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กฎกระทรวง 

ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดอ่างทอง 
พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ .ศ .  ๒๕๑๘   
และมาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้  
ดังตอ่ไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  ในท้องที่จังหวัดอ่างทอง  ภายในแนวเขตตามแผนที่ 
ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๒ กฎกระทรวงนี้ มิให้ใช้ บังคับในท้องที่ที่ มีการประกาศใช้บังคับกฎกระทรวง 
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม 

ข้อ ๓ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณท่ีเก่ียวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  
การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อมในบริเวณแนวเขต
ตามข้อ  ๑  ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ข้อ ๔ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้
ประโยชน์ที่ดิน  โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับ 
และสอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยมี
สาระสําคัญดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดอ่างทองให้เป็นศูนย์กลางด้านการบริหาร  การปกครอง  
การศึกษา  การเกษตร  อุตสาหกรรม  และบริการที่เก่ียวข้องกับการเกษตร 

(๒) ส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
(๓) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอ 

และได้มาตรฐาน 
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(๔) อนุรักษ์สถานที่ที่มีคุณค่าในด้านการส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 
(๕) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม  ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้

ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท  และรายการประกอบแผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้ 
ข้อ ๖ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนก

ประเภทท้ายกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๑๐  ที่กําหนดไว้เป็นสีชมพู  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทชุมชน 
(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๗  ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วง  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า 
(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๒๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๖  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมีกรอบ 

และเส้นทแยงสีฟ้า  ให้เป็นที่ดินประเภทจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๓๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทท่ีโล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ข้อ ๗ ที่ดินประเภทชุมชน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  พาณิชยกรรม  สถาบันการศึกษา  

สถาบันศาสนา  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอื่น  ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบของแปลงที่ดินที่ย่ืนขออนุญาต 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจาํพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) เลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  นกกระจอกเทศ  นกกระทา  งู  
จระเข้  หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 

(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๖) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๗) กําจัดมูลฝอย 
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ที่ดินประเภทน้ีในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ   
หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง
ไม่น้อยกว่า  ๑๕  เมตร  และที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินสายอื่น  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง 
ไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยา  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติ
ของแม่น้ําเจ้าพระยาไม่น้อยกว่า  ๑๕  เมตร  และที่ดินริมฝั่งแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  
ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า   
๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๘ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม 
การผลิตหรือเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต  อุตสาหกรรมต่อเนื่องกับการเกษตรหรือเก่ียวข้องกับ
อุตสาหกรรมต่อเนื่องกับการเกษตร  คลังสินค้า  ที่ประกอบกิจการโดยไม่เป็นมลพิษต่อชุมชน 
หรือสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  สถาบันราชการ  
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่า
ร้อยละเจ็ดสิบของแปลงที่ดินที่ย่ืนขออนุญาต 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๒) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๓) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๔) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๕) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หรือหอพัก 
(๖) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก 
(๗) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา 
(๘) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนพิการ 
(๙) สถาบันการศึกษาหรือโรงเรียน 
(๑๐) โรงพยาบาล 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง

ไม่น้อยกว่า  ๑๕  เมตร  และที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินสายอื่น  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง 
ไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 
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การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง 
ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๙ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  การอยู่อาศัย  พาณิชยกรรมที่เก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  สถาบันการศึกษา  
สถาบันศาสนา  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอื่น  ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของแปลงที่ดินที่ย่ืนขออนุญาต  และให้ดําเนินการ
หรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  ยกเว้นในบริเวณท้องที่องค์การบริหารส่วนตําบลย่านซื่อ  

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านอิฐ  องค์การบริหารส่วนตําบลตลาดกรวด  อําเภอเมืองอ่างทอง   
และองค์การบริหารส่วนตําบลเทวราช  อําเภอไชโย  จังหวัดอ่างทอง 

(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง

ไม่น้อยกว่า  ๑๕  เมตร  และที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินสายอื่น  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง 
ไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยา  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติ
ของแม่น้ําเจ้าพระยาไม่น้อยกว่า  ๑๕  เมตร  และที่ดินริมฝั่งแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  
ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า   
๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการจัดรูปที่ดิน
เพื่อ เกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการจัด รูปที่ดิน เพื่อ เกษตรกรรม   การสาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 



หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ธันวาคม   ๒๕๕๘ 
 

  

ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเฉพาะที่ดิน 
ซึ่งเป็นของรัฐ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ที่ดินประเภทน้ีซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อนันทนาการ  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  เกษตรกรรมหรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  การอยู่อาศัย
ซึ่งมิใช่การจัดสรรที่ดินที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๖  เมตร  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเท่านั้น  
การวัดความสูงของอาคาร  ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงส่วนที่สูงที่สุดของอาคาร 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๒ ให้ผู้มีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการ 
ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๓  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การต้ม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช ได้
(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช ได้
(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง ได้
     หรือคลังสินค้า
(๖) การบด ป่น หรือย่อยส่วนต่าง ๆ ของพืชซึ่งมิใช่เมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้
(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กล้วยไม้ หรือถั่วงอก ได้ ได้ ได้ ได้
(๙) การร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม ได้ ได้ ได้
(๑๑) การฟักไข่โดยใช้ตู้อบ ได้

๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับหิน กรวด ทราย หรือดินสําหรับใช้ในการก่อสร้าง
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๒) การขุดหรือลอกกรวด ทราย หรือดิน ได้* เฉพาะที่ดินประเภทชนบทและ

เกษตรกรรมบริเวณหมายเลข ๓.๒๐
(๓) การร่อนหรือคัดกรวดหรือทราย ได้* ได้* ได้* เฉพาะที่ดินประเภทชนบทและ

