําปก หรือตบแตงสิ่งพิมพ ได ได

๔๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับปุย หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว

(Pesticides) อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําปุย หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว ได

(๒) การเก็บรักษาหรือแบงบรรจุปุย หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว ได

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

และที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

๔

หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

พาณิชยกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๖๑ โรงงานดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใชที่ทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลา ได ได ได ได

และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องมือหรือเครื่องใชดังกลาว

๖๒ โรงงานดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคาร ได ได ได ได

ที่ทําจากโลหะหรือโลหะเปนสวนใหญ และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณ

ของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงดังกลาว

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะสําหรับใชในการกอสรางหรือติดตั้ง

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางสะพาน ประตูน้ํา ถังน้ํา ได ได ได

     หรือปลองไฟ 

(๒) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางอาคาร ได ได ได

(๕) การทําสวนประกอบสําหรับใชกับระบบเครื่องปรับอากาศ ได ได ได

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะ อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

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

๖๕ โรงงานดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องยนต เครื่องกังหัน และรวมถึงสวนประกอบ ได ได ได ได

หรืออุปกรณของเครื่องยนตหรือเครื่องกังหันดังกลาว

ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

และที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

พาณิชยกรรม

๕

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

ที่อยูอาศัย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



พาณิชยกรรม

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๖๖ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรสําหรับใชในการกสิกรรม ได ได ได ได

หรือการเลี้ยงสัตว และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องจักรดังกลาว

๖๙ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องคํานวณ เครื่องทําบัญชี ได ได

เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับใชในการคํานวณชนิดดิจิตัล

หรือชนิดอนาลอก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกสสําหรับปฏิบัติกับขอมูลที่เกี่ยวของกัน

หรืออุปกรณ (Digital or Analog Computers or Associated Electronic Data

Processing Equipment or Accessories) เครื่องรวมราคาของขาย (Cash Registers)

เครื่องพิมพดีด เครื่องชั่งซึ่งมิใชเครื่องชั่งที่ใชในหองทดลองวิทยาศาสตร 

เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใชเครื่องอัดสําเนาดวยการถายภาพ และรวมถึงสวนประกอบ

หรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

๗๐ โรงงานดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศหรือกาซ เครื่องเปาลม ได ได ได ได

เครื่องปรับหรือถายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตูเย็นหรือเครื่องประกอบตูเย็น

เครื่องขายสินคาอัตโนมัติ เครื่องลาง ซัก ซักแหง หรือรีดผา เครื่องเย็บ เครื่องสงกําลังกล

เครื่องยก ปนจั่น ลิฟต บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร รถพวงสําหรับใชใน

การอุตสาหกรรม รถยกซอนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใชในการ

อุตสาหกรรมหรือสําหรับใชในบานแตผลิตภัณฑนั้นตองไมใชพลังงานไฟฟา และรวมถึง

สวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอยและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

๖

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

ที่อยูอาศัย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๗๑ โรงงานดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑที่ระบุไวในลําดับที่ ๗๐ ได ได ได ได

เฉพาะที่ใชไฟฟา เครื่องยนตไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟา หมอแปลงแรงไฟฟา

เครื่องสับหรือบังคับไฟฟา เครื่องใชสําหรับแผงไฟฟา เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟา

เครื่องสงหรือจําหนายไฟฟา เครื่องสําหรับใชบังคับไฟฟา หรือเครื่องเชื่อมไฟฟา

๗๒ โรงงานดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน เครื่องกระจายเสียง ได ได ได ได

หรือบันทึกเสียง เครื่องเลนแผนเสียง เครื่องบันทึกคําบอก เครื่องบันทึกเสียงดวยเทป

เครื่องเลนหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดีทัศน) แผนเสียง เทปแมเหล็กที่ได

บันทึกเสียงแลว เครื่องโทรศัพทหรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไมมีสาย เครื่องสงวิทยุ

เครื่องสงโทรทัศน เครื่องรับสงสัญญาณหรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร ผลิตภัณฑ

ที่เปนตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวของ (Semi - Conductor or Related 

Sensitive Semi - Conductor Devices) คาปาซิเตอรหรือคอนเดนเซอรอิเล็กทรอนิกส

ชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได (Fixed or Variable Electronic Capacitors or 

Condensers) เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือ

เครื่องหรือหลอดเอกซเรย และรวมถึงการผลิตอุปกรณหรือชิ้นสวนสําหรับใชกับ

เครื่องอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

๗๓ โรงงานดัดแปลงเครื่องมือหรือเครื่องใชไฟฟาที่ไมไดระบุไวในลําดับใด และรวมถึง ได ได ได ได

สวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

๗๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การตอ ซอมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอูตอเรือนอกจากเรือยาง ได ได ได

(๒) การทําชิ้นสวนพิเศษสําหรับเรือหรือเครื่องยนตเรือ ได ได ได

โรงงานจําพวกที่

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

และที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง

๗

พาณิชยกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

หนาแนนนอย



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมลอเลื่อนที่ขับเคลื่อนดวยแรงคน ได ได ได ได

หรือสัตวซึ่งมิใชจักรยาน และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑ

ดังกลาว

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเลน เครื่องมือ หรือเครื่องใชที่มิไดระบุไว

ในลําดับอื่น อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําเครื่องเลน (เฉพาะการผลิตสินคาพื้นเมืองและของชํารวย) ได ได ได ได

(๒) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ (เฉพาะการผลิตสินคาพื้นเมือง ได ได ได ได

     และของชํารวย)

(๓) การทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง ได ได ได ได

     (เฉพาะการผลิตสินคาพื้นเมืองและของชํารวย)

(๔) การทํารม ไมถือขนนก ดอกไมเทียม ซิป กระดุม ไมกวาด แปรง ตะเกียง ได ได ได ได

     โปะตะเกียงหรือไฟฟา กลองสูบยาหรือกลองบุหรี่ กนกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก

     (เฉพาะการผลิตสินคาพื้นเมืองและของชํารวย)

(๕) การทําปาย ตรา เครื่องหมาย ปายติดของ หรือเครื่องโฆษณาสินคา ตราโลหะ ได ได ได ได

     หรือยาง แมพิมพลายฉลุ (Stencils) (เฉพาะการผลิตสินคาพื้นเมืองและของชํารวย)  

(๖) การทําแหคลุมผม ชองผม หรือผมปลอม (เฉพาะการผลิตสินคาพื้นเมือง ได ได ได ได

     และของชํารวย)

(๗) การทําผลิตภัณฑจากวัสดุเหลือใชที่มิไดระบุไวในลําดับใด (เฉพาะการผลิตสินคา ได ได ได ได

     พื้นเมืองและของชํารวย)

๙๐ โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําใหบริสุทธิ์ หรือจําหนายน้ําไปยังอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม ได

หนาแนนนอยลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

และที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง

พาณิชยกรรม

โรงงานจําพวกที่

๘

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๙๑ โรงงานบรรจุสินคาในภาชนะโดยไมมีการผลิต อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การบรรจุสินคาทั่วไป ได ได ได ได

๙๒ โรงงานหองเย็น ได ได ได

๙๓ โรงงานซอมรองเทาหรือเครื่องหนัง ได ได ได

๙๔ โรงงานซอมเครื่องมือไฟฟาหรือเครื่องใชไฟฟาสําหรับใชในบานหรือใชประจําตัว ได ได ได

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต รถพวง

จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของยานดังกลาว

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การซอมแซมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตหรือสวนประกอบของยานดังกลาว ได

(๒) การซอมแซมรถพวง จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบ ได

     ของยานดังกลาว

(๓) การพนสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได

(๔) การลางหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได ได ได ได

๙๖ โรงงานซอมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําดวยเพชร พลอย ทองคํา ได ได ได ได

ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี

๙๗ โรงงานซอมผลิตภัณฑที่มิไดระบุการซอมไวในลําดับใด ได ได ได ได

๙๘ โรงงานซักรีด ซักแหง ซักฟอก รีด อัด หรือยอมผา เครื่องนุงหม พรม หรือขนสัตว ได ได ได

ชนบทและเกษตรกรรม
และที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

๙

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

หมายเหต ุ            ลําดับที่                  หมายถึง     ลําดับที่ตามกฎตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

                         โรงงานจําพวกที่       หมายถึง     จําพวกโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 
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รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิตามท่ีไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมชมุชนผักไห – ลาดชะโด  จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนท่ีดินตามท่ีไดจําแนกประเภท 

ทายกฎกระทรวง  ตามที่กําหนดไวในขอ  ๖  คือ 

๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๒๐  ท่ีกําหนดไวเปนสีเหลือง  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๑.๑ ดานเหนือ จดถนนชลประทาน  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากตะวันตก  ถนนสาย  ก  ๒  ฟากเหนือ 

และฟากตะวันตก  และถนนสาย  ก  ๔  ฟากเหนือและฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  โรงเรียนผักไห   

(สุทธาประมุข)  และวัดตึกคชหิรัญศรัทธาราม 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงแมน้ํานอย  ฝงตะวันออก   

และเสนตั้งฉากกับถนนชลประทาน  ฟากใต  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากถนนชลประทานบรรจบกับถนนสาย  ก  ๑   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนชลประทาน  เปนระยะ  ๘๕๐  เมตร 

 ๑.๒ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๔  ฟากใต  และถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันออก   

ฟากใต  และฟากตะวันตก 

  ดานตะวันออก จดถนนคันคลองชลประทานผักไห – ปาโมก  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ก  ๔  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๔  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๓  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๑.๓ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากใต  และเสนตั้งฉากกับถนนชลประทาน   

ฟากใต  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนชลประทานบรรจบกับถนนสาย  ก  ๑  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 

ตามแนวถนนชลประทาน  เปนระยะ  ๘๕๐  เมตร 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงแมน้ํานอย  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดโรงเรียนวัดอมฤต  (สุทธิประสิทธิ์)  และถนนสาย  ก  ๓   

ฟากตะวันตกและฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนผักไห – เสนา  ฟากตะวันออก 



 

๒ 

 ๑.๔ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากใต  ถนนสาย  ก  ๖  ฟากตะวันตก   

และวัดอมฤตสิทธาราม 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงแมน้ํานอย  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองบางคี่  ฝงเหนือ   

โครงการงานสงน้ําและบํารุงรักษาผักไห  ฝายสงน้ําและบํารุงรักษาท่ี  ๒  และถนนสาย  ก  ๖  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนผักไห – เสนา  ฟากตะวันออก 

 ๑.๕ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๔  ฟากใต  คลองบางปลากด  ฝงตะวันตก   

และวัดบานออ 

  ดานตะวันออก จดถนนคันคลองชลประทานผักไห – ปาโมก  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ก  ๗  ฟากเหนือ  และวัดตึกคชหิรัญศรัทธาราม 

  ดานตะวันตก จดคลองบางปลากด  ฝงตะวันออก  และโรงเรียนผักไห  (สุทธาประมุข) 

 ๑.๖ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๙  ฟากใต  เสนขนานระยะ   

๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนคันคลองชลประทานผักไห – ดอนลาน  และสถานีอนามัย  ตําบลหนองน้ําใหญ 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมฝงคลองสงน้ํา  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดถนนคันคลองชลประทานผักไห – ดอนลาน  ฟากเหนือ   

สํานักงานเทศบาลตําบลลาดชะโด  และที่สาธารณประโยชนหนองขาวสาร 

  ดานตะวันตก จดถนนคันคลองชลประทานผักไห – ดอนลาน  ฟากตะวันออก 

 ๑.๗ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๙  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนคันคลองชลประทานผักไห – ดอนลาน  ฟากตะวันตก 

และฟากใต  ถนนสาย  ก  ๑๑  ฟากตะวันตก  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  และเสนตรง 

ที่ลากจากศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตจนบรรจบกับ  คลองลาดปลาดุก 

  ดานตะวันตก จดคลองลาดปลาดุก  ฝงตะวันออก 

 ๑.๘ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๙  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองลาดปลาดุก  ฝงตะวันตกและฝงใต  ถนนสาย  ก  ๙   

ฟากตะวันตก  และเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองลาดชะโด  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองลาดชะโด  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนตั้งฉากกับถนนคันคลองชลประทานผักไห – ดอนลาน   

ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนคันคลองชลประทานผักไห – ดอนลาน  บรรจบกับถนนสาย  ก  ๙   



 

๓ 

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ตามแนวถนนคันคลองชลประทานผักไห – ดอนลาน  เปนระยะ  ๔๕๐  เมตร   

ถนนคันคลองชลประทานผักไห – ดอนลาน  ฟากตะวันออก  และที่สาธารณประโยชนหนองมาบศาลานอย 

 ๑.๙ ดานเหนือ จดวัดตึกคชหิรัญศรัทธาราม  และถนนสาย  ก  ๗  ฟากใต 

และฟากตะวันออก   

  ดานตะวันออก จดถนนคันคลองชลประทานผักไห – ปาโมก  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ก  ๑๐  ฟากเหนือ  และหนองน้ําสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงแมน้ํานอย  ฝงตะวันออก   

และคลองบางปลากด  ฝงตะวันออก 

 ๑.๑๐ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองบางคี่  ฝงใต   

และวัดชีโพน 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงแมน้ํานอย  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ก  ๑๐  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๘  ฟากตะวันออก  ซอยเทศบาล  ๑๓  ฟากเหนือ   

