
 
กฎกระทรวง 

ให้ใช้บังคับผังเมอืงรวมชมุชนสรรพยา  จังหวดัชัยนาท 
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 าบลสรรพยา  อ าเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท  
ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

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

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

(๑) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนสรรพยาให้ เป็นศูนย์กลางการบริหาร   การปกครอง   
พาณิชยกรรม  และการบริการทางสังคมที่ให้บริการในเขตพ้ืนที่และพื้นที่ใกล้เคียง 

(๒) ส่งเสริมและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมให้สอดคล้องกับการขยายตัว 
ของชุมชนและระบบเศรษฐกิจของพ้ืนที่ 

(๓) ส่งเสริมให้มีพื้นที่นันทนาการบริการชุมชน 
(๔) พัฒนาการบริการทางสังคม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอและ 

ได้มาตรฐาน 
(๕) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



ข้อ ๔ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม   ให้ เป็นไปตามแผนผังก าหนด 
การใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ าแนกประเภท  แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง  และรายการ
ประกอบแผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ าแนกประเภท
ท้ายกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  และหมายเลข  ๑.๒  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเหลือง  ให้เป็น
ที่ดินประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 

(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  และหมายเลข  ๒.๒  ที่ก าหนดไว้เป็นสีส้ม  ให้เป็น 
ที่ดินประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง 

(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓  ที่ก าหนดไว้เป็นสีแดง  ให้เป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรม
และที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก 

(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๕  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็น 
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕  ที่ก าหนดไว้เป็นสีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว  ให้เป็น
ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 

(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  ให้เป็นที่ดินประเภทที่โล่ง 
เพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก  ให้เป็นที่ดินประเภท
สถาบันการศึกษา 

(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  และหมายเลข  ๘.๒  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน  ให้เป็น
ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา 

(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๓  ที่ก าหนดไว้เป็นสีน้ าเงิน  ให้เป็น 
ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ข้อ ๖ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย   
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

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

น้ ามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจ าหน่าย 

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   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) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
(๗) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 
(๘) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม 
(๙) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 

(๑๐) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์ 
(๑๑) สนามแข่งรถ  เว้นแต่รถจักรยาน 
(๑๒) สนามยิงปืน 
(๑๓) ก าจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
(๑๔) ก าจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
(๑๕) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๑๑  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง

ไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 
ข้อ ๗ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย  

สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

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 

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



(๖) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
(๘) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์ 
(๙) สนามแข่งรถ 

(๑๐) สนามยิงปืน 
(๑๑) ก าจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
(๑๒) ก าจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
(๑๓) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๑๑  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง

ไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 
ข้อ ๘ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 

เพ่ือพาณิชยกรรม  การอยู่อาศัย  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  
ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละ
บริเวณ 

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

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

สถานีบริการน้ ามันประเภท  ข  สถานีบริการน้ ามันประเภท  ค  ลักษณะที่สอง  สถานีบริการน้ ามัน
ประเภท  จ  ลักษณะที่สอง  และสถานีบริการน้ ามันประเภท  ฉ  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามัน
เชื้อเพลิง  เพื่อการจ าหน่าย 

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ   
และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์ 
(๘) สนามแข่งรถ 
(๙) สนามยิงปืน 

(๑๐) ก าจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



(๑๑) ก าจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
(๑๒) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๑๑  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง

ไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 
ข้อ ๙ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่   
ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(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 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งล าคลองหรือแหล่งน้ าสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง 

ตามสภาพธรรมชาติของล าคลองหรือแหล่งน้ าสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข  ๓๑๑  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๑๐  

ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 
ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม

หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่   
ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



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

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ   สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

(๔) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๕) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๖) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
(๗) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 
(๘) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม 
(๙) จัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย 

(๑๐) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๑๑) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
(๑๒) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
(๑๓) สถานที่เก็บสินค้าซึ่งเป็นที่เก็บ  พัก  หรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของเพื่อประโยชน์ทางการคา้