เกษตรกรรมบริเวณหมายเลข ๓.๒๐
(๔) การดูดทราย ได้* เฉพาะที่ดินประเภทชนบทและ

เกษตรกรรมบริเวณหมายเลข ๓.๒๐

โรงงานจําพวกที่

บัญชีท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดอ่างทอง

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

หมายเหตุชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม

พ.ศ. ๒๕๕๘

โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ซึ่งมิใช่สัตว์น้ํา อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การฆ่าสัตว์ ได้
(๒) การถนอมเนื้อสัตว์โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือทําให้ ได้ ได้ ได้ ได้
     เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง
(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ มันสัตว์ หนังสัตว์ หรือสารที่ ได้
     สกัดจากไขสัตว์หรือกระดูกสัตว์
(๕) การบรรจุเนื้อสัตว์หรือมันสัตว์หรือผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปจากเนื้อสัตว์หรือมันสัตว์ ได้
     ในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้
(๖) การล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์ หรือส่วนหนึ่งส่วนใด ได้
     ของสัตว์
(๗) การทําผลิตภัณฑ์จากไข่เพื่อใช้ประกอบเป็นอาหาร เช่น ไข่เค็ม ไข่เยี่ยวม้า ได้ ได้ ได้
     ไข่ผง ไข่เหลวเยือกแข็ง หรือไข่เหลวแช่เย็น

๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ํา อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การทําอาหารจากสัตว์น้ําและบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้ ได้* เฉพาะโรงงานที่มีเครื่องจักรไม่เกิน

๒๐ แรงม้า หรือคนงานไม่เกิน
๒๐ คน

๒

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

หมายเหตุชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
(๒) การถนอมสัตว์น้ําโดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือทําให้ ได้ ได้ ได้
     เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง
(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากสัตว์น้ํา หนัง หรือไขมันสัตว์น้ํา ได้* เฉพาะโรงงานที่มีเครื่องจักรไม่เกิน

๒๐ แรงม้า หรือคนงานไม่เกิน
๒๐ คน

(๕) การล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์น้ํา ได้* เฉพาะโรงงานที่มีเครื่องจักรไม่เกิน
๒๐ แรงม้า หรือคนงานไม่เกิน
๒๐ คน

๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม้ อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม้ และบรรจุในภาชนะ ได้ ได้
     ที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้
(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไม้โดยวิธีกวน ตากแห้ง ดอง หรือทําให้เยือกแข็ง ได้ ได้
     โดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง

๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การสี ฝัด หรือขัดข้าว ได้ ได้
(๒) การทําแป้ง ได้ ได้

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๓

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

หมายเหตุชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
(๓) การป่นหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้ ได้
(๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้ ได้ ได้
(๖) การปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่ง ได้ ได้ ได้

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้ง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การทําขนมปังหรือขนมเค้ก ได้ ได้ ได้
(๒) การทําขนมปังกรอบหรือขนมอบแห้ง ได้ ได้ ได้
(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้น เม็ด หรือชิ้น ได้ ได้ ได้

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากอ้อย บีช หญ้าหวาน หรือพืชอื่น
ที่ให้ความหวาน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําน้ําเชื่อม ได้ ได้ ได้
(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของต้นมะพร้าว ต้นตาลโตนด หรือพืชอื่น ๆ ได้
     ซึ่งมิใช่อ้อย

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก้ ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๓) การทําโกโก้ผงหรือขนมจากโกโก้ ได้ ได้ ได้
(๔) การทําช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือขนมจากช็อกโกเลต ได้ ได้ ได้
(๕) การทําเก๊กฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ ได้ ได้ ได้
(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไม้อัดเม็ด ได้ ได้ ได้

๔

หมายเหตุ
โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท
ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
(๗) การเชื่อมหรือแช่อิ่มผลไม้หรือเปลือกผลไม้ หรือการเคลือบผลไม้หรือ ได้ ได้ ได้
     เปลือกผลไม้ด้วยน้ําตาล
(๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) หรือการเคลือบถั่วหรือเมล็ดผลไม้ ได้ ได้ ได้
     (Nuts) ด้วยน้ําตาล กาแฟ โกโก้ หรือช็อกโกเลต
(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟี่ ได้ ได้ ได้
(๑๑) การทําไอศกรีม ได้ ได้ ได้

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๖) การทําน้ํามันสลัด ได้ ได้ ได้
(๗) การบดหรือป่นเครื่องเทศ ได้ ได้ ได้
(๘) การทําพริกป่น พริกไทยป่น หรือเครื่องแกง ได้ ได้ ได้

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด หรือย่อยน้ําแข็ง ได้
๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ น้ําอัดลม

หรือน้ําแร่ อย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําน้ําดื่ม ได้ ได้ ได้ ได้
(๒) การทําเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ได้ ได้
(๔) การทําน้ําแร่ ได้ ได้ ได้ ได้

๕

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

หมายเหตุชุมชน



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๒๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ ด้าย หรือเส้นใยซึ่งมิใช่ใยหิน 

(Asbestos) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๒) การทอหรือการเตรียมเส้นด้ายยืนสําหรับการทอ ได้ ได้ ได้
(๔) การพิมพ์สิ่งทอ (เฉพาะการพิมพ์สิ่งทอพื้นเมือง) ได้

๒๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอซึ่งมิใช่เครื่องนุ่งห่ม
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอเป็นเครื่องใช้ในบ้าน ได้ ได้ ได้ ได้
(๒) การทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใช่ถุงหรือกระสอบพลาสติก ได้ ได้ ได้ ได้
(๓) การทําผลิตภัณฑ์จากผ้าใบ ได้ ได้ ได้ ได้
(๔) การตบแต่งหรือเย็บปักถักร้อยสิ่งทอ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๒๔ โรงงานถักผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มด้วยด้ายหรือเส้นใย หรือฟอกย้อมสี ได้ ได้
หรือแต่งสําเร็จผ้า ผ้าลูกไม ้หรือเครื่องนุ่งห่มที่ถักด้วยด้ายหรือเส้นใย

