
 
กฎกระทรวง 

ให้ใช้บังคับผังเมอืงรวมชมุชนท่าโขลง  จังหวดัลพบุร ี
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 าบลบางขาม  ต าบลบ้านชี  อ าเภอบ้านหมี่   
และต าบลเขาสมอคอน  ต าบลโคกสลุด  ต าบลมุจลินท์  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี  ภายในแนวเขต 
ตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

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) ส่งเสริมให้ชุมชนท่าโขลงเป็นศูนย์กลางการบริหาร  การปกครอง  พาณิชยกรรม  และ 
การบริการระดับอ าเภอ 

(๒) ส่งเสริมและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย  พาณิชยกรรม  และเกษตรกรรม  ให้สอดคล้องกับ
โครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม  ศักยภาพในการพัฒนาพ้ืนที่  และการขยายตัวของชุมชน 

(๓) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม  การสาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
ให้เพียงพอและได้มาตรฐาน 

้หนา   ๓๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



(๔) ส่งเสริม  อนุรักษ์  และฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมที่มีคุณค่าทางศาสนา  
ศิลปกรรม  สถาปัตยกรรม  ประวัติศาสตร์  และโบราณคดี  เพื่อด ารงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน 

(๕) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข้อ ๔ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม   ให้ เป็นไปตามแผนผังก าหนด 

การใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ าแนกประเภท  แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง  และรายการ
ประกอบแผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ าแนกประเภท
ท้ายกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๑๓  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเหลือง  ให้เป็น
ที่ดินประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 

(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๓  ที่ก าหนดไว้เป็นสีส้ม  ให้เป็น 
ที่ดินประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง 

(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๓  ที่ก าหนดไว้เป็นสีแดง  ให้เป็น 
ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก 

(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔  ที่ก าหนดไวเ้ป็นสีม่วง  ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและ
คลังสินค้า 

(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๑๓  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็น 
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  และหมายเลข  ๖.๒  ที่ก าหนดไว้เป็นสีขาวมีกรอบ 
และเส้นทแยงสีเขียว  ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 

(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๓  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  ให้เป็น
ที่ดินประเภทท่ีโล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๑๒  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก   
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา 

(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙  ที่ก าหนดไว้เป็นสีน้ าตาลอ่อน  ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์
เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 

(๑๐) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑  ถึงหมายเลข  ๑๐.๒๒  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน   
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันศาสนา 

(๑๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑๑.๑๖  ที่ก าหนดไว้เป็นสีน้ าเงิน  ให้เป็น
ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

้หนา   ๓๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



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 
(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) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม 
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๙) สถานที่ เก็บสินค้าซึ่งเป็นที่เก็บ  พัก  หรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของเพ่ือประโยชน์ 

ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม  แต่ไม่รวมถึงการเก็บสินค้าหรือสิ่งของเพื่อรอการจ าหน่าย  ณ  สถานที่นั้น 
(๑๐) ก าจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
(๑๑) ก าจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
(๑๒) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือประกอบกิจการโรงแรม  หรือการอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หอพัก  

หรืออาคารอยู่อาศัยรวม  ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ าบางขาม  ล าคลอง  หรือแหล่งน้ าสาธารณะ  ให้มีที่ว่าง 

ตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแมน่้ าบางขาม  ล าคลอง  หรือแหล่งน้ าสาธารณะไม่นอ้ยกวา่  
๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพ่ือการคมนาคมและขนส่งทางน้ า   การสาธารณูปโภค  เขื่อน  รั้ว   
หรือก าแพง 

ข้อ ๗ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย  
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

้หนา   ๓๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



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) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม 
(๘) สถานที่ เก็บสินค้าซึ่งเป็นที่เก็บ  พัก  หรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของเพ่ือประโยชน์ 

ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม  แต่ไม่รวมถึงการเก็บสินค้าหรือสิ่งของเพื่อรอการจ าหน่าย  ณ  สถานที่นั้น 
(๙) ก าจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 

(๑๐) ก าจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
(๑๑) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือประกอบกิจการโรงแรม  หรือการอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หอพัก  

หรืออาคารอยู่อาศัยรวม  ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ าบางขาม  ล าคลอง  หรือแหล่งน้ าสาธารณะ  ให้มีที่ว่าง 

ตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแมน่้ าบางขาม  ล าคลอง  หรือแหล่งน้ าสาธารณะไม่นอ้ยกวา่  
๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพ่ือการคมนาคมและขนส่งทางน้ า   การสาธารณูปโภค  เขื่อน  รั้ว   
หรือก าแพง 

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 ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ ามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ ามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจ าหน่าย 

้หนา   ๓๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



(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 าจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
(๘) ก าจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
(๙) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือประกอบกิจการโรงแรม  หรือการอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หอพัก  

หรืออาคารอยู่อาศัยรวม  ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ าบางขาม  ล าคลอง  หรือแหล่งน้ าสาธารณะ  ให้มีที่ว่าง 

ตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแมน่้ าบางขาม  ล าคลอง  หรือแหล่งน้ าสาธารณะไม่นอ้ยกวา่  
๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพ่ือการคมนาคมและขนส่งทางน้ า   การสาธารณูปโภค  เขื่อน  รั้ว   
หรือก าแพง 

ข้อ ๙ ท่ีดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ืออุตสาหกรรม  
คลังสินค้า  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  ส าหรับการใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๒) เลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า 

ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 
(๓) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย 
(๗) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก 
(๘) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา 
(๙) สถาบันการศึกษาหรือโรงเรียน 

(๑๐) โรงพยาบาล 

้หนา   ๓๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



การใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือประกอบกิจการคลังสินค้า  ให้มีที่ว่างโดยรอบแนวเขตของแปลงที่ดิน
ที่เป็นที่ตั้งของคลังสินค้าไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 

ข้อ ๑๐ ท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  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  เพื่อการจ าหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ   สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม 
(๗) จัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย 
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๙) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 

(๑๐) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
ที่ดินประเภทนี้ในเขตปฏิรูปที่ดิน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

ตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม

หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่   
ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
(๒) คลังน้ ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ ามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ ามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจ าหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ   สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

้หนา   ๓๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



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

(๑๐) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
(๑๑) สถานที่เก็บสินค้าซึ่งเป็นที่เก็บ  พัก  หรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของเพื่อประโยชน์ทางการคา้

หรืออุตสาหกรรม  แต่ไม่รวมถึงการเก็บสินค้าหรือสิ่งของเพื่อรอการจ าหน่าย  ณ  สถานที่นั้น 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ าบางขาม  ล าคลอง  หรือแหล่งน้ าสาธารณะ  ให้มีที่ว่าง 

ตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแมน่้ าบางขาม  ล าคลอง  หรือแหล่งน้ าสาธารณะไม่นอ้ยกวา่  
๑๕  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพ่ือการคมนาคมและขนส่งทางน้ า   การสาธารณูปโภค  เขื่อน  รั้ว  
หรือก าแพง 

ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเฉพาะที่ดิน 
ซึ่งเป็นของรัฐ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพ่ือนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  การอยู่อาศัยที่ไม่ใช่
การจัดสรรที่ดิน  เกษตรกรรม  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น  และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการ
ตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 

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

(๒) การอยู่อาศัยประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๓) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
(๔) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
(๕) ก าจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการศึกษาหรือเกี่ยวข้องกับ

การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 
ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพ่ือส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน

เพ่ือการส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมท้องถิ่น   การอนุรักษ์โบราณสถาน  
โบราณคดี  ประวัติศาสตร์  โบราณวัตถ ุ ศิลปวัตถุ  และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  หรือสาธารณประโยชน์
เท่านั้น 

้หนา   ๓๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



ข้อ ๑๕ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการศาสนาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศาสนา  การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๖ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพ่ือกิจการของรัฐ  กิจการเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์
เท่านั้น 

ข้อ ๑๗ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งทา้ยกฎกระทรวงนี้  
ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย  ก  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอื่น  นอกจากกิจการ
ตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 

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

หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 
(๒) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย  ข  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอื่น  นอกจากกิจการ

ตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) การสร้างถนนหรือเกี่ยวข้องกับถนน  และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 (ข) การสร้างรั้วหรือก าแพง 
 (ค) เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน   ๙  เมตร  

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

ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 
 

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

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

้หนา   ๓๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๑ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการบ่มใบชาหรือใบยาสูบ ได้ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

๒ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตผลเกษตรกรรม

อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การต้ม น่ึง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช ได้ ได้** ได้** ** ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช ได้ ได้** ได้** ** ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๓) การอัดปอหรือใบยาสูบ ได้ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

โรงงานจ าพวกท่ี
หมายเหตุ

อุตสาหกรรม

และคลังสินค้า

พาณิชยกรรมและ

โรงงานจ าพวกท่ี

ล าดับท่ี

โรงงานจ าพวกท่ีโรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี

บัญชีท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนท่าโขลง จังหวัดลพบุรี

พ.ศ. ๒๕๖๒

ท่ีดินประเภท

ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก
ชนบทและเกษตรกรรมท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย

ท่ีอยู่อาศัย

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน หนาแน่นปานกลาง



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๔) การหีบหรืออัดฝ้าย หรือการป่ันหรืออัดนุ่น ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๕) การเก็บรักษาหรือล าเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผล ได้ ได้** ** ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

     จากพืชในไซโล โกดัง หรือคลังสินค้า แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๖) การบด ป่น หรือย่อยส่วนต่าง ๆ ของพืชซ่ึงมิใช่ ได้ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

     เมล็ดพืชหรือหัวพืช แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๗) การเผาถ่านจากกะลามะพร้าว หรือการบดถ่าน ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

     หรือแบ่งบรรจุผงถ่านท่ีเผาได้จากกะลามะพร้าว แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๘) การเพาะเช้ือเห็ด กล้วยไม้ หรือถ่ัวงอก ได้ ได้ ได้ ได้** ได้** ได้** ** ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๙) การร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของ ได้ ได้ ได้** ได้** ได้** ** ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

     ผลิตผลเกษตรกรรม แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

๒

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ท่ีดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย
ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม

อุตสาหกรรม

หมายเหตุ
ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง และคลังสินค้า

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๑๐) การถนอมผลิตผลเกษตรกรรมโดยวิธีฉายรังสี ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๑๑) การฟักไข่โดยใช้ตู้อบ ได้ ได้** ** ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

๓ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับหิน กรวด ทราย หรือดิน

ส าหรับใช้ในการก่อสร้าง อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปน้ี

(๑) การโม่ บด หรือย่อยหิน ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

โรงงานไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๒) การขุดหรือลอกกรวด ทราย หรือดิน ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

โรงงานไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๓) การร่อนหรือคัดกรวดหรือทราย ได้ ได้ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

โรงงานไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี

หนาแน่นปานกลาง

๓

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ท่ีดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย
ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย

อุตสาหกรรม

หมายเหตุ
และคลังสินค้า

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี

ชนบทและเกษตรกรรม



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๔) การดูดทราย ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๕) การล าเลียงหิน กรวด ทราย หรือดิน ด้วยระบบ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

     สายพานล าเลียง แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

๔ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับสัตว์ซ่ึงมิใช่สัตว์น้ า

อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การฆ่าสัตว์ ได้ ได้** ** ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๒) การถนอมเน้ือสัตว์โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ได้ ได้ ได้** ได้** ได้** ** ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

     ตากแห้ง หรือท าให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๓) การท าผลิตภัณฑ์อาหารส าเร็จรูปจากเน้ือสัตว์ มันสัตว์ ได้ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

     หนังสัตว์ หรือสารท่ีสกัดจากไขสัตว์หรือกระดูกสัตว์ แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

๔

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ท่ีดินประเภท

พาณิชยกรรมและ

โรงงานจ าพวกท่ี

ท่ีอยู่อาศัย
ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม

อุตสาหกรรม

หมายเหตุ
ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง และคลังสินค้า

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๔) การสกัดน้ ามันหรือไขมันท่ีเป็นอาหารจากสัตว์ ได้ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

     หรือการท าน้ ามันหรือไขมันท่ีเป็นอาหารจากสัตว์ แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

     ให้บริสุทธ์ิ ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๕) การบรรจุเน้ือสัตว์หรือมันสัตว์หรือผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป ได้ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

     จากเน้ือสัตว์หรือมันสัตว์ในภาชนะท่ีผนึกและอากาศ แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

     เข้าไม่ได้ ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๖) การล้าง ช าแหละ แกะ ต้ม น่ึง ทอด หรือบดสัตว์ ได้ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

     หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของสัตว์ แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๗) การท าผลิตภัณฑ์จากไข่เพ่ือใช้ประกอบเป็นอาหาร เช่น ได้ ได้ ได้** ได้** ได้** ** ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

     ไข่เค็ม ไข่เย่ียวม้า ไข่ผง ไข่เหลวเยือกแข็ง หรือไข่เหลว แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

     แช่เย็น ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
๕ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับน้ านม อย่างใดอย่างหน่ึง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การท านมสดให้ไร้เช้ือหรือฆ่าเช้ือโดยวิธีการใด ได้ ได้** ได้** ** ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

     วิธีการหน่ึง เช่น การพาสเจอร์ไรส์หรือสเตอริไลส์ แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี

๕

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ท่ีดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย
ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม

อุตสาหกรรม

หมายเหตุ
ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง และคลังสินค้า

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
(๒) การท านมสดจากนมผงและไขมัน ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๓) การท านมข้น นมผง หรือนมระเหย ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๔) การท าครีมจากน้ านม ได้ ได้ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๕) การท าเนยเหลวหรือเนยแข็ง ได้ ได้ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๖) การท านมเปร้ียวหรือนมเพาะเช้ือ ได้ ได้ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย
ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม

อุตสาหกรรม

หมายเหตุ
ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง และคลังสินค้า

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ท่ีดินประเภท

๖



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๖ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับสัตว์น้ า อย่างใดอย่างหน่ึง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การท าอาหารจากสัตว์น้ าและบรรจุในภาชนะท่ีผนึก ได้ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

     และอากาศเข้าไม่ได้ แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๒) การถนอมสัตว์น้ าโดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ได้ ได้** ได้** ได้** ** ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

     ตากแห้ง หรือท าให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๓) การท าผลิตภัณฑ์อาหารส าเร็จรูปจากสัตว์น้ า หนัง ได้ ได้** ได้** ** ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

     หรือไขมันสัตว์น้ า แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๔) การสกัดน้ ามันหรือไขมันท่ีเป็นอาหารจากสัตว์น้ า ได้ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

     หรือการท าน้ ามันหรือไขมันท่ีเป็นอาหารจากสัตว์น้ า แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

     ให้บริสุทธ์ิ ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๕) การล้าง ช าแหละ แกะ ต้ม น่ึง ทอด หรือบดสัตว์น้ า ได้ ได้** ได้** ** ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย

โรงงานจ าพวกท่ี
หมายเหตุ

ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก

๗

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ท่ีดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย

โรงงานจ าพวกท่ี

ชนบทและเกษตรกรรม
อุตสาหกรรม

หนาแน่นปานกลาง และคลังสินค้า

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๗ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับน้ ามันจากพืช หรือสัตว์

หรือไขมันจากสัตว์ อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปน้ี

(๑) การสกัดน้ ามันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ ได้ ให้ด าเนินการได้เฉพาะท่ีไม่ใช้

สารตัวท าละลายในการสกัด
และต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๒) การอัดหรือป่นกากพืชหรือสัตว์ท่ีสกัดน้ ามันออกแล้ว ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๓) การท าน้ ามันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

     ให้แข็งโดยการเติมไฮโดรเจน แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๔) การท าน้ ามันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ ได้ ให้ด าเนินการได้เฉพาะท่ีไม่ใช้

     ให้บริสุทธ์ิ สารตัวท าละลายในการสกัด
และต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

หมายเหตุ

อุตสาหกรรม

และคลังสินค้า
โรงงานจ าพวกท่ี

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย

ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม
ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี

ท่ีดินประเภท

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี

๘



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๕) การท าเนยเทียม ครีมเทียม หรือน้ ามันผสมส าหรับ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

     ปรุงอาหาร แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

๘ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผัก พืช หรือผลไม้

อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การท าอาหารหรือเคร่ืองด่ืมจากผัก พืช หรือผลไม้ ได้ ได้** ได้** ได้** ** ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

     และบรรจุในภาชนะท่ีผนึกและอากาศเข้าไม่ได้ แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไม้โดยวิธีกวน ตากแห้ง ดอง ได้ ได้** ได้** ได้** ** ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

     หรือท าให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

๙ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช

อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การสี ฝัด หรือขัดข้าว ได้ ได้ ได้** ได้** ได้** ** ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๒) การท าแป้ง ได้ ได้ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

หนาแน่นปานกลาง และคลังสินค้า
หมายเหตุ

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี

๙

ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
ท่ีอยู่อาศัย

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมากล าดับท่ี

อุตสาหกรรม
ชนบทและเกษตรกรรม

พาณิชยกรรมและ

ท่ีดินประเภท

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๓) การป่นหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้ ได้ ได้** ได้** ได้** ** ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๔) การผลิตอาหารส าเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้ ได้ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๕) การผสมแป้งหรือเมล็ดพืช ได้ ได้ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๖) การปอกหัวพืชหรือท าหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่ง ได้ ได้ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับอาหารจากแป้ง

อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การท าขนมปังหรือขนมเค้ก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้** ได้** ได้** ** ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

อุตสาหกรรม

และคลังสินค้า

๑๐

ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม
ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง

โรงงานจ าพวกท่ี

ท่ีดินประเภท

โรงงานจ าพวกท่ีโรงงานจ าพวกท่ี
หมายเหตุ

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๒) การท าขนมปังกรอบหรือขนมอบแห้ง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้** ได้** ได้** ** ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๓) การท าผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้น เม็ด หรือช้ิน ได้ ได้ ได้** ได้** ได้** ** ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับน้ าตาลซ่ึงท าจากอ้อย บีช

หญ้าหวาน หรือพืชอ่ืนท่ีให้ความหวาน อย่างใดอย่างหน่ึง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การท าน้ าเช่ือม ได้ ได้** ได้** ได้** ** ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๒) การท าน้ าตาลทรายแดง ได้ ได้ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

๑๑

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ท่ีดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย
ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม

อุตสาหกรรม

หมายเหตุ
ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง และคลังสินค้า

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๓) การท าน้ าตาลทรายดิบหรือน้ าตาลทรายขาว ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๔) การท าน้ าตาลทรายดิบหรือน้ าตาลทรายขาวให้บริสุทธ์ิ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๕) การท าน้ าตาลก้อนหรือน้ าตาลผง ได้ ได้ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๖) การท ากลูโคส เดกซ์โทรส ฟรักโทส หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

     ท่ีคล้ายคลึงกัน แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๗) การท าน้ าตาลจากน้ าหวานของต้นมะพร้าว ได้ ได้** ** ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

     ต้นตาลโตนด หรือพืชอ่ืน ๆ ซ่ึงมิใช่อ้อย แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

อุตสาหกรรม

และคลังสินค้า

โรงงานจ าพวกท่ีโรงงานจ าพวกท่ี

ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย

ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม

ท่ีดินประเภท

หมายเหตุ
โรงงานจ าพวกท่ี

๑๒

ล าดับท่ี



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับชา กาแฟ โกโก้ ช็อกโกเลต

หรือขนมหวาน อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปน้ี

(๑) การท าใบชาแห้งหรือใบชาผง ได้ ได้** ได้** ได้** ** ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๒) การค่ัว บด หรือป่นกาแฟหรือการท ากาแฟผง ได้ ได้** ได้** ** ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๓) การท าโกโก้ผงหรือขนมจากโกโก้ ได้ ได้ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๔) การท าช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือขนมจาก ได้ ได้ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

     ช็อกโกเลต แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๕) การท าเก๊กฮวยผง ขิงผง หรือเคร่ืองด่ืมชนิดผง ได้ ได้ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

     จากพืชอ่ืน ๆ แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

๑๓

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ท่ีดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย
ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม

อุตสาหกรรม

หมายเหตุ
ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง และคลังสินค้า

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๖) การท ามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไม้อัดเม็ด ได้ ได้ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๗) การเช่ือมหรือแช่อ่ิมผลไม้หรือเปลือกผลไม้ หรือการ ได้ ได้ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

     เคลือบผลไม้หรือเปลือกผลไม้ด้วยน้ าตาล แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๘) การอบหรือค่ัวถ่ัวหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) หรือการ ได้ ได้ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

     เคลือบถ่ัวหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) ด้วยน้ าตาล กาแฟ แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

     โกโก้ หรือช็อกโกเลต ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๙) การท าหมากฝร่ัง ได้ ได้ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๑๐) การท าลูกกวาดหรือทอฟฟ่ี ได้ ได้ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๑๑) การท าไอศกรีม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้** ได้** ได้** ** ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

หมายเหตุ
โรงงานจ าพวกท่ี

อุตสาหกรรม

และคลังสินค้า

๑๔

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ท่ีดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย
ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม

หนาแน่นปานกลางท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก

โรงงานจ าพวกท่ีโรงงานจ าพวกท่ีโรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเคร่ืองปรุงหรือ

เคร่ืองประกอบอาหาร อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปน้ี

(๑) การท าผงฟู ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๒) การท าเคร่ืองปรุงกล่ิน รส หรือสีของอาหาร ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๓) การท าแป้งเช้ือ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๔) การท าน้ าส้มสายชู ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๕) การท ามัสตาร์ด ได้ ได้ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

อุตสาหกรรม

หมายเหตุ
โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี

๑๕

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ท่ีดินประเภท

พาณิชยกรรมและ

ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง และคลังสินค้า

ท่ีอยู่อาศัย
ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๖) การท าน้ ามันสลัด ได้ ได้ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๗) การบดหรือป่นเคร่ืองเทศ ได้ ได้ ได้** ได้** ได้** ** ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๘) การท าพริกป่น พริกไทยป่น หรือเคร่ืองแกง ได้ ได้ ได้** ได้** ได้** ** ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการท าน้ าแข็ง หรือตัด ได้ ได้** ได้** ** ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

ซอย บด หรือย่อยน้ าแข็ง แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

๑๕ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับอาหารสัตว์

อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การท าอาหารผสมหรืออาหารส าเร็จรูปส าหรับ ได้* ได้** ได้** * เฉพาะบริเวณฟาร์มปศุสัตว์

     เล้ียงสัตว์ ** ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี

พาณิชยกรรมและ

โรงงานจ าพวกท่ี

ท่ีอยู่อาศัย
ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม

ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง

โรงงานจ าพวกท่ี

อุตสาหกรรม

หมายเหตุ
และคลังสินค้า

๑๖

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ท่ีดินประเภท



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๒) การป่นหรือบดพืช เมล็ดพืช กากพืช เน้ือสัตว์ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

     กระดูกสัตว์ ขนสัตว์ หรือเปลือกหอยส าหรับท าหรือ แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

     ผสมเป็นอาหารสัตว์ ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

๑๖ โรงงานต้ม กล่ัน หรือผสมสุรา ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

๑๗ โรงงานผลิตเอทิลแอลกอฮอล์ซ่ึงมิใช่เอทิลแอลกอฮอล์ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

ท่ีผลิตจากกากซัลไฟต์ในการท าเย่ือกระดาษ แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

๑๘ โรงงานท าหรือผสมสุราจากผลไม้ หรือสุราแช่อ่ืน ๆ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แต่ไม่รวมถึงโรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับมอลต์ แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

หรือเบียร์ในล าดับท่ี ๑๙ ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

๑๙ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับมอลต์หรือเบียร์ 

อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การท าป่น หรือบดมอลต์ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี

พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย
ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม

อุตสาหกรรม

หมายเหตุ
ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง และคลังสินค้า

โรงงานจ าพวกท่ี

๑๗

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ท่ีดินประเภท



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๒) การท าเบียร์ ได้* ได้** * เฉพาะในสถานบริการ

** ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับน้ าด่ืม เคร่ืองด่ืมท่ีไม่มี

แอลกอฮอล์ น้ าอัดลม หรือน้ าแร่ อย่างใดอย่างหน่ึง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การท าน้ าด่ืม ได้ ได้ ได้** ได้** ได้** ** ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๒) การท าเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ ได้ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๓) การท าน้ าอัดลม ได้ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๔) การท าน้ าแร่ ได้ ได้ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

หนาแน่นปานกลาง

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ท่ีดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย
ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม

และคลังสินค้า
หมายเหตุ

ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี

๑๘

ล าดับท่ี

อุตสาหกรรม



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒๑ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับยาสูบ ยาอัด ยาเส้น

ยาเค้ียว หรือยานัตถ์ุ อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปน้ี

(๑) การอบใบยาสูบให้แห้งหรือการรูดก้านใบยาสูบ ได้ ได้** ได้** ** ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๒) การท าบุหร่ีซิกาแรต บุหร่ีซิการ์ หรือบุหร่ีอ่ืน ได้ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๓) การท ายาอัด ยาเส้น ยาเส้นปรุง หรือยาเค้ียว ได้ ได้** ได้** ** ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๔) การท ายานัตถ์ุ ได้ ได้** ได้** ** ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

หนาแน่นปานกลาง และคลังสินค้า

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ท่ีดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย
ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม

อุตสาหกรรม

หมายเหตุ
ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก

๑๙



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๒๒ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับส่ิงทอ ด้าย หรือเส้นใย

ซ่ึงมิใช่ใยหิน (Asbestos) อย่างใดอย่างหน่ึงหรือ

หลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การหมัก คาร์บอไนซ์ สาง หวี รีด ป่ัน อบ ควบ ได้ ได้ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

     บิดเกลียว กรอ เท็กเจอร์ไรซ์ ฟอก หรือย้อมสีเส้นใย แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๒) การทอหรือการเตรียมเส้นด้ายยืนส าหรับการทอ ได้ ได้ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๓) การฟอก ย้อมสี หรือแต่งส าเร็จด้ายหรือส่ิงทอ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๔) การพิมพ์ส่ิงทอ ได้* ได้** * เฉพาะการพิมพ์ส่ิงทอ

พ้ืนเมือง

** ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

หมายเหตุ

พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย
ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย

อุตสาหกรรม

และคลังสินค้าหนาแน่นปานกลาง
ชนบทและเกษตรกรรม

ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี

๒๐

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ท่ีดินประเภท



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒๓ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภัณฑ์จากส่ิงทอ

ซ่ึงมิใช่เคร่ืองนุ่งห่ม อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปน้ี

