
 
กฎกระทรวง 

ให้ใช้บังคับผังเมอืงรวมชมุชนท่ามว่ง  จังหวดักาญจนบุร ี
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบญัญตัิการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  
และมาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  ในท้องที่ต าบลท่าล้อ  ต าบลวังขนาย  และต าบลท่าม่วง  
อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี  ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๒ การวางและจัดท าผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนา  และการด ารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ 
ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะและสภาพแวดล้อม   
ในบริเวณแนวเขตตามข้อ  ๑  ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ข้อ ๓ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีนโยบายและมาตรการเพ่ือจัดระบบการใช้ประโยชน์
ที่ดิน  โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับและสอดคล้องกับ
การขยายตัวของชุมชนในอนาคต  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยมีสาระส าคัญ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนท่าม่วงให้เป็นศูนย์กลางการบริหาร  การปกครอง  การศึกษา  
และการคมนาคมและการขนส่งของอ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี 

(๒) ส่งเสริมและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมให้สอดคล้องกับการขยายตัว  
ของชุมชนและระบบเศรษฐกิจ 

(๓) ส่งเสริมเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรที่ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นที่มีความปลอดภัย
ต่อสภาพแวดล้อม 

(๔) พัฒนาการบริการทางสังคม  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการให้เพียงพอและ 
ได้มาตรฐาน 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



(๕) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยสงวนรักษาพ้ืนที่ส าคัญทางแหล่งน้ า  
เพื่อการอุปโภคบริโภค  และการรักษาสิ่งแวดล้อม 

ข้อ ๔ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม   ให้ เป็นไปตามแผนผังก าหนด 
การใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ าแนกประเภท  แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง  และรายการ
ประกอบแผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ าแนกประเภท
ท้ายกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๑๑  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเหลือง  ให้เป็น
ที่ดินประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 

(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๑๐  ที่ก าหนดไว้เป็นสีส้ม  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง 

(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๑๒  ที่ก าหนดไว้เป็นสีแดง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก 

(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๓  ที่ก าหนดไว้เป็นสีม่วง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า 

(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๑๓  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๖  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  ให้เป็น
ที่ดินประเภทท่ีโล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๑๐  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก   
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา 

(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๓  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน  ให้เป็น
ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา 

(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๘  ที่ก าหนดไว้เป็นสีน้ าเงิน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ข้อ ๖ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย   
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

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

จ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



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

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ   
และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม 
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๙) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 

(๑๐) ก าจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒๓  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง

ไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 
ข้อ ๗ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย  

สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

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  เพื่อการจ าหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
(๘) ก าจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒๓  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง
ไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 

ข้อ ๘ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพ่ือพาณิชยกรรม  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  และสถานีบริการน้ ามันประเภท  ฉ  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามัน
เชื้อเพลิง  เพื่อการจ าหน่าย 

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) ก าจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
(๘) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒๓  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง

ไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 
ข้อ ๙ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ืออุตสาหกรรม  

คลังสินค้า  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอื่น   
ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ   และ

สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 
(๒) เลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า   

ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 
(๓) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



(๔) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย 
(๖) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก 
(๗) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา 
(๘) สถาบันการศึกษาหรือโรงเรียน 
ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม   

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  เพื่อการจ าหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ   สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ   
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพ่ือการประกอบพาณิชยกรรม 
(๗) จัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย 
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๙) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 

(๑๐) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม  เว้นแต่อาคารชุด  
หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวมที่มีพื้นที่อาคารรวมไม่เกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒๓  และหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒๓  
(ตอนเลี่ยงเมือง)  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 

ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเฉพาะที่ดิน 
ซึ่งเป็นของรัฐ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพ่ือนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  การอยู่อาศัย  

้หนา   ๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



เกษตรกรรม  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น  และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการตามที่ก าหนด  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย 
(๒) การอยู่อาศัยประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๓) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
(๔) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
การใช้ประโยชน์ที่ดินตามวรรคสอง  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต 
(๒) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ าแม่กลองไม่ น้อยกว่า   

๑๕  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพ่ือการคมนาคมทางน้ า  หรือการสาธารณูปโภค 
ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการศึกษาหรือเกี่ยวข้องกับ

การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 
ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการศาสนาหรือเกี่ยวข้องกับ

การศาสนา  การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 
ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ให้ใช้ประโยชน์

ที่ดินเพ่ือกิจการของรัฐ  กิจการเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์
เท่านั้น 

ข้อ ๑๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย  ก  ถนนสาย  ข  ๑  ถนนสาย  ข  ๒  
ถนนสาย  ข  ๓  ถนนสาย  ข  ๔  ถนนสาย  ข  ๕  ถนนสาย  ค  ๑  ถนนสาย  ค  ๒  และถนนสาย  ง  
ตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงนี้   ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอื่น  
นอกจากกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การสร้างถนนหรือเกี่ยวข้องกับถนน  และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
(๒) การสร้างรั้วหรือก าแพง 
(๓) เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน   ๙  เมตร   

หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 
ข้อ ๑๖ ให้ผู้มีหน้าที่และอ านาจในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการ 

ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 
 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  15  พฤศจกิายน  พ.ศ.  ๒๕๖2 
พลเอก  อนุพงษ ์ เผ่าจนิดา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

้หนา   ๖
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๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การตม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช ได

(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช ได

(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง หรือคลังสินคา ได

(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กลวยไม หรือถั่วงอก ได ได ได

