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กฎกระทรวง 

ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม 
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  ในท้องที่ตําบลคลองโยง  ตําบลศาลายา  ตําบลมหาสวัสดิ์  

อําเภอพุทธมณฑล  และตําบลหอมเกร็ด  ตําบลทรงคนอง  ตําบลบางเตย  อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  
ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

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

ข้อ ๔ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงน้ี  มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้
ประโยชน์ที่ดิน  โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับและ
สอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยมีสาระสําคัญ
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางการบริหาร  การปกครอง  
การศึกษา  และการเกษตร 

(๒) ส่งเสริมและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมให้สอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชน
และระบบเศรษฐกิจ 
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(๓) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการของชุมชน 
ให้เพียงพอและได้มาตรฐาน 

(๔) สงวนและรักษาพื้นที่เกษตรกรรมที่มีความอุดมสมบูรณ์ 
(๕) อนุรักษ์แหล่งน้ํา  ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม 
(๖) อนุรักษ์ศาสนสถานที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์  ศิลปะ  และวัฒนธรรมไทย 
ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม  ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้

ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท  แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง  และรายการประกอบ
แผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๖ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนก
ประเภทท้ายกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๑๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีเหลือง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 

(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีส้ม  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง 

(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีแดง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก 

(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีเม็ดมะปราง  ให้เป็นที่ดินประเภท
คลังสินค้า 

(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๑๙  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมีกรอบและ
เส้นทแยงสีน้ําตาล  ให้เป็นที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๘  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทท่ีโล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๑๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก   
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา 

(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๘  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันศาสนา 

(๑๐) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑  ถึงหมายเลข  ๑๐.๑๙  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน   
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
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ข้อ ๗ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละย่ีสิบของที่ดินประเภทน้ีในแต่ละบริเวณ 

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) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๗) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด  อาคารชุด  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
(๘) โรงฆ่าสัตว์ 
(๙) กําจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
(๑๐) กําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
(๑๑) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสด ุ
ที่ดินประเภทน้ี  ในบริเวณหมายเลข  ๑.๑๑  หมายเลข  ๑.๑๒  และหมายเลข  ๑.๑๓  ห้ามใช้

ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามวรรคสองและกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดสรรที่ดินทุกประเภท  เว้นแต่การจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว 

หรือบ้านแฝด 
(๒) การประกอบพาณิชยกรรมท่ีมีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  เฉพาะพื้นที่

ตามกฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท  
ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่อําเภอพุทธมณฑล  อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  และเขตทวีวัฒนา  
กรุงเทพมหานคร  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

(๓) คลังสินค้า 
(๔) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
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การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ  ให้เป็นไปตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน  ๑๒  เมตร  เว้นแต่

บริเวณท่ีกําหนดตามวรรคสาม  ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน  ๙  เมตร  
การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างอาคารถึงส่วนที่สูงที่สุดของอาคาร 

(๒) ให้มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินไม่เกิน  ๑ : ๑  ทั้งนี้  ที่ดินแปลงใดท่ีได้ใช้
ประโยชน์แล้ว  หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะก่ีคร้ังก็ตาม  อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน
ของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน  ๑ : ๑ 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง 
ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๘ ที่ดินประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทน้ีในแต่ละบริเวณ 

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) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๗) โรงฆ่าสัตว์ 
(๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๙) กําจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
(๑๐) กําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
(๑๑) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 



หน้า   ๕๕ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๕๘ 
 

  

การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ  ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูง
ไม่เกิน  ๑๕  เมตร  การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างอาคารถึงส่วนที่สูง 
ที่สุดของอาคาร 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง 
ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๙ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อพาณิชยกรรม  การอยู่อาศัย  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทน้ีในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามัน  สถานที่เก็บรักษานํ้ามัน  ลักษณะที่สาม  สถานีบริการนํ้ามันประเภท  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) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๗) โรงฆ่าสัตว์ 
(๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๙) กําจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
(๑๐) กําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายวา่ด้วยวัตถุอันตราย 
(๑๑) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ  ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูง

ไม่เกิน  ๑๕  เมตร  การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างอาคารถึงส่วนที่สูงที่สุด
ของอาคาร 



หน้า   ๕๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๕๘ 
 

  

ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทคลังสินค้า  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อคลังสินค้า  อุตสาหกรรมเก่ียวกับ
การบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิต  อุตสาหกรรมเก่ียวกับการประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ  โดยไม่มีการผลิต  
และอุตสาหกรรมบริการชุมชน  ที่ประกอบกิจการโดยไม่ก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข  
หรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้
ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทน้ีในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานลําดับที่  ๙๑  (๑)  โรงงาน

ลําดับที่  ๙๒  เฉพาะโรงงานจําพวกที่  ๑  โรงงานลําดับที่  ๙๕  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า 
(๓) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๕) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๘) การอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๙) การอยู่อาศัยประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม 
(๑๐) การประกอบพาณิชยกรรมทุกประเภท  เว้นแต่เป็นการประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่

ประกอบการไม่เกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
(๑๑) สํานักงานประเภทอาคารขนาดใหญ่  เว้นแต่สํานักงานที่มีกิจกรรมเก่ียวเนื่องกับ 

การประกอบกิจการคลังสินค้า  การรับส่งสินค้า  ซึ่งไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
(๑๒) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา 
(๑๓) โรงฆ่าสัตว์ 
(๑๔) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๑๕) สวนสนุกหรือสวนสัตว์ 
(๑๖) สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  เว้นแต่สถานพยาบาลที่ให้บริการ

รักษาพยาบาลแก่พนักงานหรือลูกจ้างของสถานประกอบการในรูปของสวัสดิการ 
(๑๗) กําจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
(๑๘) กําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง 

ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 



หน้า   ๕๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๕๘ 
 

  

ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทน้ีในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๕) จัดสรรที่ดินทุกประเภท  เว้นแต่การจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
(๖) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๗) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
(๘) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
(๙) คลังสินค้า 
(๑๐) โรงฆ่าสัตว์ 
(๑๑) กําจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
(๑๒) กําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ  ให้เป็นไปตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้   
(๑) ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน  ๑๒  เมตร  การวัดความสูง

ของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างอาคารถึงส่วนที่สูงที่สุดของอาคาร 
(๒) ให้มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินไม่เกิน  ๐.๕ : ๑  ทั้งนี้  ที่ดินแปลงใดท่ีได้ใช้

ประโยชน์แล้ว  หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะก่ีคร้ังก็ตาม  อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน
ของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน  ๐.๕ : ๑ 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๓๓๘  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง 
ไม่น้อยกว่า  ๑๕  เมตร 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง 
ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 



