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กฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
พ.ศ. ๒๕๖๒
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๕ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารผั ง เมื อ ง พ.ศ. ๒๕๑๘
และมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ ง แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารผั ง เมื อ ง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
โดยพระราชบัญญั ติการผั งเมือ ง (ฉบั บที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ รั ฐ มนตรีว่ าการกระทรวงมหาดไทย
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ในท้องที่ตาบลหนองฉาง ตาบลอุทัยเก่า ตาบลหนองสรวง
ต าบลหนองยาง และต าบลหนองนางนวล อ าเภอหนองฉาง จั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี ภายในแนวเขต
ตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๒ การวางและจัดทาผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒ นา และการดารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใ ช้ประโยชน์
ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อม
ในบริ เ วณแนวเขตตามข้ อ ๑ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การพั ฒ นาระบบเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ข้อ ๓ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้ มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ
โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับและสอดคล้องกับ
การขยายตัวของชุมชนในอนาคต รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมีสาระสาคัญ ดังต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนเมืองให้เป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจและการคมนาคมขนส่ง
ทางด้านตะวันตกของจังหวัดอุทัยธานี
(๒) ส่งเสริมอุตสาหกรรมการเกษตร อุต สาหกรรมบริการ และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่ใช้
วัตถุดิบในท้องถิ่น
(๓) ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาด้ า นที่ อ ยู่ อ าศั ย พาณิ ช ยกรรม และการบริ ก ารให้ ส อดคล้ องกับ
โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน
(๔) ส่งเสริมและพัฒนาด้านเกษตรกรรม และบริการทางการเกษตร
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(๕) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอ
และได้มาตรฐาน
(๖) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข้อ ๔ การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ภายในเขตผั ง เมื อ งรวม ให้ เ ป็ น ไปตามแผนผั ง ก าหนด
การใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จาแนกประเภท แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง และรายการ
ประกอบแผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จาแนกประเภท
ท้ายกฎกระทรวงนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๑๑ ที่กาหนดไว้เป็นสีเหลือง ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒.๑ ถึงหมายเลข ๒.๓ ที่กาหนดไว้เป็นสีส้ม ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยูอ่ าศัยหนาแน่นปานกลาง
(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓.๑ และหมายเลข ๓.๒ ที่กาหนดไว้เป็นสีแดง ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔ ที่กาหนดไว้เป็นสีม่วง ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
และคลังสินค้า
(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ ถึงหมายเลข ๕.๑๑ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๖.๑ ถึงหมายเลข ๖.๓ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก ให้เป็นที่ดนิ
ประเภทสถาบันการศึกษา
(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๗.๑ และหมายเลข ๗.๒ ที่กาหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันศาสนา
(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๘.๑ ถึงหมายเลข ๘.๘ ที่กาหนดไว้เป็นสีน้าเงิน 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
สถาบัน ราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุ ก จ าพวกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน เว้ น แต่ โ รงงานตามประเภท ชนิ ด
และจ าพวกที่ ก าหนดให้ ด าเนิ น การได้ ต ามบั ญ ชี ท้ า ยกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบ าบั ด น้ าเสี ย รวม
ของชุมชน
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(๒) คลังน้ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ามันเชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(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) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๙) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม
(๑๐) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์
(๑๑) สนามแข่งรถ
(๑๒) สนามแข่งม้า
(๑๓) สนามยิงปืน
(๑๔) กาจัดมูลฝอย
(๑๕) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๓ ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
(๒) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลาคลองและแหล่งน้าสาธารณะ
ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้าหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๗ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
สถาบัน ราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุ ก จ าพวกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน เว้ น แต่ โ รงงานตามประเภท ชนิ ด
และจ าพวกที่ ก าหนดให้ ด าเนิ น การได้ ต ามบั ญ ชี ท้ า ยกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบ าบั ด น้ าเสี ย รวม
ของชุมชน
(๒) คลังน้ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ามันเชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
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(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(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) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๘) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์
(๙) กาจัดมูลฝอย
(๑๐) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๑๒ ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
(๒) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลาคลองและแหล่งน้าสาธารณะ
ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้าหรือการสาธารณูปโภค
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
สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุ ก จ าพวกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน เว้ น แต่ โ รงงานตามประเภท ชนิ ด
และจ าพวกที่ ก าหนดให้ ด าเนิ น การได้ ต ามบั ญ ชี ท้ า ยกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบ าบั ด น้ าเสี ย รวม
ของชุมชน
(๒) คลังน้ ามัน สถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม สถานีบริการน้ามันประเภท ก
สถานีบริการน้ามันประเภท ข สถานีบริการน้ามันประเภท ค ลักษณะที่สอง สถานีบริการน้ามัน
ประเภท จ ลักษณะที่สอง และสถานีบริการน้ามันประเภท ฉ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามัน
เชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(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
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(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๗) กาจัดมูลฝอย
(๘) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๑๒ ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
(๒) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลาคลองและแหล่งน้าสาธารณะ
ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้าหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๙ ที่ดิน ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม
คลังสินค้า สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สาหรับการใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด 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) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๓) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๖) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
(๗) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก
(๘) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๓ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง
ไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร
ข้อ ๑๐ ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม
หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่
สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุ ก จ าพวกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน เว้ น แต่ โ รงงานตามประเภท ชนิ ด
และจ าพวกที่ ก าหนดให้ ด าเนิ น การได้ ต ามบั ญ ชี ท้ า ยกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบ าบั ด น้ าเสี ย รวม
ของชุมชน
(๒) คลังน้ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ามันเชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
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(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิ โตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๙) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถวหรือตึกแถว
(๑๐) การอยู่อาศัยประเภทบ้านแถว
(๑๑) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม
(๑๒) สถานที่เก็บสินค้าซึ่งเป็นที่เก็บ พัก หรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของเพื่อประโยชน์ทางการค้า
หรืออุตสาหกรรม แต่ไม่รวมถึงการเก็บสินค้าหรือสิ่งของเพื่อรอการจาหน่าย ณ สถานที่นั้น
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๓ ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
(๒) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลาคลองและแหล่งน้าสาธารณะ
ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้าหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๓ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง
ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศาสนา การศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อกิจการของรัฐ กิจการเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์
เท่านั้น
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๓ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง
ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
ข้อ ๑๔ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงนี้
ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย ก ๑ และถนนสาย ก ๒ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น
นอกจากกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
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(ก) การสร้างถนนหรือเกี่ยวข้องกับถนน และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
(ข) การสร้างรั้วหรือกาแพง
(ค) เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน ๙ เมตร
หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่
(๒) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย ข ๑ และถนนสาย ข ๒ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น
นอกจากกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(ก) การสร้างถนนหรือเกี่ยวข้องกับถนน และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
(ข) การสร้างรั้วหรือกาแพง
(ค) เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน ๙ เมตร
หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่
(ง) การอยู่อาศัยที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน ๙ เมตร หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่
(จ) การอยู่อาศัยที่ไม่ใช่ห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(ฉ) การอยู่อาศัยที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดิน
ข้อ ๑๕ ให้ผู้มีหน้าที่และอานาจในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการ
ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖2
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