(๙) การรอน ลาง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม ได ได

(๑๑) การฟกไขโดยใชตูอบ ได

๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวซึ่งมิใชสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การฆาสัตว ได ได

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

     หรือเหือดแหง

(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว มันสัตว หนังสัตว หรือสารที่สกัดจากไขสัตว ได

     หรือกระดูกสัตว

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

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

     หรือไขเหลวแชเย็น

ที่อยูอาศัยพาณิชยกรรมและ

โรงงานจําพวกที่

บัญชีทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนทามวง จังหวัดกาญจนบุรี

ที่ดินประเภท

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่อยูอาศัย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย
ชนบทและเกษตรกรรม

พ.ศ. ๒๕๖๒



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

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

     หรือเหือดแหง

(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากสัตวน้ํา หนัง หรือไขมันสัตวน้ํา ได

(๕) การลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบดสัตวน้ํา ได

๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม และบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเขาไมได ได ได ได ได

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

     หรือเหือดแหง

๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การสี ฝด หรือขัดขาว ได ได ได

(๓) การปนหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได ได

(๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได ได ได ได ได

(๖) การปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชใหเปนเสน แวน หรือแทง ได ได ได ได ได

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแปง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําขนมปงหรือขนมเคก ได ได ได ได ได ได

(๒) การทําขนมปงกรอบหรือขนมอบแหง ได ได ได ได ได ได

(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารจากแปงเปนเสน เม็ด หรือชิ้น ได ได ได ได

ที่อยูอาศัย

๒

ชนบทและเกษตรกรรม
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอยลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากออย บีช หญาหวาน หรือพืชอื่นที่ใหความหวาน

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําน้ําเชื่อม ได ได

(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของตนมะพราว ตนตาลโตนด หรือพืชอื่น ๆ ซึ่งมิใชออย ได ได

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําใบชาแหงหรือใบชาผง ได ได ได

(๒) การคั่ว บด หรือปนกาแฟหรือการทํากาแฟผง ได ได ได

(๓) การทําโกโกผงหรือขนมจากโกโก ได ได ได ได

(๔) การทําช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือขนมจากช็อกโกเลต ได ได ได ได

(๕) การทําเกกฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ ได ได ได ได

(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไมอัดเม็ด ได ได ได ได

(๗) การเชื่อมหรือแชอิ่มผลไมหรือเปลือกผลไม หรือการเคลือบผลไมหรือเปลือกผลไมดวยน้ําตาล ได ได ได ได

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

     กาแฟ โกโก หรือช็อกโกเลต

(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟ ได ได ได ได

(๑๑) การทําไอศกรีม ได ได ได ได

๓

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



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

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล น้ําอัดลม หรือน้ําแร 

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําน้ําดื่ม ได ได ได ได ได ได

(๒) การทําเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล ได

(๔) การทําน้ําแร ได ได ได ได

๒๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาสูบ ยาอัด ยาเสน ยาเคี้ยว หรือยานัตถุ อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การอบใบยาสูบใหแหงหรือการรูดกานใบยาสูบ ได

(๓) การทํายาอัด ยาเสน ยาเสนปรุง หรือยาเคี้ยว ได ได

(๔) การทํายานัตถุ ได ได

๒๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากสิ่งทอซึ่งมิใชเครื่องนุงหม อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําผลิตภัณฑจากสิ่งทอเปนเครื่องใชในบาน ได ได ได ได ได ได

(๒) การทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใชถุงหรือกระสอบพลาสติก ได ได ได ได

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ชนบทและเกษตรกรรม
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง

๔

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย

หนาแนนนอย



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๓) การทําผลิตภัณฑจากผาใบ ได ได ได ได ได ได

(๔) การตบแตงหรือเย็บปกถักรอยสิ่งทอ ได ได ได ได ได ได

๒๔ โรงงานถักผา ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหมดวยดายหรือเสนใย หรือฟอกยอมสีหรือแตงสําเร็จผา ได ได ได ได ได ได

ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหมที่ถักดวยดายหรือเสนใย

๒๕ โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมดวยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกใหเปนปุยซึ่งมิใชเสื่อหรือพรมที่ทําดวยยาง ได ได ได ได ได

หรือพลาสติกหรือพรมน้ํามัน

๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาขาย แห หรืออวน อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 

ดังตอไปนี้

(๑) การผลิตเชือก ได ได ได

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

     ของผลิตภัณฑดังกลาว

๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแตงกายซึ่งมิใชรองเทา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 

ดังตอไปนี้

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

     ถุงเทาจากผา หนังสัตว ขนสัตว หรือวัสดุอื่น

(๒) การทําหมวก ได ได ได ได ได ได

๓๓ โรงงานผลิตรองเทาหรือชิ้นสวนของรองเทาซึ่งมิไดทําจากไม ยางอบแข็ง ยางอัดเขารูป ได ได ได ได

หรือพลาสติกอัดเขารูป

๕

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะรอง หรือการแปรรูปไมดวยวิธีอื่นที่คลายคลึงกัน ได

(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหนาตาง บานหนาตาง บานประตู หรือสวนประกอบที่ทําดวยไม ได

     ของอาคาร

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

๓๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากไมหรือไมกอก อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใชจากไม และรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว ได

