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กฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดปทุมธานี
พ.ศ. ๒๕๕๘
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๕ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารผั ง เมื อ ง พ.ศ. ๒๕๑๘
และมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือ ง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารผั ง เมื อ ง (ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไทย
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับได้มีกําหนดห้าปี
ข้อ ๒ ให้ ใ ช้ บั ง คั บ ผั ง เมื อ งรวม ในท้ อ งที่ จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี ภายในแนวเขตตามแผนที่
ท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๓ กฎกระทรวงนี้ มิ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ ในท้ อ งที่ ที่ มี ก ารประกาศใช้ บั ง คั บ กฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
ข้อ ๔ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนา และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อม
ในบริ เ วณแนวเขตตามข้ อ ๒ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การพั ฒ นาระบบเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ข้อ ๕ ผั ง เมื อ งรวมตามกฎกระทรวงนี้ มี น โยบายและมาตรการเพื่ อ จั ด ระบบการใช้
ประโยชน์ ที่ ดิ น โครงข่ า ยคมนาคมขนส่ ง และบริ ก ารสาธารณะให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สามารถรองรั บ
และสอดคล้ อ งกั บ การขยายตั ว ของชุ ม ชนในอนาคต รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาเศรษฐกิ จ โดยมี
สาระสําคัญดังต่อไปนี้
(๑) ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาจั ง หวั ด ให้ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางการศึ ก ษา การวิ จั ย และการพั ฒ นา
เทคโนโลยี
(๒) ส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งงานรองรับการกระจายตัว
ของเมืองหลวง
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(๓) ส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อุตสาหกรรม และการส่งออก
เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศ
(๔) ดํ า รงรั ก ษาพื้ น ที่ ที่ มี คุ ณ ค่ า ทางเกษตรกรรม ให้ เ ป็ น แหล่ ง ผลิ ต อาหารอย่ า งพอเพี ย ง
และเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย รวมทั้งรักษาวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
(๕) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้พอเพียง
และได้มาตรฐาน
(๖) ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของจังหวัด
(๗) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข้อ ๖ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท และรายการประกอบแผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๗ การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ตามแผนผั ง กํ า หนดการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ตามที่ ไ ด้ จํ า แนก
ประเภทท้ายกฎกระทรวงนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๒๖ ที่กําหนดไว้เป็นสีชมพู ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชุมชน
(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒.๑ ถึงหมายเลข ๒.๑๑ ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วง ให้เป็นที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า
(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึงหมายเลข ๓.๔ ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วงอ่อน ให้เป็นที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔.๑ ถึงหมายเลข ๔.๒๕ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อ น ให้เป็นที่ดินประเภทที่โล่ง
เพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(๖) ที่ ดิ น ในบริ เ วณหมายเลข ๖ ที่ กํ า หนดไว้ เ ป็ น สี เ ขี ย วมะกอก ให้ เ ป็ น ที่ ดิ น ประเภท
สถาบันการศึกษา
(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๗ ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันศาสนา
ข้อ ๘ ที่ดินประเภทชุมชน ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย พาณิชยกรรม เกษตรกรรม
สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ สําหรับ
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นให้เป็นไปตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๒๓ เมตร การวัดความสูง
ของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจาก
ระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
(๒) ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
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ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุ ก จํ า พวกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน เว้ น แต่ โ รงงานตามประเภท ชนิ ด
และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อการจําหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ ย งม้ า โค กระบื อ สุ ก ร แพะ แกะ ห่ า น เป็ ด ไก่ งู จระเข้ หรื อ สั ต ว์ ป่ า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๖) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๗) กําจัดมูลฝอย
ที่ดินประเภทนี้ในเขตปฏิรูปที่ดิน ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วย
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๕ สายรังสิต - นครนายก
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๖ สายต่อทางของกรมโยธาธิการควบคุม - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๓๔๖
(บางพูน) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๗ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๐๖ (แยกติวานนท์) - ปทุมธานี
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๕ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๐๗ (บางคูวัด) - บรรจบทางหลวงพิเศษ
หมายเลข ๙ (บางบั ว ทอง) ทางหลวงแผ่ น ดิน หมายเลข ๓๔๖ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๑
(รั ง สิ ต ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๓๒๔ (พนมทวน) ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๓๑๑๑
สายปทุ มธานี - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๓๒๖๓ (เสนา) ทางหลวงแผ่ นดิ นหมายเลข ๓๒๑๔
สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๔๗ (บ้านพร้าว) - บรรจบทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ (คลองหลวง)
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๐๙ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๔๖ (บางพูน) - บรรจบทางหลวง
หมายเลข ๓๐๘ (บางปะอิน) และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๑
(สนามกีฬาธูปเตมีย์) - คลอง ๑๖ (พระอาจารย์) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ํา ลําคลอง หรือแหล่งน้ําสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน
ริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่นํ้า ลําคลอง หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร เว้นแต่
เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
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ข้อ ๙ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อ อุตสาหกรรม
หรือเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม คลังสินค้า สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นให้เป็นไปตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๖ เมตร การวัดความสูง
ของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจาก
ระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
(๒) ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๒) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๓) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๔) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก
(๕) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๕ สายรังสิต - นครนายก
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๖ สายต่อทางของกรมโยธาธิการควบคุม - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๓๔๖
(บางพูน) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๖ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๑ (รังสิต) - บรรจบทางหลวง
หมายเลข ๓๒๔ (พนมทวน) และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๑
(สนามกีฬาธูปเตมีย์) - คลอง ๑๖ (พระอาจารย์) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๑๐ ที่ ดิ น ประเภทอุ ต สาหกรรมเฉพาะกิ จ ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ อุ ต สาหกรรม
ที่ประกอบกิจการในลักษณะโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ตามประเภท ชนิด และจําพวก
ที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน คลังสินค้า
สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น
ให้เป็นไปตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๖ เมตร การวัดความสูง
ของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจาก
ระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
(๒) ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
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(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และ
จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ ทั้งนี้ การประกอบกิจการโรงงานในที่ดิน
บริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึงหมายเลข ๓.๔ ให้เป็นไปตามประเภท ชนิด และจําพวกที่กําหนดให้
ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้
(๒) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๓) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก
(๔) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา
การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ริ ม ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิ น ) ให้ มี ที่ ว่ า ง
ตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๑๑ ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม
หรื อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ เกษตรกรรม การอยู่ อ าศั ย สถาบั น การศึ ก ษา สถาบั น ศาสนา สถาบั น ราชการ
และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นให้เป็นไปตามที่กําหนด
ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร การวัดความสูง
ของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจาก
ระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
(๒) ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และ
จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ ทั้งนี้ การประกอบกิจการโรงงานในที่ดิน
บริเวณหมายเลข ๔.๑ ถึงหมายเลข ๔.๒๕ ให้เป็นไปตามประเภท ชนิด และจําพวกที่กําหนดให้
ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อการจําหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๕) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
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การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๕ สายรังสิต - นครนายก
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๖ สายต่อทางของกรมโยธาธิการควบคุม - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๓๔๖
(บางพูน) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๗ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๐๖ (แยกติวานนท์) - ปทุมธานี
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๕ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๐๗ (บางคูวัด) - บรรจบทางหลวงพิเศษ
หมายเลข ๙ (บางบัวทอง) และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๖ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๑
(รังสิต) - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๓๒๔ (พนมทวน) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า
๑๐ เมตร
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๑๑ สายปทุมธานี - บรรจบทางหลวง
หมายเลข ๓๒๖๓ (เสนา) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๑๔ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๔๗
(บ้านพร้าว) - บรรจบทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ (คลองหลวง) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๐๙
สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๔๖ (บางพู น ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๓๐๘ (บางปะอิ น )
และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๑ (สนามกีฬาธูปเตมีย์) - คลอง ๑๖
(พระอาจารย์) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยา คลองระพีพัฒน์ คลองเปรมประชากร คลองบางหลวง เชียงราก คลองน้ําอ้อม คลองบ้านพร้าว คลองรังสิตประยูรศักดิ์ และคลองหกวาสายล่าง ให้มีที่ว่าง
ตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ําเจ้าพระยา คลองระพีพัฒน์ คลองเปรมประชากร
คลองบางหลวง - เชียงราก คลองน้ําอ้อม คลองบ้านพร้าว คลองรังสิตประยูรศักดิ์ และคลองหกวา
สายล่ า งไม่ น้ อ ยกว่ า ๑๐ เมตร เว้ น แต่ เ ป็ น การก่ อ สร้ า งเพื่ อ การคมนาคมและขนส่ ง ทางน้ํ า หรื อ
การสาธารณูปโภค และที่ดินริมฝั่งลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพ
ธรรมชาติ ข องลํ า คลองหรื อ แหล่ ง น้ํ า สาธารณะไม่ น้ อ ยกว่ า ๖ เมตร เว้ น แต่ เ ป็ น การก่ อ สร้ า งเพื่ อ
การคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศาสนา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ข้อ ๑๕ ให้โรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ
และยังประกอบกิจการอยู่ ขยายพื้นที่โรงงานได้เฉพาะในที่ดินแปลงเดียวกันหรือติดต่อเป็นแปลงเดียวกัน
กับแปลงที่ดินที่เป็นที่ตั้งของโรงงานเดิม ซึ่งเจ้าของโรงงานเดิมเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครอง
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อยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ หรือเป็นพื้นที่ในที่ดินที่เคยเป็นกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
ของเจ้าของโรงงานเดิมอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ ไม่เกินหนึ่งเท่าของพื้นที่โรงงาน
ที่ใช้ในการผลิตเดิม
ข้อ ๑๖ ให้ ผู้ มี อํ า นาจหน้ า ที่ ใ นการควบคุ ม การก่ อ สร้ า งอาคารหรื อ การประกอบกิ จ การ
ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

บัญชีทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดปทุมธานี
พ.ศ. ๒๕๕๘

ลําดับที่

ชุมชน

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓
๒

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การตม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช
(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช
(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช
หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง หรือคลังสินคา
(๖) การบด ปน หรือยอยสวนตาง ๆ ของพืช
ซึ่งมิใชเมล็ดพืชหรือหัวพืช
(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กลวยไม หรือถั่วงอก
(๙) การรอน ลาง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพ
ของผลิตผลเกษตรกรรม
(๑๐) การถนอมผลิตผลเกษตรกรรมโดยวิธีฉายรังสี
(๑๑) การฟกไขโดยใชตูอบ

ได

ที่ดินประเภท
ชนบทและ
เกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓

หมายเหตุ

ได
ได

ได
ได
ได

ได* ได* *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๑ และ ๓.๓
ได* ได* *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๑ และ ๓.๓
ได* *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๑ และ ๓.๓

ได

ได

ได* ได* *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๑ และ ๓.๓

ได* ได
ได* ได

ได

อุตสาหกรรม
เฉพาะกิจ
โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓

ได ได* ได* ได* *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๑, ๔.๑ - ๔.๔, ๔.๖, ๔.๙, ๔.๑๑
และ ๔.๑๓ - ๔.๑๖
ได ได* ได* ได* *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๑, ๓.๓, ๔.๑ - ๔.๔, ๔.๖, ๔.๙, ๔.๑๑
และ ๔.๑๓ - ๔.๑๖
ได* *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๓
ได*
*เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๑

๒

ลําดับที่

ชุมชน

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓
๓

๔

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับหิน กรวด ทราย
หรือดินสําหรับใชในการกอสราง อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๒) การขุดหรือลอกกรวด ทราย หรือดิน
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวซึ่งมิใชสัตวน้ํา
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การฆาสัตว
(๒) การถนอมเนื้อสัตวโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง
ตากแหง หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง
(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว มันสัตว
หนังสัตว หรือสารที่สกัดจากไขสัตวหรือกระดูกสัตว
(๕) การบรรจุเนื้อสัตวหรือมันสัตวหรือผลิตภัณฑสําเร็จรูป
จากเนื้อสัตวหรือมันสัตวในภาชนะที่ผนึกและอากาศ
เขาไมได
(๖) การลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว
หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตว

ที่ดินประเภท
ชนบทและ
เกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓

อุตสาหกรรม
เฉพาะกิจ
โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓

หมายเหตุ

ได

ได
ได

ได

ได

ได

ได

ได* *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๓
ได* ได* ได** *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๑ และ ๓.๓
**เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๑ ซึ่งไมใชฟน ขี้เลื่อย หรือแกลบเปนเชื้อเพลิง
และบริเวณหมายเลข ๓.๓
ได* ได* *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๓
ได* ได* *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๓

