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กฎกระทรวง 
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองลําลูกกา - บึงยี่โถ  จังหวัดปทุมธานี 

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

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

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับได้มีกําหนดห้าปี 
ข้อ ๒ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  ในท้องที่ตําบลบึงคอไห  ตําบลบึงทองหลาง  ตําบลลําลูกกา  

ตําบลบึงคําพร้อย  ตําบลพืชอุดม  ตําบลลําไทร  ตําบลลาดสวาย  และตําบลคูคต  อําเภอลําลูกกา   
และตําบลบึงยี่โถ  อําเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  ภายในแนวเขตตามแผนที่ทา้ยกฎกระทรวงนี้ 

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 

(๑) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนเมืองให้เป็นศูนย์กลางการค้า  การบริการ  และอุตสาหกรรมการผลิต 
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(๒) ส่งเสริมและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับการกระจายความเจริญเติบโตของ
กรุงเทพมหานคร 

(๓) ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นพื้นที่เกษตรกรรมชานเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์เพื่อยกระดับ
ฐานะทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของเกษตรกร 

(๔) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอ
และได้มาตรฐาน 

(๕) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม  ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้

ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท  แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง  และรายการประกอบ
แผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๖ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนก
ประเภทท้ายกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๒๘  ที่กําหนดไว้เป็นสีเหลือง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 

(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๑๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีส้ม  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง 

(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๗  ที่กําหนดไว้เป็นสีแดง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก 

(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า 

(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  และหมายเลข  ๕.๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วงอ่อน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ 

(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๓๑  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  และหมายเลข  ๗.๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมีกรอบ 
และเส้นทแยงสีน้ําตาล  ให้เป็นที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๔๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก   
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา 

(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๓๘  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันศาสนา 

(๑๐) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑  ถึงหมายเลข  ๑๐.๓๐  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
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ข้อ ๗ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  สถาบันราชการ  
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้
ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิดและ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   
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) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๘) คลังสินค้า 
(๙) โรงฆ่าสัตว์ 

(๑๐) กําจัดมูลฝอย 
(๑๑) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละส่ีสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต 
การใช้ประโยชน์ที่ ดินริมทางหลวงพิ เศษหมายเลข   ๙   สายถนนวงแหวนรอบนอก

กรุงเทพมหานคร  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๕  สายรังสิต - นครนายก  ให้มีที่ว่างตาม
แนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๐  เมตร  และที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓๑๒  สายแยก
ทางหลวงหมายเลข  ๑  (สนามกีฬาธูปะเตมีย์) - คลอง  ๑๖  (พระอาจารย์)  ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน 
ริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังคลองรังสิตประยูรศักดิ์และคลองหกวาสายล่าง  ให้มีที่ว่าง 
ตามแนวขนานริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติของคลองรังสิตประยูรศักดิ์และคลองหกวาสายล่างไม่น้อยกว่า  
๑๐  เมตร  และที่ดินริมฝ่ังลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะอ่ืน  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ังตามสภาพ
ธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  ทั้งนี้  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง 
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 



หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๓๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๕๕ 
 

  

ข้อ ๘ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิดและ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   
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) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
(๗) คลังสินค้า 
(๘) โรงฆ่าสัตว์ 
(๙) กําจัดมูลฝอย 

(๑๐) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขอ

อนุญาต 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  และทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข  ๓๐๕  สายรังสิต - นครนายก  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๐  
เมตร  และที่ดนิริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓๑๒  สายแยกทางหลวงหมายเลข  ๑  (สนามกีฬาธูปะเตมีย์) 
- คลอง  ๑๖  (พระอาจารย์)  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังคลองหกวาสายล่าง  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติ
ของคลองหกวาสายล่างไม่น้อยกว่า  ๑๐  เมตร  และที่ดินริมฝ่ังลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะอ่ืน   
ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  
ทั้งนี้  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 



หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๓๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๕๕ 
 

  

ข้อ ๙ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อพาณิชยกรรม  การอยู่อาศัย  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับ
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดงัต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิดและ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 
(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ 
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) คลังสินค้า 
(๗) โรงฆ่าสัตว์ 
(๘) กําจัดมูลฝอย 
(๙) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  และทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๓๐๕  สายรังสิต - นครนายก  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๐  เมตร  
และที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓๑๒  สายแยกทางหลวงหมายเลข  ๑  (สนามกีฬาธูปะเตมีย์) 
- คลอง  ๑๖  (พระอาจารย์)  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่นอ้ยกว่า  ๖  เมตร 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังคลองหกวาสายล่าง  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติ
ของคลองหกวาสายล่างไม่น้อยกว่า  ๑๐  เมตร  และที่ดินริมฝ่ังลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะอ่ืน   
ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  
ทั้งนี้  เวน้แต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม 
และคลังสินค้า  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 



หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๓๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๕๕ 
 

  

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

ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 
(๒) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๓) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๔) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๘) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก  เว้นแต่เป็นกิจการที่เป็นส่วนหนึ่ง

ของโรงงาน 
(๙) สถานสงเคราะห์หรือรับเล้ียงเด็ก 

(๑๐) สถานสงเคราะห์หรือรับเล้ียงคนชรา 
(๑๑) สถานสงเคราะห์หรือรับเล้ียงคนพิการ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละส่ีสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๕  สายรังสิต – นครนายก  ให้มีที่ว่าง

ตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๐  เมตร  และที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓๑๒   
สายแยกทางหลวงหมายเลข  ๑  (สนามกีฬาธูปะเตมีย์) - คลอง  ๑๖  (พระอาจารย์)  ให้มีที่ว่าง 
ตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ัง 
ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมที่ประกอบ
กิจการในลักษณะโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวกที่กําหนดให้
ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้   โรงงานบําบัดน้ําเ สียรวมของชุมชน  คลังสินค้า 
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืนให้ใช้ได้ 
ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิดและ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 



หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๓๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๕๕ 
 

  

(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   
เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

(๔) เล้ียงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่าตามกฎหมาย   
ว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๗) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๙) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 

(๑๐) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๑๑) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก  เว้นแต่เป็นกิจการที่เป็นส่วนหนึ่ง

ของโรงงาน 
(๑๒) สถานสงเคราะห์หรือรับเล้ียงเด็ก 
(๑๓) สถานสงเคราะห์หรือรับเล้ียงคนชรา 
(๑๔) สถานสงเคราะห์หรือรับเล้ียงคนพิการ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละส่ีสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต 
การใช้ประโยชน์ที ่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน )  ให้มีที่ว่าง 

ตามแนวขนานรมิเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๐  เมตร 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ัง 

ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 



หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๓๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๕๕ 
 

  

(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   
เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๕) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม  เว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดินเพื่อ 

การอยู่อาศัย  และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละสิบของพื้นที่โครงการทั้งหมด 
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๙) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 
ที่ดินประเภทนี้  ในบริเวณหมายเลข  ๖.๓๐  นอกจากห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่

กําหนดในวรรคสองแล้ว  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการดังต่อไปนี้ด้วย 
(๑) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๒) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว  ตึกแถว  

หรือบ้านแถว  ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต 
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต 
การใช้ประโยชน์ที่ ดินริมทางหลวงพิ เศษหมายเลข   ๙   สายถนนวงแหวนรอบนอก  

กรุงเทพมหานคร  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๕  สายรังสิต - นครนายก  ให้มีที่ว่าง 
ตามแนวขนาน  ริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๐  เมตร  และที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓๑๒  
สายแยกทางหลวงหมายเลข  ๑  (สถานกีฬาธูปเตมีย์) - คลอง  ๑๖  (พระอาจารย์)  ให้มีที่ว่าง 
ตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร   

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังคลองหกวาสายล่าง  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติ
ของคลองหกวาสายล่างไม่น้อยกว่า  ๑๐  เมตร  และที่ดินริมฝ่ังลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะอ่ืน   
ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  
ทั้งนี้  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดิน 
เพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 
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ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเก่ียวข้องกับ
การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓๑๒  สายแยกทางหลวงหมายเลข  ๑  
(สนามกีฬาธูปะเตมีย์) - คลอง  ๑๖  (พระอาจารย์)  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังคลองรังสิตประยูรศักดิ์และคลองหกวาสายล่าง  ให้มีที่ว่าง 
ตามแนวขนานริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติของคลองรังสิตประยูรศักดิ์และคลองหกวาสายล่างไม่น้อยกว่า  
๑๐  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๕ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเก่ียวข้องกับ 
การศาสนา  การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๖ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณปูการ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการของรัฐ  กิจการเก่ียวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓๑๒  สายแยกทางหลวงหมายเลข  ๑  
(สนามกีฬาธูปะเตมีย์) - คลอง  ๑๖  (พระอาจารย์)  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังคลองหกวาสายล่าง  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติ
ของคลองหกวาสายล่างไม่น้อยกว่า  ๑๐  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือ 
การสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๗ ให้โรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ
และยังประกอบกิจการอยู่  ขยายพื้นที่โรงงานได้เฉพาะในที่ดินแปลงเดียวกันหรือติดต่อเป็นแปลงเดียวกัน
กับแปลงที่ดินที่เป็นที่ตั้งของโรงงานเดิม  ซ่ึงเจ้าของโรงงานเดิมเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง 
อยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ  หรือเป็นพื้นที่ในที่ดินที่เคยเป็นกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
ของเจ้าของโรงงานเดิมอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ  ทั้งนี้  ไม่เกินหนึ่งเท่าของพื้นที่โรงงาน 
ที่ใช้ในการผลิตเดิม 

ข้อ ๑๘ ให้ผู้มีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการใน 
เขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

ยงยทุธ  วชิัยดิษฐ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน หมายเหตุ

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การตม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช ได ได ได* ได* * เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๑

(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช ได ได ได* ได* * เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๑

(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล ได ได* * เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๑

     โกดัง หรือคลังสินคา

(๖) การบด ปน หรือยอยสวนตาง ๆ ของพืชซึ่งมิใชเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได ได ได* ได* * เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๑

(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กลวยไม หรือถั่วงอก ได ได ได ได

(๙) การรอน ลาง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม ได ได ได ได* ได* ได* * เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๑

(๑๐) การถนอมผลิตผลเกษตรกรรมโดยวิธีฉายรังสี ได* * เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๑

(๑๑) การฟกไขโดยใชตูอบ ได

๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวซึ่งมิใชสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การฆาสัตว ได ได* * เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๑

(๒) การถนอมเนื้อสัตวโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง ได ได ได* ได* ได* * เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๑

     หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง

(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว มันสัตว หนังสัตว ได* ได* * เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๑

     หรือสารที่สกัดจากไขสัตวหรือกระดูกสัตว

(๕) การบรรจุเนื้อสัตวหรือมันสัตวหรือผลิตภัณฑสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว ได* ได* * เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๑

     หรือมันสัตวในภาชนะที่ผนึกและอากาศเขาไมได

(๖) การลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบดสัตวหรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตว ได* ได* * เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๑

(๗) การทําผลิตภัณฑจากไขเพื่อใชประกอบเปนอาหาร เชน ไขเค็ม ได ได* ได* ได* * เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๑

     ไขเยี่ยวมา ไขผง ไขเหลวเยือกแข็ง หรือไขเหลวแชเย็น

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่

บัญชีทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองลําลูกกา - บึงยี่โถ  จังหวัดปทุมธานี

หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม

พ.ศ. ๒๕๕๕

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน หมายเหตุ

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ํานม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การทํานมสดใหไรเชื้อหรือฆาเชื้อโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ได ได* ได* * เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๑

     เชน การพาสเจอรไรสหรือสเตอริไลส

(๒) การทํานมสดจากนมผงและไขมัน ได* * เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๑