หน้า   ๕๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๕๘ 
 

  

ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเท่านั้น 

ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมเฉพาะที่ดิน 
ซึ่งเป็นของรัฐ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม  
หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ที่ดินประเภทน้ีซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  การอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว  
เกษตรกรรมหรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น  
เว้นแต่ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๒  และหมายเลข  ๗.๓  ให้ใช้ประโยชน์เป็นศูนย์สาธิตและแสดงสินค้า 
ของชุมชนได้  โดยมีพื้นที่อาคารรวมทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันไม่เกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร  
ที่ดินตามวรรคนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า 
(๒) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๓) โรงซ่อม  สร้าง  หรือบริการยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยเคร่ืองยนต์ทุกชนิด 
(๔) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๕) กําจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
(๖) กําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ  ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารท่ีมีความสูง 

ไม่เกิน  ๙  เมตร  การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างอาคารถึงส่วนที่สูงที่สุด 
ของอาคาร  เว้นแต่ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๕  ที่อยู่ในเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับเขตถนนอุทยาน  
ฟากเหนือ  และหมายเลข  ๗.๘  ที่อยู่ในเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับเขตถนนอุทยาน  ฟากใต้   
การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับทางเท้าของถนนอุทยานถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเก่ียวข้อง
กับการศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๕ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเก่ียวข้องกับ
การศาสนา  การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๖ ที่ ดินประเภทสถาบันราชการ   การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ   
ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการของรัฐ  กิจการเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ   
หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 



หน้า   ๕๙ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๕๘ 
 

  

ข้อ ๑๗ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้าย
กฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย  ข  ๒  และถนนสาย  ง  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  
นอกจากกิจการตามที่กําหนดดังต่อไปนี้ 

 (ก) การสร้างถนนหรือเก่ียวข้องกับถนน  และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 (ข) การสร้างร้ัวหรือกําแพง 
 (ค) เกษตรกรรมหรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๙  เมตร  

หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 
(๒) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย  ก  ถนนสาย  ข  ๑  ถนนสาย  ข  ๓  ถนนสาย  ข  ๔  

ถนนสาย  ข  ๕  ถนนสาย  ข  ๖  ถนนสาย  ข  ๗  ถนนสาย  ค  ๑  ถนนสาย  ค  ๒  ถนนสาย  ค  ๓  
และถนนสาย  ค  ๔  หา้มใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  นอกจากกิจการตามที่กําหนดดังต่อไปนี้ 

 (ก) การสร้างถนนหรือเก่ียวข้องกับถนน  และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 (ข) การสร้างร้ัวหรือกําแพง 
 (ค) เกษตรกรรมหรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๙  เมตร  

หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 
 (ง) การอยู่อาศัยที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๙  เมตร  หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 
 (จ) การอยู่อาศัยที่ไม่ใช่ห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
 (ฉ) การอยู่อาศัยที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดิน 
ข้อ ๑๘ ให้ผู้มีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการ 

ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๔  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจินดา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 
 
 
 



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อย่างใดอย่างหนึ่ง 

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กล้วยไม้ หรือถั่วงอก ได้ 
(๙) การร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม ได้

๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ซึ่งมิใช่สัตว์น้ํา อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๒) การถนอมเนื้อสัตว์โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง ได้
     หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง
(๗) การทําผลิตภัณฑ์จากไข่เพื่อใช้ประกอบเป็นอาหาร เช่น ไข่เค็ม ได้
     ไข่เยี่ยวม้า ไข่ผง ไข่เหลวเยือกแข็ง หรือไข่เหลวแช่เย็น

๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ํา อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๒) การถนอมสัตว์น้ําโดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง ได้
     หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย

ที่ดินประเภท 

โรงงานจําพวกที่ 

ที่อยู่อาศัย
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก

พ.ศ. ๒๕๕๘
บัญชีท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 
หนาแน่นน้อย

โรงงานจําพวกที่ 

ชนบทและเกษตรกรรม



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม้ อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม้ และบรรจุใน ได้
      ภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้
(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไม้โดยวิธีกวน ตากแห้ง ดอง หรือทําให้ ได้
     เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง

๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การสี ฝัด หรือขัดข้าว ได้
(๒) การทําแป้ง ได้
(๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้
(๕) การผสมแป้งหรือเมล็ดพืช ได้

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้ง อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําขนมปังหรือขนมเค้ก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ 
(๒) การทําขนมปังกรอบหรือขนมอบแห้ง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ 
(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้น เม็ด หรือชิ้น ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ 

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากอ้อย บีช หญ้าหวาน
หรือพืชอื่นที่ให้ความหวาน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําน้ําเชื่อม ได้ ได้

โรงงานจําพวกที่ 

๒
ที่ดินประเภท 

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 

ประเภทหรือชนิดของโรงงานลําดับที่
โรงงานจําพวกที่ 



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก้ ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 
(๕) การทําเก๊กฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ ได้
(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไม้อัดเม็ด ได้ 
(๗) การเชื่อมหรือแช่อิ่มผลไม้หรือเปลือกผลไม้ หรือการเคลือบผลไม้ ได้ 
     หรือเปลือกผลไม้ด้วยน้ําตาล
(๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) หรือการเคลือบถั่วหรือ ได้ 
     เมล็ดผลไม้ (Nuts) ด้วยน้ําตาล กาแฟ โกโก้ หรือช็อกโกเลต
(๑๑) การทําไอศกรีม ได้ ได้ ได้ ได้ 

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 
(๖) การทําน้ํามันสลัด ได้
(๗) การบดหรือป่นเครื่องเทศ ได้
(๘) การทําพริกป่น พริกไทยป่น หรือเครื่องแกง ได้

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด ได้
หรือย่อยน้ําแข็ง

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
น้ําอัดลม หรือน้ําแร่ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 
(๑) การทําน้ําดื่ม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ 
(๒) การทําเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ได้ ได้ ได้ ได้

๓

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
๒๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอซึ่งมิใช่เครื่องนุ่งห่ม

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอเป็นเครื่องใช้ในบ้าน ได้ ได้
(๔) การตบแต่งหรือเย็บปักถักร้อยสิ่งทอ ได้ ได้

๒๕ โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมด้วยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกให้เป็นปุยซึ่งมิใช่ ได้ ได้
เสื่อหรือพรมที่ทําด้วยยางหรือพลาสติกหรือพรมน้ํามัน

๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาข่าย แห หรืออวน อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๒) การซ่อมแซมตาข่าย แห หรืออวน และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ ได้ 
     ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายซึ่งมิใช่รองเท้า อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การตัดหรือเย็บเครื่องนุ่งห่ม เข็มขัด ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ เนกไท ได้ ได้ ได้ ได้ 
     หูกระต่าย ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเท้าจากผ้า หนังสัตว์ ขนสัตว์
     หรือวัสดุอื่น
(๒) การทําหมวก ได้ ได้ ได้ ได้ 

๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใช้ จากไม้ไผ่ หวาย ฟาง อ้อ กก ได้ ได้ ได้
หรือผักตบชวา

๓๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากไม้หรือไม้ก๊อก อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๓) การแกะสลักไม้ ได้ ได้ 

๔

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 หรือตบแต่ง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
     สิ่งพิมพ์

๖๑ โรงงานดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใช้ที่ทําด้วยเหล็ก ได้ ได้
หรือเหล็กกล้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องมือหรือ
เครื่องใช้ดังกล่าว

๖๒ โรงงานดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคาร ได้ ได้
ที่ทําจากโลหะหรือโลหะเป็นส่วนใหญ่ และรวมถึงส่วนประกอบหรือ
อุปกรณ์ของเครื่องเรือน หรือเครื่องตบแต่งดังกล่าว

๖๕ โรงงานดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องกังหัน และรวมถึง ได้
ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์หรือเครื่องกังหันดังกล่าว

๖๖ โรงงานดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรสําหรับใช้ในการกสิกรรมหรือ ได้
การเลี้ยงสัตว์ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องจักรดังกล่าว

๗๐ โรงงานดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศหรือก๊าซ ได้ ได้ ได้ ได้
เครื่องเป่าลม เครื่องปรับหรือถ่ายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตู้เย็นหรือ
เครื่องประกอบตู้เย็น เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ เครื่องล้าง ซัก ซักแห้ง
หรือรีดผ้า เครื่องเย็บ เครื่องส่งกําลังกล เครื่องยก ปั้นจั่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน
รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ รถพ่วงสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรม รถยกซ้อนของ
(Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรมหรือสําหรับใช้
ในบ้านแต่ผลิตภัณฑ์นั้นต้องไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า และรวมถึงส่วนประกอบ
หรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๕

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
๗๒ โรงงานดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่อง ได้ ได้ ได้

กระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องบันทึกคําบอก
เครื่องบันทึกเสียงด้วยเทป เครื่องเล่นหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน์)
แผ่นเสียง เทปแม่เหล็กที่ได้บันทึกเสียงแล้ว เครื่องโทรศัพท์หรือโทรเลข
ชนิดมีสายหรือไม่มีสาย เครื่องส่งวิทยุ เครื่องส่งโทรทัศน์ เครื่องรับส่ง
สัญญาณหรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร์ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวกึ่งนําหรือ
ตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวข้อง (Semi - Conductor or Related Sensitive  
Semi - Conductor Devices) คาปาซิเตอร์หรือคอนเดนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์  
ชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได้ (Fixed or Variable Electronic Capacitors
or Condensers) เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป
หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย์ และรวมถึงการผลิตอุปกรณ์หรือชิ้นส่วน
สําหรับใช้กับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๗๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การซ่อมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอู่ต่อเรือนอกจากเรือยาง ได้

๘๐ โรงงานดัดแปลง หรือซ่อมแซมล้อเลื่อนที่ขับเคลื่อนด้วยแรงคนหรือสัตว์ ได้
ซึ่งมิใช่จักรยาน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

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
๘๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์

วิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ได้ ได้ ได้
     ที่ใช้ในห้องทดลองหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการชั่ง ตวง วัด หรือบังคับควบคุม

๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณี
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําเครื่องประดับโดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองคํา ทองขาว ได้ ได้ ได้
     เงิน นาก หรืออัญมณี
(๒) การทําเครื่องใช้ด้วยทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหล่ทอง ได้ ได้ ได้
     หรือโลหะที่มีค่า
(๓) การตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี ได้ ได้ ได้

๘๕ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ ได้ ได้ ได้ ได้
ของเครื่องดนตรีดังกล่าว

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเล่น เครื่องมือ หรือเครื่องใช้ที่มิได้
ระบุไว้ในลําดับอื่น อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๓) การทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง ได้ ได้ ได้
(๔) การทําร่ม ไม้ถือขนนก ดอกไม้เทียม ซิป กระดุม ไม้กวาด แปรง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
     ตะเกียง โป๊ะตะเกียงหรือไฟฟ้า กล้องสูบยาหรือกล้องบุหรี่
     ก้นกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก

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
(๕) การทําป้าย ตรา เครื่องหมาย ป้ายติดของ หรือเครื่องโฆษณาสินค้า ได้ ได้ ได้
     ตราโลหะหรือยาง แม่พิมพ์ลายฉลุ (Stencils)
(๗) การทําผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ที่มิได้ระบุไว้ในลําดับใด ได้ 

๙๒ โรงงานห้องเย็น ได้ 
๙๔ โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าสําหรับใช้ในบ้านหรือ ได้ ได้ ได้ 

ใช้ประจําตัว
๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ รถพ่วง

จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือส่วนประกอบ ได้ ได้ ได้ ได้
     ของยานดังกล่าว
(๒) การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบ ได้ ได้ ได้
     ของยานดังกล่าว
(๔) การล้างหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ได้ ได้ ได้ ได้ 

๙๖ โรงงานซ่อมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําด้วยเพชร ได้ ได้ ได้ ได้
พลอย ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี

๙๗ โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ที่มิได้ระบุการซ่อมไว้ในลําดับใด ได้ ได้ 
๙๘ โรงงานซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด อัด หรือย้อมผ้า เครื่องนุ่งห่ม พรม ได้ ได้ ได้

หรือขนสัตว์

๘

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
๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแต่งหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะ

ของผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์โดยไม่มีการผลิต
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๓) การลงรักหรือการประดับตบแต่งด้วยแก้ว กระจก มุก ทอง ได้ ได้ ได้ ได้ 
      หรืออัญมณี 

หมายเหตุ     ลําดับที่              หมายถึง   ลําดับที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
                 ได้                    หมายถึง   สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
                 โรงงานจําพวกที่    หมายถึง   จําพวกโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

 

๙

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท 
พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย

ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ 
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รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิตามท่ีไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมชมุชนพุทธมณฑล  จังหวดันครปฐม 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนท่ีดินตามท่ีไดจําแนกประเภท 

ทายกฎกระทรวง  ตามที่กําหนดไวในขอ  ๖  คือ 

๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๑๓  ท่ีกําหนดไวเปนสีเหลือง  ใหเปนท่ีดิน

ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๑.๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงคลองโยง  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงคลองนราภิรมย  ฝงตะวันตก  

และวัดเทพนิมิต 

  ดานใต จดทางหลวงชนบท  นบ.  ๑๐๑๑  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงชนบท  นฐ.  ๓๐๐๔  ฟากตะวันออก 

 ๑.๒ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงคลองโยง  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท  นฐ.  ๓๐๐๔  ฟากตะวันตก  

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากเหนือและฟากตะวันตก  ที่ทําการ

องคการบริหารสวนตําบลศาลายา  และถนนเลียบคลองมหาสวัสดิ์  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองตาพริ้ง  ฝงตะวันออก 

 ๑.๓ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท  นฐ.  ๓๐๐๔  ฟากตะวันตก  และถนนสาย  ข  ๒  

ฟากตะวันตก   

  ดานใต จดถนนเลียบคลองมหาสวัสดิ์  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดถนนองคการบริหารสวนตําบลศาลายา  ฟากตะวันตก 

และถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันออก 

 ๑.๔ ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท  นฐ.  ๓๐๐๔  ฟากใต  โรงเรียนกาญจนาภิเษก 

วิทยาลัย  นครปฐม  (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม)  ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก  (วิทยาลัยในวัง)  

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย  ชางทองหลวง  (วิทยาเขตศาลายา)  โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบมหามงคล  

สถาบันสงเสริมงานสอบสวน  สํานักงานตํารวจแหงชาติ  กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง   

และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 



 

๒ 

  ดานใต จดถนนเลียบคลองมหาสวัสดิ์  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากตะวันออก 

 ๑.๕ ดานเหนือ จดโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  นครปฐม  (พระตําหนัก 

สวนกุหลาบมัธยม)  ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก  (วิทยาลัยในวัง)  กาญจนาภิเษกวิทยาลัย  

ชางทองหลวง  (วิทยาเขตศาลายา)  และโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบมหามงคล 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท  นฐ.  ๓๐๐๔  ฟากตะวันตก  

  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดกองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง  และสถาบันสงเสริม 

งานสอบสวน  สํานักงานตํารวจแหงชาติ   

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๐.๘  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๑.๖ ดานเหนือ จดทางหลวงชนบท  นบ.  ๑๐๑๑  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงคลองนราภิรมย  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงคลองมหาสวัสดิ์  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงชนบท  นฐ.  ๓๐๐๔  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๘  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  และบริเวณ

หมายเลข  ๙.๔  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 

 ๑.๗ ดานเหนือ จดเขตทางรถไฟสายใต  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๑๔  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ง  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดซอยอนามัยวัดสุวรรณ  ฟากตะวันออก  และสถานีอนามัยวัดสุวรรณ 

 ๑.๘ ดานเหนือ จดถนนสาย  ง  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๖  ฟากตะวันตก  และโรงพยาบาลพุทธมณฑล 

  ดานใต จดถนนสาย  ค  ๓  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๕  ฟากตะวันออก 

 ๑.๙ ดานเหนือ จดถนนสาย  ง  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดวิทยาลัยนาฏศิลป  โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวชศาลายา  

ในพระสังฆราชูปถัมภ  สํานักสถาปตยกรรมและหัตถศิลป  กรมศิลปากร  สํานักชางสิบหมู  กรมศิลปากร  

และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร   

  ดานใต  จดถนนสาย  ค  ๓  ฟากเหนือ 



 

๓ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๖  ฟากตะวันออก 

 ๑.๑๐ ดานเหนือ จดถนนสาย  ง  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๑๔  ฟากตะวันตก 

  ดานตะวันตก จดวิทยาลัยนาฏศิลป  โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวชศาลายา  

ในพระสังฆราชูปถัมภ  สํานักสถาปตยกรรมและหัตถศิลป  กรมศิลปากร  สํานักชางสิบหมู  กรมศิลปากร  

และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร   

 ๑.๑๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงพิเศษ

หมายเลข  ๓๓๘ 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงคลองทววีัฒนา  ฝงตะวันตก  

และแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดนครปฐมกับกรุงเทพมหานคร 

  ดานใต จดทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๓๓๘  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๐  ฟากตะวันออก 

 ๑.๑๒ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงพิเศษ

หมายเลข  ๓๓๘  กรมยุทธศึกษาทหารเรือ  และสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง 

  ดานตะวันออก จดมหาวิทยาลัยมหิดล  และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

  ดานใต จดทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๓๓๘  วัดหทัยนเรศวร  และแนวเขต 

ผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลบางเตยกับตําบลบางกระทึก 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๑๔  ฟากตะวันออก 

 ๑.๑๓ ดานเหนือ จดถนนสาย  ค  ๓  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๑๔  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๓๓๘  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๓๔๑๔ 

๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๔  ที่กําหนดไวเปนสีสม  ใหเปนที่ดิน

ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๒.๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงคลองมหาสวัสดิ์  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท  นฐ.  ๓๐๐๔  ฟากตะวันตก  

  ดานใต จดถนนสาย  ก  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 



 

๔ 

 ๒.๒ ดานเหนือ จดเขตทางรถไฟสายใต  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท  นฐ.  ๓๐๐๔  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงชนบท  นฐ.  ๔๐๐๖  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๑๔  ฟากตะวันออก 

 ๒.๓ ดานเหนือ จดทางหลวงชนบท  นฐ.  ๔๐๐๖  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดกรมยุทธศึกษาทหารเรือ  และสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง   

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงพิเศษ

หมายเลข  ๓๓๘ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๑๔  ฟากตะวันออก 

 ๒.๔ ดานเหนือ จดทางหลวงชนบท  นฐ.  ๔๐๐๖  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดมหาวิทยาลัยมหิดล  และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงพิเศษ

หมายเลข  ๓๓๘ 

  ดานตะวันตก จดกรมยุทธศึกษาทหารเรือ  และสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง 

๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๓  ที่กําหนดไวเปนสีแดง  ใหเปนที่ดิน

ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๓.๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงคลองมหาสวัสดิ์  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงคลองทววีัฒนา  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดถนนเขาตลาดเกาศาลายา  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงชนบท  นฐ.  ๓๐๐๔  ฟากตะวันออก 

 ๓.๒ ดานเหนือ จดเขตทางรถไฟสายใต  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๐  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงชนบท  นฐ.  ๔๐๐๖  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดที่วาการอําเภอพุทธมณฑล  สถานีตํารวจภูธรพุทธมณฑล  

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอพุทธมณฑล  ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพุทธมณฑล  