บัญชีท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
พ.ศ. ๒๕๖๒
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๒

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง 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 อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การฆ่าสัตว์
(๒) การถนอมเนื้อสัตว์โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง
หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง
(๗) การทําผลิตภัณฑ์จากไข่เพื่อใช้ประกอบเป็นอาหาร เช่น ไข่เค็ม
ไข่เยี่ยวม้า ไข่ผง ไข่เหลวเยือกแข็ง หรือไข่เหลวแช่เย็น

๔

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
โรงงานจําพวกที่
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
๑
๒
๓
๑
๒
๓

ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้
ได้

ได้

หมายเหตุ

๒
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๕

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ํานม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การทํานมสดให้ไร้เชื้อหรือฆ่าเชื้อโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่น
การพาสเจอร์ไรส์หรือสเตอริไลส์
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ํา อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๒) การถนอมสัตว์น้ําโดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือทําให้
เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง
(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากสัตว์น้ํา หนัง หรือไขมันสัตว์น้ํา
(๕) การล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์น้ํา
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม้ อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม้ และบรรจุใน
ภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้
(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไม้โดยวิธีกวน ตากแห้ง ดอง หรือทําให้
เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง

๖

๘

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
โรงงานจําพวกที่
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
๑
๒
๓
๑
๒
๓

ได้

ได้
ได้
ได้

ได้
ได้

หมายเหตุ

๓
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การสี ฝัด หรือขัดข้าว
(๓) การป่นหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช
(๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช
(๖) การปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่ง
๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้ง อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําขนมปังหรือขนมเค้ก
(๒) การทําขนมปังกรอบหรือขนมอบแห้ง
(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้น เม็ด หรือชิ้น
๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากอ้อย บีช หญ้าหวาน
หรือพืชอื่นที่ให้ความหวาน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําน้ําเชื่อม
(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของต้นมะพร้าว ต้นตาลโตนด
หรือพืชอื่น ๆ ซึ่งมิใช่อ้อย

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
โรงงานจําพวกที่
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
๑
๒
๓
๑
๒
๓

๙

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

หมายเหตุ

๔
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก้ ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําใบชาแห้งหรือใบชาผง
(๒) การคั่ว บด หรือป่นกาแฟหรือการทํากาแฟผง
(๑๑) การทําไอศกรีม
๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๗) การบดหรือป่นเครื่องเทศ
(๘) การทําพริกป่น พริกไทยป่น หรือเครื่องแกง
๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด
หรือย่อยน้ําแข็ง
๑๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตว์ อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําอาหารผสมหรืออาหารสําเร็จรูปสําหรับเลี้ยงสัตว์
๑๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับมอลต์หรือเบียร์ อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๒) การทําเบียร์

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
โรงงานจําพวกที่
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
๑
๒
๓
๑
๒
๓