หรืออุตสาหกรรม  แต่ไม่หมายความรวมถึงการเก็บสินค้าหรือสิ่งของเพื่อรอการจ าหน่าย  ณ  สถานที่นั้น 
(๑๔) สนามกอล์ฟและสนามไดร์ฟกอล์ฟ 
(๑๕) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า 
(๑๖) ก าจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
(๑๗) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๑๐  ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน 

ริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 
ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเฉพาะที่ดิน 

ซึ่งเป็นของรัฐ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อม  การก่อสร้างเพ่ือการคมนาคมทางน้ า  หรือเขื่อนป้องกันการกัดเซาะตลิ่งและเขื่อนป้องกันน้ าท่วม   
หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพ่ือนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  การอยู่อาศัย  
เกษตรกรรม  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น  และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการตามที่ก าหนด  
ดังต่อไปนี้ 

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

้หนา   ๒๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



(๒) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบเกษตรกรรม 
(๓) จัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย 
(๔) การอยู่อาศัยประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๕) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
(๖) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
(๗) ก าจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
(๘) ก าจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ า  ล าคลอง  หรือแหล่งน้ าสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน

ริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ า  ล าคลอง  หรือแหล่งน้ าสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เปน็
การก่อสร้างเพ่ือการคมนาคมและขนส่งทางน้ า  หรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการศึกษาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการศาสนาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศาสนา  การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพ่ือกิจการของรัฐ  กิจการเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์
เท่านั้น 

ข้อ ๑๕ การใช้ประโยชน์ที่ดนิในบริเวณแนวถนนสาย  ก  ๑  และถนนสาย  ก  ๒  ตามแผนผงั
แสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงนี้   ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอื่น  นอกจาก
กิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 

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

หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 
ข้อ ๑๖ ให้ผู้มีหน้าที่และอ านาจในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการ 

ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 
 

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

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

้หนา   ๒๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตผลเกษตรกรรม อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปน้ี

(๑) การต้ม น่ึง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช ได้ ได้

(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช ได้ ได้

(๕) การเก็บรักษาหรือล าเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง หรือคลังสินค้า ได้

(๖) การบด ป่น หรือย่อยส่วนต่าง ๆ ของพืชซ่ึงมิใช่เมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้ ได้

(๘) การเพาะเช้ือเห็ด กล้วยไม้ หรือถ่ัวงอก ได้ ได้

(๙) การร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม ได้ ได้ ได้

(๑๑) การฟักไข่โดยใช้ตู้อบ ได้

๓ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับหิน กรวด ทราย หรือดินส าหรับใช้ในการก่อสร้าง 

อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๒) การขุดหรือลอกกรวด ทราย หรือดิน ได้

(๓) การร่อนหรือคัดกรวดหรือทราย ได้ ได้

๔ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับสัตว์ซ่ึงมิใช่สัตว์น้ า อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปน้ี

(๑) การฆ่าสัตว์ ได้

(๒) การถนอมเน้ือสัตว์โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือท าให้เยือกแข็ง ได้ ได้

     โดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง

หนาแน่นน้อย เกษตรกรรม

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี

หนาแน่นปานกลาง

บัญชีท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนสรรพยา จังหวัดชัยนาท

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ท่ีดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย ท่ีอยู่อาศัย ชนบทและ

ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก

พ.ศ. ๒๕๖๒



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๓) การท าผลิตภัณฑ์อาหารส าเร็จรูปจากเน้ือสัตว์ มันสัตว์ หนังสัตว์ หรือสารท่ีสกัดจาก ได้

     ไขสัตว์หรือกระดูกสัตว์

(๔) การสกัดน้ ามันหรือไขมันท่ีเป็นอาหารจากสัตว์ หรือการท าน้ ามันหรือไขมันท่ีเป็น ได้

     อาหารจากสัตว์ให้บริสุทธ์ิ

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

(๗) การท าผลิตภัณฑ์จากไข่เพ่ือใช้ประกอบเป็นอาหาร เช่น ไข่เค็ม  ไข่เย่ียวม้า ไข่ผง ได้ ได้

     ไข่เหลวเยือกแข็ง หรือไข่เหลวแช่เย็น

๖ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับสัตว์น้ า อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การท าอาหารจากสัตว์น้ าและบรรจุในภาชนะท่ีผนึกและอากาศเข้าไม่ได้ ได้ ได้

