
 
กฎกระทรวง 

ให้ใช้บังคับผังเมอืงรวมชมุชนจอมบงึ จังหวัดราชบรุ ี
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘   
และมาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ ง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบญัญตัิการผังเมือง  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  ในท้องที่ต าบลจอมบึง  อ าเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี  
ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๒ การวางและจัดท าผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนา  และการด ารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  
การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อมในบรเิวณแนวเขต
ตามข้อ  ๑  ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ข้อ ๓ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้   มีนโยบายและมาตรการเพ่ือจัดระบบการใช้  
ประโยชน์ที่ดนิ  โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบรกิารสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับและสอดคล้อง
กับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยมีสาระส าคัญ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนจอมบงึให้เป็นศูนย์กลางการบริหารราชการ  การปกครอง  การศึกษา  
การค้า  การบริการทางสังคม  และการคมนาคมขนส่งระดับอ าเภอ 

(๒) ส่งเสริมการพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย  พาณิชยกรรม  และการบริการให้สัมพันธ์และสอดคล้อง
กับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน  และส่งเสริมการพัฒนาในบริเวณที่อยู่อาศัยให้เป็นชุมชน
ที่สมบูรณ์  โดยมีศูนย์กลางชุมชนเพื่อให้บริการต่าง ๆ  ที่จ าเป็น 

(๓) ส่งเสริมการพัฒนาด้านเกษตรกรรม  และบริการทางการเกษตร 
(๔) ส่งเสริมการพัฒนาการบริการทางสังคม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอ

และได้มาตรฐาน 

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   สิงหาคม   ๒๕๖๑



(๕) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข้อ ๔ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม  ให้เป็นไปตามแผนผังก าหนดการใช้

ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ าแนกประเภท  แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง  และรายการประกอบ
แผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ าแนกประเภท
ท้ายกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๒๑  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเหลือง  ให้เป็น 
ที่ดินประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 

(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๑๑  ที่ก าหนดไว้เป็นสีส้ม  ให้เป็น 
ที่ดินประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง 

(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๘  ที่ก าหนดไว้เป็นสีแดง  ให้เป็น 
ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก 

(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๑๖  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็น 
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๕  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวมีกรอบ   
และเส้นทแยงสีน้ าตาล  ให้เป็นที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๖  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  ให้เป็น
ที่ดินประเภทท่ีโล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ 

(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๘  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก  ให้เป็น
ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา   

(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๑๒  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน  ให้เป็น
ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา 

(๑๐) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑  ถึงหมายเลข  ๑๐.๑๒  ที่ก าหนดไว้เป็นสีน้ าเงิน  ให้เป็น
ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ข้อ ๖ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย   
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน 

้หนา   ๕

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   สิงหาคม   ๒๕๖๑



(๒) คลังน้ ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ ามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ ามันเชื้อเพลิง  เพ่ือการจ าหน่าย 

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน   
(๖) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม 
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๙) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด 
(๑๐) ก าจัดมูลฝอย 
(๑๑) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๘๗  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง

ไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแหล่งน้ าสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติ

ของแหล่งน้ าสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๓  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพ่ือการคมนาคมและขนส่งทางน้ า
หรือการสาธารณูปโภค   

ข้อ ๗ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย  
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
เพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ ามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ ามันเชื้อเพลิง  เพ่ือการจ าหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

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

้หนา   ๖

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   สิงหาคม   ๒๕๖๑



(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน   
(๖) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๘) ก าจัดมูลฝอย 
(๙) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า 
(๑๐) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๘๗  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง

ไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแหล่งน้ าสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติ

ของแหล่งน้ าสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๓  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพ่ือการคมนาคมและขนส่งทางน้ า
หรือการสาธารณูปโภค   

ข้อ ๘ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อพาณิชยกรรม  การอยู่อาศัย  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  
ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ ามัน  สถานที่เก็บรักษาน้ ามัน  ลักษณะที่สาม  สถานีบริการน้ ามันประเภท  ก  

สถานีบริการน้ ามันประเภท  ข  สถานีบริการน้ ามันประเภท  ค  ลักษณะที่สอง  สถานีบริการน้ ามัน
ประเภท  จ  ลักษณะที่สอง  และสถานบีรกิารน้ ามันประเภท  ฉ  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง  
เพื่อการจ าหน่าย 

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

(๔) เลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ ป่า 
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพ่ือการค้า 

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน   
(๖) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) ก าจัดมูลฝอย 
(๘) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า 
(๙) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 

้หนา   ๗

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   สิงหาคม   ๒๕๖๑



การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๘๗  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง
ไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแหล่งน้ าสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติ
ของแหล่งน้ าสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๓  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพ่ือการคมนาคมและขนส่งทางน้ า
หรือการสาธารณูปโภค   

ข้อ ๙ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือ
เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  ส าหรับ
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ ามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ ามันเชื้อเพลิง  เพ่ือการจ าหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม  เว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดิน  

เพื่อการอยู่อาศัย  และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้าของพ้ืนที่โครงการทั้งหมด 
(๗) จัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย  เว้นแต่การจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยที่มีเนื้อที่แปลงย่อย

ไม่น้อยกว่าแปลงละ  ๕๐  ตารางวา  และให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดิน
ประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๙) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว  เว้นแต่

เป็นการด าเนินการในโครงการจัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย  และมีพ้ืนที่ไม่เกินร้อยละห้าของพ้ืนที่
โครงการทั้งหมด   

(๑๐) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
ในกรณีที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการจัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรมตาม  (๖)  และ

เพ่ือการอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว  ตาม  (๙)  
ด าเนินการในโครงการจัดสรรที่ดินเดียวกัน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้อยละห้า
ของพ้ืนที่โครงการทั้งหมด 

้หนา   ๘

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   สิงหาคม   ๒๕๖๑



การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๘๗  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง
ไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมอ่างเก็บน้ าบ้านรางม่วง  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมอ่างเก็บน้ าบ้านรางม่วง  
ไม่น้อยกว่า  ๑๕  เมตร  ที่ดินริมฝั่งแหล่งน้ าสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติ
ของแหล่งน้ าสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๓  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพ่ือการคมนาคมและขนส่งทางน้ า
หรือการสาธารณูปโภค   

ข้อ ๑๐ ท่ีดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมเท่านั้น 

ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเฉพาะที่ดิน  
ซึ่งเป็นของรัฐ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น   

ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  การอยู่อาศัย  เกษตรกรรม
หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น  และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม 
(๒) จัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย 
(๓) การอยู่อาศัยประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๔) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว  ตึกแถว  บ้านแถว  หรือบ้านแฝด 
(๕) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
(๖) ก าจัดมูลฝอย 
(๗) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า 
(๘) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษา

หรือบ ารุงป่าไม้  สัตว์ป่า  ต้นน้ า  ล าธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ  ตามมติคณะรัฐมนตรี  และ
กฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้  การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติเท่านั้น 

ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรม  การอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวที่มีขนาดพ้ืนที่อาคารไม่เกิน  ๑,๖๐๐  ตารางเมตร   
มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๖  เมตร  และมิใช่การจัดสรรที่ดินเท่านั้น  การวัดความสูงของอาคารให้วัด
จากระดับพ้ืนที่ดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า  ส าหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพ้ืนดิน  
ที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด   

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   สิงหาคม   ๒๕๖๑



ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการศึกษาหรือเกี่ยวข้อง  
กับการศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการศาสนาหรือเกี่ยวข้อง  
กับการศาสนา  การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๕ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการของรัฐ  กิจการเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๖ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงนี้  
ในบริเวณถนนสาย  ก  ๑  ถนนสาย  ก  ๒  ถนนสาย  ก  ๓  ถนนสาย  ก  ๔  ถนนสาย  ก  ๕   
ถนนสาย  ก  ๖  ถนนสาย  ก  ๗  ถนนสาย  ก  ๘  ถนนสาย  ก  ๙  ถนนสาย  ข  ๑  ถนนสาย  ข  ๒  
ถนนสาย  ข  ๓  ถนนสาย  ข  ๔  ถนนสาย  ข  ๕  ถนนสาย  ข  ๖  ถนนสาย  ข  ๗  ถนนสาย  ข  ๘  
และถนนสาย  ค  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอื่น  นอกจากกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 

  (ก) การสร้างถนนหรือเกี่ยวข้องกับถนน  และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
  (ข) การสร้างรั้วหรือก าแพง 
  (ค) เกษตรกรรมหรอืเกีย่วข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๙  เมตร  

หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 
ข้อ ๑๗ ให้ผู้มีหน้าที่และอ านาจในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือประกอบกิจการใน  

เขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 
 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๑๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
พลเอก  อนุพงษ ์ เผ่าจนิดา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   สิงหาคม   ๒๕๖๑



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การตม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช ได ได ได

(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช ได ได

(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง หรือคลังสินคา ได

(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กลวยไม หรือถั่วงอก ได ได ได ได ได

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

(๑๑) การฟกไขโดยใชตูอบ ได ได

๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวซึ่งมิใชสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การฆาสัตว ได

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

     โดยฉับพลันหรือเหือดแหง

(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว มันสัตว หนังสัตว หรือสารที่สกัดจาก ได

     ไขสัตวหรือกระดูกสัตว

(๖) การลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบดสัตวหรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตว ได ได ได

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

     ไขเหลวเยือกแข็ง หรือไขเหลวแชเย็น

พ.ศ. ๒๕๖๑

บัญชีทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนจอมบึง จังหวัดราชบุรี

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

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

     โดยฉับพลันหรือเหือดแหง

(๕) การลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบดสัตวน้ํา ได

๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม และบรรจุในภาชนะที่ผนึกและ ได ได ได ได ได

     อากาศเขาไมได

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

     หรือเหือดแหง

๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวเมล็ดพืชหรือหัวพืช อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การสี ฝด หรือขัดขาว ได ได ได ได

(๒) การทําแปง ได ได ได ได

(๓) การปนหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได ได ได

(๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได ได ได ได ได

(๕) การผสมแปงหรือเมล็ดพืช ได ได

(๖) การปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชใหเปนเสน แวน หรือแทง ได ได ได ได ได ได

๒

เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ชนบทและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

ที่อยูอาศัย



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแปง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําขนมปงหรือขนมเคก ได ได ได ได ได ได

(๒) การทําขนมปงกรอบหรือขนมอบแหง ได ได ได ได ได ได

(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารจากแปงเปนเสน เม็ด หรือชิ้น ได ได ได ได ได

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากออย บีช หญาหวาน หรือพืชอื่นที่ให

ความหวาน อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําน้ําเชื่อม ได ได ได ได ได

(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของตนมะพราว ตนตาลโตนด หรือพืชอื่น ๆ ซึ่งมิใชออย ได ได ได ได

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

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

(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไมอัดเม็ด ได ได ได ได

(๗) การเชื่อมหรือแชอิ่มผลไมหรือเปลือกผลไม  หรือการเคลือบผลไมหรือเปลือกผลไม ได ได ได ได ได

     ดวยน้ําตาล

(๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม (Nuts) หรือการเคลือบถั่วหรือเมล็ดผลไม (Nuts) ได ได ได ได ได

     ดวยน้ําตาล กาแฟ โกโก หรือช็อกโกเลต

(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟ ได ได ได ได

(๑๑) การทําไอศกรีม ได ได ได ได

เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

๓



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๖) การทําน้ํามันสลัด ได ได ได ได ได

(๗) การบดหรือปนเครื่องเทศ ได ได ได ได ได

(๘) การทําพริกปน พริกไทยปน หรือเครื่องแกง ได ได ได ได ได

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด หรือยอยน้ําแข็ง ได ได ได

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล น้ําอัดลม หรือน้ําแร

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําน้ําดื่ม ได ได ได ได ได ได ได

(๒) การทําเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกฮอลล ได ได ได ได

(๔) การทําน้ําแร ได ได ได ได

๒๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ ดาย หรือเสนใยซึ่งมิใชใยหิน (Asbestos)

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๒) การทอหรือการเตรียมเสนดายยืนสําหรับการทอ ได ได ได

๒๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากสิ่งทอซึ่งมิใชเครื่องนุงหม อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําผลิตภัณฑจากสิ่งทอเปนเครื่องใชในบาน ได ได ได ได ได ได ได

(๒) การทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใชถุงหรือกระสอบพลาสติก ได ได ได ได ได ได

(๓) การทําผลิตภัณฑจากผาใบ ได ได ได ได ได ได

(๔) การตบแตงหรือเย็บปกถักรอยสิ่งทอ ได ได ได ได ได ได

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัย ชนบทและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรมลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย

๔



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒๔ โรงงานถักผา ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหมดวยดายหรือเสนใย หรือฟอกยอมสีหรือแตงสําเร็จผา ได ได ได ได ได ได

ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหมที่ถักดวยดายหรือเสนใย

๒๕ โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมดวยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกใหเปนปุยซึ่งมิใชเสื่อหรือพรมที่ ได ได ได ได ได

ทําดวยยางหรือพลาสติกหรือพรมน้ํามัน

๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาขาย แห หรืออวน อยางใดอยางหนึ่งหรือ

หลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การผลิตเชือก ได ได ได ได

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

      ของผลิตภัณฑดังกลาว

๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแตงกายซึ่งมิใชรองเทา อยางใดอยางหนึ่งหรือ

หลายอยาง ดังตอไปนี้

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

     ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเทาจากผา หนังสัตว ขนสัตว หรือวัสดุอื่น

(๒) การทําหมวก ได ได ได ได ได ได

๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะรอง หรือการแปรรูปไมดวยวิธีอื่นที่คลายคลึงกัน ได

(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหนาตาง บานหนาตาง บานประตู หรือสวนประกอบ ได

     ที่ทําดวยไมของอาคาร

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

ชนบทและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย

๕



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๓๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากไมหรือไมกอก อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใชจากไม และรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑ ได ได

     ดังกลาว

(๓) การแกะสลักไม ได ได ได ได ได ได

(๔) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม ได

๓๗ โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากไม แกว ยาง หรืออโลหะอื่น ได ได

ซึ่งมิใชเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากพลาสติกอัดเขารูป และรวมถึง

ชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ

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

(๒) การทําแมพิมพโลหะ ได

๔๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑเคมี อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๕) การทําเทียนไข ได

(๘) การทําผลิตภัณฑที่มีการบูร ได

๕๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทํายางแผนในขั้นตนจากน้ํายางธรรมชาติซึ่งมิใชการทําในสวนยางหรือปา ได ได

(๒) การหั่น ผสม รีดใหเปนแผน หรือตัดแผนยางธรรมชาติซึ่งมิใชการทําในสวนยางหรือปา ได ได

๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑเครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปนดินเผา หรือเครื่องดินเผา และ ได ได ได ได ได ได

รวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกลาว

๖

เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๕๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๓) การผสมซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอรอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเขาดวยกัน ได

     หรือการผสมซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอรอยางใดอยางหนึ่ง

     หรือหลายอยางเขากับวัสดุอื่น

๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑอโลหะ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การทําผลิตภัณฑคอนกรีต ผลิตภัณฑคอนกรีตผสม ผลิตภัณฑยิปซัม หรือผลิตภัณฑ ได

     ปูนปลาสเตอร

๖๑ โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใชที่ทําดวยเหล็ก ได ได ได ได ได ได

หรือเหล็กกลา และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องมือเครื่องใชดังกลาว

๖๒ โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องเรือน หรือเครื่องตบแตงภายในอาคาร ได ได ได ได ได ได

ที่ทําจากโลหะหรือโลหะเปนสวนใหญ และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของ

เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงดังกลาว

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะสําหรับใชในการกอสรางหรือติดตั้ง

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๒) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางอาคาร ได ได ได

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําภาชนะบรรจุ ได ได ได

(๑๒) การตัด พับ หรือมวนโลหะ ได

(๑๓) การกลึง เจาะ ควาน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป ได

๗

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัย ชนบทและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรมลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องยนต เครื่องกังหัน และ ได ได ได ได ได

รวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องยนตหรือเครื่องกังหันดังกลาว

๖๖ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรสําหรับใชในการกสิกรรมหรือ ได ได ได ได ได

การเลี้ยงสัตว และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องจักรดังกลาว

๖๙ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องคํานวณ เครื่องทําบัญชี ได ได ได ได ได ได ได

เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับใชในการคํานวณชนิดดิจิตัล

หรือชนิดอนาลอก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกสสําหรับปฏิบัติกับขอมูลที่เกี่ยวของกัน

หรืออุปกรณ (Digital or Analog Computers or Associated Electronic Data

Processing Equipment or Accessories) เครื่องรวมราคาของขาย (Cash Registers)

เครื่องพิมพดีด เครื่องชั่งซึ่งมิใชเครื่องชั่งที่ใชในหองทดลองวิทยาศาสตร เครื่องอัดสําเนา