หมายเหตุ

ได้
ได้
ได้

ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้
ได้

ได้

ได้

เฉพาะในบริเวณฟาร์มปศุสัตว์

เฉพาะในสถานบริการ

๕
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
น้ําอัดลม หรือน้ําแร่ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําน้ําดื่ม
๒๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาสูบ ยาอัด ยาเส้น ยาเคี้ยว หรือยานัตถุ์
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การอบใบยาสูบให้แห้งหรือการรูดก้านใบยาสูบ
(๓) การทํายาอัด ยาเส้น ยาเส้นปรุง หรือยาเคี้ยว
(๔) การทํายานัตถุ์
๒๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ ด้าย หรือเส้นใยซึ่งมิใช่ใยหิน
(Asbestos) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๔) การพิมพ์สิ่งทอ
๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาข่าย แห หรืออวน
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๒) การผลิต ประกอบ หรือซ่อมแซมตาข่าย แห หรืออวน และรวมถึง
ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได้

ที่อยู่อาศัย
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
โรงงานจําพวกที่
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
๑
๒
๓
๑
๒
๓

ได้

ได้

ได้

ได้

หมายเหตุ

ได้

ได้
ได้
ได้

ได้
ได้

ได้ เฉพาะพิมพ์สิ่งทอพื้นเมือง

ได้

เฉพาะซ่อมแซม

๖
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายซึ่งมิใช่รองเท้า
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การตัดหรือเย็บเครื่องนุ่งห่ม เข็มขัด ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ เนกไท
หูกระต่าย ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเท้าจากผ้า หนังสัตว์ ขนสัตว์
หรือวัสดุอื่น
(๒) การทําหมวก
๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะร่อง หรือการแปรรูปไม้ด้วยวิธีอื่น
ที่คล้ายคลึงกัน
(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง บานประตู
หรือส่วนประกอบที่ทําด้วยไม้ของอาคาร
๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใช้จากไม้ไผ่ หวาย ฟาง อ้อ กก
หรือผักตบชวา
๓๗ โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ แก้ว ยาง
หรืออโลหะอื่นซึ่งมิใช่เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจาก
พลาสติกอัดเข้ารูป และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
โรงงานจําพวกที่
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
๑
๒
๓
๑
๒
๓

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
ได้

หมายเหตุ

๗
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
(๑) การพิมพ์ การทําแฟ้มเก็บเอกสาร การเย็บเล่ม ทําปก หรือตบแต่ง
สิ่งพิมพ์
๔๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืช
หรือสัตว์ (Pesticides) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําปุ๋ย
๕๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พลาสติก อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเรือน หรือเครื่องประดับ
และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
(๒) การทําเสื่อหรือพรม
(๔) การทําภาชนะบรรจุ เช่น ถุงหรือกระสอบ
๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปั้นดินเผา
หรือเครื่องดินเผา และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกล่าว
๕๖ โรงงานผลิตอิฐ กระเบื้อง หรือท่อสําหรับใช้ในการก่อสร้างเบ้าหลอมโลหะ
กระเบื้องประดับ (Architectural Terracotta) รองในเตาไฟ ท่อหรือ
ยอดปล่องไฟ หรือวัตถุทนไฟจากดินเหนียว
๖๑ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใช้
ที่ทําด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของ
เครื่องมือหรือเครื่องใช้ดังกล่าว

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้

ที่อยู่อาศัย
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
โรงงานจําพวกที่
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
๑
๒
๓
๑
๒
๓
ได้

ได้

หมายเหตุ

ได้

ได้ เฉพาะทําปุ๋ยอินทรีย์

ได้

ได้

ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้

ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

เฉพาะผลิตอิฐจากดินเหนียว

ได้

เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม

๘
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

๖๒

๖๓

๖๔

๖๕

๖๖

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัย
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
โรงงานจําพวกที่
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
๑
๒
๓
๑
๒
๓
โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่ง ได้
ได้
ได้
ภายในอาคารที่ทําจากโลหะหรือโลหะเป็นส่วนใหญ่ และรวมถึง
ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งดังกล่าว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะสําหรับใช้ในการก่อสร้าง
หรือติดตั้ง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๒) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําภาชนะบรรจุ
(๑๒) การตัด พับ หรือม้วนโลหะ
(๑๓) การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป
โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องกังหัน
ได้
ได้
และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์หรือเครื่องกังหัน
ดังกล่าว
โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรสําหรับใช้ใน
ได้
ได้
การกสิกรรมหรือการเลี้ยงสัตว์ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์
ของเครื่องจักรดังกล่าว

ชนบทและเกษตรกรรม

หมายเหตุ

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม
ได้
ได้

ได้

ได้

ได้
ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้ เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม

เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม

๙
ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัย
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม
ลําดับที่
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
หมายเหตุ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
โรงงานจําพวกที่
โรงงานจําพวกที่
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
๑
๒
๓
๑
๒
๓
๑
๒
๓
เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม
๖๙ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องคํานวน เครื่องทําบัญชี ได้
ได้
เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับใช้ในการคํานวน
ชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาล้อก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์สําหรับปฏิบัติกับ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันหรืออุปกรณ์ (Digital or Analog Computers or
Associated Electronic Data Processing Equipment or
Accessories) เครื่องรวมราคาของขาย (Cash Registers) เครื่องพิมพ์ดีด
เครื่องชั่งซึ่งมิใช่เครื่องชั่งที่ใช้ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ เครื่องอัดสําเนา
ซึ่งมิใช่เครื่องอัดสําเนาด้วยการถ่ายภาพ และรวมถึงส่วนประกอบหรือ
อุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม
๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศ ได้
ได้
หรือก๊าซ เครื่องเป่าลม เครื่องปรับหรือถ่ายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ
ตู้เย็นหรือเครื่องประกอบตู้เย็น เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ เครื่องล้าง ซัก
ซักแห้ง หรือรีดผ้า เครื่องเย็บ เครื่องส่งกําลังกล เครื่องยก ปั้นจั่น ลิฟต์
บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ รถพ่วงสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรม
รถยกซ้อนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรม
หรือสําหรับใช้ในบ้านแต่ผลิตภัณฑ์นั้นต้องไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า และรวมถึง
ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๑๐
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ์
ที่ระบุไว้ในลําดับที่ ๗๐ เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์ไฟฟ้า เครื่องกําเนิด
ไฟฟ้า หม้อแปลงแรงไฟฟ้า เครื่องสับหรือบังคับไฟฟ้า เครื่องใช้สําหรับ
แผงไฟฟ้า เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟ้า เครื่องส่งหรือจําหน่ายไฟฟ้า
เครื่องสําหรับใช้บังคับไฟฟ้า หรือเครื่องเชื่อมไฟฟ้า
๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับ
โทรทัศน์ เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเล่นแผ่นเสียง
เครื่องบันทึกคําบอก เครื่องบันทึกเสียงด้วยเทป เครื่องเล่นหรือเครื่อง
บันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน์) แผ่นเสียง เทปแม่เหล็กที่ได้บันทึกเสียงแล้ว
เครื่องโทรศัพท์หรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไม่มีสาย เครื่องส่งวิทยุ
เครื่องส่งโทรทัศน์ เครื่องรับส่งสัญญาณหรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร์
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวข้อง (Semi Conductor or Related Sensitive Semi - Conductor Devices)
คาปาซิเตอร์หรือคอนเดนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได้
(Fixed or Variable Electronic Capacitors or Condensers)
เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่อง
หรือหลอดเอกซเรย์ และรวมถึงการผลิตอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนสําหรับใช้กับ
เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได้

ที่อยู่อาศัย
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม
หมายเหตุ
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
โรงงานจําพวกที่
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
๑
๒
๓
๑
๒
๓
เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม
ได้
ได้

ได้

เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม

๑๑
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๗๓ โรงงานผลิต ประกอบ หรือดัดแปลงเครื่องมือหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้
ระบุไว้ในลําดับใด และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์
ดังกล่าว
๗๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การต่อ ซ่อมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอู่ต่อเรือนอกจากเรือยาง
๗๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ
หรือจักรยานสองล้อ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพจักรยานยนต์
จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ
๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมล้อเลื่อนที่ขับเคลื่อน
ด้วยแรงคนหรือสัตว์ซึ่งมิใช่จักรยาน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์
ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
๘๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ใช้
ในห้องทดลองหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการชั่ง ตวง วัด หรือบังคับควบคุม

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม
หมายเหตุ
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
โรงงานจําพวกที่
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
๑
๒
๓
๑
๒
๓
ได้
ได้
เฉพาะดัดแปลง

ได้

ได้

ได้

เฉพาะซ่อมแซม ทาสี หรือ
ตอกหมันเรือในอู่ต่อเรือ

ได้

เฉพาะดัดแปลง

ได้

เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม

ได้

ได้

เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม

๑๒
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณี
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําเครื่องประดับโดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองคํา ทองขาว เงิน
นาก หรืออัญมณี
(๒) การทําเครื่องใช้ด้วยทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหล่ทอง
หรือโลหะที่มีค่า
(๓) การตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี
(๕) การทําดวงตราหรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือ
เหรียญอื่น
๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเล่น เครื่องมือ หรือเครื่องใช้ที่มิได้
ระบุไว้ในลําดับอื่น อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําเครื่องเล่น

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
โรงงานจําพวกที่
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
๑
๒
๓
๑
๒
๓

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

หมายเหตุ

ได้

ได้

(๒) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ

ได้

(๓) การทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง

ได้

(๔) การทําร่ม ไม้ถือขนนก ดอกไม้เทียม ซิป กระดุม ไม้กวาด แปรง
ตะเกียง โป๊ะตะเกียงหรือไฟฟ้า กล้องสูบยาหรือกล้องบุหรี่
ก้นกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก

ได้

เฉพาะผลิตสินค้าพื้นเมือง
หรือของชําร่วย
เฉพาะผลิตสินค้าพื้นเมือง
หรือของชําร่วย
เฉพาะผลิตสินค้าพื้นเมือง
หรือของชําร่วย
เฉพาะผลิตสินค้าพื้นเมือง
หรือของชําร่วย