(๑) การท าผลิตภัณฑ์จากส่ิงทอเป็นเคร่ืองใช้ในบ้าน ได้ ได้ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๒) การท าถุงหรือกระสอบซ่ึงมิใช่ถุงหรือกระสอบพลาสติก ได้ ได้ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๓) การท าผลิตภัณฑ์จากผ้าใบ ได้ ได้ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๔) การตบแต่งหรือเย็บปักถักร้อยส่ิงทอ ได้ ได้ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

๒๔ โรงงานถักผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเคร่ืองนุ่งห่มด้วยด้ายหรือเส้นใย ได้ ได้ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

หรือฟอกย้อมสีหรือแต่งส าเร็จผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเคร่ืองนุ่งห่ม แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ท่ีถักด้วยด้ายหรือเส้นใย ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

หนาแน่นปานกลาง และคลังสินค้า

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ท่ีดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย
ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม

อุตสาหกรรม

หมายเหตุ
ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก

๒๑



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒๕ โรงงานผลิตเส่ือหรือพรมด้วยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกให้ ได้ ได้ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

เป็นปุยซ่ึงมิใช่เส่ือหรือพรมท่ีท าด้วยยางหรือพลาสติก แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

หรือพรมน้ ามัน ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

๒๖ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเชือก ตาข่าย แห หรืออวน 

อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การผลิตเชือก ได้ ได้ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๒) การผลิต ประกอบ หรือซ่อมแซมตาข่าย แห หรืออวน ได้* ได้* ได้** ได้** ได้** * เฉพาะซ่อมแซม

     และรวมถึงช้ินส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ** ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

๒๗ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ซ่ึงมิได้ท าด้วย

วิธีถักหรือทอ อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การท าพรมน้ ามันหรือส่ิงปูพ้ืนซ่ึงมีผิวหน้าแข็ง ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

     ซ่ึงมิได้ท าจากไม้ก๊อก ยาง หรือพลาสติก แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

ท่ีดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี

อุตสาหกรรม
ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม

๒๒

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก
หมายเหตุ

และคลังสินค้าหนาแน่นปานกลาง



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๒) การท าผ้าน้ ามันหรือหนังเทียมซ่ึงมิได้ท าจาก ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

     พลาสติกล้วน แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๓) การท าแผ่นเส้นใยท่ีแช่หรือฉาบผิวหน้าด้วยวัสดุ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

     ซ่ึงมิใช่ยาง แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๔) การท าสักหลาด ได้ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๕) การท าผ้าลูกไม้หรือผ้าลูกไม้เทียม ได้ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๖) การท าวัสดุจากเส้นใยส าหรับใช้ท าเบาะ นวม หรือ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

     ส่ิงท่ีคล้ายคลึงกัน แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

โรงงานไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๗) การผลิตเส้นใยหรือปุยใยจากวัสดุท่ีท าจากเส้นใย ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

     หรือปุยใยท่ีไม่ใช้แล้ว แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ท่ีดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย

ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง และคลังสินค้า
หมายเหตุ

โรงงานจ าพวกท่ีโรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี

ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม
อุตสาหกรรม

๒๓

โรงงานจ าพวกท่ี



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๘) การท าด้ายหรือผ้าใบส าหรับยางนอกล้อเล่ือน ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

๒๘ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเคร่ืองแต่งกายซ่ึงมิใช่

รองเท้า อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การตัดหรือเย็บเคร่ืองนุ่งห่ม เข็มขัด ผ้าเช็ดหน้า ได้ ได้ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

     ผ้าพันคอ เนกไท หูกระต่าย ปลอกแขน ถุงมือ แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

     ถุงเท้าจากผ้า หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือวัสดุอ่ืน ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๒) การท าหมวก ได้ ได้ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

๒๙ โรงงานหมัก ช าแหละ อบ ป่นหรือบด ฟอก ขัดและแต่ง ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แต่งส าเร็จ อัดให้เป็นลายนูน หรือเคลือบสีหนังสัตว์ แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

๓๐ โรงงานสาง ฟอก ฟอกสี ย้อมสี ขัด หรือแต่งขนสัตว์ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

หมายเหตุ
โรงงานจ าพวกท่ี

ชนบทและเกษตรกรรม
ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง

อุตสาหกรรม

และคลังสินค้า

๒๔

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี

ล าดับท่ี
ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย

โรงงานจ าพวกท่ี

ท่ีดินประเภท

โรงงานจ าพวกท่ี



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๓๑ โรงงานท าพรมหรือเคร่ืองใช้จากหนังสัตว์หรือขนสัตว์ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

๓๒ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์หรือช้ินส่วนของผลิตภัณฑ์ซ่ึงมิใช่

เคร่ืองแต่งกายหรือรองเท้าจาก

(๑) หนังสัตว์ ขนสัตว์ เขาสัตว์ กระดูกสัตว์ หนังเทียม ได้ ได้ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๒) ใยแก้ว ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

๓๓ โรงงานผลิตรองเท้าหรือช้ินส่วนของรองเท้าซ่ึงมิได้ท า ได้ ได้ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

จากไม้ ยางอบแข็ง ยางอัดเข้ารูป หรือพลาสติกอัดเข้ารูป แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี

ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม
อุตสาหกรรม

หมายเหตุ
ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง และคลังสินค้า

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี

๒๕

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ท่ีดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๓๔ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับไม้ อย่างใดอย่างหน่ึง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การเล่ือย ไส ซอย เซาะร่อง หรือการแปรรูปไม้ด้วย ได้ ได้** ** ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

     วิธีอ่ืนท่ีคล้ายคลึงกัน แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๒) การท าวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง ได้ ได้** ** ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

     บานประตู หรือส่วนประกอบท่ีท าด้วยไม้ของอาคาร แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
(๓) การท าไม้วีเนียร์หรือไม้อัดทุกชนิด ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๔) การท าฝอยไม้ การบด ป่น หรือย่อยไม้ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๕) การถนอมเน้ือไม้หรือการอบไม้ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

อุตสาหกรรม

หมายเหตุ
ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง และคลังสินค้า

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี

๒๖

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ท่ีดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย
ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
(๖) การเผาถ่านจากไม้ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเคร่ืองใช้จากไม้ไผ่ หวาย ได้ ได้ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

ฟาง อ้อ กก หรือผักตบชวา แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

๓๖ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภัณฑ์จากไม้หรือ

ไม้ก๊อก อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การท าภาชนะบรรจุ เคร่ืองมือ หรือเคร่ืองใช้จากไม้ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

     และรวมถึงช้ินส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๒) การท ารองเท้า ช้ินส่วนของรองเท้า หรือหุ่นรองเท้า ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

     จากไม้ แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๓) การแกะสลักไม้ ได้ ได้ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

หมายเหตุ

อุตสาหกรรม

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย

ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง และคลังสินค้า
ชนบทและเกษตรกรรม

ท่ีดินประเภท

๒๗

พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ีโรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๔) การท ากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม้ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๕) การท าผลิตภัณฑ์จากไม้ก๊อก ได้ ได้ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

๓๗ โรงงานท าเคร่ืองเรือนหรือเคร่ืองตบแต่งภายในอาคาร ได้ ได้** ** ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

จากไม้ แก้ว ยาง หรืออโลหะอ่ืนซ่ึงมิใช่เคร่ืองเรือนหรือ แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

เคร่ืองตบแต่งภายในอาคารจากพลาสติกอัดเข้ารูป ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

และรวมถึงช้ินส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๓๘ โรงงานผลิตเย่ือหรือกระดาษ อย่างใดอย่างหน่ึง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การท าเย่ือจากไม้หรือวัสดุอ่ืน ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๒) การท ากระดาษ กระดาษแข็ง หรือกระดาษท่ีใช้ใน ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

     การก่อสร้างชนิดท่ีท าจากเส้นใย (Fibre) หรือ แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

     แผ่นกระดาษไฟเบอร์ (Fibreboard) ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี

ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม
อุตสาหกรรม

หมายเหตุ
ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง และคลังสินค้า

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี

๒๘

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ท่ีดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๓๙ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุจากกระดาษทุกชนิดหรือ ได้ ได้ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แผ่นกระดาษไฟเบอร์ (Fibreboard) แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

๔๐ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเย่ือกระดาษ หรือ

กระดาษแข็ง อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การฉาบ ขัดมัน หรือทากาวกระดาษหรือกระดาษแข็ง ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

     หรือการอัดกระดาษหรือกระดาษแข็งหลายช้ัน แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

     เข้าด้วยกัน ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๒) การท าผลิตภัณฑ์ซ่ึงมิใช่ภาชนะบรรจุจากเย่ือกระดาษ ได้ ได้ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

     หรือกระดาษแข็ง แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับ

(๑) การพิมพ์ การท าแฟ้มเก็บเอกสาร การเย็บเล่ม ท าปก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้** ได้** ได้** ** ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

     หรือตบแต่งส่ิงพิมพ์ แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๒) การท าแม่พิมพ์โลหะ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี

๒๙

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ท่ีดินประเภท

ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม
อุตสาหกรรม

หมายเหตุ
ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง และคลังสินค้า

พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๔๓ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือ

ก าจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ (Pesticides) อย่างใดอย่างหน่ึง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การท าปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือก าจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ ได้ ให้ด าเนินการได้เฉพาะ

การผลิตปุ๋ยอินทรีย์

และการผลิตปุ๋ยเคมีท่ีไม่มี

การใช้แอมโมเนียมไนเตรต

(Ammonium Nitrate)

หรือโปแตสเซียมคลอเรต

(Potassium Chlorate)

และต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนว
เขตแปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ัง

โรงงานไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๒) การเก็บรักษาหรือแบ่งบรรจุปุ๋ย หรือสารป้องกัน ได้ ให้ด าเนินการได้เฉพาะ

     หรือก าจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์

และการผลิตปุ๋ยเคมีท่ีไม่มี

การใช้แอมโมเนียมไนเตรต

(Ammonium Nitrate)

หรือโปแตสเซียมคลอเรต

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ท่ีดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย
ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย

อุตสาหกรรม

หมายเหตุ
หนาแน่นปานกลาง และคลังสินค้า

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี

ชนบทและเกษตรกรรม
ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี

๓๐



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(Potassium Chlorate)

และต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนว
เขตแปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ัง

โรงงานไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๓) การบดดินหรือการเตรียมวัสดุอ่ืนผสมท าปุ๋ยหรือ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

     สารป้องกันหรือก าจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

๔๕ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับสี (Paints) น้ ามันชักเงา

เชลแล็ก แล็กเกอร์ หรือผลิตภัณฑ์ส าหรับใช้ยาหรืออุด

อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การท าสีส าหรับใช้ทา พ่น หรือเคลือบ ได้ ให้ด าเนินการได้เฉพาะ

การผลิตสีน้ า และต้องมี

ท่ีว่างโดยรอบแนวเขตแปลง

ท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงานไม่น้อย

กว่า ๖ เมตร

(๒) การท าน้ ามันชักเงา น้ ามันผสมสี หรือน้ ายาล้างสี ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

โรงงานจ าพวกท่ี

ชนบทและเกษตรกรรม
อุตสาหกรรม

หมายเหตุ
ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง และคลังสินค้า

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี

ท่ีอยู่อาศัย
ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย

๓๑

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ท่ีดินประเภท

พาณิชยกรรมและ



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๓) การท าเชลแล็ก แล็กเกอร์ หรือผลิตภัณฑ์ส าหรับใช้ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

     ยาหรืออุด แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

๔๖ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับยา อย่างใดอย่างหน่ึง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การผลิตวัตถุท่ีรับรองไว้ในต ารายาท่ีรัฐมนตรีว่าการ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

     กระทรวงสาธารณสุขประกาศ แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๒) การผลิตวัตถุท่ีมุ่งหมายส าหรับใช้ในการวิเคราะห์ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

     บ าบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกันโรคหรือความ แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

     เจ็บป่วยของมนุษย์หรือสัตว์ ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๓) การผลิตวัตถุท่ีมุ่งหมายส าหรับให้เกิดผลแก่สุขภาพ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

     โครงสร้าง หรือการกระท าหน้าท่ีใด ๆ ของร่างกาย แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

     มนุษย์หรือสัตว์ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

     ประกาศ

หนาแน่นปานกลาง และคลังสินค้า

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ท่ีดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย
ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม

อุตสาหกรรม

หมายเหตุ
ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก

๓๒



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

             แต่วัตถุตาม (๑) หรือ (๒) ไม่รวมถึงวัตถุท่ี

     มุ่งหมายส าหรับใช้เป็นอาหาร เคร่ืองกีฬา 

     เคร่ืองส าอาง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประกอบโรคศิลปะ

     และส่วนประกอบของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการน้ัน

๔๗ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับสบู่ เคร่ืองส าอาง

หรือส่ิงปรุงแต่งร่างกาย อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปน้ี

(๑) การท าสบู่ วัสดุสังเคราะห์ส าหรับซักฟอก แชมพู ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

     ผลิตภัณฑ์ส าหรับโกนหนวด หรือผลิตภัณฑ์ส าหรับ แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

     ช าระล้างหรือขัดถู ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๒) การท ากลีเซอรีนดิบหรือกลีเซอรีนบริสุทธ์ิจาก ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