๒๕ โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมด้วยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกให้เป็นปุยซึ่งมิใช่เสื่อ ได้ ได้ ได้ ได้
หรือพรมที่ทําด้วยยางหรือพลาสติกหรือพรมน้ํามัน

๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาข่าย แห หรืออวน อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การผลิตเชือก ได้ ได้
(๒) การผลิต ประกอบ หรือซ่อมแซมตาข่าย แห หรืออวน และรวมถึงชิ้นส่วน ได้ ได้ ได้
     หรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๖

หมายเหตุชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายซึ่งมิใช่รองเท้า อย่างใดอย่างหนี่ง 

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การตัด หรือเย็บเครื่องนุ่งห่ม เข็มขัด ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ เนกไท หูกระต่าย ได้ ได้ ได้ ได้
     ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเท้าจากผ้า หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือวัสดุอื่น
(๒) การทําหมวก ได้ ได้ ได้ ได้

๓๓ โรงงานผลติรองเท้าหรือชิ้นส่วนของรองเท้าซึ่งมิได้ทําจากไม้ ยางอบแข็ง ได้ ได้ ได้
ยางอัดเข้ารูป หรือพลาสติกอัดเข้ารูป

๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 
ดังต่อไปนี้
(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะร่อง หรือการแปรรูปไม้ด้วยวิธีอื่นที่คล้ายคลึงกัน ได้
(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง บานประตู ได้
     หรือส่วนประกอบที่ทําด้วยไมข้องอาคาร

๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใช้จากไม้ไผ่ หวาย ฟาง อ้อ กก ได้ ได้ ได้ ได้
หรือผักตบชวา

๓๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากไม้หรือไม้ก๊อก อย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใช้จากไม้ และรวมถึงชิ้นส่วนของ ได้
     ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
(๒) การทํารองเท้า ชิ้นส่วนของรองเท้า หรือหุ่นรองเท้าจากไม้ ได้

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๗
ที่ดินประเภท

หมายเหตุชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
(๓) การแกะสลักไม้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๔) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม้ ได้

๓๗ โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ แก้ว ยาง ได้
หรืออโลหะอื่นซึ่งมิใช่เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากพลาสติก 
อัดเข้ารูป และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๓๙ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุจากกระดาษทุกชนิดหรือแผ่นกระดาษไฟเบอร์ ได้ ได้ ได้
(Fibreboard)

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
(๑) การพิมพ์ การทําแฟ้มเก็บเอกสาร การเย็บเล่ม ทําปก หรือตบแต่งสิ่งพิมพ์ ได้ ได้ ได้ ได้
(๒) การทําแม่พิมพ์โลหะ ได้

๔๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสบู่ เครื่องสําอาง หรือสิ่งปรุงแต่งร่างกาย
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๓) การทําเครื่องสําอางหรือสิ่งปรุงแต่งร่างกาย ได้ ได้
(๔) การทํายาสีฟัน ได้ ได้

๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปั้นดินเผา หรือเครื่องดินเผา ได้ ได้ ได้
และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกล่าว

๕๖ โรงงานผลิตอิฐ กระเบื้อง หรือท่อสําหรับใช้ในการก่อสร้างเบ้าหลอมโลหะ ได้ ได้
กระเบื้องประดับ (Architectural Terracotta) รองในเตาไฟ ท่อหรือยอดปล่องไฟ
หรือวัตถุทนไฟจากดินเหนียว (เฉพาะผลิตอิฐจากดินเหนียว)

๘

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

หมายเหตุชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๖๑ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใช้ที่ทําด้วย ได้ ได้ ได้

เหล็กหรือเหล็กกล้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องมือ
หรือเครื่องใช้ดังกล่าว

๖๒ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่ง ได้ ได้ ได้
ภายในอาคารที่ทําจากโลหะหรือโลหะเป็นส่วนใหญ่ และรวมถึงส่วนประกอบ
หรืออุปกรณ์ของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งดังกล่าว 

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะสําหรับใช้ในการก่อสร้าง 
หรือติดตั้ง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๒) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร ได้ ได้ ได้
(๓) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการต่อเรือ ได้ ได้ ได้

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การทําภาชนะบรรจุ ได้ ได้ ได้
(๙) การทําเครื่องใช้เล็ก ๆ จากโลหะ ได้ ได้ ได้
(๑๒) การตัด พับ หรือม้วนโลหะ ได้
(๑๓) การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป ได้

๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องกังหัน ได้ ได้ ได้
และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์หรือเครื่องกังหันดังกล่าว

๙

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

หมายเหตุชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๖๖ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรสําหรับใช้ในการ ได้ ได้

กสิกรรมหรือการเลี้ยงสัตว์ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องจักร
ดังกล่าว

๖๙ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องคํานวณ เครื่องทําบัญชี ได้ ได้
เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับใช้ในการคํานวณชนิดดิจิตัล
หรือชนิดอนาล้อก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์สําหรับปฏิบัติกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน
หรืออุปกรณ์ (Digital or Analog Computers or Associated Electronic
Data Processing Equipment or Accessories) เครื่องรวมราคาของขาย
(Cash Registers) เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องชั่งซึ่งมิใช่เครื่องชั่งที่ใช้ในห้องทดลอง
วิทยาศาสตร์ เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใช่เครื่องอัดสําเนาด้วยการถ่ายภาพ และรวมถึง
ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศ ได้ ได้ ได้
หรือก๊าซ เครื่องเป่าลม เครื่องปรับหรือถ่ายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ 
ตู้เยน็หรือเครื่องประกอบตู้เย็น เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ เครื่องล้าง ซัก ซักแห้ง
หรือรีดผ้า เครื่องเย็บ เครื่องส่งกําลังกล เครื่องยก ปั้นจั่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน
รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ รถพ่วงสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรม รถยกซ้อนของ
(Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรมหรือสําหรับใช้ในบ้าน
แต่ผลิตภัณฑ์นั้นต้องไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์
ของผลิตภัณฑ์ดังกลา่ว