ซึ่งมิใชเครื่องอัดสําเนาดวยการถายภาพและรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของ

ผลิตภัณฑดังกลาว

๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศหรือกาซ ได ได ได ได

เครื่องเปาลม เครื่องปรับหรือถายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตูเย็นหรือ

เครื่องประกอบตูเย็น เครื่องขายสินคาอัตโนมัติ เครื่องลาง ซัก ซักแหง หรือรีดผา

เครื่องเย็บ เครื่องสงกําลังกล เครื่องยก ปนจั่น ลิฟต บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร

รถพวงสําหรับใชในการอุตสาหกรรม รถยกซอนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับ

ใชในการอุตสาหกรรมหรือสําหรับใชในบานแตผลิตภัณฑนั้นตองไมใชพลังงานไฟฟา

และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่

๘

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑที่ระบุไวในลําดับ ได ได ได ได

ที่ ๗๐ เฉพาะที่ใชไฟฟา เครื่องยนตไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟา หมอแปลงแรงไฟฟา

เครื่องสับหรือบังคับไฟฟา เครื่องใชสําหรับแผงไฟฟา เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟา เครื่องสง

หรือจําหนายไฟฟา เครื่องสําหรับใชบังคับไฟฟา หรือเครื่องเชื่อมไฟฟา

๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน ได ได ได ได ได ได

เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเลนแผนเสียง เครื่องบันทึกคําบอก

เครื่องบันทึกเสียงดวยเทป เครื่องเลนหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน) แผนเสียง

เทปแมเหล็กที่ไดบันทึกเสียงแลว เครื่องโทรศัพทหรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไมมีสาย

เครื่องสงวิทยุ เครื่องสงโทรทัศน เครื่องรับสงสัญญาณหรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร

ผลิตภัณฑที่เปนตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวของ (Semi - Conductor or 

Related Sensitive Semi - Conductor Devices) คาปาซิเตอรหรือคอนเดนเซอร

อิเล็กทรอนิกสชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได (Fixed or Variable Electronic Capacitors or

Condensers) เครื่องหรือหลอดเรดิกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือ

เครื่องหรือหลอดเอกซเรย และรวมถึงการผลิตอุปกรณหรือชิ้นสวนสําหรับใชกับ

เครื่องอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

๗๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การสราง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพจักรยานยนต จักรยานสามลอ ได ได ได ได

     หรือจักรยานสองลอ

(๒) การทําชิ้นสวนพิเศษหรืออุปกรณสําหรับจักรยานยนต จักรยานสามลอ หรือ ได ได ได ได

     จักรยานสองลอ

๙

โรงงานจําพวกที่

หนาแนนนอย เกษตรกรรม

ชนบทและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลางลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมลอเลื่อนที่ขับเคลื่อนดวยแรงคนหรือสัตว ได ได ได ได

ซึ่งมิใชจักรยาน และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

๘๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช หรืออุปกรณวิทยาศาสตรหรือ

การแพทย อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณวิทยาศาสตรที่ใชในหองทดลอง ได ได ได ได ได ได

     หรืออุปกรณที่ใชในการ ชั่ง ตวง วัด หรือบังคับควบคุม

(๓) การทําเครื่องมือ เครื่องใช หรืออุปกรณการแพทย ได ได ได ได ได

๘๓ โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือชิ้นสวนของนาฬิกาหรือเครื่องวัดเวลา ได ได ได ได ได

๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณี อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

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

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

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

(๔) การเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอื่น ๆ ได ได

(๕) การทําดวงตราหรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณหรือเหรียญอื่น ได

๘๕ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นสวนหรืออุปกรณของเครื่องดนตรี ได ได ได

ดังกลาว

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเลน เครื่องมือ หรือเครื่องใชที่มิไดระบุไวในลําดับอื่น

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําเครื่องเลน ได ได ได ได

(๒) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ ได ได ได ได

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑๐

ชนบทและ

หนาแนนนอย เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่

หนาแนนปานกลางลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๓) การทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง ได ได ได ได ได ได ได

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

     หรือไฟฟา กลองสูบยาหรือกลองบุหรี่ กนกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก

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

     แมพิมพลายฉลุ (Stencils)

(๖) การทําแหคลุมผม ชองผม หรือผมปลอม ได ได ได ได

๘๘ โรงงานผลิตพลังงานไฟฟา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้  

(๑)  การผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย ยกเวนที่ติดตั้งบนหลังคา ดาดฟา ได

      หรือสวนหนึ่งสวนใดบนอาคาร ซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือใชสอยได โดยมีขนาดกําลัง

      การผลิตติดตั้งสูงสุดรวมกันของแผงเซลลแสงอาทิตยไมเกิน ๑,๐๐๐ กิโลวัตต

๙๐ โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําใหบริสุทธิ์ หรือจําหนายน้ําไปยังอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม ได

๙๑ โรงงานบรรจุสินคาในภาชนะโดยไมมีการผลิต อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การบรรจุสินคาทั่วไป ได ได ได

๙๒ โรงงานหองเย็น ได ได ได ได

๙๓ โรงงานซอมรองเทาหรือเครื่องหนัง ได ได ได ได

๙๔ โรงงานซอมเครื่องมือไฟฟาหรือเครื่องใชไฟฟาสําหรับใชในบานหรือใชประจําตัว ได ได ได ได

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต รถพวง จักรยานสามลอ

จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของยานดังกลาว อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การซอมแซมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตหรือสวนประกอบของยานดังกลาว ได ได

(๒) การซอมแซมรถพวง จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของยานดังกลาว ได ได ได

ที่อยูอาศัย

โรงงานจําพวกที่

๑๑

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่

ชนบทและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๓) การพนสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได

(๔) การลางหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได ได ได ได

๙๖ โรงงานซอมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําดวยเพชร พลอย ทองคํา ได ได ได ได

ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี

๙๗ โรงงานซอมผลิตภัณฑที่มิไดระบุการซอมไวในลําดับใด ได ได ได

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

๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแตงหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ

หรือสวนประกอบของผลิตภัณฑโดยไมมีการผลิต อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๓) การลงรักหรือการประดับตบแตงดวยแกว กระจก มุก ทอง หรืออัญมณี ได ได ได ได

หมายเหต ุ      ลําดับที่               หมายถึง      ลําดับที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

                   ได                     หมายถึง      สามารถประกอบกิจการโรงงานไดภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยโรงงาน

                   โรงงานจําพวกที่     หมายถึง     จําพวกโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑๒

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

ที่อยูอาศัย ชนบทและ

เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่







รายการประกอบแผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดนิตามที่ได้จ าแนกประเภทท้ายกฎกระทรวง 
ให้ใช้บังคับผังเมอืงรวมชมุชนจอมบงึ  จังหวดัราชบุรี 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

 

การใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามแผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่จ าแนกประเภท  
ท้ายกฎกระทรวง  ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๕  คือ 

๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงบริเวณหมายเลข  ๑.๒๑  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเหลือง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  มีรายการดังต่อไปนี้ 

 ๑.๑ ด้านเหนือ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๘๗  
(ถนนเลี่ยงเมือง)  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดซอยเทศบาล  ๒๙  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ข ๑  ฟากเหนือ   
  ด้านตะวันตก จดสวนรุกชาติถ้ าจอมพล   
 ๑.๒ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๘๗  (ถนนเลี่ยงเมือง)  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  และถนนสาย  ก ๑   

ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ข ๑  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดซอยเทศบาล  ๒๙  ฟากตะวันออก 
 ๑.๓ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๘๗  (ถนนเลี่ยงเมือง)  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  และวัดจอมบึง  (ที่ธรณีสงฆ์) 
  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๘๗  ฟากเหนือ  
 ๑.๔ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๘๗  (ถนนเลี่ยงเมือง)   

ฟากใต้  ป่าช้าชุกสังข์สาธารณประโยชน์  และป่าช้าสาธารณประโยชน์ 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๘๗  ฟากตะวันตก   

และบริษัท  ทีโอที  จ ากัด  (มหาชน)  (ศูนย์บริการลูกค้าสาขาจอมบึง) 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ข ๑  ฟากเหนือ  
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก ๑  ฟากตะวันออก  และถนนไม่ปรากฏชื่อ  

ฟากตะวันออก 
 ๑.๕ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ข ๑  ฟากใต้ 



 
๒ 

  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก ๒  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๒๓๐  เมตร  กับศูนย์กลางซอยเทศบาล  ๑๔  

และถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ข ๒  ฟากตะวันออก   
 ๑.๖ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒๐๖  ฟากใต้  และทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข  ๓๐๘๗  ฟากใต้   
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก ๖  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ข ๓  ฟากเหนือ 
 ๑.๗ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ข ๑  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก ๓  ฟากตะวันตก   
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ก ๒  ฟากเหนือ   
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก ๒  ฟากตะวันออก 
 ๑.๘ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๘๗  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ข ๔  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดทางหลวงชนบท  รบ. ๔๐๒๖  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดที่ท าการหน่วยป้องกันรักษาป่าที่  รบ. ๑ 
 ๑.๙ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๘๗  ฟากใต้   
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก ๔  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ข ๗  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก ๗  ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเว้นที่ดินบริเวณหมายเลข  ๑๐.๕  ที่ก าหนดไว้เป็นสีน้ าเงิน 
 ๑.๑๐ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๘๗  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ข ๕  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ข ๖  ฟากเหนือ  ถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  

และทางหลวงชนบท  รบ. ๔๐๒๖  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ข ๔  ฟากตะวันออก 
 ๑.๑๑ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ข ๓  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก ๖  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ข ๘  ฟากเหนือ 



 
๓ 

  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก ๘  ฟากตะวันออก 
 ๑.๑๒ ด้านเหนือ จดทางหลวงชนบท  รบ. ๔๐๒๖  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงชนบท  รบ. ๔๐๒๖  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ข ๗  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก ๔  ฟากตะวันออก  และที่ท าการหน่วยป้องกัน

รักษาป่าที่  รบ. ๑ 
 ๑.๑๓ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๓๐๘๗ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก ๗  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสายบ้านวังมะเดือ  -  บ้านเกาะ  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก ๑  ฟากตะวันออก 
 ๑.๑๔ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๘๗  ฟากใต้   และ 

วัดรางม่วงเจริญผล 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงชนบท  รบ. ๔๐๑๖  ฟากตะวันตก 
  ดา้นใต้ จดถนนสาย  ข ๖  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ข ๕  ฟากตะวันตก 
 ๑.๑๕ ด้านเหนือ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้  และถนนสาย  ข ๖  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ข ๕  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ค  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงชนบท  รบ.  ๔๐๒๖  ฟากตะวันออก 
 ๑.๑๖ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ข ๘  ฟากใต้  และมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
  ด้านตะวันออก จดถนนสายจอมบึง  -  หนองนกกระเรียน  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 
 ๑.๑๗ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๓๐๘๗  และบ่อก าจัดน้ าเสียและโรงฆ่าสัตว์ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก ๑  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสายบ้านวังมะเดือ  -  บ้านเกาะ  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก ๙  ฟากตะวันออก 



 
๔ 

 ๑.๑๘ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ข ๗  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงชนบท  รบ. ๔๐๒๖  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสายบ้านวังมะเดือ  -  บ้านเกาะ  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก ๗  ฟากตะวันออก 
 ๑.๑๙ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๓๐๘๗ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก ๙  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสายบ้านวังมะเดือ  -  บ้านเกาะ  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดซอยเทศบาล  ๑๗  ฟากตะวันออก  และวัดจอมบึง 
 ๑.๒๐ ด้านเหนือ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้  เส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  

กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๘๗  ที่ว่าการอ าเภอจอมบึง  และสถานีต ารวจภูธรอ าเภอจอมบึง 
  ด้านตะวันออก จดซอยเทศบาล  ๑๗  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดสถานีผลิตน้ าจอมบึง  และถนนสายบ้านวังมะเดือ  -  บ้านเกาะ  

ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 
 ๑.๒๑ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ข ๖  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงชนบท  รบ. ๔๐๑๖  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ค  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ข ๕  ฟากตะวันออก 
๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๑๑  ที่ก าหนดไว้เป็นสีส้ม  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง  มีรายการดังต่อไปนี้ 
 ๒.๑ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ข ๑  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก ๑  ฟากตะวันตก  
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ก ๒  ฟากเหนือ  
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก ๓  ฟากตะวันออก 
 ๒.๒ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ข ๑  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ข ๑  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๘๗  ฟากเหนือ  และ

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ 



 
๕ 

  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก ๑  ฟากตะวันออก   
 ๒.๓ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๘๗  ฟากใต้  และส านักงาน

เทศบาลต าบลจอมบึง 
  ด้านตะวันออก จดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ข ๓  ฟากเหนือ  
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก ๖  ฟากตะวันออก   
 ๒.๔ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ก ๒  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดซอยเทศบาล  ๑๔  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๒๓๐  เมตร  กับศูนย์กลางซอยเทศบาล  ๑๔ 
 ๒.๕ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ก ๒  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก ๑  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๓๐๘๗ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก ๓  ฟากตะวันออก 
 ๒.๖ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ก ๒  ฟากใต้   
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก ๓  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๓๐๘๗   
  ด้านตะวันตก จดซอยเทศบาล  ๑๔  ฟากตะวันออก   
 ๒.๗ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๘๗  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก ๗  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๓๐๘๗ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก ๑  ฟากตะวันออก 
 ๒.๘ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ข ๓  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  และถนนไม่ปรากฏชื่อ  

ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ข ๘  ฟากเหนือ 



 
๖ 

  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก ๖  ฟากตะวันออก 
 ๒.๙ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๘๗  ฟากใต้  ที่ว่าการ

อ าเภอจอมบึง  สถานีต ารวจภูธรอ าเภอจอมบึง  ถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้  และโรงเรียนบ้านจอมบึง 
  ด้านตะวันออก จดซอยเทศบาล  ๑๗  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๓๐๘๗  และถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  และฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 ๒.๑๐ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๓๐๘๗  และบ่อก าจัดน้ าเสียและโรงฆ่าสัตว์ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก ๑  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๓๐๘๗ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก ๙  ฟากตะวันออก 
 ๒.๑๑ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๓๐๘๗ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก ๙  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๓๐๘๗ 
  ด้านตะวันตก จดวัดจอมบึง 
๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๘  ที่ก าหนดไว้เป็นสีแดง  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก  มีรายการดังต่อไปนี้ 
 ๓.๑ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๓๐๘๗ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก ๑  ฟากตะวันตก  
  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๘๗  ฟากเหนือ  และที่ท าการ

ไปรษณีย์โทรเลขจอมบึง 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก ๓  ฟากตะวันออก   
 ๓.๒ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๓๐๘๗   



 
๗ 

  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก ๓  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๘๗  ฟากเหนือ   
  ด้านตะวันตก จดซอยเทศบาล  ๑๒  ฟากตะวันออก 
 ๓.๓ ด้านเหนือ จดสวนรุกชาติถ้ าจอมพล  และถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดซอยเทศบาล  ๑๔  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๘๗  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดโรงเรียนอนุบาลจอมบึง 
 ๓.๔ ด้านเหนือ จดซอยเทศบาล  ๖  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดซอยเทศบาล  ๑๒  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๘๗  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดซอยเทศบาล  ๑๔  ฟากตะวันออก 
 ๓.๕ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๘๗  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก ๑  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๓๐๘๗ 
  ด้านตะวันตก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก   
 ๓.๖ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๘๗  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๓๐๘๗ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก ๙  ฟากตะวันออก 
 ๓.๗ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๘๗  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก ๙  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๓๐๘๗  และวัดจอมบึง 
  ด้านตะวันตก จดซอยเทศบาล  ๑๗  ฟากตะวันออก 
 ๓.๘ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๘๗  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดซอยเทศบาล  ๑๗  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 



 
๘ 

  ด้านตะวันตก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก   

๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๑๖  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังต่อไปนี้ 

 ๔.๑ ด้านเหนือ จดเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน   

ในท้องที่ต าบลแก้มอ้น  ต าบลเบิกไพร  ต าบลด่านทับตะโก  ต าบลปากช่อง  ต าบลจอมบึง  ต าบลรางบัว  

อ าเภอจอมบึง  ต าบลป่าหวาย  ต าบลท่าเคย  ต าบลตะนาวศรี  อ าเภอสวนผึ้ง  และต าบลหนองพันจันทร์  

ต าบลบ้านคา  ต าบลบ้านบึง  อ าเภอบ้านคา  จังหวัดราชบุรี  ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๕๔   

และเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างต าบลจอมบึงกับต าบลปากช่อง 

  ด้านตะวันออก จดทางหลวงชนบท  รบ. ๔๐๒๙  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  เขตปฏิรูปที่ดินตามพระราช

กฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน  ในท้องที่ต าบลแก้มอ้น  ต าบลเบิกไพร  ต าบลด่านทับตะโก  ต าบลปากช่อง   

ต าบลจอมบึง  ต าบลรางบัว  อ าเภอจอมบึง  ต าบลป่าหวาย  ต าบลท่าเคย  ต าบลตะนาวศรี  อ าเภอสวนผึ้ง  

และต าบลหนองพันจันทร์  ต าบลบ้านคา  ต าบลบ้านบึง  อ าเภอบ้านคา  จังหวัดราชบุรี  ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน  

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

  ด้านตะวันตก จดทางหลวงชนบท  รบ.  ๔๐๓๐  ฟากตะวันตก  เขตปฏิรูปที่ดิน

ตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน  ในท้องที่ต าบลแก้มอ้น  ต าบลเบิกไพร  ต าบลด่านทับตะโก   

ต าบลปากช่อง  ต าบลจอมบึง  ต าบลรางบัว  อ าเภอจอมบึง  ต าบลป่าหวาย  ต าบลท่าเคย  ต าบลตะนาวศรี  

อ าเภอสวนผึ้ง  และต าบลหนองพันจันทร์  ต าบลบ้านคา  ต าบลบ้านบึง  อ าเภอบ้านคา  จังหวัดราชบุรี   

ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

 ๔.๒ ด้านเหนือ จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน  

ในท้องที่ต าบลแก้มอ้น  ต าบลเบิกไพร  ต าบลด่านทับตะโก  ต าบลปากช่อง  ต าบลจอมบึง  ต าบลรางบัว  

อ าเภอจอมบึง  ต าบลป่าหวาย  ต าบลท่าเคย  ต าบลตะนาวศรี  อ าเภอสวนผึ้ง  และต าบลหนองพันจันทร์  

ต าบลบ้านคา  ต าบลบ้านบึง  อ าเภอบ้านคา  จังหวัดราชบุรี  ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

  ด้านตะวันออก จดทางหลวงชนบท  รบ. ๔๐๓๐  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดทางหลวงชนบท  รบ. ๔๐๐๙  ฟากตะวันออก  และโรงเรียน

บ้านหนองกระทุ่ม 

  ทั้งนี้  ยกเว้นที่ดินบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน 



 
๙ 

 ๔.๓ ด้านเหนือ จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน  

ในท้องที่ต าบลแก้มอ้น  ต าบลเบิกไพร  ต าบลด่านทับตะโก  ต าบลปากช่อง  ต าบลจอมบึง  ต าบลรางบัว  

อ าเภอจอมบึง  ต าบลป่าหวาย  ต าบลท่าเคย  ต าบลตะนาวศรี  อ าเภอสวนผึ้ง  และต าบลหนองพันจันทร์  

ต าบลบ้านคา  ต าบลบ้านบึง  อ าเภอบ้านคา  จังหวัดราชบุรี  ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

  ด้านตะวันออก จดทางหลวงชนบท  รบ. ๔๐๐๙  ฟากตะวันตก  และวัดหนองกระทุ่ม 

  ด้านใต้ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดถนนหนองกก  –  โรงเรียนวันคร ู ฟากตะวันออก  และเขตผังเมือง

รวมด้านตะวันตก  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างต าบลจอมบึงกับต าบลเบิกไพร   

 ๔.๔ ด้านเหนือ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดทางหลวงชนบท  รบ. ๔๐๓๐  ฟากตะวันตก  และ 

ที่สาธารณประโยชน์ 

  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๘๗  (ถนนเลี่ยงเมือง)  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดทางหลวงชนบท  รบ. ๔๐๐๙  ฟากตะวันออก  และป่าช้า

หนองมะค่าใหญ่สาธารณประโยชน์ 

  ทั้งนี้  ยกเว้นที่ดินบริเวณหมายเลข  ๕.๔  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวมีกรอบ  และเส้นทแยง 

สีน้ าตาล 

 ๔.๕ ด้านเหนือ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้  เขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกา

ก าหนดเขตที่ดิน  ในท้องที่ต าบลแก้มอ้น  ต าบลเบิกไพร  ต าบลด่านทับตะโก  ต าบลปากช่อง   

ต าบลจอมบึง  ต าบลรางบัว  อ าเภอจอมบึง  ต าบลป่าหวาย  ต าบลท่าเคย  ต าบลตะนาวศรี  อ าเภอสวนผึ้ง  

และต าบลหนองพันจันทร์  ต าบลบ้านคา  ต าบลบ้านบึง  อ าเภอบ้านคา  จังหวัดราชบุรี  ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน  

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

  ด้านตะวันออก จดทางหลวงชนบท  รบ. ๔๐๒๙  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๘๗  ฟากเหนือ  ทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข  ๓๐๘๗  (ถนนเลี่ยงเมือง)  ฟากเหนือ  บริษัท  ทีโอที  จ ากัด  (มหาชน)  ป่าช้าชุกสังข์

สาธารณประโยชน์  และป่าช้าสาธารณประโยชน์ 

  ด้านตะวันตก จดทางหลวงชนบท  รบ.  ๔๐๓๐  ฟากตะวันออก  และทุ่งหญา้

เลี้ยงสัตว์ชุกสังข์ 

  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๖.๒  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน 



 
๑๐ 

 ๔.๖ ด้านเหนือ จดถนนหนองกก  –  โรงเรียนวันครู  ฟากตะวันตก  และถนน
ไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดทางหลวงชนบท  รบ. ๔๐๐๙  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๘๗  (ถนนเลี่ยงเมือง)   

ฟากเหนือ  โรงเรียนวันครู  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒๐๖  ฟากเหนือ  และทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓๐๘๗  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครอง
ระหว่างต าบลจอมบึงกับต าบลรางบัว  และเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างต าบลจอมบึงกับต าบลเบิกไพร 

  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๙.๖  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน 
 ๔.๗ ด้านเหนือ จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครอง

ระหว่างต าบลจอมบึงกับต าบลปากช่อง  และวัดเขารังเสือ 
  ด้านตะวันออก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  โรงพยาบาลสมเด็จ 

พระยุพราชจอมบึง  และส านักงานปศุสัตว์อ าเภอจอมบึง   
  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๘๗  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงชนบท  รบ. ๔๐๒๙  ฟากตะวันออก 
 ๔.๘ ด้านเหนือ จดเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครอง

ระหว่างต าบลจอมบึงกับต าบลปากช่อง  และวัดถ้ าสิงโตทอง 
  ด้านตะวันออก จดเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเขาบิน 
  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดิ นหมาย เลข   ๓๐๘๗  ฟาก เหนื อ   

ที่สาธารณประโยชน์ประจ าที่ดินจัดสรรหมู่บ้านรางม่วง  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง   
และส านักงานปศุสัตว์อ าเภอจอมบึง   

  ด้านตะวันตก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก   
 ๔.๙ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒๐๖  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ข ๓  ฟากใต้  ถนนสาย  ก ๘  ฟากตะวันตก  

ถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  และฟากใต้  และถนนสายจอมบึง  –  หนองนกกระเรียน  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดเขตผังเมืองรวมด้านใต้  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครอง

ระหว่างต าบลจอมบึงกับต าบลรางบัว 
  ด้านตะวันตก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครอง

ระหว่างต าบลจอมบึงกับต าบลรางบัว   



 
๑๑ 

 ๔.๑๐ ด้านเหนือ จดถนนสายวังบ้านเดือ  -  บ้านเกาะ  ฟากใต้  วัดจอมบึง   
(ที่ธรณีสงฆ์)  และเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน  ในท้องที่ต าบลแก้มอ้น   
ต าบลเบิกไพร  ต าบลด่านทับตะโก  ต าบลปากช่อง  ต าบลจอมบึง  ต าบลรางบัว  อ าเภอจอมบึง  ต าบลป่าหวาย  
ต าบลท่าเคย  ต าบลตะนาวศรี  อ าเภอสวนผึ้ง  และต าบลหนองพันจันทร์  ต าบลบ้านคา  ต าบลบ้านบึง  
อ าเภอบ้านคา  จังหวัดราชบุรี  ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

  ด้านตะวันออก จดทางหลวงชนบท  รบ. ๔๐๒๖  ฟากตะวันตก  และวัดวาปีสุทธาวาส  
(ตลาดควาย) 

  ด้านใต้ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ   
  ด้านตะวันตก จดถนนสายจอมบึง  –  หนองนกกระเรียน  ฟากตะวันออก 
 ๔.๑๑ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๘๗  ฟากใต้  และสถานี 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาจอมบึง 
  ด้านตะวันออก จดเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเขาบิน   
  ด้านใต้ จดเขตผังเมืองรวมด้านใต้  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครอง

ระหว่างอ าเภอจอมบึงกับอ าเภอเมืองราชบุรี 
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงชนบท  รบ. ๔๐๑๖  ฟากตะวันออก 
 ๔.๑๒ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ค  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงชนบท  รบ. ๔๐๑๖  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนบ้านชุกหว้า  –  บ้านรางม่วง  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงชนบท  รบ. ๔๐๒๖  ฟากตะวันออก   
 ๔.๑๓ ด้านเหนือ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงชนบท  รบ. ๔๐๒๖  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต  การปกครอง

ระหว่างต าบลจอมบึงกับต าบลรางบัว   
  ด้านตะวันตก จดถนนสายจอมบึง  –  หนองนกกระเรียน  ฟากตะวันออก 
 ๔.๑๔ ด้านเหนือ จดทางหลวงชนบท  รบ. ๔๐๒๖  ฟากใต้  โรงเรียนบ้านตลาดควาย  

และถนนบ้านชุกหว้า  –  บ้านรางม่วง  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงชนบท  รบ. ๔๐๑๖  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครอง

ระหว่างอ าเภอจอมบึงกับอ าเภอเมืองราชบุรี   



 
๑๒ 

  ด้านตะวันตก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  และวัดวาปีสุทธาวาส  

(ตลาดควาย)  (ที่ธรณีสงฆ์)   

 ๔.๑๕ ด้านเหนือ จดทางหลวงชนบท  รบ. ๔๐๒๖  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดทางหลวงชนบท  รบ. ๔๐๒๖  ฟากตะวันออก 

 ๔.๑๖ ด้านเหนือ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก  ซึ่ง เป็นเส้นแบ่งเขต   

การปกครองระหว่างอ าเภอจอมบึงกับอ าเภอเมืองราชบุรี  และโรงเรียนบ้านหนองนาก 

  ด้านใต้ จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครอง

ระหว่างต าบลจอมบึงกับต าบลรางบัว   

  ด้านตะวันตก จดทางหลวงชนบท  รบ. ๔๐๒๖  ฟากตะวันออก 

๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  และหมายเลข  ๕.๕  ท่ีก าหนดไว้เป็นสีเขียวมีกรอบและเส้นทแยง

สีน้ าตาล  ให้เป็นที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  มีรายการดังต่อไปนี้ 

 ๕.๑ เขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน  ในท้องที่ต าบลแก้มอ้น   

ต าบลเบิกไพร  ต าบลด่านทับตะโก  ต าบลปากช่อง  ต าบลจอมบึง  ต าบลรางบัว  อ าเภอจอมบึง  ต าบลป่าหวาย  

ต าบลท่าเคย  ต าบลตะนาวศรี  อ าเภอสวนผึ้ง  และต าบลหนองพันจันทร์  ต าบลบ้านคา  ต าบลบ้านบึง  

อ าเภอบ้านคา  จังหวัดราชบุรี  ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

 ๕.๒ เขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน  ในท้องที่ต าบลแก้มอ้น   

ต าบลเบิกไพร  ต าบลด่านทับตะโก  ต าบลปากช่อง  ต าบลจอมบึง  ต าบลรางบัว  อ าเภอจอมบึง  ต าบลป่าหวาย  

ต าบลท่าเคย  ต าบลตะนาวศรี  อ าเภอสวนผึ้ง  และต าบลหนองพันจันทร์  ต าบลบ้านคา  ต าบลบ้านบึง  

อ าเภอบ้านคา  จังหวัดราชบุรี  ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

 ๕.๓ เขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน  ในท้องที่ต าบลแก้มอ้น   

ต าบลเบิกไพร  ต าบลด่านทับตะโก  ต าบลปากช่อง  ต าบลจอมบึง  ต าบลรางบัว  อ าเภอจอมบึง  ต าบลป่าหวาย  

ต าบลท่าเคย  ต าบลตะนาวศรี  อ าเภอสวนผึ้ง  และต าบลหนองพันจันทร์  ต าบลบ้านคา  ต าบลบ้านบึง  

อ าเภอบ้านคา  จังหวัดราชบุรี  ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

 ๕.๔ เขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน  ในท้องที่ต าบลแก้มอ้น   

ต าบลเบิกไพร  ต าบลด่านทับตะโก  ต าบลปากช่อง  ต าบลจอมบึง  ต าบลรางบัว  อ าเภอจอมบึง  ต าบลป่าหวาย  



 
๑๓ 

ต าบลท่าเคย  ต าบลตะนาวศรี  อ าเภอสวนผึ้ง  และต าบลหนองพันจันทร์  ต าบลบ้านคา  ต าบลบ้านบึง  

อ าเภอบ้านคา  จังหวัดราชบุรี  ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 ๕.๕ เขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน  ในท้องที่ต าบลแก้มอ้น   

ต าบลเบิกไพร  ต าบลด่านทับตะโก  ต าบลปากช่อง  ต าบลจอมบึง  ต าบลรางบัว  อ าเภอจอมบึง  ต าบลป่าหวาย  
ต าบลท่าเคย  ต าบลตะนาวศรี  อ าเภอสวนผึ้ง  และต าบลหนองพันจันทร์  ต าบลบ้านคา  ต าบลบ้านบึง  
อ าเภอบ้านคา  จังหวัดราชบุรี  ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๖  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทท่ีโล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  มีรายการดังต่อไปนี้ 

 ๖.๑ หนองกระทุ่มเล็กสาธารณประโยชน์ 
 ๖.๒ บ้านท าเนียบสาธารณประโยชน์ 
 ๖.๓ ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ชุกสังข์ 
 ๖.๔ ที่สาธารณประโยชน์ 
 ๖.๕ สวนรุกชาติถ้ าจอมพล 
 ๖.๖ ที่สาธารณประโยชน์ประจ าที่ดินจัดสรรหมู่บ้านรางม่วง 
๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทอนุรักษ์ป่าไม้  คือ  ป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเขาบิน 
๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๘  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทสถาบันการศึกษา  มีรายการดังต่อไปนี้ 
 ๘.๑ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 
 ๘.๒ โรงเรียนวันครู 
 ๘.๓ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ 
 ๘.๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 ๘.๕ โรงเรียนอนุบาลจอมบึง 
 ๘.๖ โรงเรียนบ้านจอมบึง 
 ๘.๗ โรงเรียนบ้านตลาดควาย 
 ๘.๘ โรงเรียนบ้านหนองนาก 
๙. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๑๒  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทสถาบันศาสนา  มีรายการดังต่อไปนี้ 
 ๙.๑ วัดหนองกระทุ่ม 



 
๑๔ 

 ๙.๒ วัดเขารังเสือ 

 ๙.๓ ป่าช้าหนองมะค่าใหญ่สาธารณประโยชน์ 

 ๙.๔ วัดถ้ าสิงโตทอง 

 ๙.๕ ป่าช้าชุกสังข์สาธารณประโยชน์  และป่าช้าสาธารณประโยชน์ 

 ๙.๖ ป่าช้าหนองบัวสาธารณประโยชน์ 

 ๙.๗ วัดจอมบึง  (ที่ธรณีสงฆ์) 

 ๙.๘ วัดรางม่วงเจริญผล 

 ๙.๙ วัดจอมบึง   

 ๙.๑๐ วัดจอมบึง  (ที่ธรณีสงฆ์) 

 ๙.๑๑ วัดวาปีสุทธาวาส  (ตลาดควาย)   

 ๙.๑๒ วัดวาปีสุทธาวาส  (ตลาดควาย)  (ที่ธรณีสงฆ์) 

๑๐.  ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑  ถึงหมายเลข  ๑๐.๑๒  ที่ก าหนดไว้เป็นสีน้ าเงิน  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทสถาบันราชการและการสาธารณูปโภคสาธารณูปการ  มีรายการดังต่อไปนี้ 

 ๑๐.๑ บริษัท  ทีโอที  จ ากัด  (มหาชน)   

 ๑๐.๒ บริษัท  ทีโอที  จ ากัด  (มหาชน)  (ศูนย์บริการลูกค้าสาขาจอมบึง) 

 ๑๐.๓ ส านักงานเทศบาลต าบลจอมบึง 

 ๑๐.๔ ที่ท าการหน่วยป้องกันรักษาป่าที่  รบ.๑ 

 ๑๐.๕ ส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  สาขาจอมบึง 

 ๑๐.๖ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง  และส านักงานปศุสัตว์อ าเภอจอมบึง 