(๒) การทํารองเทา ชิ้นสวนของรองเทา หรือหุนรองเทาจากไม ได

(๓) การแกะสลักไม ได ได ได ได ได ได

(๔) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม ได

(๕) การทําผลิตภัณฑจากไมกอก ได ได ได ได ได

๓๗ โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากไม แกว ยาง หรืออโลหะอื่นซึ่งมิใชเครื่องเรือน ได

หรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากพลาสติกอัดเขารูป และรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ

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

๕๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทํายางแผนในขั้นตนจากน้ํายางธรรมชาติซึ่งมิใชการทําในสวนยางหรือปา ได

(๒) การหั่น ผสม รีดใหเปนแผน หรือตัดแผนยางธรรมชาติซึ่งมิใชการทําในสวนยางหรือปา ได

ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่

๖

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑเครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปนดินเผา หรือเครื่องดินเผา และรวมถึง ได ได ได ได ได

การเตรียมวัสดุเพื่อการดังกลาว

๕๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๓) การผสมซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอรอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเขาดวยกัน ได

    หรือการผสมซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอรอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเขากับวัสดุอื่น

๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑอโลหะ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําผลิตภัณฑคอนกรีต ผลิตภัณฑคอนกรีตผสม ผลิตภัณฑยิปซัม หรือผลิตภัณฑปูนปลาสเตอร ได

๖๑ โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใชที่ทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลา ได ได ได ได ได

และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องมือหรือเครื่องใชดังกลาว

๖๒ โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคาร ได ได ได ได ได

ที่ทําจากโลหะหรือโลหะเปนสวนใหญ และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องเรือน

หรือเครื่องตบแตงดังกลาว

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะสําหรับใชในการกอสรางหรือติดตั้ง อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๒) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางอาคาร ได ได

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําภาชนะบรรจุ ได ได

(๑๒) การตัด พับ หรือมวนโลหะ ได

(๑๓) การกลึง เจาะ ควาน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป ได ได

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ลําดับที่ หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอยที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

๗



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องยนต เครื่องกังหัน และรวมถึงสวนประกอบ ได ได ได ได

หรืออุปกรณของเครื่องยนตหรือเครื่องกังหันดังกลาว

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

ระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับใชในการคํานวณชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาลอก หรือเครื่อง

อิเล็กทรอนิกสสําหรับปฏิบัติกับขอมูลที่เกี่ยวของกันหรืออุปกรณ (Digital or Analog Computers

or Associated Electronic Data Processing Equipment or Accessories) เครื่องรวม

ราคาของขาย (Cash Registers) เครื่องพิมพดีด เครื่องชั่งซึ่งมิใชเครื่องชั่งที่ใชในหองทดลอง

วิทยาศาสตร เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใชเครื่องอัดสําเนาดวยการถายภาพ และรวมถึงสวนประกอบ 

หรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศหรือกาซ เครื่องเปาลม ได ได ได

เครื่องปรับหรือถายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตูเย็นหรือเครื่องประกอบตูเย็น 

เครื่องขายสินคาอัตโนมัติ เครื่องลาง ซัก ซักแหง หรือรีดผา เครื่องเย็บ เครื่องสงกําลังกล

เครื่องยก ปนจั่น ลิฟต บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร รถพวงสําหรับใชในการอุตสาหกรรม

รถยกซอนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใชในการอุตสาหกรรมหรือสําหรับใชในบาน

แตผลิตภัณฑนั้นตองไมใชพลังงานไฟฟา และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว 

๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑที่ระบุไวในลําดับที่ ๗๐ ได ได ได ได

เฉพาะที่ใชไฟฟา เครื่องยนตไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟา หมอแปลงแรงไฟฟา เครื่องสับหรือบังคับไฟฟา

เครื่องใชสําหรับแผงไฟฟา เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟา เครื่องสงหรือจําหนายไฟฟา เครื่องสําหรับ 

ใชบังคับไฟฟา หรือเครื่องเชื่อมไฟฟา

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง

๘

หนาแนนนอย



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

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

หรือบันทึกเสียง เครื่องเลนแผนเสียง เครื่องบันทึกคําบอก เครื่องบันทึกเสียงดวยเทป 

เครื่องเลนหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน) แผนเสียง เทปแมเหล็กที่ไดบันทึกเสียงแลว

เครื่องโทรศัพทหรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไมมีสาย เครื่องสงวิทยุ เครื่องสงโทรทัศน 

เครื่องรับสงสัญญาณหรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร ผลิตภัณฑที่เปนตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไว

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

คาปาซิเตอรหรือคอนเดนเซอรอิเล็กทรอนิกสชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได (Fixed or Variable

Electronic Capacitors or Condensers) เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป 

หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย และรวมถึงการผลิตอุปกรณหรือชิ้นสวนสําหรับใชกับ

เครื่องอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

๗๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การตอ ซอมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอูตอเรือนอกจากเรือยาง ได ได ได ได

(๒) การทําชิ้นสวนพิเศษสําหรับเรือหรือเครื่องยนตเรือ ได ได ได ได

๗๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ 

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

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

     หรือจักรยานสองลอ

(๒) การทําชิ้นสวนพิเศษหรืออุปกรณสําหรับจักรยานยนต จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ ได ได ได ได

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง

๙

หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมลอเลื่อนที่ขับเคลื่อนดวยแรงคนหรือสัตว ได ได ได

ซึ่งมิใชจักรยาน และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

๘๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช หรืออุปกรณวิทยาศาสตรหรือการแพทย