และโครงการงานสงน้ําและบํารุงรักษาผักไห  ฝายสงน้ําและบํารุงรักษาท่ี  ๒ 

 ๑.๑๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองบางคี่  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดถนนผักไห – เสนา  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนผักไห – เสนา 

 ๑.๑๒ ดานเหนือ จดถนนคันคลองชลประทานผักไห – ดอนลาน  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมฝงคลองสงน้ํา  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองบางคี่  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนตั้งฉากกับถนนคันคลองชลประทานผักไห – ดอนลาน   

ฟากใต  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนคันคลองชลประทานผักไห – ดอนลาน  บรรจบกับถนนสาย  ก  ๑๔   

ไปทางทิศตะวันออก  ตามแนวถนนคันคลองชลประทานผักไห – ดอนลาน  เปนระยะ  ๒๕๐  เมตร 

 ๑.๑๓ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๑๐  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนคันคลองชลประทานผักไห – ปาโมก  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ก  ๑๘  ฟากเหนือ 



 

๔ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๑๘  ฟากตะวันออก  ถนนสาย  ก  ๗  ฟากเหนือ 

และฟากตะวันออก  คลองบางกุง  ฝงเหนือ  และเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงแมน้ํานอย  ฝงตะวันออก 

 ๑.๑๔ ดานเหนือ จดคลองบางกุง  ฝงใต  ถนนสาย  ก  ๗  ฟากตะวันตก  และฟากใต   

และถนนสาย  ก  ๑๘  ฟากตะวันตกและฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนคันคลองชลประทานผักไห – ปาโมก  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ก  ๑๙  ฟากเหนือและฟากตะวันตก  และถนนสาย  ก  ๒๐   

ฟากตะวันตก 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๑๒  ฟากตะวันออก  เสนขนาน 

ระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงแมน้ํานอย  ฝงตะวันออก  โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห  (เวชพันธุอนุสรณ)  และสํานักงาน 

การประปาผักไห 

 ๑.๑๕ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองบางคี่  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมฝงคลองบางคี่  ฝงใต   

ที่จุดซึ่งคลองบางคี่บรรจบกับคลองสงน้ํา  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวคลองบางคี่  เปนระยะ  ๒๐๐  เมตร 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมฝงคลองบางคี่  ฝงใต   

และโรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 

  ดานตะวันตก จดลํารางสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฝงใต 

 ๑.๑๖ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองบางคี่  ฝงใต   

และโรงฆาสัตว  เทศบาลตําบลผักไห 

  ดานใต จดลํารางสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองลาดชะโด  ฝงตะวันออก 

 ๑.๑๗ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๑๙  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนคันคลองชลประทานผักไห – ปาโมก  ฟากตะวันตก   

และสํานักงานเกษตรอําเภอผักไห 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๑๒  ฟากเหนือ  และ 

โรงพยาบาลผักไห 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๒๐  ฟากตะวันออก  และถนนสาย  ก  ๑๙   

ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๕.๘  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน 



 

๕ 

 ๑.๑๘ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนผักไห – เสนา   

และถนนสาย  ข  ๑  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากตะวันตก  ถนนผักไห – เสนา  ฟากใต   

และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๑๒  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงแมน้ํานอย  ฝงตะวันตก   

โรงเรียนวัดตาลานเหนือ  วัดตาลานเหนือ  สถานีตํารวจภูธรอําเภอผักไห  และถนนผักไห – เสนา  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองบานใหม  ฝงตะวันออก 

 ๑.๑๙ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงแมน้ํานอย  ฝงตะวันออก   

และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๑๒  ฟากตะวันตก 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๒๑  ฟากตะวันตก  ศูนยการเรียนชุมชนตาลาน   

ที่ทําการกองทุนหมูบานหัวหาด  และท่ีทําการกองทุนหมูบานปากคลอง 

  ดานใต จดสถานีอนามัยตําบลบานใหญ   

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงแมน้ํานอย  ฝงตะวันออก 

 ๑.๒๐ ดานเหนือ จดถนนผักไห – เสนา  ฟากใต  และวัดตาลานเหนือ 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงแมน้ํานอย  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองลาดชิต  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองบานใหม  ฝงตะวันออก 

๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๖  ที่กําหนดไวเปนสีสม  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๒.๑ ดานเหนือ จดโครงการงานสงน้ําและบํารุงรักษาผักไห  ฝายสงน้ําและ 

บํารุงรักษาที่  ๒  และซอยเทศบาล  ๑๓  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๘  ฟากตะวันตก  ถนนสาย  ก  ๑๐  ฟากใต   

และเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงแมน้ํานอย  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองมะขามเทศ  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนผักไห – เสนา  ฟากตะวันออก 

 ๒.๒ ดานเหนือ จดถนนคันคลองชลประทานผักไห – ดอนลาน  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๑๒  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองบางคี่  ฝงเหนือ   

และคลองลาดปลาดุก  ฝงเหนือ 



 

๖ 

  ดานตะวันตก จดเสนตรงที่ลากจากศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตจนบรรจบกับคลองลาดปลาดุก  ฝงตะวันตก  ถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ   

ฟากตะวันออก  และถนนสาย  ก  ๑๑  ฟากตะวันออก 

 ๒.๓ ดานเหนือ จดถนนคันคลองชลประทานผักไห – ดอนลาน  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากกับถนนคันคลองชลประทานผักไห – ดอนลาน  ฟากใต   

ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนคันคลองชลประทานผักไห – ดอนลาน  บรรจบกับถนนสาย  ก  ๑๔  ไปทาง 

ทิศตะวันออก  ตามแนวถนนคันคลองชลประทานผักไห – ดอนลาน  เปนระยะ  ๒๕๐  เมตร 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองบางคี่  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนตรงท่ีลากจากเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองบางคี่   

ฝงเหนือ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับถนนสาย  ก  ๑๔  และถนนสาย  ก  ๑๔   

ฟากตะวันออก 

 ๒.๔ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนผักไห – เสนา  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ค  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๑๑  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๒.๕ ดานเหนือ จดถนนสาย  ค  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนผักไห – เสนา  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันออก 

 ๒.๖ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต  และวัดโพธิ์ผักไห 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงแมน้ํานอย  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๑๒  ฟากตะวันออก 

  ดานตะวันตก จดถนนผักไห – เสนา  ฟากตะวันออก 

๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๕  ที่กําหนดไวเปนสีแดง  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๓.๑ ดานเหนือ จดถนนคันคลองชลประทานผักไห – ดอนลาน  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๑๔  ฟากตะวันตก 



 

๗ 

  ดานใต จดถนนสาย  ก  ๑๔  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดโรงเรียนวัดลาดชะโด  (ประกาศวิทยาคาร) 

 ๓.๒ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๑๔  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนตรงที่ลากจากถนนสาย  ก  ๑๔  ฟากตะวันออก  ไปทาง 

ทิศตะวันตกเฉียงใตจนบรรจบกับเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองบางคี่ 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองบางคี่  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดลํารางสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฝงตะวันออก 