(๓) การทํานมขน นมผง หรือนมระเหย ได* * เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๑

(๔) การทําครีมจากน้ํานม ได ได ได* ได* ได* * เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๑

(๕) การทําเนยเหลวหรือเนยแข็ง ได ได ได* ได* ได* * เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๑

(๖) การทํานมเปรี้ยวหรือนมเพาะเชื้อ ได ได ได* ได* ได* * เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๑

๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การทําอาหารจากสัตวน้ําและบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเขาไมได ได ได* ได* * เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๑

(๒) การถนอมสัตวน้ําโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง ได ได ได* ได* ได* * เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๑

     หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง

(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากสัตวน้ํา หนัง หรือไขมันสัตวน้ํา ได* ได* * เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๑

(๕) การลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบดสัตวน้ํา ได ได* ได* * เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๑

๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม และบรรจุในภาชนะ ได ได ได* ได* ได* * เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๑

     ที่ผนึกและอากาศเขาไมได

(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไมโดยวิธีกวน ตากแหง ดอง หรือทําใหเยือกแข็ง ได ได ได* ได* ได* * เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๑

     โดยฉับพลันหรือเหือดแหง

โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม

ที่อยูอาศัย ชนบทและ

๒

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน หมายเหตุ

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การสี ฝด หรือขัดขาว ได ได ได

(๒) การทําแปง ได ได* ได* ได* * เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๑

(๓) การปนหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได ได ได* ได* ได* * เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๑

(๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได* ได* ได* * เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๑

(๕) การผสมแปงหรือเมล็ดพืช ได ได ได* ได* ได* * เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๑

(๖) การปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชใหเปนเสน แวน หรือแทง ได ได ได* ได* ได* * เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๑

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแปง อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

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

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

(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารจากแปงเปนเสน เม็ด หรือชิ้น ได ได ได* ได* ได* * เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๑

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากออย บีช หญาหวาน

หรือพืชอื่นที่ใหความหวาน อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําน้ําเชื่อม ได ได ได* ได* ได* * เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๑

(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของตนมะพราว ตนตาลโตนด ได

     หรือพืชอื่น ๆ ซึ่งมิใชออย

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๓) การทําโกโกผงหรือขนมจากโกโก ได* ได* ได*  * เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๑

(๔) การทําช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือขนมจากช็อกโกเลต ได* ได* ได*  * เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๑

(๕) การทําเกกฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ ได ได ได* ได* ได* * เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๑

(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไมอัดเม็ด ได ได ได* ได* ได* * เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๑

๓

หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน หมายเหตุ

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๗) การเชื่อมหรือแชอิ่มผลไมหรือเปลือกผลไม หรือการเคลือบผลไม ได ได ได* ได* ได* * เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๑

     หรือเปลือกผลไมดวยน้ําตาล

(๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม (Nuts) หรือการเคลือบถั่ว ได ได ได ได ได ได* ได* ได* * เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๑

     หรือเมล็ดผลไม (Nuts) ดวยน้ําตาล กาแฟ โกโก หรือช็อกโกเลต

(๙) การทําหมากฝรั่ง ได* ได* ได*  เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๑

(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟ ได* ได* ได*  เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๑

(๑๑) การทําไอศกรีม ได* ได* ได*  เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๑

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําผงฟู ได* เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๑

(๒) การทําเครื่องปรุงกลิ่น รส หรือสีของอาหาร ได*  เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๑

(๓) การทําแปงเชื้อ ได*  เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๑

(๕) การทํามัสตารด ได* ได* ได* * เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๑

(๖) การทําน้ํามันสลัด ได ได ได* ได* ได* * เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๑

(๗) การบดหรือปนเครื่องเทศ ได ได ได ได* ได* ได* * เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๑

(๘) การทําพริกปน พริกไทยปน หรือเครื่องแกง ได ได ได ได* ได* ได* * เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๑

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด ได ได ได ได ได ได ได ได

หรือยอยน้ําแข็ง

๑๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตว อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําอาหารผสมหรืออาหารสําเร็จรูปสําหรับสัตวเลี้ยง ได

(๒) การปนหรือบดพืช เมล็ดพืช กากพืช เนื้อสัตว กระดูกสัตว ขนสัตว ได

     หรือเปลือกหอยสําหรับทําหรือผสมเปนอาหารสัตว

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม

๔

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน หมายเหตุ

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล

น้ําอัดลม หรือน้ําแร อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําน้ําดื่ม ได ได ได ได ได ได ได ได

๒๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากสิ่งทอซึ่งมิใชเครื่องนุงหม

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําผลิตภัณฑจากสิ่งทอเปนเครื่องใชในบาน ได ได ได ได ได* ได* ได* * เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๒

(๔) การตบแตงหรือเย็บปกถักรอยสิ่งทอ ได ได ได ได ได* ได* ได* * เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๒

๒๕ โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมดวยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกใหเปนปุย ได ได ได ได* ได* ได* * เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๒

ซึ่งมิใชเสื่อหรือพรมที่ทําดวยยางหรือพลาสติกหรือพรมน้ํามัน

(เฉพาะหัตถกรรมพื้นบานและไมมีการฟอกยอมสี)  

๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาขาย แห หรืออวน

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๒)  การซอมแซมตาขาย แห หรืออวน และรวมถึงชิ้นสวนหรืออุปกรณ ได ได ได ได* ได* ได* * เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๒

      ของผลิตภัณฑดังกลาว  

๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแตงกายซึ่งมิใชรองเทา

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑)  การตัดหรือเย็บเครื่องนุงหม เข็มขัด ผาเช็ดหนา ผาพันคอ เนกไท ได ได ได ได ได ได* ได* ได* * เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๒

      หูกระตาย ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเทาจากผา หนังสัตว ขนสัตว หรือวัสดุอื่น

(๒)  การทําหมวก ได ได ได ได ได ได* ได* ได* * เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๒

๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑)  การเลื่อย ไส ซอย เซาะรอง หรือการแปรรูปไมดวยวิธีอื่นที่คลายคลึงกัน ได ได* * เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๒

(๒)  การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหนาตาง บานหนาตาง บานประตู ได ได ได ได ได* * เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๒

      หรือสวนประกอบที่ทําดวยไมของอาคาร

๕

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน หมายเหตุ

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใชจากไมไผ หวาย ฟาง ออ กก ได ได ได ได ได* ได* ได* * เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๒

หรือผักตบชวา

๓๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากไมหรือไมกอก

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๓)  การแกะสลักไม ได ได ได* ได* ได* * เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๒

(๔)  การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม ได* * เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๒

๓๗ โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากไม แกว ยาง ได* เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๒

หรืออโลหะอื่นซึ่งมิใชเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคาร

จากพลาสติกอัดเขารูป และรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว

๓๙ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุจากกระดาษทุกชนิดหรือแผนกระดาษไฟเบอร ได ได ได ได ได ได

(Fibreboard)

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ

(๑)  การพิมพ การทําแฟมเก็บเอกสาร การเย็บเลม ทําปก หรือตบแตงสิ่งพิมพ ได ได ได ได ได ได ได* ได* ได* * เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๒

(๒)  การทําแมพิมพโลหะ ได ได* * เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๒

๔๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับปุย หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืช

หรือสัตว (Pesticides) อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑)  การทําปุย หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว (เฉพาะที่ไมใชสารเคม)ี ได

๔๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสบู เครื่องสําอาง หรือสิ่งปรุงแตงรางกาย

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑)  การทําสบู วัสดุสังเคราะหสําหรับซักฟอก แชมพู ผลิตภัณฑสําหรับ ได ได* * เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๒

      โกนหนวด หรือผลิตภัณฑสําหรับชําระลางหรือขัดถู

(๓)  การทําเครื่องสําอางหรือสิ่งปรุงแตงรางกาย ได ได ได* ได* ได* * เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๒

(๔)  การทํายาสีฟน ได ได ได* ได* ได* * เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๒

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม

๖

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน หมายเหตุ

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๔๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑเคมี อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๕)  การทําเทียนไข ได ได* * เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๒

๕๑ โรงงานซอมดอกยางนอกหรือยางใน สําหรับยานพาหนะที่เคลื่อนที่ดวย ได ได ได ได

เครื่องกล คน หรือสัตว

๕๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑพลาสติก อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑)  การทําเครื่องมือ เครื่องใช เครื่องเรือน หรือเครื่องประดับ และรวมถึง ได ได

      ชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว

๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผา หรือเครื่องดินเผา และรวมถึง ได ได ได

การเตรียมวัสดุเพื่อการดังกลาว

๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑอโลหะ อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้

(๑)  การทําผลิตภัณฑคอนกรีต ผลิตภัณฑคอนกรีตผสม ผลิตภัณฑยิปซัม ได ได

      หรือผลิตภัณฑปูนปลาสเตอร

๖๑ โรงงานดัดแปลงหรือซอมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใชที่ทําดวยเหล็ก ได ได ได ได* ได* ได* * เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๒

หรือเหล็กกลา และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องมือ  

หรือเครื่องใชดังกลาว  

๖๒ โรงงานดัดแปลงหรือซอมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคาร ได ได ได ได* ได* ได* * เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๒

ที่ทําจากโลหะหรือโลหะเปนสวนใหญ และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณ

ของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงดังกลาว

๗

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน หมายเหตุ

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะสําหรับใชในการกอสราง

หรือติดตั้ง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑)  การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางสะพาน ประตูน้ํา ถังน้ํา ได ได

      หรือปลองไฟ

(๒)  การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางอาคาร ได ได ได

(๓)  การทําสวนประกอบสําหรับใชในการตอเรือ ได ได ได

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะ อยางใดอยางหนึ่ง 

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑๓) การกลึง เจาะ ควาน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป ได ได* ได* * เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๒

๖๕ โรงงานดัดแปลงหรือซอมแซมเครื่องยนต เครื่องกังหัน และรวมถึง ได ได ได

สวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องยนตหรือเครื่องกังหันดังกลาว

๖๖ โรงงานดัดแปลงหรือซอมแซมเครื่องจักรสําหรับใชในการกสิกรรม ได ได ได

หรือการเลี้ยงสัตว และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องจักร

ดังกลาว

๖๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องจักร สวนประกอบ หรืออุปกรณของ

เครื่องจักรสําหรับประดิษฐโลหะหรือไม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑)  การดัดแปลงหรือซอมแซมเครื่องจักรสําหรับโรงเลื่อย ไส ได ได ได* ได* ได* * เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๒ 

      ทําเครื่องเรือนหรือทําไมวีเนียร

(๒)  การดัดแปลงหรือซอมแซมเครื่องกลึง เครื่องควาน เครื่องเจาะ ได ได* ได* ได* * เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๒

       เครื่องกัด (Milling Machines) เครื่องเจียน เครื่องตัด (Shearing  

       Machines) หรือเครื่องไส (Shaping Machines)

๖๘ โรงงานดัดแปลงหรือซอมแซมเครื่องจักรสําหรับอุตสาหกรรมอาหาร ได* ได* ได* * เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๑

และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องจักรดังกลาว

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่

๘

ที่อยูอาศัย ชนบทและ อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน หมายเหตุ

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๖๙ โรงงานดัดแปลงหรือซอมแซมเครื่องคํานวณ เครื่องทําบัญชี เครื่องจักร ได ได ได ได ได* ได* ได* * เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๒

สําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับใชในการคํานวณชนิดดิจิตัล

หรือชนิดอนาลอก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกสสําหรับปฏิบัติกับขอมูลที่

