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กฎกระทรวง 

ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  และ
มาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้  
ดงัต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  ในท้องที่จังหวัดชัยนาท  ภายในแนวเขตตามแผนที่ 
ท้ายกฎกระทรวงน้ี  เว้นแต่พื้นที่ที่อยู่ในแนวเขตดังต่อไปนี้  ให้ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของที่ดินนั้น ๆ  
ตามที่มีกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือประกาศที่เก่ียวข้องกําหนดไว้  โดยไม่อยู่ในบังคับการใช้ประโยชน์
ที่ดินที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ 

(๑) เขตพระราชฐาน 
(๒) พื้นที่ที่ได้ใช้หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ในราชการทหาร 
(๓) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย 
(๔) ท้องที่ที่มีการประกาศใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองหรือผังเมืองรวม

ชุมชน 
(๕) ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน  เฉพาะที่ดินที่เป็นของรัฐหรือที่รัฐจัดซื้อหรือเวนคืนจากเจ้าของที่ดิน

เพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิรูปที่ดิน 
ข้อ ๒ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง

ในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณท่ีเก่ียวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ 
ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อม 
ในบริเวณแนวเขตตามข้อ  ๑  ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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ข้อ ๓ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับและสอดคล้องกับ 
การขยายตัวของชุมชนในอนาคต  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยมีสาระสําคัญดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริมและพัฒนาให้จังหวัดชัยนาทเป็นแหล่งเกษตรกรรม  อุตสาหกรรมที่เก่ียวเนื่องกับ
การเกษตร  และการเกษตรปลอดสารพิษ 

(๒) ส่งเสริมและพัฒนาให้จังหวัดชัยนาทมีการบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างทั่วถึง  และใช้
เป็นแนวทางในการบริหารจัดการของภาครัฐ  ภาคเอกชน  รวมทั้งการจัดทําแผนงานโครงการพัฒนาให้มี
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีสภาพแวดล้อมที่ดี 

(๓) ส่งเสริม  อนุรักษ์  และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โบราณสถาน
ศิลปวัฒนธรรม  และวิถีชีวิตของชุมชน 

ข้อ ๔ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม  ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์
ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท  และรายการประกอบแผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท
ท้ายกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๙  ที่กําหนดไว้เป็นสีชมพู  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชุมชน 

(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า 

(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๒๑  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๑๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  ให้เป็น
ที่ดินประเภทท่ีโล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  และหมายเลข  ๕.๒  ที่ กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน 
มีเส้นทแยงสีขาว  ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ 

(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖  ที่กําหนดไว้เป็นสีฟ้า  ให้เป็นที่ดินประเภทท่ีโล่งเพื่อการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ข้อ ๖ ที่ดินประเภทชุมชน   ให้ ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  พาณิชยกรรม  
เกษตรกรรม  สถาบันการศึกษา  สถาบันศาสนา  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารสูง
หรืออาคารขนาดใหญ่ 
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ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวกท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   

(๔) เลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า  ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า  เว้นแตท่ี่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑ 

(๕) สถานที่เก็บวัตถุไวไฟ  วัตถุระเบิดได้  วัตถุมีพิษ  หรือวัตถุกัมมันตรังสี 
ข้อ ๗ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม

คลังสินค้า  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น   
ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๒) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๓) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก 
(๔) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา 
(๕) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนพิการ 
(๖) สถาบันการศึกษา 
(๗) สถาบันศาสนา 
ข้อ ๘ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือ

เก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  การอยู่อาศัย  สถาบันการศึกษา  สถาบันศาสนา  สถาบันราชการ   
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้ดําเนินการหรือ
ประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวกท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๒  หมายเลข  ๓.๓  
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หมายเลข  ๓.๖  และหมายเลข  ๓.๒๐  ที่มีระยะห่างจากเขตเทศบาลหรือเขตผังเมืองรวมชุมชนหรือ 
เขตผังเมืองรวมเมืองไม่น้อยกว่า  ๕,๐๐๐  เมตร 

(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม  เว้นแต่ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  หมายเลข  ๓.๒  
หมายเลข  ๓.๑๒  หมายเลข  ๓.๑๔  และหมายเลข  ๓.๑๗ 

(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม  เว้นแต่ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  หมายเลข  ๓.๒  
และหมายเลข  ๓.๓  เฉพาะด้านตะวันออกของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒  และฝั่งเหนือของ  
คลองอนุศาสนนันท์  ทั้งนี้  ในการดําเนินการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรมให้มีระยะห่างจาก 
เขตเทศบาลหรือเขตผังเมืองรวมชุมชนหรือเขตผังเมืองรวมเมืองไม่น้อยกว่า  ๕,๐๐๐  เมตร   

(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม  เว้นแต่ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๖  ในเขตเทศบาล
ตําบลหนองมะโมง  และหมายเลข  ๓.๒๐  ในเขตเทศบาลตําบลเนินขาม 

(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  เว้นแต่ที่ดินในบริเวณดังต่อไปนี้ 
 (๗.๑) บริเวณหมายเลข  ๓.๑  และหมายเลข  ๓.๒  ในท้องที่ตําบลคุ้งสําเภา  ตําบลศิลาดาน  

ตําบลวัดโคก  และตําบลท่าฉนวน  อําเภอมโนรมย์   
 (๗.๒) บริเวณหมายเลข  ๓.๕  หมายเลข  ๓.๑๐  หมายเลข  ๓.๑๑  และหมายเลข  ๓.๑๓  

ในท้องที่ตําบลมะขามเฒ่า  ตําบลหนองน้อย  ตําบลหนองบัว  ตําบลบ่อแร่  และตําบลหนองขุ่น  อําเภอวัดสิงห์   
 (๗.๓) บริเวณหมายเลข  ๓.๑๒  หมายเลข  ๓.๑๓  และหมายเลข  ๓.๑๔  ในท้องที่

ตําบลบ้านกลว้ย  ตําบลนางลือ  ตําบลท่าชัย  ตําบลหาดท่าเสา  และตําบลชัยนาท  อําเภอเมืองชัยนาท   
 (๗.๔) บริเวณหมายเลข  ๓.๑๖  หมายเลข  ๓.๑๙  และหมายเลข  ๓.๒๑  ในท้องที่