 ๓.๓ ดานเหนือ จดคลองมะขามเทศ  ฝงใต  สถานีตํารวจภูธรตําบลจักราช   

ถนนสาย  ก  ๘  ฝงใต  และถนนสาย  ก  ๑๖  ฟากตะวันออก 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงแมน้ํานอย  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดท่ีวาการอําเภอผักไห  และศาลาประชาคมผักไห  และถนนสาย  ก  ๑๖   

ฟากตะวันตกและฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนผักไห – เสนา  ฟากตะวันออก 

 ๓.๔ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงแมน้ํานอย  ฝงตะวันตก 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงแมน้ํานอย  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดวัดโพธิ์ผักไห 

  ดานตะวันตก จดที่วาการอําเภอผักไห  และศาลาประชาคมผักไห 

 ๓.๕ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๑๖  ฟากใตและฟากตะวันออก  ที่วาการอําเภอผักไห   

และศาลาประชาคมผักไห 

  ดานตะวันออก จดวัดโพธิ์ผักไห  และโรงเรียนวัดโพธิ์  (ผักไหวิทยาคาร) 

  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนผักไห – เสนา  ฟากตะวันออก 

๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๒๕  ที่กําหนดไวเปนสีเขียว  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๔.๑ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางอําเภอผักไห  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  กับอําเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอางทอง 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางตําบลหนาโคก  กับตําบลโคกชาง 



 

๘ 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๙  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๕๔  ฟากตะวันออก 

 ๔.๒ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางอําเภอผักไห  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  กับอําเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอางทอง 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๕๔  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๙  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองสงน้ํา  ฝงตะวันออก 

 ๔.๓ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๙  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางตําบลหนาโคก  กับตําบลโคกชาง  และเสนตั้งฉากกับถนนชลประทาน  ฟากเหนือ   

ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนชลประทานบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตามแนวถนนชลประทาน  เปนระยะ  ๓๐๐  เมตร 

  ดานใต จดถนนชลประทาน  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนชลประทาน  ฟากตะวันออก 

 ๔.๔ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๙  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนชลประทาน  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนตั้งฉากกับถนนชลประทาน  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยูหางจาก 

ถนนชลประทานบรรจบกับถนนสาย  ก  ๑  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนชลประทาน   

เปนระยะ  ๘๕๐  เมตร 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงแมน้ํานอย  ฝงตะวันออก 

 ๔.๕ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๙  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงแมน้ํานอย  ฝงตะวันตก   

วัดหนาโคก  โรงเรียนวัดหนาโคก  (วิสุทธิศึกษา)  สถานีอนามัยตาํบลหนาโคก  และที่ทําการองคการบริหาร 

สวนตําบลหนาโคก 

  ดานใต จดเสนตั้งฉากกับถนนชลประทาน  ฟากตะวันตก  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจาก 

ถนนชลประทานบรรจบกับถนนสาย  ก  ๑  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนชลประทาน   

เปนระยะ  ๘๕๐  เมตร  และถนนสาย  ก  ๓  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนผักไห – เสนา  ฟากตะวันออก  และทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๔๕๔  ฟากตะวันออก 



 

๙ 

 ๔.๖ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๙  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๕๔  ฟากตะวันตก  และถนน 

ผักไห – เสนา  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนคันคลองชลประทานผักไห – ดอนลาน  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองบานใหม  ฝงตะวันออก 

 ๔.๗ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางอําเภอผักไห  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  กับอําเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอางทอง 

  ดานตะวันออก จดคลองสงน้ํา  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๙  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนคันคลองชลประทานผักไห – ดอนลาน  ฟากเหนือ   

ถนนชลประทาน  ฟากตะวันออก  ศูนยพัฒนาสภาตําบลหนองน้ําใหญ  และที่ทําการหมูบานลาดปลาดุก 

 ๔.๘ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๙  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองบานใหม  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดถนนคันคลองชลประทานผักไห – ดอนลาน  ฟากเหนือ   

เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมคลองสงน้าํ  ฝงตะวันตก  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง 

ถนนคันคลองชลประทานผักไห – ดอนลาน  และสถานีอนามัยตําบลหนองน้ําใหญ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนคันคลอง 

ชลประทานผักไห – ดอนลาน 

 ๔.๙ ดานเหนือ จดถนนชลประทาน  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ   

๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ 

  ดานใต จดถนนคันคลองชลประทานผักไห – ปาโมก  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันออก  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ   

ฟากใตและฟากตะวันออก  คลองบางปลากด  ฝงเหนือ  และถนนสาย  ก  ๑  ฟากตะวันออก 

 ๔.๑๐ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนตั้งฉากระยะ   

๑,๐๐๐  เมตร  กับถนนคันคลองชลประทานผักไห – ปาโมก  ฟากใต  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนคันคลอง 

ชลประทานผักไห – ปาโมก  บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตามแนวถนนคันคลองชลประทานผักไห – ปาโมก  เปนระยะ  ๓๐๐  เมตร 



 

๑๐ 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ   

๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนคันคลองชลประทานผักไห – ปาโมก 

  ดานใต จดคลองบางกุง  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนคันคลองชลประทานผักไห – ปาโมก  ฟากตะวันออก   

ท่ีทําการชุมชนประดิษฐศีลคุณรวมมือพัฒนา  ศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชนที่  ๑๗  ที่ทําการเครือขาย 

กองทุนหมูบานตําบลอมฤต  และที่ทําการกองทุนหมูบานบานออ  (ราง) 

 ๔.๑๑ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๙ 

  ดานตะวันออก จดคลองลาดปลาดกุ  ฝงตะวันตก  และถนนคันคลองชลประทาน 

ผักไห – ดอนลาน  ฟากใต 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๙  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนตั้งฉากระยะ   

๕๐๐  เมตร  กับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๙  ฟากเหนือ  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๒๙  บรรจบกับถนนคันคลองชลประทานผักไห – ดอนลาน  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวทางหลวง 

แผนดินหมายเลข  ๓๒๙  เปนระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร 

 ๔.๑๒ ดานเหนือ จดถนนคันคลองชลประทานผักไห – ดอนลาน  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนผักไห – เสนา  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองบางคี่  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมฝงคลองสงน้ํา  ฝงตะวันตก 

 ๔.๑๓ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๙  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนคันคลองชลประทานผักไห – ดอนลาน  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนคันคลองชลประทานผักไห – ดอนลาน  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนตั้งฉากระยะ   

๓,๒๐๐  เมตร  กับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๙  ฟากใต  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๒๙  บรรจบกับถนนคันคลองชลประทานผักไห – ดอนลาน  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวทางหลวง 

แผนดินหมายเลข  ๓๒๙  เปนระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร 

 ๔.๑๔ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมฝงคลองบางคี่  ฝงใต   

และเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองบางคี่  ฝงใต 



 