เกี่ยวของกันหรืออุปกรณ (Digital or Analog Computers or Associated

Electronic Data Processing Equipment or Accessories) เครื่องรวมราคา

ของขาย (Cash Registers)  เครื่องพิมพดีด  เครื่องชั่งซึ่งมิใชเครื่องชั่งที่ใช

ในหองทดลองวิทยาศาสตร เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใชเครื่องอัดสําเนาดวย

การถายภาพ และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

๗๐ โรงงานดัดแปลงหรือซอมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศหรือกาซ ได ได ได ได ได* ได* ได* * เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๒

เครื่องเปาลม เครื่องปรับหรือถายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตูเย็น

หรือเครื่องประกอบตูเย็น เครื่องขายสินคาอัตโนมัติ เครื่องลาง ซัก ซักแหง

หรือรีดผา เครื่องเย็บ เครื่องสงกําลังกล เครื่องยก ปนจั่น ลิฟต บันไดเลื่อน

รถบรรทุก รถแทรกเตอร รถพวงสําหรับใชในการอุตสาหกรรม รถยกซอนของ

(Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใชในการอุตสาหกรรมหรือสําหรับใชใน

บานแตผลิตภัณฑนั้นตองไมใชพลังงานไฟฟา และรวมถึงสวนประกอบหรือ

อุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

๗๑ โรงงานดัดแปลงหรือซอมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑที่ระบุไวในลําดับที่ ๗๐ ได ได ได ได ได* ได* ได* * เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๒

เฉพาะที่ใชไฟฟา เครื่องยนตไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟา หมอแปลงแรงไฟฟา

เครื่องสับหรือบังคับไฟฟา เครื่องใชสําหรับแผงไฟฟา เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟา

เครื่องสงหรือจําหนายไฟฟา เครื่องสําหรับใชบังคับไฟฟา หรือเครื่องเชื่อมไฟฟา

๙

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน หมายเหตุ

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๗๒ โรงงานดัดแปลงหรือซอมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน ได ได ได ได ได* ได* ได* * เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๒

เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเลนแผนเสียง เครื่องบันทึกคําบอก  

เครื่องบันทึกเสียงดวยเทป เครื่องเลนหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน)

แผนเสียง เทปแมเหล็กที่ไดบันทึกเสียงแลว เครื่องโทรศัพทหรือโทรเลขชนิดมี

สายหรือไมมีสาย เครื่องสงวิทยุ เครื่องสงโทรทัศน เครื่องรับสงสัญญาณหรือ

จับสัญญาณ เครื่องเรดาร ผลิตภัณฑที่เปนตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยว

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

คาปาซิเตอรหรือคอนเดนเซอรอิเล็กทรอนิกสชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได

(Fixed or Variable Electronic Capacitors or Condensers) เครื่องหรือหลอด

เรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย และ

รวมถึงการผลิตอุปกรณหรือชิ้นสวนสําหรับใชกับเครื่องอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

๗๓ โรงงานดัดแปลงเครื่องมือหรือเครื่องใชไฟฟาที่ไมไดระบุไวในลําดับใด ได ได ได ได ได* ได* ได* * เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๒

และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

๗๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑)  การซอมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอูตอเรือนอกจากเรือยาง ได ได

๗๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับรถไฟ รถรางไฟฟา หรือกระเชาไฟฟา

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑)  การดัดแปลงหรือซอมแซมรถที่ใชในการรถไฟ รถรางไฟฟา ได* ได* ได* * เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๒

      หรือกระเชาไฟฟา

๗๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอากาศยานหรือเรือโฮเวอรคราฟท

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑)  การดัดแปลง ซอมแซม หรือเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศยาน ได* ได* ได* * เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๒

      หรือเรือโฮเวอรคราฟท

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม

๑๐

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน หมายเหตุ

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๘๐ โรงงานดัดแปลงหรือซอมแซมลอเลื่อนที่ขับเคลื่อนดวยแรงคนหรือสัตว ได ได* ได* ได* * เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๒

ซึ่งมิใชจักรยาน และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑ

ดังกลาว

๘๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช หรืออุปกรณวิทยาศาสตร

หรือการแพทย อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑)  การดัดแปลงหรือซอมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณวิทยาศาสตร ได* ได* ได* * เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๒

      ที่ใชในหองทดลองหรืออุปกรณที่ใชในการชั่ง ตวง วัด หรือบังคับควบคุม

๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณี

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑)  การทําเครื่องประดับโดยใชเพชร พลอย ไขมุก ทองคํา ทองขาว เงิน นาก ได* ได* ได* * เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๒

      หรืออัญมณี

(๒)  การทําเครื่องใชดวยทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหลทอง ได* ได* ได* * เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๒

      หรือโลหะที่มีคา

(๓)  การตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี ได* ได* ได*  *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๒

(๕)  การทําดวงตราหรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณหรือเหรียญอื่น ได* * เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๒

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเลน เครื่องมือ หรือเครื่องใชที่มิไดระบุไว

ในลําดับอื่น อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑)  การทําเครื่องเลน ได ได* ได* ได* * เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๒

(๓)  การทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง ได ได ได* ได* ได* * เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๒

(๔)  การทํารม ไมถือขนนก ดอกไมเทียม ซิป กระดุม ไมกวาด แปรง ตะเกียง ได ได ได ได ได ได* ได* ได* * เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๒

       โปะตะเกียงหรือไฟฟา กลองสูบยาหรือกลองบุหรี่ กนกรองบุหรี่ หรือ  

       ไฟแช็ก (เฉพาะการผลิตสินคาพื้นเมืองหรือของชํารวย)

(๕)  การทําปาย ตรา เครื่องหมาย ปายติดของ หรือเครื่องโฆษณาสินคา ได ได ได ได ได* ได* ได* * เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๒

      ตราโลหะหรือยาง แมพิมพลายฉลุ (Stencils)

(๗)  การทําผลิตภัณฑจากวัสดุเหลือใชที่มิไดระบุไวในลําดับใด ได ได ได* ได* ได* * เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๒

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม

๑๑

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน หมายเหตุ

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๙๐ โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําใหบริสุทธิ์ หรือจําหนายน้ําไปยังอาคารหรือโรงงาน ได

อุตสาหกรรม

๙๑ โรงงานบรรจุสินคาในภาชนะโดยไมมีการผลิต อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยางดังตอไปนี้

(๑)  การบรรจุสินคาทั่วไป ได ได ได ได

๙๒ โรงงานหองเย็น ได* ได* ได* ได ได ได* ได* * เฉพาะบริเวณหมายเลข 

 ๑.๑๓, ๒.๒, ๓.๒, ๕.๑

๙๓ โรงงานซอมรองเทาหรือเครื่องหนัง ได ได ได ได ได* * เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๒

๙๔ โรงงานซอมเครื่องมือไฟฟาหรือเครื่องใชไฟฟาสําหรับใชในบานหรือ ได ได ได ได ได* * เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๒

ใชประจําตัว

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต รถพวง 

จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของยานดังกลาว

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑)  การซอมแซมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตหรือสวนประกอบของยาน ได* ได* ได ได * เฉพาะที่ไมมีการเคาะ พนสี

      ดังกลาว

(๒)  การซอมแซมรถพวง จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบ ได ได ได ได

      ของยานดังกลาว

(๓)  การพนสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได ได ได ได

(๔)  การลางหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได ได ได ได ได* * เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๒

๙๖ โรงงานซอมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําดวยเพชร พลอย ได ได ได ได ได* * เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๒

ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี

๙๗ โรงงานซอมผลิตภัณฑที่มิไดระบุการซอมไวในลําดับใด ได ได ได ได ได* ได* ได* * เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๒

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

หรือขนสัตว

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม

๑๒

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน หมายเหตุ

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๑๐๑ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant) ได ได ได ได ได

๑๐๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝงกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ ได

ไมใชแลวที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒

(พ.ศ.๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

                    ได*                        หมายถึง         สามารถประกอบกิจการโรงงานไดภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยโรงงานตามเงื่อนไขในหมายเหตุ

๑๓

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

หมายเหตุ       ลําดับที่                     หมายถึง         ลําดับที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

                    ได                          หมายถึง         สามารถประกอบกิจการโรงงานไดภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยโรงงาน

                    โรงงานจําพวกที่         หมายถึง         จําพวกโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 







รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิตามท่ีไดจําแนกทายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมเมืองลําลูกกา – บึงย่ีโถ  จังหวัดปทุมธาน ี

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนท่ีดินตามท่ีไดจําแนกประเภท 

ทายกฎกระทรวงตามที่กําหนดไวในขอ  ๖  คือ 

๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๒๘  ท่ีกําหนดไวเปนสีเหลืองใหเปนท่ีดิน 

ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๑.๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑,๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๐๕ 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๓๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงพิเศษ 

หมายเลข  ๙   

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๕  ฟากเหนือ  ถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  และเสนขนานระยะ  ๗๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๕ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๘๐๐  เมตร  กับกึ่งกลางคลองส่ี 

 ๑.๒ ดานเหนือ จดคลองรังสิตประยูรศักดิ์  ฝงใต  ถนนเลียบทางหลวงพิเศษ 

หมายเลข  ๙  ฟากตะวันตก  โรงเรียนวัดมูลจินดาราม  และวัดมูลจินดาราม 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนคลองหา  ฝงตะวันออก 

  ดานใต จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอธัญบุรี  กับอําเภอลําลูกกา 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากตะวันออก   

 ๑.๓ ดานเหนือ จดคลองรังสิตประยูรศักดิ์  ฝงใต   

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันออก  และถนนสาธารณะ   

ไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 

 ๑.๔ ดานเหนือ จดคลองรังสิตประยูรศักดิ์  ฝงใต   

  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  และถนนสาย  ก  ๒   

ฟากตะวันออก 

  ดานใต จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากเหนือ 



 

๒ 

  ดานตะวันตก จดคลองสามฝงตะวันออก  และแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ   

ซึ่งเปนคลองสามฝงตะวันตก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๐.๔  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๑.๕ ดานเหนือ จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอธัญบุรี  กับอําเภอลําลูกกา 

  ดานตะวันออก จดคลองส่ี  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๒  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๑๙  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก 

 ๑.๖ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ก  ๘  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๐.๙  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน   

 ๑.๗ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางอําเภอธัญบุรีกับอําเภอลําลูกกา   

  ดานตะวันออก จดคลองสาม  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๒  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๔  ฟากตะวันออก   

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๐.๒๕  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๑.๘ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนอื  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางอําเภอธัญบุรีกับอําเภอลําลูกกา 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๔  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ก  ๘  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๕  ฟากตะวันออก   

 ๑.๙ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ก  ๘  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดคลองสาม  ฝงตะวันออก 



 

๓ 

 ๑.๑๐ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางอําเภอธัญบุรีกับอําเภอลําลูกกา 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๕  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ก  ๘  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๐.๘  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๑.๑๑ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางอําเภอธัญบุรีกับอําเภอลําลูกกา 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ก  ๘  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๗  ฟากตะวันออก   

 ๑.๑๒ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางอําเภอธัญบุรีกับอําเภอลําลูกกา   

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากเหนือ  และถนนสาย  ก  ๗  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองหนึ่ง  ฝงตะวันออก 

  ดานตะวันตก จดคลองหนึ่ง  ฝงตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๙.๑๘  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 

 ๑.๑๓ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนแนวเขตเทศบาลเมืองคูคต   

อําเภอลําลูกกา  ระหวางหลักเขตที่  ๑  กับหลักเขตที่  ๒ 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางรถไฟสายเหนือ   

วัดประยูรธรรมาราม  และโรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนแนวเขตเทศบาลเมืองคูคต   