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

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

     หรืออุปกรณที่ใชในการชั่ง ตวง วัด หรือบังคับควบคุม

๘๓ โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือชิ้นสวนของนาฬิกาหรือเครื่องวัดเวลา 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 ได

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

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

(๔) การเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอื่น ๆ ได ได

(๕) การทําดวงตราหรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณหรือเหรียญอื่น ได

๘๕ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นสวนหรืออุปกรณของเครื่องดนตรีดังกลาว ได ได ได

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเลน เครื่องมือ หรือเครื่องใชที่มิไดระบุไวในลําดับอื่น

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําเครื่องเลน ได ได ได

(๒) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ ได ได ได

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

๑๐



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๓) การทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง ได ได ได ได ได ได

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

     กลองสูบยาหรือกลองบุหรี่ กนกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก

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

     แมพิมพลายฉลุ (Stencils)

(๖) การทําแหคลุมผม ชองผม หรือผมปลอม ได ได ได ได

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 ได

(๒) การซอมแซมรถพวง จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของยานดังกลาว ได ได ได

(๓) การพนสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได

(๔) การลางหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได ได ได ได

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑๑



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๙๖ โรงงานซอมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําดวยเพชร พลอย ทองคํา ทองขาว ได ได ได ได

เงิน นาก หรืออัญมณี

๙๗ โรงงานซอมผลิตภัณฑที่มิไดระบุการซอมไวในลําดับใด 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

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑๒







รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิตามท่ีไดจําแนกประเภท 

ทายกฎกระทรวงใหใชบงัคับผังเมืองรวมชุมชนทามวง  จังหวดักาญจนบุร ี

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 

การใชประโยชนท่ีดนิใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามท่ีไดจําแนกประเภท 
ทายกฎกระทรวง  ตามที่กําหนดไวในขอ  ๕  คือ 

๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๑๑  ที่กําหนดไวเปนสีเหลือง  ใหเปนที่ดิน 
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๑.๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๓๒๓ 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันออก 
 ๑.๒ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๒๓  (ตอนเล่ียงเมือง) 
  ดานตะวันออก จดคลองสงน้ําชลประทาน  ฝงตะวันตก  เทศบาลตําบลทามวง   

และองคการบริหารสวนตําบลทามวง 
  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๓  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๓  ฟากตะวันออก 
 ๑.๓ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๒๓  (ตอนเล่ียงเมือง) 
  ดานตะวันออก จดถนนเทศบาลซอย  ๑๑  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๒๓ 
  ดานตะวันตก จดถนนเทศบาลซอย  ๑  ฟากตะวันออก 
 ๑.๔ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๒๓  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๓  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากตะวันออก 



 

๒ 

 ๑.๕ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๓๒๓  (ตอนเล่ียงเมือง) 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค 
  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากเหนือ  และถนนเทศบาลซอย  ๒๕   
ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๖๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๓๒๓  ถนนสาย  ก  ฟากตะวันออก  และถนนเทศบาลซอย  ๑๑  ฟากตะวันออก 

 ๑.๖ ดานเหนือ จดถนนเทศบาลซอย  ๒๕  ฟากใต  และถนนสาย  ข  ๓  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๑ 
  ดานใต จดถนนเทศบาลซอย  ๓๙  ฟากเหนือ  และถนนสาย  ข  ๔   
ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๖๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๓๒๓ 

 ๑.๗ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๔  ฟากใต  และถนนเทศบาลซอย  ๓๙  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๑ 
  ดานใต จดถนนสาย  ง  ฟากเหนือ  เสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร 
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๓  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ง 
  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๓  ฟากตะวันออก   
และถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 

 ๑.๘ ดานเหนือ จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนเทศบาลซอย  ๒๘  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 
 ๑.๙ ดานเหนือ จดถนนสาย  ง  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค 

  ดานใต จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนอื  และถนนสาย  ข  ๕  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๓๒๓ 

 ๑.๑๐ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๓  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๔๙๒ 



 

๓ 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๔  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๔  ฟากตะวันออก 
 ๑.๑๑ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๕  ฟากใต  และถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 

   ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๑   
ถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  และถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๓  ฟากเหนือ  โรงเรียน 
เทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี  และวิทยาลัยอาชีวะกาญจนบุรี 

  ดานตะวันตก จดวัดวังขนายทายิการาม 
๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๑๐  ที่กําหนดไวเปนสีสม  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง  มีรายการดังตอไปนี้ 
 ๒.๑ ดานเหนือ จดเขตทางรถไฟสายธนบุรี  -  น้ําตก  ฟากใต  และเสนขนานระยะ   

๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๓ 
  ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากกบัทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๓๒๓  ฟากตะวันออก   

ที่จุดซึ่งทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๓  บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ 
  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๓  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเขตเทศบาลตําบลทาลอ   

ระหวางหลักเขตที่  ๑๑  กับหลักเขตที่  ๑๒ 
 ๒.๒ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๓  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๒ 
  ดานตะวันตก จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเขตเทศบาลตําบลทาลอ   

ระหวางหลักเขตที่  ๑๑  กับหลักเขตที่  ๑๒ 
 ๒.๓ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๒๓ 
  ดานตะวันออก จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๓  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๓  ฟากเหนือ   

ที่จุดซึ่งทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๓  บรรจบกับถนนทาลอ  ๑๕ 
 ๒.๔ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๓  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๓  ฟากใต   

ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนทาลอ  ๑๕  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๓  ไปทางทิศตะวันออก 
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๓  เปนระยะ  ๗๐๐  เมตร 



 

๔ 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๓๒๓ 

  ดานตะวันตก จดถนนทาลอซอย  ๑๕  ฟากตะวันออก 
 ๒.๕ ดานเหนือ จดถนนเทศบาลซอย  ๑๑  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๘๔  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๒๓ 
 ๒.๖ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๘๔  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๖๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๒๓ 
  ดานใต จดถนนเทศบาลซอย  ๒๕  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๒๓ 
 ๒.๗ ดานเหนือ จดถนนเทศบาลซอย  ๒๕  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๖๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๒๓ 
  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๔  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๒๓  ถนนไมปรากฏช่ือ  ฟากใต  และฟากตะวันออก  ถนนเทศบาลซอย  ๒๙  ฟากเหนือ   
สถานีตํารวจภูธรทามวง  สํานักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี  สาขาทามวง  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร   
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๓ 

 ๒.๘ ดานเหนือ จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๓  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนเทศบาลซอย  ๒๔  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนเทศบาลซอย  ๒๔  ฟากตะวันออก 
 ๒.๙ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ง 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๓๒๓ 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๕  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๓  ฟากตะวันออก 



 

๕ 

 ๒.๑๐ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๓๔๙๒ 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๓  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๙๒  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๔  ฟากตะวันออก 
๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๑๒  ท่ีกําหนดไวเปนสีแดง  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก  มีรายการดังตอไปนี้ 
 ๓.๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๒๓ 
  ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๓  ฟากเหนือ   

ที่จุดซึ่งทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๓  บรรจบกับถนนทาลอ  ๑๕ 
  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๓  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๓  ฟากตะวันออก   

ที่จุดซึ่งทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๓  บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ 
 ๓.๒ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๓  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนทาลอ  ๑๕  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๒๓ 
  ดานตะวันตก จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 
 ๓.๓ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๒๓ 
  ดานตะวันออก จดถนนเทศบาลซอย  ๑๑  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๓  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนเทศบาลซอย  ๑  ฟากตะวันออก 
 ๓.๔ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๒๓ 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๘๔  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๓  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนเทศบาลซอย  ๑๑  ฟากตะวันออก 
 ๓.๕ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๘๔  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๒๓ 



 

๖ 

  ดานใต จดถนนเทศบาลซอย  ๒๕  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๓  ฟากตะวันออก 
 ๓.๖ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๓  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนเทศบาลซอย  ๔  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนเทศบาลซอย  ๒๔  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนเทศบาลซอย  ๒  ฟากตะวันตก 
 ๓.๗ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๓  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๓  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนเทศบาลซอย  ๒๐  ฟากเหนือ  ถนนเทศบาลซอย  ๒๔   

ฟากตะวันตก  เสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ําแมกลอง  ฝงเหนือ  และเสนขนานระยะ   
๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนเทศบาลซอย  ๒๔ 

  ดานตะวันตก จดถนนเทศบาลซอย  ๒  ฟากตะวันออก 
 ๓.๘ ดานเหนือ จดถนนเทศบาลซอย  ๒๕  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๒๓ 
  ดานใต จดสถานีตํารวจภูธรทามวง  สํานักงานท่ีดินจังหวัดกาญจนบุรี   

สาขาทามวง  และถนนเทศบาลซอย  ๒๙  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๓  ฟากตะวันออก 
 ๓.๙ ดานเหนือ จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๒๓ 
  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๔  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๓  ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๙.๗  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 
 ๓.๑๐ ดานเหนือ จดถนนเทศบาลซอย  ๒๔  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๓  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนเทศบาลซอย  ๒๘  ฟากเหนือ 
   ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําแมกลอง 

 ๓.๑๑ ดานเหนือ จดถนนเทศบาลซอย  ๒๘  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๓  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนเทศบาลซอย  ๒๘  ฟากตะวันออก 



 

๗ 

 ๓.๑๒ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๙๒  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๓  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนวังขนาย  -  วังศาลา  ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๙.๘  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 
๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๓  ท่ีกําหนดไวเปนสีมวง  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา  มีรายการดังตอไปนี้ 
 ๔.๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๒๓  (ตอนเล่ียงเมือง) 
  ดานตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเขตเทศบาลตําบลวังขนาย   

ระหวางหลักเขตที่  ๖  กับหลักเขตที่  ๗ 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๒๓ 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนวังขนายซอย  ๑๙   

ฟากตะวันออก  และเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ง 
 ๔.๒ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๒๓ 
  ดานตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเขตเทศบาลตําบลวังขนาย   

ระหวางหลักเขตที่  ๗  กับหลักเขตที่  ๘ 
  ดานใต จดเสนระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๒๓ 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๒ 

 ๔.๓ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๓๒๓ 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนวังขนายซอย  ๑๘ 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนวังขนาย  -  วังศาลา 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนวังขนาย  -  วังศาลา   
และเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนไมปรากฏชื่อ 

๕.  ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๑๓  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียว  ใหเปนท่ีดิน 
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๕.๑ ดานเหนือ จดเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเขตเทศบาลตําบลวังขนาย   
ระหวางหลักเขตที่  ๑  กับหลักเขตที่  ๒  และหลักเขตที่  ๓ 



 