ตําบลห้วยงู  ตําบลสามง่ามท่าโบสถ์  ตําบลวังไก่เถื่อน  ตําบลหนองแซง  เฉพาะหมู่ที่  ๑  หมู่ที่  ๒  หมู่ที่  ๓  
หมู่ที่  ๔  หมู่ที่  ๖  หมู่ที่  ๙  หมู่ที่  ๑๔  และหมู่ที่  ๒๐  และตําบลหันคา  เฉพาะหมู่ที่  ๒  หมู่ที่  ๔  
หมู่ที่  ๕  และหมู่ที่  ๖  อําเภอหันคา   

 (๗.๕) บริเวณหมายเลข  ๓.๑๒  และหมายเลข  ๓.๑๔  ในท้องที่ตําบลโพนางดําออก  
ตําบลตลุก  ตําบลโพนางดําตก  ตําบลสรรพยา  และตําบลบางหลวง  อําเภอสรรพยา   

 (๗.๖) บริ เวณหมายเลข  ๓ .๑๗  และหมายเลข  ๓ .๑๙  ในท้องตํ าบลห้วยกรด   
ตําบลห้วยกรดพัฒนา  ตําบลเที่ยงแท้  ตําบลดงคอน  ตําบลบางขุด  ตําบลดอนกํา  ตําบลแพรกศรีราชา  
เฉพาะหมู่ที่  ๒  หมู่ที่  ๓  หมู่ที่  ๔  หมู่ที่  ๕  หมู่ที่  ๖  หมู่ที่  ๗  หมู่ที่  ๘  และหมู่ที่  ๙  และตําบลโพงาม  
เฉพาะหมู่ที่  ๑  หมู่ที่  ๒  หมู่ที่  ๓  หมู่ที่  ๔  หมู่ที่  ๕  และหมู่ที่  ๑๓  อําเภอสรรคบุรี   

(๘) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรือหอพัก  เว้นแต่ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑๖  
หมายเลข  ๓.๑๗  หมายเลข  ๓.๑๙  และหมายเลข  ๓.๒๑  ให้ดําเนินการได้ในระยะไม่เกิน  ๑,๐๐๐  เมตร  
จากแนวเขตที่ดินของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 



หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

  

ข้อ ๙ ที่ดินประเภทท่ีโล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเฉพาะท่ีดิน 
ซึ่งเป็นของรัฐ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  การอยู่อาศัย  เกษตรกรรม  
หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น  และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๒) สวนสนุกหรือสวนสัตว์ 
(๓) สนามแข่งรถ 
(๔) สนามแข่งม้า 
(๕) สนามยิงปืน 
ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษา

หรือบํารุงป่าไม้  สัตว์ป่า  ต้นน้ํา  ลําธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ  ตามมติคณะรัฐมนตรีและ
กฎหมายเก่ียวกับการป่าไม้  การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม  การอยู่อาศัย  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น  และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการ
ตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรม 
(๒) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๓) การอยู่อาศัยประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่   
(๔) การอยู่อาศัยประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม 
ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทท่ีโล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือเก่ียวข้องกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  การประมง  หรือสาธารณประโยชน์
เท่านั้น 

ข้อ ๑๒ ที่ดินในเขตโบราณสถาน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน  
โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 



หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

  

ข้อ ๑๓ ให้โรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ
และยังประกอบกิจการอยู่  ขยายพื้นที่โรงงานได้เฉพาะในที่ดินแปลงเดียวกันหรือติดต่อเป็นแปลงเดียวกัน
กับแปลงที่ดินที่เป็นที่ตั้งของโรงงานเดิม  ซึ่งเจ้าของโรงงานเดิมเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองอยู่
ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ  ทั้งนี้  ไม่เกินหนึ่งเท่าของพื้นที่โรงงานที่ใช้ในการผลิตเดิม 

ข้อ ๑๔ ให้ผู้ มีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการ 
ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๐  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ห้ามประกอบกิจการ 
ท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
ที่ดินประเภทชุมชน 
ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่  หมายเหตุ

๗ (๑) โรงงานสกดันํ้ามันจากพืช หรือสัตว์ หรอืไขมันจากสัตว์ ที่ใช้สาร
     ตัวทําละลายในการสกัด 
(๔) โรงงานทํานํ้ามันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ให้บริสทุธ์ิ ทีใ่ช้สาร 
     ตัวทําละลายในการสกัด 

๓ 
 
๓ 

 
 

๔๒ (๑) โรงงานทําเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมี ซึ่งมิใช่ปุ๋ย
(๒) โรงงานเก็บรักษา ลําเลียง แยก คัดเลือก หรือแบ่งบรรจุ 
     เฉพาะเคมีภัณฑ์อันตราย ซึ่งมิใช่ปุ๋ย 

๓ 
๓ 

 
 

๔๓ (๑) โรงงานทําปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว์
     (Pesticides) 
 
 
 
 
 
(๒) โรงงานเก็บรักษาหรือแบ่งบรรจุปุ๋ย หรือสารป้องกัน           
     หรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ (Pesticides) 

๓ 
 
 
 
 
 
 
๓ 

ยกเว้นจําพวกที่ ๓ เฉพาะ
ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยเคมี 
ที่ไม่มีการใช้แอมโมเนียม
ไนเตรต (Ammonium 
Nitrate) หรือโปแตสเซียม
คลอเรต (Potassium 
Chlorate) 
ยกเว้นจําพวกที่ ๓  
ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยเคมี 
ที่ไม่มีการใช้แอมโมเนียม 
ไนเตรต (Ammonium 
Nitrate) หรือโปแตสเซียม
คลอเรต (Potassium 
Chlorate)

๔๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห์ ยางอีลาสโตเมอร์
พลาสติก หรือเส้นใยสังเคราะห์ซึ่งมิใช่ใยแก้ว

๓  

๔๕ (๑) โรงงานทําสี (paints) สําหรับใช้ทา พ่น หรือเคลือบ
 
(๒) โรงงานทํานํ้ามันชักเงา นํ้ามันผสมสี หรอืนํ้ายาล้างสี 
(๓) โรงงานทําเชลแล็ก แล็กเกอร์ หรือผลิตภัณฑ์สําหรับใช้ยาหรืออุด

