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กฎกระทรวง 
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครนายก 

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  ในท้องที่จังหวัดนครนายก  ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้าย

กฎกระทรวงนี้ 
ข้อ ๓ กฎกระทรวงนี้มิให้ใช้บังคับในท้องที่ที่มีการประกาศใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ 

ผังเมืองรวม 
ข้อ ๔ กฎกระทรวงนี้มิให้ใช้บังคับแก่พื้นที่ที่ได้ใช้หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ในราชการทหาร 
ข้อ ๕ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง 

ในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เก่ียวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ 
ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อม 
ในบริเวณแนวเขตตามข้อ  ๒  ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามแผน 
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ข้อ ๖ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับและสอดคล้องกับการ
ขยายตัวของชุมชนในอนาคต  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยมีสาระสําคัญดังต่อไปนี้ 
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(๑) ส่งเสริมและพัฒนาเป็นแหล่งรองรับการขยายตัวของเมืองในด้านที่อยู่อาศัยจากกรุงเทพมหานคร 
และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

(๒) ส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดนครนายกให้เป็นเมืองท่องเที่ยวในเชิงนิเวศ 
(๓) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ให้เพียงพอ 

และได้มาตรฐาน 
(๔) ดํารงรักษาพื้นที่ที่มีคุณค่าทางการเกษตรให้เป็นแหล่งผลิตอาหารอย่างพอเพียง  ปลอดภัย  

และเป็นไปตามมาตรฐาน 
(๕) ส่งเสริมและบูรณะฟื้นฟูระบบชุมชนเดิมให้สอดคล้องกับการพัฒนาพื้นที่ใหม่  และรักษาวิถีชีวิต 

ที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 
(๖) ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  และสภาพแวดล้อมที่ มีคุณค่าทางศิลปกรรม  

สถาปัตยกรรม  และประวัติศาสตร์ 
(๗) ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจากการ

แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  อาหาร  หัตถกรรมพื้นบ้าน  และการท่องเที่ยว 
ข้อ ๗ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม  ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ 

ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท  และรายการประกอบแผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้ 
ข้อ ๘ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท

ท้ายกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีชมพู  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทชุมชน 
(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีขาวมีกรอบและเส้น

ทแยงสีเขียว  ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 
(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๙  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  และที่ดิน

ซ่ึงเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกันที่มีหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว 
ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ 

(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก  ให้เป็นที่ดินประเภท
สถาบันการศึกษา 

(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๗  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําตาลอ่อน  ให้เป็นที่ดิน 
ประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 
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ข้อ ๙ ที่ดินประเภทชุมชน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  พาณิชยกรรม  การท่องเที่ยว  
สถาบันการศึกษา  สถาบันศาสนา  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  สําหรับการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวก 

ที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่
เป็นสถานบีริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(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  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
ทดแทนฌาปนสถานในบริเวณสถานที่ที่มีอยู่เดิม 

(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๘) กําจัดมูลฝอย 
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ  ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูง 

ของอาคารไม่เกิน  ๑๕  เมตร  การวัดความสูงของอาคาร  ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า  
สําหรับอาคารทรงจ่ัวหรือป้ันหยา  ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน
ริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็น
การก่อสร้างเพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ที่ดินประเภทนี้ในเขตปฏิรูปที่ดิน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วย 
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเก่ียวข้อง 
กับเกษตรกรรม  การท่องเที่ยว  สถาบันการศึกษา  สถาบันศาสนา  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบ 
ของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต 
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ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวก 

ที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

และก๊าซธรรมชาต ิ เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่
เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

(๔) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
ทดแทนฌาปนสถานในบริเวณสถานที่ที่มีอยู่เดิม 

(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  เว้นแต่เป็นการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยที่มีพื้นที่แปลงย่อย 

ไม่น้อยกว่าแปลงละ  ๑๐๐  ตารางวา  และมีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของที่ดินแปลงย่อยแต่ละแปลง 
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เว้นแต่เป็นการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่มีพื้นที่แปลงย่อย 

ไม่น้อยกว่าแปลงละ  ๘๐๐  ตารางวา  และมีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบของที่ดินแปลงย่อยแต่ละแปลง 
(๙) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 

(๑๐) กําจัดมูลฝอย  เว้นแต่กิจการกําจัดมูลฝอยในหมู่ที่  ๑  ตําบลเขาพระ  อําเภอเมืองนครนายก 
ซ่ึงอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลหรือได้รับอนุญาตให้ดําเนินการจากหน่วยงานของรัฐ   

(๑๑) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ  เว้นแต่การซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุในบริเวณโดยรอบสถานที่
ประกอบกิจการกําจัดมูลฝอยในข้อยกเว้นตาม  (๑๐)  เป็นระยะไม่เกิน  ๑,๐๐๐  เมตร   

การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ  ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูง 
ของอาคารไม่เกิน  ๑๕  เมตร  การวัดความสูงของอาคาร  ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า   
สําหรับอาคารทรงจ่ัวหรือป้ันหยา  ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔๙  สายนครนายก - น้ําตกนางรอง   
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๕๐  สายทางแยกเข้าน้ําตกสาริกา  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒๓๙ 
สายต่อเขตเทศบาลเมืองนครนายกควบคุม - ท่าด่าน  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน
ริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่ 
เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 



หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๘๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๕๕ 
 

  

ที่ดินประเภทนี้ในเขตปฏิรูปที่ดิน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วย 
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  สถาบันการศึกษา  สถาบันศาสนา  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ  และการอนุรักษ์และการรักษาสภาพแวดล้อม  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  
ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวก 

ที่กําหนดให้ดําเนนิการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่
เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  เว้นแต่เป็นการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยที่มีพื้นที่แปลงย่อย 

ไม่น้อยกว่าแปลงละ  ๒๐๐  ตารางวา  และมีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบห้าของที่ดินแปลงย่อยแต่ละแปลง 
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เว้นแต่เป็นการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่มีพื้นที่แปลงย่อย 

ไม่น้อยกว่าแปลงละ  ๑,๒๐๐  ตารางวา  และมีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบห้าของที่ดินแปลงย่อยแต่ละแปลง 
(๙) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 

(๑๐) สวนสนุก 
(๑๑) สนามกอล์ฟ 
(๑๒) กําจัดมูลฝอย  เว้นแต่กิจการกําจัดมูลฝอยในหมู่ที่  ๓  ตําบลทรายมูล  อําเภอองครักษ์   

ซ่ึงอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลหรือได้รับอนุญาตให้ดําเนินการจากหน่วยงานของรัฐ 
(๑๓) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ  เว้นแต่การซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุในบริเวณโดยรอบสถานที่

ประกอบกิจการกําจัดมูลฝอยในข้อยกเว้นตาม  (๑๒)  เป็นระยะไม่เกิน  ๑,๐๐๐  เมตร   
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ  ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูง 

ของอาคารไม่เกิน  ๑๒  เมตร  การวัดความสูงของอาคาร  ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า  
สําหรับอาคารทรงจ่ัวหรือป้ันหยา  ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 



หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๘๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๕๕ 
 

  

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน
ริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็น
การก่อสร้างเพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค  และที่ดินริมฝ่ังแม่น้ํานครนายก 
ตามแนวขนานริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํานครนายก  ระยะไม่เกิน  ๒๐๐  เมตร  ห้ามใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อดําเนินกิจการใด ๆ  อันเป็นการกีดขวางทางน้ํา  เว้นแต่มีช่องทางระบายน้ํา 

ที่ดินประเภทนี้ในเขตปฏิรูปที่ดิน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วย 
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมเฉพาะที่ดินซ่ึงเป็น 
ของรัฐ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม  
หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ที่ดินประเภทนี้ซ่ึงเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม  เกษตรกรรมหรือเก่ียวข้อง
กับเกษตรกรรม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  และการอยู่อาศัยในอาคารซ่ึงมิใช่การจัดสรรที่ดิน
และมีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๖  เมตรเท่านั้น  การวัดความสูงของอาคาร  ให้วัดจากระดับพื้นดิน 
ที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า  สําหรับอาคารทรงจ่ัวหรือป้ันหยา  ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนัง
ของช้ันสูงสุด 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน
ริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็น
การก่อสร้างเพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษา
หรือบํารุงป่าไม้  สัตว์ป่า  ต้นน้ํา  ลําธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ  ตามมติคณะรัฐมนตรี 
และกฎหมายที่เก่ียวกับการป่าไม้  การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติเท่านั้น 

