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กฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองอ่างทอง
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
พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ในท้องที่ตําบลย่านซื่อ ตําบลศาลาแดง ตําบลตลาดกรวด
ตํ า บลบ้ า นรี ตํ า บลบ้ า นอิ ฐ ตํ า บลตลาดหลวง ตํ า บลบางแก้ ว ตํ า บลบ้ า นแห และตํ า บลโพสะ
อําเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๒ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนา และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อมในบริเวณแนวเขต
ตามข้อ ๑ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ข้อ ๓ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้ มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน
โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับและสอดคล้องกับการขยายตัว
ของชุมชนในอนาคต รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมีสาระสําคัญดังต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนเมืองให้เป็นศูนย์กลางการบริหาร การปกครอง การศึกษา
และพาณิชยกรรมของจังหวัดอ่างทอง
(๒) ส่งเสริมอุตสาหกรรมบริการ และบริการทางด้านการเกษตร
(๓) ส่งเสริมและอนุรักษ์พื้นที่เกษตรกรรมให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่สําคัญ
(๔) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอ
และได้มาตรฐาน
(๕) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ข้อ ๔ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง และรายการประกอบ
แผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๕ 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 ๑.๑๓ ที่กําหนดไว้เป็นสีเหลือง ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒.๑ ถึงหมายเลข ๒.๖ ที่กําหนดไว้เป็นสีส้ม ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง
(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึงหมายเลข ๓.๔ ที่กําหนดไว้เป็นสีแดง ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
(๔) ที่ ดิ น ในบริ เ วณหมายเลข ๔ ที่ กํ า หนดไว้ เ ป็ น สี ม่ ว งอ่ อ น ให้ เ ป็ น ที่ ดิ น ประเภท
อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ ถึงหมายเลข ๕.๘ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๖.๑ ถึงหมายเลข ๖.๑๓ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๗.๑ ถึงหมายเลข ๗.๑๗ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา
(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๘.๑ ถึงหมายเลข ๘.๒๓ ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันศาสนา
(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๙.๑ ถึงหมายเลข ๙.๒๗ ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ข้อ ๖ ที่ ดิ น ประเภทที่ อ ยู่ อ าศั ย หนาแน่ น น้ อ ย ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ การอยู่ อ าศั ย
สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น
ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และจําพวก
ที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อการจําหน่าย
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(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) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๖) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์
(๗) โรงฆ่าสัตว์
(๘) กําจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(๙) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๙ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง
ไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๔ และทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๐๖๔ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
ข้อ ๗ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และจําพวก
ที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
(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) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๖) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์
(๗) โรงฆ่าสัตว์
(๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๙) กําจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(๑๐) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
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การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๙ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง
ไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร
ข้อ ๘ ที่ ดิ น ประเภทพาณิ ช ยกรรมและที่ อ ยู่ อ าศั ย หนาแน่ น มาก ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
เพื่อพาณิชยกรรม การอยู่อาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุ ก จํ า พวกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน เว้ น แต่ โ รงงานตามประเภท ชนิ ด
และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ํามัน สถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม สถานีบริการน้ํามันประเภท ก
สถานีบริการน้ํามันประเภท ข สถานีบริการน้ํามันประเภท ค ลักษณะที่สอง สถานีบริการน้ํามัน
ประเภท จ ลักษณะที่สอง และสถานีบริการน้ํามันประเภท ฉ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
เพื่อการจําหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว 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) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๖) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์
(๗) โรงฆ่าสัตว์
(๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๙) กําจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(๑๐) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๔ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง
ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
ข้อ ๙ ที่ ดิ น ประเภทอุ ต สาหกรรมเฉพาะกิ จ ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ อุ ต สาหกรรม
ที่ ป ระกอบกิ จ การในลั ก ษณะโรงงานตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงานตามประเภท ชนิ ด และจํ า พวก
ที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ คลังสินค้า สถาบันราชการ การสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้า
ของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
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ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และจําพวก
ที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อการจําหน่าย
(๓) 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
(๔) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๕) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก
(๖) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๔ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง
ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
ข้อ ๑๐ ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม
หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และจําพวก
ที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้
(๒) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๓) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม เว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่โครงการทั้งหมด
(๕) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๖) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถวหรือตึกแถว เว้นแต่เป็นการดําเนินการ
ในโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่โครงการทั้งหมด
(๗) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม
ในกรณี ที่ มี ก ารใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ การจั ด สรรที่ ดิ น เพื่ อ ประกอบพาณิ ช ยกรรมตาม (๔)
และเพื่อการอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถวหรือตึกแถวตาม (๖) ดําเนินการในโครงการ
จัดสรรที่ดินเดียวกัน ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่โครงการทั้งหมด
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒ และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๙
ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๓๔ และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๖๔ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า
๖ เมตร
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ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเฉพาะที่ดิน
ซึ่งเป็นของรัฐ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การอยู่อาศัย เกษตรกรรม
หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) 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
(๒) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๓) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๕) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๖) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถวหรือตึกแถว
(๗) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม
(๘) คลังสินค้า
(๙) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๑๐) กําจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(๑๑) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ยื่น
ขออนุญาต
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ํา ลําคลอง หรือแหล่งน้ําสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา ลําคลอง หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ําหรือสาธารณูปโภค
ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศาสนา การศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการของรัฐ กิจการเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการหรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ข้อ ๑๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงนี้
ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
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(๑) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย ก ๑ ถนนสาย ก ๒ ถนนสาย ก ๓ ถนนสาย ก ๕
ถนนสาย ก ๖ และถนนสาย ข ๒ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น นอกจากกิจการตามที่กําหนด
ดังต่อไปนี้
(ก) การสร้างถนนหรือเกี่ยวข้องกับถนน และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
(ข) การสร้างรั้วหรือกําแพง
(ค) เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน ๙ เมตร
หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่
(๒) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย ก ๔ ถนนสาย ก ๗ ถนนสาย ข ๑ และถนนสาย ค
ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น นอกจากกิจการตามที่กําหนดดังต่อไปนี้
(ก) การสร้างถนนหรือเกี่ยวข้องกับถนน และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
(ข) การสร้างรั้วหรือกําแพง
(ค) เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน ๙ เมตร
หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่
(ง) การอยู่อาศัยที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน ๖ เมตร หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่
(จ) การอยู่อาศัยที่ไม่ใช่ห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(ฉ) การอยู่อาศัยที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดิน
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 ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

บัญชีท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองอ่างทอง
พ.ศ. ๒๕๕๘

ลําดับที่

๒

๔

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การต้ม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช
(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช
(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง
หรือคลังสินค้า
(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กล้วยไม้ หรือถั่วงอก
(๙) การร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม
(๑๑) การฟักไข่โดยใช้ตู้อบ
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ซึ่งมิใช่สัตว์น้ํา อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การฆ่าสัตว์
(๒) การถนอมเนื้อสัตว์โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือทําให้เยือกแข็ง
โดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง
(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ มันสัตว์ หนังสัตว์ หรือสารที่สกัดจาก
ไขสัตว์หรือกระดูกสัตว์
(๖) การล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์
(๗) การทําผลิตภัณฑ์จากไข่เพื่อใช้ประกอบเป็นอาหาร เช่น ไข่เค็ม ไข่เยี่ยวม้า
ไข่ผง ไข่เหลวเยือกแข็ง หรือไข่เหลวแช่เย็น
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ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ
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๖