๓ 
 
๓ 
๓ 

ยกเว้นจําพวกที่ ๓ 
เฉพาะสีนํ้า 

๔๘ (๔) โรงงานทําไม้ขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไม้เพลิง
(๖) โรงงานทําหมึกหรือคาร์บอนดํา 

๓ 
๓ 

 

๔๙ โรงงานกลั่นนํ้ามันปิโตรเลียม ๓  
๕๐ (๔) โรงงานผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมเข้าด้วยกันหรือการผสมผลิตภัณฑ์

     จากปิโตรเลียมกับวัสดุอ่ืน แต่ไม่รวมถึงการผสมผลิตภัณฑ์จากก๊าซธรรมชาติ 
     กับวัสดุอ่ืน 
 

๓ ยกเว้นจําพวกที่ ๓ 
เฉพาะแอสฟัลต์ติก 
คอนกรีต 

๘๙ โรงงานผลิตก๊าซ ซึ่งมิใช่ก๊าซธรรมชาติ และโรงงานส่งหรือจําหน่ายก๊าซ 
แต่ไม่รวมถึงโรงงานส่ง หรือจําหน่ายก๊าซที่เป็นนํ้ามันเช้ือเพลิงตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง 

๓  

๙๑ (๒) โรงงานบรรจุก๊าซ แต่ไม่รวมถึงการบรรจุก๊าซที่เป็นนํ้ามันเช้ือเพลิง
     ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง

๓  

๙๒ โรงงานห้องเย็นที่มีการแกะ ล้าง ชําแหละ หรือแปรสภาพวัตถุดิบ และ
ใช้แอมโมเนียเป็นสารทําความเย็น 

๓  

๙๙ โรงงานผลิต ซ่อมแซม หรือดัดแปลงเคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระบิด หรือสิ่งอ่ืนใด
ที่มีอํานาจในการประหาร ทําลาย หรือทําให้หมดสมรรถภาพในทํานองเดียวกับ 
เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด และรวมถึงสิ่งประกอบของสิ่งดังกล่าว

๓  



๒ 
ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่ หมายเหตุ
๑๐๑ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant)  ๓ ยกเว้นจําพวกที่ ๓  

เฉพาะโรงงานบําบัด 
นํ้าเสียรวมของชุมชน

ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่ หมายเหตุ

๗ (๑) โรงงานสกัดนํ้ามันจากพืช หรือสัตว์ หรอืไขมันจากสัตว์ ที่ใช้สาร 
     ตัวทําละลายในการสกัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(๔) โรงงานทํานํ้ามันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ให้บริสุทธ์ิ ทีใ่ช้สาร 
     ตัวทําละลายในการสกัด 

๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓ 

ยกเว้นจําพวกที ่๓ เฉพาะใน
บริเวณหมายเลข ๓.๒๑ 
ให้ดําเนินการหรือ
ประกอบกิจการได้ใน
อาคารสูงหรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ ให้มรีะยะห่าง
จากทางหลวงหรือถนน
สาธารณะไม่น้อยกว่า  
๑๕ เมตร และให้มี
ระยะห่างตามสภาพ
ธรรมชาติของแม่นํ้า  
ลําคลอง หรือแหล่งนํ้า
สาธารณะไม่น้อยกว่า  
๑๕ เมตร 
 

๔๒ (๑) โรงงานทําเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมี ซึ่งมิใช่ปุ๋ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยกเว้นจําพวกที ่๓ เฉพาะใน
บริเวณหมายเลข ๓.๗ ให้
ดําเนินการหรือประกอบ
กิจการได้ในอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
ให้มีระยะห่างจากทาง
หลวงหรือถนนสาธารณะไม่
น้อยกว่า ๑๕ เมตร และ
ให้มีระยะห่างตามสภาพ
ธรรมชาติของแม่นํ้า  
ลําคลอง หรือแหล่งนํ้า
สาธารณะไม่ น้อยกว่า 
๑๕ เมตร 

 
 
 
 
 



๓ 
 

ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่ หมายเหตุ

 (๒) โรงงานเก็บรักษา ลําเลียง แยก คดัเลือก หรือแบ่งบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ์ 
     อันตราย ซึ่งมิใช่ปุ๋ย

๓  

๔๓ (๑) โรงงานทําปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ (Pesticides) 
 
 
 
 
 
 
(๒) โรงงานเก็บรักษาหรือแบ่งบรรจุปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืช 
     หรือสัตว์ (Pesticides) 

๓ 
 
 
 
 
 
 
๓ 
 

ยกเว้นจําพวกที่ ๓  
เฉพาะปุ๋ยอินทรีย์ และ 
ปุ๋ยเคมทีี่ไม่มีการใช้
แอมโมเนียมไนเตรต 
(Ammonium Nitrate) 
หรือโปแตสเซียมคลอเรต 
(Potassium Chlorate) 
ยกเว้นจําพวกที่ ๓  
เฉพาะปุ๋ยอินทรีย ์และ 
ปุ๋ยเคมทีี่ไม่มีการใช้
แอมโมเนียมไนเตรต 
(Ammonium Nitrate) 
หรือโปแตสเซียมคลอเรต 
(Potassium Chlorate)

๔๔ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการผลิตยางเรซนิสังเคราะห์ ยางอีลาสโตเมอร์ 
พลาสติก หรือเส้นใยสังเคราะห์ซึ่งมิใช่ใยแก้ว

๓  

๔๕ (๑) โรงงานทําสี (Paints) สําหรับใช้ทา พ่น หรือเคลือบ  
 
(๒) โรงงานทํานํ้ามันชักเงา นํ้ามันผสมสี หรอืนํ้ายาล้างสี 
(๓) โรงงานทําเชลแล็ก แล็กเกอร์ หรือผลิตภัณฑ์สําหรับใช้ยาหรืออุด

๓ 
 
๓ 
๓ 

ยกเว้นจําพวกที่ ๓  
เฉพาะสีนํ้า 

๔๘ (๔) โรงงานทําไม้ขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไม้เพลิง 
(๖) โรงงานทําหมึกหรือคาร์บอนดํา 

๓ 
๓ 

 

๔๙ โรงงานกลั่นนํ้ามันปิโตรเลียม ๓  

 
 
 
 
 
 
 