     น้ ามันพืชหรือสัตว์ หรือไขมันสัตว์ แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๓) การท าเคร่ืองส าอางหรือส่ิงปรุงแต่งร่างกาย ได้ ได้ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๔) การท ายาสีฟัน ได้ ได้ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง และคลังสินค้า

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี

๓๓

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ท่ีดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย
ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม

อุตสาหกรรม

หมายเหตุ



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๔๘ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภัณฑ์เคมี

อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การท ายาขัดเคร่ืองเรือนหรือโลหะ ข้ีผ้ึง หรือวัสดุ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

     ส าหรับตบแต่งอาคาร แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๒) การท ายาฆ่าเช้ือโรคหรือยาดับกล่ิน ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๓) การท าผลิตภัณฑ์ส าหรับกันน้ า ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นตัวท า ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

     ให้เปียกน้ า ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นตัวท าให้ตีเข้าด้วยกันได้ แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

     ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นตัวท าให้ซึมเข้าไป (Wetting Agents, ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

     Emulsifiers or Penetrans) ผลิตภัณฑ์ส าหรับใช้

     ผนึกหรือกาว ผลิตภัณฑ์ส าหรับใช้เป็นตัวผสม (Sizes)

     ผลิตภัณฑ์ส าหรับใช้เป็นตัวเช่ือม หรืออุด (Cements)

     ท่ีท าจากพืช สัตว์ หรือพลาสติกท่ีได้มาจากแหล่งผลิตอ่ืน

     ซ่ึงมิใช่ผลิตภัณฑ์ส าหรับใช้อุดรูฟัน (Dental Cements)

(๕) การท าเทียนไข ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

อุตสาหกรรม

หมายเหตุ
ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง และคลังสินค้า

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี

๓๔

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ท่ีดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย
ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๗) การท าผลิตภัณฑ์ท่ีมีกล่ินหรือควันเม่ือเผาไหม้ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๘) การท าผลิตภัณฑ์ท่ีมีการบูร ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๙) การท าหัวน้ ามันระเหย (Essential oils) ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๑๐) การท าครามหรือวัสดุฟอกขาวท่ีใช้ในการซักผ้า ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๑๑) การท าผลิตภัณฑ์ส าหรับใช้เป็นฉนวนหุ้มหม้อน้ า ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

       หรือกันความร้อน แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง และคลังสินค้า

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี

๓๕

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ท่ีดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย
ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม

อุตสาหกรรม

หมายเหตุ



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๑๒) การท าผลิตภัณฑ์ส าหรับใช้กับโลหะ น้ ามัน หรือน้ า ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

       (Metal, Oil or Water Treating Compounds) แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

       ผลิตภัณฑ์ส าเร็จเคมีไวแสง ฟิล์ม หรือกระดาษหรือ ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

       ผ้าท่ีทาด้วยตัวไวแสง (Prepared Photo -

       Chemical Materials of Sensitized Film, Paper

       or Cloth)

(๑๓) การท าถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon) ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

๕๐ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม

ถ่านหิน หรือลิกไนต์ อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปน้ี

(๑) การท าแอสฟัลต์หรือน้ ามันดิบ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๒) การท ากระดาษอาบแอสฟัลต์หรือน้ ามันดิบ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง และคลังสินค้า

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี

๓๖

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ท่ีดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย
ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม

อุตสาหกรรม

หมายเหตุ



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๓) การท าเช้ือเพลิงก้อนหรือเช้ือเพลิงส าเร็จรูปจาก ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

     ถ่านหินหรือลิกไนต์ท่ีแต่งแล้ว แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๔) การผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมเข้าด้วยกัน หรือ ได้ ให้ด าเนินการได้เฉพาะ

     การผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมกับวัสดุอ่ืน แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  

     แต่ไม่รวมถึงการผสมผลิตภัณฑ์จากก๊าซธรรมชาติ และต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนว

     กับวัสดุอ่ืน เขตแปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ัง

โรงงานไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๕) การกล่ันถ่านหินในเตาโค้กซ่ึงไม่เป็นส่วนหน่ึงของ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

     การผลิตก๊าซหรือเหล็ก แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

๕๑ โรงงานผลิต ซ่อม หล่อ หรือหล่อดอกยางนอกหรือยางใน ได้ ได้ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

ส าหรับยานพาหนะท่ีเคล่ือนท่ีด้วยเคร่ืองกล คน หรือสัตว์ แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

๕๒ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับยาง อย่างใดอย่างหน่ึง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การท ายางแผ่นในข้ันต้นจากน้ ายางธรรมชาติซ่ึงมิใช่ ได้ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

     การท าในสวนยางหรือป่า แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง และคลังสินค้า

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี

๓๗

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ท่ีดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย
ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม

อุตสาหกรรม

หมายเหตุ



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๒) การห่ัน ผสม รีดให้เป็นแผ่น หรือตัดแผ่นยางธรรมชาติ ได้ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

     ซ่ึงมิใช่การท าในสวนยางหรือป่า แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๓) การท ายางแผ่นรมควัน การท ายางเครป ยางแท่ง ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

     ยางน้ า หรือการท ายางให้เป็นรูปแบบอ่ืนใดท่ี แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

     คล้ายคลึงกันจากยางธรรมชาติ ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๔) การท าผลิตภัณฑ์ยางนอกจากท่ีระบุไว้ในล าดับท่ี ๕๑ ได้ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

     จากยางธรรมชาติหรือยางสังเคราะห์ แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

๕๓ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภัณฑ์พลาสติก

อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การท าเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ เคร่ืองเรือน หรือเคร่ืองประดับ ได้ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

     และรวมถึงช้ินส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๒) การท าเส่ือหรือพรม ได้ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง และคลังสินค้า

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี

๓๘

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ท่ีดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย
ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม

อุตสาหกรรม

หมายเหตุ



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๓) การท าเปลือกหุ้มไส้กรอก ได้ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๔) การท าภาชนะบรรจุ เช่น ถุงหรือกระสอบ ได้ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๕) การท าพลาสติกเป็นเม็ด แท่ง ท่อ หลอด แผ่น ช้ิน ผง ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

     หรือรูปทรงต่าง ๆ แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๖) การท าผลิตภัณฑ์ส าหรับใช้เป็นฉนวน ได้ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๗) การท ารองเท้าหรือช้ินส่วนของรองเท้า ได้ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๘) การอัดพลาสติกหลาย ๆ ช้ันเป็นแผ่น ได้ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง และคลังสินค้า

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี

๓๙

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ท่ีดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย
ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม

อุตสาหกรรม

หมายเหตุ



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๙) การล้าง บด หรือย่อยพลาสติก ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

๕๔ โรงงานผลิตแก้ว เส้นใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์แก้ว ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เคร่ืองกระเบ้ืองเคลือบ เคร่ือง ได้* ได้* ได้** ได้** ได้** * เฉพาะการท าผลิตภัณฑ์

ป้ันดินเผา หรือเคร่ืองดินเผา และรวมถึงการเตรียมวัสดุ เคร่ืองป้ันดินเผาหรือ

เพ่ือการดังกล่าว เคร่ืองดินเผา และรวมถึง

การเตรียมวัสดุเพ่ือการดังกล่าว

** ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
๕๖ โรงงานผลิตอิฐ กระเบ้ือง หรือท่อส าหรับใช้ในการก่อสร้าง ได้* ได้* ได้** ได้** ได้** * เฉพาะผลิตอิฐจากดินเหนียว

เบ้าหลอมโลหะ กระเบ้ืองประดับ (Architectural ** ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

Terracotta) รองในเตาไฟ ท่อหรือยอดปล่องไฟ แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน
หรือวัตถุทนไฟจากดินเหนียว ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง และคลังสินค้า

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี

๔๐

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ท่ีดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย
ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม

อุตสาหกรรม

หมายเหตุ



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๕๗ โรงงานประกอบกิจารเก่ียวกับซีเมนต์ ปูนขาว หรือ

ปูนปลาสเตอร์ อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปน้ี

(๑) การท าซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๒) การล าเลียงซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ด้วย ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

     ระบบสายพานล าเลียงหรือระบบท่อลม แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

     ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๓) การผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

     อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างเข้าด้วยกัน หรือการ แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

     ผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์อย่างใด ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

     อย่างหน่ึงหรือหลายอย่างเข้ากับวัสดุอ่ืน

๕๘ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ

อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การท าผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม ได้ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

     ผลิตภัณฑ์ยิปซัม หรือผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์ แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง และคลังสินค้า

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี

๔๑

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ท่ีดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย
ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม

อุตสาหกรรม

หมายเหตุ



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๒) การท าใยแร่ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๓) การท าผลิตภัณฑ์จากหิน ได้ ได้ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๔) การท าผลิตภัณฑ์ส าหรับขัดถู (Abrasives) ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๕) การท าผลิตภัณฑ์จากเส้นใยหิน (Asbestos) ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๖) การท าผลิตภัณฑ์จากแกรไฟต์ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง และคลังสินค้า

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี

๔๒

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ท่ีดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย
ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม

อุตสาหกรรม

หมายเหตุ



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๕๙ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการถลุง หลอม หล่อ รีด ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

ดึง หรือผลิตเหล็กหรือเหล็กกล้าในข้ันต้น (Iron and แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

Steel Basic Industries) ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

๖๐ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับถลุง ผสม ท าให้บริสุทธ์ิ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

หลอม หล่อ รีด ดึง หรือผลิตโลหะในข้ันต้นซ่ึงมิใช่เหล็ก แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

หรือเหล็กกล้า (Non - ferrous Metal Basic Industries) ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

๖๑ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองมือ ได้* ได้* ได้** ได้** ได้** * เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม

หรือเคร่ืองใช้ท่ีท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า และรวมถึง ** ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเคร่ืองมือหรือเคร่ืองใช้ แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ดังกล่าว ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
๖๒ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองเรือน ได้* ได้* ได้** ได้** ได้** * เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม

หรือเคร่ืองตบแต่งภายในอาคารท่ีท าจากโลหะหรือโลหะ ** ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

เป็นส่วนใหญ่ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของ แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน
เคร่ืองเรือนหรือเคร่ืองตบแต่งดังกล่าว ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง และคลังสินค้า

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี

๔๓

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ท่ีดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย
ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม

อุตสาหกรรม

หมายเหตุ



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภัณฑ์โลหะส าหรับใช้

ในการก่อสร้างหรือติดต้ัง อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปน้ี

(๑) การท าส่วนประกอบส าหรับใช้ในการก่อสร้างสะพาน ได้ ได้ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

     ประตูน้ า ถังน้ า หรือปล่องไฟ แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๒) การท าส่วนประกอบส าหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร ได้ ได้ ได้** ได้** ได้** ** ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๓) การท าส่วนประกอบส าหรับใช้ในการต่อเรือ ได้ ได้ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๔) การท าส่วนประกอบส าหรับใช้ในการสร้างหรือซ่อม ได้ ได้ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

     หม้อน้ า แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๕) การท าส่วนประกอบส าหรับใช้กับระบบเคร่ืองปรับอากาศ ได้ ได้ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง และคลังสินค้า

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี

๔๔

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ท่ีดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย
ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม

อุตสาหกรรม

หมายเหตุ



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภัณฑ์โลหะ

อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การท าภาชนะบรรจุ ได้ ได้ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๒) การท าผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีป๊ัมหรือกระแทก ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๓) การท าผลิตภัณฑ์ด้วยเคร่ืองอัดชนิดเกลียว ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๔) การท าตู้หรือห้องนิรภัย ได้ ได้ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๕) การท าผลิตภัณฑ์จากลวดหรือสายเคเบิลโดยใช้ลวด ได้ ได้ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

     ท่ีได้มาจากแหล่งผลิตอ่ืนซ่ึงมิใช่ลวดหรือสายเคเบิล แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

     ท่ีหุ้มด้วยฉนวน ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง และคลังสินค้า

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี

๔๕

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ท่ีดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย
ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม

อุตสาหกรรม

หมายเหตุ



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๖) การท าขดสปริงเหล็ก สลัก แป้นเกลียว วงแหวน ได้ ได้ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

     หมุดย้ า หรือหลอดชนิดพับได้ท่ีไม่ท าในโรงรีดหรือดึง แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

     ข้ันต้น (Primary Rolling or Drawing Mills) ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๗) การท าเตาไฟหรือเคร่ืองอุ่นห้องอย่างอ่ืนซ่ึงไม่ใช้ไฟฟ้า ได้ ได้ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๘) การท าเคร่ืองสุขภัณฑ์เหล็กหรือโลหะเคลือบเคร่ือง ได้ ได้ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

     ทองเหลืองส าหรับใช้ในการต่อท่อหรือเคร่ืองประกอบ แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

     วาล์วหรือท่อ ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๙) การท าเคร่ืองใช้เล็ก ๆ จากโลหะ ได้ ได้ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๑๐) การท าผลิตภัณฑ์โลหะส าเร็จรูปด้วยวิธีเคลือบ ได้ ได้ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

       หรือลงรัก (Enamelling Japanning or แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

       Lacquering) ชุบ หรือขัด ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๑๑) การอัดเศษโลหะ ได้ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี

อุตสาหกรรม

และคลังสินค้า
ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ท่ีดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย

หมายเหตุ
ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี

๔๖

ล าดับท่ี



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๑๒) การตัด พับ หรือม้วนโลหะ ได้ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๑๓) การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเช่ือมโลหะ ได้ ได้** ได้** ** ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