ได

ได* ได* *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๓

๓

ลําดับที่

๕

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

(๗) การทําผลิตภัณฑจากไขเพื่อใชประกอบเปนอาหาร
เชน ไขเค็ม ไขเยี่ยวมา ไขผง ไขเหลวเยือกแข็ง
หรือไขเหลวแชเย็น
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ํานม อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทํานมสดใหไรเชื้อหรือฆาเชื้อโดยวิธีการใด
วิธีการหนึ่ง เชน การพาสเจอรไรสหรือสเตอริไลส

ชุมชน
โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓
ได

ที่ดินประเภท
ชนบทและ
อุตสาหกรรม
เกษตรกรรม
เฉพาะกิจ
หมายเหตุ
โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
ได
ได* ได* ได** *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๑ และ ๓.๓
**เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๑ ซึ่งไมใชฟน ขี้เลื่อย หรือแกลบเปนเชื้อเพลิง
และบริเวณหมายเลข ๓.๓

ได

(๒) การทํานมสดจากนมผงและไขมัน
(๓) การทํานมขน นมผง หรือนมระเหย
(๔) การทําครีมจากน้ํานม

ได* ได*

(๕) การทําเนยเหลวหรือเนยแข็ง

ได* ได*

ได* ได** *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๑ และ ๓.๓
**เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๑ ซึ่งไมใชฟน ขี้เลื่อย หรือแกลบเปนเชื้อเพลิง
และบริเวณหมายเลข ๓.๓
ได* *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๓
ได* *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๓
ได* ได* ได** *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๑, ๓.๓, ๔.๕, ๔.๗, ๔.๘, ๔.๑๐, ๔.๑๒
และ ๔.๑๗ - ๔.๒๕
**เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๑ ซึ่งไมใชฟน ขี้เลื่อย หรือแกลบเปนเชื้อเพลิง
และบริเวณหมายเลข ๓.๓
ได* ได* ได** *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๑, ๓.๓, ๔.๕, ๔.๗, ๔.๘, ๔.๑๐, ๔.๑๒
และ ๔.๑๗ - ๔.๒๕
**เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๑ ซึ่งไมใชฟน ขี้เลื่อย หรือแกลบเปนเชื้อเพลิง
และบริเวณหมายเลข ๓.๓

๔

ลําดับที่

ชุมชน

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓
(๖) การทํานมเปรี้ยวหรือนมเพาะเชื้อ

๖

๘

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําอาหารจากสัตวน้ําและบรรจุในภาชนะ
ที่ผนึกและอากาศเขาไมได
(๒) การถนอมสัตวน้ําโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง
ตากแหง หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง
(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากสัตวน้ํา หนัง
หรือไขมันสัตวน้ํา
(๕) การลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบดสัตวน้ํา
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม
และบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเขาไมได

ที่ดินประเภท
ชนบทและ
อุตสาหกรรม
เกษตรกรรม
เฉพาะกิจ
หมายเหตุ
โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
ได ได
ได* ได* ได** *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๑ และ ๓.๓
**เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๑ ซึ่งไมใชฟน ขี้เลื่อย หรือแกลบเปนเชื้อเพลิง
และบริเวณหมายเลข ๓.๓

ได
ได

ได

ได

ได

ได

ได* ได* *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๓
ได* ได* ได** *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๑ และ ๓.๓
**เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๑ ซึ่งไมใชฟน ขี้เลื่อย หรือแกลบเปนเชื้อเพลิง
และบริเวณหมายเลข ๓.๓
ได* ได* *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๓

ได

ได* ได* *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๓

ได

ได* ได* ได* *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๓

๕

ลําดับที่

(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไม โดยวิธีกวน ตากแหง
ดอง หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง
๙

ชุมชน

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓
ได

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การสี ฝด หรือขัดขาว

(๒) การทําแปง
(๓) การปนหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช
(๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช
(๕) การผสมแปงหรือเมล็ดพืช
(๖) การปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชใหเปนเสน แวน หรือแทง
๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแปง
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําขนมปงหรือขนมเคก
(๒) การทําขนมปงกรอบหรือขนมอบแหง
(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารจากแปงเปนเสน เม็ด หรือชิ้น

ที่ดินประเภท
ชนบทและ
อุตสาหกรรม
เกษตรกรรม
เฉพาะกิจ
หมายเหตุ
โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
ได ได
ได* ได* ได** *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๑ และ ๓.๓
**เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๑ ซึ่งไมใชฟน ขี้เลื่อย หรือแกลบเปนเชื้อเพลิง
และบริเวณหมายเลข ๓.๓

ได

ได

ได
ได

ได

ได

ได
ได

ได
ได

ได
ได
ได

ได
ได
ได

ได
ได
ได

ได ได* ได* ได** *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๑ และ ๓.๒
**เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๑ ซึ่งไมมีหมอไอน้ํา
ได* ได* ได* *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๓
ได* ได* ได* *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๓
ได* ได* ได* *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๓
ได* ได* ได* *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๓
ได* ได* ได* *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๓

ได ได ได* *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๑, ๓.๓ และ ๓.๔
ได ได ได* *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๑, ๓.๓ และ ๓.๔
ได* ได* ได** *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๑, ๓.๒ และ ๓.๓
**เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๑ และ ๓.๓

๖

ลําดับที่

ชุมชน

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓
๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากออย
บีช หญาหวาน หรือพืชอื่นที่ใหความหวาน
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําน้ําเชื่อม
(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของตนมะพราว
ตนตาลโตนด หรือพืชอื่น ๆ ซึ่งมิใชออย
๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก
ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๓) การทําโกโกผงหรือขนมจากโกโก
(๔) การทําช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือขนมจาก
ช็อกโกเลต
(๕) การทําเกกฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผง
จากพืชอื่น ๆ
(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไมอัดเม็ด
(๗) การเชื่อมหรือแชอิ่มผลไมหรือเปลือกผลไม
หรือการเคลือบผลไมหรือเปลือกผลไมดวยน้ําตาล

ได

ที่ดินประเภท
ชนบทและ
เกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓

ได
ได

ได

ได
ได

อุตสาหกรรม
เฉพาะกิจ
โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓

หมายเหตุ

ได* ได* ได* *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๓

ได* ได* ได* *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๓
ได* ได* ได* *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๓

ได

ได

ได

ได* ได* ได* *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๓

ได
ได

ได
ได

ได
ได

ได* ได* ได* *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๑ และ ๓.๓
ได* ได* ได* *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๑ และ ๓.๓

๗

ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ชุมชน

โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓
(๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม (Nuts) หรือการเคลือบ ได
ถั่วหรือเมล็ดผลไม (Nuts) ดวยน้ําตาล กาแฟ
โกโก หรือช็อกโกเลต
(๙) การทําหมากฝรั่ง
(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟ
ได
(๑๑) การทําไอศกรีม
ได ได
๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุง หรือเครื่อง
ประกอบอาหาร อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๑) การทําผงฟู
(๒) การทําเครื่องปรุงกลิ่น รส หรือสีของอาหาร
(๓) การทําแปงเชื้อ
(๕) การทํามัสตารด
(๖) การทําน้ํามันสลัด
ได
(๗) การบดหรือปนเครื่องเทศ
ได

ที่ดินประเภท
ชนบทและ
อุตสาหกรรม
เกษตรกรรม
เฉพาะกิจ
หมายเหตุ
โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
ได ได
ได* ได* ได* *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๑ และ ๓.๓

ได* ได* ได* *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๓
ได* ได* ได* *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๑ และ ๓.๓
ได* ได* ได* *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๑ และ ๓.๓

ได
ได

ได
ได

ได*
ได*
ได*
ได* ได* ได*
ได* ได* ได*
ได ได* ได* ได**

*เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๓
*เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๓
*เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๓
*เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๓
*เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๓
*เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๑ และ ๓.๓
**เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๑ ซึ่งไมใชฟน ขี้เลื่อย หรือแกลบเปนเชื้อเพลิง
และบริเวณหมายเลข ๓.๓

๘

ลําดับที่

ชุมชน

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

(๘) การทําพริกปน พริกไทยปน หรือเครื่องแกง

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด
ซอย บด หรือยอยน้ําแข็ง
๑๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตว
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําอาหารผสมหรืออาหารสําเร็จรูป
สําหรับเลี้ยงสัตว
(๒) การปนหรือบดพืช เมล็ดพืช กากพืช เนื้อสัตว
กระดูกสัตว ขนสัตว หรือเปลือกหอยสําหรับทํา
หรือผสมเปนอาหารสัตว
๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไมมี
แอลกอฮอล น้ําอัดลม หรือน้ําแร อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําน้ําดื่ม

โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓
ได

ได

ที่ดินประเภท
ชนบทและ
อุตสาหกรรม
เกษตรกรรม
เฉพาะกิจ
หมายเหตุ
โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
ได ได ได ได* ได* ได** *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๑ และ ๓.๓
**เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๑ ซึ่งไมใชฟน ขี้เลื่อย หรือแกลบเปนเชื้อเพลิง
และบริเวณหมายเลข ๓.๓
ได ได
ได ได* *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๑, ๓.๓ และ ๓.๔

ได

ได* ได* *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๑

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได ได* *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๑, ๓.๓ และ ๓.๔

๙

ลําดับที่

โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓

ที่ดินประเภท
ชนบทและ
เกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓

ได ได
ได ได
ได* ได*

ได ได
ได ได
ได* ได*

ได* ได* ได* *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๑ และ ๓.๔
ได* ได* ได* *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๑ และ ๓.๔
ได** ได** ได*** *เปนหัตถกรรมพื้นบาน
**เปนหัตถกรรมพื้นบาน เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๑ และ ๓.๔
***เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๑ ซึ่งเปนหัตถกรรมพื้นบานและไมมีการฟอก ยอมสี
และบริเวณหมายเลข ๓.๔ ซึ่งเปนหัตถกรรมพื้นบาน

ได

ได

ได

ได* ได* ได* *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๑ และ ๓.๔

ชุมชน

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๒๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากสิ่งทอ
ซึ่งมิใชเครื่องนุงหม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๑) การทําผลิตภัณฑจากสิ่งทอเปนเครื่องใชในบาน
(๔) การตบแตงหรือเย็บปกถักรอยสิ่งทอ
๒๕ โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมดวยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูก
ใหเปนปุยซึ่งมิใชเสื่อหรือพรมที่ทําดวยยางหรือพลาสติก
หรือพรมน้ํามัน
๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาขาย แห หรืออวน
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๒) การซอมแซมตาขาย แห หรืออวน และรวมถึงชิ้นสวน
หรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว
๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแตงกายซึ่งมิใช
รองเทา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การตัดหรือเย็บเครื่องนุงหม เข็มขัด ผาเช็ดหนา
ผาพันคอ เนกไท หูกระตาย ปลอกแขน ถุงมือ
ถุงเทาจากผา หนังสัตว ขนสัตว หรือวัสดุอื่น
(๒) การทําหมวก

อุตสาหกรรม
เฉพาะกิจ
โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓

หมายเหตุ

ได

ได

ได

ได

ได* ได* ได* *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๑ และ ๓.๔

ได

ได

ได

ได

ได* ได* ได* *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๑ และ ๓.๔

๑๐

ลําดับที่

ชุมชน

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓
๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะรอง หรือการแปรรูปไม
ดวยวิธีอื่นที่คลายคลึงกัน
(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหนาตาง บานหนาตาง
บานประตู หรือสวนประกอบที่ทําดวยไมของอาคาร
๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใชจากไมไผ หวาย
ฟาง ออ กก หรือผักตบชวา
๓๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากไม
หรือไมกอก อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๓) การแกะสลักไม
(๔) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม
๓๗ โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคาร
จากไม แกว ยาง หรืออโลหะอื่นซึ่งมิใชเครื่องเรือน
หรือเครื่องตกแตงภายในอาคารจากพลาสติกอัดเขารูป
และรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว
๓๙ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุจากกระดาษทุกชนิด
หรือแผนกระดาษไฟเบอร (Fibreboard)

ที่ดินประเภท
ชนบทและ
เกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

อุตสาหกรรม
เฉพาะกิจ
โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓

หมายเหตุ

ได

ได* *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๑, ๓.๒ และ ๓.๔

ได

ได* *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๑, ๓.๒ และ ๓.๔

ได ได* ได* ได* *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๑ และ ๓.๔

ได* ได* ได* *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๑ และ ๓.๔
ได* *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๑ และ ๓.๔
ได* *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๑, ๓.๒ และ ๓.๔

