
หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   สิงหาคม   ๒๕๕๘ 
 

  
 

 
 

 
 

 
กฎกระทรวง 

ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนลาดบัวหลวง - สามเมือง   
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  และ
มาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๓)  พ .ศ .  ๒๕๓๕  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย   
ออกกฎกระทรวงไว ้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับได้มีกําหนดห้าปี 
ข้อ ๒ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  ในท้องที่ตําบลหลักชัย  ตําบลลาดบัวหลวง  และตําบลสามเมือง  

อําเภอลาดบัวหลวง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ 
ข้อ ๓ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง

ในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณท่ีเก่ียวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ 
ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อม 
ในบริเวณแนวเขตตามข้อ  ๒  ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ข้อ ๔ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้
ประโยชน์ที่ดิน  โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับและ
สอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยมีสาระสําคัญ
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนให้เป็นศูนย์กลางการบริหาร  การปกครอง  พาณิชยกรรม   
การบริการ  การศึกษา  และการผลิตและบริการทางการเกษตร  ในระดับอําเภอ 

(๒) ส่งเสริมและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย  พาณิชยกรรม  และการบริการให้สอดคล้องกับ 
การขยายตัวของชุมชนและระบบเศรษฐกิจ 
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(๓) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ   
ให้เพียงพอและได้มาตรฐาน 

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

ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท  แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง  และรายการประกอบ
แผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๖ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนก
ประเภทท้ายกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๖  ที่กําหนดไว้เป็นสีเหลือง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 

(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีส้ม  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง 

(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีแดง  ให้เป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรม
และที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก 

(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๑๐  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๘  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก   
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา 

(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๙  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันศาสนา 

(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๑๐  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ข้อ ๗ ที่ดินประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทน้ีในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 
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(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

(๕) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๖) โรงฆ่าสัตว์ 
(๗) กําจัดมูลฝอย 
(๘) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง 

ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ํา  การสาธารณูปโภค  สะพาน  เขื่อน  ร้ัว  หรือกําแพง 

ข้อ ๘ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทน้ีในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) โรงฆ่าสัตว์ 
(๗) กําจัดมูลฝอย 
(๘) ซื้อขายหรือเก็บเศษวสัดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลําคลอง  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลําคลอง

ไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางนํ้า  การสาธารณูปโภค  สะพาน  
เขื่อน  ร้ัว  หรือกําแพง 
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ข้อ ๙ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อพาณิชยกรรม  การอยู่อาศัย  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทน้ีในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามัน  สถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  สถานีบริการน้ํามันประเภท  ก  

สถานีบริการน้ํามันประเภท  ข  สถานีบริการน้ํามันประเภท  ค  ลักษณะที่สอง  สถานีบริการน้ํามัน
ประเภท  จ  ลักษณะที่สอง  และสถานีบริการน้ํามันประเภท  ฉ  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  
เพื่อการจําหน่าย 

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) โรงฆ่าสัตว์ 
(๗) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๘) กําจัดมูลฝอย 
(๙) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลําคลอง  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลําคลอง

ไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางนํ้า  การสาธารณูปโภค  สะพาน  
เขื่อน  ร้ัว  หรือกําแพง 

ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือ
เก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับ
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทน้ีในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 



หน้า   ๒๓ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   สิงหาคม   ๒๕๕๘ 
 

  

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

เพื่อการอยู่อาศัย  และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่โครงการทั้งหมด 
(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๘) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถวหรือตึกแถว 
(๙) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรือหอพัก 
ที่ดินประเภทน้ี  ในบริเวณหมายเลข  ๔.๒  หมายเลข  ๔.๓  หมายเลข  ๔.๔  หมายเลข  ๔.๕  

หมายเลข  ๔.๖  หมายเลข  ๔.๗  หมายเลข  ๔.๘  และหมายเลข  ๔.๙  การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการต่อไปนี้ ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๐  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๒๕   
และทางหลวงชนบท  อย.  ๔๐๐๖  ให้มีระยะห่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๐๐  เมตร 

(๑) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๒) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๓) กําจัดมูลฝอย 
(๔) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
ที่ดินประเภทน้ีในเขตปฏิรูปที่ดิน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วย 

การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง 

ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ํา  การสาธารณูปโภค  สะพาน  เขื่อน  ร้ัว  หรือกําแพง 

ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเก่ียวข้องกับ
การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลําคลอง  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลําคลอง
ไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางนํ้า  การสาธารณูปโภค  สะพาน  
เขื่อน  ร้ัว  หรือกําแพง 

ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเก่ียวข้องกับ
การศาสนา  การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 



หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   สิงหาคม   ๒๕๕๘ 
 

  

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลําคลอง  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลําคลอง
ไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางนํ้า  การสาธารณูปโภค  สะพาน  
เขื่อน  ร้ัว  หรือกําแพง 

ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการของรัฐ  กิจการเก่ียวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลําคลอง  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลําคลอง
ไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางนํ้า  การสาธารณูปโภค  สะพาน  
เขื่อน  ร้ัว  หรือกําแพง 

ขอ้ ๑๔ การใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย  ก  ๑  ถนนสาย  ก  ๒  ถนนสาย  ก  ๓  
ถนนสาย  ข  ๑  ถนนสาย  ข  ๒  และถนนสาย  ข  ๓  ตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง
ท้ายกฎกระทรวง  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  นอกจากกิจการตามที่กําหนดดังต่อไปนี้ 

(ก) การสร้างถนนหรือเก่ียวข้องกับถนน  และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
(ข) การสร้างร้ัวหรือกําแพง 
(ค) เกษตรกรรมหรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรมที่ มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๙  เมตร   

หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 
(ง) การอยู่อาศัยที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๙  เมตร  หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 
(จ) การอยู่อาศัยที่ไม่ใช่ห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
(ฉ) การอยู่อาศัยที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดิน 
ข้อ ๑๕ ให้ผู้มีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการ 

ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๘  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจินดา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๑) การต้ม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช ได้ ได้

(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช ได้

(๓) การอัดปอหรือใบยาสูบ ได้

(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง หรือ ได้

     คลังสินค้า

(๖) การบด ป่น หรือย่อยส่วนต่าง ๆ ของพืชซึ่งมิใช่เมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้

(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กล้วยไม้ หรือถั่วงอก ได้ ได้ ได้ ได้

(๙) การร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม ได้ ได้ ได้

(๑๐) การถนอมผลิตผลเกษตรกรรมโดยวิธีฉายรังสี ได้

(๑๑) การฟักไข่โดยใช้ตู้อบ ได้

๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ซึ่งมิใช่สัตว์น้ํา อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๑) การฆ่าสัตว์ ได้

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

โรงงานจําพวกที่

บัญชีท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนลาดบัวหลวง - สามเมือง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พ.ศ. ๒๕๕๘

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ชนบทและเกษตรกรรม
ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๒) การถนอมเนื้อสัตว์โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือทําให้เยือกแข็ง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     โดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง  

(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ มันสัตว์ หนังสัตว์ หรือสารที่สกัด ได้ ได้ ได้

     จากไขสัตว์หรือกระดูกสัตว์

(๕) การบรรจุเนื้อสัตว์หรือมันสัตว์หรือผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปจากเนื้อสัตว์หรือมันสัตว์ ได้

     ในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้

(๖) การล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์ ได้

(๗) การทําผลิตภัณฑ์จากไข่เพื่อใช้ประกอบเป็นอาหาร เช่น ไข่เค็ม ไข่เยี่ยวม้า ไข่ผง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     ไข่เหลวเยือกแข็ง หรือไข่เหลวแช่เย็น

๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ํานม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทํานมสดให้ไร้เชื้อหรือฆ่าเชื้อโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่น การพาสเจอร์ไรส์ ได้

     หรือสเตอริไลส์

(๖) การทํานมเปรี้ยวหรือนมเพาะเชื้อ ได้ ได้

๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ํา อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําอาหารจากสัตว์น้ําและบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้ ได้

(๒) การถนอมสัตว์น้ําโดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือทําให้เยือกแข็ง ได้ ได้ ได้ ได้

     โดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง

โรงงานจําพวกที่

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๒

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากสัตว์น้ํา หนัง หรือไขมันสัตว์น้ํา ได้