๘ 

  ดานตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเขตเทศบาลตําบลวังขนาย   
ระหวางหลักเขตที่  ๓  กับหลักเขตที่  ๔  และหลักเขตที่  ๕ 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๓  (ตอนเล่ียงเมือง)  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๘๔  ฟากตะวันออก   
และเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางเทศบาลตําบลทามวงกับเทศบาลตําบลทุงทอง   
อําเภอทามวง  จังหวัดกาญจนบุรี 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๗.๒  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก 
 ๕.๒ ดานเหนือ จดเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางเทศบาลตําบลทาลอกับเทศบาลตําบลทุงทอง 
  ดานตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางเทศบาลตําบลทาลอกับเทศบาลตําบลทุงทอง  และคลองสงน้ําชลประทาน  ฝงตะวันตก 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๒๓  (ตอนเล่ียงเมือง)  ถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันออก  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๓   
ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร  และเขตทหาร  (ศูนยการฝก   
กรมการขนสงทหารบก) 

 ๕.๓ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับเขตทางรถไฟสายธนบุรี  -   
น้ําตก  ฟากเหนือ  เขตทหาร  (ศูนยการฝก  กรมการขนสงทหารบก)  และเขตทางรถไฟสายธนบุรี  - 
น้ําตก  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร 
  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๓  ฟากเหนือ  ถนนไมปรากฏชื่อ   

ฟากตะวันออก  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๓  และเขตทางรถไฟ 
สายธนบุรี  -  น้ําตก  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเขตเทศบาลตําบลทาลอ   
ระหวางหลักเขตที่  ๑๑  กับหลักเขตที่  ๑๒ 

 ๕.๔ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๓๒๓  เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๓  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๓๒๓  เปนระยะ  ๗๐๐  เมตร  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๓  ฟากใต  และเขตทหาร   
(ศูนยการฝก  กรมการขนสงทหารบก) 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันตก  และฟากใต  ซอยหนามแดง   
ฟากตะวันตก  และถนนทาลอ  ฟากใต 



 

๙ 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ําแมกลอง  ฝงเหนือ   
และถนนทาลอ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเขตเทศบาลตําบลทาลอ   
ระหวางหลักเขตที่  ๑๑  กับหลักเขตที่  ๑๒ 

 ๕.๕ ดานเหนือ จดเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 
ระหวางเทศบาลตําบลทามวงกับเทศบาลตําบลทุงทอง 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๘๔  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๒๓  (ตอนเล่ียงเมือง) 
  ดานตะวันตก จดคลองสงน้ําชลประทาน  ฝงตะวันออก 
 ๕.๖ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๓  (ตอนเล่ียงเมือง)  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ง  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๑   

และเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๓  (ตอนเล่ียงเมือง) 
  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๘๔  ฟากตะวันออก 
 ๕.๗ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๓  (ตอนเล่ียงเมือง)  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเขตเทศบาลตําบลวังขนาย   
ระหวางหลักเขตท่ี  ๕  กับหลักเขตที่  ๖  เสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๓๒๓  (ตอนเล่ียงเมือง)  เสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ง  เสนขนานระยะ   
๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนวังขนายซอย  ๑๙  และเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๓๒๓ 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๓  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนวังขนายซอย  ๑๙  ฟากตะวันออก  และถนนสาย  ง   

ฟากตะวันออก 
 ๕.๘ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๓  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนเทศบาลซอย  ๒  ฟากตะวันตก  และเสนขนานระยะ   

๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนเทศบาล  ซอย  ๒๐ 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ําแมกลอง  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนเขื่อนวชิราลงกรณ  ฟากตะวันออก 
 ๕.๙ ดานเหนือ จดถนนสาย  ง  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนวังขนายซอย  ๑๙  ฟากตะวันตก 



 

๑๐ 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๓  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันออก  ถนนไมปรากฏช่ือ   

ฟากตะวันออก  และเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๑ 
 ๕.๑๐ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ําแมกลอง   

ฝงตะวันออก 
  ดานตะวันออก จดถนนเทศบาลซอย  ๒๔  ฟากตะวันตก  เสนขนานระยะ   

๑๐๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําแมกลอง  ฝงตะวันออก  ถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  ฟากตะวันตก   
และฟากใต  ถนนศรีโลหะ  ฟากตะวันตก  สุสานทามวง  ถนนสาย  ข  ๔  ฟากตะวันตก  และฟากใต   
และถนนวังขนาย  -  วังศาลา  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ําแมกลอง  ฝงเหนือ 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ําแมกลอง  ฝงเหนือ   
และฝงตะวันออก 

 ๕.๑๑ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๓  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเขตเทศบาลตําบลวังขนาย   

ระหวางหลักเขตที่  ๖  กับหลักเขตที่  ๗  และหลักเขตที่  ๘  เสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลาง 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๓  เสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๒   
และเสนขนานระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๓ 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ําแมกลอง  ฝงเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๒  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๗.๑๐  ซึ่งกําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก 
 ๕.๑๒ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๓  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๒  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนวังขนาย  -  วังศาลา  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนวังขนายซอย  ๑๘  ฟากตะวันออก 
 ๕.๑๓ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๓  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนวังขนายซอย  ๑๘  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนวังขนาย  -  วังศาลา  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๔.๓  ซึ่งกําหนดไวเปนสีมวง 
๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๖  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  มีรายการดังตอไปนี้ 
 ๖.๑  ดานเหนือ จดเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเขตเทศบาลตําบลทาลอ   

ระหวางหลักเขตที่  ๑๒  กับหลักเขตที่  ๑  และหลักเขตที่  ๒ 



 