๑๓
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

๘๘

๙๑

๙๒
๙๓

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้

(๕) การทําป้าย ตรา เครื่องหมาย ป้ายติดของ หรือเครื่องโฆษณาสินค้า
ตราโลหะหรือยาง แม่พิมพ์ลายฉลุ (Stencils)
โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ยกเว้นที่ติดตั้ง
บนหลังคา ดาดฟ้า หรือส่วนหนึ่งส่วนใดบนอาคารซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่
หรือใช้สอยได้โดยมีขนาดกําลังการผลิตติดตั้งสูงสุดรวมกันของ
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ไม่เกิน ๑,๐๐๐ กิโลวัตต์
(๒) การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานความร้อน
(๓) การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ํา ยกเว้นการผลิตพลังงานไฟฟ้า
จากพลังงานน้ําจากเขื่อนหรือจากอ่างเก็บน้ําขนาดกําลังการผลิต
ไม่เกิน ๑๕ เมกะวัตต์ การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ํา
แบบสูบกลับ การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ําท้ายเขื่อน การผลิต
พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ําจากฝาย และการผลิตพลังงานไฟฟ้า
จากพลังงานน้ําจากคลองส่งน้ํา
โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การบรรจุสินค้าทั่วไป
โรงงานห้องเย็น
ได้
โรงงานซ่อมรองเท้าหรือเครื่องหนัง
ได้

ที่อยู่อาศัย
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
โรงงานจําพวกที่
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
๑
๒
๓
๑
๒
๓

หมายเหตุ

ได้

ได้ เฉพาะจากฟางข้าวและแกลบ
ได้

ได้
ได้
ได้

ได้

๑๔
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๙๔ โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าสําหรับใช้ในบ้าน
หรือใช้ประจําตัว
๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ รถพ่วง
จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือส่วนประกอบ
ของยานดังกล่าว
(๒) การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ
หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว
(๓) การพ่นสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
(๔) การล้างหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
๙๖ โรงงานซ่อมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําด้วยเพชร พลอย
ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี
๙๗ โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ที่มิได้ระบุการซ่อมไว้ในลําดับใด
๙๘ โรงงานซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด อัด หรือย้อมผ้า เครื่องนุ่งห่ม พรม
หรือขนสัตว์

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้

ที่อยู่อาศัย
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
โรงงานจําพวกที่
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
๑
๒
๓
๑
๒
๓
ได้

ได้

ได้

หมายเหตุ

ได้
ได้
ได้

ได้
ได้

ได้

ได้
ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
เฉพาะการประกอบการที่เป็น
ส่วนหนึ่งของกิจการโรงแรม
ที่พักนักท่องเที่ยว

๑๕
ที่ดินประเภท
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ลําดับที่

๑๐๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ
ที่ไม่ใช้แล้วที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ. ๒๕๓๕
หมายเหตุ

ลําดับที่
ได้
โรงงานจําพวกที่

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม
หนาแน่นปานกลาง
หมายเหตุ
โรงงานจําพวกที่
โรงงานจําพวกที่
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
๑
๒
๓
๑
๒
๓
ได้ เฉพาะการคัดแยกสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

หมายถึง ลําดับที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
หมายถึง สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
หมายถึง จําพวกโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

พ.ศ. 2562

รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิ ตามที่ไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
พ.ศ. ๒๕๖๒
การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภท
ทายกฎกระทรวง ตามที่กําหนดไวในขอ ๕ คือ
๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๑๑ ที่กําหนดไวเปนสีเหลือง ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย มีรายการดังตอไปนี้
๑.๑ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนเทศบาล ๔ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนไม ป รากฏชื่ อ ฟากเหนื อ ถนนเทศบาล ๕
ฟากตะวันตก และถนนเทศบาล ๘ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงทองถิ่น อน.ถ ๑ – ๐๐๔๕ ฟากตะวันออก
๑.๒ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๑๓ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดที่วาการอําเภอหนองฉาง
ดานตะวันตก
จดถนนเทศบาล ๔ ฟากตะวันออก และการประปา
สวนภูมิภาคอุทัยธานี
๑.๓ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๒ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ข ๒ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนพลพลานุเคราะห ฟากเหนือ โรงพยาบาลหนองฉาง
และบานพักโรงพยาบาลหนองฉาง
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๑๓ ฟากตะวันออก
๑.๔ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวง
ทองถิ่น อน.ถ ๑ – ๐๐๓๖
ดานตะวันออก
จดทางหลวงทองถิ่น อน.ถ ๑ – ๐๐๔๕ ฟากตะวันตก
และถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดหวยทับเสลา ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวง
ทองถิ่น อน.ถ ๑ – ๐๐๔๕