ได ได* ได* ได* *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๓ และ ๓.๔

๑๑

ลําดับที่

โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓

ที่ดินประเภท
ชนบทและ
เกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓

ได

ได

ชุมชน

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
(๑) การพิมพ การทําแฟมเก็บเอกสาร การเย็บเลม
ทําปก หรือตบแตงสิ่งพิมพ
(๒) การทําแมพิมพโลหะ
๔๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับปุย หรือสารปองกัน
หรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว (Pesticides) อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําปุย หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว
๔๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสบู เครื่องสําอาง
หรือสิ่งปรุงแตงรางกาย อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๑) การทําสบู วัสดุสังเคราะหสําหรับซักฟอก แชมพู
ผลิตภัณฑสําหรับโกนหนวด หรือผลิตภัณฑสําหรับ
ชําระลางหรือขัดถู
(๓) การทําเครื่องสําอางหรือสิ่งปรุงแตงรางกาย

(๔) การทํายาสีฟน

ได

ได

ได*

ได

ได

หมายเหตุ

ได ได* ได* ได** *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๑, ๓.๒ และ ๓.๔
**เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๑ และ ๓.๔
ได* *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๔

ได*

ได* ได*

อุตสาหกรรม
เฉพาะกิจ
โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓

*เฉพาะการทําปุยหมัก หรือปุยอินทรีย

ได** *เฉพาะที่ไดรับการสงเสริมเปนสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ
**เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๔ และเฉพาะที่ไดรับการสงเสริมเปนสินคาหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ
ได** ได** ได** *เฉพาะที่ไดรับการสงเสริมเปนสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ
**เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๔ และเฉพาะที่ไดรับการสงเสริมเปนสินคาหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ
ได* ได* ได* *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๔

๑๒

ลําดับที่

ชุมชน

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓
๔๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑเคมี
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๕) การทําเทียนไข
๕๑ โรงงานผลิต ซอม หลอ หรือหลอดอกยางนอกหรือยางใน
สําหรับยานพาหนะที่เคลื่อนที่ดวยเครื่องกล คน หรือสัตว
๕๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑพลาสติก
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําเครื่องมือ เครื่องใช เครื่องเรือน หรือเครื่องประดับ
และรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว
๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑเครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปนดินเผา ได*
หรือเครื่องดินเผา และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกลาว

๕๖ โรงงานผลิตอิฐ กระเบื้อง หรือทอสําหรับใชในการกอสราง
เบาหลอมโลหะ กระเบื้องประดับ (Architectural
Terracotta) รองในเตาไฟ ทอหรือยอดปลองไฟ
หรือวัตถุทนไฟจากดินเหนียว

ที่ดินประเภท
ชนบทและ
เกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓

ได
ได* ได*

ได

อุตสาหกรรม
เฉพาะกิจ
โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓

หมายเหตุ

ได* *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๔
*เฉพาะการซอม

ได

ได* ได* ได* ได** ได** ได** *เฉพาะการทําผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผา หรือเครื่องดินเผา และรวมถึงการเตรียม
วัสดุเพื่อการดังกลาว
**เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๑ และ ๓.๒ และเฉพาะการทําผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผา
หรือเครื่องดินเผา และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกลาว
ได ได ได* ได* ได* ได* *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๑, ๓.๒, ๔.๑ - ๔.๔, ๔.๖, ๔.๙, ๔.๑๑
และ ๔.๑๓ - ๔.๑๖

๑๓

ลําดับที่

ชุมชน

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓
๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑอโลหะ
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําผลิตภัณฑคอนกรีต ผลิตภัณฑคอนกรีตผสม
ผลิตภัณฑยิปซัม หรือผลิตภัณฑปูนปลาสเตอร
๖๑ โรงงานดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใช
ที่ทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลา และรวมถึงสวนประกอบ
หรืออุปกรณของเครื่องมือหรือเครื่องใชดังกลาว
๖๒ โรงงานดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องเรือนเครื่องตบแตง
ภายในอาคารที่ทําจากโลหะหรือโลหะเปนสวนใหญ
และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องเรือน
หรือเครื่องตบแตงดังกลาว
๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะสําหรับใช
ในการกอสรางหรือติดตั้ง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๑) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางสะพาน
ประตูน้ํา ถังน้ํา หรือปลองไฟ

ที่ดินประเภท
ชนบทและ
เกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓

ได*
ได

ได ได*

ได

ได ได*

ได

ได

ได

อุตสาหกรรม
เฉพาะกิจ
โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓

หมายเหตุ

ได** ได** *เฉพาะผลิตภัณฑคอนกรีตผสม
**เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๑ และเฉพาะผลิตภัณฑคอนกรีตผสม
ได* ได* ได** *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๑, ๓.๒, ๓.๔, ๔.๕, ๔.๗, ๔.๘, ๔.๑๐, ๔.๑๒
และ ๔.๑๗ - ๔.๒๕
**เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๑ และ ๓.๔
ได* ได* ได* *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๑, ๓.๔, ๔.๕, ๔.๗, ๔.๘, ๔.๑๐, ๔.๑๒
และ ๔.๑๗ - ๔.๒๕

๑๔

ลําดับที่

ได
ได

ที่ดินประเภท
ชนบทและ
อุตสาหกรรม
เกษตรกรรม
เฉพาะกิจ
หมายเหตุ
โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
ได ได
ได* ได* ได** *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๑ และ ๓.๒
**เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๑
ได ได ได
ได ได*
*เฉพาะบริเวณหมายเลข ๔.๕, ๔.๗, ๔.๘, ๔.๑๐, ๔.๑๒ และ ๔.๑๗ - ๔.๒๕

ได

ได ได*

ได
ได

ได
ได

ชุมชน

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

(๒) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางอาคาร
(๓) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการตอเรือ
(๔) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการสรางหรือซอม
หมอน้ํา
(๕) การทําสวนประกอบสําหรับใชกับระบบเครื่องปรับอากาศ
๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะ
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๙) การทําเครื่องใชเล็ก ๆ จากโลหะ
(๑๐) การทําผลิตภัณฑโลหะสําเร็จรูปดวยวิธีเคลือบ
หรือลงรัก (Enamelling Japanning or
Lacquering) ชุบ หรือขัด
(๑๒) การตัด พับ หรือมวนโลหะ
(๑๓) การกลึง เจาะ ควาน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะ
ทั่วไป
๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซม เครื่องยนต
เครื่องกังหัน และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของ
เครื่องยนตหรือเครื่องกังหันดังกลาว

โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓
ได

ได
ได
ได

ได
ได
ได

*เฉพาะบริเวณหมายเลข ๔.๕, ๔.๗, ๔.๘, ๔.๑๐, ๔.๑๒ และ ๔.๑๗ - ๔.๒๕

ได* ได** *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๑, ๓.๒ และ ๓.๔
** เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๑ และ ๓.๔
ได ได* ได* ได * ได** *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๑, ๓.๒, ๔.๕, ๔.๗, ๔.๘, ๔.๑๐, ๔.๑๒
และ ๔.๑๗ - ๔.๒๕
**เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๑

๑๕

ลําดับที่

ชุมชน

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓
ได

๖๖ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักร
สําหรับใชในการกสิกรรมหรือการเลี้ยงสัตว และรวมถึง
สวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องจักรดังกลาว
๖๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องจักร สวนประกอบ
หรืออุปกรณของเครื่องจักรสําหรับประดิษฐโลหะหรือไม
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรสําหรับโรงเลื่อย
ได
ไส ทําเครื่องเรือนหรือทําไมวีเนียร
(๒) การดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องกลึง เครื่องควาน
ได
เครื่องเจาะ เครื่องกัด (Milling Machines) เครื่องเจียน
เครื่องตัด (Shearing Machines) หรือเครื่องไส
(Shaping Machines)
(๗) การดัดแปลง หรือซอมแซมแบบ (Dies) หรือเครื่องจับ
(Jigs) สําหรับใชกับเครื่องมือกล

ที่ดินประเภท
ชนบทและ
อุตสาหกรรม
เกษตรกรรม
เฉพาะกิจ
หมายเหตุ
โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
ได ได ได* ได* ได* ได** *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๑, ๓.๒, ๔.๕, ๔.๗, ๔.๘, ๔.๑๐, ๔.๑๒
และ ๔.๑๗ - ๔.๒๕
**เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๑

ได
ได

ได

ได* ได* ได* *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๔
ได* ได* ได* *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๑ และ ๓.๔

ได* ได* ได* *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๑

๑๖

ลําดับที่

ชุมชน

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓
๖๘ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักร
สําหรับอุตสาหกรรมกระดาษ เคมี อาหาร การปนทอ
การพิมพ การผลิตซีเมนตหรือผลิตภัณฑดินเหนียว
การกอสราง การทําเหมืองแร การเจาะหาปโตรเลียม
หรือการกลั่นน้ํามัน และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณ
ของเครื่องจักรดังกลาว
๖๙ โรงงานดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องคํานวณ เครื่องทําบัญชี ได
เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับใชใน
การคํานวณชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาลอก หรือเครื่อง
อิเล็กทรอนิกสสําหรับปฏิบัติกับขอมูลที่เกี่ยวของกัน
หรืออุปกรณ (Digital or Analog Computers or
Associated Electronic Data Processing Equipment
or Accessories) เครื่องรวมราคาของขาย (Cash Registers)
เครื่องพิมพดีด เครื่องชั่งซึ่งมิใชเครื่องชั่งที่ใชในหองทดลอง
วิทยาศาสตร เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใชเครื่องอัดสําเนาดวย
การถายภาพ และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของ
ผลิตภัณฑดังกลาว

ที่ดินประเภท
ชนบทและ
เกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓

ได

อุตสาหกรรม
เฉพาะกิจ
หมายเหตุ
โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓
ได* ได* ได* *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๓ และเฉพาะดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักร
สําหรับอุตสาหกรรมอาหาร และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของ
เครื่องจักรดังกลาว

ได* ได* ได* *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๑ และ ๓.๔

๑๗

ลําดับที่

ชุมชน

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓
ได ได

๗๐ โรงงานดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องสูบน้ํา
เครื่องอัดอากาศหรือกาซ เครื่องเปาลม เครื่องปรับหรือ
ถายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตูเย็นหรือเครื่องประกอบ
ตูเย็น เครื่องขายสินคาอัตโนมัติ เครื่องลาง ซัก ซักแหง
หรือรีดผา เครื่องเย็บ เครื่องสงกําลังกล เครื่องยก ปนจั่น
ลิฟต บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร รถพวงสําหรับ
ใชในการอุตสาหกรรม รถยกซอนของ (Stackers) เตาไฟ
หรือเตาอบสําหรับใชในการอุตสาหกรรมหรือสําหรับใช
ในบานแตผลิตภัณฑนั้นตองไมใชพลังงานไฟฟา และรวมถึง
สวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดงกลาว
๗๑ โรงงานดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ
ได
ที่ระบุไวในลําดับที่ ๗๐ เฉพาะที่ใชไฟฟา เครื่องยนตไฟฟา
เครื่องกําเนิดไฟฟา หมอแปลงแรงไฟฟา เครื่องสับหรือ
บังคับไฟฟา เครื่องใชสําหรับแผงไฟฟา เครื่องเปลี่ยนทาง
ไฟฟา เครื่องสงหรือจําหนายไฟฟา เครื่องสําหรับใชบังคับ
ไฟฟา หรือเครื่องเชื่อมไฟฟา

ที่ดินประเภท
ชนบทและ
อุตสาหกรรม
เกษตรกรรม
เฉพาะกิจ
หมายเหตุ
โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
ได
ได* ได* ได* *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๑ และ ๓.๔

ได

ได* ได* ได* *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๑ และ ๓.๔

๑๘

ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๗๒ โรงงานดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องรับวิทยุ
เครื่องรับโทรทัศน เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง
เครื่องเลนแผนเสียง เครื่องบันทึกคําบอก เครื่องบันทึกเสียง
ดวยเทป เครื่องเลนหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน)
แผนเสียง เทปแมเหล็กที่ไดบันทึกเสียงแลว เครื่องโทรศัพท
หรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไมมีสาย เครื่องสงวิทยุ เครื่องสง
โทรทัศน เครื่องรับสงสัญญาณหรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร
ผลิตภัณฑที่เปนตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวของ
(Semi - Conductor or Related Sensitive Semi Conductor Devices) คาปาซิเตอรหรือคอนเดนเซอร
อิเล็กทรอนิกสชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได (Fixed or
Variable Electronic Capacitors or Condensers)
เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป
หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย และรวมถึงการผลิตอุปกรณ
หรือชิ้นสวนสําหรับใชกับเครื่องอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
๗๓ โรงงานดัดแปลงเครื่องมือหรือเครื่องใชไฟฟาที่ไมไดระบุไว
ในลําดับใด และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของ
ผลิตภัณฑดังกลาว

ชุมชน
โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓
ได ได

ที่ดินประเภท
ชนบทและ
อุตสาหกรรม
เกษตรกรรม
เฉพาะกิจ
หมายเหตุ
โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
ได
ได* ได* ได* *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๑ และ ๓.๔

