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กฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนสรรพยา จังหวัดชัยนาท
พ.ศ. ๒๕๖๒
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง 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 ในท้องที่ตาบลสรรพยา อาเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๒ การวางและจัดทาผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒ นา และการดารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและสภาพแวดล้อม
ในบริ เ วณแนวเขตตามข้ อ ๑ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การพั ฒ นาระบบเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ข้อ ๓ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้ มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้ประโยชน์
ที่ดิน โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับและสอดคล้องกับ
การขยายตัวของชุมชนในอนาคต รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมีสาระสาคัญ ดังต่อไปนี้
(๑) ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาชุ ม ชนสรรพยาให้ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางการบริ ห าร การปกครอง
พาณิชยกรรม และการบริการทางสังคมที่ให้บริการในเขตพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง
(๒) ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาด้ า นที่ อ ยู่ อ าศั ย และพาณิ ช ยกรรมให้ ส อดคล้ อ งกั บ การขยายตั ว
ของชุมชนและระบบเศรษฐกิจของพื้นที่
(๓) ส่งเสริมให้มีพื้นที่นันทนาการบริการชุมชน
(๔) พั ฒ นาการบริก ารทางสั งคม การสาธารณู ปโภคและสาธารณูป การให้เ พี ย งพอและ
ได้มาตรฐาน
(๕) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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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 และหมายเลข ๑.๒ ที่กาหนดไว้เป็นสีเหลือง ให้เป็น
ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
(๒) ที่ดิน ในบริเวณหมายเลข ๒.๑ และหมายเลข ๒.๒ ที่กาหนดไว้เป็นสีส้ม ให้เป็น
ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง
(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓ ที่กาหนดไว้เป็นสีแดง ให้เป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรม
และที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
(๔) ที่ดิน ในบริเวณหมายเลข ๔.๑ ถึงหมายเลข ๔.๕ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็น
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕ ที่กาหนดไว้เป็นสีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว ให้เป็น
ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
(๖) ที่ดิน ในบริเวณหมายเลข ๖ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน ให้เป็นที่ดินประเภทที่โล่ง
เพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(๗) ที่ ดิ น ในบริ เ วณหมายเลข ๗ ที่ ก าหนดไว้ เ ป็ น สี เ ขี ย วมะกอก ให้ เ ป็ น ที่ ดิ น ประเภท
สถาบันการศึกษา
(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๘.๑ และหมายเลข ๘.๒ ที่กาหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน ให้เป็น
ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา
(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๙.๑ ถึงหมายเลข ๙.๓ ที่กาหนดไว้เป็นสีน้าเงิน ให้เป็น
ที่ดินประเภทสถาบันราชการ 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
และจาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน
(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) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๙) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
(๑๐) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์
(๑๑) สนามแข่งรถ เว้นแต่รถจักรยาน
(๑๒) สนามยิงปืน
(๑๓) กาจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
(๑๔) กาจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(๑๕) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๑ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง
ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
ข้อ ๗ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
สถาบัน ราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็ นส่วนใหญ่ สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุ ก จ าพวกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน เว้ น แต่ โ รงงานตามประเภท ชนิ ด
และจาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน
(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
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(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ
(๘) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์
(๙) สนามแข่งรถ
(๑๐) สนามยิงปืน
(๑๑) กาจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
(๑๒) กาจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(๑๓) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๑ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง
ไม่น้อยกว่า ๖ 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
สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละ
บริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และ
จาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน
(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 สถานที่เก็บรักษาก๊ าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
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
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๗) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์
(๘) สนามแข่งรถ
(๙) สนามยิงปืน
(๑๐) กาจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๒๑ ก

หนา้ ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

(๑๑) กาจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(๑๒) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๑ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง
ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
ข้อ ๙ ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม
หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่
สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุ ก จ าพวกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน เว้ น แต่ โ รงงานตามประเภท ชนิ ด
และจาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้
(๒) คลังน้ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ามันเชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
(๙) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(๑๐) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลาคลองหรือแหล่งน้าสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของลาคลองหรือแหล่งน้าสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๑ และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๑๐
ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่
สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๒๑ ก