(๒) การถนอมสัตว์น้ าโดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือท าให้เยือกแข็ง ได้ ได้ ได้

     โดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง

(๓) การท าผลิตภัณฑ์อาหารส าเร็จรูปจากสัตว์น้ า หนัง หรือไขมันสัตว์น้ า ได้ ได้

(๔) การสกัดน้ ามันหรือไขมันท่ีเป็นอาหารจากสัตว์น้ า หรือการท าน้ ามันหรือไขมัน ได้ ได้

     ท่ีเป็นอาหารจากสัตว์น้ าให้บริสุทธ์ิ

๘ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผัก พืช หรือผลไม้ อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปน้ี

(๑) การท าอาหารหรือเคร่ืองด่ืมจากผัก พืช หรือผลไม้ และบรรจุในภาชนะท่ีผนึกและ ได้ ได้ ได้ ได้

     อากาศเข้าไม่ได้

(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไม้โดยวิธีกวน ตากแห้ง ดอง หรือท าให้เยือกแข็งโดยฉับพลัน ได้ ได้ ได้ ได้

     หรือเหือดแห้ง

ท่ีอยู่อาศัย

ท่ีดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย ชนบทและ

ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย เกษตรกรรม

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๒



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๙ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปน้ี

(๑) การสี ฝัด หรือขัดข้าว ได้ ได้ ได้ ได้

(๓) การป่นหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้ ได้ ได้ ได้

(๔) การผลิตอาหารส าเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้ ได้ ได้ ได้

(๖) การปอกหัวพืชหรือท าหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่ง ได้ ได้ ได้ ได้

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับอาหารจากแป้ง อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การท าขนมปังหรือขนมเค้ก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การท าขนมปังกรอบหรือขนมอบแห้ง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

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

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับน้ าตาลซ่ึงท าจากอ้อย บีช หญ้าหวาน หรือพืชอ่ืนท่ีให้

ความหวาน อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การท าน้ าเช่ือม ได้ ได้ ได้

(๗) การท าน้ าตาลจากน้ าหวานของต้นมะพร้าว ต้นตาลโตนด หรือพืชอ่ืน ๆ ซ่ึงมิใช่อ้อย ได้

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับชา กาแฟ โกโก้ ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน

อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๕) การท าเก๊กฮวยผง ขิงผง หรือเคร่ืองด่ืมชนิดผงจากพืชอ่ืน ๆ ได้ ได้ ได้ ได้

(๖) การท ามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไม้อัดเม็ด ได้ ได้ ได้ ได้

(๗) การเช่ือมหรือแช่อ่ิมผลไม้หรือเปลือกผลไม้  หรือการเคลือบผลไม้หรือเปลือกผลไม้ ได้ ได้ ได้ ได้

     ด้วยน้ าตาล

๓

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ท่ีดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย ท่ีอยู่อาศัย ชนบทและ

ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย เกษตรกรรม

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๘) การอบหรือค่ัวถ่ัวหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) หรือการเคลือบถ่ัวหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) ได้ ได้ ได้ ได้

     ด้วยน้ าตาล กาแฟ โกโก้ หรือช็อกโกเลต

(๑๐) การท าลูกกวาดหรือทอฟฟ่ี ได้ ได้ ได้ ได้

(๑๑) การท าไอศกรีม ได้ ได้ ได้ ได้

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเคร่ืองปรุงหรือเคร่ืองประกอบอาหาร อย่างใดอย่างหน่ึง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๖) การท าน้ ามันสลัด ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๗) การบดหรือป่นเคร่ืองเทศ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

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

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการท าน้ าแข็ง หรือตัด ซอย บด หรือย่อยน้ าแข็ง ได้ ได้ ได้

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับน้ าด่ืม เคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ น้ าอัดลม หรือน้ าแร่

อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การท าน้ าด่ืม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การท าเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกฮอลล์ ได้ ได้ ได้

