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กฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนสามง่ามท่าโบสถ์ 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 ในท้องที่ตาบลสามง่ามท่าโบสถ์ อาเภอหันคา 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) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนเมืองให้เป็นศูนย์กลางการบริหาร 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
ของชุมชน และระบบเศรษฐกิจของพื้นที่
(๓) ส่งเสริมให้มีพื้นที่นันทนาการบริการชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง
(๔) พัฒ นาการบริการทางสังคม การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการให้เพียงพอและ
ได้มาตรฐาน
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(๕) 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 ๑.๖ ที่กาหนดไว้เป็นสีเหลือง ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒.๑ และหมายเลข ๒.๒ กาหนดไว้เป็นสีส้ม ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง
(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓ ที่กาหนดไว้เป็นสีแดง ให้เป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรม
และที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔.๑ ถึงหมายเลข ๔.๖ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ ถึงหมายเลข ๕.๖ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน ให้เป็น
ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(๖) ที่ ดิ น ในบริ เ วณหมายเลข ๖ ที่ ก าหนดไว้ เ ป็ น สี เ ขี ย วมะกอก ให้ เ ป็ น ที่ ดิ น ประเภท
สถาบันการศึกษา
(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๗ ที่กาหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบัน
ศาสนา
(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๘.๑ ถึงหมายเลข ๘.๕ 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) โรงงานทุกจาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และ
จาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ 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) โรงฆ่าสัตว์หรือโรงพักสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์ เพื่อการจาหน่าย
เนื้อสัตว์
(๑๒) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๑๓) สนามแข่งรถ เว้นแต่รถจักรยาน
(๑๔) สนามยิงปืน
(๑๕) กาจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
(๑๖) กาจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(๑๗) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้า ลาคลอง หรือแหล่งน้าสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน
ริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้า ลาคลอง หรือแหล่งน้าสาธารณะไม่น้ อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่
เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้า หรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๗ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
สถาบัน ราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และ
จาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ 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) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ
(๘) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์
(๙) โรงฆ่าสัตว์หรือโรงพักสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์ เพื่อการจาหน่าย
เนื้อสัตว์
(๑๐) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๑๑) สนามแข่งรถ
(๑๒) สนามยิงปืน
(๑๓) กาจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
(๑๔) กาจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(๑๕) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้า ลาคลอง หรือแหล่งน้าสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน
ริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้า ลาคลอง หรือแหล่งน้าสาธารณะไม่น้อยกว่า 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
ส าหรั บ การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ กิ จ การอื่ น ให้ ใ ช้ ไ ด้ ไ ม่ เ กิ น ร้ อ ยละสิ บ ห้ า ของที่ ดิ น ประเภทนี้
ในแต่ละบริเวณ
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

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๒๖ ก

หนา้ ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

(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
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๗) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์
(๘) โรงฆ่าสัตว์หรือโรงพักสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์ เพื่อการจาหน่าย
เนื้อสัตว์
(๙) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๑๐) สนามแข่งรถ
(๑๑) สนามยิงปืน
(๑๒) กาจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
(๑๓) กาจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(๑๔) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
ข้อ ๙ ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม
หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่
ส าหรั บ การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ กิ จ การอื่ น ให้ ใ ช้ ไ ด้ ไ ม่ เ กิ น ร้ อ ยละสิ บ ห้ า ของที่ ดิ น ประเภทนี้
ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และ
จาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้
(๒) คลังน้ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ามันเชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๒๖ ก

หนา้ ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
(๙) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(๑๐) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้า ลาคลอง หรือแหล่งน้าสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน
ริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้า ลาคลอง หรือแหล่งน้าสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่
เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้า หรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๑๐ ที่ดิน ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเฉพาะที่ดิน
ซึ่งเป็นของรัฐ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้อ งกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพ
สิ่ ง แวดล้ อ ม การก่ อ สร้ า งเพื่ อ การคมนาคมทางน้ าหรื อ เขื่ อ นป้ อ งกั น การกั ด เซาะตลิ่ ง หรื อ
สาธารณประโยชน์เท่านั้น
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
(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 เว้นแต่
เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้าหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศาสนา การศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๒๖ ก