หนา้ ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

(๒) คลังน้ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ามันเชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(๔) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๕) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๖) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๙) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๑๐) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
(๑๑) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(๑๒) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม
(๑๓) สถานที่เก็บสินค้าซึ่งเป็นที่เก็บ พัก หรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของเพื่อประโยชน์ทางการค้า
หรืออุตสาหกรรม แต่ไม่หมายความรวมถึงการเก็บสินค้าหรือสิ่งของเพื่อรอการจาหน่าย ณ สถานที่นั้น
(๑๔) สนามกอล์ฟและสนามไดร์ฟกอล์ฟ
(๑๕) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า
(๑๖) กาจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(๑๗) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ริ ม ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๓๐๑๐ ให้ มี ที่ ว่ า งตามแนวขนาน
ริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
ข้อ ๑๑ ที่ดิน ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเฉพาะที่ดิน
ซึ่งเป็นของรัฐ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม การก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้า หรือเขื่อนป้องกันการกัดเซาะตลิ่งและเขื่อนป้องกันน้าท่วม
หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้ประโยชน์
ที่ ดิ น เพื่ อ นั น ทนาการหรื อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ นั น ทนาการ การรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม การอยู่ อ าศั ย
เกษตรกรรม หรื อ สาธารณประโยชน์ เท่ านั้ น และห้ ามใช้ป ระโยชน์ที่ ดินเพื่ อกิ จการตามที่กาหนด
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

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๒๑ ก

หนา้ ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

(๒) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรม
(๓) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๔) การอยู่อาศัยประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
(๕) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(๖) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม
(๗) กาจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
(๘) กาจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้า ลาคลอง หรือแหล่งน้าสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน
ริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้า ลาคลอง หรือแหล่งน้าสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็น
การก่อสร้างเพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้า หรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศาสนา การศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อกิจการของรัฐ กิจการเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์
เท่านั้น
ข้อ ๑๕ การใช้ประโยชน์ที่ดนิ ในบริเวณแนวถนนสาย ก ๑ และถนนสาย ก ๒ ตามแผนผัง
แสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น นอกจาก
กิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) การสร้างถนนหรือเกี่ยวข้องกับถนน และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
(๒) การสร้างรั้วหรือกาแพง
(๓) เกษตรกรรมหรื อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ เกษตรกรรมที่ มี ค วามสู ง ของอาคารไม่ เ กิ น ๙ เมตร
หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่
ข้อ ๑๖ ให้ผู้มีหน้าที่และอานาจในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการ
ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖2
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

บัญชีท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนสรรพยา จังหวัดชัยนาท
พ.ศ. ๒๕๖๒
ที่ดินประเภท
ลาดับที่