ที่ดินประเภทนี้ซ่ึงเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  และการอยู่อาศัยในอาคารประเภทบ้านเดี่ยวซ่ึงมิใช่การจัดสรรที่ดิน  โดยมีขนาด 
พื้นที่อาคารไม่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร  และมีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๖  เมตร  การวัดความสูงของอาคาร 
ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า  สําหรับอาคารทรงจ่ัวหรือป้ันหยา  ให้วัดจากระดับพื้นดิน
ที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน
ริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็น
การก่อสร้างเพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 



หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๘๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๕๕ 
 

  

ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเก่ียวข้องกับ
การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๕ ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมท้องถิ่น  หัตถอุตสาหกรรม  การท่องเที่ยว  
พาณิชยกรรม  การอยู่อาศัย  เกษตรกรรม  สถาบันการศึกษา  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและ 
สาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่า 
ร้อยละเจ็ดสิบห้าของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๗.๑ 
(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) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
ทดแทนฌาปนสถานในบริเวณสถานที่ที่มีอยู่เดิม 

(๖) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๗.๑ 
(๘) สถานีขนส่งสินค้า  ยกเวน้บริเวณหมายเลข  ๗.๑ 
(๙) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 

(๑๐) กําจัดมูลฝอย  เว้นแต่ กิจการกําจัดมูลฝอยในหมู่ที่  ๗  ตําบลเขาเพิ่ม  อําเภอบ้านนา   
ซ่ึงอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลหรือได้รับอนุญาตให้ดําเนินการจากหน่วยงานของรัฐ 

(๑๑) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ  เว้นแต่การซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุในบริเวณโดยรอบสถานที่
ประกอบกิจการกําจัดมูลฝอยในข้อยกเว้นตาม  (๑๐)  เป็นระยะไม่เกิน  ๑,๐๐๐  เมตร   

การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ  ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูง 
ของอาคารไม่เกิน  ๑๒  เมตร  การวัดความสูงของอาคาร  ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า  
สําหรับอาคารทรงจ่ัวหรือป้ันหยา  ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 



หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๘๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๕๕ 
 

  

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน
ริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็น
การก่อสร้างเพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ที่ดินประเภทนี้ในเขตปฏิรูปที่ดิน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วย 
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๖ ให้ผู้มีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการในเขต 
ผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๒  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

ยงยทุธ  วิชัยดิษฐ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการบมใบชาหรือใบยาสูบ ได ได

๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การตม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช ได ได

(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช ได ได

(๓) การอัดปอหรือใบยาสูบ ได ได

(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง ได

     หรือคลังสินคา

(๖) การบด ปน หรือยอยสวนตาง ๆ ของพืชซึ่งมิใชเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได

(๗) การเผาถานจากกะลามะพราว หรือการบดถาน หรือแบงบรรจุผงถาน ได

     ที่เผาไดจากกะลามะพราว

(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กลวยไม หรือถั่วงอก ได ได ได ได ได ได

(๙) การรอน ลาง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม ได ได ได ได ได

(๑๐) การถนอมผลิตผลเกษตรกรรมโดยวิธีฉายรังสี ได

(๑๑) การฟกไขโดยใชตูอบ ได ได

๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวซึ่งมิใชสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การฆาสัตว ได

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

     ทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง

โรงงานจําพวกที่ 

ที่ดินประเภท

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
โรงงานจําพวกที่ 

ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม อนุรักษชนบทและเกษตรกรรม

บัญชีทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครนายก
พ.ศ. ๒๕๕๕

หมายเหตุ
ลําดับที่

โรงงานจําพวกที่ 



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว มันสัตว หนังสัตว หรือสารที่สกัดจาก ได ได

      ไขสัตวหรือกระดูกสัตว

(๕) การบรรจุเนื้อสัตวหรือมันสัตวหรือผลิตภัณฑสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว หรือมันสัตวในภาชนะ ได ได

     ที่ผนึกและอากาศเขาไมได

(๖) การลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตว ได ได

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

      ไขเหลวเยือกแข็ง หรือไขเหลวแชเย็น

๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ํานม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทํานมสดใหไรเชื้อหรือฆาเชื้อโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง เชน การพาสเจอรไรสหรือ ได ได ได

     สเตอริไลส

(๖) การทํานมเปรี้ยวหรือนมเพาะเชื้อ ได ได ได ได

๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําอาหารจากสัตวน้ําและบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเขาไมได ได ได

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

     หรือเหือดแหง

(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากสัตวน้ํา หนัง หรือไขมันสัตวน้ํา ได ได

(๕) การลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบดสัตวน้ํา ได ได

๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม และบรรจุในภาชนะที่ผนึก ได ได ได ได ได

     และอากาศเขาไมได

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

      หรือเหือดแหง

โรงงานจําพวกที่ 

๒

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ 

อนุรักษชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ หมายเหตุ



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การสี ฝด หรือขัดขาว ได ได ได ได

(๒) การทําแปง ได

(๓) การปนหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได ได ได ได

(๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได ได ได ได ได

(๖) การปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชใหเปนเสน แวน หรือแทง ได ได ได ได ได

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแปง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การทําขนมปงหรือขนมเคก ได ได ได ได

(๒) การทําขนมปงกรอบหรือขนมอบแหง ได ได ได ได

(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารจากแปงเปนเสน เม็ด หรือชิ้น ได ได ได ได ได

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากออย บีช หญาหวาน หรือพืชอื่น

ที่ใหความหวาน อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําน้ําเชื่อม ได ได ได ได

(๕) การทําน้ําตาลกอนหรือน้ําตาลผง ได ได

(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของตนมะพราว ตนตาลโตนด หรือพืชอื่น ๆ ซึ่งมิใชออย ได ได

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําใบชาแหงหรือใบชาผง ได ได ได ได ได ได

(๒) การคั่ว บด หรือปนกาแฟหรือการทํากาแฟผง ได ได

(๓) การทําโกโกผงหรือขนมจากโกโก ได ได ได ได ได

(๔) การทําช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือขนมจากช็อกโกเลต ได ได ได ได ได

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

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 
ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

ชุมชน

๓

หมายเหตุ

ชนบทและเกษตรกรรม อนุรักษชนบทและเกษตรกรรม



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไมอัดเม็ด 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

(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟ ได ได ได ได ได

(๑๑) การทําไอศกรีม ได ได ได ได ได

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๖) การทําน้ํามันสลัด ได ได ได ได

(๗) การบดหรือปนเครื่องเทศ ได ได ได ได

(๘) การทําพริกปน พริกไทยปน หรือเครื่องแกง ได ได ได ได

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด หรือยอยน้ําแข็ง ได

๑๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตว อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การทําอาหารผสมหรืออาหารสําเร็จรูปสําหรับเลี้ยงสัตว ได

      (เฉพาะในบริเวณฟารมปศุสัตว)

๑๖ โรงงานตม กลั่น หรือผสมสุรา ได

๑๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับมอลตหรือเบียร อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๒) การทําเบียร (เฉพาะในสถานบริการ) ได ได

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม อนุรักษชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ หมายเหตุ

๔



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล น้ําอัดลม หรือน้ําแร 

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําน้ําดื่ม ได ได ได ได

(๒) การทําเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล ได ได ได

(๓) การทําน้ําอัดลม ได ได ได

(๔) การทําน้ําแร ได ได ได ได

๒๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาสูบ ยาอัด ยาเสน ยาเคี้ยว หรือยานัตถุ อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การอบใบยาสูบใหแหงหรือการรูดกานใบยาสูบ ได ได

(๒) การทําบุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ซิการ หรือบุหรี่อื่น ได ได

(๓) การทํายาอัด ยาเสน ยาเสนปรุง หรือยาเคี้ยว ได ได

(๔) การทํายานัตถุ ได ได

๒๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ ดาย หรือเสนใยซึ่งมิใชใยหิน (Asbestos)

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๒) การทอหรือการเตรียมเสนดายยืนสําหรับการทอ ได ได ได