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ํา อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๒) การถนอมสัตว์น้ําโดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือทําให้เยือกแข็ง
โดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง
(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากสัตว์น้ํา หนัง หรือไขมันสัตว์น้ํา
(๕) การล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์น้ํา
๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม้ และบรรจุในภาชนะที่ผนึก
และอากาศเข้าไม่ได้
(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไม้โดยวิธีกวน ตากแห้ง ดอง หรือทําให้เยือกแข็ง
โดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง
๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การสี ฝัด หรือขัดข้าว
(๒) การทําแป้ง
(๓) การป่นหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช
(๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช
(๖) การปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่ง
๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้ง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การทําขนมปังหรือขนมเค้ก
(๒) การทําขนมปังกรอบหรือขนมอบแห้ง
(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้น เม็ด หรือชิ้น
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ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากอ้อย บีช หญ้าหวาน หรือพืชอื่น
ที่ให้ความหวาน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําน้ําเชื่อม
(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของต้นมะพร้าว ต้นตาลโตนด หรือพืชอื่น ๆ ซึ่งมิใช่อ้อย
๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก้ ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๓) การทําโกโก้ผงหรือขนมจากโกโก้
(๔) การทําช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือขนมจากช็อกโกเลต
(๕) การทําเก๊กฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ
(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไม้อัดเม็ด
(๗) การเชื่อมหรือแช่อิ่มผลไม้หรือเปลือกผลไม้ หรือการเคลือบผลไม้หรือเปลือกผลไม้
ด้วยน้ําตาล
(๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) หรือการเคลือบถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts)
ด้วยน้ําตาล กาแฟ โกโก้ หรือช็อกโกเลต
(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟี่
(๑๑) การทําไอศกรีม
๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๖) การทําน้ํามันสลัด
(๗) การบดหรือป่นเครื่องเทศ
(๘) การทําพริกป่น พริกไทยป่น หรือเครื่องแกง
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ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด หรือย่อยน้ําแข็ง
๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ น้ําอัดลม หรือน้ําแร่
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําน้ําดื่ม
(๒) การทําเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
๒๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอซึ่งมิใช่เครื่องนุ่งห่ม อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอเป็นเครื่องใช้ในบ้าน
(๒) การทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใช่ถุงหรือกระสอบพลาสติก
(๓) การทําผลิตภัณฑ์จากผ้าใบ
(๔) การตบแต่งหรือเย็บปักถักร้อยสิ่งทอ
๒๔ โรงงานถักผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มด้วยด้ายหรือเส้นใย หรือฟอกย้อมสี
หรือแต่งสําเร็จผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มที่ถักด้วยด้ายหรือเส้นใย
๒๕ โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมด้วยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกให้เป็นปุยซึ่งมิใช่เสื่อหรือพรม
ที่ทําด้วยยางหรือพลาสติกหรือพรมน้ํามัน
๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาข่าย แห หรืออวน อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การผลิตเชือก
(๒) การผลิต ประกอบ หรือซ่อมแซมตาข่าย แห หรืออวน และรวมถึงชิ้นส่วน
หรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
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ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายซึ่งมิใช่รองเท้า อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การตัดหรือเย็บเครื่องนุ่งห่ม เข็มขัด ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ เนกไท หูกระต่าย
ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเท้าจากผ้า หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือวัสดุอื่น
(๒) การทําหมวก
๓๓ โรงงานผลิตรองเท้าหรือชิ้นส่วนของรองเท้าซึ่งมิได้ทําจากไม้ ยางอบแข็ง ยางอัดเข้ารูป
หรือพลาสติกอัดเข้ารูป
๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะร่อง หรือการแปรรูปไม้ด้วยวิธีอื่นที่คล้ายคลึงกัน
(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง บานประตู หรือส่วนประกอบ
ที่ทําด้วยไม้ของอาคาร
๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใช้จากไม้ไผ่ หวาย ฟาง อ้อ กก
หรือผักตบชวา
๓๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากไม้หรือไม้ก๊อก อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใช้จากไม้ และรวมถึงชิ้นส่วนของ
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
(๒) การทํารองเท้า ชิ้นส่วนของรองเท้า หรือหุ่นรองเท้าจากไม้
(๓) การแกะสลักไม้
(๔) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม้
๓๗ โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ แก้ว ยาง หรืออโลหะอื่น
ซึ่งมิใช่เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากพลาสติกอัดเข้ารูป และรวมถึง
ชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
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๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
(๑) การพิมพ์ การทําแฟ้มเก็บเอกสาร การเย็บเล่ม ทําปก หรือตบแต่งสิ่งพิมพ์
๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปั้นดินเผา หรือเครื่องดินเผา
และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกล่าว
๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม ผลิตภัณฑ์ยิปซัม หรือผลิตภัณฑ์
ปูนปลาสเตอร์
๖๑ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใช้ที่ทําด้วยเหล็ก
หรือเหล็กกล้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ดังกล่าว
๖๒ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่ง
ภายในอาคารที่ทําจากโลหะหรือโลหะเป็นส่วนใหญ่ และรวมถึงส่วนประกอบ
หรืออุปกรณ์ของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งดังกล่าว
๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะสําหรับใช้ในการก่อสร้างหรือติดตั้ง
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๒) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร
(๓) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการต่อเรือ
๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การทําภาชนะบรรจุ
(๑๒) การตัด พับ หรือม้วนโลหะ
(๑๓) การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป
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๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องกังหัน และรวมถึง
ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์หรือเครื่องกังหันดังกล่าว
๖๙ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องคํานวณ เครื่องทําบัญชี เครื่องจักร
สําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับใช้ในการคํานวณชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาล้อก
หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์สําหรับปฏิบัติกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันหรืออุปกรณ์
(Digital or Analog Computers or Associated Electronic Data Processing
Equipment or Accessories) เครื่องรวมราคาของขาย (Cash Registers) เครื่องพิมพ์ดีด
เครื่องชั่งซึ่งมิใช่เครื่องชั่งที่ใช้ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใช่
เครื่องอัดสําเนาด้วยการถ่ายภาพ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์
ดังกล่าว
๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศหรือก๊าซ
เครื่องเป่าลม เครื่องปรับหรือถ่ายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตู้เย็นหรือ
เครื่องประกอบตู้เย็น เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ เครื่องล้าง ซัก ซักแห้ง หรือรีดผ้า
เครื่องเย็บ เครื่องส่งกําลังกล เครื่องยก ปั่นจั่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน รถบรรทุก
รกแทรกเตอร์ รถพ่วงสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรม รถยกซ้อนของ (Stackers)
เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรมหรือสําหรับใช้ในบ้าน
แต่ผลิตภัณฑ์น้นั ต้องไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์
ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ์
ที่ระบุไว้ในลําดับที่ ๗๐ เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์ไฟฟ้า เครื่องกําเนิดไฟฟ้า
หม้อแปลงแรงไฟฟ้า เครื่องสับหรือบังคับไฟฟ้า เครื่องใช้สําหรับแผงไฟฟ้า
เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟ้า เครื่องส่งหรือจําหน่ายไฟฟ้า เครื่องสําหรับใช้บังคับ
ไฟฟ้า หรือเครื่องเชื่อมไฟฟ้า
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๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์
เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องบันทึกคําบอก
เครื่องบันทึกเสียงด้วยเทป เครื่องเล่นหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน์) แผ่นเสียง
เทปแม่เหล็กที่ได้บันทึกเสียงแล้ว เครื่องโทรศัพท์หรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไม่มีสาย
เครื่องส่งวิทยุ เครื่องส่งโทรทัศน์ เครื่องรับส่งสัญญาณหรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร์
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวข้อง (Semi - Conductor or
Related Sensitive Semi - Conductor Devices) คาปาซิเตอร์หรือคอนเดนเซอร์
อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได้ (Fixed or Variable Electronic Capacitors
or Condensers) เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป
หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย์ และรวมถึงผลิตอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนสําหรับใช้กับ
เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๗๓ โรงงานผลิต ประกอบ หรือดัดแปลงเครื่องมือหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ระบุไว้
ในลําดับใด และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
๗๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การต่อ ซ่อมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอู่ต่อเรือนอกจากเรือยาง
(๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษสําหรับเรือหรือเครื่องยนต์เรือ
๗๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับรถยนต์หรือรถพ่วง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต์หรือรถพ่วง
(๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สําหรับรถยนต์หรือรถพ่วง
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๗๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพจักรยานยนต์
จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ
(๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สําหรับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ
หรือจักรยานสองล้อ
๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมล้อเลื่อนที่ขับเคลื่อนด้วยแรงคนหรือสัตว์
ซึ่งมิใช่จักรยาน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
๘๓ โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือชิ้นส่วนของนาฬิกาหรือ
เครื่องวัดเวลา
๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณี อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําเครื่องประดับโดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี
(๒) การทําเครื่องใช้ด้วยทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหล่ทอง หรือโลหะที่มีค่า
(๓) การตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี
(๔) การเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอื่น ๆ
๘๕ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์
ของเครื่องดนตรีดังกล่าว
๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเล่น เครื่องมือ หรือเครื่องใช้ที่มิได้
ระบุไว้ในลําดับอื่น อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําเครื่องเล่น
(๓) การทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง
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ได้
ได้