๒

๓

๔

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การต้ม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช
(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช
(๕) การเก็บรักษาหรือลาเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง หรือคลังสินค้า
(๖) การบด ป่น หรือย่อยส่วนต่าง ๆ ของพืชซึง่ มิใช่เมล็ดพืชหรือหัวพืช
(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กล้วยไม้ หรือถั่วงอก
(๙) การร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม
(๑๑) การฟักไข่โดยใช้ตอู้ บ
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับหิน กรวด ทราย หรือดินสาหรับใช้ในการก่อสร้าง
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๒) การขุดหรือลอกกรวด ทราย หรือดิน
(๓) การร่อนหรือคัดกรวดหรือทราย
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ซงึ่ มิใช่สัตว์น้า อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การฆ่าสัตว์
(๒) การถนอมเนื้อสัตว์โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือทาให้เยือกแข็ง
โดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง
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(๓) การทาผลิตภัณฑ์อาหารสาเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ มันสัตว์ หนังสัตว์ หรือสารที่สกัดจาก
ไขสัตว์หรือกระดูกสัตว์
(๔) การสกัดน้ามันหรือไขมันที่เป็นอาหารจากสัตว์ หรือการทาน้ามันหรือไขมันที่เป็น
อาหารจากสัตว์ให้บริสุทธิ์
(๖) การล้าง ชาแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์
(๗) การทาผลิตภัณฑ์จากไข่เพื่อใช้ประกอบเป็นอาหาร เช่น ไข่เค็ม ไข่เยีย่ วม้า ไข่ผง
ไข่เหลวเยือกแข็ง หรือไข่เหลวแช่เย็น
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้า อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทาอาหารจากสัตว์น้าและบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้
(๒) การถนอมสัตว์น้าโดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือทาให้เยือกแข็ง
โดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง
(๓) การทาผลิตภัณฑ์อาหารสาเร็จรูปจากสัตว์น้า หนัง หรือไขมันสัตว์น้า
(๔) การสกัดน้ามันหรือไขมันที่เป็นอาหารจากสัตว์น้า หรือการทาน้ามันหรือไขมัน
ที่เป็นอาหารจากสัตว์น้าให้บริสุทธิ์
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การทาอาหารหรือเครือ่ งดืม่ จากผัก พืช หรือผลไม้ และบรรจุในภาชนะที่ผนึกและ
อากาศเข้าไม่ได้
(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไม้โดยวิธีกวน ตากแห้ง ดอง หรือทาให้เยือกแข็งโดยฉับพลัน
หรือเหือดแห้ง
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โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การสี ฝัด หรือขัดข้าว
(๓) การป่นหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช
(๔) การผลิตอาหารสาเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช
(๖) การปอกหัวพืชหรือทาหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่ง
๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้ง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทาขนมปังหรือขนมเค้ก
(๒) การทาขนมปังกรอบหรือขนมอบแห้ง
(๓) การทาผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้น เม็ด หรือชิ้น
๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้าตาลซึง่ ทาจากอ้อย บีช หญ้าหวาน หรือพืชอื่นที่ให้
ความหวาน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทาน้าเชื่อม
(๗) การทาน้าตาลจากน้าหวานของต้นมะพร้าว ต้นตาลโตนด หรือพืชอื่น ๆ ซึง่ มิใช่อ้อย
๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก้ ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๕) การทาเก๊กฮวยผง ขิงผง หรือเครือ่ งดืม่ ชนิดผงจากพืชอื่น ๆ
(๖) การทามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไม้อัดเม็ด
(๗) การเชื่อมหรือแช่อิ่มผลไม้หรือเปลือกผลไม้ หรือการเคลือบผลไม้หรือเปลือกผลไม้
ด้วยน้าตาล
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(๘) การอบหรือคัว่ ถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) หรือการเคลือบถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts)
ด้วยน้าตาล กาแฟ โกโก้ หรือช็อกโกเลต
(๑๐) การทาลูกกวาดหรือทอฟฟี่
(๑๑) การทาไอศกรีม
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครือ่ งปรุงหรือเครือ่ งประกอบอาหาร อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๖) การทาน้ามันสลัด
(๗) การบดหรือป่นเครือ่ งเทศ
(๘) การทาพริกป่น พริกไทยป่น หรือเครือ่ งแกง
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทาน้าแข็ง หรือตัด ซอย บด หรือย่อยน้าแข็ง
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้าดืม่ เครือ่ งดืม่ ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ น้าอัดลม หรือน้าแร่