(๕) การล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์น้ํา ได้

๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม้ และบรรจุในภาชนะที่ผนึก ได้ ได้ ได้

     และอากาศเข้าไม่ได้

(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไม้โดยวิธีกวน ตากแห้ง ดอง หรือทําให้เยือกแข็ง ได้ ได้ ได้

     โดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง

๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๑) การสี ฝัด หรือขัดข้าว ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทําแป้ง ได้ ได้

(๓) การป่นหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้ ได้

(๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้ ได้

(๖) การปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่ง ได้ ได้ ได้

โรงงานจําพวกที่

หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๓

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้ง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๑) การทําขนมปังหรือขนมเค้ก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทําขนมปังกรอบหรือขนมอบแห้ง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้น เม็ด หรือชิ้น ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากอ้อย บีช หญ้าหวาน หรือพืชอื่นที่ให้

ความหวาน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําน้ําเชื่อม ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทําน้ําตาลทรายแดง ได้ ได้ ได้ ได้

(๕) การทําน้ําตาลก้อนหรือน้ําตาลผง ได้ ได้

(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของต้นมะพร้าว ต้นตาลโตนด หรือพืชอื่น ๆ ซึ่งมิใช่อ้อย ได้ ได้

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก้ ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๕) การทําเก๊กฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไม้อัดเม็ด ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๗) การเชื่อมหรือแช่อิ่มผลไม้หรือเปลือกผลไม้ หรือการเคลือบผลไม้หรือเปลือกผลไม้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     ด้วยน้ําตาล

โรงงานจําพวกที่

หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๔

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) หรือการเคลือบถั่วหรือเมล็ดผลไม้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     (Nuts) ด้วยน้ําตาล กาแฟ โกโก้ หรือช็อกโกเลต

(๑๑) การทําไอศกรีม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๖) การทําน้ํามันสลัด ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๗) การบดหรือป่นเครื่องเทศ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๘) การทําพริกป่น พริกไทยป่น หรือเครื่องแกง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด หรือย่อยน้ําแข็ง ได้ ได้ ได้

๑๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตว์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําอาหารผสมหรืออาหารสําเร็จรูปสําหรับเลี้ยงสัตว์ (เฉพาะในบริเวณฟาร์ม ได้ ได้

     ปศุสัตว์)

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ น้ําอัดลม หรือน้ําแร่

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําน้ําดื่ม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

โรงงานจําพวกที่

หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๕

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาข่าย แห หรืออวน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ

หลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การผลิตเชือก ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การผลิต ประกอบ หรือซ่อมแซมตาข่าย แห หรืออวน และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะร่อง หรือการแปรรูปไม้ด้วยวิธีอื่นที่คล้ายคลึงกัน ได้

(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง บานประตู หรือส่วนประกอบ ได้

     ที่ทําด้วยไม้ของอาคาร

(๔) การทําฝอยไม้ การบด ป่น หรือย่อยไม้ ได้

๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใช้จากไม้ไผ่ หวาย ฟาง อ้อ กก หรือผักตบชวา ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๓๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากไม้หรือไม้ก๊อก อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ

หลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใช้จากไม้ และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ ได้ ได้

     ดังกล่าว

(๓) การแกะสลักไม้ ได้ ได้ ได้ ได้

๖

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ

(๑) การพิมพ์ การทําแฟ้มเก็บเอกสาร การเย็บเล่ม  ทําปก หรือตบแต่งสิ่งพิมพ์ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๔๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับปุ๋ย  หรือสารป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว์

(Pesticides) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๒) การเก็บรักษาหรือแบ่งบรรจุปุ๋ย (ยกเว้นสารป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว์) ได้

๔๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสบู่ เครื่องสําอาง หรือสิ่งปรุงแต่งร่างกาย อย่างใด

อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๓) การทําเครื่องสําอางหรือสิ่งปรุงแต่งร่างกาย ได้ ได้ ได้ ได้

(๔) การทํายาสีฟัน ได้ ได้ ได้ ได้

๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปั้นดินเผา หรือเครื่องดินเผา ได้ ได้ ได้ ได้

และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกล่าว

๕๖ โรงงานผลิตอิฐ กระเบื้อง หรือท่อสําหรับใช้ในการก่อสร้างเบ้าหลอมโลหะ กระเบื้องประดับ ได้ ได้ ได้ ได้