ได

ได* ได* ได* *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๑ และ ๓.๔

๑๙

ลําดับที่

โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓

ที่ดินประเภท
ชนบทและ
เกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓

ได

ได

ชุมชน

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๗๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การตอ ซอมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอูตอเรือ
นอกจากเรือยาง
(๓) การเปลี่ยนแปลงหรือรื้อทําลายเรือ
๗๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับรถไฟ รถรางไฟฟา
หรือกระเชาไฟฟา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๑) การดัดแปลง หรือซอมแซมรถที่ใชในการรถไฟ
รถรางไฟฟา หรือกระเชาไฟฟา
๗๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับรถยนตหรือรถพวง
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การสราง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพ
รถยนตหรือรถพวง
๗๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต
จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การสราง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพ
จักรยานยนต จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ

อุตสาหกรรม
เฉพาะกิจ
โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓

หมายเหตุ

ได
ได*

*เฉพาะบริเวณหมายเลข ๔.๑ - ๔.๔, ๔.๖, ๔.๙, ๔.๑๑ และ ๔.๑๓ - ๔.๑๖

ได* ได* ได* *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๑ และ ๓.๔

ได* ได* ได* *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๑

ได* ได* ได* *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๑

๒๐

ลําดับที่

ชุมชน

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓
๗๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอากาศยาน
หรือเรือโฮเวอรคราฟทอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๑) การสราง ประกอบ ดัดแปลง ซอมแซม หรือเปลี่ยนแปลง
สภาพอากาศยานหรือเรือโฮเวอรคราฟท
๘๐ โรงงานดัดแปลง หรือซอมแซมลอเลื่อนที่ขับเคลื่อนดวย
แรงคนหรือสัตวซึ่งมิใชจักรยาน และรวมถึงสวนประกอบ
หรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว
๘๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใชหรือ
อุปกรณวิทยาศาสตรหรือการแพทย อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณ
วิทยาศาสตรที่ใชในหองทดลองหรืออุปกรณที่ใช
ในการชั่ง ตวง วัด หรือบังคับควบคุม
๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน
นาก หรืออัญมณี อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๑) การทําเครื่องประดับโดยใชเพชร พลอย ไขมุก
ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี

ที่ดินประเภท
ชนบทและ
เกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓

อุตสาหกรรม
เฉพาะกิจ
โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓

หมายเหตุ

ได* ได* ได* *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๑ และ ๓.๔
ได

ได

ได* ได* ได** *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๑, ๓.๒ และ ๓.๔
**เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๑ และ ๓.๔

ได

ได

ได* ได* ได* *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๑ และ ๓.๔

ได

ได

ได

ได

ได* ได* ได* *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๑ และ ๓.๔

๒๑

ลําดับที่

โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓
ได ได

ที่ดินประเภท
ชนบทและ
อุตสาหกรรม
เกษตรกรรม
เฉพาะกิจ
หมายเหตุ
โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
ได ได
ได* ได* ได* *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๑ และ ๓.๔

ได

ได

ได

ได

ได
ได

ได* ได* ได* *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๔
ได* ได* ได* *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๔

ได* ได*

ได** ได** ได*** *เฉพาะการผลิตสินคาพื้นเมืองหรือของชํารวย
**เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๑, ๓.๒ และ ๓.๔ และเฉพาะการผลิตสินคาพื้นเมือง
หรือของชํารวย
***เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๑ และ ๓.๔ และเฉพาะการผลิตสินคาพื้นเมืองหรือ
ของชํารวย

ชุมชน

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

(๒) การทําเครื่องใชดวยทองคํา ทองขาว เงิน นาก
หรือกะไหลทอง หรือโลหะที่มีคา
(๓) การตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี
(๔) การเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอื่น ๆ
(๕) การทําดวงตราหรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณ
หรือเหรียญอื่น
๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเลน เครื่องมือ
หรือเครื่องใชที่มิไดระบุไวในลําดับอื่น อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําเครื่องเลน
(๓) การทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับ
สําหรับการแสดง
(๔) การทํารม ไมถือขนนก ดอกไมเทียม ซิป กระดุม
ไมกวาด แปรง ตะเกียง โปะตะเกียงหรือไฟฟา
กลองสูบยาหรือกลองบุหรี่ กนกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก

ได
ได

ได* ได*

ได
ได*

ได* ได* ได* *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๑ และ ๓.๔
ได*
*เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๑, ๔.๕, ๔.๗, ๔.๘, ๔.๑๐, ๔.๑๒ และ ๔.๑๗ - ๔.๒๕
ได*
ได* *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๑, ๓.๔, ๔.๕, ๔.๗, ๔.๘, ๔.๑๐, ๔.๑๒
และ ๔.๑๗ - ๔.๒๕

๒๒

ลําดับที่

ชุมชน

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

(๕) การทําปาย ตรา เครื่องหมาย ปายติดของ
หรือเครื่องโฆษณาสินคา ตราโลหะหรือยาง แมพิมพ
ลายฉลุ (Stencils)
(๖) การทําแหคลุมผม ชองผม หรือผมปลอม
(๗) การทําผลิตภัณฑจากวัสดุเหลือใชที่มิไดระบุไวใน
ลําดับใด
๘๘ โรงงานผลิตพลังงานไฟฟา
๙๐ โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําใหบริสุทธิ์ หรือจําหนายน้ํา
ไปยังอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม
๙๑ โรงงานบรรจุสินคาในภาชนะโดยไมมีการผลิต
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การบรรจุสินคาทั่วไป
๙๒ โรงงานหองเย็น
๙๓ โรงงานซอมรองเทาหรือเครื่องหนัง
๙๔ โรงงานซอมเครื่องมือไฟฟาหรือเครื่องใชไฟฟาสําหรับใช
ในบานหรือใชประจําตัว

โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓
ได ได

ได
ได

ที่ดินประเภท
ชนบทและ
อุตสาหกรรม
หมายเหตุ
เกษตรกรรม
เฉพาะกิจ
โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
ได
ได* ได* ได** *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๑, ๓.๒ และ ๓.๔
**เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๑ และ ๓.๔
ได
ได

ได* ได* ได* *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๔
ได

ได

ได

ได
ได

ได
ได

ได
ได

ได* *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๑, ๓.๓ และ ๓.๔
ได* *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๑, ๓.๓ และ ๓.๔

ได* ได ได** *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๑ และ ๓.๒
**เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๑, ๓.๓ และ ๓.๔
ได
ได* ได* *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๑ และ ๓.๓
ได*
*เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๑ และ ๓.๔
ได* ได**
*เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๑, ๓.๒ และ ๓.๔
**เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๔

๒๓

ลําดับที่

โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓

ที่ดินประเภท
ชนบทและ
เกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓

ได

ได

ได* *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๑, ๓.๒ และ ๓.๔

ได

ได

ได* *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๑, ๓.๒ และ ๓.๔

ได

ได

ได* *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๑, ๓.๒ และ ๓.๔
*เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๑, ๓.๒ และ ๓.๔
*เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๑ และ ๓.๔

ชุมชน

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนดวย
เครื่องยนต รถพวง จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ
หรือสวนประกอบของยานดังกลาว อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การซอมแซมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต
หรือสวนประกอบของยานดังกลาว
(๒) การซอมแซมรถพวง จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ
หรือสวนประกอบของยานดังกลาว
(๓) การพนสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต
(๔) การลางหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต
๙๖ โรงงานซอมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับ
ที่ทําดวยเพชร พลอย ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี
๙๗ โรงงานซอมผลิตภัณฑที่มิไดระบุการซอมไวในลําดับใด
๙๘ โรงงานซักรีด ซักแหง ซักฟอก รีด อัด หรือยอมผา
เครื่องนุงหม พรม หรือขนสัตว

อุตสาหกรรม
เฉพาะกิจ
โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓

หมายเหตุ

ได
ได

ได
ได

ได*
ได*

ได
ได

ได
ได

ได* ได* ได* *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๑ และ ๓.๔
ได* ได* ได** *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๑ และ ๓.๔
** เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๑ ซึ่งไมมีการฟอก ยอมสี และบริเวณหมายเลข ๓.๔

๒๔

ลําดับที่

ชุมชน

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓
๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแตงหรือเปลี่ยนแปลง
คุณลักษณะของผลิตภัณฑหรือสวนประกอบของผลิตภัณฑ
โดยไมมีการผลิต อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๓) การลงรักหรือการประดับตกแตงดวยแกว กระจก
ได
มุก ทอง หรืออัญมณี
๑๐๑ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste
Treatment Plant)
๑๐๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตและหรือ
จําหนายไอน้ํา (Steam Generating)
๑๐๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝงกลบ
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่มีลักษณะและคุณสมบัติ
ตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕)
ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

ที่ดินประเภท
ชนบทและ
เกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓

อุตสาหกรรม
เฉพาะกิจ
โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓

หมายเหตุ

ได
ได

ได

ได* *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๑, ๓.๓ และ ๓.๔
ได* *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๑

ได

ได* *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๑

๒๕

ลําดับที่

ชุมชน

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓
๑๐๗ โรงงานผลิตแผนซีดี (ผลิตภัณฑที่ใชสําหรับบันทึกขอมูล เสียง
หรือภาพในรูปของอิเล็กทรอนิกสและสามารถอานได
โดยใชเครื่องมือที่อาศัยแหลงแสงที่มีกําลังสูง เชน
แสงเลเซอร) แผนเสียง แถบบันทึกภาพ แถบบันทึกเสียง
และแถบบันทึกภาพและเสียง ทั้งนี้ ไมวาจะอยูในรูปของ
ผลิตภัณฑที่ไดมีการบันทึกขอมูลไวแลว หรือมีการบันทึกซ้ํา
ไดอีกหรือยังมิไดมีการบันทึกขอมูล
หมายเหตุ

ลําดับที่
ได
ได* ได** และได***
โรงงานจําพวกที่

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ที่ดินประเภท
ชนบทและ
เกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓
ได

อุตสาหกรรม
เฉพาะกิจ
โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓
ได* *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๑

ลําดับที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
สามารถประกอบกิจการโรงงานไดภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยโรงงาน
สามารถประกอบกิจการโรงงานไดภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยโรงงาน ตามเงื่อนไขในหมายเหตุ
จําพวกโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

หมายเหตุ

แผนที่ทายกฎกระทรวง
ใหใชบงั คับผังเมืองรวมจังหวัดปทุมธานี
พ.ศ. 2558
มาตราสวน 1 :100,000
0