ได้
ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้
ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้
ได้

ได้
ได้

ได้

๑๐

ลําดับที่

๘๘
๙๐
๙๑

๙๒
๙๓
๙๔
๙๕

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

(๔) การทําร่ม ไม้ถือขนนก ดอกไม้เทียม ซิป กระดุม ไม้กวาด แปรง ตะเกียง
โป๊ะตะเกียงหรือไฟฟ้า กล้องสูบยาหรือกล้องบุหรี่ ก้นกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก
(๕) การทําป้าย ตรา เครื่องหมาย ป้ายติดของ หรือเครื่องโฆษณาสินค้า ตราโลหะ
หรือยาง แม่พิมพ์ลายฉลุ (Stencils)
(๗) การทําผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ที่มิได้ระบุไว้ในลําดับใด
โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า
โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําให้บริสุทธิ์ หรือจําหน่ายน้ําไปยังอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม
โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การบรรจุสินค้าทั่วไป
โรงงานห้องเย็น
โรงงานซ่อมรองเท้าหรือเครื่องหนัง
โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าสําหรับใช้ในบ้านหรือใช้ประจําตัว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ รถพ่วง จักรยานสามล้อ
จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว
(๒) การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยาน
ดังกล่าว
(๓) การพ่นสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
(๔) การล้างหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่ดินประเภท
ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้

ชนบท
และเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้
ได้

อุตสาหกรรม
เฉพาะกิจ
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได้

ได้

ได้
ได้
ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้

ได้
ได้
ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้

ได้
ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้
ได้

ได้
ได้

ได้

ได้
ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

๑๑

ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๙๖ โรงงานซ่อมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําด้วยเพชร พลอย ทองคํา
ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี
๙๗ โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ที่มิได้ระบุการซ่อมไว้ในลําดับใด
๙๘ โรงงานซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด อัด หรือย้อมผ้า เครื่องนุ่งห่ม พรม หรือขนสัตว์
๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแต่งหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์โดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๓) การลงรักหรือการประดับตบแต่งด้วยแก้ว กระจก มุก ทอง หรืออัญมณี
๑๐๑ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant)
หมายเหตุ ลําดับที่

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

หมายถึง ลําดับที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

ได้

หมายถึง สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

โรงงานจําพวกที่

หมายถึง จําพวกโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

ได้

ที่ดินประเภท
ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้

ได้

ชนบท
และเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

อุตสาหกรรม
เฉพาะกิจ
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้
ได้
ได้

ได้

ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้

รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิ ตามที่ไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองอางทอง
พ.ศ. ๒๕๕๘
การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภท
ทายกฎกระทรวง ตามที่กําหนดไวในขอ ๕ คือ
๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๑๓ ที่กําหนดไวเปนสีเหลือง ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย มีรายการดังตอไปนี้
๑.๑ ดานเหนือ
จดที่สาธารณประโยชนคลองสงน้ํา ๓ ซาย ฟากใต
ดานตะวันออก
จดวัดทายยาน
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดวัดสังขกระตาย (ราง)
๑.๒ ดานเหนือ
จดเสน ตั้งฉากกับ ทางหลวงแผ น ดิน หมายเลข ๓๐๙ ที่จุด ซึ่ ง
ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๙
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๙ ฟากตะวันตก ศูนยวิทยาศาสตร
การเคหะแหงชาติ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และสํานักงานสหกรณจังหวัดอางทอง
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๙ ฟากเหนือ ศาลเจาอางทอง
ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๓๓๔ ฟากเหนื อ เส น ตั้ ง ฉากกั บ ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๓๓๔
ที่จุดซึ่งอยูหางจากคลองระบายแมน้ํานอย ๕ ไปทางทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๔
เปนระยะ ๒๕๐ เมตร และเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๔
ดานตะวันตก
จดถนนเลียบคลองสงน้ํา ๓ ซาย ดานตะวันออก หวยชัน ฝงใต
ลําทาแดง และสถานที่และบอบําบัดน้ําเสีย (ที่ดินของราชการ)
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๗.๓ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก
๑.๓ ดานเหนือ
จดถนนเลียบคลองสงน้ํา ๓ ซาย ฟากใต
ดานตะวันออก
จดวั ด สั ง ข ก ระต า ย (ร า ง) และถนนสาธารณะไม ป รากฏชื่ อ
ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๖๔ ฟากเหนือ และโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลศาลาแดง
ดานตะวันตก
จดคลองโพทะเล ฝงตะวันออก
๑.๔ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ก ๑ ฟากตะวันตก