(๔) การพิมพสิ่งทอ (เฉพาะการพิมพสิ่งทอพื้นเมือง) ได

๒๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากสิ่งทอซึ่งมิใชเครื่องนุงหม

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําผลิตภัณฑจากสิ่งทอเปนเครื่องใชในบาน ได ได ได ได ได ได ได

(๒) การทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใชถุงหรือกระสอบพลาสติก ได ได ได ได ได ได ได

(๓) การทําผลิตภัณฑจากผาใบ ได ได ได ได ได ได ได

(๔) การตบแตงหรือเย็บปกถักรอยสิ่งทอ ได ได ได ได ได ได ได

๒๔ โรงงานถักผา ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหมดวยดายหรือเสนใย หรือฟอกยอมสี ได ได

หรือแตงสําเร็จผา ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหมที่ถักดวยดายหรือเสนใย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 

ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม อนุรักษชนบทและเกษตรกรรม

๕

หมายเหตุ
ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒๕ โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมดวยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกใหเปนปุยซึ่งมิใชเสื่อ ได ได ได ได ได ได

หรือพรมที่ทําดวยยางหรือพลาสติกหรือพรมน้ํามัน

๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาขาย แห หรืออวน อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การผลิตเชือก ได ได

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

     อุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแตงกายซึ่งมิใชรองเทา อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การตัดหรือเย็บเครื่องนุงหม เข็มขัด ผาเช็ดหนา ผาพันคอ เนกไท หูกระตาย ได ได ได ได ได ได

     ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเทาจากผา หนังสัตว ขนสัตว หรือวัสดุอื่น

(๒) การทําหมวก ได ได ได ได ได ได

๓๓ โรงงานผลิตรองเทาหรือชิ้นสวนของรองเทาซึ่งมิไดทําจากไม ยางอบแข็ง ยางอัดเขารูป ได ได ได ได

หรือพลาสติกอัดเขารูป

๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะรอง หรือการแปรรูปไมดวยวิธีอื่นที่คลายคลึงกัน ได

(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหนาตาง บานหนาตาง บานประตู หรือสวนประกอบ ได

     ที่ทําดวยไมของอาคาร

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

๓๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากไมหรือไมกอก อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใชจากไม และรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑ ได

     ดังกลาว

(๒) การทํารองเทา ชิ้นสวนของรองเทา หรือหุนรองเทาจากไม ได

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 
ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม อนุรักษชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ หมายเหตุ

๖



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๓) การแกะสลักไม ได ได ได ได ได ได

(๔) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม ได* ได คนงานไมเกิน ๕๐ คน

(๕) การทําผลิตภัณฑจากไมกอก ได ได ได ได

๓๗ โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากไม แกว ยาง หรืออโลหะอื่น ได

ซึ่งมิใชเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากพลาสติกอัดเขารูป

และรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว

๓๙ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุจากกระดาษทุกชนิดหรือแผนกระดาษไฟเบอร (Fibreboard) ได ได ได ได ได

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ

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

(๒) การทําแมพิมพโลหะ ได

๔๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสบู เครื่องสําอาง หรือสิ่งปรุงแตงรางกาย

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๓) การทําเครื่องสําอางหรือสิ่งปรุงแตงรางกาย ได ได ได ได

(๔) การทํายาสีฟน ได ได ได ได

๕๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทํายางแผนในขั้นตนจากน้ํายางธรรมชาติซึ่งมิใชการทําในสวนยางหรือปา ได ได ได

(๒) การหั่น ผสม รีดใหเปนแผน หรือตัดแผนยางธรรมชาติซึ่งมิใชการทําในสวนยางหรือปา ได ได ได

๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑเครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปนดินเผา หรือเครื่องดินเผา ได ได ได ได ได

และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกลาว

๕๖ โรงงานผลิตอิฐ กระเบื้อง หรือทอสําหรับใชในการกอสรางเบาหลอมโลหะ กระเบื้องประดับ ได ได ได ได

(Architectural Terracotta) รองในเตาไฟ ทอหรือยอดปลองไฟ หรือวัตถุทนไฟจากดินเหนียว

(เฉพาะผลิตอิฐจากดินเหนียว)

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม อนุรักษชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ หมายเหตุ

๗



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๕๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร  

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร ได

(๒) การลําเลียงซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอรดวยระบบสายพานลําเลียง ได

     หรือระบบทอลม

(๓) การผสมซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอรอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ได

     เขาดวยกัน หรือการผสมซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอรอยางใดอยางหนึ่ง

     หรือหลายอยางเขากับวัสดุอื่น

๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑอโลหะ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การทําผลิตภัณฑคอนกรีต ผลิตภัณฑคอนกรีตผสม ผลิตภัณฑยิปซัม ได

     หรือผลิตภัณฑปูนปลาสเตอร

(๓) การทําผลิตภัณฑจากหิน ได ได ได ได

๖๑ โรงงานดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใชที่ทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลา ได ได ได ได

และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องมือหรือเครื่องใชดังกลาว

๖๒ โรงงานดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคาร ที่ทําจากโลหะ ได ได ได ได

หรือโลหะเปนสวนใหญ และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตง

ดังกลาว 

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 

ที่ดินประเภท

๘

หมายเหตุ
ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม อนุรักษชนบทและเกษตรกรรม



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะสําหรับใชในการกอสรางหรือติดตั้ง

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางสะพาน ประตูน้ํา ถังน้ํา หรือปลองไฟ ได ได ได ได

(๒) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางอาคาร ได ได ได ได

(๓) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการตอเรือ ได ได ได ได

(๔) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการสรางหรือซอมหมอน้ํา ได ได ได ได

(๕) การทําสวนประกอบสําหรับใชกับระบบเครื่องปรับอากาศ ได ได ได

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้ 

(๑) การทําภาชนะบรรจุ ได ได ได

(๔) การทําตูหรือหองนิรภัย ได ได ได ได

(๕) การทําผลิตภัณฑจากลวดหรือสายเคเบิลโดยใชลวดที่ไดมาจากแหลงผลิตอื่น ได ได ได ได

     ซึ่งมิใชลวดหรือสายเคเบิลที่หุมดวยฉนวน

(๖) การทําขดสปริงเหล็ก สลัก แปนเกลียว วงแหวน หมุดย้ํา หรือหลอด ได ได ได ได

     ชนิดพับไดที่ไมทําในโรงรีดหรือดึงขั้นตน (Primary Rolling or Drawing Mills)

(๗) การทําเตาไฟหรือเครื่องอุนหองอยางอื่นซึ่งไมใชไฟฟา ได ได ได ได

(๘) การทําเครื่องสุขภัณฑเหล็กหรือโลหะเคลือบเครื่องทองเหลือง ได ได ได ได

     สําหรับใชในการตอทอหรือเครื่องประกอบวาลวหรือทอ

(๙) การทําเครื่องใชเล็ก ๆ จากโลหะ ได ได ได ได

(๑๐) การทําผลิตภัณฑโลหะสําเร็จรูปดวยวิธีเคลือบหรือลงรัก ได ได ได ได

       (Enamelling Japanning or Lacquering) ชุบ หรือขัด

(๑๑) การอัดเศษโลหะ ได* ได เครื่องจักรไมเกิน ๒๐ แรงมา

(๑๒) การตัด พับ หรือมวนโลหะ ได* ได เครื่องจักรไมเกิน ๒๐ แรงมา

โรงงานจําพวกที่ 
ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม อนุรักษชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ หมายเหตุ

๙



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๑๓) การกลึง เจาะ ควาน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป ได* ได เครื่องจักรไมเกิน ๒๐ แรงมา

(๑๔) การทําชิ้นสวนหรืออุปกรณของผลิตภัณฑโลหะตาม (๑) ถึง (๑๐) ได ได ได ได

๖๕ โรงงานดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องยนต เครื่องกังหัน และรวมถึงสวนประกอบ ได ได ได ได

หรืออุปกรณของเครื่องยนตหรือเครื่องกังหันดังกลาว 

๖๖ โรงงานดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรสําหรับใชในการกสิกรรม ได ได ได ได

หรือการเลี้ยงสัตว และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องจักรดังกลาว 

๖๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องจักร สวนประกอบ หรืออุปกรณ