 ๑๐.๗ ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลขจอมบึง 

 ๑๐.๘ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนสาขาจอมบึง 

 ๑๐.๙ ที่ว่าการอ าเภอจอมบึง  และสถานีต ารวจภูธรอ าเภอจอมบึง 

 ๑๐.๑๐ บ่อก าจัดน้ าเสียและโรงฆ่าสัตว์ 

 ๑๐.๑๑ สถานีผลิตน้ าจอมบึง 

 ๑๐.๑๒ สถานีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  สาขาจอมบึง 





รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวง 
ให้ใช้บังคับผังเมอืงรวมชมุชนจอมบงึ  จังหวดัราชบุรี 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

 

ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง  แบ่งเป็น  ๔  ขนาด  คือ 

๑. ถนนแบบ  ก  ขนาดเขตทาง  ๑๒.๐๐  เมตร  จ านวน  ๙  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ก ๑  เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ซอยเทศบาล  ๘  และ 

ซอยเทศบาล  ๑๑  เริ่มต้นจากบริเวณที่ซอยเทศบาล  ๘  บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  ไปทางทิศ

ตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวซอยเทศบาล  ๘  ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมาย  ๓๐๘๗  ไปทางทิศใต้ 

และทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวซอยเทศบาล  ๑๑  จนบรรจบกับถนนสายบ้านวังมะเดือ  -  บ้านเกาะ 

 ถนนสาย  ก ๒  เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ซอยเทศบาล  ๑๔  และถนน 

ไม่ปรากฏชื่อ  และถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่  เริ่มต้นจากซอยเทศบาล  ๑๔  ที่บริเวณห่างจาก

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๘๗  (ถนนเลี่ยงเมือง)  บรรจบกับซอยเทศบาล  ๑๔  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้

และทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวซอยเทศบาล  ๑๔  ระยะประมาณ  ๔๖๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้

และทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวซอยเทศบาล  ๑๔  บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้

ตามแนวถนนเดิมบรรจบกับซอยเทศบาล  ๑๐  (ถนนสาย  ก ๓)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  

๕๘๐  เมตร  จนบรรจบกับซอยเทศบาล  ๘  (ถนนสาย  ก ๑)  ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดิน 

หมายเลข  ๓๐๘๗  บรรจบกับซอยเทศบาล  ๘  (ถนนสาย  ก ๑)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 

ตามแนวซอยเทศบาล  ๘  (ถนนสาย  ก ๑)  ระยะประมาณ  ๔๓๐  เมตร   

 ถนนสาย  ก ๓  เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ซอยเทศบาล  ๑๐  เริ่มต้นจาก

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๘๗  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  

๙๓๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ข ๑ 

 ถนนสาย  ก ๔  เป็นถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่และถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อก าหนดให้

ขยายเขตทาง  เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๘๗  ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๓๐๘๗  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๘๗  (ถนนเลี่ยงเมือง)  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๘๗  ระยะประมาณ  ๑๕๐  เมตร  ไปทางทิศใต้  

ระยะประมาณ  ๑๗๐  เมตร  ตัดกับทางหลวงชนบท  รบ.  ๔๐๒๖  ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดิน



 
๒ 

หมายเลข  ๓๐๘๗  บรรจบกับทางหลวงชนบท  รบ.  ๔๐๒๖  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนว 

ทางหลวงชนบท  รบ.  ๔๐๒๖  ระยะประมาณ  ๒๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ระยะประมาณ  

๓๐๐  เมตร  บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๔๓๐  เมตร  

จนบรรจบกับถนนสาย  ข ๗   

 ถนนสาย  ก ๕  เป็นถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อก าหนดให้ขยายเขตทาง  เริ่มต้นจากหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๓๐๘๗  (ถนนเลี่ยงเมือง)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิมจนบรรจบกับถนนไป  ม.ราชภัฏ  

(ถนนสาย  ข ๓) 

 ถนนสาย  ก ๖  เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ซอยเทศบาล  ๒๙  และถนน

โครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่  เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๘๗  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้

ตามแนวถนนเดิมบรรจบกับถนนไป  ม.ราชภัฏ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ระยะประมาณ  ๓๕๐  เมตร   

จนบรรจบกับถนนสาย  ข ๘  ที่บริเวณห่างจากถนนสายจอมบึง  -  หนองนกกระเรียน  ตัดกับถนนสาย  ข ๘  

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย  ข ๘  ระยะประมาณ  ๖๙๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก ๗  เป็นถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อก าหนดให้ขยายเขตทาง  และถนนโครงการก าหนดให้

ก่อสร้างใหม่  เริ่มต้นจากถนนสายบ้านวังมะเดือ  -  บ้านเกาะ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม  

ระยะประมาณ  ๓๓๐  เมตร  ไปทางทิศเหนือ  ระยะประมาณ  ๗๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาย  ข ๗   

ที่บริเวณห่างจากถนนสาย  ข ๗  บรรจบกับถนนสาย  ก ๔  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนน 

สาย  ข ๗  ระยะประมาณ  ๖๒๐  เมตร  ไปทางทิศเหนือ  ระยะประมาณ  ๕๔๐  เมตร  จนบรรจบกับ 

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๘๗  ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๘๗  บรรจบกับ  

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๘๗  (ถนนเลี่ยงเมือง)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๓๐๘๗  ระยะประมาณ  ๕๐๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก ๘  เป็นถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อก าหนดให้ขยายเขตทาง  เริ่มต้นจากถนนไป  ม.ราชภัฏ  

(ถนนสาย  ข ๓)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๔๙๐  เมตร  จนบรรจบกับ

ถนนสาย  ข ๘   

 ถนนสาย  ก ๙  เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ซอยเทศบาล  ๑๕  เริ่มต้นจาก

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๘๗  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศใต้ตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับ

ถนนสายบ้านวังมะเดือ  -  บ้านเกาะ 



 
๓ 

๒. ถนนแบบ  ข  ขนาดเขตทาง  ๑๖.๐๐  เมตร  จ านวน  ๘  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ข ๑  เป็นถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่  เริ่มต้นจากถนนไม่ปรากฏชื่อ  

(ถนนสาย  ข ๒)  ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ข ๒)   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๑๔๐  เมตร  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๔๘๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ระยะประมาณ   

๓๘๐  เมตร  บรรจบกับซอยเทศบาล  ๑๔  (ถนนสาย  ก ๒)  ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดิน 

หมายเลข  ๓๐๘๗  (ถนนเลี่ยงเมือง)  บรรจบกับซอยเทศบาล  ๑๔  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 

และทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวซอยเทศบาล  ๑๔  ระยะประมาณ  ๔๖๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  

ระยะประมาณ  ๕๔๐  เมตร  บรรจบกับซอยเทศบาล  ๑๐  (ถนนสาย  ก ๓)  ที่บริเวณห่างจาก 

ถนนไม่ปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก ๒)  บรรจบกับซอยเทศบาล  ๑๐  (ถนนสาย  ก ๓)  ไปทางทิศเหนือ 

และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ตามแนวซอยเทศบาล  ๑๐  (ถนนสาย  ก ๓)  ระยะประมาณ  ๔๕๐  เมตร  

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตัดกับซอยเทศบาล  ๘  (ถนนสาย  ก ๑)  ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๓๐๘๗  บรรจบกับซอยเทศบาล  ๘  (ถนนสาย  ก ๑)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 

ตามแนวซอยเทศบาล  ๘  (ถนนสาย  ก ๑  )  ระยะประมาณ  ๖๘๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  

ระยะประมาณ  ๙๕๐  เมตร  จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๘๗  ที่บริเวณห่างจาก 

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๘๗  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๘๗  (ถนนเลี่ยงเมือง)   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๘๗  ระยะประมาณ  ๖๒๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข ๒  เป็นถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อก าหนดให้ขยายเขตทาง  เริ่มต้นจากถนนไม่ปรากฏชื่อ

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิมจนบรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ 

 ถนนสาย  ข ๓  เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนไปม.ราชภัฏ  เริ่มต้นจาก  

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒๐๖  (ถนนเลี่ยงเมือง)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม  

ระยะประมาณ  ๑,๑๕๐  เมตร   

 ถนนสาย  ข ๔  ถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อก าหนดให้ขยายเขตทาง  และเป็นถนนโครงการก าหนดให้

ก่อสร้างใหม่  เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๘๗  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม  

ระยะประมาณ  ๑๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ระยะประมาณ  ๓๐๐  เมตร  จนบรรจบกับ 