๒
ดานใต
จดวิทยาลัยเทคนิคอางทอง
ดานตะวันตก
จดสํานักงานประกันสังคมจังหวัดอางทอง และทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๐๙ ฟากตะวันออก
๑.๕ ดานเหนือ
จดวัดทายยาน
ดานตะวันออก
จดถนนเลียบคลองสงน้ํา ๓ ซาย ฟากตะวันตก สํานักงานปศุสัตว
จังหวัดอางทอง สํานักงานประมงจังหวัดอางทอง สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอางทอง และสํานักงานพาณิชย
จังหวัดอางทอง
ดานใต
จดถนนเลียบคลองสงน้ํา ๓ ซาย ฟากตะวันตก
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๓๐๖๔ ฟากตะวั น ออก
โรงเรียนสตรีอางทอง และเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนเขาวัดทายยาน
๑.๖ ดานเหนือ
จดเรือนจําจังหวัดอางทอง
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๖๔ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนเลียบคลองสงน้ํา ๓ ซาย ฟากตะวันตก
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๐๖๔
๑.๗ ดานเหนือ
จดสถานที่ควบคุมบําบัดน้ําเสีย และวิทยาลัยเทคนิคอางทอง
ดานตะวันออก
จดวัดตนสน และถนนสาย ก ๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดสํ า นั ก งานการประปาอ า งทอง การประปาส ว นภู มิ ภ าค
และถนนสาย ก ๑ ฟากตะวันออก
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๑ ฟากตะวันออก และสถานที่ควบคุมบําบัดน้ําเสีย
๑.๘ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๒ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ก ๒ ฟากเหนือ และวัดไพรวัลย
ดานใต
จดถนนสาย ก ๒ ฟากเหนือ และถนนสาย ก ๖ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๓ ฟากตะวันออก
๑.๙ ดานเหนือ
จดงานสงน้ําและบํารุงรักษาที่ ๒ (อางทอง) สํานักงานชลประทาน
ที่ ๗
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ก ๔ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยมงคล
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ๒ ฟากตะวันออก
๑.๑๐ ดานเหนือ
จดถนนเลียบคลองสงน้ํา ๑ ขวา ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๓๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ก ๖
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๔ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๔ ฟากตะวันออก

๓
๑.๑๑ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๓ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๙ ฟากตะวันตก และบริษัท ทีโอที
จํากัด (มหาชน)
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๔ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๗ ฟากตะวันออก
๑.๑๒ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๙ ฟากใต และทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๓๔ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๔ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๔ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๓๐๙ ฟากตะวั น ออก
และสํานักงานที่ดินจังหวัดอางทอง
๑.๑๓ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๔ ฟากใต และวัดชัยมงคล
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงแมน้ําเจาพระยา ฝง
ตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๔ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ๒ ฟากตะวันออก
๒. ที่ดิน ในบริ เวณหมายเลข ๒.๑ ถึ งหมายเลข ๒.๖ ที่ กํา หนดไว เป น สี สม ใหเ ปน ที่ดิ น
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง มีรายการดังตอไปนี้
๒.๑ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๙ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนเทศบาล ๘ ฟากตะวันตก สถานีดับเพลิง ศูนยแพทย
ชุมชนเทศบาลเมือง โรงพยาบาลอางทองที่ ๒ และสํานักงานเทศบาลเมืองอางทอง
ดานใต
จดสํานักงานเทศบาลเมืองอางทอง เสนขนานระยะ ๑๕ เมตร
กับริมฝงแมน้ําเจาพระยา ฝงเหนือ และที่ทําการไปรษณียจังหวัดอางทอง
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ค ฟากตะวันออก
๒.๒ ดานเหนือ
จดวัด โลหสุทธาวาส โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดโลหสุทธาวาส
คลองระบายแมน้ํานอย ๕ ฝงตะวันออก ถนนสาย ข ๑ ฟากใต และถนนเทศบาล ๑๐ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ค ฟากตะวั น ตก เส น ขนานระยะ ๑๕ เมตร
กับริมฝงแมน้ําเจาพระยา ฝงเหนือ วัดสนามชัย และโรงเรียนสนามชัยสิทธิ์นุสรณ
ดานใต
จดวัดชัยมงคล
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๔ ฟากตะวันออก
๒.๓ ดานตะวันออก
จดเส น ขนานระยะ ๑๕ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง แม น้ํ า เจ า พระยา
ฝงตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ก ๓ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๓ ฟากตะวันออก

๔
๒.๔ ดานเหนือ
จดสํ านัก งานเขตพื้น ที่การศึก ษาอ างทอง สํ านัก งานองค การ
บริหารสวนจังหวัดอางทอง ศาลากลางจังหวัดอางทอง สถานีสื่อสารจังหวัดอางทอง หองสมุดประชาชน
จังหวัดอางทอง โรงเรียนอนุบาลวัดอางทอง โรงเรียนวัดอางทอง และถนนสาย ก ๓ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ก ๓ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ก ๖ ฟากเหนือ และสํานักงานบริการโทรศัพท
อางทอง
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๐๙
๒.๕ ดานเหนือ
จดที่วาการอําเภอเมืองอางทอง พัฒนาชุมชนอําเภอเมืองอางทอง
ทองถิ่นอําเภอเมืองอางทอง สรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอางทอง สัสดีอําเภอเมืองอางทอง สถานีพัฒนาที่ดิน
จังหวัดอางทอง คุรุสภาจังหวัดอางทอง สาธารณสุขอําเภอเมืองอางทอง เกษตรอําเภอเมืองอางทอง
ประมงอํ า เภออ า งทอง ปศุ สั ต ว อํ า เภอเมื อ งอ า งทอง สํ า นั ก งานการปฐมศึก ษาอํ า เภอเมื อ งอ า งทอง
สํ า นั ก งานสหกรณ อํ า เภอเมื อ งอ า งทอง ศาลจั ง หวั ด อ า งทอง ที่ ทํ า การตํ า รวจภู ธ รจั ง หวั ด อ า งทอง
และสถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองอางทอง
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๙ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดวิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง โรงพยาบาลอางทอง การไฟฟา
สวนภูมิภาคจังหวัดอางทอง และถนนสาย ก ๓ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๓ ฟากตะวันออก
๒.๖ ดานเหนือ
จดโรงพยาบาลอางทอง และการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดอางทอง
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๙ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๙ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดโรงพยาบาลอางทอง และการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดอางทอง
๓. ที่ดิน ในบริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึง หมายเลข ๓.๔ ที่กําหนดไวเปน สีแดง ใหเปน ที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก มีรายการดังตอไปนี้
๓.๑ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๓๔
ดานตะวันออก
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๔ ที่จุดซึ่งอยูหาง
จากคลองระบายแม น้ํ า น อ ย ๕ ไปทางทิ ศ ตะวั น ออก ตามแนวทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๓๓๔
เปนระยะ ๒๕๐ เมตร
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๔ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนเลียบคลองสงน้ํา ๓ ซาย ฟากตะวันออก
๓.๒ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๔ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ข ๑ ฟากตะวันตก