ของเครื่องจักรสําหรับประดิษฐโลหะหรือไม อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรสําหรับโรงเลื่อย ไส ได ได ได ได

     ทําเครื่องเรือนหรือทําไมวีเนียร

(๒) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องกลึง เครื่องควาน เครื่องเจาะ ได ได ได ได

     เครื่องกัด (Milling  Machines) เครื่องเจียน เครื่องตัด (Shearing Machines)

     หรือเครื่องไส (Shaping  Machines)

(๓) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องเลื่อยตัดโลหะดวยเครื่องยนตหรือเครื่องขัด ได ได ได

(๔) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องทุบโลหะ (Drop Forges or  ได ได ได

     Forging Machines)

(๕) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องรีดโลหะ เครื่องอัดโลหะ หรือเครื่องดึงรีดโลหะ ได ได ได

(๖) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องดันรีด เครื่องทําใหหลอมละลาย ได ได ได

     หรือเชื่อมโดยไมใชไฟฟา

(๗) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมแบบ (Dies) หรือเครื่องจับ (Jigs) ได ได ได

     สําหรับใชกับเครื่องมือกล

(๘) การทําสวนประกอบหรืออุปกรณสําหรับเครื่องจักรตาม (๑) ถึง (๗) ได ได ได

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 

อนุรักษชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ หมายเหตุ

๑๐



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๖๘ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรสําหรับอุตสาหกรรมกระดาษ ได ได ได ได

เคมี อาหาร การปนทอ การพิมพ การผลิตซีเมนตหรือผลิตภัณฑดินเหนียว การกอสราง

การทําเหมืองแร การเจาะหาปโตรเลียม หรือการกลั่นน้ํามัน และรวมถึงสวนประกอบ

หรืออุปกรณของเครื่องจักรดังกลาว

๖๙ โรงงานดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องคํานวณ เครื่องทําบัญชี เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ ได ได ได ได ได ได ได

เครื่องจักรสําหรับใชในการคํานวณชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาลอก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส

สําหรับปฏิบัติกับขอมูลที่เกี่ยวของกันหรืออุปกรณ (Digital or Analog Computers or 

Associated Electronic Data Processing Equipment or Accessories) เครื่องรวมราคา

ของขาย (Cash Registers) เครื่องพิมพดีด เครื่องชั่งซึ่งมิใชเครื่องชั่งที่ใชในหองทดลอง

วิทยาศาสตร เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใชเครื่องอัดสําเนาดวยการถายภาพ และรวมถึงสวนประกอบ

หรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

๗๐ โรงงานดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศหรือกาซ เครื่องเปาลม ได ได ได ได ได

เครื่องปรับหรือถายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตูเย็นหรือเครื่องประกอบตูเย็น 

เครื่องขายสินคาอัตโนมัติ เครื่องลาง ซัก ซักแหง หรือรีดผา เครื่องเย็บ เครื่องสงกําลังกล

เครื่องยก ปนจั่น ลิฟต บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร รถพวงสําหรับใชในการ

อุตสาหกรรม รถยกซอนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใชในการอุตสาหกรรม

หรือสําหรับใชในบานแตผลิตภัณฑนั้นตองไมใชพลังงานไฟฟา และรวมถึงสวนประกอบ

หรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

๗๑ โรงงานดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑที่ระบุไวในลําดับที่ ๗๐ เฉพาะที่ใชไฟฟา ได ได ได ได

เครื่องยนตไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟา หมอแปลงแรงไฟฟา เครื่องสับหรือบังคับไฟฟา เครื่องใช

สําหรับแผงไฟฟา เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟา เครื่องสงหรือจําหนายไฟฟา เครื่องสําหรับใชบังคับ   

ไฟฟา หรือเครื่องเชื่อมไฟฟา 

หมายเหตุโรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 

อนุรักษชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ 
ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม

๑๑



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๗๒ โรงงานดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน เครื่องกระจายเสียง ได ได ได ได ได

หรือบันทึกเสียง เครื่องเลนแผนเสียง เครื่องบันทึกคําบอก เครื่องบันทึกเสียงดวยเทป 

เครื่องเลนหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วีดิทัศน) แผนเสียง เทปแมเหล็กที่ไดบันทึกเสียงแลว

เครื่องโทรศัพทหรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไมมีสาย เครื่องสงวิทยุ เครื่องสงโทรทัศน 

เครื่องรับสงสัญญาณหรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร ผลิตภัณฑที่เปนตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนํา

ชนิดไวที่เกี่ยวของ (Semi - Conductor or Related Sensitive Semi - Conductor 

Devices) คาปาซิเตอรหรือคอนเดนเซอรอิเล็กทรอนิกสชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได

(Fixed or Variable Electronic Capacitors or Condensers) เครื่องหรือหลอด

เรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย และรวมถึง

การผลิตอุปกรณหรือชิ้นสวนสําหรับใชกับเครื่องอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

๗๓ โรงงานดัดแปลงเครื่องมือหรือเครื่องใชไฟฟาที่ไมไดระบุไวในลําดับใด และรวมถึงสวนประกอบ ได ได ได ได

หรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว 

๗๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอุปกรณไฟฟา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้ 

(๑) การทําหลอดไฟฟาหรือดวงโคมไฟฟา ได ได ได ได

(๓) การทําอุปกรณติดตั้งหรือเตาเสียบหลอดไฟฟา (Fixtures or lamp Sockets or ได ได ได ได

     Receptacles) สวิตชไฟฟา ตัวตอตัวนํา (Conductor Connectors) อุปกรณที่ใชกับ

     สายไฟฟา หลอด หรือเครื่องประกอบสําหรับรอยสายไฟฟา

(๔) การทําฉนวนหรือวัสดุที่เปนฉนวนไฟฟาซึ่งมิใชกระเบื้องเคลือบหรือแกว ได ได ได ได

๗๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) ซอมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอูตอเรือ นอกจากเรือยาง ได ได ได ได

(๒) การทําชิ้นสวนพิเศษสําหรับเรือหรือเครื่องยนตเรือ ได ได ได ได

(๓) การเปลี่ยนแปลงหรือรื้อทําลายเรือ ได

ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ หมายเหตุ

อนุรักษชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ 

๑๒

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

ชุมชน



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๗๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับรถยนตหรือรถพวง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การสราง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนตหรือรถพวง ได ได ได ได

(๒) การทําชิ้นสวนพิเศษหรืออุปกรณสําหรับรถยนตหรือรถพวง ได ได ได ได

๗๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การสราง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพจักรยานยนต ได ได ได ได

     จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ

(๒) การทําชิ้นสวนพิเศษหรืออุปกรณสําหรับจักรยานยนต จักรยานสามลอ ได ได ได ได

     หรือจักรยานสองลอ

๘๐ โรงงานดัดแปลง หรือซอมแซมลอเลื่อนที่ขับเคลื่อนดวยแรงคนหรือสัตวซึ่งมิใชจักรยาน ได ได ได ได

และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

๘๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช หรืออุปกรณวิทยาศาสตร

หรือการแพทย อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) ซอมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณวิทยาศาสตรที่ใชในหองทดลองหรืออุปกรณที่ใชในการชั่ง ได ได ได ได ได

     ตวง วัด หรือบังคับควบคุม 

(๒) การทํา ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องไซโคลตรอน เครื่องเบตาตรอน ได ได ได ได ได

     หรือเครื่องเรงปรมาณู (Cyclotrons, Betatrons or Accelerators)

(๓) การทําเครื่องมือ เครื่องใช หรืออุปกรณการแพทย ได ได ได ได ได

๘๒ โรงงานผลิตเครื่องมือหรือเครื่องใชเกี่ยวกับนัยนตาหรือการวัดสายตา เลนส ได ได ได ได ได

เครื่องมือหรือเครื่องใชที่ใชแสงเปนอุปกรณในการทํางาน หรือเครื่องอัดสําเนาดวยการถายภาพ

๘๓ โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือชิ้นสวนของนาฬิกา หรือเครื่องวัดเวลา ได ได ได ได

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 

อนุรักษชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ 

ที่ดินประเภท

ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม

หมายเหตุ
ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑๓



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณี

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําเครื่องประดับโดยใชเพชร พลอย ไขมุก ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี ได ได ได ได ได