        ท่ัวไป แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๑๔) การท าช้ินส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์โลหะ ได้ ได้ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

        ตาม (๑) ถึง (๑๐) แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองยนต์ ได้* ได้* ได้** ได้** ได้** * เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม

เคร่ืองกังหัน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของ ** ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

เคร่ืองยนต์หรือเคร่ืองกังหันดังกล่าว แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
๖๖ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองจักร ได้* ได้* ได้** ได้** ได้** * เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม

ส าหรับใช้ในการกสิกรรมหรือการเล้ียงสัตว์ และรวมถึง ** ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเคร่ืองจักรดังกล่าว แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

อุตสาหกรรม

และคลังสินค้าท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี

๔๗

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ท่ีดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย
ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม

หมายเหตุ
โรงงานจ าพวกท่ี



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๖๗ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเคร่ืองจักร ส่วนประกอบ

หรืออุปกรณ์ของเคร่ืองจักรส าหรับประดิษฐ์โลหะหรือไม้

อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การท า ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองจักรส าหรับ ได้ ได้ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต
     โรงเล่ือย ไส ท าเคร่ืองเรือนหรือท าไม้วีเนียร์ แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
(๒) การท า ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองกลึง เคร่ือง ได้ ได้ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต
     คว้าน เคร่ืองเจาะ เคร่ืองกัด (Milling Machines) แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน
     เคร่ืองเจียน เคร่ืองตัด (Shearing Machines) หรือ ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
     เคร่ืองไส (Shaping Machines)

(๓) การท า ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองเล่ือยตัดโลหะ ได้ ได้ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต
     ด้วยเคร่ืองยนต์หรือเคร่ืองขัด แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
(๔) การท า ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองทุบโลหะ ได้ ได้ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต
     (Drop Forges or Forging Machines) แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
(๕) การท า ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองรีดโลหะ ได้ ได้ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต
     เคร่ืองอัดโลหะ หรือเคร่ืองดึงรีดโลหะ แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง และคลังสินค้า

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี

๔๘

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ท่ีดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย
ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม

อุตสาหกรรม

หมายเหตุ



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
(๖) การท า ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองดันรีด เคร่ืองท า ได้ ได้ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต
     ให้หลอมละลายหรือเช่ือมโดยไม่ใช้ไฟฟ้า แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
(๗) การท า ดัดแปลง หรือซ่อมแซมแบบ (Dies) หรือ ได้ ได้ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต
     เคร่ืองจับ (Jigs) ส าหรับใช้กับเคร่ืองมือกล แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
(๘) การท าส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ส าหรับเคร่ืองจักร ได้ ได้ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต
     ตาม (๑) ถึง (๗) แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
๖๘ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองจักร ได้ ได้ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

ส าหรับอุตสาหกรรมกระดาษ เคมี อาหาร การป่ันทอ แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน
การพิมพ์ การผลิตซีเมนต์หรือผลิตภัณฑ์ดินเหนียว ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
การก่อสร้าง การท าเหมืองแร่ การเจาะหาปิโตรเลียม

หรือการกล่ันน้ ามัน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์

ของเคร่ืองจักรดังกล่าว

ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง และคลังสินค้า

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ท่ีดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย
ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม

หมายเหตุ

อุตสาหกรรม

๔๙



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๖๙ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองค านวน ได้* ได้* ได้* ได้* ได้** ได้** ได้** * เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม

เคร่ืองท าบัญชี เคร่ืองจักรส าหรับระบบบัตรเจาะ ** ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

เคร่ืองจักรส าหรับใช้ในการค านวนชนิดดิจิตัลหรือชนิด แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

อนาล้อก หรือเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับปฏิบัติกับ ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกันหรืออุปกรณ์ (Digital or Analog 

Computers or Associated Electronic Data 

Processing Equipment or Accessories) เคร่ืองรวม

ราคาของขาย (Cash Registers) เคร่ืองพิมพ์ดีด เคร่ืองช่ัง

ซ่ึงมิใช่เคร่ืองช่ังท่ีใช้ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ เคร่ือง

อัดส าเนาซ่ึงมิใช่เคร่ืองอัดส าเนาด้วยการถ่ายภาพ 

และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์

ดังกล่าว

๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองสูบน้ า ได้* ได้* ได้* ได้* ได้** ได้** ได้** * เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม

เคร่ืองอัดอากาศหรือก๊าซ เคร่ืองเป่าลม เคร่ืองปรับหรือ ** ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

ถ่ายเทอากาศ เคร่ืองโปรยน้ าดับไฟ ตู้เย็นหรือเคร่ือง แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ประกอบตู้เย็น เคร่ืองขายสินค้าอัตโนมัติ เคร่ืองล้าง ซัก ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

ซักแห้ง หรือรีดผ้า เคร่ืองเย็บ เคร่ืองส่งก าลังกล เคร่ืองยก

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี

ท่ีดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย
ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม

อุตสาหกรรม

หมายเหตุ
ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง และคลังสินค้า

๕๐

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

ป้ันจ่ัน ลิฟต์ บันไดเล่ือน รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ รถพ่วง

ส าหรับใช้ในการอุตสาหกรรม รถยกซ้อนของ (Stackers) 

เตาไฟหรือเตาอบส าหรับใช้ในการอุตสาหกรรมหรือส าหรับ

ใช้ในบ้านแต่ผลิตภัณฑ์น้ันต้องไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า และรวมถึง 

ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองจักร ได้* ได้* ได้** ได้** ได้** * เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม

หรือผลิตภัณฑ์ท่ีระบุไว้ในล าดับท่ี ๗๐ เฉพาะท่ีใช้ไฟฟ้า ** ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

เคร่ืองยนต์ไฟฟ้า เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงแรงไฟฟ้า แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

เคร่ืองสับหรือบังคับไฟฟ้า เคร่ืองใช้ส าหรับแผงไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

เคร่ืองเปล่ียนทางไฟฟ้า เคร่ืองส่งหรือจ าหน่ายไฟฟ้า

เคร่ืองส าหรับใช้บังคับไฟฟ้า หรือเคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า

๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองรับวิทยุ ได้* ได้* ได้* ได้* ได้** ได้** ได้** * เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม

เคร่ืองรับโทรทัศน์ เคร่ืองกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง ** ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

เคร่ืองเล่นแผ่นเสียง เคร่ืองบันทึกค าบอก เคร่ืองบันทึกเสียง แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ด้วยเทป เคร่ืองเล่นหรือเคร่ืองบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน์) ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

แผ่นเสียง เทปแม่เหล็กท่ีได้บันทึกเสียงแล้ว เคร่ืองโทรศัพท์

ท่ีดินประเภท

โรงงานจ าพวกท่ี

อุตสาหกรรม

และคลังสินค้า

๕๑

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย

ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม

หมายเหตุ
ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี

ล าดับท่ี

โรงงานจ าพวกท่ี



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

หรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไม่มีสาย เคร่ืองส่งวิทยุ

เคร่ืองส่งโทรทัศน์ เคร่ืองรับส่งสัญญาณหรือจับสัญญาณ

เคร่ืองเรดาร์ ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นตัวก่ึงน าหรือตัวก่ึงน าชนิดไว

ท่ีเก่ียวข้อง (Semi - Conductor or Related Sensitive

Semi - Conductor Devices) คาปาซิเตอร์หรือ

คอนเดนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงท่ีหรือเปล่ียนแปลงได้ 

(Fixed or Variable Electronic Capacitors or 

Condensers) เคร่ืองหรือหลอดเรดิโอกราฟ เคร่ืองหรือ

หลอดฟลูโรสโคป หรือเคร่ืองหรือหลอดเอกซเรย์

และรวมถึงการผลิตอุปกรณ์หรือช้ินส่วนส าหรับใช้กับ

เคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๗๓ โรงงานผลิต ประกอบ หรือดัดแปลงเคร่ืองมือหรือเคร่ืองใช้ ได้* ได้* ได้** ได้** ได้** * เฉพาะดัดแปลง

ไฟฟ้าท่ีไม่ได้ระบุไว้ในล าดับใด และรวมถึงส่วนประกอบ ** ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

หรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

อุตสาหกรรม

และคลังสินค้า
ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี
หมายเหตุ

๕๒

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ท่ีดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย
ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย

หนาแน่นปานกลางท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๗๔ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับอุปกรณ์ไฟฟ้า

อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การท าหลอดไฟฟ้าหรือดวงโคมไฟฟ้า ได้ ได้ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
(๒) การท าลวดหรือสายเคเบิลหุ้มฉนวน ได้ ได้ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
(๓) การท าอุปกรณ์ติดต้ังหรือเต้าเสียบหลอดไฟฟ้า ได้ ได้ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต
     (Fixtures or lamp Sockets or Receptacles) แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน
     สวิตซ์ไฟฟ้า ตัวต่อตัวน า (Conductor Connectors) ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
     อุปกรณ์ท่ีใช้กับสายไฟฟ้า หลอด หรือเคร่ืองประกอบ

     ส าหรับร้อยสายไฟฟ้า

(๔) การท าฉนวนหรือวัสดุท่ีเป็นฉนวนไฟฟ้าซ่ึงมิใช่ ได้ ได้ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต
     กระเบ้ืองเคลือบหรือแก้ว แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

และคลังสินค้า
หมายเหตุ

ท่ีดินประเภท
อุตสาหกรรม

๕๓

ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจ าพวกท่ี

หนาแน่นปานกลาง

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย

ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
(๕) การท าหม้อเก็บพลังงานไฟฟ้าหรือหม้อก าเนิด ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต
     พลังงานไฟฟ้าชนิดน้ าหรือชนิดแห้ง และรวมถึง แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน
     ช้ินส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

๗๕ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเรือ อย่างใดอย่างหน่ึง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การต่อ ซ่อมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอู่ต่อเรือ ได้* ได้* ได้** ได้** ได้** * เฉพาะการซ่อมแซม ทาสี

     นอกจากเรือยาง หรือตอกหมันเรือในอู่ต่อเรือ

** ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๒) การท าช้ินส่วนพิเศษส าหรับเรือหรือเคร่ืองยนต์เรือ ได้ ได้ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๓) การเปล่ียนแปลงหรือร้ือท าลายเรือ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง และคลังสินค้า

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี

๕๔

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ท่ีดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย
ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม

อุตสาหกรรม

หมายเหตุ



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๗๖ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับรถไฟ รถรางไฟฟ้า หรือ

กระเช้าไฟฟ้า อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การสร้าง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมรถท่ีใช้ในการรถไฟ ได้* ได้* ได้** ได้** ได้** * เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม

     รถรางไฟฟ้า หรือกระเช้าไฟฟ้า ** ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๒) การท าช้ินส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์ส าหรับรถท่ีใช้ใน ได้ ได้ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

     การรถไฟ รถรางไฟฟ้า หรือกระเช้าไฟฟ้า แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

๗๗ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับรถยนต์หรือรถพ่วง

อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปล่ียนแปลง ได้ ได้ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

     สภาพรถยนต์หรือรถพ่วง แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๒) การท าช้ินส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์ส าหรับรถยนต์ ได้ ได้ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

     หรือรถพ่วง แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

อุตสาหกรรม

หมายเหตุ
ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ีโรงงานจ าพวกท่ี

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ท่ีดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย
ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม

และคลังสินค้าหนาแน่นปานกลาง

โรงงานจ าพวกท่ี

๕๕



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๗๘ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับจักรยานยนต์

จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ อย่างใดอย่างหน่ึง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปล่ียนแปลงสภาพ ได้* ได้* ได้* ได้* ได้** ได้** ได้** * เฉพาะดัดแปลง

     จักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ ** ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๒) การท าช้ินส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์ส าหรับจักรยานยนต์ ได้ ได้ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

     จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

๗๙ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับอากาศยานหรือ

เรือโฮเวอร์คราฟท์ อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปน้ี

(๑) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปล่ียนแปลงสภาพ ได้* ได้* ได้** ได้** ได้** * เฉพาะดัดแปลง ซ่อมแซม

     อากาศยานหรือเรือโฮเวอร์คราฟท์ หรือเปล่ียนแปลงสภาพ

** ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

และคลังสินค้า

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี

๕๖

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ท่ีดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย
ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย

หมายเหตุ
ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง

อุตสาหกรรม
ชนบทและเกษตรกรรม



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๒) การท าช้ินส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์ส าหรับอากาศยาน ได้ ได้ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

     หรือเรือโฮเวอร์คราฟท์ แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมล้อเล่ือน ได้* ได้* ได้** ได้** ได้** * เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม

ท่ีขับเคล่ือนด้วยแรงคนหรือสัตว์ซ่ึงมิใช่จักรยาน และรวมถึง ** ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

๘๑ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้

หรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ อย่างใดอย่างหน่ึง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การท า ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ ได้* ได้* ได้** ได้** ได้** * เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม

     วิทยาศาสตร์ท่ีใช้ในห้องทดลองหรืออุปกรณ์ท่ีใช้ใน ** ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

     การช่ัง ตวง วัด หรือบังคับควบคุม แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง และคลังสินค้า

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี

๕๗

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ท่ีดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย
ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม

อุตสาหกรรม

หมายเหตุ



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๒) การท า ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ือง ได้ ได้ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