สํานักงานเกษตรอําเภอพุทธมณฑล  สํานักงานเทศบาลตําบลศาลายา  และสถานีอนามัยบานสาลวัน 

 ๓.๓ ดานเหนือ จดเขตทางรถไฟสายใต  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงคลองทววีัฒนา  ฝงตะวันตก 



 

๕ 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงพิเศษ

หมายเลข  ๓๓๘ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๐  ฟากตะวันออก   

๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔  ท่ีกําหนดไวเปนสีเม็ดมะปราง  ใหเปนท่ีดินประเภทคลังสินคา  

มีรายการดังตอไปนี้ 

  ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๘๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงพิเศษ

หมายเลข  ๓๓๘   

  ดานตะวันออก จดสถานีขนสงสินคาพุทธมณฑล 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงพิเศษ

หมายเลข  ๓๓๘   

  ดานตะวันตก จดคลองแตง  ฝงตะวันออก 

๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๑๙  ที่กําหนดไวเปนสีเขียว  ใหเปนท่ีดิน

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๕.๑ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางอําเภอพุทธมณฑลกับอําเภอบางเลน 

  ดานตะวันออก จดคลองซอยตัน  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองซอยตาลาว  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงคลองชัยขันธ  ฝงตะวันออก 

 ๕.๒ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางอําเภอพุทธมณฑลกับอําเภอบางเลน 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท  นฐ.  ๓๐๐๔  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองซอยตาลาว  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองซอยตัน  ฝงตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๐.๒  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๕.๓ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางอําเภอพุทธมณฑลกับอําเภอบางเลน 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงคลองนราภิรมย  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดโรงเรียนวัดมะเกลือ  (กาญจนาลักษณวิทยา) 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงชนบท  นฐ.  ๓๐๐๔  ฝงตะวันออก 



 

๖ 

 ๕.๔ ดานเหนือ จดโรงเรียนวัดมะเกลือ  (กาญจนลักษณวิทยา) 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงคลองนราภิรมย  ฝงตะวันตก  

และวัดมะเกลือ 

  ดานใต จดวัดมงคลประชาราม 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงชนบท  นฐ.  ๓๐๐๔  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑  และหมายเลข  ๑๐.๔  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๕.๕ ดานเหนือ จดคลองซอยตาลาว  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท  นฐ.  ๓๐๐๔  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองซอยตาขุย  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงคลองชัยขันธ  ฝงตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๒  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  และบริเวณ

หมายเลข  ๑๐.๓  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๕.๖ ดานเหนือ จดคลองซอยตาขุย  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท  นฐ.  ๓๐๐๔  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงคลองโยง  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงคลองชัยขันธ  ฝงตะวันออก  

และโรงเรียนบานคลองสวางอารมณ 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๔  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก 

 ๕.๗ ดานเหนือ จดวัดมงคลประชาราม 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงคลองนราภิรมย  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงคลองโยง  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงชนบท  นฐ.  ๓๐๐๔  ฟากตะวันออก 

 ๕.๘ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงคลองโยง  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองตาพริ้ง  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดถนนเลียบคลองมหาสวัสดิ์  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองทิดหลี  ฝงตะวันออก 

 ๕.๙ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงคลองโยง  ฝงใต  และ

โรงเรียนบานคลองโยง 

  ดานตะวันออก จดคลองทิดหลี  ฝงตะวันตก   



 

๗ 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงคลองมหาสวัสดิ์  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเขตปฏิรูปท่ีดินตําบลมหาสวัสดิ์  อําเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม 

 ๕.๑๐ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงคลองโยง  ฝงใต  และ

สถานีอนามัยมหาสวัสดิ์ 

  ดานตะวันออก จดเขตปฏิรูปที่ดินตําบลมหาสวัสดิ์  อําเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงคลองมหาสวัสดิ์  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเขตปฏิรูปที่ดินตาํบลมหาสวสัดิ ์ อําเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม 

 ๕.๑๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงคลองโยง  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเขตปฏิรูปที่ดินตาํบลมหาสวสัดิ ์ อําเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงคลองมหาสวัสดิ์  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางอําเภอพุทธมณฑลกับอําเภอนครชัยศรี 

 ๕.๑๒ ดานเหนือ จดเขตทางรถไฟสายใต  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดเขตปฏิรูปที่ดินตาํบลมหาสวสัดิ ์ อําเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม 

  ดานใต จดทางหลวงชนบท  นฐ.  ๔๐๐๖  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางอําเภอพุทธมณฑลกับอําเภอนครชัยศรี   

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๑๐  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก 

 ๕.๑๓ ดานเหนือ จดเขตทางรถไฟสายใต  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดซอยอนามัยวัดสุวรรณ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ง  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเขตปฏิรูปที่ดินตาํบลมหาสวสัดิ ์ อําเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม 

 ๕.๑๔ ดานเหนือ จดทางหลวงชนบท  นฐ.  ๔๐๐๖  ฟากใต  เขตปฏิรูปที่ดิน 

ตําบลมหาสวัสดิ์  อําเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  และที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๕  ฟากตะวันตก  ถนนสาย  ค  ๓  ฟากใต  

และคลองแตง  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๓๓๘  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางอําเภอพุทธมณฑลกับอําเภอนครชัยศรี  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๖  ฟากตะวันออก 



 

๘ 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๑๓  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  บริเวณหมายเลข  ๙.๖  

ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน  และบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑๐  และหมายเลข  ๑๐.๑๗  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๕.๑๕ ดานเหนือ จดถนนสาย  ค  ๓  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๓๔๑๔ 

  ดานใต จดทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๓๓๘  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดสถานีขนสงสินคาพุทธมณฑล  เสนขนานระยะ  ๘๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๓๓๘  และคลองแตง  ฝงตะวันออก 

 ๕.๑๖ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๖  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๖  ฟากตะวันตก   

  ดานใต จดทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๓๓๘  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางอําเภอพุทธมณฑลกับอําเภอนครชัยศรี  และเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ํานครชัยศรี  

ฝงตะวันออก 

 ๕.๑๗ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงพิเศษ

หมายเลข  ๓๓๘ 

  ดานตะวันออก จดสถานีขนสงสินคาพุทธมณฑล 

  ดานใต จดทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๓๓๘  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองแตง  ฝงตะวันออก 

 ๕.๑๘ ดานเหนือ จดทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๓๓๘  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๓๔๑๔  และแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลบางเตยกับ

ตําบลบางกระทึก 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๖  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๖  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๑๕  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  และบริเวณ 

หมายเลข  ๑๐.๑๘  และหมายเลข  ๑๐.๑๙  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 



 