๑๐

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

หมายเหตุชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ์ ได้ ได้ ได้

ที่ระบุไว้ในลําดับที่ ๗๐ เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์ไฟฟ้า เครื่องกําเนิดไฟฟ้า 
หม้อแปลงแรงไฟฟ้า เครื่องสับหรือบังคับไฟฟ้า เครื่องใช้สําหรับแผงไฟฟ้า
เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟ้า เครื่องส่งหรือจําหน่ายไฟฟ้า เครื่องสําหรับใช้บังคับไฟฟ้า
หรือเครื่องเชื่อมไฟฟ้า

๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ ได้ ได้ ได้ ได้
เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องบันทึกคําบอก
เครื่องบันทึกเสียงด้วยเทป เครื่องเล่นหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน์)
แผ่นเสียง เทปแม่เหล็กที่ได้บันทึกเสียงแล้ว เครื่องโทรศัพท์หรือโทรเลขชนิดมีสาย
หรือไม่มีสาย เครื่องส่งวิทยุ เครื่องส่งโทรทัศน์ เครื่องรับส่งสัญญาณหรอื
จับสัญญาณ เครื่องเรดาร์ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวข้อง
(Semi - Conductor or Related Sensitive Semi - Conductor Devices)
คาปาซิเตอร์หรือคอนเดนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได้
(Fixed or Variable Electronic Capacitors or Condensers) เครื่องหรือ
หลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย์ 
และรวมถึงการผลิตอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนสําหรับใช้กับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๑๑

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

หมายเหตุชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๗๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 

ดังต่อไปนี้
(๑) การต่อ ซ่อมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอู่ต่อเรือนอกจากเรือยาง ได้ ได้ ได้
(๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษสําหรับเรือหรือเครื่องยนต์เรือ ได้ ได้ ได้

๗๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพจักรยานยนต์ ได้ ได้ ได้
     จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ
(๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สําหรับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ ได้ ได้ ได้
     หรือจักรยานสองล้อ

๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมล้อเลื่อนที่ขับเคลื่อนด้วยแรงคน ได้ ได้ ได้
หรือสัตว์ซึ่งมิใช่จักรยาน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์
ดังกล่าว

๘๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ใช้ ได้ ได้ ได้ ได้
     ในห้องทดลองหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการชั่ง ตวง วัด หรือบังคับควบคุม 

๘๒ โรงงานผลิตเครื่องมือหรือเครื่องใช้เกี่ยวกับนัยน์ตาหรือการวัดสายตา เลนส์ ได้ ได้ ได้ ได้
เครื่องมือหรือเครื่องใช้ที่ใช้แสงเป็นอุปกรณ์ในการทํางาน หรือเครื่องอัดสําเนา
 ด้วยการถ่ายภาพ

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

หมายเหตุชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑๒



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๘๓ โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือชิ้นส่วนของนาฬิกา ได้ ได้ ได้

หรือเครื่องวัดเวลา
๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณี

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําเครื่องประดับโดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองคํา ทองขาว เงิน นาก ได้ ได้ ได้ ได้
     หรืออัญมณี
(๒) การทําเครื่องใช้ด้วยทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหล่ทองหรือโลหะ ได้ ได้ ได้ ได้
     ที่มีค่า
(๓) การตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี ได้ ได้ ได้ ได้

๘๕ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ ได้ ได้ ได้
ของเครื่องดนตรีดังกล่าว

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเล่น เครื่องมือ หรือเครื่องใช้ที่มิได้ระบุไว้
ในลําดับอื่น อย่างใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําเครื่องเล่น ได้ ได้ ได้
(๒) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ ได้ ได้ ได้
(๓) การทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง ได้ ได้ ได้ ได้
(๔) การทําร่ม ไม้ถือขนนก ดอกไม้เทียม ซิป กระดุม ไม้กวาด แปรง ได้ ได้ ได้ ได้
     ตะเกียง โป๊ะตะเกียงหรือไฟฟ้า กล้องสูบยาหรือกลอ้งบุหรี่ ก้นกรองบุหรี่
     หรือไฟแช็ก

ที่ดินประเภท
๑๓

ลําดับที่ ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน หมายเหตุ



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
(๕) การทําป้าย ตรา เครื่องหมาย ป้ายติดของ หรือเครื่องโฆษณาสินค้า ได้ ได้ ได้ ได้
     ตราโลหะหรือยาง แม่พิมพ์ลายฉลุ (Stencils)
(๖) การทําแหคลุมผม ช้องผม หรือผมปลอม ได้ ได้ ได้

๙๐ โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําให้บริสุทธิ์ หรือจําหน่ายน้ําไปยังอาคารหรือโรงงาน ได้
อุตสาหกรรม

๙๑ โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 
ดังต่อไปนี้
(๑) การบรรจุสนิค้าทั่วไป ได้ ได้ ได้

๙๒ โรงงานห้องเย็น ได้ ได้
๙๓ โรงงานซ่อมรองเท้าหรือเครื่องหนัง ได้ ได้
๙๔ โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าสําหรับใช้ในบ้านหรือใช้ประจําตัว ได้ ได้
๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ รถพ่วง 

จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว 
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือส่วนประกอบของยาน ได้ ได้
     ดังกล่าว
(๒) การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบ ได้ ได้
     ของยานดังกล่าว

๑๔

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

หมายเหตุชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
(๓) การพ่นสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ได้ ได้
(๔) การล้างหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ได้ ได้