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทาน้าดืม่
(๒) การทาเครือ่ งดืม่ ที่ไม่มีแอลกฮอลล์
(๔) การทาน้าแร่
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากสิง่ ทอซึง่ มิใช่เครือ่ งนุ่งห่ม อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทาผลิตภัณฑ์จากสิง่ ทอเป็นเครือ่ งใช้ในบ้าน
(๒) การทาถุงหรือกระสอบซึง่ มิใช่ถุงหรือกระสอบพลาสติก
(๓) การทาผลิตภัณฑ์จากผ้าใบ
(๔) การตบแต่งหรือเย็บปักถักร้อยสิง่ ทอ
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๒๔ โรงงานถักผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครือ่ งนุ่งห่มด้วยด้ายหรือเส้นใย หรือฟอกย้อมสีหรือ
แต่งสาเร็จผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครือ่ งนุ่งห่มที่ถักด้วยด้ายหรือเส้นใย
๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาข่าย แห หรืออวน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การผลิตเชือก
(๒) การผลิต ประกอบ หรือซ่อมแซมตาข่าย แห หรืออวน และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์
ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครือ่ งแต่งกายซึง่ มิใช่รองเท้า อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การตัดหรือเย็บเครือ่ งนุ่งห่ม เข็มขัด ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ เนกไท หูกระต่าย
ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเท้าจากผ้า หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือวัสดุอื่น
(๒) การทาหมวก
๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การเลือ่ ย ไส ซอย เซาะร่อง หรือการแปรรูปไม้ด้วยวิธีอื่นที่คล้ายคลึงกัน
(๒) การทาวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง บานประตู หรือส่วนประกอบ
ที่ทาด้วยไม้ของอาคาร
๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครือ่ งใช้จากไม้ไผ่ หวาย ฟาง อ้อ กก หรือผักตบชวา
๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
(๑) การพิมพ์ การทาแฟ้มเก็บเอกสาร การเย็บเล่ม ทาปก หรือตบแต่งสิง่ พิมพ์
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๔๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกาจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ (Pesticides)
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทาปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกาจัดศัตรูพืชหรือสัตว์
(๒) การเก็บรักษาหรือแบ่งบรรจุปุ๋ย หรือสารป้องกัน หรือกาจัดศัตรูพืชหรือสัตว์
๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เครือ่ งกระเบื้องเคลือบ เครือ่ งปั้นดินเผา หรือเครือ่ งดินเผา และ
รวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกล่าว
๕๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๒) การลาเลียงซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ด้วยระบบสายพานลาเลียง
หรือระบบท่อลม
(๓) การผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเข้าด้วยกัน
หรือการผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างเข้ากับวัสดุอื่น
๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การทาผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม ผลิตภัณฑ์ยิปซัม หรือผลิตภัณฑ์
ปูนปลาสเตอร์
๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑๒) การตัด พับ หรือม้วนโลหะ
(๑๓) การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป
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๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครือ่ งยนต์ เครือ่ งกังหัน และ
รวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครือ่ งยนต์หรือเครือ่ งกังหันดังกล่าว
๖๖ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครือ่ งจักรสาหรับใช้ในการกสิกรรมหรือ
การเลีย้ งสัตว์ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครือ่ งจักรดังกล่าว
๖๙ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครือ่ งคานวณ เครือ่ งทาบัญชี
เครือ่ งจักรสาหรับระบบบัตรเจาะ เครือ่ งจักรสาหรับใช้ในการคานวณชนิดดิจิตัล
หรือชนิดอนาล้อก หรือเครือ่ งอิเล็กทรอนิกส์สาหรับปฏิบัติกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน
หรืออุปกรณ์ (Digital or Analog Computers or Associated Electronic Data
Processing Equipment or Accessories) เครือ่ งรวมราคาของขาย (Cash Registers)
เครือ่ งพิมพ์ดีด เครือ่ งชั่งซึง่ มิใช่เครือ่ งชั่งที่ใช้ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ เครือ่ งอัดสาเนา
ซึง่ มิใช่เครือ่ งอัดสาเนาด้วยการถ่ายภาพ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของ
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครือ่ งรับวิทยุ เครือ่ งรับโทรทัศน์
เครือ่ งกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครือ่ งเล่นแผ่นเสียง เครือ่ งบันทึกคาบอก