๙ 

 ๕.๑๙ ดานเหนือ จดทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๓๓๘  ฟากใต  และทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๓๑๖  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางตําบลบางเตยกับตําบลบางกระทึก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ํานครชัยศรี  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ํานครชัยศรี   

ฝงตะวันออก 

๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๓  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวมีกรอบและเสนทแยง 

สีน้ําตาล  ใหเปนที่ดินประเภทปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 

๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๘  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออน  ใหเปนท่ีดิน

ประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๗.๑ พ้ืนที่บริเวณริมคลองชัยขันธ  คลองนราภิรมย  คลองโยง  คลองทวีวัฒนา  และแมน้ํานครชัยศรี  

ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงคลองชัยขันธ  ฝงตะวันออก  คลองนราภิรมย  ฝงตะวันตก  

คลองโยง  ฝงเหนือและฝงใต  คลองทวีวัฒนา  ฝงตะวันตก  และแมน้ํานครชัยศรี  ฝงเหนือ 

 ๗.๒ พ้ืนที่บริเวณริมคลองมหาสวัสดิ์  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงคลองมหาสวัสดิ์  

ฝงเหนือ 

 ๗.๓ ดานเหนือ จดคลองมหาสวัสดิ์  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเขตทางรถไฟสายใต  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางอําเภอพุทธมณฑลกับอําเภอนครชัยศรี 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๙  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  และบริเวณ

หมายเลข  ๙.๕  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 

 ๗.๔ ดานเหนือ จดคลองมหาสวัสดิ์  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงคลองทววีัฒนา  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงคลองมหาสวัสดิ์  ฝงใต 

  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 

 ๗.๕ ดานเหนือ จดทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๓๓๘  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางจังหวัดนครปฐมกับกรุงเทพมหานคร 



 

๑๐ 

  ดานใต จดถนนอุทยาน  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๐  ฟากตะวันออก 

 ๗.๖ ดานเหนือ จดทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๓๓๘  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยมหิดล  และ 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๐  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางอําเภอพุทธมณฑลกับอําเภอสามพราน 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางอําเภอพุทธมณฑลกับอําเภอสามพราน 

 ๗.๗ ดานเหนือ จดทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๓๓๘  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๑๔  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางตําบลบางเตยกับตําบลบางกระทึก 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๓๔๑๔ 

 ๗.๘ ดานเหนือ จดถนนอุทยาน  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดนครปฐมกับกรุงเทพมหานคร 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางอําเภอพุทธมณฑลกับอําเภอสามพราน 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๐  ฟากตะวันออก 

๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๑๕  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  ใหเปนท่ีดิน

ประเภทสถาบันการศึกษา  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๘.๑ โรงเรียนวัดมะเกลือ  (กาญจนลักษณวิทยา) 

 ๘.๒ วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล 

 ๘.๓ โรงเรียนบานคลองสวางอารมณ 

 ๘.๔ โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ 

 ๘.๕ โรงเรียนบานคลองโยง 



 

๑๑ 

 ๘.๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  นครปฐม  (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม)   

ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก  (วิทยาลัยในวัง)  กาญจนาภิเษกวิทยาลัย  ชางทองหลวง  

(วิทยาเขตศาลายา)  และโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ  มหามงคล   

 ๘.๗ กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง 

 ๘.๘ โรงเรียนวัดสาลวัน 

 ๘.๙ โรงเรียนวัดสุวรรณาราม  (ดีราษฎรรังสฤษดิ์) 

 ๘.๑๐ โรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์  (ตั้งตรงจิตร  ๑๗) 

 ๘.๑๑ วิทยาลัยนาฏศิลป  โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวชศาลายา  ในพระสังฆราชูปถัมภ  

สํานักสถาปตยกรรมและหัตถศิลป  กรมศิลปากร  สํานักชางสิบหมู  กรมศิลปากร  และมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร   

 ๘.๑๒ มหาวิทยาลัยมหิดล  และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

 ๘.๑๓ โรงเรียนบานหอมเกร็ด 

 ๘.๑๔ วิทยาลัยราชสุดา  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 ๘.๑๕ โรงเรียนบานบางเตย  (สามัคคีบํารุงวิทย) 

๙. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๘  ท่ีกําหนดไวเปนสีเทาออน  ใหเปนที่ดิน

ประเภทสถาบันศาสนา  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๙.๑ วัดมะเกลือ 

 ๙.๒ วัดมงคลประชาราม 

 ๙.๓ วัดเทพนิมิต 

 ๙.๔ วัดสาลวัน 

 ๙.๕ วัดสุวรรณาราม 

 ๙.๖ วัดมหาสวัสดิ์  (นาคพุฒาราม) 

 ๙.๗ วัดหทัยนเรศวร 

 ๙.๘ พุทธมณฑล 

๑๐. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑  ถึงหมายเลข  ๑๐.๑๙  ท่ีกําหนดไวเปนสีน้ําเงิน  ใหเปนที่ดิน

ประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๑๐.๑ สํานักงานเทศบาลตําบลคลองโยง 

 ๑๐.๒ สถานีอนามัยคลองโยง  ๒ 



 

๑๒ 

 ๑๐.๓ โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ  สถานแรกรับเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี  

ศูนยฝกอาชีพฟาใสปนน้ําใจ  ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน  สิรินธร  บานกาญจนาภิเษก  บานปราณี  

และโรงเรียนฟาใสวิทยา  (ประถมศึกษา)   

 ๑๐.๔ สถานีอนามัยคลองโยง  ๑ 

 ๑๐.๕ สถานีอนามัยมหาสวัสดิ์ 

 ๑๐.๖ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลศาลายา 

 ๑๐.๗ สถาบันสงเสริมงานสอบสวน  สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

 ๑๐.๘ ที่ทําการไปรษณียพุทธมณฑล 

 ๑๐.๙ สถานีอนามัยวัดสุวรรณ 

 ๑๐.๑๐ สถานีอนามัยหอมเกร็ด 

 ๑๐.๑๑ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ 

 ๑๐.๑๒ ที่วาการอําเภอพุทธมณฑล  สถานีตํารวจภูธรพุทธมณฑล  สํานักงานสาธารณสุข

อําเภอพุทธมณฑล  ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพุทธมณฑล  สํานักงานเกษตร

อําเภอพุทธมณฑล  สํานักงานเทศบาลตําบลศาลายา  และสถานีอนามัยบานสาลวัน 

 ๑๐.๑๓ โรงพยาบาลพุทธมณฑล 

 ๑๐.๑๔ สถานีขนสงสินคาพุทธมณฑล 

 ๑๐.๑๕ สถานีเครื่องสงวิทยุ  ๑๐๐  กิโลวัตต  กรมประชาสัมพันธ 

 ๑๐.๑๖ ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 ๑๐.๑๗ สถานีอนามัยหอมเกร็ด  ๒ 