     ไซโคลตรอน เคร่ืองเบตาตรอน หรือเคร่ืองเร่งปรมาณู แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

     (Cyclotrons, Betatrons or Accelerators) ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๓) การท าเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ หรืออุปกรณ์การแพทย์ ได้ ได้ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

๘๒ โรงงานผลิตเคร่ืองมือหรือเคร่ืองใช้เก่ียวกับนัยน์ตาหรือ ได้ ได้ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

การวัดสายตา เลนส์ เคร่ืองมือหรือเคร่ืองใช้ท่ีใช้แสง แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

เป็นอุปกรณ์ในการท างาน หรือเคร่ืองอัดส าเนาด้วย ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

การถ่ายภาพ

๘๓ โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา เคร่ืองวัดเวลา ได้ ได้ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

หรือช้ินส่วนของนาฬิกา หรือเคร่ืองวัดเวลา แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

๘๔ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก

หรืออัญมณี อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การท าเคร่ืองประดับโดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองค า ได้ ได้ ได้ ได้** ได้** ได้** ** ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

     ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

อุตสาหกรรม

และคลังสินค้า

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี

ท่ีดินประเภท

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย

ชนบทและเกษตรกรรม
ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง

ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย

๕๘

หมายเหตุ
โรงงานจ าพวกท่ี

ล าดับท่ี



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๒) การท าเคร่ืองใช้ด้วยทองค า ทองขาว เงิน นาก ได้ ได้ ได้ ได้** ได้** ได้** ** ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

     หรือกะไหล่ทอง หรือโลหะท่ีมีค่า แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๓) การตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี ได้ ได้ ได้ ได้** ได้** ได้** ** ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๔) การเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอ่ืน ๆ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๕) การท าดวงตราหรือเหรียญตราของเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ได้ ได้** ** ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

     หรือเหรียญอ่ืน แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

๘๕ โรงงานผลิตหรือประกอบเคร่ืองดนตรี และรวมถึงช้ินส่วน ได้ ได้ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

หรืออุปกรณ์ของเคร่ืองดนตรีดังกล่าว แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

และคลังสินค้า

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ท่ีดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย
ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม

อุตสาหกรรม

หมายเหตุ
ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง

๕๙

ล าดับท่ี



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๘๖ โรงงานผลิตหรือประกอบเคร่ืองมือหรือเคร่ืองใช้ในการกีฬา ได้ ได้ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

การบริหารร่างกาย การเล่นบิลเลียด โบว์ล่ิง หรือตกปลา แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

และรวมถึงช้ินส่วนหรืออุปกรณ์ของเคร่ืองมือหรือ ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

เคร่ืองใช้ดังกล่าว

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเคร่ืองเล่น เคร่ืองมือ

หรือเคร่ืองใช้ท่ีมิได้ระบุไว้ในล าดับอ่ืน อย่างใดอย่างหน่ึง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การท าเคร่ืองเล่น ได้* ได้* ได้** ได้** ได้** * เฉพาะการผลิตสินค้า

พ้ืนเมืองหรือของช าร่วย

** ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๒) การท าเคร่ืองเขียนหรือเคร่ืองวาดภาพ ได้* ได้* ได้** ได้** ได้** * เฉพาะการผลิตสินค้า

พ้ืนเมืองหรือของช าร่วย

** ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง และคลังสินค้า

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี

๖๐

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ท่ีดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย
ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม

อุตสาหกรรม

หมายเหตุ



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๓) การท าเคร่ืองเพชรหรือพลอยหรือเคร่ืองประดับ ได้* ได้* ได้** ได้** ได้** * เฉพาะการผลิตสินค้า

     ส าหรับการแสดง พ้ืนเมืองหรือของช าร่วย

** ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๔) การท าร่ม ไม้ถือขนนก ดอกไม้เทียม ซิป กระดุม ได้* ได้* ได้** ได้** ได้** * เฉพาะการผลิตสินค้า

     ไม้กวาด แปรง ตะเกียง โป๊ะตะเกียงหรือไฟฟ้า พ้ืนเมืองหรือของช าร่วย

     กล้องสูบยาหรือกล้องบุหร่ี ก้นกรองบุหร่ี หรือไฟแช็ก ** ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๕) การท าป้าย ตรา เคร่ืองหมาย ป้ายติดของ หรือเคร่ือง ได้ ได้ ได้ ได้** ได้** ได้** ** ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนว

     โฆษณาสินค้า ตราโลหะหรือยาง แม่พิมพ์ลายฉลุ แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

     (Stencils) ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๖) การท าแหคลุมผม ช้องผม หรือผมปลอม ได้ ได้ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๗) การท าผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ท่ีมิได้ระบุไว้ใน ได้ ได้ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

     ล าดับใด แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

อุตสาหกรรม

และคลังสินค้าท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ท่ีดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย

โรงงานจ าพวกท่ี

ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม

หมายเหตุ
โรงงานจ าพวกท่ี

๖๑



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๘๘ โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า อย่างใดอย่างหน่ึง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

     ยกเว้นท่ีติดต้ังบนหลังคา ดาดฟ้า หรือส่วนหน่ึง แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

     ส่วนใดบนอาคารซ่ึงบุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้ ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

     โดยมีขนาดก าลังการผลิตติดต้ังสูงสุดรวมกันของ

     แผงเซลล์แสงอาทิตย์ไม่เกิน ๑,๐๐๐ กิโลวัตต์

(๒) การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานความร้อน ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๓) การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ า ยกเว้นการผลิต ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

     พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ าจากเข่ือนหรือจาก แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

     อ่างเก็บน้ าขนาดก าลังการผลิตไม่เกิน ๑๕ เมกะวัตต์ ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

     การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ าแบบสูบกลับ

     การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ าท้ายเข่ือน

     การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ าจากฝาย

     และการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ าจากคลองส่งน้ า

ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง และคลังสินค้า

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี

๖๒

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ท่ีดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย
ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม

อุตสาหกรรม

หมายเหตุ



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๙๐ โรงงานจัดหาน้ า ท าน้ าให้บริสุทธ์ิ หรือจ าหน่ายน้ าไปยัง ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

อาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

๙๑ โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิต

 อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การบรรจุสินค้าท่ัวไป ได้ ได้ ได้** ได้** ได้** ** ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

๙๒ โรงงานห้องเย็น ได้ ได้ ได้ ได้** ได้** ได้** ** ให้ด าเนินการได้เฉพาะท่ีไม่ใช้

แอมโมเนียเป็นสารท าความเย็น

และต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

๙๓ โรงงานซ่อมรองเท้าหรือเคร่ืองหนัง ได้ ได้ ได้** ** ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

๙๔ โรงงานซ่อมเคร่ืองมือไฟฟ้าหรือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าส าหรับใช้ ได้ ได้ ได้** ** ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

ในบ้านหรือใช้ประจ าตัว แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

อุตสาหกรรม

และคลังสินค้า

๖๓

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ท่ีดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย
ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม

หมายเหตุ
ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับยานท่ีขับเคล่ือนด้วย

เคร่ืองยนต์ รถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ

หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว อย่างใดอย่างหน่ึง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การซ่อมแซมยานท่ีขับเคล่ือนด้วยเคร่ืองยนต์ ได้ ได้** ** ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

     หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๒) การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ ได้ ได้** ** ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

     หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๓) การพ่นสีกันสนิมยานท่ีขับเคล่ือนด้วยเคร่ืองยนต์ ได้ ได้ ได้** ** ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๔) การล้างหรืออัดฉีดยานท่ีขับเคล่ือนด้วยเคร่ืองยนต์ ได้ ได้** ** ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

อุตสาหกรรม

และคลังสินค้า

๖๔

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ท่ีดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย
ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม

หมายเหตุ
ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๙๖ โรงงานซ่อมนาฬิกา เคร่ืองวัดเวลา หรือเคร่ืองประดับท่ีท า ได้ ได้ ได้** ** ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

ด้วยเพชร พลอย ทองค า ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

๙๗ โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ท่ีมิได้ระบุการซ่อมไว้ในล าดับใด ได้ ได้ ได้** ได้** ได้** ** ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

๙๘ โรงงานซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด อัด หรือย้อมผ้า ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้** ได้** ได้** ** ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

เคร่ืองนุ่งห่ม พรม หรือขนสัตว์ แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการตบแต่งหรือ

เปล่ียนแปลงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบ

ของผลิตภัณฑ์โดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหน่ึง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การทา พ่น หรือเคลือบสี ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

อุตสาหกรรม

และคลังสินค้า

๖๕

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ท่ีดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย
ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม

หมายเหตุ
ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๒) การทา พ่น หรือเคลือบเชลแล็ก แล็กเกอร์ หรือน้ ามัน ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

     เคลือบเงาอ่ืน แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๓) การลงรักหรือการประดับตบแต่งด้วยแก้ว กระจก มุก ได้ ได้** ** ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

     ทอง หรืออัญมณี แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๔) การขัด ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๕) การชุบเคลือบผิว (Plating, Anodizing) ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๖) การอบชุบด้วยความร้อน (Heat Treatment) ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

๑๐๑ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

Treatment Plant) แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง และคลังสินค้า

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี

๖๖

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ท่ีดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย
ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม

อุตสาหกรรม

หมายเหตุ



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๑๐๒ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการผลิตและหรือจ าหน่าย ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

ไอน้ า (Steam Generating) แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

๑๐๓ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเกลือ อย่างใดอย่างหน่ึง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การท าเกลือสินเธาว์ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๒) การสูบหรือการน าน้ าเกลือข้ึนมาจากใต้ดิน ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๓) การบดหรือป่นเกลือ ได้ ได้ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๔) การท าเกลือให้บริสุทธ์ิ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

อุตสาหกรรม

และคลังสินค้า

๖๗

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ท่ีดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย
ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม

หมายเหตุ
โรงงานจ าพวกท่ี

ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๑๐๔ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมหม้อไอน้ า ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

(Boiler) หรือหม้อต้มท่ีใช้ของเหลวหรือก๊าซเป็นส่ือน า แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ความร้อน ภาชนะทนแรงดัน และรวมถึงส่วนประกอบ ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

หรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๑๐๕ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการคัดแยกหรือฝังกลบ ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

ส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วท่ีมีลักษณะและคุณสมบัติ แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

ตามท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

๑๐๖ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการน าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

ท่ีไม่ใช้แล้วหรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบ แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

หรือผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทาง ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

อุตสาหกรรม

และคลังสินค้า

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ท่ีดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย
ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม

อุตสาหกรรม

หมายเหตุ
ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง

๖๘

ล าดับท่ี



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๑๐๗ โรงงานผลิตแผ่นซีดี (ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ส าหรับบันทึกข้อมูล ได้ ต้องมีท่ีว่างโดยรอบแนวเขต

เสียง หรือภาพในรูปของอิเล็กทรอนิกส์และสามารถ แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโรงงาน

อ่านได้โดยใช้เคร่ืองมือท่ีอาศัยแหล่งแสงท่ีมีก าลังสูง เช่น ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

แสงเลเซอร์) แผ่นเสียง แถบบันทึกภาพ แถบบันทึกเสียง

และแถบบันทึกภาพและเสียง ท้ังน้ี ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของ

ผลิตภัณฑ์ท่ีได้มีการบันทึกข้อมูลไว้แล้ว หรือมีการบันทึก

ซ้ าได้อีกหรือยังมิได้มีการบันทึกข้อมูล

                 ได้**                  หมายถึง   สามารถประกอบกิจการโรงงานได้เฉพาะในท่ีดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้าภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามเง่ือนไขในหมายเหตุ

                 ได้*                   หมายถึง   สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามเง่ือนไขในหมายเหตุ

ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง และคลังสินค้า

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี

                 ได้                     หมายถึง   สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

๖๙

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ท่ีดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย
ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม

อุตสาหกรรม

หมายเหตุ

                 โรงงานจ าพวกท่ี     หมายถึง   จ าพวกโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

          หมายเหตุ      ล าดับท่ี               หมายถึง   ล าดับท่ีตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน







รายการประกอบแผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ าแนกประเภทท้ายกฎกระทรวง 
ให้ใช้บังคับผังเมอืงรวมชมุชนท่าโขลง  จังหวดัลพบุร ี

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 

การใช้ประโยชน์ที่ดนิให้เป็นไปตามแผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ าแนกประเภท
ท้ายกฎกระทรวง  ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๕  คือ 

๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๑๓  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเหลือง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  มีรายการดังต่อไปนี้ 

 ๑.๑ ด้านเหนือ จดเขตผั งเมื องรวมด้ าน เหนือ   ซึ่ ง เป็ น เส้นแบ่ งเขต 
การปกครองระหว่างต าบลบ้านชีกับต าบลบางพึ่ง   

  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๒๘  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนบางขาม  -  บ้านชี  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝั่งแม่น้ าบางขาม 

ฝั่งตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๘.๓  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก  บริเวณหมายเลข  ๑๐.๕  

ที่ก าหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน  บริเวณหมายเลข  ๑๑.๒  และหมายเลข  ๑๑.๓  ที่ก าหนดไว้เป็นสีน้ าเงิน   
 ๑.๒ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝั่งแม่น้ าบางขาม  ฝั่งตะวันตก 