(๔) การท าน้ าแร่ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๒๓ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภัณฑ์จากส่ิงทอซ่ึงมิใช่เคร่ืองนุ่งห่ม อย่างใดอย่างหน่ึง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การท าผลิตภัณฑ์จากส่ิงทอเป็นเคร่ืองใช้ในบ้าน ได้ ได้ ได้

(๒) การท าถุงหรือกระสอบซ่ึงมิใช่ถุงหรือกระสอบพลาสติก ได้ ได้ ได้

(๓) การท าผลิตภัณฑ์จากผ้าใบ ได้ ได้ ได้

(๔) การตบแต่งหรือเย็บปักถักร้อยส่ิงทอ ได้ ได้ ได้

๔

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ท่ีดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย ท่ีอยู่อาศัย ชนบทและ

ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย เกษตรกรรม

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒๔ โรงงานถักผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเคร่ืองนุ่งห่มด้วยด้ายหรือเส้นใย หรือฟอกย้อมสีหรือ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

แต่งส าเร็จผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเคร่ืองนุ่งห่มท่ีถักด้วยด้ายหรือเส้นใย

๒๖ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเชือก ตาข่าย แห หรืออวน อย่างใดอย่างหน่ึงหรือ

หลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การผลิตเชือก ได้ ได้ ได้

(๒)  การผลิต ประกอบ หรือซ่อมแซมตาข่าย แห หรืออวน และรวมถึงช้ินส่วนหรืออุปกรณ์ ได้ ได้ ได้

      ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๒๘ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเคร่ืองแต่งกายซ่ึงมิใช่รองเท้า อย่างใดอย่างหน่ึงหรือ

หลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การตัดหรือเย็บเคร่ืองนุ่งห่ม เข็มขัด ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ เนกไท หูกระต่าย ได้

     ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเท้าจากผ้า หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือวัสดุอ่ืน

(๒) การท าหมวก ได้

๓๔ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับไม้ อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การเล่ือย ไส ซอย เซาะร่อง หรือการแปรรูปไม้ด้วยวิธีอ่ืนท่ีคล้ายคลึงกัน ได้

(๒) การท าวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง บานประตู หรือส่วนประกอบ ได้

     ท่ีท าด้วยไม้ของอาคาร

๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเคร่ืองใช้จากไม้ไผ่ หวาย ฟาง อ้อ กก หรือผักตบชวา ได้ ได้

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับ

(๑) การพิมพ์ การท าแฟ้มเก็บเอกสาร การเย็บเล่ม ท าปก หรือตบแต่งส่ิงพิมพ์ ได้ ได้ ได้ ได้

๕

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ท่ีดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย ท่ีอยู่อาศัย ชนบทและ

ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย เกษตรกรรม

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๔๓ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือก าจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ (Pesticides)

อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การท าปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือก าจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ ได้

(๒) การเก็บรักษาหรือแบ่งบรรจุปุ๋ย หรือสารป้องกัน หรือก าจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ ได้

๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เคร่ืองกระเบ้ืองเคลือบ เคร่ืองป้ันดินเผา หรือเคร่ืองดินเผา และ ได้ ได้

รวมถึงการเตรียมวัสดุเพ่ือการดังกล่าว

๕๗ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ อย่างใดอย่างหน่ึง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๒) การล าเลียงซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ด้วยระบบสายพานล าเลียง ได้

     หรือระบบท่อลม

(๓) การผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างเข้าด้วยกัน ได้

     หรือการผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์อย่างใดอย่างหน่ึง

     หรือหลายอย่างเข้ากับวัสดุอ่ืน

๕๘ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปน้ี

(๑) การท าผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม ผลิตภัณฑ์ยิปซัม หรือผลิตภัณฑ์ ได้ ได้

     ปูนปลาสเตอร์

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภัณฑ์โลหะ อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑๒) การตัด พับ หรือม้วนโลหะ ได้

(๑๓) การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเช่ือมโลหะท่ัวไป ได้

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ท่ีดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย ท่ีอยู่อาศัย ชนบทและ

ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย เกษตรกรรม

โรงงานจ าพวกท่ีโรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี

๖



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองยนต์ เคร่ืองกังหัน และ ได้ ได้ ได้

รวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเคร่ืองยนต์หรือเคร่ืองกังหันดังกล่าว

๖๖ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองจักรส าหรับใช้ในการกสิกรรมหรือ ได้ ได้ ได้

การเล้ียงสัตว์ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเคร่ืองจักรดังกล่าว

๖๙ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองค านวณ เคร่ืองท าบัญชี ได้ ได้

เคร่ืองจักรส าหรับระบบบัตรเจาะ เคร่ืองจักรส าหรับใช้ในการค านวณชนิดดิจิตัล

หรือชนิดอนาล้อก หรือเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับปฏิบัติกับข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกัน

หรืออุปกรณ์ (Digital or Analog Computers or Associated Electronic Data

Processing Equipment or Accessories) เคร่ืองรวมราคาของขาย (Cash Registers)

เคร่ืองพิมพ์ดีด เคร่ืองช่ังซ่ึงมิใช่เคร่ืองช่ังท่ีใช้ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ เคร่ืองอัดส าเนา

ซ่ึงมิใช่เคร่ืองอัดส าเนาด้วยการถ่ายภาพ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของ

ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองรับวิทยุ เคร่ืองรับโทรทัศน์ ได้ ได้ ได้

เคร่ืองกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เคร่ืองเล่นแผ่นเสียง เคร่ืองบันทึกค าบอก

เคร่ืองบันทึกด้วยเสียงเทป เคร่ืองเล่นหรือเคร่ืองบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน์) แผ่นเสียง

เทปแม่เหล็กท่ีได้บันทึกเสียงแล้ว เคร่ืองโทรศัพท์หรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไม่มีสาย

เคร่ืองส่งวิทยุ เคร่ืองส่งโทรทัศน์ เคร่ืองรับส่งสัญญาณหรือจับสัญญาณ เคร่ืองเรดาร์

ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นตัวก่ึงน าหรือตัวก่ึงน าชนิดไวท่ีเก่ียวข้อง (Semi - Conductor or 

Related Sensitive Semi - Conductor Devices) คาปาซิเตอร์หรือคอนเดนเซอร์

ท่ีอยู่อาศัย ชนบทและ

ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก เกษตรกรรม

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี

หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี

๗

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ท่ีดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงท่ีหรือเปล่ียนแปลงได้ (Fixed or Variable Electronic Capacitors or

Condensers) เคร่ืองหรือหลอดเรดิโอกราฟ เคร่ืองหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือ

เคร่ืองหรือหลอดเอกซเรย์ และรวมถึงการผลิตอุปกรณ์หรือช้ินส่วนส าหรับใช้กับ

เคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๗๓ โรงงานผลิต ประกอบ หรือดัดแปลงเคร่ืองมือหรือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีไม่ได้ระบุไว้ในล าดับใด ได้ ได้ ได้

และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๗๕ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเรือ อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การต่อ ซ่อมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอู่ต่อเรือนอกจากเรือยาง ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การท าช้ินส่วนพิเศษส าหรับเรือหรือเคร่ืองยนต์เรือ ได้ ได้

๗๘ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ

อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปล่ียนแปลงสภาพจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ ได้ ได้ ได้

     หรือจักรยานสองล้อ

(๒) การท าช้ินส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์ส าหรับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือ ได้ ได้ ได้

     จักรยานสองล้อ

๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมล้อเล่ือนท่ีขับเคล่ือนด้วยแรงคนหรือสัตว์ ได้ ได้

ซ่ึงมิใช่จักรยาน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ท่ีดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย ท่ีอยู่อาศัย

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี

ชนบทและ

ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง

โรงงานจ าพวกท่ี

หนาแน่นน้อย เกษตรกรรม

โรงงานจ าพวกท่ี

๘



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๘๔ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณี อย่างใดอย่างหน่ึง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การท าเคร่ืองประดับโดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองค า ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การท าเคร่ืองใช้ด้วยทองค า ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหล่ทอง หรือโลหะท่ีมีค่า ได้ ได้ ได้ ได้

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

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเคร่ืองเล่น เคร่ืองมือ หรือเคร่ืองใช้ท่ีมิได้ระบุไว้ในล าดับอ่ืน

อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๔) การท าร่ม ไม้ถือขนนก ดอกไม้เทียม ซิป กระดุม ไม้กวาด แปรง ตะเกียง โป๊ะตะเกียง ได้ ได้ ได้

     หรือไฟฟ้า กล้องสูบยาหรือกล้องบุหร่ี ก้นกรองบุหร่ี หรือไฟแช็ก

(๕) การท าป้าย ตรา เคร่ืองหมาย ป้ายติดของ หรือเคร่ืองโฆษณาสินค้า ตราโลหะหรือยาง ได้ ได้ ได้

     แม่พิมพ์ลายฉลุ (Stencils)

๙๐ โรงงานจัดหาน้ า ท าน้ าให้บริสุทธ์ิ หรือจ าหน่ายน้ าไปยังอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม ได้ ได้

๙๑ โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การบรรจุสินค้าท่ัวไป ได้ ได้ ได้ ได้

๙๓ โรงงานซ่อมรองเท้าหรือเคร่ืองหนัง ได้ ได้ ได้ ได้

๙๔ โรงงานซ่อมเคร่ืองมือไฟฟ้าหรือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าส าหรับใช้ในบ้านหรือใช้ประจ าตัว ได้ ได้

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับยานท่ีขับเคล่ือนด้วยเคร่ืองยนต์ รถพ่วง จักรยานสามล้อ

จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปน้ี

(๑) การซ่อมแซมยานท่ีขับเคล่ือนด้วยเคร่ืองยนต์หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว ได้ ได้

(๒) การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว ได้ ได้

ท่ีอยู่อาศัย

หนาแน่นน้อย

โรงงานจ าพวกท่ี

หนาแน่นปานกลางท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมากล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ท่ีดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย ชนบทและ

เกษตรกรรม

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี

๙



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๓) การพ่นสีกันสนิมยานท่ีขับเคล่ือนด้วยเคร่ืองยนต์ ได้ ได้

(๔) การล้างหรืออัดฉีดยานท่ีขับเคล่ือนด้วยเคร่ืองยนต์ ได้ ได้

๙๖ โรงงานซ่อมนาฬิกา เคร่ืองวัดเวลา หรือเคร่ืองประดับท่ีท าด้วยเพชร พลอย ทองค า ได้ ได้ ได้ ได้

ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี

๙๘ โรงงานซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด อัด หรือย้อมผ้า เคร่ืองนุ่งห่ม พรม หรือขนสัตว์ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการตบแต่งหรือเปล่ียนแปลงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์

หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์โดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง 

ดังต่อไปน้ี

(๓) การลงรักหรือการประดับตบแต่งด้วยแก้ว กระจก มุก ทอง หรืออัญมณี ได้ ได้

๑๐๑ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant) ได้

หมายเหตุ       ล าดับท่ี               หมายถึง      ล าดับท่ีตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

                   ได้                     หมายถึง      สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

                   โรงงานจ าพวกท่ี     หมายถึง     จ าพวกโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี

ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย เกษตรกรรม

ท่ีอยู่อาศัย ชนบทและ

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี

๑๐

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ท่ีดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย
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หลกัเขตที� 4

ตําบลหาดอาษา
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แผนผงักําหนดการใช้ประโยชน์ที�ดินตามที�ได้จําแนกประเภทท้ายกฎกระทรวง
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(ธีรพงศ์ ครุธดิลกานนัท์)
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รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิตามท่ีไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมชมุชนสรรพยา  จังหวดัชัยนาท 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 

การใชประโยชนท่ีดนิใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามท่ีไดจําแนกประเภท

ทายกฎกระทรวง  ตามที่กําหนดไวในขอ  ๕  คือ 

๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  และหมายเลข  ๑.๒  ที่กําหนดไวเปนสีเหลือง  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๑.๑ ดานเหนือ จดซอยสรรพยา  ๓๓  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๑  ฟากตะวันออก 

 ๑.๒ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดซอยสรรพยา  ๗  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๑  ฟากตะวันออก 