๕
ดานใต
จดถนนสาย ข ๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนเลียบคลองสงน้ํา ๓ ซาย ฟากตะวันออก
๓.๓ ดานตะวันออก
จดถนนสาย ค ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนเทศบาล ๑๐ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ๑ ฟากตะวันออก
๓.๔ ดานเหนือ
จดถนนเทศบาล ๔ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๐๙
ดานใต
จดถนนสาย ก ๖ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๙ ฟากตะวันออก
๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔ ที่กําหนดไวเปนสีมวงออน ใหเปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
เฉพาะกิจ มีรายการ ดังตอไปนี้
ดานเหนือ
จดถนนเลียบคลองสงน้ํา ๑ ขวา ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ก ๖
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๔ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๓๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ก ๖
๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ ถึงหมายเลข ๕.๘ ที่กําหนดไวเปนสีเขียว ใหเปนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม มีรายการดังตอไปนี้
๕.๑ ดานเหนือ
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปนเสนตรงที่เริ่มตนจาก
จุดที่แนวกึ่งกลางคันกั้นน้ําชลประทานตัดกับเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลปางิ้วกับตําบลศาลาแดง
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับหนองจระเขคุด เปนระยะ ๑๕๐ เมตร ลําทาแดง ฝงใต
และหนองจระเขคุด ฝงใต
ดานตะวันออก
จดลําทาแดง ฝงตะวันตก
ดานใต
จดห ว ยชั น ฝ ง เหนื อ ถนนเลี ย บคลองส ง น้ํ า ๓ ซ า ย
ฟากตะวันออกและฟากเหนือ ที่พักสงฆวัดหลุมไก และวัดไผลอม
ดานตะวันตก
จดแนวเขตผั ง เมื อ งรวมด า นตะวั น ตก ซึ่ ง เป น เส น แบ ง เขต
การปกครองระหวางตําบลศาลาแดงกับตําบลปางิ้ว
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๗.๑ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก
๕.๒ ดานเหนือ
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปนเสนตรงที่เริ่มจากลําทาแดง
ฝงตะวันออก ที่จุดซึ่งคลองสงน้ํา ๑ ซาย - ๓ ซาย บรรจบกับลําทาแดง ฝงตะวันออก ไปทางทิศเหนือ
ตามแนวลําทาแดง เปนระยะ ๒๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออก จนบรรจบกับเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร
ฝงตะวันตก
ดานตะวันออก
จดเส น ขนานระยะ ๕๐ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง แม น้ํ า เจ า พระยา
ฝงตะวันตก

๖
ดานใต
จดถนนสาย ก ๑ ฟากเหนือ วัดเสาธงทอง (วัดราง) เสนตั้งฉากกับ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๙ ที่จุดซึ่งถนนสาย ก ๑ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๙
และสวนน้ําเฉลิมพระเกียรติ
ดานตะวันตก
จดลําทาแดง ฝงตะวันออก
๕.๓ ดานเหนือ
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปนเสนตรงที่เริ่มจากลําทาแดง
ฝงตะวันออก ที่จุดซึ่งอยูหางจากคลองสงน้ํา ๑ ซาย - ๓ ซาย บรรจบกับลําทาแดง ฝงตะวันออก
ไปทางทิศเหนือตามแนวลําทาแดง เปนระยะ ๒๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออก จนบรรจบกับทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๓๒ ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยูหางจากคลองสงน้ํา ๑๓ ซาย ตัดกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๒ ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒ เปนระยะ ๑,๐๐๐ เมตร
ไปทางทิ ศ ตะวั น ออก จนบรรจบกั บ เส น ขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กั บ ศู น ย ก ลางทางหลวงแผ น ดิ น
หมายเลข ๓๒
ดานตะวันออก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนเสนขนานระยะ
๔๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒ คลองสงน้ํา ๑๓ ซาย ฝงใต และเสนตั้งฉากกับ
คลองสง น้ํา สายใหญ ชัยนาท - อยุธ ยา ที่จุด ซึ่ ง คลองสงน้ํ าสายใหญ ชัย นาท - อยุ ธ ยา บรรจบกั บ
คลองสงน้ํา ๒ ขวา
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองบางแกว ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดเส น ขนานระยะ ๕๐ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง แม น้ํ า เจ า พระยา
ฝงตะวันออก วัดตาลเจ็ดชอ และโรงเรียนวัดตาลเจ็ดชอ (หมอมี - เพิ่มเกษมสุวรรณ)
๕.๔ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดวัดทายยาน และเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลาง
ถนนเขาวัดทายยาน
ดานใต
จดโรงเรียนสตรีอางทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๖๔ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๕.๕ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๖๔ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๖๔ ฟากตะวันตก เรือนจํา
จังหวัดอางทอง และเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๖๔
ดานใต
จดคลองสงน้ํา ๓ ซาย ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่งเปนเสนตรงที่เริ่มจาก
จุดที่คลองเชื่อมระหวางคลองสงน้ํา ๓ ขวา - ๓ ซาย (คลองวัดจันทร) บรรจบกับคลองสงน้ํา ๓ ซาย
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลศาลาแดงกับตําบลปางิ้ว
ที่จุด ซึ่ง ทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๓๐๖๔ ตัด กับเสน แบง เขตการปกครองระหวางตําบลศาลาแดง
กับตําบลปางิ้ว ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนวเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลศาลาแดง
และตําบลปางิ้ว เปนระยะ ๗๐๐ เมตร และคลองโพทะเล ฝงตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๘.๗ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน

๗
๕.๖ ดานเหนือ
จดถนนเลี ย บคลองส ง น้ํ า ๑ ขวา ฟากใต ฝ า ยส ง น้ํ า และ
บํารุงรักษาที่ ๖ (บางแกว) สํานักงานชลประทานที่ ๑๐ และเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองบางแกว
ฝงใต วัดบานอิฐ และโรงเรียนวัดบานอิฐ (รัฐประชานุกูล)
ดานตะวันออก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่ง เปน เสน ตั้ง ฉากกับ
คลองสงน้ําสายใหญ ชัยนาท - อยุธยา ฝงเหนือ ที่จุดซึ่งคลองสงน้ําสายใหญ ชัยนาท - อยุธยา บรรจบกับ
คลองสงน้ํา ๒ ขวา คลองสงน้ํา ๒ ขวา ฝงตะวันตก และเสนขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๒ และวัดชาง
ดานใต
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๓๒๖๗ ฟากเหนื อ วั ด ช า ง
และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๔
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ก ๖
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๖.๑๑ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน บริเวณหมายเลข ๗.๑๔
ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก บริเวณหมายเลข ๘.๑๔ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน หมายเลข ๙.๒๐
และหมายเลข ๙.๒๒ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน
๕.๗ ดานเหนือ
จดคลองสงน้ํา ๓ ซาย (คลองบางตาแผน) ฝงใต
ดานตะวันออก
จดถนนเลี ย บคลองส ง น้ํ า ๓ ซ า ย - ๓ ซ า ย ฟากตะวั น ตก
เส น ขนานระยะ ๕๐ เมตร กั บ ริม ฝง แม น้ํา เจ าพระยา ฝง ตะวัน ตก วั ด ไชยสงคราม วัด ปลดสั ต ว
โรงเรียนวัดปลดสัตว (เรือไทยสงเคราะห ๒) และแนวเขตผังเมืองรวม ดานใต
ดานใต
จดแนวเขตผั ง เมื อ งรวม ด า นใต ซึ่ ง เป น เส น ขนานระยะ
๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําเจาพระยา ฝงตะวันตก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับแนวกึ่งกลาง
คลองสงน้ํา ๓ ซาย (คลองบางตาแผน)
ดานตะวันตก
จดคลองส ง น้ํ า ๓ ซ า ย (คลองบางตาแผ น ) ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับคลองเชื่อมระหวางคลองสงน้ํา ๓ ซาย คลองสงน้ํา ๓ ขวา - ๓ ซาย
(คลองวัดจันทร) ฟากตะวันออก
๕.๘ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๔ ฟากใต และทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๓๒๖๗ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนเสนขนานระยะ
๔๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒
ดานใต
จดแนวเขตผังเมืองรวม ดานใต ซึ่งเปนเสนขนานระยะ ๔๐๐ เมตร
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๖๗ เสนขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๓๔ ถนนเลียบคลองสงน้ํา ๒ ขวา ฝงตะวันตก วัดอรัญญิกาวาส โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส
แนวเขตผังเมืองรวม ดานใต เสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลโพสะกับตําบลหัวไผ เสนตรงซึ่งเริ่มจาก
จุดที่เสน แบงเขตการปกครองระหวางตําบลโพสะกับตําบลหัว ไผ ตัดกับ คลองสงน้ํา ๑ ขวา ไปทาง
ทิศ ตะวัน ตกเฉีย งเหนือ จนบรรจบกั บ ทางหลวงแผ น ดิน หมายเลข ๓๐๙ ที่ จุ ดซึ่งอยู ห างจากทางเข า