๑๑ 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนผักไห – เสนา   

และถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ค  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองลาดชิต  ฝงตะวันออก 

 ๔.๑๕ ดานเหนือ จดคลองบางกุง  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ   

๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนคันคลองชลประทานผักไห – ปาโมก 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๑๒  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนคันคลองชลประทานผักไห – ปาโมก  ฟากตะวันออก 

 ๔.๑๖ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองลาดชะโด  ฝงใต   

ลํารางสาธารณะไมปรากฏช่ือ  ฝงใต  ถนนสาย  ค  ฟากตะวันตก  โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี  วัดจักราช   

และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมฝงคลองบางคี่  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองลาดชิต  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจากคลองลาดชิต   

ฝงตะวันตก  ที่จุดซึ่งบรรจบกับเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๕๔   

ไปทางทิศตะวันตก  จนบรรจบกับแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนตั้งฉากระยะ  ๓,๒๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๙ 

  ดานตะวันตก จดลํารางหมอนทอง  ฝงตะวันออก 

 ๔.๑๗ ดานเหนือ จดถนนคันคลองชลประทานผักไห – ดอนลาน  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากกับถนนคันคลองชลประทานผักไห – ดอนลาน   

ฟากใต  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนคันคลองชลประทานผักไห – ดอนลาน  บรรจบกับถนนสาย  ก  ๙  ไปทาง 

ทิศตะวันตกเฉียงใต  ตามแนวถนนคันคลองชลประทานผักไห – ดอนลาน  เปนระยะ  ๔๕๐  เมตร 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองลาดชะโด  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนตั้งฉากระยะ   

๓,๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๙  ฟากใต  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๒๙  บรรจบกับถนนคันคลองชลประทานผักไห – ดอนลาน  ไปทางทิศตะวันตก  ตามแนวทางหลวง 

แผนดินหมายเลข  ๓๒๙  เปนระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร 



 

๑๒ 

 ๔.๑๘ ดานเหนือ จดถนนสาย  ค  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันตกและฟากเหนือ  เสนขนานระยะ   

๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนผักไห – เสนา  คลองบานใหม  ฝงตะวันตก  ถนนผักไห – เสนา  ฟากเหนือ 

และฟากตะวันตก  และคลองลาดชิต  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจากคลองลาดชิต   

ฝงตะวันตก  ที่จุดซึ่งบรรจบกับเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๕๔   

ไปทางทิศตะวันตก  จนบรรจบกับคลองลาดชิต  ฝงตะวันออก 

  ดานตะวันตก จดคลองลาดชิต  ฝงตะวันออก 

 ๔.๑๙ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองลาดชะโด  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดลํารางหมอนทอง  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจากคลองลาดชิต   

ฝงตะวันตก  ที่จุดซึ่งบรรจบกับเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๕๔   

ไปทางทิศตะวันตก  จนบรรจบกับแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนตั้งฉากระยะ  ๓,๒๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๙ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนตั้งฉากระยะ   

๓,๒๐๐  เมตร  กับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๙  ฟากใต  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๒๙  บรรจบกับถนนคันคลองชลประทานผักไห – ดอนลาน  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวทางหลวง 

แผนดินหมายเลข  ๓๒๙  เปนระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร 

 ๔.๒๐ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๑๒  ฟากตะวันตกและฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนคันคลองชลประทานผักไห – ปาโมก  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ก  ๒๑  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๒๑  ฟากตะวันออก 

 ๔.๒๑ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๑๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนตรงท่ีลากจาก 

ศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๑๒  ท่ีจุดซึ่งเปนเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง 

ถนนคันคลองชลประทานผักไห – ปาโมก  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตจนบรรจบกับแนวเขตผังเมืองรวมดานใต   

ซึ่งเปนเสนตัง้ฉากระยะ  ๘๐๐  เมตร  กับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๕๔  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยูหางจาก 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๕๔  บรรจบกับคลองสงน้ํา  ไปทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใต   

ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๕๔  เปนระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร 



 

๑๓ 

  ดานใต จดถนนชลประทาน  ฟากตะวันออกและฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนคันคลองชลประทานผักไห – ปาโมก  ฟากตะวันออก 

 ๔.๒๒ ดานเหนือ จดคลองบานใหม  ฝงตะวันตก  คลองลาดชิต  ฝงใต  และเสนขนาน 

ระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงแมน้ํานอย  ฝงตะวันตก 

  ดานตะวันออก จดวัดตาลานใต 

  ดานใต จดถนนผักไห – เสนา  ฟากเหนือ  และทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๔๕๔  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดสถานีอนามัยตําบลลาดชิด  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล 

ลาดชิด  วัดลาดชิด  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๕๔  ฟากตะวันออกและฟากใต 

 ๔.๒๓ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๕๔  ฟากตะวันตกและฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนผักไห – เสนา  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมอืงรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนตั้งฉากระยะ  ๕๐๐  เมตร   

กับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๕๔  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๕๔   

บรรจบกับคลองสงน้ํา  ไปทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใต  ตามแนวทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๔๕๔  เปนระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๕๔  และคลองลาดชิต  ฝงตะวันออก 

 ๔.๒๔ ดานเหนือ จดถนนชลประทาน  ฟากใตและฟากตะวันตก 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมอืงรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนตั้งฉากระยะ  ๘๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๕๔  ฟากตะวันออก  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๔๕๔  บรรจบกับคลองสงน้ํา  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๕๔   

เปนระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงแมน้ํานอย  ฝงตะวันออก   

วัดยานอางทอง  (จุฬาโลก)  โรงเรียนวัดยานอางทอง  (นิยมประมุข)  และสถานีอนามัยตําบลบานใหญ   

 ๔.๒๕ ดานเหนือ จดวัดตาลานใต  และโรงเรียนวัดตาลานใต  (เจริญวิทยา) 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงแมน้ํานอย  ฝงตะวันตก   

คลองสงน้ํา  ฝงตะวันตก  และโครงการงานสงน้ําและบํารุงรักษาผักไห  ฝายสงน้ําและบํารุงรักษาท่ี  ๒ 



 

๑๔ 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมอืงรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนตั้งฉากระยะ  ๘๐๐  เมตร   

กับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๕๔  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๕๔   

บรรจบกับคลองสงน้าํ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๕๔  เปนระยะ   

๑,๐๐๐  เมตร 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๕๔  ฟากตะวันออก   

และถนนผักไห – เสนา  ฟากตะวันออก 

๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๘  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออน  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๕.๑ เสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงแมน้ํานอยท้ังสองฝง 

 ๕.๒ เสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองบางคี่ทั้งสองฝง 

 ๕.๓ ที่สาธารณประโยชนหนองขาวสาร 

 ๕.๔ หนองน้ําสาธารณะ 

 ๕.๕ ที่สาธารณประโยชนหนองมาบศาลานอย 

 ๕.๖ ลานอเนกประสงค 

 ๕.๗ เสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองลาดชะโดท้ังสองฝง 

 ๕.๘ คลองขุด 

๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๑๕  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทสถาบันการศึกษา  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๖.๑ โรงเรียนวัดหนาโคก  (วิสุทธิศึกษา) 