๙๖ โรงงานซ่อมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําด้วยเพชร พลอย ได้ ได้
ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี

๙๗ โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ที่มิได้ระบุการซ่อมไว้ในลําดับใด ได้ ได้ ได้
๙๘ โรงงานซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด อัด หรือย้อมผ้า เครื่องนุ่งห่ม พรม ได้ ได้ ได้ ได้

หรือขนสัตว์
๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตกแต่งหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของ

ผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์โดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๓) การลงรักหรือการประดับตบแต่งด้วยแก้ว กระจก มุก ทอง หรืออัญมณี ได้ ได้

๑๐๑ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant) ได้ ได้

หมายเหต ุ   ลําดับที่                 หมายถึง   ลําดับที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
                ได้                       หมายถึง   สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
                ได้*                      หมายถึง   สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามเงื่อนไขในหมายเหตุ
                โรงงานจําพวก         หมายถึง   จําพวกโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

หมายเหตุชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑๕







รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิตามท่ีไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง 
ใหใชบังคับผังเมอืงรวมจังหวัดอางทอง 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนท่ีดินตามท่ีไดจําแนกประเภท 

ทายกฎกระทรวงตามท่ีกําหนดไวในขอ  ๗  คือ 

๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๑๐  ท่ีกําหนดไวเปนสีชมพู  ใหเปนที่ดิน

ประเภทชุมชน  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๑.๑ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลแสวงหา  จังหวัดอางทอง  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑  

กับหลักเขตท่ี  ๒ 

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตาํบลแสวงหา  จังหวัดอางทอง  ระหวางหลักเขตที่  ๒  

กับหลักเขตท่ี  ๓ 

  ดานใต จดเขตเทศบาลตาํบลแสวงหา  จังหวัดอางทอง  ระหวางหลักเขตที่  ๓  

กับหลักเขตท่ี  ๔ 

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตาํบลแสวงหา  จังหวัดอางทอง  ระหวางหลักเขตที่  ๔  

กับหลักเขตท่ี  ๑ 

 ๑.๒ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลไชโย  จังหวัดอางทอง  ตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  เปล่ียนแปลงเขตสุขาภิบาลจรเขรอง  อําเภอไชโย  จังหวัดอางทอง  ลงวันที่  

๒๕  ตุลาคม  ๒๕๑๖  ระหวางหลักเขตที่  ๑  กับหลักเขตที่  ๒ 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท  อท.  ๒๐๓๔  ฟากตะวันตก  เสนขนานระยะ  

๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒  ฟากตะวันตก   

เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  อท.  ๒๐๓๔  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  

กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ 

  ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลไชโย  จังหวัดอางทอง  ตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  เปล่ียนแปลงเขตสุขาภิบาลจรเขรอง  อําเภอไชโย  จังหวัดอางทอง  ลงวันที่  

๒๕  ตุลาคม  ๒๕๑๖  ระหวางหลักเขตที่  ๗  กับหลักเขตที่  ๘ 

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลไชโย  จังหวัดอางทอง  ตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  เปล่ียนแปลงเขตสุขาภิบาลจรเขรอง  อําเภอไชโย  จังหวัดอางทอง  ลงวันท่ี  

๒๕  ตุลาคม  ๒๕๑๖  ระหวางหลักเขตที่  ๘  กับหลักเขตที่  ๑ 



 
๒ 

 ๑.๓ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตาํบลเกษไชโย  จังหวัดอางทอง  ระหวางหลักเขตที่  ๑  

กับหลักเขตท่ี  ๒ 

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตาํบลเกษไชโย  จังหวัดอางทอง  ระหวางหลักเขตที่  ๒  

กับหลักเขตท่ี  ๓ 

  ดานใต จดเขตเทศบาลตาํบลเกษไชโย  จังหวัดอางทอง  ระหวางหลักเขตที่  ๓  

กับหลักเขตท่ี  ๔ 

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตาํบลเกษไชโย  จังหวัดอางทอง  ระหวางหลักเขตที่  ๔  

กับหลักเขตท่ี  ๑ 

 ๑.๔ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตาํบลรํามะสัก  จังหวัดอางทอง  ระหวางหลักเขตที่  ๑  

หลักเขตท่ี  ๒  กับหลักเขตที่  ๓ 

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตาํบลรํามะสัก  จังหวัดอางทอง  ระหวางหลักเขตที่  ๓  

กับหลักเขตท่ี  ๔ 

  ดานใต จดเขตเทศบาลตาํบลรํามะสัก  จังหวัดอางทอง  ระหวางหลักเขตที่  ๔  

กับหลักเขตท่ี  ๕ 

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตาํบลรํามะสัก  จังหวัดอางทอง  ระหวางหลักเขตที่  ๕  

กับหลักเขตท่ี  ๑   

 ๑.๕ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตาํบลโพธิท์อง  จังหวัดอางทอง  ระหวางหลักเขตที่  ๑  

กับหลักเขตท่ี  ๒   

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตาํบลโพธิท์อง  จังหวัดอางทอง  ระหวางหลักเขตที่  ๒  

กับหลักเขตท่ี  ๓   

  ดานใต   จดเขตเทศบาลตาํบลโพธิท์อง  จังหวัดอางทอง  ระหวางหลักเขตที่  ๓  

กับหลักเขตท่ี  ๔   

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตาํบลโพธิท์อง  จังหวัดอางทอง  ระหวางหลักเขตที่  ๔  

กับหลักเขตท่ี  ๑ 

 ๑.๖ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลสามโก  จังหวัดอางทอง  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑  

กับหลักเขตท่ี  ๒   

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลสามโก  จังหวัดอางทอง  ระหวางหลักเขตท่ี  ๒  

กับหลักเขตท่ี  ๓   

  ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลสามโก  จังหวัดอางทอง  ระหวางหลักเขตที่  ๓  