หนา้ ๑๘
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ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อกิจการของรัฐ กิจการเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์
เท่านั้น
ข้อ ๑๔ การใช้ประโยชน์ที่ดนิ ในบริเวณแนวถนนสาย ก ๑ ถนนสาย ก ๒ ถนนสาย ก ๓
และถนนสาย ข ตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงนี้ ห้ามใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อกิจการอื่น นอกจากกิจการตามที่กาหนด 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 ๑๕ ให้ผู้มีหน้าที่และอานาจในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการ
ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖2
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

บัญชีทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนสามงามทาโบสถ จังหวัดชัยนาท
พ.ศ. ๒๕๖๒
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแปง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําขนมปงหรือขนมเคก
(๒) การทําขนมปงกรอบหรือขนมอบแหง
(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารจากแปงเปนเสน เม็ด หรือชิ้น
๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑๑) การทําไอศกรีม
๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด หรือยอยน้ําแข็ง
๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล น้ําอัดลม หรือน้ําแร
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําน้ําดื่ม
๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
(๑) การพิมพ การทําแฟมเก็บเอกสาร การเย็บเลม ทําปก หรือตบแตงสิ่งพิมพ
๔๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับปุย หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว (Pesticides)
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําปุย หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยูอาศัย
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โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
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หนาแนนนอย
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๒
๓
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เกษตรกรรม
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๑
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๒
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะสําหรับใชในการกอสรางหรือติดตั้ง
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๒) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางอาคาร
๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑๓) การกลึง เจาะ ควาน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป
๖๖ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรสําหรับใชในการกสิกรรมหรือ
การเลี้ยงสัตว และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องจักรดังกลาว
๖๙ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องคํานวณ เครื่องทําบัญชี
เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับใชในการคํานวณชนิดดิจิตัล
หรือชนิดอนาลอก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกสสําหรับปฏิบัติกับขอมูลที่เกี่ยวของกัน
หรืออุปกรณ (Digital or Analog Computers or Associated Electronic Data
Processing Equipment or Accessories) เครื่องรวมราคาของขาย (Cash Registers)
เครื่องพิมพดีด เครื่องชั่งซึ่งมิใชเครื่องชั่งที่ใชในหองทดลองวิทยาศาสตร เครื่องอัดสําเนา
ซึ่งมิใชเครื่องอัดสําเนาดวยการถายภาพ และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของ
ผลิตภัณฑดังกลาว
๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณี อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําเครื่องประดับโดยใชเพชร พลอย ไขมุก ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี
(๒) การทําเครื่องใชดวยทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหลทอง หรือโลหะที่มีคา

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได
ได

ได
ได

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได
ได

ได
ได

ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ชนบทและ
เกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได

ได

ได

ได
ได

ได

ได

ได

ได
ได

ได
ได

๓
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

๘๗

๙๑
๙๒
๙๔
๙๕

๙๘

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

(๓) การตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย อัญมณี
(๕) การทําดวงตราหรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณหรือเหรียญอื่น
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเลน เครื่องมือ หรือเครื่องใชที่มิไดระบุไวในลําดับอื่น
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๔) การทํารม ไมถือขนนก ดอกไมเทียม ซิป กระดุม ไมกวาด แปรง ตะเกียง โปะตะเกียง
หรือไฟฟา กลองสูบยาหรือกลองบุหรี่ กนกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก
(๕) การทําปาย ตรา เครื่องหมาย ปายติดของ หรือเครื่องโฆษณาสินคา ตราโลหะหรือยาง
แมพิมพลายฉลุ (Stencils)
โรงงานบรรจุสินคาในภาชนะโดยไมมีการผลิต อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การบรรจุสินคาทั่วไป
โรงงานหองเย็น
โรงงานซอมเครื่องมือไฟฟาหรือเครื่องใชไฟฟาสําหรับใชในบานหรือใชประจําตัว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต รถพวง จักรยานสามลอ
จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของยานดังกลาว อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๑) การซอมแซมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตหรือสวนประกอบของยานดังกลาว
(๒) การซอมแซมรถพวง จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของยานดังกลาว
(๔) การลางหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต
โรงงานซักรีด ซักแหง ซักฟอก รีด อัด หรือยอมผา เครื่องนุงหม พรม หรือขนสัตว