ทางหลวงชนบท  รบ.  ๔๐๒๖  ที่บริเวณห่างจากทางหลวงชนบท  รบ.  ๔๐๒๖  บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงชนบท  รบ.  ๔๐๒๖  ระยะประมาณ  ๑๐๐  เมตร 



 
๔ 

 ถนนสาย  ข ๕  เป็นถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่  เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๓๐๘๗  ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๘๗  บรรจบกับทางหลวงชนบท  รบ.  ๔๐๑๖  

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๗๔๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ระยะประมาณ  

๔๓๐  เมตร  ตัดกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ข ๖)  ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ข ๖)  

บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ข  ๖)  

ระยะประมาณ  ๓๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ระยะประมาณ  ๖๐๐  เมตร  จนบรรจบกับ 

ถนนไม่ปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ค)  ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ค)  บรรจบกับ  

ทางหลวงชนบท  รบ.๔๐๒๖  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ค)   

ระยะประมาณ  ๑,๐๕๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข ๖  เป็นถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อก าหนดให้ขยายเขตทาง  และถนน 

โครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่  เริ่มต้นจากถนนไม่ปรากฏชื่อที่บริเวณถนนไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับ  

ถนนไม่ปรากฏชื่อ  (ถนน  ข  ๖)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิมจนสุดถนน  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงใต้  ระยะประมาณ  ๕๑๐  เมตร  จนบรรจบกับทางหลวงชนบท  รบ.  ๔๐๑๖  ที่บริเวณห่างจาก

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๘๗  บรรจบกับทางหลวงชนบท  รบ.  ๔๐๑๖  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้

ตามแนวทางหลวงชนบท  รบ.  ๔๐๑๖  ระยะประมาณ  ๕๐๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข ๗  เป็นถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่  เริ่มต้นจากทางหลวงชนบท  รบ.  ๔๐๒๖  

ที่บริเวณทางหลวงชนบท  รบ.  ๔๐๒๖  บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ค)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  

ระยะประมาณ  ๔๓๐  เมตร  บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก ๔)  ที่บริเวณห่างจาก 

ถนนไม่ปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก ๔)  บรรจบกับทางหลวงชนบท  รบ.  ๔๐๒๖  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้

และทิศใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก ๔)  ระยะประมาณ  ๗๓๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  

ระยะประมาณ  ๖๒๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ก ๗  ที่บริเวณห่างจากถนนสาย  ก ๗  บรรจบกับ  

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๘๗  ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนถนนสาย  ก ๗  ระยะประมาณ  ๕๔๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข ๘  เป็นถนนเดมิก าหนดใหข้ยายเขตทาง  คือ  ซอยคันคลอง  และถนนโครงการก าหนดให้

ก่อสร้างใหม่   เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒๐๖  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 

และทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม  บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก ๘)  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงใต้  ระยะประมาณ  ๗๒๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาย  ก ๖  ที่บริเวณห่างจากถนนไป  



 
๕ 

ม.ราชภัฏ  (ถนนสาย  ข ๓)  บรรจบกับซอยเทศบาล  ๒๙  (ถนนสาย  ก ๖)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้

ตามแนวถนนสาย  ก ๖  ระยะประมาณ  ๓๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ระยะประมาณ   

๖๙๐  เมตร  ตัดกับถนนสายจอมบึง  -  หนองนกกระเรียน  ที่บริเวณห่างจากถนนสายจอมบึง  -   

หนองนกกระเรียน  บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนสายจอมบึง  -  

หนองนกกระเรียน  ระยะประมาณ  ๓๔๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ระยะประมาณ   

๑๘๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสายบ้านวังมะเดือ  -  บ้านเกาะ  ที่บริเวณห่างจากถนนสายจอมบึง  -  

หนองนกกระเรียน  บรรจบกับถนนสายบ้านวังมะเดือ  -  บ้านเกาะ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 

และทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนสายบ้านวังมะเดือ  -  บ้านเกาะ  ระยะประมาณ  ๒๙๐  เมตร 

๓. ถนนแบบ  ค  ขนาดเขตทาง  ๒๐.๐๐  เมตร  จ านวน  ๑  สาย  คือ 

 ถนนสาย  ค  เป็นถนนเดมิไม่ปรากฏชื่อก าหนดให้ขยายเขตทาง  และถนนโครงการก าหนดให้

ก่อสร้างใหม่  เริ่มต้นจากทางหลวงชนบท  รบ.  ๔๐๒๖  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม 

จนสุดถนน  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ระยะประมาณ  ๔๙๐  เมตร  จนบรรจบกับทางหลวงชนบท   

รบ.  ๔๐๑๖  ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๘๗  บรรจบกับทางหลวงชนบท   

รบ.  ๔๐๑๖  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงชนบท  รบ.  ๔๐๑๖  ระยะประมาณ  ๙๘๐  เมตร 

๔. ถนนแบบ  ง  ขนาดเขตทาง  ๔๐.๐๐  เมตร  จ านวน  ๒  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ง  ๑  เป็นถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่และถนนเดมิไมป่รากฏชื่อก าหนดให้

ขยายเขตทาง  เริ่มต้นจากแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก  ที่บริเวณห่างจากแนวเขตผังเมือง  

รวมด้านตะวันตกตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒๐๖  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวเขตผังเมือง 

รวมด้านตะวันตก  ระยะประมาณ  ๖๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวนัออกเฉยีงใต ้ ระยะประมาณ  ๗๓๐  เมตร  

บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับซอยคันคลอง  (ถนนสาย  ข ๘)  

ไปทางทิศใต้  ทิศตะวันตกเฉียงใต้  และทิศตะวันออกเฉียงใต้  ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  

๑,๑๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม  ตัดกับถนนสายจอมบึง  -  หนองนกกระเรียน   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ระยะประมาณ  ๕๐  เมตร  จนบรรจบกับแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้   

ที่บริเวณห่างจากแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้ตัดกับถนนสายจอมบึง  -  หนองนกกระเรียน  ไปทาง 

ทิศตะวันออกตามแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้  ระยะประมาณ  ๘๐  เมตร   

 ถนนสาย  ง  ๒  เป็นถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่  เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๓๐๘๗  ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๘๗  บรรจบกับทางหลวงชนบท   



 
๖ 

รบ.  ๔๐๑๖  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๘๗  ระยะประมาณ  

๑,๑๑๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ระยะประมาณ  ๒,๔๙๐  เมตร  ตัดกับทางหลวงชนบท   

รบ.  ๔๐๑๖  ที่บริเวณห่างจากทางหลวงชนบท  รบ.  ๔๐๑๖  บรรจบกับถนนซุกหว้า  -  บ้านจัดสรรรางม่วง  

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงชนบท  รบ.  ๔๐๑๖  ระยะประมาณ  ๑๒๐  เมตร   

ไปทางทิศตะวันตกเฉยีงใต้  ระยะประมาณ  ๓๑๐  เมตร  ตัดกับทางหลวงชนบท  รบ.  ๕๐๙๒  ที่บริเวณห่างจาก

ทางหลวงชนบท  รบ.  ๔๐๑๖  บรรจบกับทางหลวงชนบท  รบ.  ๕๐๙๒  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ตามแนวทางหลวงชนบท  รบ.  ๕๐๙๒  ระยะประมาณ  ๓๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้   

ระยะประมาณ  ๘๒๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๒,๑๒๐  เมตร  ตัดกับ 

ทางหลวงชนบท  รบ.  ๔๐๒๖  ที่บริเวณห่างจากทางหลวงชนบท  รบ.  ๔๐๒๖  บรรจบกับทางหลวงชนบท  

รบ.  ๕๐๙๒  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงชนบท   

รบ.  ๔๐๒๖  ระยะประมาณ  ๑,๕๔๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๓,๐๐๐  เมตร  

จนบรรจบแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก  ที่บริเวณห่างจากแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้  ตัดกับ 

ถนนสายจอมบึง  -  หนองนกกระเรียน  ไปทางทิศตะวันออกและทิศใต้ตามแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้  

และด้านตะวันตก  ระยะประมาณ  ๕๙๐  เมตร 

 



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้   คือ  โดยที่สมควรก าหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  
ในท้องที่ต าบลจอมบึง  อ าเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา  และการด ารงรักษาเมือง
และบริเวณที่ เกี่ยวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง   
การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อม  ทั้งนี้  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง  
และโดยที่มาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  บัญญัติว่า  การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระท า 
โดยกฎกระทรวง  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   สิงหาคม   ๒๕๖๑


	บัญชี