อําเภอลําลูกกา  ระหวางหลักเขตที่  ๖  กับหลักเขตที่  ๗ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนแนวเขตเทศบาล 

เมืองคูคต  อําเภอลําลูกกา  ระหวางหลักเขตที่  ๗  กับหลักเขตที่  ๑ 

 ๑.๑๔ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๖๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๓๑๒ 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๘๐๐  เมตร  กับกึ่งกลางคลองสิบสอง 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๒  ฟากเหนือ 



 

๔ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตเทศบาลตําบลลําไทร  อําเภอลําลูกกา  ระหวางหลักเขต 

ที่  ๔  กับหลักเขตที่  ๑  และเสนตรงที่ตอจากแนวเขตเทศบาลตําบลลําไทร  อําเภอลําลูกกา  ไปทางทิศเหนือ 

 ๑.๑๕ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๘  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๔  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ก  ๙  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๕  ฟากตะวันออก 

 ๑.๑๖ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๘  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ก  ๙  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองสาม  ฝงตะวันออก 

 ๑.๑๗ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๘  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ก  ๙  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันออก 

 ๑.๑๘ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๘๐๐  เมตร  กับกึ่งกลางคลองสิบสอง 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๔ 

  ดานตะวันตก จดถนนวัดพืชอุดม – หนองจอก  ฟากตะวันออก  และสถานี 

ตํารวจภูธรคลองสิบสอง 

 ๑.๑๙ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๒  ฟากใต  และโรงพยาบาล 

ลําลูกกา 

  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  ท่ีทําการ 

สถานีจายน้ําลําไทร  การประปาสวนภูมิภาค  ถนนสาย  ข  ๔  ฟากใต  และถนนวัดพืชอุดม – หนองจอก   

ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๔ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตเทศบาลตําบลลําไทร  อําเภอลําลูกกา  ระหวางหลักเขต 

ที่  ๔  กับหลักเขตที่  ๑  โรงเรียนพระสุทธิวงส  และวัดพระสุทธิวงส 

 ๑.๒๐ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๓๑๒ 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับกึ่งกลางคลองแปด 



 

๕ 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๒  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๘๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท   

ปท.  ๓๐๐๔  เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๓๓๑๒  และทางหลวงชนบท   

ปท.  ๓๐๐๔  ฟากตะวันออก 

 ๑.๒๑ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๙  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๔  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๒  ฟากเหนือ  และโรงเรยีน 

ผองสุวรรณวิทยา 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๕  ฟากตะวันออก 

 ๑.๒๒ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๙  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๒  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดคลองสาม  ฝงตะวันออก 

 ๑.๒๓ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๙  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๒  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันออก 

 ๑.๒๔ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๓๑๒ 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท  ปท.  ๓๐๐๔  ฟากตะวันตก  เสนขนานระยะ   

๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๒  และเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  ปท.  ๓๐๐๔ 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๒  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๗๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท   

ปท.  ๓๐๐๔ 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๐.๒๖  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๑.๒๕ ดานเหนือ จดซอยลําลูกกา  ๑๔  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดคลองสอง  ฝงตะวันตก  วัดโพสพผลเจริญ  โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ   

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๒  ฟากตะวันตกและฟากใต  สถานีตํารวจภูธรคูคต  และแนวเขต 

เทศบาลเมืองคูคต  อําเภอลําลูกกา  ระหวางหลักเขตที่  ๕  กับหลักเขตที่  ๖ 



 

๖ 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนแนวเขต  เทศบาลเมืองคูคต   

อําเภอลําลูกกา  ระหวางหลักเขตที่  ๖  กับหลักเขตที่  ๗ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนแนวเขต  เทศบาลเมืองคูคต   

อําเภอลําลูกกา  ระหวางหลักเขตที่  ๖  กับหลักเขตที่  ๗ 

 ๑.๒๖ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับกึ่งกลางคลองแปด 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๔   

  ดานตะวันตก จดถนนนิมิตรใหม  ฟากตะวันออก  เสนขนานระยะ  ๑๘๕  เมตร   

กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๔  และเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนนิมิตรใหม 

 ๑.๒๗ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนตรงท่ีลากจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๒  ฟากใต   

ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท  ปท.  ๓๐๐๔  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๒  ไปทาง 

ทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๒  เปนระยะ  ๕๐๐  เมตร  ไปทางทิศใต  จนบรรจบ 

เสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  เสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร   

กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  และถนนนิมิตรใหม  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ   

  ดานตะวันตก จดศูนยสอนขับรถบรรทุกขนาดใหญ  กรมการขนสงทางบก   

สํานักงานเทศบาลตําบลลําลูกกา  สํานักงานทางหลวงชนบทที่  ๑  สถานีตํารวจภูธรลําลูกกา  และที่ราชพัสดุ 

หมายเลขทะเบียนท่ี  ปท.  ๖๕๘  และเสนตรงที่ลากตอจากแนวเขตศูนยสอนขับรถบรรทุกขนาดใหญ   

กรมการขนสงทางบก  สํานักงานเทศบาลตาํบลลําลูกกา  สํานักงานทางหลวงชนบทที่  ๑  สถานีตํารวจภูธร   

ลําลูกกา  และที่ราชพัสดุหมายเลขทะเบียนที่  ปท.  ๖๕๘  ดานตะวันออก  ไปทางทิศเหนือจนบรรจบ 

ทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๓๓๑๒  ฟากใต  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท  ปท.  ๓๐๐๔  บรรจบกับ 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๒  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๒   

เปนระยะ  ๑,๐๗๐  เมตร 

 ๑.๒๘ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๒  ฟากใต  และวัดสายไหม 

  ดานตะวันออก จดคลองส่ี  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางจังหวัดปทุมธานีกับกรุงเทพมหานคร 



 

๗ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตเทศบาลเมืองคูคต  อําเภอลําลูกกา  ระหวางหลักเขต 

ที่  ๖  กับหลักเขตที่  ๕ 

๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๑๒  ที่กําหนดไวเปนสีสม  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๒.๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๗๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๐๕   

  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๕  ฟากเหนือ  คลองส่ี   

ฝงตะวันออก  และเสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๕   

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๘๐๐  เมตร  กับกึ่งกลางคลองส่ี 

 ๒.๒ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนแนวเขตเทศบาลเมืองคูคต   

อําเภอลําลูกกา  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑  กับหลักเขตที่  ๒ 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)   

  ดานใต จดกลุมส่ือและเทคโนโลยี  สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  และแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนแนวเขตเทศบาลเมืองคูคต   

อําเภอลําลูกกา  ระหวางหลักเขตที่  ๖  กับหลักเขตที่  ๗ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางรถไฟสายเหนือ   

โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม  และวัดประยูรธรรมาราม 

 ๒.๓ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับเขตทหาร 

  ดานตะวันออก จดคลองหนึ่ง  ฝงตะวันตก 

  ดานใต  จดเขตทหาร 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันออก 

 ๒.๔ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๘  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๕  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ก  ๙  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๒  ฟากตะวันออก   

และถนนสาย  ข  ๓  ฟากตะวันออก 

 ๒.๕ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๘  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากตะวันตก 



 

๘ 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๒  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๗  ฟากตะวันออก 

 ๒.๖ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๒  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๒  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดซอยลําลูกกา  ๑๔  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนแนวเขตเทศบาลเมืองคูคต   

อําเภอลําลูกกา  ระหวางหลักเขตที่  ๖  กับหลักเขตที่  ๗  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)   

ฟากตะวันออก 

 ๒.๗ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๙  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๕  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดซอยลําลูกกา  ๒๕  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๓๑๒ 

 ๒.๘ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๓๑๒ 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๘๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท   

ปท.  ๓๐๐๔ 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๒  ฟากเหนือ  เสนขนานระยะ   

๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  ปท.  ๓๐๐๔  และเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลาง 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๒   

  ดานตะวันตก จดทางหลวงชนบท  ปท.  ๓๐๐๔  ฟากตะวันออก 

 ๒.๙ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๓๑๒ 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท  ปท.  ๓๐๐๔  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๓๑๒  เสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  ปท.  ๓๐๐๔   

และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๒  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท   

ปท.  ๓๐๐๔ 

 ๒.๑๐ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนนิมิตรใหม 



 

๙ 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๘๕  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๔   

  ดานตะวันตก จดถนนนิมิตรใหม  ฟากตะวันออก 

 ๒.๑๑ ดานเหนือ จดซอยลําลูกกา  ๒๕  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๕  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๒  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๒  ฟากตะวันออก 

 ๒.๑๒ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนตรงท่ีลากจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๒  ฟากใต   

ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท  ปท.  ๓๐๐๔  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๒  ไปทาง 

ทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๒  เปนระยะ  ๒๕๐  เมตร  ไปทางทิศใต  จนบรรจบกับ 

ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับถนนนิมิตรใหม   

ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  เปนระยะ  ๘๐๐  เมตร  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ   

ฟากใต  และถนนนิมิตรใหม  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ 

  ดานตะวันตก จดเสนตรงท่ีลากจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๒  ฟากใต   

ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท  ปท.  ๓๐๐๔  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๒  ไปทาง 

ทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๒  เปนระยะ  ๕๐๐  เมตร  ไปทางทิศใต  จนบรรจบกับ 

เสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ   

๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๗  ที่กําหนดไวเปนสีแดง  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๓.๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตรกับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๐๕   

  ดานตะวันออก จดคลองส่ี  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๕  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๘๐๐  เมตร  กับกึ่งกลางคลองส่ี 

 ๓.๒ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนแนวเขตเทศบาลเมืองคูคต   

อําเภอลําลูกกา  ระหวางหลักเขตที่  ๑  กับหลักเขตที่  ๒ 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดกลุมส่ือและเทคโนโลยี  สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 



 

๑๐ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน) 

 ๓.๓ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนวัดพืชอุดม – หนองจอก  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๔  ฟากเหนือ  และโรงเรียนมูลนิธิการศึกษา 

ประชาเจริญ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 

 ๓.๔ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๓๑๒ 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๑ 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๒  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันออก 

 ๓.๕ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๙  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๓๑๒   

  ดานใต จดซอยลําลูกกา  ๒๕  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๒  ฟากตะวันออก 

 ๓.๖ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๓๑๒ 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท   

ปท.  ๓๐๐๔ 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๒  ฟากเหนือ  และสหกรณ 

การเกษตรลําลูกกา  จํากัด 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท   

ปท.  ๓๐๐๔ 

 ๓.๗ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๒  ฟากใต  และวัดนังคัลจันตรี 

  ดานตะวันออก จดถนนนิมิตรใหม  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  และโรงเรียนชุมชน 

เลิศพินิจพิทยาคม 



 

๑๑ 

  ดานตะวันตก จดเสนตรงท่ีลากจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๒  ฟากใต   

ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท  ปท.  ๓๐๐๔  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๒  ไปทาง 

ทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๒  เปนระยะ  ๒๕๐  เมตร  ไปทางทิศใต   

จนบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับ 

ถนนนิมิตรใหม  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  เปนระยะ  ๘๐๐  เมตร 

 ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๐.๒๘  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๕  ที่กําหนดไวเปนสีมวง  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๔.๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑,๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๐๕   

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๘๐๐  เมตร  กับกึ่งกลางคลองส่ี 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๕  ฟากเหนือ  วัดเขียนเขต   

โรงเรียนวัดเขียนเขต  และการไฟฟาสวนภูมิภาค  อําเภอธัญบุรี 

  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 

 ๔.๒ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๓๑๒ 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๒  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑,๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๑ 

 ๔.๓   ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๒  ฟากใต  และสถานีไฟฟา 

ลําลูกกา   

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับกึ่งกลางคลองเกา 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๔   

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑,๔๕๐  เมตร  กับกึ่งกลางคลองเกา 

 ๔.๔ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๕  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๖ 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๒  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองส่ี  ฝงตะวันออก 



 