เครือ่ งบันทึกด้วยเสียงเทป เครือ่ งเล่นหรือเครือ่ งบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน์) แผ่นเสียง
เทปแม่เหล็กที่ได้บันทึกเสียงแล้ว เครือ่ งโทรศัพท์หรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไม่มีสาย
เครือ่ งส่งวิทยุ เครือ่ งส่งโทรทัศน์ เครือ่ งรับส่งสัญญาณหรือจับสัญญาณ เครือ่ งเรดาร์
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวกึ่งนาหรือตัวกึ่งนาชนิดไวที่เกี่ยวข้อง (Semi - Conductor or
Related Sensitive Semi - Conductor Devices) คาปาซิเตอร์หรือคอนเดนเซอร์
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อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงที่หรือเปลีย่ นแปลงได้ (Fixed or Variable Electronic Capacitors or
Condensers) เครือ่ งหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครือ่ งหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือ
เครือ่ งหรือหลอดเอกซเรย์ และรวมถึงการผลิตอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนสาหรับใช้กับ
เครือ่ งอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
โรงงานผลิต ประกอบ หรือดัดแปลงเครือ่ งมือหรือเครือ่ งใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ระบุไว้ในลาดับใด
และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การต่อ ซ่อมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอู่ต่อเรือนอกจากเรือยาง
(๒) การทาชิ้นส่วนพิเศษสาหรับเรือหรือเครือ่ งยนต์เรือ
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลีย่ นแปลงสภาพจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ
หรือจักรยานสองล้อ
(๒) การทาชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สาหรับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือ
จักรยานสองล้อ
โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมล้อเลือ่ นที่ขับเคลือ่ นด้วยแรงคนหรือสัตว์
ซึง่ มิใช่จักรยาน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
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๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณี อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทาเครือ่ งประดับโดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองคา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี
(๒) การทาเครือ่ งใช้ด้วยทองคา ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหล่ทอง หรือโลหะที่มีค่า
(๓) การตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี
๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครือ่ งเล่น เครือ่ งมือ หรือเครือ่ งใช้ที่มิได้ระบุไว้ในลาดับอื่น
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๔) การทาร่ม ไม้ถือขนนก ดอกไม้เทียม ซิป กระดุม ไม้กวาด แปรง ตะเกียง โป๊ะตะเกียง
หรือไฟฟ้า กล้องสูบยาหรือกล้องบุหรี่ ก้นกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก
(๕) การทาป้าย ตรา เครือ่ งหมาย ป้ายติดของ หรือเครือ่ งโฆษณาสินค้า ตราโลหะหรือยาง
แม่พิมพ์ลายฉลุ (Stencils)
๙๐ โรงงานจัดหาน้า ทาน้าให้บริสุทธิ์ หรือจาหน่ายน้าไปยังอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม
๙๑ โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การบรรจุสินค้าทั่วไป
๙๓ โรงงานซ่อมรองเท้าหรือเครือ่ งหนัง
๙๔ โรงงานซ่อมเครือ่ งมือไฟฟ้าหรือเครือ่ งใช้ไฟฟ้าสาหรับใช้ในบ้านหรือใช้ประจาตัว
๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลือ่ นด้วยเครือ่ งยนต์ รถพ่วง จักรยานสามล้อ
จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การซ่อมแซมยานที่ขับเคลือ่ นด้วยเครือ่ งยนต์หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว
(๒) การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว
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(๓) การพ่นสีกันสนิมยานที่ขับเคลือ่ นด้วยเครือ่ งยนต์
(๔) การล้างหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลือ่ นด้วยเครือ่ งยนต์
โรงงานซ่อมนาฬิกา เครือ่ งวัดเวลา หรือเครือ่ งประดับที่ทาด้วยเพชร พลอย ทองคา
ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี
โรงงานซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด อัด หรือย้อมผ้า เครือ่ งนุ่งห่ม พรม หรือขนสัตว์
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแต่งหรือเปลีย่ นแปลงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์โดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๓) การลงรักหรือการประดับตบแต่งด้วยแก้ว กระจก มุก ทอง หรืออัญมณี
โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant)
หมายเหตุ
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แนวเขตผังเมืองรวม
เขตตําบล เขตองค์การบริ หารส่วนตําบล
เขตเทศบาล
ถนนเดิม
ถนนเดิมขยาย
ถนนโครงการ
สะพาน
แม่นํา คลอง ห้ วย
คลองส่งนํา คลองระบายนํา