(Architectural Terracotta) รองในเตาไฟ ท่อหรือยอดปล่องไฟ หรือวัตถุทนไฟจาก

ดินเหนียว (เฉพาะผลิตอิฐจากดินเหนียว)

๖๑ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใช้ที่ทําด้วยเหล็กหรือ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

เหล็กกล้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ดังกล่าว

๗

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะสําหรับใช้ในการก่อสร้างหรือติดตั้ง

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างสะพาน ประตูน้ํา ถังน้ํา หรือปล่องไฟ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๔) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการสร้างหรือซ่อมหม้อน้ํา ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๑๒) การตัด พับ หรือม้วนโลหะ ได้ ได้ ได้ ได้

(๑๓) การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป ได้ ได้ ได้ ได้

๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องกังหัน และรวมถึง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์หรือเครื่องกังหันดังกล่าว 

๖๖ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรสําหรับใช้ในการกสิกรรม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

หรือการเลี้ยงสัตว์ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องจักรดังกล่าว

ชนบทและเกษตรกรรม
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

๘

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องบันทึกคําบอก

เครื่องบันทึกเสียงด้วยเทป เครื่องเล่นหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน์) แผ่นเสียง

เทปแม่เหล็กที่ได้บันทึกเสียงแล้ว เครื่องโทรศัพท์หรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไม่มีสาย

เครื่องส่งวิทยุ เครื่องส่งโทรทัศน์ เครื่องรับส่งสัญญาณหรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร์

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวข้อง (Semi - Conductor or 

Related Sensitive Semi - Conductor Devices) คาปาซิเตอร์หรือคอนเดนเซอร์

อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได้ (Fixed or Variable Electronic 

Capacitors or Condensers) เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป 

เครื่องหรือหลอดเอกซเรย์ และรวมถึงการผลิตอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนสําหรับใช้กับเครื่อง

อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๗๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     หรือจักรยานสองล้อ

๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมล้อเลื่อนที่ขับเคลื่อนด้วยแรงคนหรือสัตว์ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

ซึ่งมิใช่จักรยาน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๙

ลําดับที่

ที่อยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๙๐ โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําให้บริสุทธิ์ หรือจําหน่ายน้ําไปยังอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม ได้ ได้

๙๓ โรงงานซ่อมรองเท้าหรือเครื่องหนัง ได้ ได้ ได้ ได้

๙๔ โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าสําหรับใช้ในบ้านหรือใช้ประจําตัว ได้ ได้ ได้ ได้

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ รถพ่วง จักรยานสามล้อ 

จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๑) การซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว ได้ ได้

(๒) การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยาน ได้ ได้

     ดังกล่าว

(๓) การพ่นสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ได้ ได้

(๔) การล้างหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ได้ ได้ ได้

๙๖ โรงงานซ่อมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําด้วยเพชร พลอย ทองคํา ได้ ได้ ได้ ได้

ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี

๙๗ โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ที่มิได้ระบุการซ่อมไว้ในลําดับใด ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

          หมายเหตุ           ลําดับที่                    หมายถึง       กฎหมายว่าด้วยโรงงาน

                                 ได้                          หมายถึง       สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

                                 โรงงานจําพวกที่          หมายถึง       การจัดแบ่งขนาดโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน

ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก

โรงงานจําพวกที่

หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑๐

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ







รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิตามท่ีไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง 
ใหใชบังคับผังเมอืงรวมชมุชนลาดบัวหลวง - สามเมือง  จังหวดัพระนครศรอียุธยา 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนท่ีดินตามท่ีไดจําแนกประเภท 

ทายกฎกระทรวงตามที่กําหนดไวในขอ  ๖  คือ 

๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๖  ท่ีกําหนดไวเปนสีเหลือง  ใหเปนท่ีดิน

ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๑.๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๓๔๒๕ 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๓๔๐ 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๒๕  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองหมูกอง  ฝงตะวันออก 

 ๑.๒ ดานเหนือ จดแนวเขตเทศบาลตําบลลาดบัวหลวง  ระหวางหลักเขตที่  ๑  

กับหลักเขตท่ี  ๒  และถนนสาย  ข  ๑  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงชนบท  อย.  ๔๐๐๖  ฟากเหนือ  เสนขนานระยะ  

๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนคันกั้นน้ําชลประทาน  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง 

ทางหลวงชนบท  อย.  ๔๐๐๖  และสํานักงานชลประทานท่ี  ๗  งานสงน้ําและบํารุงรักษาที่  ๒  (เจาเจ็ด - 

บางย่ีหน) 

  ดานตะวันตก จดถนนคันกั้นน้ําชลประทาน  ฟากตะวันออก 

 ๑.๓ ดานเหนือ จดทางหลวงชนบท  อย.  ๔๐๐๖  ฟากใต  และสํานักงาน

เทศบาลตําบลลาดบัวหลวง 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนคันกั้นน้ําชลประทาน  ฟากเหนือ  และโรงเรียนอุปลพันธุ

โรจนประสิทธิ์ 

  ดานตะวันตก จดซอยเทศบาล  ๑๖  ฟากตะวันออก 



 
๒ 

 ๑.๔ ดานเหนือ จดถนน  อบจ.  อย.  ๒๐๕๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองขุนศรี  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๓๔๐  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต  และถนนสาย  ข  ๒  ฟากตะวันออก 

 ๑.๕ ดานเหนือ จดโรงพยาบาลลาดบัวหลวง  ถนน  อบจ.  อย.  ๒๐๕๒  ฟากใต  

สํานักงานเทศบาลตําบลสามเมือง  วัดลาดบัวหลวง  และโรงเรียนวัดลาดบัวหลวง  (สหมิตรศึกษา)   

  ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท  นบ.  ๓๐๐๓  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองขุนศรี  ฝงตะวันออก 

 ๑.๖ ดานเหนือ จดถนน  อบจ.  อย.  ๒๐๕๒   

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงชนบท  นบ.  ๓๐๐๓  และการไฟฟาสวนภูมิภาค

ลาดบัวหลวง 
๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๓  ที่กําหนดไวเปนสีสม  ใหเปนที่ดิน

ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๒.๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  

อย.  ๔๐๐๖   

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนคันกั้นน้ํา

ชลประทาน 

  ดานใต จดทางหลวงชนบท  อย.  ๔๐๐๖  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดสํานักงานชลประทานท่ี  ๗  งานสงน้ําและบํารุงรักษา  ที่  ๒  

(เจาเจ็ด - บางย่ีหน)   

 ๒.๒ ดานเหนือ จดทางหลวงชนบท  อย.  ๔๐๐๖  ฟากใต  ถนนสาย  ข  ๑   

ฟากตะวันตก  เสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  อย.  ๔๐๐๖  และคลองตะพังโคลน  

ฝงตะวันออก 

  ดานตะวันออก จดซอยเทศบาล  ๑๖  ฟากตะวันตก 



 
๓ 

  ดานใต จดถนนคันกั้นน้ําชลประทาน  ฟากเหนือ  ที่วาการอําเภอลาดบัวหลวง  
สํานักงานประถมศึกษาอําเภอลาดบัวหลวง  สถานีตํารวจภูธรลาดบัวหลวง  สํานักงานสาธารณสุข 

อําเภอลาดบัวหลวง  สํานักงานเกษตรอําเภอลาดบัวหลวง  และหองสมุดประชาชนอําเภอลาดบัวหลวง 
  ดานตะวันตก จดถนนคันกั้นน้ําชลประทาน  ฟากตะวันออก 

 ๒.๓ ดานเหนือ จดถนน  อบจ.  อย.  ๒๐๕๒  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๐  ฟากตะวันออก 

๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓  ที่กําหนดไวเปนสีแดง  ใหเปนที่ดินประเภทพาณิชยกรรม 

และที่อยูอาศัยหนาแนนมาก  มีรายการดังตอไปนี้ 
  ดานเหนือ จดทางหลวงชนบท  อย.  ๔๐๐๖  ฟากใต   
  ดานตะวันออก จดคลองตะพังโคลน  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  
อย.  ๔๐๐๖   