๑๒ 

 ๔.๕ พ้ืนที่คลังน้ํามัน  โครงการทอสงน้ํามันศรีราชา-สระบุรี  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๙๔๑   

เลขที่   ๓๙๔๒  เลขท่ี  ๒๐๑๕  เลขที่   ๔๐๕๓  เลขที่   ๕๔๒๓  เลขท่ี  ๕๔๒๗  เลขที่   ๔๗๙๕   

เลขที่  ๕๔๒๔  เลขที่  ๕๓๘๓  เลขที่  ๕๔๒๘  เลขที่  ๕๔๒๔  และเลขท่ี  ๒๒๕๑ 

๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  และหมายเลข  ๕.๒  ที่กําหนดไวเปนสีมวงออน  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๕.๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑,๘๐๐  เมตร  กับกึ่งกลางคลองสงน้ํา 

ชลประทาน 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันตก   

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๘๐๐  เมตร  กับกึ่งกลางคลองสงน้ํา 

ชลประทาน 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๑ 

 ๕.๒ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนแนวเขตเทศบาลเมืองคูคต   

อําเภอลําลูกกา  ระหวางหลักเขตที่  ๑  กับหลักเขตที่  ๒ 

  ดานตะวันออก จดคลองหนึ่ง  ฝงตะวันตก   

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับเขตทหาร 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันออก 

๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๓๑  ที่กําหนดไวเปนสีเขียว  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๖.๑ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางอําเภอลําลูกกากับอําเภอธัญบุรี 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางจังหวัดปทุมธานีกับจังหวัดนครนายก 

  ดานใต จดคลองสงน้ําชลประทาน  ฝงเหนือ   

  ดานตะวันตก จดถนนเลียบคลองสิบสาม  ฝงตะวันออก  ฟากตะวันออก   

โรงเรียนรวมราษฎรสามัคคี  มัสยิดอัลฮุดา  คลองสิบสาม  โรงเรียนเทพศิรินทรคลองสิบสาม  ปทุมธานี   

โรงเรียนรวมจิตประสาท  และมัสยิดประชาสัมพันธ   

 ๖.๒ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางอําเภอลําลูกกากับอําเภอธัญบุรี 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท  ปท.  ๓๐๑๒  ฟากตะวันตก  และโรงเรียน 

อนุบาลทีปรกร   



 

๑๓ 

  ดานใต จดคลองสงน้ําชลประทาน  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองสิบสอง  ฝงตะวันออก  และโรงเรียนวัดโสภณาราม   

 ๖.๓ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางอําเภอลําลูกกากับอําเภอธัญบุรี 

  ดานตะวันออก จดคลองสิบสอง  ฝงตะวันตก  และวัดโสภณาราม 

  ดานใต จดคลองสงน้ําชลประทาน  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองสิบเอ็ด  ฝงตะวันออก 

 ๖.๔ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางอําเภอลําลูกกากับอําเภอธัญบุรี   

  ดานตะวันออก จดคลองสิบเอ็ด  ฝงตะวันตก  โรงเรียนวัดอดิศร  และวัดอดิศร 

  ดานใต จดคลองสงน้ําชลประทาน  ฝงเหนือและฝงตะวันตก  และองคการ 

อุตสาหกรรมปาไม   

  ดานตะวันตก จดคลองสิบ  ฝงตะวันออก   

 ๖.๕ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางอําเภอลําลูกกากับอําเภอธัญบุรี   

  ดานตะวันออก จดคลองสิบ  ฝงตะวันตก  โรงเรียนกลางคลองสิบ  และวัดใหม 

กลางคลองสิบ   

  ดานใต จดคลองสงน้ําชลประทาน  ฝงเหนือและฝงตะวันตก 

  ดานตะวันตก จดคลองเกา  ฝงตะวันออก   

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๐.๒  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๖.๖ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนอื  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางอําเภอลําลูกกากับอําเภอธัญบุรี 

  ดานตะวันออก จดคลองเกา  ฝ งตะวันตก  โรงเรียนวัดสมุหราษฎรบํารุง   

และวัดสมุหราษฎรบํารุง 

  ดานใต จดคลองสงน้ําชลประทาน  ฝงเหนือและฝงตะวันตก 

  ดานตะวันตก จดคลองแปด  ฝงตะวันออก   

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ที่กําหนดไวเปนสีมวงออน 

 ๖.๗ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนอื  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางอําเภอธัญบุรีกับอําเภอคลองหลวง   

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนคลองหา  ฝงตะวันออก   



 

๑๔ 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๕  ฟากเหนือ  เสนขนานระยะ   

๓๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๙  เสนขนานระยะ  ๑,๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๕  และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนคลองสาม  ฝงตะวันตก   

 ๖.๘ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางอําเภอลําลูกกากับอําเภอธัญบุรี   

  ดานตะวันออก จดคลองแปด  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดแนวเขตเทศบาลตําบลลําลูกกา  อําเภอลําลูกการะหวางหลักเขต 

ที่  ๒  กับหลักเขตที่  ๑ 

  ดานตะวันตก จดคลองเจ็ด  ฝงตะวันออก 

 ๖.๙ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนอื  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางอําเภอลําลูกกากับอําเภอธัญบุรี   

  ดานตะวันออก จดคลองเจ็ด  ฝงตะวันตก  วัดใหมคลองเจ็ด  โรงเรียนสหราษฎรบํารุง   

โรงเรียนวัดราษฎรศรัทธาราม  วัดราษฎรศรัทธาราม  และโรงเรียนเฟองฟาวิทยา 

  ดานใต จดแนวเขตเทศบาลตําบลลําลูกกา  อําเภอลําลูกการะหวางหลักเขต 

ที่  ๒  กับหลักเขตที่  ๑ 

  ดานตะวันตก จดถนนเลียบคลองหก  ฝงตะวันออก  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑๓  หมายเลข  ๑๐.๑๔  และหมายเลข  ๑๐.๑๕   

ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๖.๑๐ ดานเหนือ จดคลองสงน้ําชลประทาน  ฝงใตและฝงตะวันออก 

  ดานตะวันออก จดคลองสิบเอ็ด  ฝ งตะวันตก  โรง เรียนวัดทศทิศาราม   

วัดทศทิศาราม  และศูนยบริการวิชาการเกษตรของมูลนิธิชัยพัฒนา 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๒  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองสิบ  ฝงตะวันออก  วัดพิรุณศาสตร  และโรงเรียน 

วัดพิรุณศาสตร 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๐.๒๑  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๖.๑๑ ดานเหนือ จดคลองสงน้ําชลประทาน  ฝงใต   

  ดานตะวันออก จดคลองสิบสอง  ฝงตะวันตก   

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๖๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๓๑๒  เสนตรงที่ตอตรงจากแนวเขตเทศบาลตําบลลําไทร  อําเภอลําลูกกา  ระหวางหลักเขต 



 

๑๕ 

ที่  ๑  กับหลักเขตที่  ๔  ไปทางทิศเหนือ  แนวเขตเทศบาลตําบลลําไทร  อําเภอลูกกา  ระหวางหลักเขตที่  ๑   

กับหลักเขตท่ี  ๔  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๒  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองสิบเอ็ด  ฝงตะวันออก   

 ๖.๑๒ ดานเหนือ จดคลองสงน้ําชลประทาน  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางจังหวัดปทุมธานีกับจังหวัดนครนายก 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๒  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดถนนเลียบคลองสิบสาม  ฝงตะวันออก  ฟากตะวันออก   

วัดนิเทศนราษฎรประดิษฐ  และโรงเรียนวัดนิเทศน 

 ๖.๑๓ ดานเหนือ จดคลองสงน้ําชลประทาน  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท  ปท.  ๓๐๑๒  ฟากตะวันตก  โรงเรียน 

ยามีอุลอิสลาม  และมัสยิดยามีอุลคอยรียะห   

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๒  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลลําไทร  กับตําบลพืชอุดม   

และคลองสงน้ําชลประทาน  ฝงตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๐.๕  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๖.๑๔ ดานเหนือ จดคลองสงน้ําชลประทาน  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองสงน้ําชลประทาน  ฝงตะวันตก  และเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางตําบลลําไทรกับตําบลพืชอุดม   

  ดานใต จดทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๓๓๑๒  ฟากเหนือ  แนวเขตเทศบาล 

ตําบลลําไทร  อําเภอลูกกา  ระหวางหลักเขตที่  ๓  หลักเขตที่  ๒  กับหลักเขตที่  ๑  เสนขนานระยะ   

๘๐๐  เมตร  กับกึ่งกลางคลองสิบสอง  และเสนขนานระยะ  ๖๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๓๑๒   

  ดานตะวันตก จดคลองสิบสอง  ฝงตะวันออก  วัดมงคลรัตน  โรงเรียนวัดมงคลรัตน   

วัดชัยมังคลาราม  และโรงเรียนวัดชัยมังคลาราม 

 ๖.๑๕ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางอําเภอลําลูกกากับอําเภอธัญบุรี 

  ดานตะวันออก จดคลองหก  ฝงตะวันตก  โรงเรียนวดัเกตปุระภา  และวดัเกตุประภา 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๒  ฟากเหนือ 



 

๑๖ 

  ดานตะวันตก จดถนนเลียบทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๙  ดานตะวันออก   

ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวมีกรอบและเสนทแยงสีน้ําตาล 

 ๖.๑๖ ดานเหนือ จดคลองสงน้ําชลประทาน  ฝงใตและฝงตะวันออก 

  ดานตะวันออก จดคลองสิบ  ฝงตะวันตก   

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๒  ฟากเหนือ  เสนขนานระยะ   

๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๑  และเสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๓๑๒ 

  ดานตะวันตก จดคลองเกา  ฝงตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑๑  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๖.๑๗ ดานเหนือ จดโรงเรียนวัดดอนใหญ  ทางหลวงชนบท  ปท.  ๓๐๐๖   

ฟากตะวันออก  และคลองสงน้ําชลประทาน  ฝงใตและฝงตะวันออก 

  ดานตะวันออก จดคลองเกา  ฝงตะวันตก  โรงเรียนวัดลานนา  และวัดลานนา 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๓๑๒  ถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันออก  เสนขนานระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๒  เสนขนานระยะ  ๑,๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๑   

และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๒  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองแปด  ฝงตะวันออก  โรงเรียนเจริญดีวิทยา  มัสยิด 

อิรอตาตุลกาแมล  และสถานีอนามัยบานทรัพยบุญชู 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๒๓  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  และบริเวณ 

หมายเลข  ๙.๒๘  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน   

 ๖.๑๘ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางอําเภอลําลูกกากับอําเภอธัญบุรี 

  ดานตะวันออก จดถนนเลียบทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๙  ดานตะวันตก   

ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๒  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  วัดปญจทายิกาวาส   

และสถานีอนามัยตําบลบึงคําพรอย 

 ๖.๑๙ ดานเหนือ จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอลําลูกกา  กับอําเภอธัญบุรี 

  ดานตะวันออก จดคลองหา  ฝ งตะวันตก  สถานีอนามัยตําบลลาดสวาย   

และโรงเรียนวัดปญจทายิกาวาส 



 

๑๗ 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๒  ฟากเหนือ  เสนขนานระยะ   

๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๖  และถนนสาย  ข  ๕  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองส่ี  ฝงตะวนัออก  วัดกลางคลองส่ี  และโรงเรียนวัดกลางคลองส่ี 

 ๖.๒๐ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางจังหวัดปทุมธานีกับจังหวัดนครนายก  และเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดปทุมธานี 

กับจังหวัดฉะเชิงเทรา 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางจังหวัดปทุมธานีกับกรุงเทพมหานคร 