๒
๑.๕ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๓๐๑๓ ฟากใต และ
ถนนพลพลานุเคราะห ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสุขสมบูรณ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๓๐๑๒ ฟากเหนื อ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๒ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอําเภอหนองฉาง สํานักงานเทศบาลตําบลหนองฉาง ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลตําบลหนองฉาง และที่ทําการไปรษณียหนองฉาง
๑.๖ ดานเหนือ
จดโรงพยาบาลหนองฉาง บานพักโรงพยาบาลหนองฉาง
และถนนพลพลานุเคราะห ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ข ๒ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๓ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสุขสมบูรณ ฟากตะวันออก
๑.๗ ดานเหนือ
จดวัด หนองขุน ชาติ ถนนไมป รากฏชื่อ ฟากตะวัน ตก
ถนนสาย ก ๑ ฟากใต และเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนเทศบาล ๗ และเสนตรง
ที่ลากตอจากเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนเทศบาล ๗ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
จนบรรจบกับถนนเทศบาล ๓
ดานตะวันออก
จดถนนเทศบาล ๓ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับถนนเลียบคลองสงน้ํา
ชลประทาน
ดานตะวันตก
จดทางหลวงทองถิ่น อน.ถ ๑ – ๐๐๔๔ ฟากตะวันออก
๑.๘ ดานเหนือ
จดวัดหนองขุนชาติ
ดานตะวันออก
จดทางหลวงทองถิ่น อน.ถ ๑ – ๐๐๔๔ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับถนนเลียบคลองสงน้ํา
ชลประทาน
๑.๙ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนขันทอง
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๑๒ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๓ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนเทศบาล ๓ ฟากตะวันออก
๑.๑๐ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๓ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงทองถิ่น อน.ถ ๕๖ – ๐๐๕ ฟากตะวันตก

๓
ดานใต
จดเสนตรงที่ลากจากทางหลวงทองถิ่น อน.ถ ๕๖ – ๐๐๕
ฟากตะวั น ตก ที่ จุด ซึ่ง ทางหลวงท องถิ่น อน.ถ ๕๖ – ๐๐๕ บรรจบกั บ ถนนสาย ก ๒ ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๓ ฟากใต ที่จุดซึ่งอยูหางจาก
ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๓๓๓ บรรจบกั บ ถนนเลี ย บคลองส ง น้ํ า ชลประทาน ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๓ เปนระยะ ๖๐ เมตร
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๓ ฟากตะวันออก
๑.๑๑ ดานเหนือ
จดทางหลวงแ ผ น ดิ น หม ายเ ลข ๓๓๓ ฟากใต
และหมวดการทางหนองฉาง
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ก ๒ ฟากตะวันตก และฟากเหนือ
ดานใต
จดทางหลวงทองถิ่น อน.ถ ๕๖ – ๐๐๕ ฟากตะวันออก
๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒.๑ ถึงหมายเลข ๒.๓ ที่กําหนดไวเปนสีสม ใหเปนที่ดินประเภท
ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง มีรายการดังตอไปนี้
๒.๑ ดานเหนือ
จดถนนเทศบาล ๘ ฟากใต และถนนไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนเทศบาล ๔ ฟากตะวัน ตก ถนนเทศบาล ๑
ฟากเหนือ และถนนเทศบาล ๗ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ก ๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนไม ป รากฏชื่ อ ฟากตะวั น ออก และโรงเรี ย น
วัดหนองขุนชาติ
๒.๒ ดานเหนือ
จดถนนเทศบาล ๗ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนเทศบาล ๓ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเส น ตรงที่ ล ากจากถนนเทศบาล ๓ ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนเทศบาล ๗
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๑ ฟากตะวันออก
๒.๓ ดานเหนือ
จดถนนขันทอง ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๑๒ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนตรงที่ลากจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๑๒
ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉีย งใต จนบรรจบกับ เสน ขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กั บ ศูน ย กลางถนนขัน ทอง
และเสนตรงที่ลากตอจากเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนขันทอง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
จนบรรจบกับถนนเทศบาล ๓
ดานตะวันตก
จดถนนเทศบาล ๓ ฟากตะวันออก

๔
๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓.๑ และหมายเลข ๓.๒ ที่กําหนดไวเปนสีแดง ใหเปนที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก มีรายการดังตอไปนี้
๓.๑ ดานเหนือ
จดถนนเทศบาล ๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนเทศบาล ๓ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนเทศบาล ๗ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนเทศบาล ๗ ฟากตะวันออก
๓.๒ ดานเหนือ
จดถนนเทศบาล ๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๑๒ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนขันทอง ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนเทศบาล ๓ ฟากตะวันออก
๔. ที่ดิ น ในบริ เวณหมายเลข ๔ ที่กํ า หนดไว เป น สี มว ง ให เป น ที่ ดิน ประเภทอุต สาหกรรม
และคลังสินคา มีรายการดังตอไปนี้
ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๓๓๓
ดานตะวันออก
จดเส น ตั้ ง ฉากกั บ ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๓๓๓
ฟากเหนือ ที่จุด ซึ่ง อยูหางจากถนนไมป รากฏชื่อ บรรจบทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๓๓๓ ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๓ เปนระยะ ๑๕๐ เมตร
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๓ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเส น ตั้ ง ฉากกั บ ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๓๓๓
ฟากเหนือ ที่จุด ซึ่ง อยูหางจากถนนไมป รากฏชื่อ บรรจบทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๓๓๓ ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เปนระยะ ๖๕๐ เมตร
๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ ถึงหมายเลข ๕.๑๑ ที่กําหนดไวเปนสีเขียว ใหเปนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม มีรายการดังตอไปนี้
๕.๑ ดานเหนือ
จดคลองวั ง จั่ น ฝ ง ใต เขตผั ง เมื อ งรวมด า นเหนื อ
ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากตอจากคลองวังจั่น ฝงใต ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต เปนแนวเสนตรงเดียวกับ
ถนนไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ จนบรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๑๓ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ข ๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนเทศบาล ๔ ฟากตะวันออก
๕.๒ ดานเหนือ
จดคลองวังจั่น ฝงใต
ดานตะวันออก
จดถนนเทศบาล ๔ ฟากตะวันตก