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได
ได

ได

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได
ได

ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได

ได

ได

ได

ได
ได
ได

ชนบทและ
เกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได
ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได
ได
ได

ได
ได

ได
ได
ได

ได
ได

ได

ได
ได

ได

ได
ได

ได

๔
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

๑๐๑ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Wate Treatment Plant)
หมายเหตุ

ลําดับที่
หมายถึง
ได
หมายถึง
โรงงานจําพวกที่ หมายถึง

ลําดับที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
สามารถประกอบกิจการโรงงานไดภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยโรงงาน
จําพวกโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ชนบทและ
เกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได

รายการประกอบแผนผังกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จาแนกประเภทท้ายกฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนสามง่ามท่าโบสถ์ จังหวัดชัยนาท
พ.ศ. ๒๕๖๒
การใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามแผนผังกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ใช้จาแนกประเภท
ท้ายกฎกระทรวง ตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๕ คือ
๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๖ ที่กาหนดไว้เป็นสีเหลือง ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย มีรายการดังต่อไปนี้
๑.๑ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสามง่าม ๓
ที่สาธารณประโยชน์คลองตาเจ๊ก สระน้าสาธารณะ เส้นตั้งฉากกับถนนคันกัน้ แม่น้าสุพรรณฝั่งขวา ฟากตะวันตก
ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนคันกั้นแม่น้าสุพรรณฝั่งขวา บรรจบกับถนนสามง่าม ๓ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนคันกั้นแม่น้าสุพรรณฝั่งขวา เป็นระยะ ๓๗๐ เมตร และถนนคันกั้นแม่น้าสุพรรณฝั่งขวา ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนคันกั้นแม่น้าสุพรรณฝั่งขวา ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสามง่าม ๓ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ข ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๘.๑ ที่กาหนดไว้เป็นสีน้าเงิน
๑.๒ ด้านเหนือ
จดสานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัย
ตาบลสามง่ามท่าโบสถ์ ประปาเทศบาลตาบลสามง่ามท่าโบสถ์ และถนนสามง่าม ๒ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนคันกั้นแม่น้าสุพรรณฝั่งขวา ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนคันกั้นแม่น้าสุพรรณฝั่งขวา ฟากเหนือ ชุมสายโทรศัพท์
ทางไกลสามง่ามท่าโบสถ์ องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย คลองตาเจ๊ก ฝั่งเหนือ ที่ทาการไปรษณีย์ห้วยงู
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสามง่ามท่าโบสถ์ สถานีตารวจภูธรห้วยงู และบ้านพักข้าราชการตารวจภูธรห้วยงู
ด้านตะวันตก
จดถนนหน้าสถานี ฟากตะวันออก
๑.๓ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ก ๑ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนสาย ข ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดคลองญวน ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสามง่าม ๔ ซอย ๑ ฟากตะวันออก สานักงานเทศบาล
ตาบลสามง่ามท่าโบสถ์ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตาบลสามง่ามท่าโบสถ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลสามง่ามท่าโบสถ์ ถนนสามง่าม ๔ ซอย ๑ ฟากเหนือ และถนนสาย ก ๒ ฟากตะวันออก