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันออก 

๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๑๐  ที่กําหนดไวเปนสีเขียว  ใหเปนท่ีดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๔.๑ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมด านเหนือ   ซึ่ ง เปน เสนแบง เขต   
การปกครองระหวางอําเภอลาดบัวหลวงกับอําเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนคลองตะพังโคลน  
ฝงตะวันตก  คลองหนาวัด  ฝงใต  คลองเมฆขลา  ฝงตะวันตก  และถนนคันกั้นน้ําชลประทาน  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากเหนือ  และแนวเขตเทศบาลตําบล 

ลาดบัวหลวง  ระหวางหลักเขตที่  ๒  กับหลักเขตที่  ๑   
  ดานตะวันตก จดถนนคันกั้นน้ําชลประทาน  ฟากตะวันออก 

 ๔.๒ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมด านเหนือ   ซึ่ ง เปน เสนแบง เขต   
การปกครองระหวางอําเภอลาดบัวหลวงกับอําเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท  อย.  ๔๐๓๔  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงชนบท  อย.  ๔๐๐๖  ฟากเหนือ   
  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๐  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  และบริเวณ
หมายเลข  ๖.๑  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 



 
๔ 

 ๔.๓ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางอําเภอลาดบัวหลวงกับอําเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๐  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๒๕  ฟากเหนือ  เสนขนานระยะ  

๒๐๐  เมตร  กับศูนยทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๐  เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๒๕  และคลองหมูกอง  ฝงตะวันตก   

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  

๕๐๐  เมตร  กับกึ่งกลางคลองหลักชัย   

 ๔.๔ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนคลองโคกกาบ  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดลํารางเวาะฮ  ฝงตะวันตก  ลํารางดอนสาน  ฝงใต  และคลองสาน  

ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดถนนคันกั้นน้ําชลประทาน  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันออกและฟากเหนือและถนน 

คันกั้นน้ําชลประทาน  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๕.๔  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  และบริเวณ

หมายเลข  ๖.๔  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 

 ๔.๕ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๒๕  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๐  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองพระยาบันลือ  ฝงเหนือ  แนวเขตผังเมืองรวมดานใต   

ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับจังหวัดนครปฐม  โรงเรียนวัดหลักชัย  

(ประชาบันลือฤทธิ์)  และวัดหลักชัย 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  

๕๐๐  เมตร  กับกึ่งกลางคลองหลักชัย   

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๗.๒  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน   

 ๔.๖ ดานเหนือ จดทางหลวงชนบท  อย.  ๔๐๐๖  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองสงน้ําชลประทาน  บางซาย - ลาดบัวหลวง  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองพระยาบันลือ  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๐  ฟากตะวันออก 
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 ๔.๗ ดานเหนือ จดถนน  อบจ.  อย.  ๒๐๕๒  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๐  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๒๒  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับจังหวัดนครปฐม 

 ๔.๘ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๒๒  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๐  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับจังหวัดนนทบุร ี

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับจังหวัดนครปฐม 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๕.๗  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  และบริเวณ
หมายเลข  ๖.๗  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน   

 ๔.๙ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๐  ถนนสาย  ข  ๒  ฟากใต  และถนนสาย  ข  ๓  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท  นบ.  ๓๐๐๓  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับจังหวัดนนทบุรี 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๐  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๖.๖  ท่ีกําหนดไวเปนสีเทาออน  และบริเวณหมายเลข  ๗.๑๐  
ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๔.๑๐ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากใตและฟากตะวันออก  ถนน  อบจ.  อย.  ๒๐๕๒  
ฟากใต  มัสยิดนูรุลฮิดายะห  และโรงเรียนวิทยานนท 

  ดานตะวันออก จดคลองลากคอน  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับจังหวัดนนทบุรี 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงชนบท  นบ.  ๓๐๐๓  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๕.๘  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  และบริเวณ
หมายเลข  ๖.๘  และหมายเลข  ๖.๙  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน   



 
๖ 

๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๘  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  ใหเปนที่ดิน

ประเภทสถาบันการศึกษา  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๕.๑ โรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม 

 ๕.๒ โรงเรียนวัดหลักชัย  (ประชาบันลือฤทธิ์) 

 ๕.๓ โรงเรียนอุปลพันธุโรจนประสิทธิ์ 

 ๕.๔ โรงเรียนอัลฟรุกอนศึกษา 

 ๕.๕ โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง  (สหมิตรศึกษา) 