กับหลักเขตท่ี  ๔   

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลสามโก  จังหวัดอางทอง  ระหวางหลักเขตที่  ๔  

กับหลักเขตท่ี  ๑ 



 
๓ 

 ๑.๗ แนวเขตผังเมืองรวมเมืองอางทอง  ตามกฎกระทรวง  ฉบับท่ี  ๔๔๒  (พ.ศ.  ๒๕๔๓)   
ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘ 

 ๑.๘ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ  จังหวัดอางทอง  ระหวาง 
หลักเขตท่ี  ๑  หลักเขตที่  ๒  กับหลักเขตที่  ๓   

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ  จังหวัดอางทอง  ระหวาง 
หลักเขตท่ี  ๓  กับหลักเขตที่  ๔   

  ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ  จังหวัดอางทอง  ระหวาง 
หลักเขตท่ี  ๔  หลักเขตท่ี  ๕  กับหลักเขตที่  ๖ 

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ  จังหวัดอางทอง  ระหวาง 
หลักเขตท่ี  ๖  กับหลักเขตที่  ๑ 

 ๑.๙ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลบางจัก  จังหวัดอางทอง  ระหวางหลักเขตที่  ๑  
หลักเขตท่ี  ๒  กับหลักเขตที่  ๓ 

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลบางจัก  จังหวัดอางทอง  ระหวางหลักเขตท่ี  ๓   
กับหลักเขตท่ี  ๔ 

  ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลบางจัก  จังหวัดอางทอง  ระหวางหลักเขตที่  ๔  
กับหลักเขตท่ี  ๕ 

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลบางจัก  จังหวัดอางทอง  ระหวางหลักเขตที่  ๕  
หลักเขตท่ี  ๖  กับหลักเขตที่  ๑ 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๒.๗  ที่กําหนดไวเปนสีมวง   
 ๑.๑๐ แนวเขตผังเมืองรวมเมืองปาโมก  จังหวัดอางทอง  ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม

เมืองปาโมก  จังหวัดอางทอง  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๗  ที่กําหนดไวเปนสีมวง  ใหเปนที่ดิน

ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา  มีรายการดังตอไปนี้ 
 ๒.๑ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดอางทองกับจังหวัดลพบุรี  และเสนตั้งฉากกับทางหลวงชนบท  อท.  ๒๐๓๘  ฟากใต   
ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท  อท.  ๒๐๓๘  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ตามแนวทางหลวงชนบท  อท.  ๒๐๓๘  เปนระยะ  ๓,๑๐๐  เมตร  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต  จนบรรจบกับเสนขนานระยะ  ๕๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  อท.  ๒๐๓๘ 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท   
อท.  ๒๐๓๘ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒  ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๕.๙  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน 



 
๔ 

 ๒.๒ ดานเหนือ จดคลองระบาย  ๔  ขวา  แมน้ํานอย  ๓  ฝงใตและฝงตะวันออก  

และคลองสาหราย  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองตาเพ็ง  ฝงตะวันตก  ทางหลวงชนบท  อท.  ๔๐๓๒  

ฟากตะวันตก  และคลองสาหราย  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดถนนเลียบคลองสงน้ํ า   ฟากตะวันตก  เสนตั้ งฉากกับ 

ถนนเลียบคลองสงน้ํา  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนเลียบคลองสงน้ําบรรจบกับทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๓๐๖๔  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ตามแนวถนนเลียบคลองสงน้ํา  เปนระยะ  ๑,๑๐๐  เมตร  

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจนบรรจบกับเสนขนานระยะ  ๗๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนเลียบคลองสงน้ํา  

เสนขนานระยะ  ๗๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนเลียบคลองสงน้ํา  และเสนตั้งฉากกับถนนเลียบคลองสงน้ํา  

ฟากตะวันตก  ที่ จุดซึ่งอยูหางจากถนนเลียบคลองสงน้ําบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเลียบคลองสงน้ํา  เปนระยะ  ๑,๒๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  

จนบรรจบกับเสนขนานระยะ  ๗๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนเลียบคลองสงน้ํา 

  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  เสนตั้งฉากระยะ  

๕๕๐  เมตร  กับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ

บรรจบกับทางหลวงชนบท  อท.  ๔๐๓๒  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตและทิศใตตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  

เปนระยะ  ๔๕๐  เมตร  เสนตั้งฉากระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับทางหลวงชนบท  อท.  ๔๐๓๒  ฟากใต   

ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท  อท.  ๔๐๓๒  บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันออก  

ตามแนวทางหลวงชนบท  อท.  ๔๐๓๒  เปนระยะ  ๑,๔๐๐  เมตร  เสนตั้งฉากระยะ  ๒๕๐  เมตร   

กับทางหลวงชนบท  อท.  ๔๐๓๒  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท  อท.  ๔๐๓๒  บรรจบกับ

ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันออก  ตามแนวทางหลวงชนบท  อท.  ๔๐๓๒  เปนระยะ  

๑,๔๐๐  เมตร  เสนตรงที่ลากตอจากปลายเสนตั้งฉากระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับทางหลวงชนบท  อท.  ๔๐๓๒   

ฟากเหนือ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  เปนระยะ  ๑,๑๐๐  เมตร  จนบรรจบกับเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  

กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  เสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ   

และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 

 ๒.๓ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  และเสนตรงที่ลากจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจาก 

ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต 

ตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ  เปนระยะ  ๗๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออก  จนบรรจบกับ 

เสนขนานระยะ  ๒,๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒ 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒,๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๓๒   



 
๕ 

  ดานใต จดเสนตรงท่ีลากจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒  ฟากตะวันออก  
ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒  บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศใต  
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒  เปนระยะ  ๑,๗๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกจนบรรจบกับ 
เสนขนานระยะ  ๒,๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒  ฟากตะวันออก   
 ๒.๔ ดานเหนือ จดเสนตรงที่ลากจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก   

ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงชนบท  อท.  ๔๐๐๑  ไปทางทิศใต   
ตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  เปนระยะ  ๑,๑๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออก  จนบรรจบกับ 
ถนนเลียบคลองสงน้ํา  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนเลียบคลองสงน้ําบรรจบกับทางหลวงชนบท   
อท.  ๔๐๐๑  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  เปนระยะ  ๑,๓๐๐  เมตร 

  ดานตะวันออก จดถนนเลียบคลองสงน้ํา  ฟากตะวันตก   
  ดานใต จดถนนเลียบคลองสงน้ํา  ฟากเหนือ  และเสนตั้งฉากกับ 

ถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับ 
ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศเหนือ  ตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  เปนระยะ  ๗๐๐  เมตร   
ไปทางทิศตะวันออก  จนบรรจบกับถนนเลียบคลองสงน้ํา  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก   
 ๒.๕ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต   
  ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต  ที่จุดซึ่ง

อยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒  ไปทางทิศตะวันออก  
ตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  เปนระยะ  ๑,๒๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  จนบรรจบกับ
เสนขนานระยะ  ๒,๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ   

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒,๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ  และแนวเขตผังเมืองรวมเมืองอางทอง  ตามกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๔๔๒  (พ.ศ.  ๒๕๔๓)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒  ฟากตะวันออก 
 ๒.๖ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๓๑๙๕ 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๗๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  

อท.  ๕๐๒๑ 
  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  ทางหลวงชนบท  

อท.  ๕๐๒๑  ฟากเหนือ  และเสนขนานระยะ  ๑,๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๙๕ 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑,๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  

อท.  ๕๐๒๑   



 
๖ 

 ๒.๗ ดานเหนือ จดทางหลวงชนบท  อท.  ๔๐๓๙  ฟากใต  ถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตกและฟากใต  เสนตรงท่ีลากจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก   

ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงชนบท  อท.  ๔๐๓๙  ไปทางทิศใต 

และทิศตะวันออก  ตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  เปนระยะ  ๑,๑๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออก  

จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๕๔  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๓๔๕๔  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๙  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ   

ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๕๔  เปนระยะ  ๘๐๐  เมตร 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๕๔  ฟากตะวันตก   

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดอางทองกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก   

๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๒๓  ที่กําหนดไวเปนสีเขียว  ใหเปนที่ดิน

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๓.๑ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดอางทองกับจังหวัดสิงหบุรี 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท  อท.  ๔๐๒๖  ฟากตะวันตก  และแนวเขตที่ดิน

ตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในทองที่ตําบลโพประจักษ  ตําบลถอนสมอ  อําเภอทาชาง  จังหวัดสิงหบุรี  

และตําบลหวยไผ  ตําบลจําลอง  ตําบลแสวงหา  ตําบลศรีพราน  อําเภอแสวงหา  ตําบลองครักษ  อําเภอโพธิ์ทอง  

จังหวัดอางทอง  ใหเปนเขตโครงการจัดรูปที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๒๑ 

  ดานใต จดแนวเขตท่ีดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในทองที่

ตําบลศรีบัวทอง  ตําบลแสวงหา  ตําบลบานพราน  และตําบลศรีพราน  อําเภอแสวงหา  จังหวัดอางทอง  

ใหเปนเขตโครงการจัดรูปท่ีดิน  พ.ศ.  ๒๕๒๓  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๖๔  ฟากใต  และคลองสีบัวทอง  

ฝงเหนือ   

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดอางทองกับจังหวัดสุพรรณบุรี 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๕.๑  และหมายเลข  ๕.๒  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน 

 ๓.๒ ดานเหนือ จดคลองสีบัวทอง  ฝงใต  และฝงตะวันตก  และทางหลวงชนบท  

อท.  ๔๐๒๔  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดแนวเขตที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในทองที่

ตําบลศรีบัวทอง  ตําบลวังน้ําเย็น  อําเภอแสวงหา  และตําบลรํามะสัก  อําเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอางทอง  

ใหเปนเขตโครงการจัดรูปที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๒๕  ทางหลวงชนบท  อท.  ๕๐๓๕  ฟากตะวันออก  ทางหลวงชนบท  

อท.  ๔๐๐๙  ฟากใต  คลองศรีบัวทอง  ฝงตะวันออก  และทางหลวงชนบท  อท.  ๔๐๓๐  ฟากตะวันตก 



 
๗ 

  ดานใต จดทางหลวงชนบท  อท.  ๕๐๒๙  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดอางทองกับจังหวัดสุพรรณบุรี   
 ๓.๓ ดานเหนือ จดแนวเขตที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในทองท่ี

ตําบลบางระจัน  อําเภอคายบางระจัน  ตําบลโพประจักษ  อําเภอทาชาง  จังหวัดสิงหบรุี  และตําบลหวยไผ  
ตําบลแสวงหา  อําเภอแสวงหา  จังหวัดอางทอง  ใหเปนเขตโครงการจัดรูปท่ีดิน  พ.ศ.  ๒๕๒๑ 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดอางทองกับจังหวัดสิงหบุรี 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๕๐๙  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดแนวเขตที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในทองที่

ตําบลโพประจักษ  ตําบลถอนสมอ  อําเภอทาชาง  จังหวัดสิงหบุรี  และตําบลหวยไผ  ตําบลจําลอง  ตําบลแสวงหา  
ตําบลศรีพราน  อําเภอแสวงหา  ตําบลองครักษ  อําเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอางทอง  ใหเปนเขตโครงการจัดรูปท่ีดิน  
พ.ศ.  ๒๕๒๑  และเขตเทศบาลตําบลแสวงหา  จังหวัดอางทอง  ระหวางหลักเขตที่  ๑  หลักเขตท่ี  ๒   
กับหลักเขตท่ี  ๓ 