 ๖.๒ โรงเรียนวัดคงษา  (ประชา – รัฐอุปถัมภ) 

 ๖.๓ โรงเรียนวัดอมฤต  (สุทธิประสิทธิ์) 

 ๖.๔ โรงเรียนวัดบานออ  (บานออวิทยาคาร) 

 ๖.๕ โรงเรียนผักไห  (สุทธาประมุข) 

 ๖.๖ โรงเรียนวัดชีโพนสามัคคีนฤมิต   

 ๖.๗ โรงเรียนวัดลาดชะโด  (ประกาศวิทยาคาร) 

 ๖.๘ โรงเรียนวัดลาดชะโด 

 ๖.๙ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 

 ๖.๑๐ โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห  (เวชพันธุอนุสรณ) 



 

๑๕ 

 ๖.๑๑ โรงเรียนวัดโพธิ์  (ผักไหวิทยาคาร) 

 ๖.๑๒ โรงเรียนวัดตาลานเหนือ 

 ๖.๑๓ โรงเรียนวัดลาดชิด  (ลาดชิดวิทยาคาร) 

 ๖.๑๔ โรงเรียนวัดตาลานใต  (เจริญวิทยา) 

 ๖.๑๕ โรงเรียนวัดยานอางทอง  (นิยมประมุข) 

๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๑๓  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทสถาบันศาสนา  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๗.๑ วัดหนาโคก 

 ๗.๒ วัดคงษาสุทธาราม 

 ๗.๓ วัดอมฤตสิทธาราม 

 ๗.๔ วัดบานออ 

 ๗.๕ วัดตึกคชหิรัญศรัทธาราม 

 ๗.๖ วัดชีโพน 

 ๗.๗ วัดดุสิตราชมัจฉา  (วัดลาดชะโด) 

 ๗.๘ วัดจักราช 

 ๗.๙ วัดโพธิ์ผักไห 

 ๗.๑๐ วัดตาลานเหนือ 

 ๗.๑๑ วัดลาดชิด 

 ๗.๑๒ วัดตาลานใต 

 ๗.๑๓ วัดยานอางทอง  (จุฬาโลก) 

๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๒๐  ท่ีกําหนดไวเปนสีน้ําเงิน  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๘.๑ สถานีอนามัยตําบลหนาโคก  และที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหนาโคก 

 ๘.๒ ศูนยพัฒนาสภาตําบลหนองน้ําใหญ  และที่ทําการหมูบานลาดปลาดุก 

 ๘.๓ สถานีอนามัยตําบลอมฤต 

 ๘.๔ ที่ทําการชุมชนประดิษฐศีลคุณรวมมือพัฒนา  ศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชนท่ี  ๑๗   

ที่ทําการเครือขายกองทุนหมูบานตําบลอมฤต  และที่ทําการกองทุนหมูบานบานออ  (ราง) 

 ๘.๕ โครงการงานสงน้ําและบํารุงรักษาผักไห  ฝายสงน้ําและบํารุงรักษาท่ี  ๒ 



 

๑๖ 

 ๘.๖ สถานีอนามัยตําบลหนองน้ําใหญ 

 ๘.๗ สํานักงานเทศบาลตําบลลาดชะโด 

 ๘.๘ สถานีตํารวจภูธรตําบลจักราช 

 ๘.๙ โรงฆาสัตว  เทศบาลตําบลผักไห 

 ๘.๑๐ ที่วาการอําเภอผักไห  และศาลาประชาคมผักไห 

 ๘.๑๑ สํานักงานเทศบาลตําบลผักไห 

 ๘.๑๒ สํานักงานการประปาผักไห 

 ๘.๑๓ สํานักงานเกษตรอําเภอผักไห 

 ๘.๑๔ โรงพยาบาลผักไห 

 ๘.๑๕ สถานีตํารวจภูธรอําเภอผักไห 

 ๘.๑๖ ศูนยการเรียนชุมชนตาลาน  ที่ทําการกองทุนหมูบานหัวหาด  และที่ทําการกองทุน 

หมูบานปากคลอง   

 ๘.๑๗ สถานีอนามัยตําบลลาดชิด  และท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลลาดชิด 

 ๘.๑๘ สถาบันการเงินชุมชนบานใหญ   

 ๘.๑๙ สถานีอนามัยตําบลบานใหญ   

 ๘.๒๐ โครงการงานสงน้ําและบํารุงรักษาผักไห  ฝายสงน้ําและบํารุงรักษาท่ี  ๒ 

 





รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมชมุชนผักไห – ลาดชะโด  จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง  แบงเปน  ๓  ขนาด  คือ 

๑. ถนนแบบ  ก  ขนาดเขตทาง  ๑๒.๐๐  เมตร  จํานวน  ๒๑  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ก  ๑  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  เริ่มตนจากถนนเดิม 

ไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๒)  ที่บริเวณหางจากถนนเดิมไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๒)  บรรจบกับ 

ถนนคันคลองชลประทานผักไห – ปาโมก  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิมไมปรากฏชื่อ   

(ถนนสาย  ก  ๒)  ระยะประมาณ  ๒๖๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิมไมปรากฏชื่อ   

ระยะประมาณ  ๒๒๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนชลประทาน 

 ถนนสาย  ก  ๒  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  เริ่มตนจากถนนคันคลอง 

ชลประทานผักไห – ปาโมก  ที่บริเวณหางจากซอยเทศบาล  ๒๘  บรรจบกับถนนคันคลองชลประทานผักไห –  

ปาโมก  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนคันคลองชลประทานผักไห – ปาโมก  ระยะประมาณ   

๙๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ทิศตะวันตก  และทิศใตตามแนวถนนเดิมจนบรรจบกับ 

ซอยเทศบาล  ๒๘  ที่บริเวณหางจากซอยเทศบาล  ๒๘  บรรจบกับถนนคันคลองชลประทานผักไห – ปาโมก   

ไปทางทิศตะวันตกตามแนวซอยเทศบาล  ๒๘  ระยะประมาณ  ๖๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๓  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยเทศบาล  ๑๖  และซอย 

เทศบาล  ๑๕  เริ่มตนจากถนนผักไห – เสนา  ที่บริเวณซอยเทศบาล  ๑๖  (ถนนสาย  ก  ๓)  บรรจบกับ 

ถนนผักไห – เสนา  ไปทางทิศตะวันออก  ทิศตะวันออกเฉียงใต  ทิศตะวันตกเฉียงใต  และทิศตะวันตก 

ตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบถนนผักไห – เสนา  ที่บริเวณซอยเทศบาล  ๑๕  (ถนนสาย  ก  ๓)  บรรจบกับ 