๔ 

ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่  หมายเหตุ
๕๐ (๔) โรงงานผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลยีมเข้าด้วยกัน หรือการผสมจากปิโตรเลียม

      กับวัสดุอ่ืน แต่ไม่รวมถึงการผสมผลิตภัณฑ์จากก๊าซธรรมชาติกับวัสดุอ่ืน
๓ ยกเว้นจําพวกที่ ๓ เฉพาะ 

แอสฟัลต์ติกคอนกรีต
๘๙ โรงงานผลิตก๊าซ ซึ่งมิใช่ก๊าซธรรมชาติ และโรงงานส่งหรือจําหน่ายก๊าซ  

แต่ไม่รวมถึงโรงงานส่งหรือจําหน่ายก๊าซที่เป็นนํ้ามันเช้ือเพลิงตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง 

๓ ยกเว้นจําพวกที่ ๓ เฉพาะ
ในบริเวณหมายเลข ๓.๗ 
ให้ดําเนินการหรือ
ประกอบกิจการได้ใน
อาคารสูงหรืออาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษ  
ให้มีระยะห่างจาก 
ทางหลวงหรือถนน
สาธารณะไม่น้อยกว่า  
๑๕ เมตร และให้มี
ระยะห่างตามสภาพ
ธรรมชาติของแม่นํ้า  
ลําคลอง หรือแหล่งนํ้า
สาธารณะไม่น้อยกว่า  
๑๕ เมตร 

๙๑ (๒) โรงงานบรรจุก๊าซ แต่ไม่รวมถึงการบรรจุก๊าซที่เป็นนํ้ามันเช้ือเพลิง 
      ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง

๓  

๙๒ โรงงานห้องเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทําความเย็น ๑  ๒  
และ ๓ 

ยกเว้นจําพวกที่ ๑ ๒  
และ ๓ เฉพาะในบริเวณ
หมายเลข ๓.๒๑  
ให้ดําเนินการหรือประกอบ
กิจการได้ในอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ  
ให้มีระยะห่างจากทางหลวง
หรือถนนสาธารณะ 
ไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร และ
ให้มรีะยะห่างตามสภาพ
ธรรมชาติของแม่นํ้า  
ลําคลองหรือแหล่งนํ้า
สาธารณะไม่น้อยกว่า  
๑๕ เมตร 

 
 



๕ 
 

ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่  หมายเหตุ
๙๙ โรงงานผลิต ซ่อมแซม หรือดัดแปลงเคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระบิด หรือ 

สิ่งอ่ืนใดที่มีอํานาจในการประหาร ทําลาย หรือทําให้หมดสมรรถภาพ 
ในทํานองเดียวกับเคร่ืองกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด และรวมถึงสิ่งประกอบ
ของสิ่งดังกล่าว 

๓  

๑๐๑ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plan)  ๓ ยกเว้นจําพวกที่ ๓ เฉพาะ
โรงงานบําบัดนํ้าเสียรวม
ของชุมชนและโรงงาน
กําจัดมูลฝอย ซึ่งอยู่
ภายใต้การควบคุมดูแล
หรือได้รับอนุญาตให้
ดําเนินการจากหน่วยงาน
ของรัฐ ในท้องที่หมู่ที ่๓ 
ตําบลเด่นใหญ ่อําเภอหันคา 
หมู่ที ่๒ ตําบลโพนางดําดก 
อําเภอสรรพยา และหมูท่ี ่๔ 
ตําบลหนองมะโมง  
อําเภอหนองมะโมง

 
 
หมายเหตุ ลําดับที่   หมายถึง ลําดับที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
  จําพวกที่  หมายถึง จําพวกโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 







 
 

รายการประกอบแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภทท้ายกฎกระทรวง 
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

  
การใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนก 

ประเภทท้ายกฎกระทรวง ตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๕ คือ 
 ๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๙ ที่กําหนดไว้เป็นสีชมพู ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชุมชน มีรายการดังต่อไปน้ี 
  ๑.๑  ด้านเหนือ  จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลหางนํ้าสาคร
กับตําบลวัดโคก และเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลหางนํ้าสาครกับตําบลไร่พัฒนา 
   ด้านตะวันออก  จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลหางนํ้าสาคร
กับตําบลไร่พัฒนา และเขตเทศบาลตําบลหางนํ้าสาคร ระหว่างหลักเขตที่ ๔ หลักเขตที่ ๕ หลักเขตที่ ๖ 
หลักเขตที ่๗ กับหลักเขตที ่๘ 
   ด้านใต้  จดเขตเทศบาลตําบลหางนํ้าสาคร ระหว่างหลักเขตที ่๘ 
หลักเขตที ่๙ หลักเขตที ่๑๐ กับหลักเขตที ่๑๑ และเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลหางนํ้าสาครกับ
ตําบลอู่ตะเภา  
   ด้านตะวันตก  จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอําเภอมโนรมย์กับ
อําเภอเมืองชัยนาท บึงทับปลาใต้ ฝั่งตะวันออก และเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลหางนํ้าสาครกับ 
ตําบลคุ้งสําเภา 
  ๑.๒  ด้านเหนือ  จดเขตเทศบาลตําบลคุ้งสําเภา ระหว่างหลักเขตที่ ๑ 
กับหลักเขตที ่๒ 
   ด้านตะวันออก  จดเขตเทศบาลตําบลคุ้งสําเภา ระหว่างหลักเขตที่ ๒  
หลักเขตที่ ๓ กับหลักเขตที่ ๔ 
   ด้านใต้   จดเขตเทศบาลตําบลคุ้งสําเภา ระหว่างหลักเขตที่ ๔ 
กับหลักเขตที ่๕ 
   ด้านตะวันตก  เขตเทศบาลตําบลคุ้งสําเภา ระหว่างหลักเขตที่ ๕  
กับหลักเขตที ่๑ 
  ๑.๓  แนวเขตผังเมืองรวมเมืองวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท – ท่าซุง จังหวัดอุทัยธานี  
ตามกฎกระทรวงให้ใช้ผังเมืองรวมเมืองวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท – ท่าซุง จังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
 
 
 



 
 