๕
ดานใต
จดถนนสาย ข ๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงทองถิ่น อน.ถ ๑ – ๐๐๔๕ ฟากตะวันออก
๕.๓ ดานเหนือ
จดคลองวังจั่น ฝงใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงทองถิ่น อน.ถ ๑ – ๐๐๔๕ ฟากตะวันตก
เสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงทองถิ่น อน.ถ ๑ – ๐๐๓๖ และเสนขนานระยะ
๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงทองถิ่น อน.ถ ๑ – ๐๐๔๕
ดานใต
จดทางหลวงทองถิ่น อน.ถ ๑ – ๐๐๓๖ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดคลองสาธารณะ ฝงตะวันออก
๕.๔ ดานเหนือ
จดหวยเกานิ้ว ฝงใต
ดานตะวันออก
จดคลองสาธารณะ ฝงตะวันตก
ดานใต
จดถนนพลพลานุเคราะห ฟากเหนือ และถนนสาย ข ๒
ฟากตะวันออก และฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๑๓ ฟากตะวันออก
๕.๕ ดานเหนือ
จดถนนพลพลานุเคราะห ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก หวยทับเสลา ฝงใต
ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหนองฉาง และทางหลวงทองถิ่น อน.ถ ๕๑ – ๐๐๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๓๓๓ ฟากเหนื อ
เส น ตั้ ง ฉากกั บ ทางหลวงแผน ดิ น หมายเลข ๓๓๓ ฟากเหนื อ ที่ จุ ด ซึ่ ง อยู ห า งจากถนนไมป รากฏชื่ อ
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๓ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๓๓ เปนระยะ ๑๕๐ เมตร เสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๓๓ เส น ตั้ง ฉากกับ ทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๓๓๓ ฟากเหนื อ ที่จุด ซึ่งอยูหา งจาก
ถนนไมปรากฏชื่อ บรรจบทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๓ ไปทางทิศตะวัน ตกเฉียงเหนือตามแนว
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๓ เปนระยะ ๖๕๐ เมตร และโรงเรียนหนองฉางวิทยา
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ๒ ฟากตะวันออก
๕.๖ ดานเหนือ
จดทางหลวงทองถิ่น อน.ถ ๑ – ๐๐๓๖ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดวัดหนองขุนชาติ ถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทาน
ฟากตะวันตก เสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทาน และทางหลวงทองถิ่น
อน.ถ ๑ – ๐๐๔๔ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๓ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดคลองสาธารณะ ฝงตะวันออก และถนนไมปรากฏชื่อ
ฟากตะวันออก

๖
ชลประทาน

๕.๗ ดานเหนือ

หมายเลข ๓๓๓

ดานตะวันออก

จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับถนนเลียบคลองสงน้ํา
จดที่จุดซึ่งถนนเทศบาล ๓ บรรจบกับทางหลวงแผนดิน

ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๓ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงทองถิ่น อน.ถ ๑ – ๐๐๔๔ ฟากตะวันออก
๕.๘ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๓ ฟากใต เสนตรง
ที่ลากจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๓ ฟากใต ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๓
บรรจบกับถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทาน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๓๓ เปนระยะ ๖๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต จนบรรจบกับทางหลวงทองถิ่น
อน.ถ ๕๖ – ๐๐๕ ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งถนนสาย ก ๒ บรรจบกับทางหลวงทองถิ่น อน.ถ ๕๖ – ๐๐๕
ดานตะวันออก
จดทางหลวงทองถิ่น อน.ถ ๕๖ – ๐๐๕ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดคลองสาธารณะ ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงชนบท อน. ๓๐๒๕ ฟากตะวั น ออก
และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๓ ฟากตะวันออก
๕.๙ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๓ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงชนบท อน. ๓๐๒๕ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดคลองสาธารณะ ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงทองถิ่น อน.ถ ๕๖ – ๐๐๑ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๘.๘ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน
๕.๑๐ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๓ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดคลองสาธารณะ ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงทองถิ่น อน.ถ ๕๖ – ๐๐๕ ฟากตะวันออก
ถนนไมปรากฏชื่อ ฟากใต โรงเรียนวัดหนองยาง วัดหนองยาง และถนนสาย ก ๒ ฟากตะวันออก
๕.๑๑ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๓ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงทองถิ่น อน.ถ ๕๖ – ๐๐๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดคลองสาธารณะ ฝงเหนือ
๖. ที่ ดิ น ในบริ เ วณหมายเลข ๖.๑ ถึ ง หมายเลข ๖.๓ ที่ กํ า หนดไว เ ป น สี เ ขี ย วมะกอก
ใหเปนที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา มีรายการดังตอไปนี้
๖.๑ โรงเรียนวัดหนองขุนชาติ