ถนนผักไห – เสนา 

 ถนนสาย  ก  ๔  เปนถนนเดมิกาํหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยเทศบาล  ๒๘  และถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  เริ่มตนจากถนนเดิมไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๒)  ที่บริเวณหางจากถนนเดิมไมปรากฏชื่อ   

(ถนนสาย  ก  ๒)  บรรจบกับถนนคันคลองชลประทานผักไห – ปาโมก  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ   

ทิศตะวันตก  และทิศใตตามแนวถนนเดิม  (ถนนสาย  ก  ๒)  ระยะประมาณ  ๘๘๐  เมตร  ไปทาง 

ทิศตะวันตก  ทิศใต  และทิศตะวันออกตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนคันคลองชลประทาน  ผักไห – ปาโมก   



 

๒ 

 ถนนสาย  ก  ๕  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนผักไห – เสนา 

ที่บริเวณหางจากซอยเทศบาล  ๑๖  (ถนนสาย  ก  ๓)  บรรจบกับถนนผักไห – เสนา  ไปทางทิศใต 

ตามแนวถนนผักไห – เสนา  ระยะประมาณ  ๑๔๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ   

๒๖๐  เมตร  จนบรรจบกับซอยเทศบาล  ๑๖  (ถนนสาย  ก  ๓)   

 ถนนสาย  ก  ๖  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยเทศบาล  ๑๔  เริ่มตนจาก 

ซอยเทศบาล  ๑๕  (ถนนสาย  ก  ๓)  ที่บริเวณซอยเทศบาล  ๑๕  (ถนนสาย  ก  ๓)  บรรจบกบัถนนผักไห – เสนา   

ไปทางทิศตะวันออก  ตามแนวซอยเทศบาล  ๑๕  (ถนนสาย  ก  ๓)  ระยะประมาณ  ๑๐๐  เมตร  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงใต  และทิศตะวันตก  ตามแนวซอยเทศบาล  ๑๔  (ถนนสาย  ก  ๖)  จนบรรจบกับ 

ถนนผักไห – เสนา   

 ถนนสาย  ก  ๗  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยเทศบาล  ๒๗  และซอย 

เทศบาล  ๒๕  เริ่มตนจากถนนคันคลองชลประทานผักไห – ปาโมก  ท่ีบริเวณซอยเทศบาล  ๒๗  (ถนนสาย  ก  ๗)   

บรรจบกับถนนคันคลองชลประทานผักไห – ปาโมก  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ทิศตะวันตกเฉียงใต   

และทิศตะวันออกตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนคันคลองชลประทานผักไห – ปาโมก  ที่บริเวณ 

ซอยเทศบาล  ๒๕  (ถนนสาย  ก  ๗)  บรรจบกับถนนคันคลองชลประทานผักไห – ปาโมก 

 ถนนสาย  ก  ๘  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  เริ่มตนจากซอยเทศบาล  ๑๓   

ที่บริเวณซอยเทศบาล  ๑๓  บรรจบกับถนนผักไห – เสนา  ไปทางทิศตะวันออก  ตามแนวซอยเทศบาล  ๑๓   

ระยะประมาณ  ๔๒๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเดิมจนบรรจบกับถนนสาย  ก  ๑๖   

ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ก  ๑๖  บรรจบกับซอยเทศบาล  ๑๒  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนสาย  ก  ๑๖   

ระยะประมาณ  ๑๔๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๙  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  เริ่มตนจากถนนคันคลอง 

ชลประทานผักไห – ดอนลาน  ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๙  ตัดกับถนนคันคลอง 

ชลประทานผักไห – ดอนลาน  ไปทางทิศใตตามแนวถนนคันคลองชลประทาน  ผักไห – ดอนลาน   

ระยะประมาณ  ๑๒๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ทิศใตและทิศตะวันตกตามแนวถนนเดิม   

จนบรรจบกับถนนคันคลองชลประทานผักไห – ดอนลาน  ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๙   

ตัดกับถนนคันคลองชลประทานผักไห – ดอนลาน  ไปทางทิศใตตามแนวถนนคันคลองชลประทานผักไห –  

ดอนลาน  ระยะประมาณ  ๗๖๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๑๐  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  ถนนโครงการ 

กําหนดใหกอสรางใหม  และถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยเทศบาล  ๒๖  เริ่มตนจากถนนสาย  ก  ๘   



 

๓ 

ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ก  ๘  บรรจบกับซอยเทศบาล  ๑๓  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนว 

ถนนสาย  ก  ๘  ระยะประมาณ  ๑๔๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม   

ระยะประมาณ  ๑๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๑๕๐  เมตร  บรรจบกับถนนเดิม   

และไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนคันคลองชลประทานผักไห – ปาโมก   

 ถนนสาย  ก  ๑๑  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  เริ่มตนจากถนน 

คันคลองชลประทานผักไห – ดอนลาน  ที่บริเวณหางจากถนนสุขาภิบาล  ๔  (ถนนสาย  ก  ๑๓)  บรรจบกับ 

ถนนคันคลองชลประทานผักไห – ดอนลาน  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนคันคลองชลประทาน  ผักไห –  

ดอนลาน  ระยะประมาณ  ๓๘๐  เมตร  ไปทางทิศใตตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๑๕๐  เมตร   

จนบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ 

 ถนนสาย  ก  ๑๒  เปนถนนเดมิกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนสุขาภิบาล  ๓  เริ่มตนจาก 

ถนนคันคลองชลประทานผักไห – ดอนลาน  ไปทางทิศใตตามแนวถนนเดิมจนบรรจบคลองบางคี่ 

 ถนนสาย  ก  ๑๓  เปนถนนเดมิกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนสุขาภิบาล  ๔  เริ่มตนจาก 

ถนนคันคลองชลประทานผักไห – ดอนลาน  ไปทางทิศใตตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๑๔๐  เมตร   

จนบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ 

 ถนนสาย  ก  ๑๔  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  และถนนโครงการ   

กําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนสุขาภิบาล  ๓  (ถนนสาย  ก  ๑๒)  ที่บริ เวณหางจาก 

ถนนสุขาภิบาล  ๓  (ถนนสาย  ก  ๑๒)  บรรจบกับถนนคันคลองชลประทานผักไห – ดอนลาน  ไปทาง 

ทิศใตตามแนวถนนสุขาภิบาล  ๓  (ถนนสาย  ก  ๑๒)  ระยะประมาณ  ๑๖๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออก   

ระยะประมาณ  ๓๐๐  เมตร  บรรจบกับถนนเดิม  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม   

ระยะประมาณ  ๓๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออก  ระยะประมาณ  ๑๘๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนเดิม   

และไปทางทิศเหนือตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนคันคลองชลประทานผักไห – ดอนลาน  ท่ีบริเวณ 