1. เขตสีเหลือง
2. เขตสีส้ม
3. เขตสีแดง
4. เขตสีเขียว
5. เขตสีขาวมีกรอบและเส้ นทแยงสีเขียว
6. เขตสีเขียวอ่อน
7. เขตสีเขียวมะกอก
8. เขตสีเทาอ่อน
9. เขตสีนําเงิน

ทีดินประเภททีอยู่อาศัยหนาแน่นน้ อย
ทีดินประเภททีอยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง
ทีดินประเภทพาณิชยกรรมและทีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก
ทีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
ทีดินประเภทอนุรักษ์ ชนบทและเกษตรกรรม
ทีดินประเภททีโล่งเพือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิงแวดล้ อม
ทีดินประเภทสถาบันการศึกษา
ทีดินประเภทสถาบันศาสนา
ทีดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
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ผังเมืองรวมชุมชนสรรพยา จังหวัดชัยนาท

ว่าทีร้ อยเอก..................................
(ธีรพงศ์ ครุ ธดิลกานันท์)
ผู้อํานวยการสํานักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ

..............................
(นายชยพล ธิติศกั ดิ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิ ตามที่ไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนสรรพยา จังหวัดชัยนาท
พ.ศ. ๒๕๖๒
การใชประโยชนที่ดนิ ใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภท
ทายกฎกระทรวง ตามที่กําหนดไวในขอ ๕ คือ
๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ และหมายเลข ๑.๒ ที่กําหนดไวเปนสีเหลือง ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย มีรายการดังตอไปนี้
๑.๑ ดานเหนือ
จดซอยสรรพยา ๓๓ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ก ๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๑ ฟากตะวันออก
๑.๒ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๒ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดซอยสรรพยา ๗ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๓๑๑ ฟากตะวั น ออก
และสํานักงานเทศบาลตําบลสรรพยา
๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒.๑ และหมายเลข ๒.๒ ที่กําหนดไวเปนสีสม ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง มีรายการดังตอไปนี้
๒.๑ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก และโรงเรียนสรรพยาวิทยา
ดานใต
จดซอยสรรพยา ๒๓ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๑ ฟากตะวันออก
๒.๒ ดานเหนือ
จดซอยสรรพยา ๑๕ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ก ๒ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๑ ฟากตะวันออก

๒
๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓ ที่กําหนดไวเปนสีแดง ใหเปนที่ดินประเภทพาณิชยกรรม
และที่อยูอาศัยหนาแนนมาก มีรายการดังตอไปนี้
ดานเหนือ
จดซอยสรรพยา ๒๓ ฟากใต และที่ทําการไปรษณียอําเภอสรรพยา
ดานตะวันออก
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวัน ตก และศาลเจาสรรพยา
ดานใต
จดวัดสรรพยาวัฒนาราม และซอยสรรพยา ๑๕ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๑ ฟากตะวันออก
๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔.๑ ถึงหมายเลข ๔.๕ ที่กําหนดไวเปนสีเขียว ใหเปนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม มีรายการดังตอไปนี้
๔.๑ ดานเหนือ
จดเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปนเขตเทศบาลตําบลสรรพยา
ระหวางหลักเขตที่ ๑ กับหลักเขตที่ ๒ และเขตเทศบาลตําบลเจาพระยา ระหวางหลักเขตที่ ๓
กับหลักเขตที่ ๒
ดานตะวันออก
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดซอยสรรพยา ๓๓ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๑ ฟากตะวันออก
๔.๒ ดานเหนือ
จดซอยสรรพยา ๘ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดที่ ว า การอํ า เภอสรรพยา โรงเรี ย นอนุ บ าลสรรพยา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลสรรพยา โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสรรพยา ศูนยการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสรรพยา หองสมุดประชาชนอําเภอสรรพยา การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยตําบลสรรพยา สถานีตํารวจภูธรอําเภอสรรพยา สํานักงานที่ดินอําเภอสรรพยา
สํานักงานเกษตรอําเภอสรรพยา และสํานักงานเทศบาลตําบลเจาพระยา และถนนคันคลองสงน้ําชลประทาน
ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๓๐๑๐ ฟากตะวั น ตก
และซอยสรรพยา ๖ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดซอยสรรพยา ๘ ฟากตะวันออก
๔.๓ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๑๐ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนคันคลองสงน้ําชลประทาน ฟากตะวันตก
ดานใต
จดซอยสรรพยา ๔ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่งเปนเขตเทศบาลตําบลสรรพยา
ระหวางหลักเขตที่ ๔ กับหลักเขตที่ ๑ และเขตเทศบาลตําบลเจาพระยา ระหวางหลักเขตที่ ๔
กับหลักเขตที่ ๓