และสํานักงานเทศบาลตําบลสรรพยา 

๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  และหมายเลข  ๒.๒  ท่ีกําหนดไวเปนสีสม  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๒.๑ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  และโรงเรียนสรรพยาวิทยา 

  ดานใต จดซอยสรรพยา  ๒๓  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๑  ฟากตะวันออก 

 ๒.๒ ดานเหนือ จดซอยสรรพยา  ๑๕  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๑  ฟากตะวันออก 



 

๒ 

๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓  ท่ีกําหนดไวเปนสีแดง  ใหเปนท่ีดินประเภทพาณิชยกรรม 

และที่อยูอาศัยหนาแนนมาก  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ดานเหนือ จดซอยสรรพยา  ๒๓  ฟากใต  และที่ทําการไปรษณียอําเภอสรรพยา 

 ดานตะวันออก จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  และศาลเจาสรรพยา 

 ดานใต จดวัดสรรพยาวัฒนาราม  และซอยสรรพยา  ๑๕  ฟากเหนือ 

 ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๑  ฟากตะวันออก 

๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๕  ที่กําหนดไวเปนสีเขียว  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๔.๑ ดานเหนือ จดเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเขตเทศบาลตําบลสรรพยา   

ระหวางหลักเขตที่  ๑  กับหลักเขตที่  ๒  และเขตเทศบาลตําบลเจาพระยา  ระหวางหลักเขตที่  ๓   

กับหลักเขตท่ี  ๒ 

  ดานตะวันออก จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดซอยสรรพยา  ๓๓  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๑  ฟากตะวันออก 

 ๔.๒ ดานเหนือ จดซอยสรรพยา  ๘  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดท่ีวาการอําเภอสรรพยา  โรงเรียนอนุบาลสรรพยา   

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลสรรพยา  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสรรพยา  ศูนยการศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสรรพยา  หองสมุดประชาชนอําเภอสรรพยา  การศึกษานอกระบบ   

และการศึกษาตามอัธยาศัยตําบลสรรพยา  สถานีตํารวจภูธรอําเภอสรรพยา  สํานักงานที่ดินอําเภอสรรพยา   

สํานักงานเกษตรอําเภอสรรพยา  และสํานักงานเทศบาลตําบลเจาพระยา  และถนนคันคลองสงน้ําชลประทาน   

ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๑๐  ฟากตะวันตก   

และซอยสรรพยา  ๖  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดซอยสรรพยา  ๘  ฟากตะวันออก 

 ๔.๓ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๑๐  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนคันคลองสงน้ําชลประทาน  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดซอยสรรพยา  ๔  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเขตเทศบาลตําบลสรรพยา   

ระหวางหลักเขตที่  ๔  กับหลักเขตที่  ๑  และเขตเทศบาลตําบลเจาพระยา  ระหวางหลักเขตที่  ๔   

กับหลักเขตท่ี  ๓ 



 

๓ 

 ๔.๔ ดานเหนือ จดซอยสรรพยา  ๔  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนคันคลองสงน้ําชลประทาน  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเขตเทศบาล  ตําบลสรรพยา   

ระหวางหลักเขตที่  ๓  กับหลักเขตที่  ๔  และเขตเทศบาลตําบลเจาพระยา  ระหวางหลักเขตที่  ๕   

กับหลักเขตท่ี  ๔ 

  ดานตะวันตก จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเขตเทศบาลตําบลสรรพยา   

ระหวางหลักเขตที่  ๔  กับหลักเขตที่  ๑  และเขตเทศบาลตําบลเจาพระยา  ระหวางหลักเขตที่  ๔   

กับหลักเขตท่ี  ๓ 

 ๔.๕ ดานเหนือ จดซอยสรรพยา  ๗  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเขตเทศบาลตําบลสรรพยา   

ระหวางหลักเขตที่  ๓  กับหลักเขตที่  ๔  และเขตเทศบาลตําบลเจาพระยา  ระหวางหลักเขตที่  ๕   

กับหลักเขตท่ี  ๔ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๑  ฟากตะวันออก 

๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕  ที่กําหนดไวเปนสีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ดานเหนือ จดเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเขตเทศบาลตําบลสรรพยา   