๒ 
 
  ๑.๔  แนวเขตผังเมืองรวมชัยนาท ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมอืงรวมเมืองชัยนาท  
พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  ๑.๕  ด้านเหนือ  จดเขตเทศบาลตําบลสรรพยา ระหว่างหลักเขตที่ ๑  
กับหลักเขตที ่๒ 
   ด้านตะวันออก  จดแม่นํ้าเจ้าพระยา ฝั่งตะวันตก 
   ด้านใต้  จดเขตเทศบาลตําบลสรรพยา ระหว่างหลักเขตที่ ๓ 
กับหลักเขตที่ ๔  
   ด้านตะวันตก  จดเขตเทศบาลตําบลสรรพยา ระหว่างหลักเขตที่ ๔ 
กับหลักเขตที ่๑ 
  ๑.๖  ด้านเหนือ  จดเขตเทศบาลตําบลโพธ์ิพิทักษ์ ระหว่างหลักเขตที ่๑ 
กับหลักเขตที ่๒ 
   ด้านตะวันออก  จดเขตเทศบาลตําบลโพธ์ิพิทักษ์ ระหว่างหลักเขตที ่๒ 
กับหลักเขตที ่๓  
   ด้านใต้   จดเขตเทศบาลตําบลโพธ์ิพิทักษ์ ระหว่างหลักเขตที ่๓ 
กับหลักเขตที ่๔ 
   ด้านตะวันตก  จดเขตเทศบาลตําบลโพธ์ิพิทักษ์ ระหว่างหลักเขตที ่๔ 
กับหลักเขตที ่๑  
  ๑.๗  ด้านเหนือ  จดเขตเทศบาลตําบลแพรกศรรีาชา ระหว่างหลักเขตที ่๔  
กับหลักเขตที ่๑ 
   ด้านตะวันออก  จดเขตเทศบาลตําบลแพรกศรีราชา ระหว่างหลักเขตที ่๑  
กับหลกัเขตที ่๒ 
   ด้านใต้   จดเขตเทศบาลตําบลแพรกศรรีาชา ระหว่างหลักเขตที ่๒ 
กับหลักเขตที ่๓ 
   ด้านตะวันตก  จดเขตเทศบาลตําบลแพรกศรรีาชา ระหว่างหลักเขตที ่๓  
กับหลักเขตที ่๔ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
๓ 

 
  ๑.๘ ด้านเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลสามง่ามท่าโบสถ์ ระหว่างหลักเขต
ที่ ๑ กับหลักเขตที่ ๒ 
   ด้านตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลสามง่ามท่าโบสถ์ ระหว่างหลักเขต
ที่ ๒ หลักเขตที่ ๓ กับหลักเขตที่ ๔ 
   ด้านใต้  จดเขตเทศบาลตําบลสามง่ามท่าโบสถ์ ระหว่าง 
หลักเขตที่ ๔ กับหลักเขตที่ ๕ 
   ด้านตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลสามง่ามท่าโบสถ์ ระหว่าง 
หลักเขตที่ ๕ กับหลักเขตที่ ๑ 
  ๑.๙ ด้านเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลหันคา ระหว่างหลักเขตที่ ๑  
กับหลักเขตที่ ๒ 
   ด้านตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลหันคา ระหว่างหลักเขตที่ ๒  
หลักเขตที่ ๓ กับหลักเขตที่ ๔ 
   ด้านใต้  จดเขตเทศบาลตําบลหันคา ระหว่างหลักเขตที่ ๔  
หลักเขตที่ ๕ หลักเขตที่ ๖ กับหลักเขตที่ ๗ 
   ด้านตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลหันคา ระหว่างหลักเขตที่ ๗  
กับหลักเขตที่ ๑ 
 ๒. ที่ดินในบรเิวณหมายเลข ๒.๑ ถึงหมายเลข ๒.๓ ที่กําหนดไว้เป็นสมี่วง ให้เป็นที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมและคลงัสินค้า มีรายการดังต่อไปน้ี 
  ๒.๑  ด้านเหนือ  จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๑๒ ฟากใต้ 
   ด้านตะวันออก  จดเส้นต้ังฉากกบัทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๑๒ 
ฟากใต้ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒ ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๑๒  
ไปทางทศิตะวันออกตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๑๒ เป็นระยะ ๖,๕๐๐ เมตร 
   ด้านใต้  จดเส้นขนานระยะ ๘๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผน่ดิน
หมายเลข ๓๒๑๒ 
   ด้านตะวันตก  จดเส้นต้ังฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๑๒ 
ฟากใต้ ที่จุดซึง่อยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒ ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๑๒  
ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๑๒ เป็นระยะ ๓,๕๐๐ เมตร 
  ๒.๒  ด้านเหนือ  จดเส้นต้ังฉากกับทางหลวงชนบท ชน. ๔๐๐๙  
ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงชนบท ชน. ๔๐๐๙ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
๓๒๑๓ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงชนบท ชน. ๔๐๐๙ เป็นระยะ ๓,๐๐๐ เมตร 

 



 
 