๑๑ 

  ดานตะวันออก จดเขตทหาร  (ศูนยการฝก  กรมการขนสงทหารบก) 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับเขตทางรถไฟสายธนบุรี  -   

น้ําตก 
  ดานตะวันตก จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเขตเทศบาลตําบลทาลอ   

ระหวางหลักเขตที่  ๑๑  กับหลักเขตที่  ๑๒  และหลักเขตที่  ๑ 
 ๖.๒ ดานเหนือ จดเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเขตเทศบาลตําบลทาลอ   

ระหวางหลักเขตที่  ๒  กับหลักเขตที่  ๓ 
  ดานตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเขตเทศบาลตําบลทาลอ   

ระหวางหลักเขตที่  ๓  กับหลักเขตที่  ๔  หลักเขตที่  ๕  และหลักเขตที่  ๖ 
  ดานใต จดเขตทหาร  (ศูนยการฝก  กรมการขนสงทหารบก) 
 ๖.๓ สวนรุกขชาติเฉลิมพระเกียรติ  ร.๙ 
 ๖.๔ ที่ดินในระยะเสนขนาน  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ําแมกลอง  ฝงเหนือ 
 ๖.๕ ที่ดินในระยะเสนขนาน  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ําแมกลอง  ฝงเหนือ 
 ๖.๖ เกาะกลางแมน้ําแมกลอง 
๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๑๐  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก   

ใหเปนที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  มีรายการดังตอไปนี้ 
 ๗.๑ โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร 
 ๗.๒ โรงเรียนบานหนองตาบง 
 ๗.๓ โรงเรียนอนุบาลทามวง 
 ๗.๔ โรงเรียนวีรศิลป 
 ๗.๕ โรงเรียนวัดศรีโลหะบํารุงราษฎร 
 ๗.๖ โรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง 
 ๗.๗ โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี 
 ๗.๘ วิทยาลัยอาชีวะกาญจนบุรี 
 ๗.๙ โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม 
 ๗.๑๐ โรงเรียนบานศาลเจาแมโพรงไม 
๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๓  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน  ใหเปนที่ดิน

ประเภทสถาบันศาสนา  มีรายการดังตอไปนี้ 
 ๘.๑ วัดศรีโลหะราษฎรบํารุง 
 ๘.๒ สุสานทามวง 
 ๘.๓ วัดวังขนายทายิการาม 



 

๑๒ 

๙. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๘  ท่ีกําหนดไวเปนสีน้ําเงิน  ใหเปนท่ีดิน 
ประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๙.๑ สํานักงานเกษตรอําเภอทามวง  ศูนยปองกันและกําจัดศัตรูออยที่  ๒  โรงพยาบาลทามวง   
และสมาคมฌาปนกิจทามวง 

 ๙.๒ เทศบาลตําบลทามวง  และองคการบริหารสวนตําบลทามวง 
 ๙.๓ งานปฏิบัติการรถขุดที่  ๓  (หนวยงานยานพาหนะ  กรมชลประทาน)  สถานีไฟฟาแรงสูงทามวง   

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  สํานักงานการไฟฟาตําบลทามวง  การไฟฟาสวนภูมิภาค  สํานักงานปฏิรูปท่ีดิน 
กาญจนบุรี  ศูนยอุทกวิทยาที่  ๗  กรมชลประทาน  และศูนยพัฒนาประมงน้ําจืดจังหวัดกาญจนบุรี 
 ๙.๔ สถานีตํารวจภูธรทามวง  และสํานักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี  สาขาทามวง 

 ๙.๕ ที่วาการอําเภอทามวง  ศาลาประชาคมอําเภอทามวง  หองสมุดประชาชน  อําเภอทามวง   
และที่ทําการไปรษณียอําเภอทามวง 

 ๙.๖ สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่กาญจนบุรี  สาขาทามวง 
 ๙.๗ สํานักงานบริการโทรศัพททามวง 
 ๙.๘ เทศบาลตําบลวังขนาย 





รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมชมุชนทามวง  จังหวดักาญจนบุร ี

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 

ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง  แบงออกเปน  ๔  ขนาด  คือ 
๑. ถนนแบบ  ก  ขนาดเขตทาง  ๑๒.๐๐  เมตร  จํานวน  ๑  สาย  คือ 
 ถนนสาย  ก  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนเทศบาลซอย  ๑๑   

ที่บริเวณหางจากถนนเทศบาลซอย  ๑๑  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๓  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเทศบาลซอย  ๑๑  ระยะประมาณ  ๕๘๐  เมตร  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๑๘๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนเทศบาลซอย  ๑๓  ท่ีบริเวณหางจาก 
ถนนเทศบาลซอย  ๑๓  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๓  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ   
ตามแนวถนนเทศบาลซอย  ๑๓  ระยะประมาณ  ๕๐๐  เมตร 

๒. ถนนแบบ  ข  ขนาดเขตทาง  ๑๖.๐๐  เมตร  จํานวน  ๕  สาย  ดังนี้ 
 ถนนสาย  ข  ๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนทาลอ  ๓  ซอยหนามแดง  ๑   

และซอยหนามแดง  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๓  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต 
และทิศตะวนัออกเฉยีงใตตามแนวถนนทาลอ  ๓  บรรจบกับซอยหนามแดง  ๑  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
และทิศตะวนัออกตามแนวซอยหนามแดง  ๑  บรรจบกับซอยหนามแดง  ไปทางทิศเหนือตามแนวซอยหนามแดง   
จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๓ 