ระหวางหลักเขตที่  ๑  กับหลักเขตที่  ๒  และเขตเทศบาลตําบลเจาพระยา  ระหวางหลักเขตที่  ๓   

กับหลักเขตที่  ๒ 

 ดานตะวันออก จดถนนคันคลองสงน้ําชลประทาน  ฟากตะวันตก 

 ดานใต จดซอยสรรพยา  ๘  ฟากเหนือและฟากตะวันตก  ซอยสรรพยา  ๖   

ฟากใต  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๑๐  ฟากตะวันตก 

 ดานตะวันตก จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเขตเทศบาลตําบลสรรพยา   

ระหวางหลักเขตที่  ๔  กับหลักเขตที่  ๑  และเขตเทศบาลตําบลเจาพระยา  ระหวางหลักเขตที่  ๔   

กับหลักเขตท่ี  ๓ 

๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน  ใหเปนที่ดินประเภทที่โลง   

เพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ดานเหนือ จดเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเขตเทศบาลตําบลสรรพยา   

ระหวางหลักเขตที่  ๑  กับหลักเขตที่  ๒  และเขตเทศบาลตําบลเจาพระยา  ระหวางหลักเขตที่  ๓   

กับหลักเขตท่ี  ๒ 



 

๔ 

 ดานตะวันออก จดแมน้ําเจาพระยา  ฝงตะวันตก 

 ดานใต จดเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเขตเทศบาลตําบลสรรพยา   

ระหวางหลักเขตที่  ๓  กับหลักเขตที่  ๔  และเขตเทศบาลตําบลเจาพระยา  ระหวางหลักเขตที่  ๕   

กับหลักเขตท่ี  ๔ 

 ดานตะวันตก จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 

๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  ใหเปนที่ดินประเภท

สถาบันการศึกษา  คือ  โรงเรียนสรรพยาวิทยา 

๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  และหมายเลข  ๘.๒  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทสถาบันศาสนา  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๘.๑ ศาลเจาสรรพยา 

 ๘.๒ วัดสรรพยาวัฒนาราม 

๙. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๓  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๙.๑ ที่ทําการไปรษณียอําเภอสรรพยา 

 ๙.๒ ที่วาการอําเภอสรรพยา  โรงเรียนอนุบาลสรรพยา  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลสรรพยา   

โรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตําบลสรรพยา  ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา  ตามอัธยาศัยอําเภอสรรพยา   

หองสมุดประชาชนอําเภอสรรพยา  การศึกษานอกระบบและการศึกษา  ตามอัธยาศัยตําบลสรรพยา   

สถานีตํารวจภูธรอําเภอสรรพยา  สํานักงานท่ีดินอําเภอสรรพยา  สํานักงานเกษตรอําเภอสรรพยา   

และสํานักงานเทศบาลตําบลเจาพระยา 

 ๙.๓ สํานักงานเทศบาลตําบลสรรพยา 

 





รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมชมุชนสรรพยา  จังหวดัชัยนาท 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 

ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง  แบงเปน  ๑  ขนาด  คือ  ถนนแบบ  ก   

ขนาดเขตทาง  ๑๒.๐๐  เมตร  จํานวน  ๒  สาย  ดังนี้ 

ถนนสาย  ก  ๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยสรรพยา  ๒๕  เริ่มตนจาก   

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๑  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวซอยสรรพยา  ๒๕   

จนบรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ 

ถนนสาย  ก  ๒  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม   

เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๑  ที่บริเวณหางจากซอยสรรพยา  ๑๕  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๑๑  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๑  ระยะประมาณ   

๔๓๐  เมตร  ไปทางทิศตะวนัออกเฉยีงเหนือ  ระยะประมาณ  ๖๐  เมตร  บรรจบกับถนนเดิมและไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉยีงเหนือตามแนวถนนเดมิ  ระยะประมาณ  ๒๔๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ 

 



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่สมควรก าหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  
ในท้องที่ต าบลสรรพยา  อ าเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา  และการด ารง 
รักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  
การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะและสภาพแวดล้อม  ทั้งนี้  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง 
และโดยที่มาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  บัญญัติว่า  การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระท า 
โดยกฎกระทรวง  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๒๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒
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