๔ 
 
   ด้านตะวันออก  จดทางหลวงชนบท ชน. ๔๐๐๙ ฟากตะวันตก 
   ด้านใต้  จดเส้นต้ังฉากกับทางหลวงชนบท ชน. ๔๐๐๙ 
ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงชนบท ชน. ๔๐๐๙ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๑๓  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงชนบท ชน. ๔๐๐๙ เป็นระยะ ๖,๐๐๐ เมตร 
   ด้านตะวันตก  จดเส้นขนานระยะ ๑,๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลาง 
ทางหลวงชนบท ชน. ๔๐๐๙ 
  ๒.๓  ด้านเหนือ  จดเส้นขนานระยะ ๑,๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลาง 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๑๑ 
   ด้านตะวันออก  จดทางหลวงชนบท ชน. ๔๐๕๔ ฟากตะวันตก 
   ด้านใต้  จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๑๑ ฟากเหนือ 
   ด้านตะวันตก  จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอําเภอหันคากับ
อําเภอเนินขาม 
 ๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึงหมายเลข ๓.๒๑ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม มีรายการดังต่อไปน้ี 
  ๓.๑ ด้านเหนือ  จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเสน้แบ่งเขต
การปกครองระหว่างจังหวัดชัยนาทกับจังหวัดนครสวรรค์ 
   ด้านตะวันออก  จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒ ฟากตะวันตก 
   ด้านใต้  จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลวัดโคกกับ 
ตําบลหางนํ้าสาคร บึงทับปลา ฝั่งตะวันตก เสน้แบ่งเขตการปกครองระหว่างอําเภอมโนรมย์กับอําเภอ 
เมืองชัยนาท 
   ด้านตะวันตก  จดแนวเขตผังเมืองรวมเมืองวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท – 
ท่าซุง จังหวัดอุทัยธานี ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท – ท่าซุง  
จังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ แนวเขตผังเมอืงรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่าง
จังหวัดชัยนาทกับจังหวัดอุทัยธานี เขตเทศบาลตําบลคุ้งสําเภา ระหว่างหลักเขตที่ ๕ หลกัเขตที่ ๔  
หลักเขตที ่๓ หลักเขตที ่๒ กับหลักเขตที ่๑ และแม่นํ้าเจ้าพระยา ฝั่งตะวันออก 
  ๓.๒  ด้านเหนือ  จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเสน้แบ่งเขต
การปกครองระหว่างจังหวัดชัยนาทกับจังหวัดนครสวรรค์ 
   ด้านตะวันออก  จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๑๒ ฟากตะวันตก 
   ด้านใต้  จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๑๒ ฟากเหนือ 
   ด้านตะวันตก  จดเขตเทศบาลตําบลหางนํ้าสาคร ระหว่างหลักเขตที ่๖ 
หลักเขตที ่๕ กับหลักเขตที่ ๔ เส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลไร่พัฒนากับตําบลหางนํ้าสาคร  
เส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลวัดโคกกับตําบลหางนํ้าสาคร และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒ ฟากตะวันออก 



 
 

๕ 
 
  ๓.๓  ด้านเหนือ  จดเขตเทศบาลตําบลหางนํ้าสาคร ระหว่างหลักเขตที ่๗ 
หลักเขตที ่๖ กับหลักเขตที ่๕ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๑๒ ฟากใต้ เส้นต้ังฉากกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๒๑๒ ฟากใต้ ทีจุ่ดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒ ตัดกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๒๑๒ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๑๒ เป็นระยะ ๓,๕๐๐ 
เมตร เส้นขนานระยะ ๘๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๑๒ และเส้นต้ังฉากกับ 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๑๒ ฟากใต้ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒ ตัดกับ 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๑๒ ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๑๒  
เป็นระยะ ๖,๕๐๐ เมตร 
   ด้านตะวันออก  จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต
การปกครองระหว่างจังหวัดชัยนาทกับจังหวัดนครสวรรค์ 
   ด้านใต้   จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอําเภอมโนรมย์กับ
อําเภอเมืองชัยนาท 
   ด้านตะวันตก  จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลอู่ตะเภา 
กับตําบลหางนํ้าสาคร และเขตเทศบาลตําบลหางนํ้าสาคร ระหว่างหลักเขตที่ ๑๑ หลักเขตที่ ๑๐ หลักเขตที่ ๙ 
หลักเขตที ่๘ กับหลักเขตที ่๗ 
   ทั้งน้ี ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๔.๑ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน 
  ๓.๔  ด้านเหนือ  จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเสน้แบ่งเขต
การปกครองระหว่างจังหวัดชัยนาทกับจังหวัดอุทัยธานี 
   ด้านตะวันออก  จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลวังตะเคียน
กับตําบลหนองมะโมง เส้นขนานระยะ ๑,๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท ชน. ๔๐๐๙ และเส้นต้ังฉาก 
กับทางหลวงชนบท ชน. ๔๐๐๙ ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงชนบท ชน. ๔๐๐๙ บรรจบกับ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๑๓ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงชนบท ชน. ๔๐๐๙  
เป็นระยะ ๖,๐๐๐ เมตร 
   ด้านใต้  จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลวังตะเคียน
กับตําบลหนองมะโมง 
   ด้านตะวันตก  จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาช่องลมและป่าเขาหลัก 
และแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างจังหวัดชัยนาทกับจังหวัดอุทัยธานี 
   ทั้งน้ี ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๓.๗ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว และบริเวณหมายเลข 
๔.๔ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน 
  ๓.๕  ด้านเหนือ  จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเสน้แบ่งเขต
การปกครองระหว่างจังหวัดชัยนาทกับจังหวัดอุทัยธานี 
 



 
 

๖ 
 
   ด้านตะวันออก  จดแนวเขตผังเมืองรวมเมืองวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท – ท่าซุง 
จังหวัดอุทัยธานี ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท – ทา่ซุง จังหวัดอุทัยธานี 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 
   ด้านใต้  จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๑๓ ฟากเหนือ 
   ด้านตะวันตก  จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลกุดจอกกับ
ตําบลหนองมะโมง 
  ๓.๖  ด้านเหนือ  จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเสน้แบ่งเขต
การปกครองระหว่างจังหวัดชัยนาทกับจังหวัดอุทัยธานี 
   ด้านตะวันออก  จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลหนองมะโมง
กับตําบลกุดจอก 
   ด้านใต้  จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลหนองมะโมง
กับตําบลกุดจอก เส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลหนองมะโมงกับตําบลสะพานหิน และแนวเขต 
ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาช่องลมและป่าเขาหลัก 
   ด้านตะวันตก  จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต
การปกครองระหว่างจังหวัดชัยนาทกับจังหวัดอุทัยธานี ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาช่องลมและป่าเขาหลัก 
และเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลหนองมะโมงกับตําบลวังตะเคียน 
   ทั้งน้ี ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๒.๒ ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วง 
    ๓.๗  ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๕๒ โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๗๓๐ โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๗๓๒ 
โฉนดที่ดินเลขที่ ๙๔๖๔ โฉนดที่ดินเลขที่ ๙๔๖๕ โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๕๕๑ โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๕๖๐ 
โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔๒๑๓ โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔๒๑๔ โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔๔๖๖ โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔๔๖๗ 
โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔๔๖๘ 