๓
๔.๔ ดานเหนือ
จดซอยสรรพยา ๔ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนคันคลองสงน้ําชลประทาน ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเขตเทศบาล ตําบลสรรพยา
ระหวางหลักเขตที่ ๓ กับหลักเขตที่ ๔ และเขตเทศบาลตําบลเจาพระยา ระหวางหลักเขตที่ ๕
กับหลักเขตที่ ๔
ดานตะวันตก
จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่งเปนเขตเทศบาลตําบลสรรพยา
ระหวางหลักเขตที่ ๔ กับหลักเขตที่ ๑ และเขตเทศบาลตําบลเจาพระยา ระหวางหลักเขตที่ ๔
กับหลักเขตที่ ๓
๔.๕ ดานเหนือ
จดซอยสรรพยา ๗ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเขตเทศบาลตําบลสรรพยา
ระหวางหลักเขตที่ ๓ กับหลักเขตที่ ๔ และเขตเทศบาลตําบลเจาพระยา ระหวางหลักเขตที่ ๕
กับหลักเขตที่ ๔
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๑ ฟากตะวันออก
๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕ ที่กําหนดไวเปนสีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว ใหเปนที่ดิน
ประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม มีรายการดังตอไปนี้
ดานเหนือ
จดเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปนเขตเทศบาลตําบลสรรพยา
ระหวางหลักเขตที่ ๑ กับหลักเขตที่ ๒ และเขตเทศบาลตําบลเจาพระยา ระหวางหลักเขตที่ ๓
กับหลักเขตที่ ๒
ดานตะวันออก
จดถนนคันคลองสงน้ําชลประทาน ฟากตะวันตก
ดานใต
จดซอยสรรพยา ๘ ฟากเหนือและฟากตะวันตก ซอยสรรพยา ๖
ฟากใต และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๑๐ ฟากตะวันตก
ดานตะวันตก
จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่งเปนเขตเทศบาลตําบลสรรพยา
ระหวางหลักเขตที่ ๔ กับหลักเขตที่ ๑ และเขตเทศบาลตําบลเจาพระยา ระหวางหลักเขตที่ ๔
กับหลักเขตที่ ๓
๖. ที่ดิน ในบริ เวณหมายเลข ๖ ที่ กํา หนดไวเป น สี เขี ยวออ น ให เป น ที่ ดิน ประเภทที่ โ ล ง
เพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม มีรายการดังตอไปนี้
ดานเหนือ
จดเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปนเขตเทศบาลตําบลสรรพยา
ระหวางหลักเขตที่ ๑ กับหลักเขตที่ ๒ และเขตเทศบาลตําบลเจาพระยา ระหวางหลักเขตที่ ๓
กับหลักเขตที่ ๒

๔
ดานตะวันออก
จดแมน้ําเจาพระยา ฝงตะวันตก
ดานใต
จดเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเขตเทศบาลตําบลสรรพยา
ระหวางหลักเขตที่ ๓ กับหลักเขตที่ ๔ และเขตเทศบาลตําบลเจาพระยา ระหวางหลักเขตที่ ๕
กับหลักเขตที่ ๔
ดานตะวันตก
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๗. ที่ ดิ น ในบริ เ วณหมายเลข ๗ ที่ กํ า หนดไว เ ป น สี เ ขี ย วมะกอก ให เ ป น ที่ ดิ น ประเภท
สถาบันการศึกษา คือ โรงเรียนสรรพยาวิทยา
๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๘.๑ และหมายเลข ๘.๒ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน ใหเปนที่ดิน
ประเภทสถาบันศาสนา มีรายการดังตอไปนี้
๘.๑ ศาลเจาสรรพยา
๘.๒ วัดสรรพยาวัฒนาราม
๙. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๙.๑ ถึงหมายเลข ๙.๓ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน ใหเปนที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มีรายการดังตอไปนี้
๙.๑ ที่ทําการไปรษณียอําเภอสรรพยา
๙.๒ ที่วาการอําเภอสรรพยา โรงเรียนอนุบาลสรรพยา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลสรรพยา
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสรรพยา ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัยอําเภอสรรพยา
หองสมุดประชาชนอําเภอสรรพยา การศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัยตําบลสรรพยา
สถานีตํารวจภูธ รอําเภอสรรพยา สํานักงานที่ดิน อําเภอสรรพยา สํานักงานเกษตรอําเภอสรรพยา
และสํานักงานเทศบาลตําบลเจาพระยา
๙.๓ สํานักงานเทศบาลตําบลสรรพยา

รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนสรรพยา จังหวัดชัยนาท
พ.ศ. ๒๕๖๒
ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง แบงเปน ๑ ขนาด คือ ถนนแบบ ก
ขนาดเขตทาง ๑๒.๐๐ เมตร จํานวน ๒ สาย ดังนี้
ถนนสาย ก ๑ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ซอยสรรพยา ๒๕ เริ่มตนจาก
ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๓๑๑ ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตามแนวซอยสรรพยา ๒๕
จนบรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ
ถนนสาย ก ๒ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม
เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๑ ที่บริเวณหางจากซอยสรรพยา ๑๕ บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๑๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๑ ระยะประมาณ
๔๓๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๖๐ เมตร บรรจบกับถนนเดิมและไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๒๔๐ เมตร จนบรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๒๑ ก

หนา้ ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่สมควรกาหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
ในท้องที่ตาบลสรรพยา อาเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และการดารง
รักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง
การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและสภาพแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง
และโดยที่ ม าตรา 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
โดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญญัติว่า การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระทา
โดยกฎกระทรวง จึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