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝั่งแม่น้ าบางขาม  ฝั่งตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนบางขาม  -  บ้านชี  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก  ฟากตะวันออก 
 ๑.๓ ด้านเหนือ จดถนนบางขาม  -  บ้านชี  ฟากใต้  และโรงเรียนธรรมิการาม 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝั่งแม่น้ าบางขาม  ฝั่งตะวันตก  

วัดธรรมมิการาม  (วัดค้างคาว)  และถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดคลองไลย์  ฝั่งตะวันตก 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก  ฟากตะวันออก   
 ๑.๔ ด้านเหนือ จดถนนบางขาม  -  บ้านชี  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๒๘  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดโรงเรียนวัดท่าช้าง  ถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก   

และวัดท่าช้าง   
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝั่งแม่น้ าบางขาม   

ฝั่งตะวันออก  และวัดก าแพง 



 
๒ 

 ๑.๕ ด้านเหนือ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 
  ด้านตะวันออก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดเขาสมอคอน 
  ด้านตะวันตก จดเขาสมอคอน 
 ๑.๖ ด้านเหนือ จดวัดท่าช้าง  และถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  และฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๒๘  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝั่งแม่น้ าบางขาม   

ฝั่งตะวันออก 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝั่งแม่น้ าบางขาม   

ฝั่งตะวันออก 
 ๑.๗ ด้านเหนือ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้  เส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  

กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๒๘  เส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลาง 
ถนนท่าโขลง  -  เขาสมอคอน  และเส้นขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ 

  ดา้นตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ 
  ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากกับแม่น้ าบางขาม  ฝั่งตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก
หลักเขตเทศบาลต าบลท่าโขลง  หลักเขตที่  ๒  บรรจบกับแม่น้ าบางขาม  ไปทางทิศใต้ตามแนว 
ริมฝั่งแม่น้ าบางขาม  ฝั่งตะวันออก  เป็นระยะ  ๑๖๐  เมตร 

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝั่งแม่น้ าบางขาม   
ฝั่งตะวันออก  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๒๘  ฟากตะวันออก 

 ๑.๘ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝั่งแม่น้ าบางขาม  ฝั่งตะวันตก 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝั่งแม่น้ าบางขาม  ฝั่งตะวันตก 
  ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากกับแม่น้ าบางขาม  ฝั่งตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก
หลักเขตเทศบาลต าบลท่าโขลง  หลักเขตที่  ๒  บรรจบกับแม่น้ าบางขาม  ไปทางทิศใต้ตามแนวริมฝั่งแม่น้ าบางขาม  
ฝั่งตะวันตก  เป็นระยะ  ๒๒๐  เมตร  วัดป่าแม่ชี  ธุดงค์บุญ  เส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลาง 
ถนนชมปรีดา  เส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๒๘  
โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา  และเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๒๘  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่ง
อยู่ห่างจากถนนวันชาติพัฒนาบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๒๘  ไปทางทิศใต้ตามแนว 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๒๘  เป็นระยะ  ๑๐๐  เมตร 

  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๒๘  ฟากตะวันออก  
และส านักงานสหกรณ์การเกษตรท่าโขลง  จ ากัด 



 
๓ 

 ๑.๙ ด้านเหนือ จดโรงเรียนวัดถ้ าตะโก   
  ด้านตะวันออก จดเขาสมอคอน   
  ด้านใต้ จดโรงเรียนวัดเขาสมอคอน  และวัดเขาสมอคอน 
  ด้านตะวันตก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑๙  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน 
 ๑.๑๐ ด้านเหนือ จดถนนวันชาติพัฒนา  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๒๘  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดที่ ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน   

และเขตเทศบาลต าบลท่าโขลง  ระหว่างหลักเขตที่  ๓  กับหลักเขตที่  ๔ 
  ด้านตะวันตก จดคลองม่วงหมู่  ฝั่งตะวันออก 
 ๑.๑๑ ด้านเหนือ จดเขาสมอคอน  และเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร   

กับศูนย์กลางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ 
  ด้านตะวันออก จดถนนไมป่รากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  คลองล าเปด็  ฝั่งตะวันตก  

เส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนน  อบจ.  สายบ้านหนองปลาดุก  -  เขาสมอคอน   
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนน  อบจ.  

สายบ้านหนองปลาดุก  -  เขาสมอคอน   
  ด้านตะวันตก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลเขาสมอคอน   
 ๑.๑๒ ด้านเหนือ จดคลองชัยนาท  -  ป่าสัก  ฝั่งใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างต าบลโคกสลุดกับต าบลมุจลินท์ 

  ด้านใต้ จดถนนสาย  ข  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดเส้นตั้งฉากกับถนนสาย  ข  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก

ถนนไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับถนนสาย  ข  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนสาย  ข  เป็นระยะ  ๓๕๐  เมตร 
 ๑.๑๓ ด้านเหนือ จดคลองชัยนาท  -  ป่าสัก  ฝั่งใต้  และถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้ 

   ด้านตะวันออก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตกและฟากใต้  และที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ 

  ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากกับถนนสายพนังกั้นน้ า  ฟากตะวันออก 
ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาย  ข  บรรจบกับถนนสายพนังกั้นน้ า  ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนสายพนังกั้นน้ า  
เป็นระยะ  ๕๕๐  เมตร 



 
๔ 

  ด้านตะวันตก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  ถนนสาย  ข  ฟากเหนือ  
โรงเรียนวัดมุจลินท์  (รัฐประชานุเคราะห์)  วัดมุจลินท์  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมุจลินท์   
และเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างต าบลมุจลินท์กับต าบลโคกสลุด 

  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๑๑.๑๕  ที่ก าหนดไว้เป็นสีน้ าเงิน 
๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๓  ที่ก าหนดไว้เป็นสีส้ม  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง  มีรายการดังต่อไปนี้ 
 ๒.๑ ด้านเหนือ จดวัดไลย์   
  ด้านตะวันออก จดถนนเฉลิมพระเกียรติฯ  ฟากตะวันตก   
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ก  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดคลองไลย์  ฝั่งตะวันออก 
 ๒.๒ ด้านเหนือ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๒๘  ฟากตะวันตก 
  ด้านตะวันตก จดถนนเฉลิมพระเกียรติฯ  ฟากตะวันออก 
 ๒.๓ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ก  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๒๘  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนวันชาติพัฒนา  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  และคลองไลย์  ฝั่งตะวันออก 

 ๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๓  ที่ก าหนดไว้เป็นสีแดง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก  มีรายการดังต่อไปนี้ 

 ๓.๑ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝั่งแม่น้ าบางขาม  ฝั่งตะวันตก 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๒๘  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดถนนท่าควาย  -  ท่าโขลง  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝั่งแม่น้ าบางขาม   

ฝั่งตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑๕  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน  และบริเวณ

หมายเลข  ๑๑.๔  ที่ก าหนดไว้เป็นสีน้ าเงิน 
 ๓.๒ ด้านเหนือ จดถนนท่าควาย  -  ท่าโขลง  ฟากใต้   
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๒๘  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดโรงเรียนสมอคอนวิทยาคาร  และถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดถนนเฉลิมพระเกียรติฯ  ฟากตะวันออก  และสถานีดับเพลิง
เทศบาลต าบลท่าโขลง 



 
๕ 

 ๓.๓ ด้านเหนือ จดถนนท่าควาย  -  ท่าโขลง  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนเฉลิมพระเกียรติฯ  ฟากตะวันตก  และที่ท าการ

ไปรษณีย์ท่าโขลง 
  ดา้นใต้ จดถนนเฉลิมพระเกียรติฯ  ฟากตะวันออก 
  ด้านตะวันตก จดคลองไลย์  ฝั่งตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑๗  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน  และบริเวณ

หมายเลข  ๑๑.๕  ที่ก าหนดไว้เป็นสีน้ าเงิน 
๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔  ที่ก าหนดไว้เป็นสีม่วง  ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรม 

และคลังสินค้า  มีรายการดังต่อไปนี้ 
  ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๒๘   

ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนวันชาติพัฒนา  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๒๘  
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๒๘  เป็นระยะ  ๑๐๐  เมตร   
ไปทางทิศตะวันออก  เป็นระยะ  ๖๖๐  เมตร 

  ด้านตะวันออก จดเส้นตรงที่ลากจากปลายเส้นตรงระยะ  ๖๖๐  เมตร   
ซึ่งเป็นเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๒๘  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนวันชาติพัฒนา
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข  ๓๐๒๘  ไปทางทิศใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๒๘  
เป็นระยะ  ๑๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้จนบรรจบเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๒๘  
ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนวันชาติพัฒนา  บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๒๘   
ไปทางทิศใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๒๘  เป็นระยะ  ๔๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออก  
เป็นระยะ  ๖๑๐  เมตร 

  ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๒๘   
ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนวันชาติพัฒนา  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๒๘  
ไปทางทิศใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๒๘  เป็นระยะ  ๔๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออก  
เป็นระยะ  ๖๑๐  เมตร 

  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๒๘  ฟากตะวันออก 
๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๑๓  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังต่อไปนี้ 
 ๕.๑ ด้านเหนือ จดคลองบางน้อย  ฝั่งใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝั่งแม่น้ าบางขาม  ฝั่งตะวันตก 
  ด้านใต้ จดคลองท่ากราว  ฝั่งเหนือ 



 
๖ 

  ด้านตะวันตก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต 
การปกครองระหว่างจังหวัดลพบุรีกับจังหวัดสิงห์บุรี 

  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน  และบริเวณ
หมายเลข  ๑๑.๑  ที่ก าหนดไว้เป็นสีน้ าเงิน 

 ๕.๒ ด้านเหนือ จดเขตผั งเมื องรวมด้ าน เหนือ   ซึ่ ง เป็ น เส้นแบ่ งเขต 
การปกครองระหว่างต าบลบ้านชีกับต าบลบางพ่ึง  และเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่ างต าบลบ้านชี 
กับต าบลสนามแจง 

  ด้านตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต 
การปกครองระหว่างต าบลบ้านชีกับต าบลหนองเต่า 

  ด้านใต้ จดทางหลวงชนบท   ลบ .  ๔๐๓๗   ฟากตะวันตก   
และถนนแยก  ทล.  ๓๐๒๘  -  บ้านเกริ่นกฐิน  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๒๘  ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก  บริเวณหมายเลข  ๑๐.๒  

และหมายเลข  ๑๐.๓  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน   
 ๕.๓ ด้านเหนือ จดทางหลวงชนบท  ลบ.  ๔๐๓๗  ฟากตะวันออก 
  ด้านตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต 

การปกครองระหว่างต าบลบ้านชีกับต าบลหนองเต่า  เส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอ าเภอบ้านหมี่  
กับอ าเภอท่าวุ้ง  และส านักสงฆ์ถ้ าพระโพธิญาณ 

  ด้านใต้ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงชนบท  ลบ.  ๔๐๓๗  ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๑๐.๖  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน 
 ๕.๔ ด้านเหนือ จดถนนแยก  ทล.  ๓๐๒๘  -  บ้านเกริ่นกฐิน  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงชนบท  ลบ.  ๔๐๓๗  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๒๘  ฟากตะวันออก   
 ๕.๕ ด้านเหนือ จดคลองท่ากราว  ฝั่งใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝั่งแม่น้ าบางขาม   

ฝั่งตะวันตก  และวัดเทพอ าไพ 
  ด้านใต้ จดคลองสามเกรียว  ฝั่งเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต 

การปกครองระหว่างจังหวัดลพบุรีกับจังหวัดสิงห์บุรี 



 
๗ 

 ๕.๖ ด้านเหนือ จดคลองสามเกรียว  ฝั่งใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก  ฟากตะวันตก  และวัดประชาแสวงธรรม 
  ด้านใต้ จดคลองขุด  ฝั่งเหนือ  และถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 
  ด้านตะวันตก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก  ซึ่งเป็น เส้นแบ่งเขต 

การปกครองระหว่างจังหวัดลพบุรีกับจังหวัดสิงห์บุรี 
 ๕.๗ ด้านเหนือ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้  และทางหลวงชนบท  ลบ.  ๔๐๓๗  

ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนบ้านหนองทรายขาว  -  บ้านบางอิฐ  ฟากเหนือ   
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๒๘  ฟากตะวันออก 
 ๕.๘ ด้านเหนือ จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอ าเภอท่าวุ้งกับอ าเภอบ้านหมี่  

คลองล าเป็ด  ฝั่งตะวันออก  และถนนบ้านหนองทรายขาว  -  บ้านบางอิฐ  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต 

การปกครองระหว่างต าบลเขาสมอคอนกับต าบลหนองเต่า  และถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  และเส้นขนานระยะ  

๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ   
  ด้านตะวันตก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  และเขาสมอคอน   
 ๕.๙ ด้านเหนือ จดถนนบ้านหนองทรายขาว  -  บ้านบางอิฐ  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอ าเภอบ้านหมี่กับอ าเภอท่าวุ้ง 

  ด้านใต้ จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอ าเภอบ้านหมี่กับอ าเภอท่าวุ้ง  
คลองล าลาดชะโด  ฝั่งเหนือ  เส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ  เส้นขนานระยะ  
๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนท่าโขลง  -  เขาสมอคอน  เส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลาง 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๒๘  และถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๒๘  ฟากตะวันออก   
และโรงเรียนบ้านชีวิทยา 