๘
วัดโพธิ์สระโสภณ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๙ ไปทางทิศใตตามแนวทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๐๙ เปนระยะ ๘๐ เมตร เสนตรงที่ลากจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๙ ไปทาง
ทิศตะวันตก จนบรรจบกับริมฝงแมน้ําเจาพระยา ฝงตะวันออก และวัดโพธิ์สระโสภณ
ดานตะวันตก
จดวัด โพธิ์สระโสภณ เส น ขนานระยะ ๕๐ เมตร กั บ ริมฝ ง
แมน้ําเจาพระยา ฝงตะวันออก และวัดทองคุง
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๗.๑๖ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก และบริเวณ
หมายเลข ๙.๒๖ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน
๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๖.๑ ถึงหมายเลข ๖.๑๓ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม มีรายการดังตอไปนี้
๖.๑ ลําทาแดง และหวยชัน
๖.๒ คลองลําทาแดง
๖.๓ ดานเหนือ
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปนเสนตรงที่เริ่มตนจาก
ลําทาแดง ฝงตะวันออก ที่จุดซึ่งคลองสงน้ํา ๑ ซาย - ๓ ซาย บรรจบกับลําทาแดง ฝงตะวันออก
ไปทางทิ ศเหนือ ตามแนวลํา ทาแดง เปน ระยะ ๒๐๐ เมตร ไปทางทิ ศตะวัน ออก จนบรรจบกั บ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒ ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยูหางจากคลองสงน้าํ ๑๓ ซาย ตัดกับทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๓๒ ไปทางทิศเหนือ ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒ เปนระยะ ๑,๐๐๐ เมตร
ดานตะวันออก
จดแมน้ําเจาพระยา ฝงตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ก ๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเส น ขนานระยะ ๕๐ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง แม น้ํ า เจ า พระยา
ฝงตะวันตก
๖.๔ ดานเหนือ
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ฝงตะวันออกของแมน้ําเจาพระยา
ดานตะวันออก
จดเส น ขนานระยะ ๕๐ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง แม น้ํ า เจ า พระยา
ฝงตะวันออก โรงเรียนวัดตาลเจ็ดชอ (หมอมี - เพิ่มเกษมสุวรรณ) วัดตาลเจ็ดชอ เสนตรงที่ตอตรงจาก
เสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําเจาพระยา ฝงตะวันออก จนบรรจบกับเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร
กับริมฝงคลองบางแกว ฝงตะวันออก เสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองบางแกว ฝงตะวันออก
แนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนเสนตั้งฉากกับคลองสงน้ําสายใหญ ชัยนาท - อยุธยา ที่จุดซึ่ง
คลองสงน้ําสายใหญ ชัยนาท - อยุธยา บรรจบกับคลองสงน้ํา ๒ ขวา
ดานใต
จดคลองบางแกว ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดแมน้ําเจาพระยา ฝงตะวันออก
๖.๕ ดานเหนือ
จดถนนเลียบคลองสงน้ํา ๓ ซาย ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนเลียบคลองสงน้ํา ๓ ซาย ฟากตะวันตก

๙
ดานใต
จดสํานักงานปศุสัตวจังหวัดอางทอง สํานักงานประมงจังหวัด
อางทอง สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอางทอง และสํานักงานพาณิชยจังหวัดอางทอง
ดานตะวันตก
จดถนนเลียบคลองสงน้ํา ๓ ซาย ฟากตะวันออกและฟากเหนือ
๖.๖ สวนน้ําเฉลิมพระเกียรติ
๖.๗ ดานเหนือ
จดคลองสงน้ํา ๓ ซาย ดานเหนือ
ดานตะวันออก
จดคลองสงน้ํา ๓ ซาย ดานตะวันออก
ดานใต
จดถนนเลียบคลองสงน้ํา ๓ ซาย ฟากตะวันออก
ดานตะวันตก
จดถนนเลียบคลองสงน้ํา ๓ ซาย ฟากเหนือ
๖.๘ ดานเหนือ
จดแมน้ําเจาพระยา ฝงใต คลองบางแกว ฝง ใต ฝายสงน้ํา
และบํารุงรักษาที่ ๖ (บางแกว) สํานักชลประทานที่ ๑๐ และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒
ดานตะวันออก
จดแนวเขตผัง เมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปน เสน ตั้งฉากกับ
คลองสงน้ําสายใหญชัยนาท - อยุธยา ที่จุดซึ่งคลองสงน้ําสายใหญชัยนาท - อยุธยา บรรจบกับคลองสงน้ํา
๒ ขวา
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงแมน้ําเจาพระยา ฝงใต
วัดบานอิฐ ฝายสงน้ําและบํารุงรักษา ๖ (บางแกว) สํานักชลประทานที่ ๑๐ ถนนสาย ก ๒ ฟากเหนือ
ถนนสาย ก ๓ ฟากเหนือ ถนนสาย ก ๗ ฟากตะวันตก และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๔ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดแมน้ําเจาพระยา ฝงตะวันออก
๖.๙ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดแมน้ําเจาพระยา ฝงตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๔ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเส น ขนานระยะ ๑๕ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง แม น้ํ า เจ า พระยา
ฝงตะวันตก วัดชัยมงคล โรงเรียนสนามชัยสิทธิ์นุสรณ วัดสนามชัย ที่ทําการไปรษณียโทรเลขอางทอง
สํานักงานเทศบาลเมืองอางทอง และถนนสาย ก ๑ ฟากตะวันออก
๖.๑๐ สนามเทนนิสจังหวัดอางทอง
๖.๑๑ บึงออ
๖.๑๒ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๔ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดแมน้ําเจาพระยา ฝงตะวันตก
ดานใต
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต
ดานตะวันตก
จดเส น ขนานระยะ ๕๐ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง แม น้ํ า เจ า พระยา
ฝงตะวันตก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๗.๑๗ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก บริเวณหมายเลข
๘.๑๘ และหมายเลข ๘.๒๒ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน และบริเวณหมายเลข ๙.๒๗ ที่กําหนดไว
เปนสีน้ําเงิน