(๒) การทําเครื่องใชดวยทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหลทอง หรือโลหะที่มีคา ได ได ได ได ได

(๓) การตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี ได ได ได ได ได

(๔) การเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอื่น ๆ ได ได

(๕) การทําดวงตราหรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณหรือเหรียญอื่น ได

๘๕ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นสวนหรืออุปกรณของเครื่องดนตรี ได ได ได ได

ดังกลาว

๘๖ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องมือหรือเครื่องใชในการกีฬา การบริหารรางกาย ได ได ได ได

การเลนบิลเลียด โบวลิ่ง หรือตกปลา และรวมถึงชิ้นสวนหรืออุปกรณของเครื่องมือ

หรือเครื่องใชดังกลาว

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเลน เครื่องมือ หรือเครื่องใชที่มิไดระบุไวในลําดับอื่น

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําเครื่องเลน ได ได ได ได

(๒) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ ได ได ได ได

(๓) การทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง ได ได ได ได ได

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

     โปะตะเกียงหรือไฟฟา กลองสูบยาหรือกลองบุหรี่ กนกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก

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

     หรือยาง แมพิมพลายฉลุ (Stencils)

(๖) การทําแหคลุมผม ชองผม หรือผมปลอม ได ได ได ได

๙๐ โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําใหบริสุทธิ์ หรือจําหนายน้ําไปยังอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม ได

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 

อนุรักษชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ หมายเหตุ

๑๔



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๙๑ โรงงานบรรจุสินคาในภาชนะโดยไมมีการผลิต อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การบรรจุสินคาทั่วไป ได ได ได ได

๙๒ โรงงานหองเย็น ได ได ได ได

๙๓ โรงงานซอมรองเทาหรือเครื่องหนัง ได ได ได

๙๔ โรงงานซอมเครื่องมือไฟฟาหรือเครื่องใชไฟฟาสําหรับใชในบานหรือใชประจําตัว ได ได ได

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต รถพวง จักรยานสามลอ

จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของยานดังกลาว อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การซอมแซมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตหรือสวนประกอบของยานดังกลาว ได ได

(๒) การซอมแซมรถพวง จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของยานดังกลาว ได ได

(๓) การพนสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได ได

(๔) การลางหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได ได

๙๖ โรงงานซอมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําดวยเพชร พลอย ทองคํา 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 ได ได

๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแตงหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ

หรือสวนประกอบของผลิตภัณฑโดยไมมีการผลิต อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๓) การลงรักหรือการประดับตบแตงดวยแกว กระจก มุก ทอง หรืออัญมณี ได ได ได

๑๐๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเกลือ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๓) การบดหรือปนเกลือ ได ได ได ได

หมายเหต ุ                    ลําดับที่                                  หมายถึง        ลําดับที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

                                 ได                                        หมายถึง        สามารถประกอบกิจการโรงงานไดภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยโรงงาน

                                 ได *                                      หมายถึง        สามารถประกอบกิจการโรงงานไดภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยโรงงาน ตามเงื่อนไขในหมายเหตุ

                                 โรงงานจําพวกที่                        หมายถึง        จําพวกโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 

อนุรักษชนบทและเกษตรกรรม
ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ หมายเหตุ

๑๕







รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิตามท่ีไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมจังหวัดนครนายก 

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนท่ีดินตามท่ีไดจําแนกประเภท 

ทายกฎกระทรวง  ตามที่กําหนดไวในขอ  ๘  คือ 

๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๕  ท่ีกําหนดไวเปนสีชมพู  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทชุมชน  มีรายการดังตอไปนี้   

 ๑.๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๖๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๓  เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๒๒  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๒๒๒  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓  ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๒๒๒  เปนระยะ  ๗๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออก  จนบรรจบกับทางหลวงชนบท  นย.  ๒๐๐๓   

ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท  นย.  ๒๐๐๓  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓  ไปทาง 

ทิศเหนือตามแนวทางหลวงชนบท  นย.  ๒๐๐๓  เปนระยะ  ๑,๑๐๐  เมตร  ซอยสันติสุข  ฟากใต   

เสนขนานระยะ  ๖๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  นย.  ๒๐๐๓  และเสนตรงท่ีเชื่อมตอระหวาง 

เสนขนานระยะ  ๖๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  นย.  ๒๐๐๓  กับเสนขนานระยะ  ๑,๔๕๐  เมตร   

กับแนวเขตที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินท่ีจะทําการสํารวจเพ่ือการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ   

ในทองท่ีตําบลชําผักแพว  ตําบลทามะปราง  ตําบลชะอม  ตําบลหวยแหง  อําเภอแกงคอย  ตําบลมิตรภาพ   

อําเภอมวกเหล็ก  ตําบลเจริญธรรม  ตําบลคลองเรือ  ตําบลบานลํา  ตําบลหนองสรวง  ตําบลวิหารแดง   

อําเภอวิหารแดง  จังหวัดสระบุรี  และตําบลเขาเพ่ิม  ตําบลศรีกะอาง  ตําบลบานพริก  ตําบลปาขะ   

ตําบลบานนา  ตําบลบานพราว  ตําบลพิกุลออก  อําเภอบานนา  จังหวัดนครนายก  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑ ,๔๕๐  เมตร  กับแนวเขตท่ีดินตาม 

พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่จะทําการสํารวจเพ่ือการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ  ในทองที่ 

ตําบลชําผักแพว  ตําบลทามะปราง  ตําบลชะอม  ตําบลหวยแหง  อําเภอแกงคอย  ตําบลมิตรภาพ   

อําเภอมวกเหล็ก  ตําบลเจริญธรรม  ตําบลคลองเรือ  ตําบลบานลํา  ตําบลหนองสรวง  ตําบลวิหารแดง   

อําเภอวิหารแดง  จังหวัดสระบุรี  และตําบลเขาเพ่ิม  ตําบลศรีกะอาง  ตําบลบานพริก  ตําบลปาขะ   

ตําบลบานนา  ตําบลบานพราว  ตําบลพิกุลออก  อําเภอบานนา  จังหวัดนครนายก  พ.ศ.  ๒๕๔๗   

ดานตะวันออก 



 

๒ 

  ดานใต จดแนวเขตที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่จะ 

ทําการสํารวจเพ่ือการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ  ในทองที่ตําบลชําผักแพว  ตําบลทามะปราง  ตําบลชะอม   

ตําบลหวยแหง  อําเภอแกงคอย  ตําบลมิตรภาพ  อําเภอมวกเหล็ก  ตําบลเจริญธรรม  ตําบลคลองเรือ   

ตําบลบานลํา  ตําบลหนองสรวง  ตําบลวิหารแดง  อําเภอวิหารแดง  จังหวัดสระบุรี  และตําบลเขาเพ่ิม   

ตําบลศรีกะอาง  ตําบลบานพริก  ตําบลปาขะ  ตําบลบานนา  ตําบลบานพราว  ตําบลพิกุลออก  อําเภอบานนา   

จังหวัดนครนายก  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ดานใต 

  ดานตะวันตก จดคลองผักหนาม  ฝงตะวันออก 

 ๑.๒ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมเมืองนครนายกตามกฎกระทรวงใหใชบังคับ 

ผังเมืองรวมเมืองนครนายก  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ดานเหนือ  ซึ่งเปนเขตหวงหามเพ่ือประโยชนในราชการทหาร 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมเมืองนครนายกตามกฎกระทรวงใหใชบังคับ 

ผังเมืองรวมเมืองนครนายก  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ดานตะวันออก 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมเมืองนครนายกตามกฎกระทรวงใหใชบังคับ 

ผังเมืองรวมเมืองนครนายก  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ดานใต 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมเมืองนครนายกตามกฎกระทรวงใหใชบังคับ 

ผังเมืองรวมเมืองนครนายก  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ดานตะวันตก 

 ๑.๓ ดานเหนือ จดแมน้ํานครนายก  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองสงน้ําฝงซายสาย  ๒  ฝงตะวันตก   

  ดานใต จดคลองสงน้ําฝงซายสาย  ๒  ฝงเหนือ   

  ดานตะวันตก จดเสนตรงที่เริ่มจากหลักเขตเทศบาลตําบลทาชาง  หลักเขตท่ี  ๔   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลทาชาง  หลักเขตที่  ๑ 