     ๓.๘  ด้านเหนือ  จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอําเภอเมืองชัยนาท
กับอําเภอมโนรมย์ 
   ด้านตะวันออก  จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก ซึ่งเป็นเส้นแบ่ง
เขตการปกครองระหว่างจังหวัดชัยนาทกับจังหวัดนครสวรรค์ 
   ด้านใต้  จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) 
ฟากเหนือ 
   ด้านตะวันตก  จดแนวเขตผังเมืองรวมเมืองชัยนาท ตามกฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองชัยนาท พ.ศ. ๒๕๕๓ และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)  
ฟากตะวันออก 
   ทั้งน้ี ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๔.๒ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน 
 



 
 

๗ 
 
  ๓.๙  ด้านเหนือ  จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอําเภอเมืองชัยนาท
กับอําเภอมโนรมย์ 
   ด้านตะวันออก  จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) 
ฟากตะวันตก 
   ด้านใต้   จดแนวเขตผังเมืองรวมเมืองชัยนาท ตามกฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองชัยนาท พ.ศ. ๒๕๕๓ และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๘๓ ฟากเหนือ 
   ด้านตะวันตก  จดแนวเขตผังเมืองรวมเมืองวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท – ท่าซุง 
จังหวัดอุทัยธานี ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท – ทา่ซุง จังหวัดอุทัยธานี 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 
   ทั้งน้ี ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๔.๓ และหมายเลข ๔.๕ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน 
   ๓.๑๐ ด้านเหนือ  จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลกุดจอกกับ
ตําบลหนองมะโมง และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๑๓ ฟากใต้ 
   ด้านตะวันออก  จดทางหลวงชนบท ชน. ๕๐๕๙ ฟากตะวันตก 
   ด้านใต้  จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอําเภอวัดสิงห์ 
กับอําเภอหันคา และเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอําเภอหันคากับอําเภอหนองมะโมง 
   ด้านตะวันตก  จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต
การปกครองระหว่างจังหวัดชัยนาทกับจังหวัดอุทัยธานี แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาช่องลมและป่าเขาหลัก 
และเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลสะพานหินกับตําบลหนองมะโมง 
   ๓.๑๑  ด้านเหนือ  จดทางหลวงแผ่นแผ่นดินหมายเลข ๓๒๑๓ ฟากใต้ 
แนวเขตผังเมืองรวมเมืองวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท – ท่าซุง จังหวัดอุทัยธานี ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ 
ผังเมืองรวมเมืองวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท – ท่าซุง จังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ และทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๑๘๓ ฟากใต้ 
   ด้านตะวันออก  จดทางหลวงชนบท ชน. ๔๐๕๔ ฟากตะวันตก 
   ด้านใต้  จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลหนองแซง 
กับตําบลหันคา 
   ด้านตะวันตก   จดคลองส่งนํ้าชลประทานทุ่งวัดสิงห์ ฝั่งตะวันออก 
และทางหลวงชนบท ชน. ๕๐๕๙ ฟากตะวันออก 
   ๓.๑๒  ด้านเหนือ  จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) 
ฟากใต้ 
   ด้านตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต
การปกครองระหว่างจังหวัดชัยนาทกับจังหวัดนครสวรรค์ 
 



 
 

๘ 
 
   ด้านใต้  จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต 
การปกครองระหว่างจังหวัดชัยนาทกับจังหวัดสิงห์บุรี 
   ด้านตะวันตก  จดคลองมหาราช ฝั่งตะวันออก แม่นํ้าเจ้าพระยา  
ฝั่งตะวันออก และแนวเขตผงัเมืองรวมเมืองชัยนาท ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองชัยนาท 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 
   ๓.๑๓  ด้านเหนือ  จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๘๓ ฟากใต้ 
   ด้านตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมเมืองชัยนาท ตามกฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองชัยนาท พ.ศ. ๒๕๕๓ บึงประจาํรัง และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๐  
ฟากตะวันตก 
   ด้านใต้  จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอําเภอเมืองชัยนาท
กับอําเภอสรรคบุรี 
   ด้านตะวันตก  จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอําเภอเมืองชัยนาท
กับอําเภอหันคา เส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอําเภอวัดสิงห์กับอําเภอหันคา และทางหลวงชนบท  
ชน. ๔๐๕๔ ฟากตะวันออก 
   ๓.๑๔  ด้านเหนือ  จดแม่นํ้าเจ้าพระยา ฝั่งใต้ และคลองมหาราช ฝั่งใต้ 
   ด้านตะวันออก จดคลองมหาราช ฝั่งตะวันตก แนวเขตผังเมืองรวม 
ด้านตะวันออก ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างจังหวัดชัยนาทกับจังหวัดสิงห์บุรี แม่นํ้าเจ้าพระยา 
ฝั่งตะวันออก และเขตเทศบาลตําบลโพธ์ิพิทักษ์ ระหว่างหลักเขตที่ ๒ หลักเขตที่ ๑ หลักเขตที่ ๔  
กับหลักเขตที ่๓ 
   ด้านใต้  จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต 
การปกครองระหว่างจังหวัดชัยนาทกับจังหวัดสิงห์บุรี 
   ด้านตะวันตก  จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอําเภอสรรพยากับ
อําเภอสรรคบุรี เส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอําเภอเมืองชัยนาทกับอําเภอสรรคบุรี ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๔๐ ฟากตะวันออก และแนวเขตผังเมืองรวมเมืองชัยนาท ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
เมืองชัยนาท พ.ศ. ๒๕๕๓ 
   ๓.๑๕  ด้านเหนือ  จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอําเภอหันคา 
กับอําเภอหนองมะโมง และเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอําเภอหันคากับอําเภอวัดสิงห์ 
   ด้านตะวันออก  จดคลองส่งนํ้าชลประทานทุ่งวัดสิงห์ ฝั่งตะวันตก  
และทางหลวงชนบท ชน. ๔๐๕๔ ฟากตะวันตก 
   ด้านใต้  จดเส้นขนานระยะ ๑,๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลาง 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๑๑ และเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอําเภอหันคากับอําเภอเนินขาม 
   ด้านตะวันตก  จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาราวเทียน 



 
 