 ๕.๖ โรงเรียนวิทยานนท 

 ๕.๗ โรงเรียนวัดตรีพาราสีมาเขต 

 ๕.๘ โรงเรียนสัตตปทุมบํารุง 

๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๙  ท่ีกําหนดไวเปนสีเทาออน  ใหเปนที่ดิน

ประเภทสถาบันศาสนา  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๖.๑ วัดลาดประทุมคงคาราม 

 ๖.๒ วัดหลักชัย 

 ๖.๓ วัดลาดบัวหลวง 

 ๖.๔ มัสยิดอัลฟรุกอน 

 ๖.๕ มัสยิดนูรุลฮิดายะห 

 ๖.๖ มัสยิดซาสุรียะห 

 ๖.๗ วัดตรีพาราสีมาเขต 

 ๖.๘ มัสยิดฮาดี  (หนองหลม) 

 ๖.๙ มัสยิดนาซีรุดดีน 

๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๑๐  ท่ีกําหนดไวเปนสีน้ําเงิน  ใหเปนท่ีดิน

ประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๗.๑ สํานักงานชลประทานที่  ๗  งานสงน้ําและบํารุงรักษาที่  ๒  (เจาเจ็ด - บางย่ีหน) 

 ๗.๒ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหลักชัย 

 ๗.๓ ที่ทําการไปรษณียลาดบัวหลวง  (บริษัทไปรษณียไทย  จํากัด)   

 ๗.๔ สํานักงานเทศบาลตําบลลาดบัวหลวง 

 ๗.๕ ศูนยบริการลูกคา  ทีโอที  สาขาลาดบัวหลวง 
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 ๗.๖ ที่ ว าการอํา เภอลาดบัวหลวง  สํานักงานประถมศึกษาอํ า เภอลาดบัวหลวง   
สถานีตํารวจภูธรลาดบัวหลวง  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอลาดบัวหลวง  สํานักงานเกษตรอําเภอลาดบัวหลวง  
หองสมุดประชาชนอําเภอลาดบัวหลวง 

 ๗.๗ โรงพยาบาลลาดบัวหลวง 
 ๗.๘ สํานักงานเทศบาลตําบลสามเมือง 
 ๗.๙ การไฟฟาสวนภูมิภาคลาดบัวหลวง 
 ๗.๑๐ สถานีอนามัยตําบลลาดบัวหลวง 





รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวง 
ใหใชบังคับผังเมอืงรวมชมุชนลาดบัวหลวง - สามเมือง  จังหวดัพระนครศรอียุธยา 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

ถนนตามแผนผังโครงการคมนาคมและขนสง  แบงเปน  ๒  ขนาด  คือ 

๑. ถนนแบบ  ก  ขนาดเขตทาง  ๑๒.๐๐  เมตร  จํานวน  ๓  สาย  ดังนี้ 
 ถนนสาย  ก  ๑  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  เริ่มตนจากทางหลวงชนบท   

อย.  ๔๐๐๖  ที่บริเวณหางจากซอยเทศบาล  ๑๖  บรรจบกับทางหลวงชนบท  อย.  ๔๐๐๖  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉยีงใตตามแนวทางหลวงชนบท  อย.  ๔๐๐๖  ระยะประมาณ  ๖๐๐  เมตร  ไปทางทิศเหนือ
ตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๔๘๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ข  ๑   

 ถนนสาย  ก  ๒  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยเทศบาล  ๑๘  เริ่มตนจาก
ทางหลวงชนบท  อย.  ๔๐๐๖  ไปทางทิศใต  ตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนคันกั้นน้ําชลประทาน 

 ถนนสาย  ก  ๓  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  เริ่มตนจากถนน   
อบจ.  อย.  ๒๐๕๒  ที่บริเวณหางจากทางหลวงชนบท  นบ.  ๓๐๐๓  บรรจบกับถนน  อบจ.  อย.  ๒๐๕๒  
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนน  อบจ.  อย.  ๒๐๕๒  ระยะประมาณ  ๙๐๐  เมตร  ไปทางทิศใต
ตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๙๕๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ข  ๓   