 ๑.๔ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๘๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๓  เสนท่ีลากจากหลักเขตเทศบาลตําบลเกาะหวาย  หลักเขตที่  ๑  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต 

และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลเกาะหวาย  หลักเขตที่  ๒  คลองเมา   

ฝงใต  และเสนขนานระยะ  ๓๒๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓ 

  ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓  ฟากตะวันออก 

และฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๘๘  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๓  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓  เปนระยะ  ๒,๑๐๐  เมตร 



 

๓ 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๓  เสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓   

ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๘๘  บรรจบกับทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๓๓   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓  เปนระยะ  ๒,๑๐๐  เมตร  และ 

เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓   

  ดานตะวันตก จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓  ฟากตะวันตก 

และฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๘๘  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๓  ไปทางทศิตะวนัตกเฉียงเหนอืตามแนวทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๓๓  เปนระยะ  ๒,๔๘๐  เมตร 

 ๑.๕ ดานเหนือ จดคลองย่ีสิบเกา  ฝงใต  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๕   

ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนน  อบต.  นย.  ๓๑๗๘  ฟากตะวันตก  ถนน  อบจ.  นย.  ๓๐๔๗   

ฟากเหนือ  และแมน้ํานครนายก  ฝงเหนือ  และฝงตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๕๑  ฟากเหนือ  ทางหลวงชนบท   

นย.  ๓๐๐๑  ฟากตะวันตก  เสนตั้งฉากกับทางหลวงชนบท  นย.  ๓๐๐๑  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยูหางจาก 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๕๑  บรรจบกับทางหลวงชนบท  นย.  ๓๐๐๑  ไปทางทิศใตตามแนว 

ทางหลวงชนบท  นย.  ๓๐๐๑  เปนระยะ  ๒๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตบรรจบกับทางรถไฟ 

สายแกงคอย - คลองสิบเกา  ฟากตะวันออก  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางรถไฟสายแกงคอย - คลองสิบเกา 

ตัดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๕  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางรถไฟสายแกงคอย -  

คลองสิบเกา  เปนระยะ  ๒,๒๓๐  เมตร 

  ดานตะวันตก จดทางรถไฟสายแกงคอย - คลองสิบเกา  ฟากตะวันออก 

๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๕  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียว  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้   

 ๒.๑ ดานเหนือ จดแนวเขตปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี  ปาเขาใหญ   

ปาน้ําตกสาริกา - เขาเขียวและท่ีดินจัดสรรบานพรหมณี - บานเขาพระ  อุทยานแหงชาติเขาใหญ   

อางเก็บน้ําทรายทอง  อางเก็บน้ําหวยปรือ  เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๔๙  ที่จุดซึ่ง 

อยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๕๐  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๔๙  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๔๙  เปนระยะ  ๒,๔๐๐  เมตร   

เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันออก  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๓๙  ที่จุดซึ่งอยูหางจาก 



 

๔ 

ทางหลวงชนบท  นย.  ๔๐๑๖  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๓๙  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต 

ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๓๙  เปนระยะ  ๑,๑๐๐  เมตร  อางเก็บน้ําคลองกลาง  และ 

อางเก็บน้ําวังบอน   

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมอืงรวมดานตะวนัออก  ซึ่งเปนคลองยาง  ฝงตะวนัตก 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓  ฟากเหนือ  เสนตั้งฉากกับ 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓  ฟากตะวันออก  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๘๘   

บรรจบกับทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๓๓  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓   

เปนระยะ  ๒,๑๐๐  เมตร  เสนขนานระยะ  ๓๒๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓   

คลองเมา  ฝงเหนือ  เสนที่ลากจากหลักเขตเทศบาลตําบลเกาะหวาย  หลักเขตท่ี  ๒  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต 

และทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลเกาะหวาย  หลักเขตท่ี  ๑  เสนขนาน 

ระยะ  ๒๘๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓  เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๓  ฟากตะวันออก  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๘๘  บรรจบกับ 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓   

เปนระยะ  ๒,๔๘๐  เมตร  และเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอปากพลีกับอําเภอเมืองนครนายก 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมเมืองนครนายกตามกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองนครนายก  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางตําบลบานใหญกับตําบลศรีนาวา  แมน้ํานครนายก  ฝงใต  เสนแบงเขตการปกครองระหวาง 

ตําบลบานใหญกับตําบลสาริกา  ถนน  อบจ.  นย.  ๓๐๐๘  ฟากใต  ถนน  อบจ.  นย.  ๓๐๖๗  ฟากตะวันออก   

เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๔๙  ฟากตะวันออกและฟากตะวันตก  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจาก 

ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๔๙  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๔๙  เปนระยะ  ๗๐๐  เมตร  เสนขนานระยะ  ๓๘๐  เมตร   

กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๔๙  คลองคลอ  ฝงเหนือ  คลองบานขาม  ฝงเหนือ  คลองวังไทร   

ฝงเหนือ  คลองใหญ  ฝงเหนือ  คลองพรหมณี  ฝงตะวันตก  คลองยาง  ฝงตะวันออก  แนวเขตปาไมถาวร 

ตามมติคณะรัฐมนตรี  ปาเขาใหญ  ปาน้ําตกสาริกา - เขาเขียว  ท่ีดินจัดสรรบานพรหมณี - บานเขาพระ   

อางเก็บน้ําคลองโบด  และเขตหวงหามเพ่ือประโยชนในราชการทหาร   

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๕.๓  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว  และ 

บริเวณหมายเลข  ๗.๓  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําตาลออน   



 

๕ 

 ๒.๒ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางจังหวัดนครนายกกับจังหวัดสระบุรี  แนวเขตที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินท่ีจะทําการสํารวจ 

เพ่ือการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ  ในทองท่ีตําบลชําผักแพว  ตําบลทามะปราง  ตําบลชะอม  ตําบลหวยแหง   

อําเภอแกงคอย  ตําบลมิตรภาพ  อําเภอมวกเหล็ก  ตําบลเจริญธรรม  ตําบลคลองเรือ  ตําบลบานลํา   

ตําบลหนองสรวง  ตําบลวิหารแดง  อําเภอวิหารแดง  จังหวัดสระบุรี  และตําบลเขาเพ่ิม  ตําบลศรีกะอาง   

ตําบลบานพริก  ตําบลปาขะ  ตําบลบานนา  ตําบลบานพราว  ตําบลพิกุลออก  อําเภอบานนา  จังหวัดนครนายก   

พ.ศ.  ๒๕๔๗  ดานใตและดานตะวันออก  และเขตหวงหามเพ่ือประโยชนในราชการทหาร 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑,๘๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๐๕๒   

  ดานใต จดคลองสงน้ําสายใหญฝงขวาสาย  ๑  ฝงเหนือ  ทางรถไฟ 

สายแกงคอย - คลองสิบเกา  ฟากตะวันตก  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๕  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางจังหวัดนครนายกกับจังหวัดปทุมธานี  และเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดนครนายกกับ 

จังหวัดสระบุรี 

 ๒.๓ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๕  ฟากใต  ถนน  อบจ.  นย.  ๓๐๖๙   

ฟากตะวันตก  และเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๕ 

  ดานใต จดแมน้ํานครนายก  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนน  อบจ.  นย.  ๓๐๖๙  ฟากใต  เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๐๕๑  ฟากใตและฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนน  อบจ.  นย.  ๓๐๖๙  บรรจบกับ 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๕๑  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๕๑   

เปนระยะ  ๘๗๐  เมตร  เสนขนานระยะ  ๕๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๕๑   

และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 

 ๒.๔ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมเมืองนครนายกตามกฎกระทรวงใหใชบังคับ 

ผังเมืองรวมเมืองนครนายก  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอปากพลีกับ 

อําเภอเมืองนครนายก  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓  ฟากใต  เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๓  ฟากใต  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๘๘  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๓  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓  เปนระยะ   

๒,๔๘๐  เมตร  เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓  เสนขนาน 



 

๖ 

ระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยูหางจาก 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๘๘  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต   

ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓  เปนระยะ  ๒,๑๐๐  เมตร  เสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๓๓  และเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓  ที่จุดซึ่ง 

อยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๘๘  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓  เปนระยะ  ๒,๑๐๐  เมตร 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนคลองยาง 