๑๐
๖.๑๓ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๔ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ก ๗ ฟากตะวันตก เสนขนานระยะ ๕๐ เมตร
กับริมฝงแมน้ําเจาพระยา ฝงตะวันออก และวัดทองคุง
ดานใต
จดวัดโพธิ์สระโสภณ
ดานตะวันตก
จดแมน้ําเจาพระยา ฝงตะวันออก
๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๗.๑ ถึงหมายเลข ๗.๑๗ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก ใหเปนที่ดิน
ประเภทสถาบันการศึกษา มีรายการดังตอไปนี้
๗.๑ โรงเรียนวัดไผลอม (มีเพิ่มพิทยาภูมิ)
๗.๒ โรงเรียนวัดทายยาน (ทายยานวิทยาคาร)
๗.๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดตนสน
๗.๔ โรงเรียนวัดตาลเจ็ดชอ (หมอมี - เพิ่มเกษมสุวรรณ)
๗.๕ โรงเรียนสตรีอางทอง
๗.๖ โรงเรียนวัดบานอิฐ (รัฐประชานุกูล)
๗.๗ วิทยาลัยเทคนิคอางทอง
๗.๘ โรงเรียนอนุบาลวัดอางทอง และโรงเรียนวัดอางทอง
๗.๙ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดโลหสุทธาวาส
๗ ๑๐ วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง
๗.๑๑ โรงเรียนสนามชัยสิทธิ์นุสรณ
๗.๑๒ โรงเรียนบานน้ําผึ้ง
๗.๑๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยมงคล
๗.๑๔ โรงเรียนอางทองปทมโรจนวิทยาคม
๗.๑๕ โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส
๗.๑๖ โรงเรียนอนุบาลเมืองอางทอง (วัดทองคุงตั้งตรงจิตร ๓)
๗.๑๗ โรงเรียนวัดปลดสัตว (เรือไทยสงเคราะห ๒)
๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๘.๑ ถึงหมายเลข ๘.๒๓ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน ใหเปนที่ดิน
ประเภทสถาบันศาสนา มีรายการดังตอไปนี้
๘.๑ ที่พักสงฆวัดหลุมไก
๘.๒ วัดไผลอม
๘.๓ วัดสังขกระตาย (ราง)
๘.๔ วัดทายยาน
๘.๕ วัดเสาธงทอง (ราง)
๘.๖ วัดตาลเจ็ดชอ
๘.๗ วัดกระจาบ (ราง)

๑๑
๘.๘ วัดบานอิฐ
๘.๙ ศาลเจาอางทอง
๘.๑๐ วัดตนสน
๘.๑๑ วัดอางทองวรวิหาร
๘.๑๒ วัดไพรวัลย
๘.๑๓ วัดโลหสุทธาวาส
๘.๑๔ วัดมธุรสติยาราม
๘.๑๕ วัดสนามชัย
๘.๑๖ วัดชาง
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๗.๑๒ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก
๘.๑๗ วัดชัยมงคล
๘.๑๘ วัดไชยสงคราม
๘.๑๙ วัดอรัญญิกาวาส
๘.๒๐ วัดทองคุง
๘.๒๑ วัดจันทรังษี
๘.๒๒ วัดปลดสัตว
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๙.๒๗ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน
๘.๒๓ วัดโพธิ์สระโสภณ
๙. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๙.๑ ถึงหมายเลข ๙.๒๗ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน ใหเปนที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มีรายการดังตอไปนี้
๙.๑ ศูนยวิทยาศาสตร การเคหะแหงชาติ และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
๙.๒ สถานที่และบอบําบัดน้ําเสีย (ที่ดินของราชการ)
๙.๓ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลศาลาแดง
๙.๔ สํานักงานสหกรณจังหวัดอางทอง
๙.๕ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
๙.๖ สํ า นั ก งานปศุ สั ต ว จั ง หวั ด อ า งทอง สํ า นั ก งานประมงจั ง หวั ด อ า งทอง สํ า นั ก งาน
อุตสาหกรรมจังหวัดอางทอง และสํานักงานพาณิชยจังหวัดอางทอง
๙.๗ เรือนจําจังหวัดอางทอง
๙.๘ สํานักงานประกันสังคมจังหวัดอางทอง
๙.๙ สถานีดับเพลิง ศูนยแพทยชุมชนเทศบาลเมือง และโรงพยาบาลอางทองที่ ๒
๙.๑๐ ฝายสงน้ําและบํารุงรักษาที่ ๖ (บางแกว) สํานักงานชลประทานที่ ๑๐
๙.๑๑ สถานที่ควบคุมบําบัดน้ําเสีย
๙.๑๒ สํานักงานเทศบาลเมืองอางทอง

๑๒
๙.๑๓ ที่ทําการไปรษณียจังหวัดอางทอง
๙.๑๔ สํานักงานการประปาอางทอง การประปาสวนภูมิภาค
๙.๑๕ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง สํานักงานองคการบริหารสวนจังหวัดอางทอง
ศาลากลางจังหวัดอางทอง สถานีสื่อสารจังหวัดอางทอง และหองสมุดประชาชนจังหวัดอางทอง
๙.๑๖ งานสงน้ําและบํารุงรักษาที่ ๒ (อางทอง) สํานักงานชลประทานที่ ๗
๙.๑๗ ที่วาการอําเภอเมืองอางทอง พัฒนาชุมชนอําเภอเมืองอางทอง ทองถิ่นอําเภอเมือง
อางทอง สรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอางทอง สัสดีอําเภอเมืองอางทอง สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอางทอง
คุรุสภาจังหวัดอางทอง สาธารณสุขอําเภอเมืองอางทอง เกษตรอําเภอเมืองอางทอง ประมงอําเภอเมืองอางทอง
ปศุสัตวอําเภอเมืองอางทอง สํานักงานการปฐมศึกษาอําเภอเมืองอางทอง สํานักงานสหกรณอําเภอเมืองอางทอง
ศาลจังหวัดอางทอง ที่ทําการตํารวจภูธรจังหวัดอางทอง และสถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองอางทอง
๙.๑๘ โรงพยาบาลอางทอง และการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดอางทอง
๙.๑๙ สํานักงานบริการโทรศัพทอางทอง
๙.๒๐ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย และสถานีไฟฟาแรงสูง
๙.๒๑ สํ า นั ก งานหอการค า จั ง หวั ด อ า งทอง สํ า นั ก งานพระพุ ท ธศาสนาจั ง หวั ด อ า งทอง
สถานีขนสงจังหวัดอางทอง ศูนยการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นจังหวัดอางทอง และศูนยขอมูลทองเที่ยว
จังหวัดอางทอง
๙.๒๒ สํานักงานเกษตรจังหวัดอางทอง และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอางทอง
๙.๒๓ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
๙.๒๔ สํานักงานที่ดินจังหวัดอางทอง
๙.๒๕ โรงพยาบาลอางทอง แหงที่ ๓
๙.๒๖ ที่ดินสาธารณประโยชน เลขที่ดิน ๔๖๓ (หนองคลองลนสาธารณประโยชน)
๙.๒๗ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดปลดสัตว

รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองอางทอง
พ.ศ. ๒๕๕๘
ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง แบงเปน ๓ ขนาด คือ
๑. ถนนแบบ ก ขนาดเขตทาง ๑๖.๐๐ เมตร จํานวน ๗ สาย ดังนี้
ถนนสาย ก ๑ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
และถนนเทศบาล ๘ เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๙ ที่บริเวณหางจากถนนเทศบาล ๑๖
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๙ ไปทางทิศใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๙
ระยะประมาณ ๔๓๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ทิศตะวันตกเฉียงใต และทิศตะวันออกเฉียงใต
ตามแนวถนนสาธารณะไม ป รากฏชื่อ จนบรรจบกั บ ถนนเทศบาล ๘ ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต
ทิศตะวันตกเฉียงใต และทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเทศบาล ๘ จนบรรจบกับถนนเทศบาล ๑๐
ถนนสาย ก ๒ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
และถนนเลียบคลองสง น้ํา ๑ ขวา เริ่มตน จากถนนเทศบาล ๓ ที่บ ริเวณหางจากถนนเทศบาล ๓
บรรจบกับถนนเลียบคลองสงน้าํ ๑ ขวา ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนเทศบาล ๓ ระยะประมาณ ๒๒๕ เมตร
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ จนบรรจบ
กับถนนเลียบคลองสงน้ํา ๑ ขวา ที่บริเวณหางจากถนนเลียบคลองสงน้ํา ๑ ขวา บรรจบกับถนนเลียบ
คลองสงน้ําสายใหญ ชัยนาท - อยุธยา ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเลียบคลองสงน้ํา ๑ ขวา
ระยะประมาณ ๑๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตและทิศตะวันตกตามแนวถนนเลียบคลองสงน้ํา ๑ ขวา
จนบรรจบกับถนนไลออนส
ถนนสาย ก ๓ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนเทศบาล ๖ และถนนเทศบาล ๑
เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๙ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเทศบาล ๖
จนบรรจบกับถนนเทศบาล ๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเทศบาล ๑ บรรจบกับ
ถนนเทศบาล ๓ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศตะวันออกเฉียงใต และทิศใตตามแนวถนนเทศบาล ๓
จนบรรจบกับถนนเลียบคลองสงน้ํา ๑ ขวา
ถนนสาย ก ๔ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนเทศบาล ๕ เริ่มตนจาก
ถนนเทศบาล ๗ ไปทางทิศใต ทิศตะวันตกเฉียงใต และทิศตะวันตกตามแนวถนนเทศบาล ๕ จนบรรจบ
กับถนนเลียบคลองสงน้ํา ๓ ซาย - ๓ ซาย

๒
ถนนสาย ก ๕ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทางคือ ถนนเลียบคลองสงน้ํา ๒ ขวา
และถนนโครงการกําหนดใหกอ สรางใหม เริ่มตนจากถนนเลียบคลองสงน้าํ ๑ ขวา ที่บริเวณหางจากถนน
เทศบาล ๓ บรรจบกับถนนเลียบคลองสงน้ํา ๑ ขวา ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเลียบ
คลองส ง น้ํา ๑ ขวา ระยะประมาณ ๑,๑๖๐ เมตร ไปทางทิ ศตะวัน ออกเฉีย งใต จนบรรจบกั บ
ถนนเลียบคลองสงน้ํา ๒ ขวา ที่บริเวณหางจากถนนเลียบคลองสงน้ํา ๒ ขวา บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๓๔ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเลียบคลองสงน้ํา ๒ ขวา ระยะประมาณ
๔๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเลียบคลองสงน้ํา ๒ ขวา จนบรรจบกับทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๓๓๔
ถนนสาย ก ๖ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนเลียบคลองสงน้ํา ๑ ขวา
และถนนไลออนส และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๔
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศตะวันออกตามแนวถนนเลียบคลองสงน้ํา ๑ ขวา บรรจบกับ
ถนนไลออนส ไปทางทิศใต และทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนไลออนส ระยะประมาณ ๓๗๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ระยะประมาณ ๑๙๐ เมตร จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๔
ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๙ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๔ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๔ ระยะประมาณ ๙๙๐ เมตร
ถนนสาย ก ๗ เปน ถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนเทศบาล ๑ เริ่มตน ที่
บริเวณถนนเทศบาล ๖ บรรจบกับถนนเทศบาล ๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ทิศตะวันออกเฉียงใต
และทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเทศบาล ๑ จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๙
๒. ถนนแบบ ข ขนาดเขตทาง ๒๐.๐๐ เมตร จํานวน ๒ สาย ดังนี้
ถนนสาย ข ๑ เป น ถนนเดิ ม กํ า หนดให ข ยายเขตทาง คื อ ถนนเทศบาล ๗ และ
ถนนเทศบาล ๒ เริ่ ม ต น จากถนนเลี ย บคลองส ง น้ํ า ๓ ซ า ย ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต และ
ทิศตะวัน ออกตามแนวถนนเทศบาล ๗ บรรจบกับถนนเทศบาล ๒ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนเทศบาล ๒ จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๙
ถนนสาย ข ๒ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนเลียบคลองสงน้ํา ๓ ซาย
และถนนเลียบคลองสงน้ํา ๓ ซาย - ๓ ซาย เริ่มตนบริเวณที่ถนนเทศบาล ๗ บรรจบกับถนนเลียบคลองสงน้ํา
๓ ซาย ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ทิศตะวันออกเฉียงใต และทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเลียบ
คลองสงน้ํา ๓ ซาย และถนนเลียบคลองสงน้ํา ๓ ซาย - ๓ ซาย จนสุดแนวเขตผังเมืองรวม ดานใต
๓. ถนนแบบ ค ขนาดเขตทาง ๓๐.๐๐ เมตร จํานวน ๑ สาย ดังนี้
ถนนสาย ค เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๙
เริ่มตนที่บริเวณถนนเทศบาล ๒ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๙ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๙ จนบรรจบกับสะพานขามแมน้ําเจาพระยา ฝงเหนือ

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ก

หน้า ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่สมควรกําหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
ในท้องที่ตําบลย่านซื่อ ตําบลศาลาแดง ตําบลตลาดกรวด ตําบลบ้านรี ตําบลบ้านอิฐ ตําบลตลาดหลวง
ตําบลบางแก้ว ตําบลบ้านแห และตําบลโพสะ อําเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคม
และการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของการผั ง เมื อ ง และโดยที่ ม าตรา ๒๖ วรรคหนึ่ ง แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารผั ง เมื อ ง พ.ศ. ๒๕๑๘
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญญัติว่า การใช้บังคับผังเมืองรวม
ให้กระทําโดยกฎกระทรวง จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