 ๕.๑๐ ด้านเหนือ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  เส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  
กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ  และถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  และเขตผังเมืองรวม
ด้านตะวันออก  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างต าบลเขาสมอคอนและต าบลบางลี่  และเส้นแบ่งเขต
การปกครองระหว่างต าบลมุจลินท์กับต าบลบางลี่   



 
๘ 

  ด้านใต้ จดคลองมะขามเทศ  ฝั่งใต้  ถนน  อบจ.  สายบ้านหนองปลาดุก  -  
เขาสมอคอน  ฟากตะวันตก  และคลองชัยนาท  -  ป่าสัก  ฝั่งเหนือ   

  ด้านตะวันตก จดคลองล าลาดชะโด  ฝั่งตะวันออก 
 ๕.๑๑ ด้านเหนือ จดคลองล าลาดชะโด  ฝั่งใต้  และถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้   

   ด้านตะวันออก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  และคลองชัยนาท  -  ป่าสัก  
ฝั่งตะวันออก 

   ด้านใต้ จดคลองชัยนาท  -  ป่าสัก  ฝั่งเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดแม่น้ าบางขาม  ฝั่งตะวันออก  เส้นตั้งฉากกับแม่น้ าบางขาม  

ฝั่งตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากหลักเขตเทศบาลต าบลท่าโขลง  หลักเขตที่  ๒  ไปทางทิศใต้ตามแนว
แม่น้ าบางขาม  เป็นระยะ  ๑๖๐  เมตร  และเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ 

 ๕.๑๒ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนชมปรีชา  
วัดป่าแมช่ี  ธุดงค์บุญ  ถนนโพธิสมบตัิ  ฟากใต้  เส้นตั้งฉากกับแม่น้ าบางขาม  ฝั่งตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก
หลักเขตเทศบาลต าบลท่าโขลง  หลักเขตที่  ๒  บรรจบกับแม่น้ าบางขาม  ไปทางทิศใต้ตามแนว 
ริมฝั่งแม่น้ าบางขาม  เป็นระยะ  ๒๒๐  เมตร   

  ด้านตะวันออก จดแม่น้ าบางขาม  ฝั่งตะวันตก  คลองชัยนาท  -  ป่าสัก  
ฝั่งตะวันตก  เส้นตั้งฉากกับถนนสาย  ข  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาย  ข  บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ
ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนสาย  ข  เป็นระยะ  ๓๕๐  เมตร  ถนนสาย  ข  ฟากใต้  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลโคกสลุด  และเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างต าบลโคกสลุดกับต าบลมุจลินท์ 

  ด้านใต้ จดเขตผังเมืองรวมด้านใต้  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครอง
ระหว่างต าบลโคกสลุดกับต าบลบางงา 

  ด้านตะวันตก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  วัดคลองเม่า  
โรงเรียนวัดคลองเม่า  ถนนสาย  ข  ฟากเหนือ  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๒๘  ฟากตะวันออก  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเขาสมอคอน  เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๒๘  ฟากตะวันออก  
ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนวันชาติพัฒนา  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๒๘  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๒๘  เป็นระยะ  ๔๕๐  เมตร  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้  เป็นระยะ  ๖๑๐  เมตร  และเป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ   
จนบรรจบกับปลายเส้นตรงระยะ  ๖๖๐  เมตร  ซึ่งเป็นเส้นตัง้ฉากกับทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข  ๓๐๒๘  
ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนวันชาติพัฒนาบรรจบกับทางหลวงแผ่นดิ นหมายเลข  ๓๐๒๘   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๒๘  เป็นระยะ  ๑๐๐  เมตร   
เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๒๘  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนวันชาติพัฒนา  



 
๙ 

บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๒๘  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓๐๒๘  เป็นระยะ  ๑๐๐  เมตร  เส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓๐๒๘  โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา  และถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  และฟากเหนือ 

 ๕.๑๓ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ข  ฟากใต้  ถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  
เส้นตั้งฉากกับถนนสายพนังกั้นน้ า  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาย  ข  บรรจบกับถนนสายพนังกั้นน้ า 
ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนสายพนังกั้นน้ า  เป็นระยะ  ๕๕๐  เมตร  ถนนสายพนังกั้นน้ า  ฟากตะวันออก  
และถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้   

  ด้านตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต 
การปกครองระหว่างต าบลมุจลินท์กับต าบลบางลี่   

  ด้านใต้ จดเขตผังเมืองรวมด้านใต้  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครอง
ระหว่างต าบลมุจลินท์กับต าบลบางงา 

  ด้านตะวันตก จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างต าบลมุจลินท์กับต าบลโคกสลุด 
๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  และหมายเลข  ๖.๒  ที่ก าหนดไว้เป็นสีขาวมีกรอบ 

และเส้นทแยงสีเขียว  ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังต่อไปนี้ 
 ๖.๑ ด้านเหนือ จดคลองขุด  ฝั่งใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  คลองขุด  ฝั่งใต้ 

และฝั่งตะวันตก  และถนนสาย  ก  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดคลองไลย์  ฝั่งเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดคลองระบายน้ า  ๑  ขวา  ฝั่งตะวันออก  และถนนไม่ปรากฏชื่อ  

ฟากใต้ 
 ๖.๒ ด้านเหนือ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้   
  ด้านตะวันออก จดคลองระบายน้ า  ๑  ขวา  ฝั่งตะวันตก  คลองม่วงหมู่  

ฝั่งใต้  เขตเทศบาลต าบลท่าโขลง  ระหว่างหลักเขตที่  ๔  กับหลักเขตที่  ๓  ที่ท าการองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลเขาสมอคอน  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๒๘  ฟากตะวันตก   

  ด้านใต้ จดเขตผังเมืองรวมด้านใต้  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครอง
ระหว่างต าบลเขาสมอคอนกับต าบลบางงา 

  ด้านตะวันตก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต 
การปกครองระหว่างจังหวัดลพบุรีกับจังหวัดสิงห์บุรี  และถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑๓  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน 
๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๓  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทท่ีโล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  มีรายการดังต่อไปนี้ 



 
๑๐ 

 ๗.๑ ด้านเหนือ จดแม่น้ าบางขาม  ฝั่งใต้   
  ด้านตะวันออก จดแม่น้ าบางขาม  ฝั่งตะวันตก   
  ด้านใต้ จดถนนท่าควาย  -  ท่าโขลง  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝั่งแม่น้ าบางขาม  ฝั่งตะวันตก 

 ๗.๒ ด้านเหนือ จดเขตผั งเมื องรวมด้ าน เหนือ   ซึ่ ง เป็ น เส้นแบ่ งเขต 
การปกครองระหว่างต าบลบ้านชีกับต าบลบางพึ่ง 

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝั่งแม่น้ าบางขาม   
ฝั่งตะวันออก 

  ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากกับแม่น้ าบางขาม  ฝั่งตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก
หลักเขตเทศบาลต าบลท่าโขลง  หลักเขตที่  ๒  ไปทางทิศใต้ตามแนวริมฝั่งแม่น้ าบางขาม  เป็นระยะ  ๑๖๐  เมตร 
  ด้านตะวันตก จดแม่น้ าบางขาม  ฝั่งตะวันออก 

 ๗.๓ ด้านเหนือ จดแม่น้ าบางขาม  ฝั่งตะวันตก 
  ด้านตะวันออก จดแม่น้ าบางขาม  ฝั่งตะวันตก 
  ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากกับแม่น้ าบางขาม  ฝั่งตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก

หลักเขตเทศบาลต าบลท่าโขลง  หลักเขตที่  ๒  ไปทางทิศใต้ตามแนวริมฝั่งแม่น้ าบางขาม  เป็นระยะ  ๒๒๐  เมตร 
   ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝั่งแม่น้ าบางขาม  ฝั่งตะวันตก 
 ๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๑๒  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก   
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  มีรายการดังต่อไปนี้ 

 ๘.๑ โรงเรียนวัดเกริ่นกฐิน 
 ๘.๒ โรงเรียนวัดเทพอ าไพ  “เกสรประชานุกูล” 
 ๘.๓ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง  (สละราษฎร์บ ารุง) 
 ๘.๔ โรงเรียนธรรมิการาม 
 ๘.๕ โรงเรียนบ้านชีวิทยา 
 ๘.๖ โรงเรียนวัดท่าช้าง 
 ๘.๗ โรงเรียนวัดถ้ าตะโก 
 ๘.๘ โรงเรียนสมอคอนวิทยาคาร   
 ๘.๙ โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา 
 ๘.๑๐ โรงเรียนวัดเขาสมอคอน 
 ๘.๑๑ โรงเรียนวัดมุจลินท์  (รัฐประชานุเคราะห์) 
 ๘.๑๒ โรงเรียนวัดคลองเม่า 
๙. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙  ที่ก าหนดไว้เป็นสีน้ าตาลอ่อน  ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์

เพื่อการส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  ได้แก่  เขาสมอคอน 



 
๑๑ 

๑๐. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑  ถึงหมายเลข  ๑๐.๒๒  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน   
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  มีรายการดังต่อไปนี้   

 ๑๐.๑ วัดวาสนาวราราม 
 ๑๐.๒ วัดเกริ่นกฐิน 
 ๑๐.๓ วัดเขาปกล้น 
 ๑๐.๔ วัดเทพอ าไพ 
 ๑๐.๕ วัดท้องคุ้ง 
 ๑๐.๖ วัดบรรพตธรรมาวาส 
 ๑๐.๗ ส านักสงฆ์ถ้ าพระโพธิญาณ 
 ๑๐.๘ วัดประชาแสวงธรรม 
 ๑๐.๙ วัดธรรมมิการาม  (วัดค้างคาว) 
 ๑๐.๑๐ วัดก าแพง 
 ๑๐.๑๑ วัดจอมสุรางค์อุปถัมภ์  (เขาหมอนอิง) 
 ๑๐.๑๒ วัดท่าช้าง 
 ๑๐.๑๓ วัดบางพาน 
 ๑๐.๑๔ วัดบันไดสามแสน 
 ๑๐.๑๕ วัดท่าโขลง 
 ๑๐.๑๖ วัดถ้ าตะโก  พุทธโสภา 
 ๑๐.๑๗ วัดไลย์ 
 ๑๐.๑๘ วัดป่าแม่ชี  ธุดงค์บุญ 
 ๑๐.๑๙ วัดถ้ าช้างเผือก 
 ๑๐.๒๐ วัดเขาสมอคอน 
 ๑๐.๒๑ วัดคลองเม่า 
 ๑๐.๒๒ วัดมุจลินท์ 
๑๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑๑.๑๖  ที่ก าหนดไว้เป็นสีน้ าเงิน  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  มีรายการดังต่อไปนี้ 
 ๑๑.๑ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบางขาม 
 ๑๑.๒ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านช ี
 ๑๑.๓ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านชี 



 
๑๒ 

 ๑๑.๔ สถานีต ารวจภูธรต าบลท่าโขลง 
 ๑๑.๕ ส านักงานเทศบาลต าบลท่าโขลง 
 ๑๑.๖ ที่ท าการไปรษณีย์ท่าโขลง 
 ๑๑.๗ ส านักงานสหกรณ์การเกษตรท่าโขลง  จ ากัด 
 ๑๑.๘ สถานีดับเพลิงเทศบาลต าบลท่าโขลง   
 ๑๑.๙ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเขาสมอคอน 
 ๑๑.๑๐ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 
 ๑๑.๑๑ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเขาสมอคอน 
 ๑๑.๑๒ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมุจลินท์ 
 ๑๑.๑๓ ส านักงานเทศบาลต าบลโคกสลุด   
 ๑๑.๑๔ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคกสลุด 
 ๑๑.๑๕ ศูนย์ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด  ต าบลมุจลินท์ 
 ๑๑.๑๖ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ 





รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวง 
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนท่าโขลง  จังหวัดลพบุรี 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 

ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง  แบ่งเป็น  ๒  ขนาด  คือ 
๑. ถนนแบบ  ก  ขนาดเขตทาง  ๑๔.๐๐  เมตร  จํานวน  ๑  สาย  เป็นถนนเดิมกําหนดให้

ขยายเขตทาง  คือ  ถนน  อบต.  ลบ.  ๓๐๖๗  เร่ิมต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๒๘  ไปทาง
ทิศตะวันตก  ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  และทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับแนวเขต 
ผังเมืองรวมด้านทิศเหนือ 

๒. ถนนแบบ  ข  ขนาดเขตทาง  ๑๖.๐๐  เมตร  จํานวน  ๑  สาย  เป็นถนนเดิมกําหนดให้
ขยายเขตทาง  คือ  ถนน  อบต.  ลบ.  ๓๐๒๒  เร่ิมต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๒๘  ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต้  และทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนสายพนังก้ันน้ํา 
 



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่สมควรก าหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  
ในท้องที่ต าบลบางขาม  ต าบลบ้านชี  อ าเภอบ้านหมี่  และต าบลเขาสมอคอน  ต าบลโคกสลุด  ต าบลมุจลินท์  
อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา  และการด ารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้อง
หรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน   การคมนาคมและการขนส่ง   การสาธารณูปโภค   
บริการสาธารณะและสภาพแวดล้อม  ทั้งนี้  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง  และโดยที่มาตรา  ๒๖  
วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  
(ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  บัญญัติว่า  การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระท าโดยกฎกระทรวง  จึงจ าเป็น 
ต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๓๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒
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