  ดานตะวันตก จดถนนเลียบคลองสิบสาม  ฝงตะวันออก  ฟากตะวันออก 

 ๖.๒๑ ดานเหนือ จดแนวเขตเทศบาลตําบลลําไทร  อําเภอลําลูกกา  ระหวางหลักเขต 

ที่  ๑  กับหลักเขตที่  ๒ 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตเทศบาลตําบลลําไทร  อําเภอลําลูกกา  ระหวางหลักเขต 

ที่  ๒  กับหลักเขตที่  ๓ 

  ดานใต จดแนวเขตเทศบาลตําบลลําไทร  อําเภอลําลูกกา  ระหวางหลักเขต 

ที่  ๓  กับหลักเขตที่  ๔ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตเทศบาลตําบลลําไทร  อําเภอลําลูกกา  ระหวางหลักเขต 

ที่  ๔  กับหลักเขตที่  ๑  เสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๔  และเสนขนานระยะ   

๘๐๐  เมตร  กับกึ่งกลางคลองสิบสอง   

 ๖.๒๒ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองสิบสาม  ฝงตะวันตก  และโครงการสงน้ํา  และบํารุงรักษาที่  ๒   

กรมชลประทาน  เขตปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม  บริเวณโฉนดที่ดินเลขท่ี  ๑๐๐๑๔๑  เลขที่  ๑๐๐๑๔๒   

เลขที่  ๑๐๐๑๔๓  เลขท่ี  ๑๐๐๑๔๔  เลขที่  ๑๐๐๑๔๕  เลขท่ี  ๑๐๐๑๔๖  เลขที่  ๑๐๐๑๔๗  และเลขที่  ๑๐๐๑๔๘   

ตําบลพืชอุดม  อําเภอลําลูกกา 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางจังหวัดปทุมธานีกับกรุงเทพมหานคร  และโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัยปทุมธานี   

  ดานตะวันตก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลพืชอุดมกับตําบลลําไทร   

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๒๗  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  และบริเวณ 

หมายเลข  ๙.๒๔  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน   



 

๑๘ 

 ๖.๒๓ ดานเหนือ จดแนวเขตเทศบาลตําบลลําไทร  อําเภอลําลูกกา  ระหวางหลักเขต 

ที่  ๔  หลักเขตที่  ๓  กับหลักเขตที่  ๒  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลลําไทรกับตําบลพืชอุดม   

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางจังหวัดปทุมธานีกับกรุงเทพมหานคร   

  ดานตะวันตก จดถนนวัดพืชอุดม – หนองจอก  ฟากตะวันออก 

 ๖.๒๔ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๒  ฟากใต  ศูนยพ้ืนฟูชีวิต 

ผูติดยาเสพติด  คอมมูนิตา  อินคอนโทร  วัดพระสุทธิวงส  โรงเรียนพระสุทธิวงส  และแนวเขตเทศบาล 

ตําบลลําไทร  อําเภอลําลูกกา  ระหวางหลักเขตที่  ๑  หลักเขตที่  ๔  กับหลักเขตที่  ๓   

  ดานตะวันออก จดถนนวัดพืชอุดม – หนองจอก  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางจังหวัดปทุมธานีกับกรุงเทพมหานคร 

  ดานตะวันตก จดคลองสิบเอ็ด  ฝงตะวันออก 

 ๖.๒๕ ดานเหนือ จดแนวเขตเทศบาลตาํบลลําลูกกา  อําเภอลําลูกกา  ระหวางหลักเขต 

ที่  ๑  กับหลักเขตที่  ๒ 

  ดานตะวันออก จดคลองแปด  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๒  ฟากเหนือ  โรงเรียน 

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ลําลูกกา  เสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับกึ่งกลางคลองแปด  เสนขนานระยะ   

๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๒  และเสนขนานระยะ  ๑,๐๗๐  เมตร   

กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  ปท.  ๓๐๐๔ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตเทศบาลตาํบลลําลูกกา  อําเภอลําลูกกา  ระหวางหลักเขต 

ที่  ๔  กับหลักเขตที่  ๑ 

 ๖.๒๖ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองสิบเอ็ด  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางจังหวัดปทุมธานีกับกรุงเทพมหานคร 

  ดานตะวันตก จดคลองสิบ  ฝงตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๓๓  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  และบริเวณ 

หมายเลข  ๙.๒๙  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 



 

๑๙ 

 ๖.๒๗ ดานเหนือ จดวัดสุวรรณบํารุงราชวราราม  โรงเรียนวัดสุวรรณบํารุงราชวราราม   

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๒  ฟากใต  และกรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย 

  ดานตะวันออก จดคลองสิบ  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางจังหวัดปทุมธานีกับกรุงเทพมหานคร 

  ดานตะวันตก จดคลองเกา  ฝงตะวันออก 

 ๖.๒๘ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๒  ฟากใต  เสนขนานระยะ   

๑,๔๕๐  เมตร  กับกึ่งกลางคลองเกา  เสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๔   

และเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับกึ่งกลางคลองเกา 

  ดานตะวันออก จดคลองเกา  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางจังหวัดปทุมธานีกับกรุงเทพมหานคร 

  ดานตะวันตก จดคลองแปด  ฝงตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๓๖  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  และบริเวณ 

หมายเลข  ๙.๓๑  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 

 ๖.๒๙ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๒  ฟากใต  เสนตรงที่ลากจาก 

ทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๓๓๑๒  ฟากใต  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท  ปท.  ๓๐๐๔  บรรจบกับ 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๒  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๒   

เปนระยะ  ๑,๐๗๐  เมตร  ไปทางทิศใต  จนบรรจบเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  เสนขนานระยะ   

๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๔  และเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับกึ่งกลางคลองแปด   

  ดานตะวันออก จดคลองแปด  ฝงตะวันตก  มัสยิดดารุลฮิดายะห  และโรงเรียนนรูุดดีน 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางจังหวัดปทุมธานีกับกรุงเทพมหานคร 

  ดานตะวันตก จดคลองหก  ฝงตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๐.๓๐  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๖.๓๐ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๒  ฟากใต  โรงเรียนวัดคลองชัน 

และวัดคลองชัน   

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงพิเศษ 

หมายเลข  ๙ 



 

๒๐ 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางจังหวัดปทุมธานีกับกรุงเทพมหานคร 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางจังหวัดปทุมธานีกับกรุงเทพมหานคร  และคลองส่ี  ฝงตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๔.๕  ท่ีกําหนดไวเปนสีมวง  บริเวณหมายเลข  ๘.๔๓   

ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  และบริเวณหมายเลข  ๙.๓๖  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน   

 ๖.๓๑ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๒  ฟากใต  โรงเรียน 

วัดประชุมราษฎร  และวัดประชุมราษฎร 

  ดานตะวันออก จดคลองหก  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางจังหวัดปทุมธานีกับกรุงเทพมหานคร 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงพิเศษ 

หมายเลข  ๙ 

๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  และหมายเลข  ๗.๒  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมีกรอบ   

และเสนทแยงสีน้ําตาล  ใหเปนที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้   

 ๗.๑ บริเวณโฉนดท่ีดินเลขที่  ๕๒๔  และเลขท่ี  ๙๐๘๙๑  ตําบลบึงคําพรอย  อําเภอลําลูกกา 

 ๗.๒ บริเวณโฉนดที่ดินเลขที่  ๑๐๐๑๔๑  เลขที่  ๑๐๐๑๔๒  เลขท่ี  ๑๐๐๑๔๓  เลขท่ี  ๑๐๐๑๔๔   

เลขที่  ๑๐๐๑๔๕  เลขท่ี  ๑๐๐๑๔๖  เลขที่  ๑๐๐๑๔๗  และเลขที่  ๑๐๐๑๔๘  ตําบลพืชอุดม  อําเภอลําลูกกา 

๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๔๔  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทสถาบันการศึกษา  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๘.๑ โรงเรียนรวมจิตประสาท 

 ๘.๒ โรงเรียนวัดโสภณาราม 

 ๘.๓ โรงเรียนวัดอดิศร 

 ๘.๔ โรงเรียนเทพศิรินทรคลองสิบสาม  ปทุมธานี 

 ๘.๕ โรงเรียนวัดสมุหราษฎรบํารุง 

 ๘.๖ โรงเรียนกลางคลองสิบ 

 ๘.๗ โรงเรียนรวมราษฏรสามัคคี 

 ๘.๘ โรงเรียนอนุบาลทีปรกร   

 ๘.๙ โรงเรียนวัดมูลจินดาราม 



 

๒๑ 

 ๘.๑๐ โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม 

 ๘.๑๑ โรงเรียนวัดทศทิศ 

 ๘.๑๒ โรงเรียนวัดเขียนเขต 

 ๘.๑๓ โรงเรียนยามีอุลอิสลาม 

 ๘.๑๔ โรงเรียนวัดลานนา 

 ๘.๑๕ โรงเรียนวัดนิเทศน 

 ๘.๑๖ โรงเรียนสหราษฏรบํารุง 

 ๘.๑๗ โรงเรียนวัดดอนใหญ 

 ๘.๑๘ โรงเรียนวัดเกตุประภา 

 ๘.๑๙ โรงเรียนแยมสอาดรังสิต 

 ๘.๒๐ โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร 

 ๘.๒๑ โรงเรียนวัดราษฎรศรัทธาราม 

 ๘.๒๒ โรงเรียนวัดมงคลรัตน 

 ๘.๒๓ โรงเรียนอั้ลอิบติดาอียะห 

 ๘.๒๔ โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม 

 ๘.๒๕ โรงเรียนวัดกลางคลองส่ี 

 ๘.๒๖ โรงเรียนวัดลาดสนุน 

 ๘.๒๗ โรงเรียนวัดพืชอุดม 

 ๘.๒๘ โรงเรียนเจริญดีวิทยา 

 ๘.๒๙ โรงเรียนพระสุทธิวงส 

 ๘.๓๐ โรงเรียนมูลนิธิการศึกษาประชาเจริญ 

 ๘.๓๑ โรงเรียนเฟองฟาวิทยา 

 ๘.๓๒ โรงเรียนวัดปญจทายิกาวาส 

 ๘.๓๓ โรงเรียนชุมชนวัดทําเลทอง 

 ๘.๓๔ โรงเรียนวัดสุวรรณบํารุงราชวราราม 

 ๘.๓๕ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย  ปทุมธานี 

 ๘.๓๖ โรงเรียนวัดธัญญะผล 

 ๘.๓๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ลําลูกกา 

 ๘.๓๘ โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ 

 ๘.๓๙ โรงเรียนวัดประชุมราษฏร 



 

๒๒ 

 ๘.๔๐ โรงเรียนผองสุวรรณวิทยา 

 ๘.๔๑ โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม 

 ๘.๔๒ โรงเรียนวัดคลองชัน 

 ๘.๔๓ โรงเรียนวัดแจงลําหิน 

 ๘.๔๔ โรงเรียนนูรุดดีน 

๙. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๓๘  ท่ีกําหนดไวเปนสีเทาออน  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทสถาบันศาสนา  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๙.๑ มัสยิดประชาสัมพันธ 

 ๙.๒ วัดโสภณาราม 

 ๙.๓ วัดอดิศร 

 ๙.๔ มัสยิดอัลฮุดา  คลองสิบสาม 

 ๙.๕ วัดสมุหราษฎรบํารุง 

 ๙.๖ วัดใหมกลางคลองสิบ 

 ๙.๗ วัดมูลจินดาราม 

 ๙.๘ วัดชัยมังคลาราม 

 ๙.๙ วัดใหมคลองเจ็ด 

 ๙.๑๐ วัดทศทิศาราม 

 ๙.๑๑ วัดเขียนเขต 

 ๙.๑๒ มัสยิดยามีอุลคอยรียะห 

 ๙.๑๓ วัดลานนา 

 ๙.๑๔ วัดนิเทศนราษฎรประดิษฐ 

 ๙.๑๕ วัดดอนใหญ 

 ๙.๑๖ วัดเกตุประภา 

 ๙.๑๗ วัดพิรุณศาสตร 

 ๙.๑๘ วัดซอยสามัคคี   

 ๙.๑๙ วัดราษฎรศรัทธาราม 

 ๙.๒๐ วัดมงคลรัตน 

 ๙.๒๑ วัดประยูรธรรมาราม 

 ๙.๒๒ วัดกลางคลองส่ี 

 ๙.๒๓ วัดลาดสนุน 



 