6 45

50

55

60

65

70

10 กิโลเมตร

5

75

80

85

90

95

ไปอ

ําเภ

ี

ศร

ยา

งแค

ําเภ

นอ

ค

ไปอ

ําเภ

อห

องแ
อหน

คร

ไปอ
ําเภ

ระน

อ พระนค

อพ

อยุธ

10

05
งค
อแก

อย

ําเภ

ไปอ

งค
อแก

อย

80

ไปอ

ยุธ
ย

เภ
อํา

ร ศรอี

ไป

ยุ ธ ย า

แ ม นํ้า น อ ย

ไปอําเภอพระนครศรีอยุธยา

ไห

ค ร ศ รี อ

อผัก

านมา
ไปสถานีรถไฟบ า
ยุธย

ศ รี อ

ะ

อพระน

ําเภ
ไปอ

อําเภอเสนา

นคร

พร

ตะวั น ออก

75

ไปอํา เภอ

ไ ป อํ า เ ภ

ตะวั น ตก
ใต

อําเภอวิหารแดง

อําเภอวังนอย

จังหวัดสระบุรี

อําเภอบานนา

อําเภอบางปะอิน

75

ตําบลศาลาครุ

ศาลากลางจังหวัด
ทีว่ า การอําเภอ

60

พ ร า ว

65

ค ล อ ง สิ บ สี่

ค ล อ ง สิ บ ส า ม

ทางหลวงชนบท ปท.3026

ทางหลวงชนบท ปท.3024

นสรา ง
ไปอาํ เภอบา

ตําบลพืชอุดม

หมายเลข 3312
ิ
น
ด

น
ผ
แ
ง
ว
ล
ห
ง
ทา
า ส า ย ล า ง

จังหวัดฉะเชิงเทรา

75

80

เขตคลองสามวา
85

90

95

เขตหนองจอก

กรุงเทพมหานคร
7 00

05

ไปเขตลาดกระบ
งั

อําเภอลําลูกกา

เขตสายไหม

45

อําเภอบางนํ้าเปรี้ยว

คลองหกว

ที่วาการอําเภอลําลูกกา

50

ทางหลวงชนบท ปท.3011

ตําบลลําไทร

ทางหลวงชนบท ปท.4012

ตําบลบึงทองหลาง

ทางหลวงชนบท ปท.3015

ตําบลลําลูกกา

ตําบลบึงคําพรอย

ทางหลวงชนบท ปท.3
076

ตําบลรังสิต

ตําบลลาดสวาย

70

ทางหลวงชนบท ปท.3033

ค ล อ ง เ จ็ ด

ทางหลวงชนบท ปท.3008

ทางหลวงแผน ดินหมายเลข 352

คลองหก

ทางหลวงชนบท ปท.3010

ค ล อ ง ห า

ทางหลวงชนบท ปท.3007

ตําบลลําผักกูด

ทางหลวงชนบท ปท.3009

ตําบลคูคต

ห ม

เขตดอนเมือง

60

55

ไปเขตลาดก
ระบงั

าย
ุบ ี ดนิ หม
ร
นท งแผน
น
ง
เมอื งหลว
อ
าํ เภ ทา
อ
ไป

305
ข
ล
เ
ย
า
ดนิ หม

น
ผ
แ
ลวง
ทางห

ไปเขตลาดกระบงั

บ า น ใ

ค ล อ ง สี่

ทางหลวงชนบท ปท. 3005

ค ล อ ง ห นึี่ ง

กร
ประชา
ปรม
คลองเ

งหล ตําบลบางพูน
ตําบลประชาธิปตย
วง
6
4
3
ข
ล
เ
แผน ดนิ หมาย

ตําบลบางขะแยง ตําบลบานใหม
คลอง

ก
รนาย
ค
น
ง
อื
ภอเม
เ
ํ
า
อ
ไป

ตําบลบึงคอไห

อําเภอธัญบุรี

ตําบลบึงยี่โถ

ง ทา

ข 345
ล
เ
ย
า
ม
แผน ดนิ ห
ง
ว
ล
ห
ง
ทา
ตําบลหลักหก

จังหวัดนครนายก

ตําบลบึงนํ้ารักษ

ทางหลวงชนบท ปท.3019

ค ล อ ง วั ด ศ า ล า แ ด ง

น

ที่วาการอําเภอธัญบุรี

ไปเขตมีนบุรี

สาธารณะ

65

อําเภอคลองหลวง

ทางหลวงช
นบท ปท.3
004

ตําถนบลบางกะดี
น

ลา

บาง

ว
หล

ตําบลบึงบอน

70

อําเภอองครักษ

ตําบลบึงบา

ตําบลบึงสนั่น

ไปเขต
บางเข
น

สั ง

อง

ทางหลวงชนบท ปท.4002

อําเภอหนองเสือ

ที่วาการอําเภอคลองหลวง

ทางหลวงชนบท ปท.3017

วั ด

คล

ทางหลวงชนบท ปท.4001

ตําบลคลองสาม

ไปเ
ขต
บา
งเข
น

1540000 m.N.

ไปอาํ เภ
อบางใ
หญ
55

ด

เขตทหาร
ทางหลวง ถนน ซอย
ทางรถไฟ
แมนาํ้ คลอง หวย
อางเก็บนํา้ หนอง บึง
คลองสงนํา้ คลองระบายนํา้

ู วั
งค

แนวเขตผังเมืองรวม
เขตจังหวัด
เขตอําเภอ
เขตตําบล เขตองคการบริหารสวนตําบล

บา

50

อง

645000 m.E.

อําเภอปากเกร็ด

อง

ไปอ
เลข
าํ เภ
306
อเม
อื งน
นทบ
รุ ี

คล

45
มายเลข 3
ห
ิ
น
ด

น
ผ
แ
ทางหลวง

จังหวัดนนทบุรี

คล

ตําบลบางเดื่อ

ไปเข
ตบา
งเขน

เ ด่ ื อ
ถนน
สาธ
ารณ
ะ

ไปส
ถาน
รี ถไฟ
หลกั
สี่

คลองบาง

ตําบลบานกลาง

ทางหลวงแผน ดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)

ตําบลบางหลวง

เ ชี ย ง ร า ก

ต

ะปา

พ ธ์ิ ใ

ตําบลบางปรอก

คลองปร

ง บ า จังหวัดปทุมธานี
งโ

ตําบลบางคูวัด

อําเภอบางบัวทอง

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 347
ยี งราก)
ทางพเิ ศษอุดรรถั ยา(บางพูน-เช

ะ
รณ
ธา
สา

อง

คลอ

อําเภอเมืองปทุมธานี

ตําบลคลองพระอุดม

340
ลข
ายเ
หม
น ดนิ
งแผ
หลว
ทาง

อําเภอไทรนอย

เครือ่ งหมาย

ง
ตําบลบางโพธิ์เหนือ
ม
ลอ
นํ้า อ อ
ค
ที่วาการอําเภอเมืองปทุมธานี
คลอง
ตําบลกระแชง
ตําบลบางพูด
ตําบลคูบางหลวง
ตํ
า
บลบ
า
นกระแชง
ห
ตําบลบานฉาง
ทาง ลว
ง
ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
ตําบลสวนพริกไทย

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 30
7

ตําบลลาดหลุมแกว

3413

อุ ด ม
คล

แก

คลองพระ

งสะ

ง
ลอ
ค
ยา
ตําบลเชียงรากใหญ

ข 346
ยเล
มา
นิ ห
น ด
แผ

งบา

ช

คลอ

50

ทางหล
วง

น

ระ

ตําบลคลองสี่

ตําบลหนองสามวัง

ที่วาการอําเภอหนองเสือ

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3214

บ า น

อุ ด ม

ที่วาการอําเภอลาดหลุมแกว

ไปอําเภอบางเลน

45

คลองพระ

ผน ดนิ
แ
ง
ว
ล
ทางห

อ
ขน

ะ

ตําบลหนาไม

อําเภอลาดหลุมแกว

ตําบลสามโคก

าพ

รณ

ตําบลคูขวาง

ตําบลระแหง

ตก
ั
น
ว
เลข
ตะ
ย
น
า

า
ทางค ล อ
หม
กด
ิ
น
หลว ง ค ตําบลคลองควาย
ษ
ด
ิ
เ
าภ
แผน
ค ล งชน ว า ย
น
ง
จ
ว
อ ง บท
ล
ญ
บ า ปท
างห ตําบลบานงิ้ว
(9 กา
ท
ง เ ต .4
ย 013
เลข
ย
า
ตําบลบานปทุม
หม อําเภอสามโคก
ษ
ศ
ิ
เ
พ
แ
ง
ม น
ลว
้ํ า เ
ทางห
ที่วาการอําเภอสามโคก
จ

ธา

ธา

ตําบลบางกระบื
อ ตําบลเชียงรากนอย
)

ลวงแผนดินหมายเลข 3111
ทางห

น
งเล
อบา
าํ เภ
ไปอ

าโย

ตําบลทายเกาะ

ะ

สา

ะมห

นบ
ทป
ท.3
014

สร

3309

พ ตําบลบางเตย
ทาง
หล ธิ์ เ ห น
วงช
ือ

งหลวง

งโ

ตําบลคลองสอง

อง

งพร

บา

อง

คล

คลอ

ตําบลบอเงิน

คล

หม
ายเ
ลข
346

คลองบา

ค ล อ ง ส ง นํ้า

60

อง

ตําบลคลองหก
ตําบลคลองหา

อก )
วนั อ
นตะ
กดา
าภเิ ษ
ญจน
( กา

ตําบลคลองหนึ่ง
คล

คลองสาม

คล

อย

ถนนเลียบคลองระบายนํา้ ที่ 3 ฝง ตะวันตก

องเช

ากน
ียงร

คลองสอง

นือ

อําเภอลาดบัวหลวง

ข9
ายเล
ษหม
งพเิ ศ
หลว
ทาง

ทางรถไฟสายเห

65

คลองแปด

ตําบลคลองเจ็ด ตําบลบึงชําออ

ค ล อ ง สิ บ ส อ ง

น

ทางหลวงชนบท ปท.3022

องร

ค ล อ ง สิ บ เ อ็ ด

คล

พั ฒ
ะ พี

ค ล อ ง สิ บ

า

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3261

ระย

ไปเขตลาดกระบัง

70

าพ

ตําบลบึงกาสาม

ค ล อ ง เ ก า

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เลข
ย
า
นิ หม
ด

น
วงแผ
ล
ห
ทาง

ค ล อ ง เ ก า

แ ม น
้ํ า เ จ

ตําบลนพรัตน

ธนิ )
ย
โ
พหล
น
น
1 (ถ

ไปเขตมนี บุรี

อําเภอบางไทร

55

7 00

า

เหนื อ

80

2.5

15 40

10

ผังเมืองรวมจังหวัดปทุมธานี

( นายพิชยั อุทยั เชฏฐ )
ผูอ าํ นวนการสํานักผังประเทศและผังภาค

( นายมณฑล สุดประเสริฐ )
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดปทุมธานี
พ.ศ. 2558
มาตราสวน 1 : 100,000
2.5

0

65

60

70

95

90

7 00

ไปอ

ี

ําเภอ

ศร

ไปอ

คร

งแค
อห

ําเภ

ําเภ

ะน

ยา

ไปอํา

นอ

ค
องแ

พร

อหน

เภอ

พระนครศ

อํ า

อยุธ

เภ

งค
อแก

อย

เภ
ไปอํา

อําเภอบานนา

ที่ดินประเภทชุมชน
ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา
ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
ที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา
ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา

70

ไปเขต

2.11

85

90

ค ล อ ง สิ บ สี่

ทางหลวงชนบท ปท.3033

ค ล อ ง สิ บ ส า ม

ทางหลวงชนบท ปท.3024

ค ล อ ง สิ บ ส อ ง

1,000 ม.

95

ข 3312

า ย ล า ง

900 ม. 600 ม.

ทางหลวงชนบท ปท.4012

ค ล อ ง เ ก า

1.25

ตําบลลําไทร

ทางหลวงชนบท ปท.3015

4,210 ม.

ทางหลวงชนบท ปท.3
2,700 ม.

150 ม.

คลองหกวาส

4.23

1,300 ม. 800 ม.

ินหมายเล
ทางหลวงแผนด

400 ม.

2.10
1.26
เทศบาลตําบลลําลูกกา 1,450 ม.
หลักเขตที่ 3

4.19

4.24

ตําบลพืชอุดม

55

50

ไปอําเภอบา

นสราง

45

1.24

อําเภอบางนํ้าเปรี้ยว

จังหวัดฉะเชิงเทรา

เขตหนองจอก

กรุงเทพมหานคร
7 00

ร ะ บั ง

ทางหลวงชนบท ปท.3008

076

เขตคลองสามวา

3,000 ม.

2.8

1,000 ม.

ทางหลวงชนบท ปท.3026

คลองแปด
1,200 ม.

1,070 ม.

หลักเขตที่ 4

ตําบลบึงทองหลาง

ไปเขตลาดก

บางเข

542 ม.

น
งเข
บา
ขต

80

ค ล อ ง เ จ็ ด

ชนบท ปท

อําเภอลําลูกกา

น

75

ทางหลวง

4.25

ไปเ

ไปเข

ตบา

งเขน

642 ม.

เขตสายไหม

ทางหลวงชนบท ปท.3007

คลองหก

หลักเขตที่ 1

60

ตําบลบึงคอไห

ไปเขตลาดกระบัง

สี่
หลัก
ีรถไฟ

ถาน
ไปส

ไปอ

65

ทางหลวงชนบท ปท.3010

1,170 ม.

ุรี
นทบ

ืองน

เขตดอนเมือง

ตําบลลําลูกกา 4.20

เ มื อ

ก

เทศบาลเมืืองสนั่นรักษ
ข 305
1.15 ินหมายเล
หลักเขตที่ 3
ด
น

ผ
ลวงแ
ทางห

หลักเขตที่ 3 หลักเขตที่ 4

900 ม.

หลักเขตที่ 2

ตําบลลาดสวาย
2.9

ําเภ

อเม

าย

4.22

ตําบลบึงสนั่น

เภอ
ไปอํา

นาย
งนคร

4.17

1,000 ม.

900 ม.

สนามกีฬากองทัพอากาศ(ธูปะเตมีย)

ห ม

1.19

.3004

ทางหลวงชนบท ปท.3017

ม.

ตําบลบึงคําพรอย

หลักเขตที่ 1

หลักเขตที่ 2

ตําบลบึงนํ้ารักษ

1.13

65

จังหวัดนครนายก

หลักเขตที่ 3

.

3.3

ไปเขตมีนบุรี

250

1.22

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 352

ค ล อ ง สี่

หลักเขตที่ 4

900 ม. 1,000 ม.

3.4

ตําบลรังสิต

ทางหลวงชนบท ปท.3017

967 ม.
1650 ม.