 ๑๐.๑๘ สถานีอนามัยบางเตย 

 ๑๐.๑๙ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบางเตย 



แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวง
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อําเภอไทรนอย

อําเภอพุทธมณฑล

ไปอําเภอเมืองนครปฐม

ไปสถานีวัดงิ้วราย 

ไปอําเภอเมืองนครปฐม

ไปอาํเภอดอนตูม
ไปอาํเภอดอนตมู

เครื่องหมาย  

แนวเขตผังเมืองรวม

(นายประสงค  แผสุวรรณ)  

ผูอํานวยการสํานักวิศวกรรมการผังเมือง

(นายมณฑล  สุดประเสริฐ)

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 
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ทางหลวงแผนดินหมายเลข  3316

ซอยอนามัยวัดสุวรรณ 
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ใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม



รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมชมุชนพุทธมณฑล  จังหวดันครปฐม 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง  แบงเปน  ๔  ขนาด  คือ 

๑. ถนนแบบ  ก  ขนาดเขตทาง  ๑๒.๐๐  เมตร  จํานวน  ๑  สาย  คือ 

 ถนนสาย  ก  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  และถนนโครงการ 

กําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงชนบท  นฐ.  ๓๐๐๔  ที่บริเวณหางจากทางหลวงชนบท  นฐ.  ๓๐๐๔  

บรรจบกับทางหลวงชนบท  นฐ.  ๔๐๐๖  ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงชนบท  นฐ.  ๓๐๐๔   

ระยะประมาณ  ๑๗๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๓,๓๖๐  เมตร  บรรจบกับ

ถนนไมปรากฏช่ือ  ไปทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ  จนบรรจบกับ

ทางหลวงชนบท  นฐ.  ๔๐๐๖  (ถนนสาย  ง)  ท่ีบริเวณหางจากทางหลวงชนบท  นฐ.  ๔๐๐๖   

(ถนนสาย  ง)  บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ค  ๑)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนว 

ทางหลวงชนบท  นฐ.  ๔๐๐๖  (ถนนสาย  ง)  ระยะประมาณ  ๓๖๐  เมตร 

๒. ถนนแบบ  ข  ขนาดเขตทาง  ๑๖.๐๐  เมตร  จํานวน  ๗  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ข  ๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนองคการบริหารสวนตําบลศาลายา  

เริ่มตนจากทางหลวงชนบท  นฐ.  ๓๐๐๔  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตและทิศใตตามแนวถนนเดิม   

ระยะประมาณ  ๒,๒๗๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ข  ๔  ท่ีบริเวณหางจากถนนองคการบริหารสวนตําบลศาลายา  

บรรจบกับถนนเลียบคลองมหาสวัสดิ์  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนองคการบริหารสวนตําบลศาลายา  

ระยะประมาณ  ๓๕๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๒  เปนถนนเดมิกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนดาวทอง  ๑  และถนนไมปรากฏชื่อ  

และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงชนบท  นฐ.  ๓๐๐๔  ไปทางทิศใต 

ตามแนวถนนดาวทอง  ๑  ระยะประมาณ  ๑,๗๔๐  เมตร  บรรจบกับถนนเลียบคลองมหาสวัสดิ์   

ที่บริเวณถนนองคการบริหารสวนตําบลศาลายา  บรรจบกับถนนเลียบคลองมหาสวัสดิ์  ไปทางทิศตะวันออก 

ตามแนวถนนเลียบคลองมหาสวัสดิ์  ระยะประมาณ  ๘๐๐  เมตร  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๔๐๐  เมตร  

บรรจบกับทางหลวงชนบท  นฐ.  ๔๐๐๖  ท่ีบริเวณหางจากทางหลวงชนบท  นฐ.  ๔๐๐๖  บรรจบกับ 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๑๔  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงชนบท  นฐ.  ๔๐๐๖   

ระยะประมาณ  ๑,๓๐๐  เมตร  ไปทางทิศใตตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ  จนสุดถนน  ไปทางทิศใต   

ระยะประมาณ  ๑,๑๔๐  เมตร  จนบรรจบกับทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๓๓๘  ท่ีบริเวณหางจากทางหลวงแผนดิน



 

๒ 

หมายเลข  ๓๔๑๔  บรรจบกับทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๓๓๘  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตามแนวทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๓๓๘  ระยะประมาณ  ๑,๓๘๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๓  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนดาวทอง  ๑  

(ถนนสาย  ข  ๒)  ที่บริเวณหางจากถนนดาวทอง  ๑  (ถนนสาย  ข  ๒)  บรรจบกับทางหลวงชนบท  นฐ.  ๓๐๐๔  

ไปทางทิศใตตามแนวถนนดาวทอง  ๑  (ถนนสาย  ข  ๒)  ระยะประมาณ  ๔๙๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตก  

ระยะประมาณ  ๘๘๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนองคการบริหารสวนตําบลศาลายา  (ถนนสาย  ข  ๑)   

ท่ีบริเวณหางจากถนนองคการบริหารสวนตําบลศาลายา  (ถนนสาย  ข  ๑)  บรรจบกับทางหลวงชนบท  

นฐ.  ๓๐๐๔  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตและทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนองคการบริหารสวนตําบลศาลายา  

(ถนนสาย  ข  ๑)  ระยะประมาณ  ๑,๓๕๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๔  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนดาวทอง  ๑  

(ถนนสาย  ข  ๒)  ที่บริเวณหางจากถนนดาวทอง  ๑  (ถนนสาย  ข  ๒)  บรรจบกับทางหลวงชนบท  นฐ.  ๓๐๐๔  

ไปทางทิศใตตามแนวถนนดาวทอง  ๑  (ถนนสาย  ข  ๒)  ระยะประมาณ  ๑,๔๑๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตก  

ระยะประมาณ  ๘๓๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนองคการบริหารสวนตําบลศาลายา  (ถนนสาย  ข  ๑)   

ที่บริเวณหางจากถนนองคการบริหารสวนตําบลศาลายา  (ถนนสาย  ข  ๑)  บรรจบกับถนนเลียบคลองมหาสวัสดิ์  

ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนองคการบริหารสวนตําบลศาลายา  (ถนนสาย  ข  ๑)  ระยะประมาณ  ๓๕๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๕  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  เริ่มตนจากทางหลวงชนบท  

นฐ.  ๔๐๐๖  (ถนนสาย  ง)  ที่บริเวณซอยอนามัยวัดสุวรรณ  บรรจบกับทางหลวงชนบท  นฐ.  ๔๐๐๖  