หางจากถนนสุขาภิบาล  ๒  บรรจบกับถนนคันคลองชลประทานผักไห – ดอนลาน  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต 

ตามแนวถนนคันคลองชลประทานผักไห – ดอนลาน  ระยะประมาณ  ๕๗๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๑๕  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนคันคลอง   

ชลประทานผักไห – ดอนลาน  ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๙  ตัดกับถนนคันคลอง 

ชลประทานผักไห – ดอนลาน  ไปทางทิศใตตามแนวถนนคันคลองชลประทานผักไห – ดอนลาน   

ระยะประมาณ  ๔๗๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๓๐๐  เมตร  จนบรรจบกับ 

ถนนเดิมไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๙)  ที่บริเวณหางจากถนนเดิมไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๙)   



 

๔ 

บรรจบกับถนนคันคลองชลประทานผักไห – ดอนลาน  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม 

ไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๙)  ระยะประมาณ  ๔๘๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๑๖  เปนถนนเดมิไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  และถนนเดมิกาํหนดให 

ขยายเขตทาง  คือ  ซอยเทศบาล  ๑๑  เริ่มตนจากถนนผักไห – เสนา  ท่ีบริเวณซอยเทศบาล  ๑๑   

(ถนนสาย  ก  ๑๖)  บรรจบกับถนนผักไห – เสนา  ไปทางทิศตะวันออก  ทิศเหนือ  และทิศตะวันตก   

ตามแนวถนนเดิมไมปรากฏชื่อ  จนบรรจบกับถนนผักไห – เสนา   

 ถนนสาย  ก  ๑๗  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  เริ่มตนจากถนนผักไห –  

เสนา  ที่บริเวณหางจากซอยเทศบาล  ๑๒  บรรจบกับถนนผักไห – เสนา  ไปทางทิศใตตามแนวถนนผักไห –  

เสนา  ระยะประมาณ  ๘๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๑๒๐  เมตร   

บรรจบกับถนนสาย  ก  ๑๖   

 ถนนสาย  ก  ๑๘  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยเทศบาล  ๒๓  และถนนโครงการ 

กําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนคันคลองชลประทานผักไห – ปาโมก  ไปทางทิศตะวันตกตามแนว 

ถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๑๓๐  เมตร  ไปทางทิศเหนือ  ระยะประมาณ  ๒๕๐  เมตร  บรรจบกับ 

ซอยเทศบาล  ๒๕  (ถนนสาย  ก  ๗)  ที่บริเวณซอยเทศบาล  ๒๕  (ถนนสาย  ก  ๗)  บรรจบกับ 

ถนนคันคลองชลประทานผักไห – ปาโมก  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวซอยเทศบาล  ๒๕  (ถนนสาย  ก  ๗)   

ระยะประมาณ  ๑๕๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๑๙  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยเทศบาล  ๒๒  และถนนโครงการ 

กําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนคันคลองชลประทานผักไห – ปาโมก  ไปทางทิศตะวันตกตามแนว 

ถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๒๒๐  เมตร  ไปทางทิศเหนือและทิศตะวันออก  ระยะประมาณ  ๔๒๐  เมตร   

จนบรรจบกับถนนคันคลองชลประทานผักไห – ปาโมก  ที่บริเวณหางจากซอยเทศบาล  ๒๓  (ถนนสาย  ก  ๑๘)   

บรรจบกับถนนคันคลองชลประทานผักไห – ปาโมก  ไปทางทิศใตตามแนวถนนคันคลองชลประทานผักไห –  

ปาโมก  ระยะประมาณ  ๑๕๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๒๐  เปนถนนเดมิกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยเทศบาล  ๒๐  และถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๑๒   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๖๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ   

ระยะประมาณ  ๑๘๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนเดิม  และไปทางทิศเหนือตามแนวถนนเดิมจนบรรจบกับ 

ซอยเทศบาล  ๒๒  (ถนนสาย  ก  ๑๙)   



 

๕ 

 ถนนสาย  ก  ๒๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยเทศบาล  ๑๙  เริ่มตนจาก 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๑๒  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  และทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม   

จนบรรจบกับถนนชลประทาน 

๒. ถนนแบบ  ข  ขนาดเขตทาง  ๑๖.๐๐  เมตร  จํานวน  ๒  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ข  ๑  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนผักไห – เสนา   

ท่ีบริเวณหางจากซอยเทศบาล  ๕  บรรจบกับถนนผักไห – เสนา  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนผักไห – เสนา 

ระยะประมาณ  ๒๓๐  เมตร  ไปทางทิศเหนือ  ระยะประมาณ  ๓๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออก   

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  และทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง 

ถนนผักไห – เสนา  ระยะประมาณ  ๑,๕๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ   

๓๐๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนผักไห – เสนา  ที่บริเวณหางจากซอยเทศบาล  ๑๑  (ถนนสาย  ก  ๑๖)   

บรรจบกับถนนผักไห – เสนา  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ตามแนวถนนผักไห – เสนา  ระยะประมาณ   

๑๐๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๒  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนผักไห – เสนา   

ท่ีบริเวณหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๑๒  บรรจบกับถนนผักไห – เสนา  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต 

ตามแนวถนนผักไห – เสนา  ระยะประมาณ  ๒๒๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ   

๓๐๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาย  ข  ๑ 

๓. ถนนแบบ  ค  ขนาดเขตทาง  ๒๐.๐๐  เมตร  จํานวน  ๑  สาย  คือ 

 ถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  และถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง   

เริ่มตนจากถนนผักไห – เสนา  ที่บริเวณหางจากซอยเทศบาล  ๙  บรรจบกับถนนผักไห – เสนา  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนผักไห – เสนา  ระยะประมาณ  ๗๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต   

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  และทิศเหนือ  ระยะประมาณ  ๖,๒๕๐  เมตร  บรรจบกับถนนเดิม  และไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๓๐๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสุขาภิบาล  ๓   

(ถนนสาย  ก  ๑๒)  ที่บริเวณถนนสุขาภิบาล  ๓  (ถนนสาย  ก  ๑๒)  บรรจบกับคลองบางคี่ฝงใต 



หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๓๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๕๕ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่สมควรกําหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  
ในท้องที่ตําบลหน้าโคก  ตําบลหนองนํ้าใหญ่  ตําบลลาดนํ้าเค็ม  ตําบลอมฤต  ตําบลผักไห่  ตําบลนาคู  ตําบลจักราช  
ตําบลดอนลาน  ตําบลตาลาน  ตําบลลาดชิด  ตําบลบ้านใหญ่  และตําบลท่าดินแดง  อําเภอผักไห่  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือ
ชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ
และสภาพแวดล้อม  ทั้งน้ี  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง  และโดยที่มาตรา  ๒๖  วรรคหน่ึง   
แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๓)  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  บัญญัติว่า  การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระทําโดยกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงน้ี 
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