ฝงตะวันตก  คลองปากพลี  ฝงตะวันตก  และคลองสันทรีย  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนทางรถไฟสายตะวันออก   

ฟากเหนือ  และคลองอายงอน  ฝงเหนือ     

  ดานตะวันตก จดคลองสงน้ําสายใหญฝงซายสาย  ๑  ฝงตะวันออก  และ 

ทุงใหญสาธารณประโยชน  หมูที่  ๒  และหมูที่  ๖  ตําบลทาเรือ  อําเภอปากพลี 

 ๒.๕ ดานเหนือ จดคลองรังสิตประยูรศกัดิ ์ ฝงใต  และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

องครักษ 

  ดานตะวันออก จดทางรถไฟสายแกงคอย - คลองสิบเกา  ฟากตะวันตก  เสนตั้งฉาก 

กับทางหลวงชนบท  นย.  ๓๐๐๑  ฟากตะวันตก  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๕๑   

บรรจบทางหลวงชนบท  นย.  ๓๐๐๑  ไปทางทิศใตตามแนวทางหลวงชนบท  นย.  ๓๐๐๑  เปนระยะ   

๒๕๐  เมตร  และทางหลวงชนบท  นย.  ๓๐๐๑  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนคลองหกวา  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนคลอง  ๑๔   

ฝงตะวันออก 

๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๓  ที่กําหนดไวเปนสีขาวมีกรอบและ 

เสนทแยงสีเขียว  ใหเปนท่ีดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๓.๑ ดานเหนือ จดแนวเขตท่ีจัดสรรปาบานขะ  และแนวเขตผังเมืองรวม 

ดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดนครนายกกับจังหวัดสระบุรี 

  ดานตะวันออก จดเขตหวงหามเพ่ือประโยชนในราชการทหาร  และแนวเขตท่ีดิน 

ตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่จะทําการสํารวจเพ่ือการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ  ในทองที่ 

ตําบลชําผักแพว  ตําบลทามะปราง  ตําบลชะอม  ตําบลหวยแหง  อําเภอแกงคอย  ตําบลมิตรภาพ   



 

๗ 

อําเภอมวกเหล็ก  ตําบลเจริญธรรม  ตําบลคลองเรือ  ตําบลบานลํา  ตําบลหนองสรวง  ตําบลวิหารแดง   

อําเภอวิหารแดง  จังหวัดสระบุรี  และตําบลเขาเพ่ิม  ตําบลศรีกะอาง  ตําบลบานพริก  ตําบลปาขะ  ตําบลบานนา   

ตําบลบานพราว  ตําบลพิกุลออก  อําเภอบานนา  จังหวัดนครนายก  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ดานตะวันออก 

  ดานใต จดแนวเขตท่ีดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินที่จะ 

ทําการสํารวจเพ่ือการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ  ในทองที่ตําบลชําผักแพว  ตําบลทามะปราง  ตําบลชะอม   

ตําบลหวยแหง  อําเภอแกงคอย  ตําบลมิตรภาพ  อําเภอมวกเหล็ก  ตําบลเจริญธรรม  ตําบลคลองเรือ   

ตําบลบานลํา  ตําบลหนองสรวง  ตําบลวิหารแดง  อําเภอวิหารแดง  จังหวัดสระบุรี  และตําบลเขาเพ่ิม   

ตําบลศรีกะอาง  ตําบลบานพริก  ตําบลปาขะ  ตําบลบานนา  ตําบลบานพราว  ตําบลพิกุลออก  อําเภอบานนา   

จังหวัดนครนายก  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ดานใต  เสนขนานระยะ  ๑,๔๕๐  เมตร  กับแนวเขตท่ีดินตามพระราชกฤษฎีกา 

กําหนดเขตที่ดินที่จะทําการสํารวจเพ่ือการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ  ในทองที่ตําบลชําผักแพว   

ตําบลทามะปราง  ตําบลชะอม  ตําบลหวยแหง  อําเภอแกงคอย  ตําบลมิตรภาพ  อําเภอมวกเหล็ก   

ตําบลเจริญธรรม  ตําบลคลองเรือ  ตําบลบานลํา  ตําบลหนองสรวง  ตําบลวิหารแดง  อําเภอวิหารแดง   

จังหวัดสระบุรี  และตําบลเขาเพ่ิม  ตําบลศรีกะอาง  ตําบลบานพริก  ตําบลปาขะ  ตําบลบานนา  ตําบลบานพราว   

ตําบลพิกุลออก  อําเภอบานนา  จังหวัดนครนายก  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ดานตะวันออก  เสนตรงที่เชื่อมตอระหวาง 

เสนขนานระยะ  ๑,๔๕๐  เมตร  แนวเขตที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่จะทําการสํารวจ 

เพ่ือการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ  ในทองที่ตําบลชําผักแพว  ตําบลทามะปราง  ตําบลชะอม  ตําบลหวยแหง   

อําเภอแกงคอย  ตําบลมิตรภาพ  อําเภอมวกเหล็ก  ตําบลเจริญธรรม  ตําบลคลองเรือ  ตําบลบานลํา   

ตําบลหนองสรวง  ตําบลวิหารแดง  อําเภอวิหารแดง  จังหวัดสระบุรี  และตําบลเขาเพ่ิม  ตําบลศรีกะอาง   

ตําบลบานพริก  ตําบลปาขะ  ตําบลบานนา  ตําบลบานพราว  ตําบลพิกุลออก  อําเภอบานนา  จังหวัดนครนายก   

พ.ศ.  ๒๕๔๗  ดานตะวันออก  กับเสนขนานระยะ  ๖๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  นย.  ๒๐๐๓   

เสนขนานระยะ  ๖๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  นย.  ๒๐๐๓  ซอยสันติสุข  ฟากเหนือ   

เสนตั้งฉากกับทางหลวงชนบท  นย.  ๒๐๐๓  ฟากตะวันตก  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท  นย.  ๒๐๐๓   

บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓  ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงชนบท  นย.  ๒๐๐๓   

เปนระยะ  ๑,๑๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตก  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๒๒  ฟากตะวันออก   

ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๒๒  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓  ไปทาง 

ทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๓๒๒๒  เปนระยะ  ๗๐๐  เมตร  และเสนขนานระยะ  ๖๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓ 



 

๘ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๒๒๒ 

 ๓.๒ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๖๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๓ 

  ดานตะวันออก จดคลองผักหนาม  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดแนวเขตท่ีดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่จะ 

ทําการสํารวจเพ่ือการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ  ในทองที่ตําบลชําผักแพว  ตําบลทามะปราง  ตําบลชะอม   

ตําบลหวยแหง  อําเภอแกงคอย  ตําบลมิตรภาพ  อําเภอมวกเหล็ก  ตําบลเจริญธรรม  ตําบลคลองเรือ   

ตําบลบานลํา  ตําบลหนองสรวง  ตําบลวิหารแดง  อําเภอวิหารแดง  จังหวัดสระบุรี  และตําบลเขาเพ่ิม   

ตําบลศรีกะอาง  ตําบลบานพริก  ตําบลปาขะ  ตําบลบานนา  ตําบลบานพราว  ตําบลพิกุลออก  อําเภอบานนา   

จังหวัดนครนายก  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ดานใต 

  ดานตะวันตก จดเขตผังเมืองรวมดานตะวนัตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางจังหวัดนครนายกกับจังหวัดสระบุร ี

 ๓.๓ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๕  ฟากใต  ถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  เสนขนานระยะ  ๕๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๕๑   

เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๕๑  ฟากตะวันตกและฟากตะวันออก  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจาก 

ถนน  อบจ.  นย.  ๓๐๖๙  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๕๑  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต 

ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๕๑  เปนระยะ  ๑,๒๕๐  เมตร  ถนน  อบจ.  นย.  ๒๐๑๓  ฟากใต   

คลองทางควาย  ฝงตะวันออก  แมน้ํานครนายก  ฝงใต  คลองสงน้ําฝงซายสาย  ๒  ฝงใต  และคลองสงน้ํา 

สายใหญฝงซายสาย  ๑  ฝงใต     

  ดานตะวันออก จดคลองสงน้ําสายใหญฝงซายสาย  ๑  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนคลองอายงอน  ฝงเหนือ   