ตําบลคูคต

1.14

อําเภอธัญบุรี

2.5

ตําบลประชาธิปตย

หลักเขตที่ 4

70

อําเภอองครักษ

1.9

200 ม

ตําบลลําผักกูด

หลักเขตที่ 1

800 ม.

1,200 ม.

ถนนสาธารณะ

900 ม.

ทางหลวงชนบท ปท. 3005

ค ล อ ง ห นึี่ ง

1230 ม.

งหล ตําบลบางพูน
6
วง
แผน ดินหมายเลข 34

อําเภอหนองเสือ

1.12

ตําบลบึงบอน

เทศบาลตําบลธัญบุรี

ทางหลวงชนบท ปท.4002

ตําบลบึงบา

3.2

ตําบลบึงยี่โถ

306
เลข

60

ุรี ดินหม
บ
นท แผน
น
ง
ง
เอ มือ งหลว
ภ า
อํ า เ ท

ค ล อ ง ห า

คลองสาม

ถนนเลียบคลองระบายนํ้าที่ 3 ฝงตะวันตก

คลองสอง

2,500 ม.

4,000 ม.

ร
ระชาก
ปรมป
คลองเ

ก
เ ชี ย ง ร า

คลองปร

ะปา

300 ม.

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 307

4,700 ม.
6,300 ม.
6,700 ม.

พ ร า ว

ะ

รณ

ธา

สา

500
ม.

หญ
อบางใ

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)

3309

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 347
ียงราก)
ทางพิเศษอุดรรัถยา(บางพูน-เช

ม.

500

บ า น

1,8ค00ล อ ง พ ร ะ อุ ด ม
ม.

ค ล อ ง ส ง นํ้า

1,350 ม.

อง

คล

ะ อุ ด ม
คลองพร

1,500 ม.

ไปอําเภ

1,200 ม.

ทางหลวงชนบท ปท.4001

1.2

ตําบลหนองสามวัง

เทศบาลตําบลหนองเสือ

1,000 ม.

5

หลักเขตที่ 2

หลักเขตที่ 1

หลักเขตที่ 2

1,450 ม.

15 40000 m.N.

ก)

บ า น ใ

อ
วันอ

คลอง

นตะ

100 ม.

1.7

กดา

1.11

อําเภอคลองหลวง

1.5

1.6

าภิเษ

340

2. เขตสีมวง
3. เขตสีมวงออน
4. เขตสีเขียว
5. เขตสีเขียวออน
6. เขตสีเขียวมะกอก
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ผังเมืองรวมจังหวัดปทุมธานี

( นายพิชัย อุทัยเชฏฐ )
ผูอํานวยการสํานักผังประเทศและผังภาค

( นายมณฑล สุดประเสริฐ )
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิ ตามที่ไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดปทุมธานี
พ.ศ. ๒๕๕๘
การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภท
ทายกฎกระทรวง ตามที่ไดกําหนดไวในขอ ๗ คือ
๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๒๖ ที่กําหนดไวเปนสีชมพู ใหเปนที่ดิน
ประเภทชุมชน มีรายการดังตอไปนี้
๑.๑ ดานเหนือ
จดคลองระพีพัฒน ฝงใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงชนบท ปท. ๓๐๒๖ ฟากตะวันตก
และเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลนพรัตนกับตําบลศาลาครุ และเสนแบงเขตการปกครองระหวาง
ตําบลนพรัตนกับตําบลหนองสามวัง
ดานใต
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลนพรัตนกับตําบลหนองสามวัง
ดานตะวันตก
จดคลองสิบเอ็ด ฝงตะวันออก
๑.๒ ดานเหนือ
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดปทุมธานีกับจังหวัดสระบุรี
ดานตะวันออก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดปทุมธานีกับจังหวัดนครนายก
ดานใต
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลศาลาครุกับตําบลหนองสามวัง
ดานตะวันตก
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลศาลาครุกับตําบลนพรัตน
๑.๓ ดานเหนือ
จดคลองระพีพัฒน ฝงใต
ดานตะวันออก
จดคลองสิบเอ็ด ฝงตะวันตก
ดานใต
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลบึงกาสามกับตําบลบึงบา
ดานตะวันตก
จดคลองเกา ฝงตะวันออก
๑.๔ ดานเหนือ
จดคลองระพีพัฒน ฝงใต
ดานตะวันออก
จดคลองเกา ฝงตะวันตก
ดานใต
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลบึงชําออกับตําบลบึงบอน
ดานตะวันตก
จดคลองเจ็ด ฝงตะวันออก
๑.๕ ดานเหนือ
จดคลองระพีพัฒน ฝงใต
ดานตะวันออก
จดคลองเจ็ด ฝงตะวันตก
ดานใต
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอคลองหลวงกับอําเภอธัญบุรี
ดานตะวันตก
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลคลองเจ็ดกับตําบลคลองหก

๒
๑.๖ ดานเหนือ
จดคลองระพีพัฒน ฝงใต
ดานตะวันออก
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลคลองหกกับตําบลคลองเจ็ด
ดานใต
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอคลองหลวงกับอําเภอธัญบุรี
และสระเก็บน้ําพระรามเกา
ดานตะวันตก
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลคลองหกกับตําบลคลองหา
๑.๗ ดานเหนือ
จดคลองระพีพัฒน ฝงใต
ดานตะวันออก
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลคลองหากับตําบลคลองหก
ดานใต
จดสระเก็บน้ําพระรามเกา และเสนแบงเขตการปกครองระหวาง
อําเภอคลองหลวงกับอําเภอธัญบุรี
ดานตะวันตก
จดทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ (กาญจนาภิเษกดานตะวันออก)
ฟากตะวันออก และเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลคลองหากับตําบลคลองสี่
๑.๘ ดานเหนือ
จดคลองระพีพัฒน ฝงใต
ดานตะวันออก
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลคลองสี่กับตําบลคลองหา
และทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ (กาญจนาภิเษกดานตะวันออก) ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอคลองหลวงกับอําเภอ
ธัญบุรี
ดานตะวันตก
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลคลองสี่กับตําบลคลองสาม
และทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ (กาญจนาภิเษกดานตะวันออก) ฟากตะวันตก
๑.๙ ดานเหนือ
จดเส น แบ ง เขตการปกครองระหว า งตํ า บลหนองสามวั ง กั บ
ตําบลนพรัตน และเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลหนองสามวังกับตําบลศาลาครุ
ดานตะวันออก
จดแนวเขตผั ง เมื อ งรวมด า นตะวั น ออก ซึ่ ง เป น เส น แบ ง เขต
การปกครองระหวางจังหวัดปทุมธานีกับจังหวัดนครนายก
ดานใต
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอหนองเสือกับอําเภอธัญบุรี
ดานตะวันตก
จดคลองสิบเอ็ด ฝงตะวันออก
๑.๑๐ ดานเหนือ
จดคลองระพีพัฒน ฝงใต
ดานตะวันออก
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลคลองสามกับตําบลคลองสี่
ดานใต
จดแนวเขตกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองทาโขลง –
คลองหลวง – รังสิต จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. ๒๕๕๒ และเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอคลอง
หลวงกับอําเภอธัญบุรี
ดานตะวันตก
จดแนวเขตกฎกระทรวงให ใ ช บั ง คั บ ผั ง เมื อ งรวมเมื อ ง
ทาโขลง – คลองหลวง – รังสิต จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. ๒๕๕๒ ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๑๔
ฟากใต ถนนเลียบคลองระบายน้ําที่ ๓ ฝงตะวันตก ฟากตะวันออก และวัดพระธรรมกาย

๓
๑.๑๑ แนวเขตกฎกระทรวงให ใ ช บั ง คั บ ผั ง เมื อ งรวมเมื อ งท า โขลง-คลองหลวง-รั ง สิ ต
จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. ๒๕๕๒
ทั้ง นี้ ยกเวน บริเวณหมายเลข ๒.๑ และหมายเลข ๒.๔ ที่ กําหนดไว เปน สีมว ง
บริเวณหมายเลข ๓.๑ ที่กําหนดไวเปนสีมวงออน และบริเวณหมายเลข ๖ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก
๑.๑๒ ดานเหนือ
จดเขตเทศบาลตําบลหนองเสือ ระหวางหลักเขตที่ ๑ กับหลักเขต
ที่ ๒
ดานตะวันออก
จดเขตเทศบาลตําบลหนองเสือ ระหวางหลักเขตที่ ๒ กับหลักเขต
ที่ ๓
ดานใต
จดเขตเทศบาลตําบลหนองเสือ ระหวางหลักเขตที่ ๓ กับหลักเขต
ที่ ๔
ดานตะวันตก
จดเขตเทศบาลตําบลหนองเสือ ระหวางหลักเขตที่ ๔ กับหลักเขต
ที่ ๑
๑.๑๓ ดานเหนือ
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลบึงบากับตําบลบึงกาสาม
และเขตเทศบาลตําบลหนองเสือ ระหวางหลักเขตที่ ๑ หลักเขตที่ ๔ หลักเขตที่ ๓ และหลักเขตที่ ๒
ดานตะวันออก
จดคลองสิบเอ็ด ฝงตะวันตก
ดานใต
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอหนองเสือกับอําเภอธัญบุรี
ดานตะวันตก
จดคลองเกา ฝงตะวันออก
๑.๑๔ ดานเหนือ
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลบึงบอน กับตําบลบึงชําออ
ดานตะวันออก
จดคลองเกา ฝงตะวันตก
ดานใต
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอหนองเสือกับอําเภอธัญบุรี
ดานตะวันตก
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอหนองเสือกับอําเภอ
คลองหลวง
๑.๑๕ ดานเหนือ
จดเขตเทศบาลเมืองสนั่นรักษ ระหวางหลักเขตที่ ๑ กับหลักเขต
ที่ ๒
ดานตะวันออก
จดแนวเขตผั ง เมื อ งรวมด า นตะวั น ออก ซึ่ ง เป น เส น แบ ง เขต
การปกครองระหวางจังหวัดปทุมธานีกับจังหวัดนครนายก
ดานใต
จดเขตเทศบาลเมืองสนั่นรักษ ระหวางหลักเขตที่ ๓ กับหลักเขต
ที่ ๔
ดานตะวันตก
จดเขตเทศบาลเมืองสนั่นรักษ ระหวางหลักเขตที่ ๔ กับหลักเขต
ที่ ๑
๑.๑๖ ดานเหนือ
จดคลองควาย ฝงใต
ดานตะวันออก
จดแมน้ําเจาพระยา ฝงตะวันตก

๔
ดานใต
จดคลองขนอน ฝงเหนือ เสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบล
สามโคกกับตําบลกระแชง และเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลสามโคกกับตําบลบางโพธิ์เหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๖๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๑๑๑
๑.๑๗ ดานเหนือ
จดเส น ขนานระยะ ๑,๘๐๐ เมตร กั บ ศู น ย ก ลางทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๓๔๖
ดานตะวันออก
จดทางหลวงชนบท ปท. ๓๐๑๔ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๖ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดคลองบางหลวง ฝงตะวันออก
๑.๑๘ แนวเขตกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองปทุมธานี พ.ศ. ๒๕๔๖
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๒.๖ และหมายเลข ๒.๗ ที่กําหนดไวเปนสีมวง
๑.๑๙ ดานเหนือ
จดเขตเทศบาลตําบลธัญบุรี ระหวางหลักเขตที่ ๑ กับหลักเขต
ที่ ๒ และสระเก็บน้ําพระรามเกา
ดานตะวันออก
จดเขตเทศบาลตําบลธัญบุรี ระหวางหลักเขตที่ ๒ กับหลักเขต
ที่ ๓
ดานใต
จดเขตเทศบาลตําบลธัญบุรี ระหวางหลักเขตที่ ๓ กับหลักเขต
ที่ ๔
ดานตะวันตก
จดเขตเทศบาลตําบลธัญบุรี ระหวางหลักเขตที่ ๔ กับหลักเขต
ที่ ๑
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๓.๒ ที่กําหนดไวเปนสีมวงออน
๑.๒๐ ดานเหนือ
จดเส น ขนานระยะ ๑,๒๐๐ เมตร กั บ ศู น ย ก ลางทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๓๔๖
ดานตะวันออก
จดคลองพระมหาโยธา ฝงตะวันตก และเสนตั้งฉากกับทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๓๔๖ ฟากใต ที่จุดซึ่งทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๖ ตัดกับคลองพระมหาโยธา
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๙๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๔๖
ดานตะวันตก
จดเขตเทศบาลตําบลระแหง ระหวางหลักเขตที่ ๓ หลักเขต
ที่ ๔ และหลักเขตที่ ๕
๑.๒๑ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑,๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๔๖
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑,๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๔๐