๙ 
 
   ทั้งน้ี ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๔.๗ หมายเลข ๔.๘ และหมายเลข ๔.๙ ที่กําหนดไว้ 
เป็นสีเขียวอ่อน 
   ๓.๑๖  ด้านเหนือ  จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอําเภอหันคา 
กับอําเภอวัดสิงห์ เส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอําเภอหันคากับอําเภอเมืองชัยนาท และเส้นแบ่งเขต 
การปกครองระหว่างอําเภอสรรคบุรีกับอําเภอเมืองชัยนาท 
   ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๐ ฟากตะวันตก 
   ด้านใต้  จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๐ ฟากเหนือ  
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๓๙ ฟากเหนือ แม่นํ้าท่าจนี ฝั่งตะวันออก และเขตเทศบาลตําบลหันคา 
ระหว่างหลักเขตที่ ๓ หลักเขตที่ ๒ หลักเขตที่ ๑ หลักเขตที่ ๗ กับหลักเขตที่ ๖ และทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๒๑๑ ฟากเหนือ 
   ด้านตะวันตก  จดทางหลวงชนบท ชน. ๔๐๕๔ ฟากตะวันออก 
   ทั้งน้ี ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๑.๘ ที่กําหนดไว้เป็นสีชมพู และบริเวณหมายเลข 
๔.๑๐ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน 
   ๓.๑๗  ด้านเหนือ จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอําเภอสรรคบุรี 
กับอําเภอเมืองชัยนาท และเสน้แบ่งเขตการปกครองระหว่างอําเภอสรรคบุรีกับอําเภอสรรพยา 
   ด้านตะวันออก จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอําเภอสรรคบุรี 
กับอําเภอสรรพยา และแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่าง 
จังหวัดชัยนาทกับจังหวัดสิงห์บุรี 
   ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๕๔ ฟากตะวันออก 
เขตเทศบาลตําบลแพรกศรีราชา ระหว่างหลักเขตที่ ๒ หลักเขตที่ ๑ หลักเขตที่ ๔ หลักเขตที่ ๓ กับหลักเขตที่ ๒ 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๖๕ ฟากเหนือ และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๐ ฟากตะวันออก 
   ๓.๑๘  ด้านเหนือ  จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาราวเทียน 
   ด้านตะวันออก จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลกะบกเต้ีย 
กับตําบลเนินขาม และเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลสุขเดือนห้าและตําบลเนินขาม 
   ด้านใต้  จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต 
การปกครองระหว่างจังหวัดชัยนาทกับจังหวัดสุพรรณบุรี 
   ด้านตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต
การปกครองระหว่างจังหวัดชัยนาทกับจังหวัดอุทัยธานี 
   ๓.๑๙  ด้านเหนือ  จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๑๑ ฟากใต้  
เขตเทศบาลตําบลหันคา ระหว่างหลักเขตที่ ๖ หลักเขตที่ ๕ กับหลักเขตที่ ๔ แม่นํ้าท่าจีน ฝั่งตะวันออก  
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๓๙ ฟากใต้ ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข ๓๔๐ ฟากตะวันออกและฟากใต้ 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๖๕ ฟากใต้ และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๕๔ ฟากใต้ 



 
 

๑๐ 
 
   ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๕๔ ฟากตะวันตก 
   ด้านใต้  จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต 
การปกครองระหว่างจังหวัดชัยนาทกับจังหวัดสิงห์บุรี แนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต 
การปกครองระหว่างจังหวัดชัยนาทกับจังหวัดสุพรรณบุรี และเขตห้ามลา่สัตว์ป่าบึงฉวาก 
   ด้านตะวันตก จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอําเภอหันคา 
กับอําเภอเนินขาม 
   ทั้งน้ี ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๓.๒๑ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว และบริเวณหมายเลข ๔.๑๑ 
และหมายเลข ๔.๑๒ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน 
   ๓.๒๐  ด้านเหนือ  จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาราวเทียน  
และเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอําเภอเนินขามกับอําเภอหันคา 
   ด้านตะวันออก จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอําเภอเนินขาม 
กับอําเภอหันคา 
   ด้านใต้  จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต 
การปกครองระหว่างจังหวัดชัยนาทกับจังหวัดสุพรรณบุรี 
   ด้านตะวันตก จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลเนินขาม 
กับตําบลสุขเดือนห้า และเสน้แบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลเนินขามกับตําบลกะบกเต้ีย 
   ๓.๒๑  ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๑๖ โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๑๗ โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๑๙ 
โฉนดที่ดินเลขที่ ๘๕๗ โฉนดที่ดินเลขที่ ๙๔๕ โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๕๘ โฉนดที่ดินเลขที ่๑๒๔๘ โฉนดที่ดิน
เลขที่ ๑๖๗๖ โฉนดที่ดินเลขที่ ๖๖๕๓ โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๖๓๙ โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๕๘๐ และโฉนดที่ดิน
เลขที่ ๔๕๑๘๒ 
 ๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔.๑ ถึงหมายเลข ๔.๑๒ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน ให้เป็น
ที่ดินประเภทท่ีโล่งเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีรายการดังต่อไปน้ี 
  ๔.๑  เขาแหลม 
  ๔.๒  เขาบ้านกลํา 
  ๔.๓  บึงสําเภา 
  ๔.๔  เขาพนมเกิน 
  ๔.๕  เขาธรรมามูล 
  ๔.๖  บึงประจํารัง 
  ๔.๗  เขาน้อย 
  ๔.๘  เขากล่ํา 
  ๔.๙  เขาราบ 
  ๔.๑๐ บึงกระจับใหญ ่



 
 

๑๑ 
 
  ๔.๑๑ เขาหนองสอด 
  ๔.๑๒ เขาสารพัดดี 
 ๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ และหมายเลข ๕.๒ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน 
มีเส้นทแยงสขีาว ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ มีรายการดังต่อไปน้ี 
  ๕.๑ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาช่องลมและป่าเขาหลัก 
  ๕.๒ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาราวเทียน 
 ๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๖ ที่กําหนดไว้เป็นสีฟ้า ให้เป็นที่ดินประเภทท่ีโล่งเพ่ือการ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงฉวาก 
 



หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยท่ีสมควรกําหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  
ในท้องที่จังหวัดชัยนาท  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณท่ีเก่ียวข้องหรือ
ชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  
และสภาพแวดล้อม  ทั้งน้ี  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง  และโดยที่มาตรา  ๒๖  วรรคหน่ึง   
แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๔)  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  บัญญัติว่า  การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระทําโดยกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 