๗
๖.๒ โรงเรียนหนองฉางวิทยา
๖.๓ โรงเรียนวัดหนองยาง
๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๗.๑ และหมายเลข ๗.๒ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน ใหเปนที่ดิน
ประเภทสถาบันศาสนา มีรายการดังตอไปนี้
๗.๑ วัดหนองขุนชาติ
๗.๒ วัดหนองยาง
๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๘.๑ ถึงหมายเลข ๘.๘ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน ใหเปนที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มีรายการดังตอไปนี้
๘.๑ การประปาสวนภูมิภาคอุทัยธานี
๘.๒ โรงพยาบาลหนองฉาง และบานพักโรงพยาบาลหนองฉาง
๘.๓ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองฉาง
๘.๔ ที่วาการอําเภอหนองฉาง
๘.๕ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๒ ศูนยการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอหนองฉาง สํานักงานเทศบาลตําบลหนองฉาง ศูนยปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยเทศบาลตําบลหนองฉาง และที่ทําการไปรษณียหนองฉาง
๘.๖ หมวดการทางหนองฉาง
๘.๗ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหนองฉาง
๘.๘ สํานักงานเกษตรอําเภอหนองฉาง

พ.ศ. 2562

รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
พ.ศ. ๒๕๖๒
ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง แบงเปน ๒ ขนาด คือ
๑. ถนนแบบ ก ขนาดเขตทาง ๑๒.๐๐ เมตร จํานวน ๒ สาย ดังนี้
ถนนสาย ก ๑ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง เริ่มตนจากถนนเทศบาล ๗ ที่บริเวณ
หางจากถนนเทศบาล ๗ บรรจบกับถนนเทศบาล ๓ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ
๑๘๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต และทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ
๕๑๐ เมตร จนบรรจบกับทางหลวงทองถิ่น อน.ถ ๑ - ๐๐๔๔
ถนนสาย ก ๒ เป น ถนนเดิ ม กํ า หนดให ข ยายเขตทาง เริ่ ม ต น จากทางหลวงแผ น ดิ น
หมายเลข ๓๓๓ ที่บริเวณหางจากถนนสุขสมบูรณ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๓ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๓ ระยะประมาณ ๖๗๐ เมตร ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับทางหลวงทองถิ่น อน.ถ ๕๖ - ๐๐๕
๒. ถนนแบบ ข ขนาดเขตทาง ๑๖.๐๐ เมตร จํานวน ๒ สาย ดังนี้
ถนนสาย ข ๑ เปน ถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่ม ตนจากทางหลวงทองถิ่น
อน.ถ ๑ - ๐๐๔๕ ที่บริเวณหางจากถนนเทศบาล ๕ บรรจบกับทางหลวงทองถิ่น อน.ถ ๑ - ๐๐๔๕
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงทองถิ่น อน.ถ ๑ - ๐๐๔๕ ระยะประมาณ ๒๕๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะประมาณ ๖๖๐ เมตร บรรจบกับถนนเทศบาล ๔ ที่บริเวณหางจาก
ถนนเทศบาล ๔ บรรจบกับถนนเทศบาล ๑ ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนเทศบาล ๔ ระยะประมาณ
๖๒๐ เมตร ไปทางทิ ศ ตะวั น ออก ระยะประมาณ ๘๐๐ เมตร จนบรรจบกั บ ทางหลวงแผ น ดิ น
หมายเลข ๓๐๑๓ ที่บริเวณหางจากถนนพลพลานุเคราะห บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๑๓
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๑๓ ระยะประมาณ ๖๐๐ เมตร
ถนนสาย ข ๒ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม
เริ่ ม ตน จากทางหลวงแผ น ดิน หมายเลข ๓๐๑๓ ที่ บ ริเ วณหา งจากถนนพลพลานุ เคราะห บ รรจบกั บ
ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๓๐๑๓ ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตามแนวทางหลวงแผ น ดิ น
หมายเลข ๓๐๑๓ ระยะประมาณ ๖๐๐ เมตร ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกและทิ ศ ใต ระยะประมาณ
๑,๒๒๐ เมตร บรรจบกับ ถนนพลพลานุเคราะห ที่บ ริเวณหางจากถนนสุขสมบูรณ บรรจบกับถนน
พลพลานุเคราะห ไปทางทิศตะวัน ออกตามแนวถนนพลพลานุเคราะห ระยะประมาณ ๕๗๐ เมตร
ไปทางทิ ศ ใต แ ละทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต ร ะยะประมาณ ๙๘๐ เมตร บรรจบกั บ ถนนไม ป รากฏชื่ อ
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๑๔๐ เมตร จนบรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๓๓ ที่บริเวณหางจากถนนสุขสมบูรณบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๓ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๓ ระยะประมาณ ๖๗๐ เมตร

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๒ ก

หนา้ ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่สมควรกาหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
ในท้องที่ตาบลหนองฉาง ตาบลอุทัย เก่า ตาบลหนองสรวง ตาบลหนองยาง และตาบลหนองนางนวล
อาเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และการดารงรักษาเมืองและบริเวณ
ที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค
บริ ก ารสาธารณะ และสภาพแวดล้ อ ม ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องกา รผั ง เมื อ ง และโดยที่
มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
การผั งเมือง (ฉบั บ ที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญญัติว่า การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระทาโดยกฎกระทรวง
จึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