คลองบางหอย  ฝงเหนือ  และคลองหกวา  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางรถไฟสายแกงคอย - คลองสิบเกา  ฟากตะวันออก  ทางหลวง 

ชนบท  นย.  ๓๐๐๑  ฟากตะวันออก  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๕๑  ฟากใต  แมน้ํานครนายก   

ฝงตะวันออก  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  เสนตรงท่ีลากจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๕๑   

ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๕๑  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๕๑  เปนระยะ  ๘๓๐  เมตร  ไปทาง 

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับถนน  อบจ.  นย.  ๓๐๔๗  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ   



 

๙ 

บรรจบกับถนน  อบจ.  นย.  ๓๐๔๗  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนน  อบจ.  นย.  ๓๐๔๗   

เปนระยะ  ๑,๑๙๐  เมตร  ถนน  อบจ.  นย.  ๓๐๔๗  ฟากใต  และถนน  อบต.  นย.  ๓๑๗๘  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๗.๖  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําตาลออน  และศูนยเกษตรกรรม 

ทหารเรือโยทะกา 

๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๙  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออน  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๔.๑ อางเก็บน้ําทรายทอง 

 ๔.๒ อางเก็บน้ําหวยปรือ 

 ๔.๓ เขื่อนขุนดานปราการชล 

 ๔.๔ อางเก็บน้ําคลองโบด 

 ๔.๕ อางเก็บน้ําคลองสีเสียด 

 ๔.๖ อางเก็บน้ําคลองกลาง 

 ๔.๗ อางเก็บน้ําวังบอน 

 ๔.๘ อางเก็บน้ําบานวังมวง 

 ๔.๙ ทุงใหญสาธารณประโยชน  หมูที่  ๒  และหมูที่  ๖  ตําบลทาเรือ  อําเภอปากพลี 

๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๓  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว   

ใหเปนท่ีดินประเภทอนุรักษปาไม  มีรายการดังตอไปนี้   

 ๕.๑ เขตอุทยานแหงชาติเขาใหญ   

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๔.๕ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน  และเขตปาไมถาวร 

ตามมติคณะรัฐมนตรี  ปาเขาใหญ  ปาน้ําตกสาริกา - เขาเขียว  และท่ีดินจัดสรรบานพรหมณี - บานเขาพระ 

 ๕.๒ ที่จัดสรรปาบานขะ 

 ๕.๓ เขตปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี  ปาเขาใหญ  ปาน้ําตกสาริกา – เขาเขียว  และ 

ที่ดินจัดสรรบานพรหมณี - บานเขาพระ   

๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  ใหเปนที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา   

ไดแก  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  องครักษ 

๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๗  ท่ีกําหนดไวเปนสีน้ําตาลออน  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทอนุรักษเพ่ือสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย  มีรายการดังตอไปนี้ 



 

๑๐ 

 ๗.๑ ดานเหนือ จดท่ีจัดสรรปาบานขะ 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๒๒๒ 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๖๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๓ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางจังหวัดนครนายกกับจังหวัดสระบุรี 

 ๗.๒ ดานเหนือ จดแนวเขตปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี  ปาเขาใหญ   

ปาน้ําตกสาริกา - เขาเขียว  ที่จัดสรรบานพรหมณี - บานเขาพระ  และอุทยานแหงชาติเขาใหญ 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี  ปาเขาใหญ   

ปาน้ําตกสาริกา - เขาเขียว  ที่จัดสรรบานพรหมณี - บานเขาพระ  แมน้ํานครนายก  ฝงใต  และเขื่อนขุนดานปราการชล 

  ดานใต จดแนวเขตปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี  ปาเขาใหญ  

ปาน้ําตกสาริกา - เขาเขียว  ท่ีดินจัดสรรบานพรหมณี - บานเขาพระ  เสนตรงท่ีลากจากทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๒๓๙  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท  นย.  ๔๐๑๖  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๒๓๙  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๓๙  เปนระยะ   

๑,๑๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกจนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๔๙  ฟากตะวันตก  ท่ีจุดซึ่ง 

อยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๕๐  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๔๙  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๔๙  เปนระยะ  ๒,๔๐๐  เมตร  ไปทาง 

ทิศตะวันตก  เปนระยะ  ๑๕๐  เมตร  จนบรรจบแนวเขตปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี  ปาเขาใหญ   

ปาน้ําตกสาริกา - เขาเขียว  และท่ีดินจัดสรรบานพรหมณี - บานเขาพระ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี  ปาเขาใหญ   

ปาน้ําตกสาริกา - เขาเขียว  ที่ดินจัดสรรบานพรหมณี - บานเขาพระ  และอุทยานแหงชาติเขาใหญ 

 ๗.๓ ดานเหนือ จดคลองสีเสียด  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๓๙  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนตรงที่ลากจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๓๙   

ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนน  อบจ.  นย.  ๒๐๐๓  บรรจบกับทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๓๒๓๙   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๓๙  เปนระยะ  ๘๔๐  เมตร  ไปทาง 



 

๑๑ 

ทิศตะวันตก  จนบรรจบกับถนน  อบจ.  นย.  ๓๐๐๘  ฟากตะวันออก  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อบรรจบกับถนน  อบจ.  นย.  ๓๐๐๘  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนน  อบจ.  นย.  ๓๐๐๘   

เปนระยะ  ๗๔๐  เมตร  และเสนตั้งฉากกับถนน  อบจ.  นย.  ๓๐๐๘  ฟากตะวันตก  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจาก 

ถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือบรรจบกับถนน  อบจ.  นย.  ๓๐๐๘  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนน   

อบจ.  นย.  ๓๐๐๘  เปนระยะ  ๗๔๐  เมตร 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๗๐  เมตร  กับศูนยกลางถนน  อบจ.  นย.  ๓๐๐๘   

และแมน้ํานครนายก  ฝงตะวันออก 

 ๗.๔ ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๔๙  ฟากตะวันตก 

และฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๔๙   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  เปนระยะ  ๗๐๐  เมตร     

  ดานตะวันออก จดถนน  อบจ.  นย.  ๓๐๖๗  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองคลอ  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๓๘๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๐๔๙  และหวยปรือ  ฝงตะวันออก 

 ๗.๕ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๐๕๑ 

  ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๕๑  ฟากตะวันตก 

และฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนน  อบจ.  นย.  ๓๐๖๙  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๕๑   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๕๑  เปนระยะ  ๘๗๐  เมตร 

  ดานใต จดถนน  อบจ.  นย.  ๓๐๖๙  ฟากเหนือ  แมน้ํานครนายก  ฝงตะวันตก   

คลองทางควาย  ฝงตะวันตก  และถนน  อบจ.  นย.  ๒๐๑๓  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๕๑  ฟากตะวันตก 

และฟากตะวันออก  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากถนน  อบจ.  นย.  ๓๐๖๙  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๕๑   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๕๑  เปนระยะ  ๑,๒๕๐  เมตร   

 ๗.๖ ดานเหนือ จดถนนรอบดงละคร  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนรอบดงละคร  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนรอบดงละคร  ฟากเหนือ     

  ดานตะวันตก จดถนนรอบดงละคร  ฟากตะวันออก 



 

๑๒ 

 ๗.๗ ดานเหนือ จดถนน  อบจ.  นย.  ๓๐๔๗  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดเสนตรงที่ลากจากถนน  อบจ.  นย.  ๓๐๔๗  ฟากใต  ที่จุดซึ่ง 

อยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับถนน  อบจ.  นย.  ๓๐๔๗  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตามแนวถนน  อบจ.  นย.  ๓๐๔๗  เปนระยะ  ๑,๑๙๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตบรรจบกับ 

ทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๓๐๕๑  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๐๕๑  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๕๑  เปนระยะ   

๘๓๐  เมตร 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๕๑  ฟากตะวันตก  และ 

ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

  ดานตะวันตก จดแมน้ํานครนายก  ฝงตะวันออก 



หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๘๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๕๕ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่สมควรกําหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม   
ในท้องที่จังหวัดนครนายก  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้อง 
หรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ 
และสภาพแวดล้อม  ทั้งน้ี  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง  และโดยที่มาตรา  ๒๖  วรรคหน่ึง 
แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๓)   
พ.ศ.  ๒๕๓๕  บัญญัติว่าการใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระทําโดยกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงน้ี 
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