๕
หมายเลข ๓๔๖

ดานใต

จดเสนขนานระยะ ๑,๓๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๐ ฟากตะวันออก
๑.๒๒ ดานเหนือ
จดแนวเขตกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองทาโขลงคลองหลวง-รังสิต จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. ๒๕๕๒ ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)
ฟากตะวัน ตก เสน ขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับสนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูป ะเตมีย) คลองหนึ่ง
ฝงตะวันออก คลองสาม ฝงตะวันออก ถนนเลียบคลองระบายน้ําที่ ๓ ฝงตะวันตก ฟากตะวันออก
และเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอธัญบุรีกับอําเภอคลองหลวง
ดานตะวันออก
จดทางหลวงชนบท ปท. ๓๐๑๐ ฟากตะวั น ตก คลองห า
ฝงตะวันตก และเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลลาดสวายกับตําบลบึงคําพรอย
ดานใต
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดปทุมธานีกับกรุงเทพมหานคร
ดานตะวันตก
จดเสน แบงเขตการปกครองระหวางอําเภอลําลูกกากับ อําเภอ
เมืองปทุมธานี
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณเขตทหาร บริเวณหมายเลข ๒.๕ หมายเลข ๒.๙ และหมายเลข
๒.๑๑ ที่กําหนดไวเปนสีมวง และบริเวณหมายเลข ๓.๔ ที่กําหนดไวเปนสีมวงออน
๑.๒๓ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑,๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงพิเศษ
หมายเลข ๙ (กาญจนาภิเษกดานตะวันตก) ฟากตะวันออก
ดานใต
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดปทุมธานีกับจังหวัดนนทบุรี
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงพิเศษ
หมายเลข ๙ (กาญจนาภิเษกดานตะวันตก)
๑.๒๔ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๖๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๓๑๒
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๘๐๐ เมตร กับกึ่งกลางคลองสิบสอง
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๙๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๓๑๒
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑,๓๐๐ เมตร กับกึ่งกลางคลองสิบสอง
๑.๒๕ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๓๑๒
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับกึ่งกลางคลองเกา
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๑๒ ฟากเหนือ

๖
ดานตะวันตก
จดทางหลวงชนบท ปท. ๓๐๗๖ ฟากตะวันออก
๑.๒๖ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๓๑๒
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับกึ่งกลางคลองแปด
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๙๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๓๑๒
ดานตะวันตก
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๑๒ ฟากใต
ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๑๒ บรรจบกับทางหลวงชนบท ปท. ๓๐๐๔ ไปทาง
ทิศตะวันตก เปนระยะ ๑,๐๗๐ เมตร และเสนขนานระยะ ๑,๐๗๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวง
ชนบท ปท. ๓๐๐๔
๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒.๑ ถึงหมายเลข ๒.๑๑ ที่กําหนดไวเปนสีมวง ใหเปนที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา มีรายการดังตอไปนี้
๒.๑ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับกึ่งกลางคลองเชียงรากนอย
เสนขนานระยะ ๑,๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) และ
เสนขนานระยะ ๖,๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๑๔
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันตก
เสนขนานระยะ ๔,๗๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๑๔ และเสนขนานระยะ
๕๓๐ เมตร กับริมเขตทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๒,๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๒๑๔ ไปทางทิศตะวันตก เปนระยะ ๘๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต จนบรรจบ
คลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฝงตะวันออก
ดานตะวันตก
จดคลองสาธารณะไมป รากฏชื่อ ฝงตะวัน ออกและเส น ขนาน
ระยะ ๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางรถไฟสายเหนือ
๒.๒ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑,๘๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๔๖
ดานตะวันออก
จดคลองพระอุดม ฝงตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๖ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงชนบท ปท. ๓๐๑๔ ฟากตะวันออก
๒.๓ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับกึ่งกลางคลองบางโพธิ์เหนือ
ดานตะวันออก
จดแนวเขตกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองปทุมธานี
พ.ศ. ๒๕๔๖
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับกึ่งกลางคลองบางหลวง

๗
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงพิเศษ
หมายเลข ๙ (กาญจนาภิเษกดานตะวันตก)
๒.๔ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๔,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๒๑๔
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับกึ่งกลางคลองหนึง่ เสนขนาน
ระยะ ๑,๒๓๐ เมตร กับเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอคลองหลวงกับอําเภอธัญบุรี ทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันตก และเสนขนานระยะ ๙๐๐ เมตร กับเสนแบงเขต
การปกครองระหวางอําเภอคลองหลวงกับอําเภอธัญบุรี
ดานใต
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอคลองหลวงกับอําเภอธัญบุรี
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑,๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)
๒.๕ ดานเหนือ
จดเส น ขนานระยะ ๑,๒๐๐ เมตร กั บ ศู น ย ก ลางทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๓๐๕
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๘๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท
ปท. ๓๐๑๗
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๕ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๒.๖ ดานเหนือ
จดคลองวัดสังลาน ฝงใต และเสนตรงที่ลากตอจากคลองวัดสังลาน
ฝงใต ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๖ ฟากตะวันตก ที่จุด
ซึ่งอยูหางจากบริเวณที่ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๕ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๖
ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๖ เปนระยะ ๑,๖๕๐ เมตร
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๖ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาธารณะไม ป รากฏชื่อ ฟากเหนือและฟากตะวัน ตก
และคลองวัดศาลาแดง ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดเส น ขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กั บ ริม ฝ ง แม น้ํ าเจ า พระยา
ฝงตะวันออก
๒.๗ ดานเหนือ
จดคลองบางหลวงเชียงราก ฝงใต และเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร
กับกึ่งกลางคลองบางหลวงเชียงราก
ดานตะวันออก
จดทางพิเศษอุดรรัถยา (บางพูน – เชียงราก) ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนตรงที่ลากจากเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลาง
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๖ ไปทางทิศตะวันออก จนบรรจบกับศูนยซอมสรางสิ่งอุปกรณสายสรรพาวุธ
ไปทางทิศตะวันออก บรรจบกับทางพิเศษอุดรรัถยา (บางพูน – เชียงราก) ฟากตะวันตก

๘
ดานตะวันตก

จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข ๓๐๖
๒.๘ ดานเหนือ
จดเสนตรงที่ลากจากทางหลวงชนบท ปท. ๓๐๗๖ ฟากตะวันตก
ที่จุดซึ่งอยูหางจากบริเวณที่ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๑๒ บรรจบกับทางหลวงชนบท ปท. ๓๐๗๖
ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงชนบท ปท. ๓๐๗๖ เปนระยะ ๒,๗๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตก
จนบรรจบกับเสนขนานระยะ ๑,๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท ปท. ๓๐๗๖
ดานตะวันออก
จดทางหลวงชนบท ปท. ๓๐๗๖ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๑๒ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเส น ขนานระยะ ๑,๒๐๐ เมตร กั บ ศู น ย ก ลางทางหลวง
ชนบท ปท. ๓๐๗๖
๒.๙ ดานเหนือ
จดเส น ขนานระยะ ๑,๔๕๐ เมตร กั บ ศู น ย ก ลางทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๓๓๑๒
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑,๑๗๐ เมตร กับกึ่งกลางคลองสี่
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๑๒ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดคลองสี่ ฝงตะวันออก
๒.๑๐ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๑๒ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับกึ่งกลางคลองเกา
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๙๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๓๑๒
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑,๔๕๐ เมตร กับกึ่งกลางคลองเกา
๒.๑๑ พื้นที่คลังน้ํามันและพื้นที่โดยรอบดานละ ๓๐ เมตร ของโครงการทอสงน้ํามันศรีราชา –
สระบุรี โฉนดเลขที่ ๓๙๔๑ เลขที่ ๓๙๔๒ เลขที่ ๒๐๑๕ เลขที่ ๔๐๕๓ เลขที่ ๕๔๒๓ เลขที่
๕๔๒๗ เลขที่ ๔๗๙๕ เลขที่ ๕๔๒๕ เลขที่ ๕๓๘๓ เลขที่ ๕๔๒๘ เลขที่ ๕๔๒๔ และเลขที่ ๒๒๕๑
๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึงหมายเลข ๓.๔ ที่กําหนดไวเปนสีมวงออน ใหเปนที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ มีรายการดังตอไปนี้
๓.๑ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับกึ่งกลางคลองระพีพัฒน
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑,๒๐๐ เมตร กับกึ่งกลางคลองหนึ่ง
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๖,๗๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๒๑๔
ดานตะวันตก
จดคลองหนึ่ง ฝงตะวันออก
๓.๒ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑,๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๐๕

๙
ดานตะวันออก
จดเส น ขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กั บ ศู น ย ก ลางทางหลวง
ชนบท ปท. ๓๐๐๘
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๐๕
ดานตะวันตก
จดทางหลวงชนบท ปท. ๓๐๐๘ ฟากตะวันออก
๓.๓ ดานเหนือ
จดเสนตรงที่ลากจากทางหลวงชนบท ปท. ๓๐๗๖ ฟากตะวันตก
ไปทางทิศตะวันตก เปนระยะ ๑,๐๐๐ เมตร ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๕
ตัดกับทางหลวงชนบท ปท. ๓๐๗๖ ไปทางทิศใตตามแนวทางหลวงชนบท ปท. ๓๐๗๖ เปนระยะ
๔,๒๑๐ เมตร
ดานตะวันออก
จดทางหลวงชนบท ปท. ๓๐๗๖ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนตรงที่ลากจากทางหลวงชนบท ปท. ๓๐๗๖ ฟากตะวันตก
ไปทางทิศตะวันตก เปนระยะ ๙๐๐ เมตร ที่จุดซึ่งอยูหางจากบริเวณที่ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๕
ตัดกับทางหลวงชนบท ปท. ๓๐๗๖ ไปทางทิศใตตามแนวทางหลวงชนบท ปท. ๓๐๗๖ เปนระยะ
๕,๐๕๐ เมตร
ดานตะวันตก
จดเสนตรงที่ลากจากศูนยกลางทางหลวงชนบท ปท. ๓๐๗๖
ไปทางทิศตะวันตก เปนระยะ ๙๐๐ เมตร และไปทางทิศเหนือ จนบรรจบกับเสนตรง ที่จุดซึ่งอยูหาง
จากศูนยกลางทางหลวงชนบท ปท. ๓๐๗๖ ไปทางทิศตะวันตก เปนระยะ ๑,๐๐๐ เมตร
๓.๔ ดานเหนือ
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอลําลูกกากับอําเภอธัญบุรี
ดานตะวันออก
จดคลองหนึ่ง ฝงตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับสนามกีฬากองทัพอากาศ
(ธูปะเตมีย)
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันออก
๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔.๑ ถึงหมายเลข ๔.๒๕ ที่กําหนดไวเปนสีเขียว ใหเปนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม มีรายการดังตอไปนี้
๔.๑ ดานเหนือ
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดปทุมธานีกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และแมน้ําเจาพระยา ฝงใต
ดานตะวันออก
จดเสน แบง เขตการปกครองระหวางตําบลทายเกาะกับ ตําบล
บางกระบือ
ดานใต
จดเสน แบง เขตการปกครองระหวางตําบลทายเกาะกับ ตําบล
คลองควาย
ดานตะวันตก
จดเสน แบงเขตการปกครองระหวางตําบลทายเกาะกับ ตําบล
คลองควาย
๔.๒ ดานเหนือ
จดคลองเชียงรากนอย ฝงใต

๑๐
ดานตะวันออก
จดแนวเขตกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองทาโขลง –
คลองหลวง – รังสิต จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. ๒๕๕๒
ดานใต
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลเชียงรากนอยกับตําบล
บานปทุม
ดานตะวันตก
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลเชียงรากนอยกับตําบล
บานงิ้ว และแมน้ําเจาพระยา ฝงตะวันออก
๔.๓ ดานเหนือ
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดปทุมธานีกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ดานตะวันออก
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลคลองควายกับตําบล
ทายเกาะ เสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลคลองควายกับตําบลบางกระบือ และแมน้ําเจาพระยา
ฝงตะวันตก
ดานใต
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลคลองควายกับตําบล
บางเตย
๔.๔ ดานตะวันออก
จดแมน้ําเจาพระยา ฝงตะวันตก
ดานใต
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลบางกระบือกับตําบล
คลองควาย
ดานตะวันตก
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลบางกระบือกับตําบล
ทายเกาะ
๔.๕ ดานเหนือ
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดปทุมธานีกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และคลองบางโพธิ์เหนือ ฝงใต
ดานตะวันออก
จดคลองบางโพธิ์เหนื อ ฝงใต และเสน แบงเขตการปกครอง
ระหวางตําบลบอเงินกับตําบลคูขวาง
ดานใต
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลบอเงินกับตําบลระแหง
และเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลบอเงินกับตําบลหนาไม
ดานตะวันตก
จดแนวเขตผั ง เมื อ งรวมด า นตะวั น ตก ซึ่ ง เป น เส น แบ ง เขต
การปกครองระหวางจังหวัดปทุมธานีกับจังหวัดนนทบุรี
๔.๖ ดานเหนือ
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดปทุมธานีกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลบางเตย
กับตําบลคลองควาย
ดานตะวันออก
จดแมน้ําเจาพระยา ฝงตะวันตก คลองควาย ฝงเหนือ และ
เสนขนานระยะ ๖๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๑๑
ดานใต
จดเขตเทศบาลตําบลบางเตย ระหวางหลักเขตที่ ๔ กับหลักเขต
ที่ ๕