๒๓ 

 ๙.๒๔ วัดพืชอุดม 

 ๙.๒๕ วัดพระสุทธิวงส 

 ๙.๒๖ มัสยิดอิรอตาตุลกาแมล 

 ๙.๒๗ วัดปญจทายิกาวาส 

 ๙.๒๘ มัสยิดกอซิมิสสยามี 

 ๙.๒๙ วัดทําเลทอง 

 ๙.๓๐ วัดสุวรรณบํารุงราชวราราม 

 ๙.๓๑ วัดธัญญะผล 

 ๙.๓๒ วัดโพสพผลเจริญ 

 ๙.๓๓ วัดนังคัลจันตรี 

 ๙.๓๔ วัดประชุมราษฎร 

 ๙.๓๕ วัดคลองชัน 

 ๙.๓๖ วัดแจงลําหิน 

 ๙.๓๗ วัดสายไหม 

 ๙.๓๘ มัสยิดดารุลฮิดายะห 

๑๐. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑  ถึงหมายเลข  ๑๐.๓๐  ท่ีกําหนดไวเปนสีน้ําเงิน  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๑๐.๑ องคการอุตสาหกรรมปาไม   

 ๑๐.๒ บอกําจัดขยะ 

 ๑๐.๓ การไฟฟาสวนภูมิภาค  อําเภอธัญบุรี 

 ๑๐.๔ สํานักงานเทศบาลตําบลบึงย่ีโถ 

 ๑๐.๕ สถานีอนามัยตําบลพืชอุดม 

 ๑๐.๖ สถานีอนามัยทรัพยบุญชู 

 ๑๐.๗ ศูนยบริการวิชาการเกษตรของมูลนิธิชัยพัฒนา 

 ๑๐.๘ สํานักงานเทศบาลเมืองลําสามแกว 

 ๑๐.๙ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลลาดสวาย 

 ๑๐.๑๐ สถานีอนามัยตําบลบึงคําพรอย 

 ๑๐.๑๑ โรงพิมพอาสารักษาดินแดน 

 ๑๐.๑๒ โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาท่ี  ๒  กรมชลประทาน 



 

๒๔ 

 ๑๐.๑๓ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อําเภอลําลูกกา  จังหวัดปทุมธานี 

 ๑๐.๑๔ สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอลําลูกกา  และศูนยการศึกษานอกระบบและ 

การศึกษาตามอัธยาศัย  อําเภอลําลูกกา  จังหวัดปทุมธานี 

 ๑๐.๑๕ การไฟฟาสวนภูมิภาค  อําเภอลําลูกกา 

 ๑๐.๑๖ สถานีอนามัยตําบลลาดสวาย 

 ๑๐.๑๗ โรงพยาบาลลําลูกกา 

 ๑๐.๑๘ ศูนยฟนฟูชีวิตผูติดยาเสพติด  คอมมูนิตา  อินคอนโทร 

 ๑๐.๑๙ ที่ทําการสถานีจายน้ําลําไทร  การประปาสวนภูมิภาค 

 ๑๐.๒๐ กลุมส่ือและเทคโนโลยี  สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  สํานักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 ๑๐.๒๑ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบึงทองหลาง   

 ๑๐.๒๒ สถานีตํารวจภูธรคลองสิบสอง 

 ๑๐.๒๓ กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย 

 ๑๐.๒๔ สถานีไฟฟาลําลูกกา 

 ๑๐.๒๕ ที่ทําการสถานีจายน้ําคูคต  การประปาสวนภูมิภาค 

 ๑๐.๒๖ สํานักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี  สาขาลําลูกกา 

 ๑๐.๒๗ สหกรณการเกษตรลําลูกกา  จํากัด 

 ๑๐.๒๘ ที่วาการอําเภอลําลูกกา 

 ๑๐.๒๙ สถานีตํารวจภูธรคูคต 

 ๑๐.๓๐ ศูนยสอนขับรถบรรทุกขนาดใหญ  กรมการขนสงทางบก  สํานักงานเทศบาลตําบลลําลูกกา   

สํานักงานทางหลวงชนบทท่ี  ๑  สถานีตํารวจอําเภอลําลูกกา  และท่ีราชพัสดุหมายเลขทะเบียนท่ี  ปท.  ๖๕๘ 





รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมเมืองลําลูกกา-บึงย่ีโถ  จังหวดัปทุมธาน ี

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง  แบงเปน  ๓  ขนาด  คือ 

๑. ถนนแบบ  ก  ขนาดเขตทาง  ๒๐.๐๐  เมตร  จํานวน  ๑๐  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ก  ๑  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  และถนนโครงการ 

กําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๕  ท่ีบริเวณหางจากทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๐๕  ตัดกับคลองสาม  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๕   

ระยะประมาณ  ๓๑๐  เมตร  ไปทางทิศใตตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๕,๕๗๐  เมตร  บรรจบกับ 

ถนนสาย  ก  ๙  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๑,๕๓๐  เมตร  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๒   

ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๒  บรรจบกับคลองสาม  ไปทางทิศตะวันออกตามแนว 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๒  ระยะประมาณ  ๒๒๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๒  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  และถนนโครงการ 

กําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ที่บริเวณหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ 

บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๕  ไปทางทิศใตตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ   

๑,๖๗๐  เมตร  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๒๐๐  เมตร  ตัดกับถนนสาย  ก  ๓  ที่บริเวณหางจาก 

ถนนสาย  ก  ๓  บรรจบกับทางหลวงชนบท  ปท.  ๓๐๑๗  (ถนนสาย  ข  ๒)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต 

ตามแนวถนนสาย  ก  ๓  ระยะประมาณ  ๑,๓๓๐  เมตร  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๑,๘๖๐  เมตร   

บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศใตตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๒๔๐  เมตร   

บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ  (ถนนสาย  ก  ๘)  ท่ีบริเวณหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ   

(ถนนสาย  ก  ๘)  บรรจบกับทางหลวงชนบท  ปท.  ๓๐๑๗  (ถนนสาย  ข  ๒)  ไปทางทิศตะวันตก 

ตามแนวสาธารณะไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๘)  ระยะประมาณ  ๑,๓๕๐  เมตร  ไปทางทิศใตตามแนวถนน 

ไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๓๒๐  เมตร  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๑,๓๙๐  เมตร  ตัดกับถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๙)  ท่ีบริเวณหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๙)  บรรจบกับ 

ทางหลวงชนบท  ปท.  ๓๐๑๗  (ถนนสาย  ข  ๒)  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ   

(ถนนสาย  ก  ๙)  ระยะประมาณ  ๑,๓๖๐  เมตร  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๑๕๐  เมตร  บรรจบกับ 

ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศใตตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๖๕๐  เมตร   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๑๐๐  เมตร  ไปทางทิศใตระยะประมาณ  ๕๙๐  เมตร   



 

๒ 

จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๒  ท่ีบริเวณหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๒   

บรรจบกับคลองสาม  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๒  ระยะประมาณ   

๙๙๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๓  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อ  และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม   

เริ่มตนจากถนนไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๗)  ที่บริเวณหางจากถนนไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๗)  บรรจบกับ 

ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๖)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ   

(ถนนสาย  ก  ๗)  ระยะประมาณ  ๙๘๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๘๙๐  เมตร   

บรรจบกับถนนไมปรากฏช่ือ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ   

๒๐๐  เมตร  บรรจบกับทางหลวงชนบท  ปท.  ๓๐๐๕  (ถนนสาย  ข  ๓)  ท่ีบริเวณหางจากทางหลวงชนบท   

ปท.  ๓๐๐๕  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๕  ไปทางทิศใตตามแนวทางหลวงชนบท  ปท.  ๓๐๐๕   

ระยะประมาณ  ๑,๗๒๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๙๙๐  เมตร  บรรจบกับ 

ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๕)  ท่ีบริเวณหางจากถนนสาย  ก  ๕  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๓๑๒  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนสาย  ก  ๕  ระยะประมาณ  ๔,๙๗๐  เมตร  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๑,๐๐๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาย  ก  ๔  ท่ีบริเวณหางจาก 

ถนนไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๔)  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๒  ไปทางทิศเหนือ 

ตามแนวถนนสาย  ก  ๔  ระยะประมาณ  ๕,๒๒๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ   

๕๗๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๑)  ที่บริเวณหางจากถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๑)  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๕  ไปทางทิศใตตามแนวถนน 

สาธารณะไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๑)  ระยะประมาณ  ๑,๗๘๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ   

ระยะประมาณ  ๖๖๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาย  ก  ๒  ที่บริเวณหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ 

บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๕  ไปทางทิศใต  ตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ   

ระยะประมาณ  ๑,๖๗๐  เมตร  และไปทางทิศใตตามแนวถนนสาย  ก  ๒  ระยะประมาณ  ๒๐๐  เมตร   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๑,๓๓๐  เมตร  บรรจบกับทางหลวงชนบท  ปท.  ๓๐๑๗   

(ถนนสาย  ข  ๒)  ที่บริเวณหางจากทางหลวงชนบท  ปท.  ๓๐๑๗  (ถนนสาย  ข  ๒)  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๐๕  ไปทางทิศใตตามแนวทางหลวงชนบท  ปท.  ๓๐๑๗  (ถนนสาย  ข  ๒)  ระยะประมาณ   

๒,๐๕๐  เมตร 

ถนนสาย  ก  ๔  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  และถนนโครงการกําหนด 

ใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๒  ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๓๑๒  ตัดกับคลองสาม  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๒   



 

๓ 

ระยะประมาณ  ๒๗๐  เมตร  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๑,๑๑๐  เมตร   

ไปทางทิศเหนือ  ระยะประมาณ  ๔๓๐  เมตร  ตัดกับถนนสาย  ก  ๙  ท่ีบริเวณหางจากถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๙)  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๒  ไปทางทิศตะวันออก 

ตามแนวถนนสาย  ก  ๙  ระยะประมาณ  ๑,๙๐๐  เมตร  ไปทางทิศเหนือ  ระยะประมาณ  ๑๔๐  เมตร   

บรรจบกับถนนไมปรากฏช่ือ  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๕๐๐  เมตร   

ไปทางทิศเหนือ  ระยะประมาณ  ๘๒๐  เมตร  บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนน 

ไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๒๕๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาย  ก  ๘  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ก  ๘   

บรรจบกับทางหลวงชนบท  ปท.  ๓๐๐๕  (ถนนสาย  ข  ๓)  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนสาย  ก  ๘   

ระยะประมาณ  ๑,๙๗๐  เมตร  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๑,๕๕๐  เมตร   

ไปทางทิศเหนือ  ระยะประมาณ  ๔๒๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาย  ก  ๓  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ก  ๓   

บรรจบกับทางหลวงชนบท  ปท.  ๓๐๐๕  (ถนนสาย  ข  ๓)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนว 

ถนนสาย  ก  ๓  ระยะประมาณ  ๑,๙๙๐  เมตร  ไปทางทิศเหนือ  จนบรรจบแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนอื 

 ถนนสาย  ก  ๕  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  และถนนโครงการกําหนด 

ใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนสาย  ก  ๓  ท่ีบริเวณหางจากถนนสาย  ก  ๓  ตัดกับทางหลวงชนบท   

ปท.  ๓๐๐๕  (ถนนสาย  ข  ๓)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย  ก  ๓  ระยะประมาณ   