๒
๑.๔ ด้านเหนือ
จดที่ ท าการไปรษณี ย์ ห้ ว ยงู โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ
ตาบลสามง่ามท่าโบสถ์ สถานีตารวจภูธรห้วยงู บ้านพักข้าราชการตารวจภูธรห้วยงู และคลองตาเจ๊ก ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดคลองตาเจ๊ก ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนคันกั้นแม่น้าสุพรรณฝั่งขวา ฟากเหนือ และถนนสาย ก ๓
ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ข ฟากตะวันออก และถนนหน้าสถานี ฟากตะวันออก
๑.๕ ด้านเหนือ
จดเส้นตรงที่ลากต่อจากถนนประชาร่วมใจ ๑ ฟากเหนือ ไปทาง
ทิศตะวันตกจนบรรจบกับคลองส่งน้า ๑ ขวา ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนคันกั้นแม่น้าสุพรรณ ฝั่งขวา ตัดกับ
คลองส่งน้า ๑ ขวา ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวคลองส่งน้า ๑ ขวา เป็นระยะ ๑๗๐ เมตร
และถนนประชาร่วมใจ ๑ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนท่าโบสถ์ ๑ ฟากตะวันตก ถนนท่าโบสถ์ ๒ ฟากเหนือ
โรงเรียนวัดท่าโบสถ์ (สานักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๓๔๓) และโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษฏ์
ด้านใต้
จดถนนท่าโบสถ์ - หันคา ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดคลองส่งน้า ๑ ขวา ฝั่งตะวันออก
๑.๖ ด้านเหนือ
จดถนนท่ าโบสถ์ ๒ ฟากใต้ และเส้ น ตรงที่ ล ากต่ อ จากแนว
ศูนย์กลางถนนท่าโบสถ์ ๒ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับแม่น้าท่าจีน
ด้านตะวันออก จดแม่น้าท่าจีน ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดคลองบ้านเก่า ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนท่ า โบสถ์ ๓ ฟากตะวั น ออก โรงเรี ย นวั ด ท่ า โบสถ์
(สานักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๓๔๓) และโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษฏ์
๒. ที่ดิน ในบริเวณหมายเลข ๒.๑ และหมายเลข ๒.๒ ที่กาหนดไว้เป็นสีส้ม ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง มีรายการดังต่อไปนี้
๒.๑ ด้านเหนือ
จดถนนสามง่าม ๓ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนหน้ า สถานี ฟากตะวั น ตก ที่ ท าการไปรษณี ย์ ห้ ว ยงู
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสามง่ามท่าโบสถ์ สถานีตารวจภูธรห้วยงู และบ้านพักข้าราชการตารวจภูธรห้วยงู
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ข ฟากตะวันออก

๓
๒.๒ ด้านเหนือ
จดถนนคันกั้นแม่น้าสุพรรณฝั่งขวา ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนท่าโบสถ์ ๑ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนประชาร่ ว มใจ ๑ ฟากเหนื อ และเส้ น ตรงที่ ต่ อ จาก
ถนนประชาร่วมใจ ๑ ฟากเหนื อ ไปบรรจบกับคลองส่งน้า ๑ ขวา ที่จุด ซึ่งอยู่ห่างจากถนนคัน กั้น
แม่น้าสุพรรณฝั่งขวา ตัดกับคลองส่งน้า ๑ ขวา ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวคลองส่งน้า ๑ ขวา
เป็นระยะ ๑๗๐ เมตร
ด้านตะวันตก
จดคลองส่งน้า ๑ ขวา ฟากตะวันออก
๓. ที่ดิน ในบริเวณหมายเลข ๓ ที่กาหนดไว้เป็น สีแดง ให้เป็นที่ ดินประเภทพาณิ ชยกรรม
และที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก มีรายการดังต่อไปนี้
ด้านเหนือ
จดถนนสามง่าม ๓ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนสามง่าม ๑ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสามง่าม ๒ ฟากเหนือ
๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔.๑ ถึงหมายเลข ๔.๖ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม มีรายการดังต่อไปนี้
๔.๑ ด้านเหนือ
จดคลองระบาย ร ๑ ข ฝั่งใต้ ถนนสาย ข ฟากตะวัน ตก
ถนนคันคลองระบาย ร ๑ ข ฟากใต้ และถนนคันกั้นแม่น้าสุพรรณฝั่งขวา ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นตั้งฉากกับถนนคันกั้นแม่น้าสุพรรณฝั่งขวา ฟากตะวันตก
ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนคันกั้นแม่น้าสุพรรณฝั่งขวา บรรจบกับถนนสามง่าม ๓ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนคันกั้นแม่น้าสุพรรณฝั่งขวา ฟากใต้ เป็นระยะ ๓๗๐ เมตร
ด้านใต้
จดที่สาธารณประโยชน์คลองตาเจ๊ก สระน้าสาธารณะ เส้นขนาน
ระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสามง่าม ๓ ถนนสาย ข ฟากตะวันตก และถนนสาย ก ๑ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนคันคลองทิ้งน้าห้วยโตนด ฟากตะวันออก
๔.๒ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ก ๑ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนสาย ก ๒ ฟากตะวันตก สานักงานเทศบาลตาบลสามง่ามท่าโบสถ์
ศูน ย์ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตาบลสามง่ามท่าโบสถ์ และศูนย์พัฒ นาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลสามง่ามท่าโบสถ์ ถนนสามง่าม ๔ ซอย ๑ ฟากตะวันตก และคลองญวน ฝั่งใต้
ด้านใต้
จดถนนสาย ก ๓ ด้านเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนคันคลองทิ้งน้าห้วยโตนด ฟากตะวันออก