๑๑
ดานตะวันตก
จดคลองบางเตย ฝงเหนือ และคลองบางโพธิ์เหนือ ฝงเหนือ
๔.๗ ดานเหนือ
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลหนาไมกับตําบลบอเงิน
และเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลหนาไมกับตําบลระแหง
ดานตะวันออก
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลหนาไมกับตําบลระแหง
เสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลหนาไมกับตําบลลาดหลุมแกว และแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่ง
เปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดปทุมธานีกับจังหวัดนนทบุรี
ดานใต
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดปทุมธานีกับจังหวัดนนทบุรี
ดานตะวันตก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดปทุมธานีกับจังหวัดนนทบุรี
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑.๒๑ ที่กําหนดไวเปนสีชมพู
๔.๘ ดานเหนือ
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลระแหงกับตําบลบอเงิน
และเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลระแหงกับตําบลคูขวาง
ดานตะวันออก
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลระแหงกับตําบลคูขวาง
คลองพระมหาโยธา ฝงตะวันตก และคลองพระอุดม ฝงตะวันตก
ดานใต
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลระแหง กับตําบลลาด
หลุมแกว ทางหลวงชนบท ปท. ๓๔๑๓ ฟากเหนือ และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๖ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลระแหงกับตําบลหนาไม
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑.๒๐ ที่กําหนดไวเปนสีชมพู
๔.๙ ดานเหนือ
จดเส น แบ ง เขตการปกครองระหว า งตํ า บลบ า นงิ้ ว กั บ ตํ า บล
เชียงรากนอย
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๓๓๐๙ ฟากตะวัน ตก และ
เสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลบานงิ้วกับตําบลเชียงรากนอย
ดานใต
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลบานงิ้วกับตําบลบานปทุม
ดานตะวันตก
จดแมน้ําเจาพระยา ฝงตะวันออก
๔.๑๐ ดานเหนือ
จดคลองบางโพธิ์เหนือ ฝงใต
ดานตะวันออก
จดคลองพระอุดม ฝงตะวันตก เสนขนานระยะ ๑,๘๐๐ เมตร
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๖ และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๖ ฟากใต
ดานใต
จดคลองพระมหาโยธา ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดคลองพระมหาโยธา ฝ ง เหนื อ เส น แบ ง เขตการปกครอง
ระหวางตําบลคูขวางกับตําบลระแหง และเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลคูขวางกับตําบลบอเงิน
๔.๑๑ ดานเหนือ
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลบานปทุมกับตําบลบานงิ้ว
และเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลบานปทุมกับตําบลเชียงรากนอย

๑๒
ดานตะวันออก
จดแนวเขตกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองทาโขลงคลองหลวง-รังสิต จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. ๒๕๕๒
ดานใต
จดเสน แบงเขตการปกครองระหวางอําเภอสามโคกกับ อําเภอ
เมืองปทุมธานี คลองบานพราว ฝงตะวันออก ฝงเหนือ และฝงตะวันตก
ดานตะวันตก
จดแมน้ําเจาพระยา ฝงตะวันออก
๔.๑๒ ดานเหนือ
จดคลองบางโพธิ์เหนือ ฝงใต
ดานตะวันออก
จดแนวเขตกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองปทุมธานี
พ.ศ. ๒๕๔๖ เสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับกึ่งกลางคลองบางโพธิ์เหนือ และเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร
กับศูนยกลางทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ (กาญจนาภิเษกดานตะวันตก)
ดานใต
จดแนวเขตกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองปทุมธานี
พ.ศ. ๒๕๔๖ คลองพระมหาโยธา ฝงเหนือ และเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลคูบางหลวงกับ
ตําบลคลองพระอุดม
ดานตะวันตก
จดคลองพระอุดม ฝงตะวันออก
๔.๑๓ ดานเหนือ
จดคลองบานพราว ฝงตะวันออก ฝงใต และฝงตะวันตก
ดานตะวันออก
จดคลองบานพราว ฝงตะวันตก และคลองน้ําออมฝงตะวันตก
ดานใต
จดคลองน้ําออม ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดแมน้ําเจาพระยา ฝงตะวันออก
๔.๑๔ ดานเหนือ
จดคลองบางเตย ฝงตะวันออกและฝงใต เสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางอําเภอลาดหลุม แกว กับ อําเภอสามโคก เสนแบง เขตการปกครองระหวางตําบลบางโพธิ์เหนือ
กับตําบลสามโคก ทางหลวงแผน ดินหมายเลข ๓๑๑๑ ฟากตะวัน ตก และเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางตําบลบางโพธิ์เหนือกับตําบลกระแชง
ดานตะวันออก
จดแมน้ําเจาพระยา ฝงตะวันตก
ดานใต
จดคลองบางโพธิ์เหนือ ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดคลองบางโพธิ์เหนือ ฝงตะวันออก เสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางตําบลคูขวางกับตําบลบอเงิน และเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลคูขวางกับตําบลบางเตย
๔.๑๕ ดานเหนือ
จดคลองบางเตย ฝงใต และเขตเทศบาลตําบลบางเตยระหวาง
หลักเขตที่ ๕ กับหลักเขตที่ ๔
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๖๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๑๑๑
ดานใต
จดเส น แบ ง เขตการปกครองระหว า งตํ า บลสามโคกกั บ ตํ า บล
บางโพธิ์เหนือ
ดานตะวันตก
จดเสน แบงเขตการปกครองระหวางอําเภอสามโคกกับ อําเภอ
ลาดหลุมแกว

๑๓
๔.๑๖ ดานเหนือ
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลกระแชงกับตําบลสามโคก
และคลองขนอน ฝงใต
ดานตะวันออก
จดแมน้ําเจาพระยา ฝงตะวันตก
ดานใต
จดเส น แบ ง เขตการปกครองระหว า งตํ า บลกระแชงกั บ ตํ า บล
บางโพธิ์เหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๑๑ ฟากตะวันออก
๔.๑๗ ดานเหนือ
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอลําลูกกากับอําเภอธัญบุรี
ดานตะวันออก
จดแนวเขตผั ง เมื อ งรวมด า นตะวั น ออก ซึ่ ง เป น เส น แบ ง เขต
การปกครองระหวางจังหวัดปทุมธานีกับจังหวัดนครนายก
ดานใต
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลบึงคอไหกับตําบลพืชอุดม
และเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลบึงคอไหกับตําบลลําไทร
ดานตะวันตก
จดคลองสิบเอ็ด ฝงตะวันออก
๔.๑๘ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๓๔๖ ฟากใต เส น แบง เขต
การปกครองระหวางตําบลลาดหลุมแกวกับตําบลระแหง และทางหลวงชนบท ปท. ๓๔๑๓ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดคลองพระอุดม ฝงตะวันตก และเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางตําบลลาดหลุมแกวกับตําบลคลองพระอุดม
ดานใต
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดปทุมธานีกับจังหวัดนนทบุรี
ดานตะวันตก
จดเส น แบ ง เขตการปกครองระหว า งตํ า บลลาดหลุ ม แก ว กั บ
ตําบลหนาไม
๔.๑๙ ดานเหนือ
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอลําลูกกากับอําเภอธัญบุรี
ดานตะวันออก
จดคลองสิบเอ็ด ฝงตะวันตก
ดานใต
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดปทุมธานีกับกรุงเทพมหานคร
ดานตะวันตก
จดคลองเกา ฝงตะวันออก ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๑๒
ฟากใต เสนขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับกึ่งกลางคลองเกา และเสนขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนยกลาง
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๑๒
๔.๒๐ ดานเหนือ
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอลําลูกกากับอําเภอธัญบุรี
ดานตะวันออก
จดคลองเกา ฝงตะวันตก
ดานใต
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดปทุมธานีกับกรุงเทพมหานคร คลองแปด ฝงตะวันออก และเขตเทศบาลตําบลลําลูกกา
ระหวางหลักเขตที่ ๒ กับหลักเขตที่ ๑
ดานตะวันตก
จดคลองเจ็ด ฝงตะวันออก

๑๔
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๒.๘ และหมายเลข ๒.๑๐ ที่กําหนดไวเปนสีมว ง
และบริเวณหมายเลข ๓.๓ ที่กําหนดไวเปนสีมวงออน
๔.๒๑ ดานเหนือ
จดเสน แบง เขตการปกครองระหวา งตํ าบลคลองพระอุด มกั บ
ตําบลคูบางหลวง และคลองบางโพธิ์ใต ฝงใต
ดานตะวันออก
จดแนวเขตกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองปทุมธานี
พ.ศ. ๒๕๔๖
ดานใต
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดปทุมธานีกับจังหวัดนนทบุรี เสนขนานระยะ ๑,๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงพิเศษ
หมายเลข ๙ (กาญจนาภิเษกดานตะวันตก) ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือและเสนขนานระยะ
๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ (กาญจนาภิเษกดานตะวันตก)
ดานตะวันตก
จดเสน แบง เขตการปกครองระหวา งตํ าบลคลองพระอุด มกั บ
ตําบลลาดหลุมแกว และคลองพระอุดม ฝงตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑.๒๓ ที่กําหนดไวเปนสีชมพู
๔.๒๒ ดานเหนือ
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอลูกกากับอําเภอธัญบุรี
และทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ (กาญจนาภิเษกดานตะวันออก) ฟากตะวันตก
ดานตะวันออก
จดคลองเจ็ ด ฝ ง ตะวั น ตก และเขตเทศบาลตํ า บลลํ า ลู ก กา
ระหวางหลักเขตที่ ๑ กับหลักเขตที่ ๒ และคลองหก ฝงตะวันตก
ดานใต
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดปทุมธานีกับกรุงเทพมหานคร
ดานตะวันตก
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลบึงคําพรอยกับตําบล
ลาดสวาย และคลองหา ฝงตะวันออก
๔.๒๓ ดานเหนือ
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลลําไทรกับตําบลบึงคอไห
ดานตะวันออก
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลลําไทรกับตําบลพืชอุดม
ดานใต
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดปทุมธานีกับกรุงเทพมหานคร
ดานตะวันตก
จดคลองสิบเอ็ด ฝงตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑.๒๔ ที่กําหนดไวเปนสีชมพู
๔.๒๔ ดานเหนือ
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลพืชอุดมกับตําบลบึงคอไห
ดานตะวันออก
จดแนวเขตผั ง เมื อ งรวมด า นตะวั น ออก ซึ่ ง เป น เส น แบ ง เขต
การปกครองระหวางจังหวัดปทุมธานีกับจังหวัดนครนายก และเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดปทุมธานี
กับจังหวัดฉะเชิงเทรา
ดานใต
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดปทุมธานีกับกรุงเทพมหานคร
ดานตะวันตก
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลพืชอุดมกับตําบลลําไทร

๑๕
ที่ ๒
ที่ ๔

๔.๒๕ ดานเหนือ
ดานตะวันออก
ดานใต

จดเขตเทศบาลตําบลลําลูกกา ระหวางหลักเขตที่ ๑ กับหลักเขต
จดคลองแปด ฝงตะวันตก
จดเขตเทศบาลตําบลลําลูกกา ระหวางหลักเขตที่ ๓ กับหลักเขต

ดานตะวันตก
จดคลองหก ฝงตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑.๒๖ ที่กําหนดไวเปนสีชมพู
๕. ที่ ดิ น ในบริ เ วณหมายเลข ๕ ที่ กํ า หนดไว เ ป น สี เ ขี ย วอ อ น ให เ ป น ที่ ดิ น ประเภทที่ โ ล ง
เพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ไดแก สระเก็บน้ําพระรามเกา
๖. ที่ ดิ น ในบริ เ วณหมายเลข ๖ ที่ กํ า หนดไว เ ป น สี เ ขี ย วมะกอก ให เ ป น ที่ ดิ น ประเภท
สถาบันการศึกษา ไดแก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๗ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน ใหเปนที่ดินประเภทสถาบันศาสนา
ไดแก วัดพระธรรมกาย

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๕๐ ก

หน้า ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่สมควรกําหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
ในท้องที่จังหวัดปทุมธานี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้อง
หรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ
และสภาพแวดล้ อม ทั้ งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง และโดยที่ มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง
แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติว่า การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระทําโดยกฎกระทรวง จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