๒. ถนนแบบ  ข  ขนาดเขตทาง  ๑๖.๐๐  เมตร  จํานวน  ๓  สาย  ดังนี้ 
 ถนนสาย  ข  ๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยเทศบาล  ๒๐  ถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  และซอยเทศบาล  ๖  และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนคันกั้นน้ําชลประทาน  
ไปทางทิศเหนือตามแนวซอยเทศบาล  ๒๐  ระยะประมาณ  ๔๖๐  เมตร  ตัดกับทางหลวงชนบท  อย.  ๔๐๐๖   
ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๕๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  
ระยะประมาณ  ๑,๐๐๐  เมตร  ตัดกับถนนเลียบคลองเมฆขลาตะวันออก  ที่บริเวณหางจากถนน 

เลียบคลองเมฆขลาตะวันออก  บรรจบกับทางหลวงชนบท  อย.  ๔๐๐๖  ไปทางทิศเหนือตามแนว 

ถนนเลียบคลองเมฆขลาตะวันออก  ระยะประมาณ  ๕๒๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ   
ระยะประมาณ  ๕๕๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ก  ๑  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  
๘๒๐  เมตร  ตัดกับถนนไมปรากฏชื่อที่บริเวณหางจากถนนไมปรากฏชื่อ  บรรจบกับทางหลวงชนบท  อย.  ๔๐๐๖  
ไปทางทิศเหนือ  ตามแนวถนนไมปรากฏช่ือ  ระยะประมาณ  ๔๘๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  
ระยะประมาณ  ๖๘๐  เมตร  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๕๐๐  เมตร  ตัดกับทางหลวงชนบท  อย.  ๔๐๐๖   
และไปทางทิศใตตามแนวซอยเทศบาล  ๖  ระยะประมาณ  ๕๓๐  เมตร  จนบรรจบถนนคันกั้นน้ําชลประทาน 
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 ถนนสาย  ข  ๒  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  เริ่มตนจากถนน   
อบจ.  อย.  ๒๐๕๒  ที่บริเวณหางจากคลองสงน้ําชลประทานบางซาย - ลาดบัวหลวง  ตัดกับถนน   
อบจ.  อย.  ๒๐๕๒  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนน  อบจ.  อย.  ๒๐๕๒  ระยะประมาณ  
๓๕๐  เมตร  ไปทางทิศใตตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๑,๑๕๐  เมตร   
และไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๓๕๐  เมตร  จนบรรจบกับ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๐  ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๒๒  บรรจบกับ 

ทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๓๔๐  ไปทางทิศใตตามแนวทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๓๔๐  ระยะประมาณ  
๕๐๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๓  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  และถนนโครงการ
กําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนน  อบจ.  อย.  ๒๐๕๒  ท่ีบริเวณหางจากทางหลวงชนบท  นบ.  ๓๐๐๓  
บรรจบกับถนน  อบจ.  อย.  ๒๐๕๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนน  อบจ.  อย.  ๒๐๕๒   
ระยะประมาณ  ๒,๐๐๐  เมตร  ไปทางทิศใตตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๘๕๐  เมตร  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตและทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๑,๑๕๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาย  ก  ๓  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๙๐๐  เมตร  ตัดกับทางหลวงชนบท  นบ.  ๓๐๐๓   
ที่บริเวณหางจากทางหลวงชนบท  นบ.  ๓๐๐๓  บรรจบกับถนน  อบจ.  อย.  ๒๐๕๒  ไปทางทิศใต 
ตามแนวทางหลวงชนบท  นบ.  ๓๐๐๓  ระยะประมาณ  ๙๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  
ระยะประมาณ  ๑,๔๕๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ข  ๒)  ที่บริเวณ 

หางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ข  ๒)  บรรจบกับถนน  อบจ.  อย.  ๒๐๕๒  ไปทางทิศใต
ตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ข  ๒)  ระยะประมาณ  ๑,๑๕๐  เมตร 



หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   สิงหาคม   ๒๕๕๘ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่สมควรกําหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  
ในท้องที่ตําบลหลักชัย  ตําบลลาดบัวหลวง  และตําบลสามเมือง  อําเภอลาดบัวหลวง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เก่ียวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อม  
ทั้งนี้  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง  และโดยที่มาตรา  ๒๖  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  
พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  บัญญัติว่า  การใช้บังคับ
ผังเมืองรวมให้กระทําโดยกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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