๔
๔.๓ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ก ๓ ฟากใต้ และถนนคันกั้นแม่น้าสุพรรณฝั่งขวา ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดเส้ น ตั้ ง ฉากกั บ ถนนคั น กั้ น แม่ น้ าสุ พ รรณฝั่ ง ขวา ฟากใต้
ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนคันกั้นแม่น้าสุพรรณฝั่งขวาตัดกับคลองตาเจ๊ก ฝั่งตะวันตก ไปทางทิศตะวันตก
ตามแนวถนนคันกั้นแม่น้าสุพรรณฝั่งขวา เป็นระยะ ๑๔๐ เมตร และแม่น้าท่าจีน ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดแม่น้าท่าจีน ฝั่งเหนือ และถนนคันคลองส่งน้า ๑ ขวา ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ข ฟากตะวันออก
๔.๔ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ก ๓ ฟากใต้ และคลองญวน ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดถนนสาย ข ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนคันคลองทิ้งน้าห้วยโตนด ฟากตะวันออก
ด้านตะวันตก
จดถนนคันคลองทิ้งน้าห้วยโตนด ฟากตะวันออก
๔.๕ ด้านเหนือ
จดถนนคันคลองส่งน้า ๑ ขวา ฟากใต้ และคลองส่งน้า ๑ ขวา ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก ซึ่งเป็นเขตเทศบาลตาบลสามง่ามท่าโบสถ์
ระหว่างหลักเขตที่ ๔ กับหลักเขตที่ ๕
ด้านใต้
จดถนนคันคลองทิ้งน้าห้วยโตนด ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ข ฟากตะวันออก
๔.๖ ด้านเหนือ
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้ ถนนยางต้นเดียว – ท่าโบสถ์ ฟากใต้
และถนนคันคลองทิ้งน้าห้วยโตนด ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนประชาร่วมใจ ๒ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนประชาร่วมใจ ๒ ฟากเหนือ และถนนคันคลองระบาย
มะขามเฒ่า ร. ๑ ช. ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดคลองมะขามเฒ่า ร ๑ ข ฝั่งตะวันออก
๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ ถึงหมายเลข ๕.๖ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีรายการดังต่อไปนี้
๕.๑ ด้านเหนือ
จดคลองระบาย ร ๑ ข ฝั่งใต้ และเขตผังเมืองรวมด้านเหนื อ
ซึ่งเป็นเขตเทศบาลตาบลสามง่ามท่าโบสถ์ ระหว่างหลักเขตที่ ๑ กับหลักเขตที่ ๒
ด้านตะวันออก จดถนนคันกั้นแม่น้าสุพรรณฝั่งขวา ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนคันคลองระบาย ร ๑ ข ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ข ฟากตะวันออก