(ถนนสาย  ง)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๘๕๐  เมตร  จนบรรจบกับ

ถนนสาย  ค  ๓  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ค  ๓  บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ค  ๑)   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสาย  ค  ๓  ระยะประมาณ  ๑,๐๘๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๖  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  และถนนโครงการ

กําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงชนบท  นฐ.  ๔๐๐๖  (ถนนสาย  ง)  ที่บริเวณหางจากคลองแตง  

ฝงตะวันออก  ตัดกับทางหลวงชนบท  นฐ.  ๔๐๐๖  (ถนนสาย  ง)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนว 

ทางหลวงชนบท  นฐ.  ๔๐๐๖  (ถนนสาย  ง)  ระยะประมาณ  ๔๒๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต

และทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๗๖๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต   

ระยะประมาณ  ๑๐๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ค  ๓  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ค  ๓  บรรจบกับ

ถนนไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ข  ๕)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสาย  ค  ๓  ระยะประมาณ  

๘๗๐  เมตร 



 

๓ 

 ถนนสาย  ข  ๗  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงชนบท  นฐ.  ๔๐๐๖  

(ถนนสาย  ง)  ที่บริเวณหางจากทางหลวงชนบท  นฐ.  ๔๐๐๖  (ถนนสาย  ง)  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๓๔๑๔  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงชนบท  นฐ.  ๔๐๐๖  (ถนนสาย  ง)  

ระยะประมาณ  ๗๓๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๘๙๐  เมตร  จนบรรจบกับ 

ถนนสาย  ค  ๓  ที่บริเวณหางจากถนนไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ค  ๓)  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๓๔๑๔  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ค  ๓)  ระยะประมาณ  

๘๐๐  เมตร 

๓. ถนนแบบ  ค  ขนาดเขตทาง  ๒๐.๐๐  เมตร  จํานวน  ๔  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ค  ๑  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  และถนนโครงการ

กําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงชนบท  นฐ.  ๓๐๐๔  ที่บริเวณหางจากถนนไมปรากฏชื่อ  

บรรจบกับทางหลวงชนบท  นฐ.  ๓๐๐๔  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงชนบท  นฐ.  ๓๐๐๔  

ระยะประมาณ  ๒๖๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๓๖๐  เมตร  

ไปทางทิศตะวันตกเฉยีงใต  ระยะประมาณ  ๕๘๐  เมตร  บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต

ตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๑,๓๘๐  เมตร  ไปทางทิศใตและทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  

ระยะประมาณ  ๑,๐๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตและทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๔๕๐  เมตร  

บรรจบกับถนนประชาอุทิศ  ท่ีบริเวณหางจากถนนประชาอุทิศ  บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนประชาอุทิศ  ระยะประมาณ  ๑,๐๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต

ตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๑,๘๔๐  เมตร  บรรจบกับทางหลวงชนบท  นฐ.  ๕๐๓๕  (ถนนสาย  ค  ๒)  

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๒,๓๙๐  เมตร  บรรจบกับทางหลวงชนบท  นฐ.  ๔๐๐๖  

(ถนนสาย  ง)  ที่บริเวณหางจากทางหลวงชนบท  นฐ.  ๔๐๐๖  (ถนนสาย  ง)  บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ  

(ถนนสาย  ก)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงชนบท  นฐ.  ๔๐๐๖  (ถนนสาย  ง)   

ระยะประมาณ  ๓๖๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับทางหลวงพิเศษ

หมายเลข  ๓๓๘ 

 ถนนสาย  ค  ๒  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ทางหลวงชนบท  นฐ.  ๕๐๓๕  

เริ่มตนจากทางหลวงชนบท  นฐ.  ๓๐๐๔  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับ 

แนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก 

 ถนนสาย  ค  ๓  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  และถนนโครงการ

กําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๑๔  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต 

ตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๗๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๑๐๐  เมตร  



 

๔ 

บรรจบกับถนนสาย  ข  ๗  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ข  ๗  บรรจบกับทางหลวงชนบท  นฐ.  ๔๐๐๖  

(ถนนสาย  ง)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาย  ข  ๗  ระยะประมาณ  ๘๙๐  เมตร  ไปทาง 

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๗๙๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาย  ข  ๖  ที่บริเวณหางจาก 

ถนนสาย  ข  ๖  บรรจบกับทางหลวงชนบท  นฐ.  ๔๐๐๖  (ถนนสาย  ง)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต 

และทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาย  ข  ๖  ระยะประมาณ  ๘๖๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  

ระยะประมาณ  ๘๗๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาย  ข  ๕  ที่บริเวณหางจากถนนไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ข  ๕)  

บรรจบกับทางหลวงชนบท  นฐ.  ๔๐๐๖  (ถนนสาย  ง)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ  

(ถนนสาย  ข  ๕)  ระยะประมาณ  ๘๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๑,๐๘๐  เมตร  

จนบรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ค  ๑)  ท่ีบริเวณหางจากถนนไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ค  ๑)  

บรรจบกับทางหลวงชนบท  นฐ.  ๔๐๐๖  (ถนนสาย  ง)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ  

(ถนนสาย  ค  ๑)  ระยะประมาณ  ๖๓๐  เมตร 

 ถนนสาย  ค  ๔  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  เริ่มตนจากทางหลวงพิเศษ

หมายเลข  ๓๓๘  ที่บริเวณหางจากคลองบางเตย  ตัดกับทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๓๓๘  ไปทางทิศ

ตะวันออกตามแนวทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๓๓๘  ระยะประมาณ  ๑๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๑,๒๘๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๘๐  เมตร  

จนบรรจบกับถนนสาย  ค  ๓  ที่บริเวณถนนสาย  ข  ๖  บรรจบกับถนนสาย  ค  ๓ 

๔. ถนนแบบ  ง  ขนาดเขตทาง  ๒๕.๐๐  เมตร  จํานวน  ๑  สาย  คือ 

 ถนนสาย  ง  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ทางหลวงชนบท  นฐ.  ๔๐๐๖  

เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๑๔  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับ 

แนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก 



หน้า   ๖๐ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๕๘ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่สมควรกําหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  
ในท้องที่ตําบลคลองโยง  ตําบลศาลายา  ตําบลมหาสวัสด์ิ  อําเภอพุทธมณฑล  และตําบลหอมเกร็ด  ตําบลทรงคนอง  
ตําบลบางเตย  อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมือง
และบริเวณที่ เ ก่ียวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง   
การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อม  ทั้งน้ี  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง  
และโดยที่มาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  บัญญัติว่า  การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระทําโดย
กฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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