๙๙๐  เมตร  ไปทางทิศใตตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๗๔๐  เมตร  ไปทางทิศใต   

ระยะประมาณ  ๔๑๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศใตตามแนวถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๒๗๐  เมตร  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๓๑๐  เมตร  ตัดกับถนนสาย  ก  ๘   

ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ก  ๘  บรรจบกับทางหลวงชนบท  ปท.  ๓๐๐๕  (ถนนสาย  ข  ๓)  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย  ก  ๘  ระยะประมาณ  ๑,๐๐๐  เมตร  ไปทางทิศใต   

ระยะประมาณ  ๗๙๐  เมตร  บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศใตตามแนวถนนไมปรากฏช่ือ   

ระยะประมาณ  ๕๑๐  เมตร  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๔๐๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาย  ก  ๙   

ที่บริเวณหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๙)  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๒   

ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนสาย  ก  ๙  ระยะประมาณ  ๙๔๐  เมตร  ไปทางทิศใตตามแนวถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๓๑๐  เมตร  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๓๖๐  เมตร  บรรจบกับ 

ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศใตตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๕๐๐  เมตร   

ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๕๐  เมตร  จนบรรจบทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๒  ที่บริเวณ 

หางจากถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ  (ถนนสาย  ก  ๔)  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๒   

ไปทางทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๒  ระยะประมาณ  ๙๖๐  เมตร 



 

๔ 

 ถนนสาย  ก  ๖  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  และถนนโครงการกําหนด 

ใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๕  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต 

ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ระยะประมาณ  ๑,๘๓๐  เมตร  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๖๗๐  เมตร  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๑๑๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ไปทาง 

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  จนบรรจบแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ 

 ถนนสาย  ก  ๗  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยวัดลาดสนุน  ซอยบุญคุม   

และถนนไมปรากฏช่ือ  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตามแนวซอยวัดลาดสนุน  ระยะประมาณ  ๑,๓๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวซอยบุญคุม   

ระยะประมาณ  ๑,๖๑๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ   

๙๘๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๖)   

 ถนนสาย  ก  ๘  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  และถนนโครงการกําหนด 

ใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากซอยบุญคุม  (ถนนสาย  ก  ๗)  ที่บริเวณซอยวัดลาดสนุน  (ถนนสาย  ก  ๗)   

บรรจบกับซอยบุญคุม  (ถนนสาย  ก  ๗)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๔๘๐  เมตร   

บรรจบกับทางหลวงชนบท  ปท.  ๓๐๐๕  (ถนนสาย  ข  ๓)  ที่บริเวณหางจากทางหลวงชนบท  ปท.  ๓๐๐๕   

(ถนนสาย  ข  ๓)  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๒  ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงชนบท   

ปท.  ๓๐๐๕  (ถนนสาย  ข  ๓)  ระยะประมาณ  ๑,๐๖๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ   

ระยะประมาณ  ๑,๐๐๐  เมตร  ตัดกับถนนสาย  ก  ๕  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ก  ๕  บรรจบกับ 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๒  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนสาย  ก  ๕  ระยะประมาณ  ๓,๒๔๐  เมตร   

ไปทางทิศตะวันออก  ระยะประมาณ  ๙๗๐  เมตร  ตัดกับถนนไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๔)  ที่บริเวณหางจาก 

ถนนไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๔)  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๒  ไปทางทิศเหนือ 

ตามแนวถนนสาย  ก  ๔  ระยะประมาณ  ๓,๒๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออก  ระยะประมาณ  ๒๙๐  เมตร   

บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ที่บริเวณถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๑)  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ   

๙๖๐  เมตร  บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๒)  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๑,๓๕๐  เมตร  บรรจบกับทางหลวงชนบท  ปท.  ๓๐๑๗  (ถนนสาย  ข  ๒)   

ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ข  ๒  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๒  ไปทางทิศเหนือ 

ตามแนวถนนสาย  ข  ๒  ระยะประมาณ  ๓,๑๑๐  เมตร 



 

๕ 

 ถนนสาย  ก  ๙  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  และถนนโครงการกําหนด 

ใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๒  ท่ีบริเวณหางจากซอยลําลูกกา  ๑๔ 

บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๒  ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๒   

ระยะประมาณ  ๕๑๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ   

๓๘๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออก  ระยะประมาณ  ๕๖๐  เมตร  ตัดกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ   

(ถนนสาย  ก  ๕)  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ก  ๕  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๒   

ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนสาย  ก  ๕  ระยะประมาณ  ๑,๕๔๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออก  ระยะประมาณ   

๙๖๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาย  ก  ๔  ที่บริเวณหางจากถนนไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๔)  บรรจบกับ 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๒  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนสาย  ก  ๔  ระยะประมาณ  ๑,๕๔๐  เมตร   

ไปทางทิศตะวันออก  ระยะประมาณ  ๕๐๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๑)   

ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ก  ๑  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๒  ไปทางทิศเหนือตามแนว 

ถนนสาย  ก  ๑  ระยะประมาณ  ๑,๕๓๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออก  ระยะประมาณ  ๘๐๐  เมตร   

บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ   

ระยะประมาณ  ๑,๓๖๐  เมตร  จนบรรจบทางหลวงชนบท  ปท.  ๓๐๑๗  (ถนนสาย  ข  ๒)  ที่บริเวณหางจาก 

ทางหลวงชนบท  ปท.  ๓๐๑๗  (ถนนสาย  ข  ๒)  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๒  ไปทาง 

ทิศเหนือตามแนวทางหลวงชนบท  ปท.  ๓๐๑๗  (ถนนสาย  ข  ๒)  ระยะประมาณ  ๑,๔๗๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๑๐  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  และถนนโครงการกําหนด 

ใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๒  ที่บริเวณหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ   

(ถนนสาย  ข  ๖)  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๒  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๔๕๐  เมตร   

บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ท่ีบริเวณหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อไปทางทิศใตตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๘๐๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสายไหม   

(ถนนสาย  ค)  ที่บริเวณหางจากถนนสายไหม  (ถนนสาย  ค)  บรรจบกับคลองพระยาสุเรนทร  ไปทาง 

ทิศตะวันออกตามแนวถนนสายไหม  (ถนนสาย  ค)  ระยะประมาณ  ๗๖๐  เมตร   

๒. ถนนแบบ  ข  ขนาดเขตทาง  ๓๐.๐๐  เมตร  จํานวน  ๖  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ข  ๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ทางหลวงชนบท  ปท.  ๓๐๒๘   

เริ่มตนจากแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ไปทางทิศใตตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับทางหลวงชนบท   

หมายเลข  ๓๓๑๒   

 ถนนสาย  ข  ๒  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ทางหลวงชนบท  ปท.  ๓๐๑๗   

และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๕  ไปทางทิศใต   



 

๖ 

ตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๗,๑๒๐  เมตร  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๓๑๐  เมตร  บรรจบกับ 

ทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๓๓๑๒  ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๒  ตัดกับคลอง  ๔   

ไปตามทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๒  ระยะประมาณ  ๑๔๐  เมตร   

 ถนนสาย  ข  ๓  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ทางหลวงชนบท  ปท.  ๓๐๐๕   

เริ่มตนจากแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ไปทางทิศใตตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๓๑๒   

 ถนนสาย  ข  ๔  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ 

และทางหลวงชนบท  ปท.  ๕๐๑๖  และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนนิมิตรใหม   

ที่บริเวณหางจากถนนนิมิตรใหมบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๒  ไปทางทิศใตตามแนว 

ถนนนิมิตรใหม  ระยะประมาณ  ๕๒๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๖,๘๕๐  เมตร  ตัดกับถนนคูคลองสิบ  ท่ีบริเวณหางจากถนนคูคลองสิบ 

บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๒  ไปทางทิศใตตามแนวถนนคูคลองสิบ  ระยะประมาณ   

๔๘๕  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉยีงเหนอืตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๕,๒๘๐  เมตร   

บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ   

ระยะประมาณ  ๒๓๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๒๘๐  เมตร  บรรจบกับ 

ถนนไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๑๙๐  เมตร  บรรจบกับ 

ถนนวัดพืชอุดม – หนองจอก  ที่บริเวณหางจากทางหลวงชนบท  ปท.  ๕๐๑๖  บรรจบกับถนนวัดพืชอุดม   

– หนองจอก  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ตามแนวทางหลวงชนบท  ปท.  ๕๐๑๖  ระยะประมาณ   

๒,๕๖๐  เมตร  ไปทางทิศใตตามแนวทางหลวงชนบท  ปท.  ๕๐๑๖  ระยะประมาณ  ๑๕๐  เมตร  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงชนบท  ปท.  ๕๐๑๖  ระยะประมาณ  ๕๕๐  เมตร  จนบรรจบกับ 

ถนนเลียบคลองสิบสาม  ฝงตะวันออก  ท่ีบริเวณหางจากถนนเลียบคลองสิบสาม  ฝงตะวันออก  บรรจบกับ 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๒  ไปทางทิศใตตามแนวถนนเลียบคลองสิบสาม  ฝงตะวันออก   

ระยะประมาณ  ๖๓๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๕  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงชนบท   

ปท.  ๓๐๑๗  (ถนนสาย  ข  ๒)  ที่บริเวณถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๙)  บรรจบกับ 

ทางหลวงชนบท  ปท.  ๓๐๑๗  (ถนนสาย  ข  ๒)  ไปทางทิศตะวันออก  ระยะประมาณ  ๙๙๐  เมตร   

บรรจบกับถนนสาย  ข  ๖  ท่ีบริเวณหางจากถนนสาย  ข  ๖  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๒   

ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนสาย  ข  ๖  ระยะประมาณ  ๑,๔๒๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต   

ระยะประมาณ  ๓๘๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออก  ระยะประมาณ  ๙๑๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาธารณะ 



 

๗ 

ไมปรากฏชื่อ  ท่ีบริเวณหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๒   

ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๑,๒๙๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออก   

ระยะประมาณ  ๕๘๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนเลียบทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๙  ดานตะวันตก   

ที่บริเวณหางจากถนนเลียบทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๙  ดานตะวันตก  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๓๑๒  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนเลียบทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๙  ดานตะวันตก   

ระยะประมาณ  ๑,๓๔๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๖  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  และถนนโครงการ 

กําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๓๓๑๒  ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๓๑๒  ตัดกับคลองส่ี  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๒   

ระยะประมาณ  ๘๗๐  เมตร  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๙๔๐  เมตร  ไปทางทิศเหนือ   

ระยะประมาณ  ๔๘๐  เมตร  จนบรรจบถนนสาย  ข  ๕  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ข  ๕  บรรจบกับ 

ทางหลวงชนบท  ปท.  ๓๐๑๗  (ถนนสาย  ข  ๒)  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนสาย  ข  ๕   

ระยะประมาณ  ๙๙๐  เมตร 

๓. ถนนแบบ  ค  ขนาดเขตทาง  ๔๐.๐๐  เมตร  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง   

คือ  ถนนสายไหม  เริ่มตนที่บริเวณถนนสายไหมตัดกับคลองพระยาสุเรนทร  ไปทางทิศตะวันออก   

และทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบแนวเขตผังเมืองรวมดานใต 



หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๓๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๕๕ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่สมควรกําหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  
ในท้องที่ตําบลบึงคอไห  ตําบลบึงทองหลาง  ตําบลลําลูกกา  ตําบลบึงคําพร้อย  ตําบลพืชอุดม  ตําบลลําไทร  
ตําบลลาดสวาย  และตําบลคูคต  อําเภอลําลูกกา  และตําบลบึงย่ีโถ  อําเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อม  ทั้งน้ี  
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง  และโดยที่มาตรา  ๒๖  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  
พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  บัญญัติว่า  การใช้บังคับ
ผังเมืองรวมให้กระทําโดยกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงน้ี 
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