๕
๕.๒ ด้านเหนือ
จดเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเขตเทศบาล ตาบลสามง่ามท่าโบสถ์
ระหว่างหลักเขตที่ ๑ กับหลักเขตที่ ๒
ด้านตะวันออก จดแม่น้าท่าจีน ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดแม่น้าท่าจีน ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้ น ตั้ ง ฉากกั บ ถนนคั น กั้ น แม่ น้ าสุ พ รรณฝั่ ง ขวา ฟากใต้
ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนคันกั้นแม่น้าสุพรรณฝั่งขวาตัดกับ คลองตาเจ๊ก ฝั่งตะวันตก ไปทางทิศตะวันตก
ตามแนวถนนคันกั้นแม่น้าสุพรรณฝั่งขวา เป็นระยะ ๑๔๐ เมตร และถนนคันกั้นแม่น้าสุพรรณฝั่งขวา
ฟากตะวันออก
๕.๓ ที่สาธารณประโยชน์คลองตาเจ๊ก และสระน้าสาธารณะ
๕.๔ ด้านเหนือ
จดคลองระบาย ร ๑ ข ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดถนนคันคลองทิ้งน้าห้วยโตนด ฟากตะวันตก และเขตผังเมืองรวม
ด้านตะวันออก ซึ่งเป็นเขตเทศบาลตาบลสามง่ามท่าโบสถ์ ระหว่างหลักเขตที่ ๔ กับหลักเขตที่ ๕
ด้านใต้
จดห้วยโตนด ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดห้วยโตนด ฝั่งตะวันออก
๕.๕ ด้านเหนือ
จดแม่ น้ าท่ า จี น ฝั่ ง ใต้ และเขตผั ง เมื อ งรวมด้ า นตะวั น ออก
ซึ่งเป็นเขตเทศบาลตาบลสามง่ามท่าโบสถ์ ระหว่างหลักเขตที่ ๒ กับหลักเขตที่ ๓
ด้านตะวันออก จดเส้ น ตรงที่ ล ากต่ อ จากศู น ย์ ก ลางถนนท่ าโบสถ์ ๒ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนบรรจบแม่น้าท่าจีน
ด้านใต้
จดถนนท่าโบสถ์ ๕ ฟากเหนือ และถนนท่าโบสถ์ ๑ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนท่าโบสถ์ ๑ ฟากตะวันออก และถนนคันกั้นแม่น้าสุพรรณฝั่งขวา
ฟากตะวันออก
๕.๖ ด้านเหนือ
จดห้วยโตนด ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก ซึ่งเป็นเขตเทศบาลตาบลสามง่ามท่าโบสถ์
ระหว่างหลักเขตที่ ๔ กับหลักเขตที่ ๕
ด้านใต้
จดถนนคันคลองทิ้งน้าห้วยโตนด ฟากเหนือ ถนนยางต้นเดียว – ท่าโบสถ์
ฟากเหนือ และถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดคลองมะขามเฒ่า ร ๑ ข ฝั่งตะวันออก

๖
๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๖ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา
คือ โรงเรียนวัดท่าโบสถ์ (สานักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๓๔๓) และโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษฏ์
๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๗ ที่กาหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันศาสนา
คือ วัดท่าโบสถ์
๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๘.๑ ถึงหมายเลข ๘.๕ ที่กาหนดไว้เป็นสีน้าเงิน ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ มีรายการดังต่อไปนี้
๘.๑ ที่ราชพัสดุ (โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตาบลสามง่ามท่าโบสถ์ เลิกกิจการ)
๘.๒ สานั กงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตาบลสามง่ามท่าโบสถ์
และประปาเทศบาลตาบลสามง่ามท่าโบสถ์
๘.๓ ที่ทาการไปรษณีย์ห้วยงู โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสามง่ามท่าโบสถ์ สถานีตารวจภูธรห้วยงู
และบ้านพักข้าราชการตารวจภูธรห้วยงู
๘.๔ สานั กงานเทศบาลต าบลสามง่ามท่ าโบสถ์ ศู น ย์ป้ องกั นและบรรเทาสาธารณภั ย
เทศบาลตาบลสามง่ามท่าโบสถ์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลสามง่ามท่าโบสถ์
๘.๕ ชุมสายโทรศัพท์สามง่ามท่าโบสถ์ บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)

รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนสามงามทาโบสถ จังหวัดชัยนาท
พ.ศ. ๒๕๖๒
ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง แบงเปน ๒ ขนาด คือ
๑. ถนนแบบ ก ขนาดเขตทาง ๑๒.๐๐ เมตร จํานวน ๓ สาย ดังนี้
ถนนสาย ก ๑ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม
เริ่มตนจากถนนยุทธศาสตร (ถนนสาย ข) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๑๐๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ระยะประมาณ ๓๒๐ เมตร จนบรรจบกับถนนคันคลองทิ้งน้ําหวยโตนด
ที่บริเวณหางจากถนนคันคลองทิ้งน้ําหวยโตนดบรรจบกับถนนสามงาม ๔ ซอย ๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนคันคลองทิ้งน้ําหวยโตนดระยะประมาณ ๔๖๐ เมตร
ถนนสาย ก ๒ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม
เริ่มตนจากถนนสามงาม ๔ ซอย ๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๗๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๑๖๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ก ๑ ที่บริเวณหางจาก
ถนนไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ก ๑) บรรจบกับถนนยุทธศาสตร (ถนนสาย ข) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
ตามแนวถนนสาย ก ๑ ระยะประมาณ ๑๔๐ เมตร
ถนนสาย ก ๓ เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากถนนคันคลองทิ้งน้ําหวยโตนด
ที่บริเวณหางจากถนนคันคลองทิ้งน้ําหวยโตนดบรรจบกับถนนสามงาม ๔ ซอย ๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ตามแนวถนนคันคลองทิ้งน้ําหวยโตนดระยะประมาณ ๗๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๒๓๐ เมตร
บรรจบกับถนนยุทธศาสตร (ถนนสาย ข) ที่บริเวณหางจากถนนยุทธศาสตร (ถนนสาย ข) บรรจบกับ
ถนนหนาสถานีไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนยุทธศาสตร (ถนนสาย ข) ระยะประมาณ ๙๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันออกระยะประมาณ ๑๔๐ เมตร จนบรรจบกับถนนคันกั้นแมน้ําสุพรรณฝงขวา ที่บริเวณ
หางจากถนนคันกั้นแมน้ําสุพรรณฝงขวาบรรจบกับถนนคันคลองสงน้ํา ๑ ขวา ไปทางทิศเหนือตามแนว
ถนนคันกั้นแมน้ําสุพรรณฝงขวา ระยะประมาณ ๓๔๐ เมตร
๒. ถนนแบบ ข ขนาดเขตทาง ๒๐.๐๐ เมตร เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ
ถนนวางยาว – ทาโบสถ ถนนคันคลองสงน้ํา ๑ ขวา ถนนยุทธศาสตร และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม
เริ่ม ตน จากเขตผัง เมื องรวมด านใต ไ ปทางทิ ศเหนื อตามแนวถนนวางยาว – ท าโบสถ ระยะประมาณ
๗๙๐ เมตร บรรจบกับถนนคันคลองสงน้ํา ๑ ขวา ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนคันคลองสงน้ํา ๑ ขวา ระยะประมาณ ๓๐๐ เมตร บรรจบกับถนนยุทธศาสตร ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวถนนยุทธศาสตรระยะประมาณ ๑,๑๑๐ เมตร บรรจบกับถนนคันคลองระบายน้าํ
ร ๑ ข ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือระยะประมาณ ๒๐ เมตร จนบรรจบกับเขตผังเมืองรวมดานเหนือ

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๒๖ ก

หนา้ ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่สมควรกาหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
ในท้องที่ตาบลสามง่า มท่าโบสถ์ อาเภอหั นคา จังหวัดชัยนาท เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒ นา และ
การดารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคม
และการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและสภาพแวดล้อม 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
ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ก ารผั ง เมื อ ง (ฉบั บ ที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ บั ญ ญั ติ ว่ า การใช้ บั ง คั บ
ผังเมืองรวมให้กระทาโดยกฎกระทรวง จึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