 ถนนสาย  ข  ๒  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนทาลอ  ๑  และถนนโครงการ 
กําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๓  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต 
ตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๓๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๒๐๐  เมตร   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๒๘๐  เมตร  จนบรรจบกับซอยหนามแดง  ๑  (ถนนสาย  ข  ๑)   
ที่บริเวณซอยหนามแดง  ๑  (ถนนสาย  ข  ๑)  บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ 

 ถนนสาย  ข  ๓  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนเทศบาลซอย  ๒๕   
เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๓  (ตอนเล่ียงเมือง)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม   
จนบรรจบกับถนนเทศบาลซอย  ๒๕/๑  (ถนนสาย  ค  ๑) 

 ถนนสาย  ข  ๔  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนเทศบาลซอย  ๒๘   
ถนนศรีโลหะซอย  ๖  และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๙๒   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเทศบาลซอย  ๒๖  บรรจบกับถนนศรีโลหะซอย  ๖  ไปทาง   
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนศรีโลหะซอย  ๖  ตัดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๓  ไปทาง   
ทิศตะวันออกเฉยีงเหนือ  ระยะประมาณ  ๘๕๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนเทศบาลซอย  ๒๙  (ถนนสาย  ค  ๑)   
ที่บริเวณถนนเทศบาลซอย  ๒๙  (ถนนสาย  ค  ๑)  บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ 



 

๒ 

 ถนนสาย  ข  ๕  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนวังขนายซอย  ๙  เริ่มตนจาก 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๓  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนไมปรากฏช่ือ   
(ถนนสาย  ค  ๑) 

๓. ถนนแบบ  ค  ขนาดเขตทาง  ๒๐.๐๐  เมตร  จํานวน  ๒  สาย  ดังนี้ 
 ถนนสาย  ค  ๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนวังขนายซอย  ๑๗   

ถนนเทศบาลซอย  ๒๙  ถนนเทศบาลซอย  ๒๕/๑  ถนนไมปรากฏชื่อ  และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม   
เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๓  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนวังขนายซอย  ๑๗  ระยะประมาณ   
๒๔๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๕๐๐  เมตร  บรรจบกับถนนวังขนายซอย  ๙   
(ถนนสาย  ข  ๕)  ที่บริเวณถนนวังขนายซอย  ๙  บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
ตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๒๘๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ   
๔๙๐  เมตร  ตัดกับถนนวังขนายซอย  ๗  ที่บริเวณถนนวังขนายซอย  ๗  บรรจบกับถนนเทศบาลซอย  ๒๙   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเทศบาลซอย  ๒๙  และถนนเทศบาลซอย  ๒๕/๑  จนสุดถนน   
ไปทางทิศเหนือ  ระยะประมาณ  ๒๑๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๕๓๐  เมตร   
ตัดกับถนนเทศบาลซอย  ๑๕  ที่บริเวณหางจากถนนเทศบาลซอย  ๑๕  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๓๒๓  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเทศบาลซอย  ๑๕  ระยะประมาณ  ๖๖๐  เมตร   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๘๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนเทศบาลซอย  ๑๓   
ที่บริเวณหางจากถนนเทศบาลซอย  ๑๓  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๓  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเทศบาลซอย  ๑๓  ระยะประมาณ  ๖๐๐  เมตร 

 ถนนสาย  ค  ๒  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนวังขนายซอย  ๒๐   
เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๓  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตและทิศตะวันตกเฉียงใต 
ตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนวังขนาย  -  วังศาลา 

๔. ถนนแบบ  ง  ขนาดเขตทาง  ๓๐.๐๐  เมตร  จํานวน  ๑  สาย  คือ 
 ถนนสาย  ง  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนวังขนายซอย  ๗  ถนนไมปรากฏชื่อ   

และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๓๒๓  (ตอนเล่ียงเมือง)   
ไปทางทิศตะวันตกเฉยีงใตตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๕๖๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต   
ระยะประมาณ  ๑,๖๒๐  เมตร  บรรจบกับถนนวังขนายซอย  ๗  ที่บริเวณหางจากถนนวังขนายซอย  ๗   
บรรจบกับถนนเทศบาลซอย  ๒๙  (ถนนสาย  ค  ๑)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนวังขนายซอย  ๗   
ระยะประมาณ  ๖๒๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนวังขนายซอย  ๗  ระยะประมาณ   
๓๘๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๒๐๐  เมตร  ตัดกับถนนเทศบาลซอย  ๒๙   
(ถนนสาย  ค  ๑)  ที่บริเวณหางจากถนนเทศบาลซอย  ๒๙  (ถนนสาย  ค  ๑)  บรรจบกับถนนวังขนายซอย  ๗   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเทศบาลซอย  ๒๙  (ถนนสาย  ค  ๑)  ระยะประมาณ  ๑๒๐  เมตร   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๕๔๐  เมตร  บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต 
ตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๓ 



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่สมควรก าหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  
ในท้องที่ต าบลท่าล้อ  ต าบลวังขนาย  และต าบลท่าม่วง  อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี  เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนา  และการด ารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  
การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะและสภาพแวดล้อม  ทั้งนี้  เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการผังเมือง  และโดยที่มาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  บัญญัติว่า  การใช้บังคับ 
ผังเมืองรวมให้กระท าโดยกฎกระทรวง  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒
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