 ๓.๔ ดานเหนือ จดแนวเขตที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในทองที่
ตําบลโพประจักษ  ตําบลถอนสมอ  อําเภอทาชาง  จังหวัดสิงหบุรี  และตําบลหวยไผ  ตําบลจําลอง  ตําบลแสวงหา  
ตําบลศรีพราน  อําเภอแสวงหา  ตําบลองครักษ  อําเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอางทอง  ใหเปนเขตโครงการจัดรูปท่ีดิน  
พ.ศ.  ๒๕๒๑  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  และแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขต
การปกครองระหวางจังหวัดอางทองกับจังหวัดสิงหบุรี 

  ดานตะวันออก จดแมน้ํานอย  ฝงตะวันตก 
  ดานใต จดเขตเทศบาลตาํบลโพธิท์อง  จังหวัดอางทอง  ระหวางหลักเขตที่  ๑  

กับหลักเขตท่ี  ๔  ถนนเลียบคลองสงน้ํา  ฟากตะวันตก  คลองสาหราย  ฝงตะวันออก  ทางหลวงชนบท  
อท.  ๔๐๓๒  ฟากตะวันออก  คลองตาเพ็ง  ฝงตะวันออก  คลองระบาย  ๔  ขวา  แมน้ํานอย  ๓  ฝงตะวันตก  
และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๖๔  ฟากตะวันออก   

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๖๔  ฟากตะวันออก   
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๕.๔  หมายเลข  ๕.๖  หมายเลข  ๕.๑๐  และหมายเลข  ๕.๑๑  

ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน 
 ๓.๕ ดานเหนือ จดแมน้ํานอย  ฝงใต  และแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ   

ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดอางทองกับจังหวัดสิงหบุรี 
  ดานตะวันออก จดแมน้ําเจาพระยา  ฝงตะวันตก  แนวเขตเทศบาลตําบลเกษไชโย  

จังหวัดอางทอง  ระหวางหลักเขตที่  ๒  หลักเขตที่  ๑  หลักเขตที่  ๔  กับหลักเขตที่  ๓   
  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมเมืองอางทอง  ตามกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๔๔๒  

(พ.ศ.  ๒๕๔๓)  ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘ 



 
๘ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๖๔  ฟากตะวันออก   
เขตเทศบาลตําบลโพธิ์ทอง  จังหวัดอางทอง  ระหวางหลักเขตที่  ๓  หลักเขตที่  ๒  กับหลักเขตที่  ๑   
และแมน้ํานอย  ฝงตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๕.๑๒  หมายเลข  ๕.๑๓  หมายเลข  ๕.๑๕  หมายเลข  ๕.๑๖  
และหมายเลข  ๕.๑๗  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน 

 ๓.๖ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๖๔  ฟากใต   
  ดานตะวันออก จดคลองระบาย  ๔  ขวา  แมน้ํานอย  ๓  ฝงตะวันตกและฝงเหนือ  

ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  เสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ  
เสนตรงที่ลากจากเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  
จนบรรจบกับเสนตั้งฉากระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับทางหลวงชนบท  อท.  ๔๐๓๒  ฟากเหนือ  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจาก 
ทางหลวงชนบท  อท.  ๔๐๓๒  บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันออก   
ตามแนวทางหลวงชนบท  อท.  ๔๐๓๒  เปนระยะ  ๑,๔๐๐  เมตร   

  ดานใต จดทางหลวงชนบท  อท.  ๔๐๓๒  ฟากเหนือ   
  ดานตะวันตก จดแนวเขตที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในทองที่

ตําบลแสวงหา  ตําบลบานพราน  ตําบลศรีพราน  อําเภอแสวงหา  และตําบลหนองแมไก  ตําบลคําหยาด  
ตําบลยางซาย  อําเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอางทอง  ใหเปนเขตโครงการจัดรูปที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๒๒   

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๕.๕  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน 
 ๓.๗ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดอางทองกับจังหวัดสิงหบุรี   
  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดอางทองกับจังหวัดลพบุรี 
  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  ทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๓๒  ฟากตะวันตก  และเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ 
  ดานตะวันตก จดทางหลวงชนบท  อท.  ๒๐๓๔  ฟากตะวันออก   
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๕.๘  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน 
 ๓.๘ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  

อท.  ๒๐๓๘  และเสนตั้งฉากระยะ  ๕๕๐  เมตร  กับทางหลวงชนบท  อท.  ๒๐๓๘  ฟากใต  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจาก 
ทางหลวงชนบท  อท.  ๒๐๓๘  บรรจบกับทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๓๒  ไปทางทิศตะวนัออกเฉยีงเหนือ  
ตามแนวทางหลวงชนบท  อท.  ๒๐๓๘  เปนระยะ  ๓,๑๐๐  เมตร   

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดอางทองกับจังหวัดลพบุรี  และเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดอางทองกับ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ   



 
๙ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงชนบท  อท.  ๒๐๓๔  ฟากตะวันออก  เสนขนานระยะ  
๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง 
ทางหลวงชนบท  อท.  ๒๐๓๔  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒  ฟากตะวันตก  เสนตั้งฉากระยะ  ๒,๓๐๐  เมตร  
กับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒  ฟากตะวันออก  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒  
บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศใต  ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒  เปนระยะ  
๑,๗๐๐  เมตร  เสนขนานระยะ  ๒,๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒  เสนตรงท่ีลากจาก
ถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  บรรจบกับ
ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  เปนระยะ  
๗๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออก  ตามแนวตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒  จนบรรจบกับ 
เสนขนานระยะ  ๒,๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒  เสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  
กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒  ฟากตะวันออก 

 ๓.๙ ดานเหนือ จดทางหลวงชนบท  อท.  ๔๐๓๒  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับทางหลวงชนบท  อท.  ๔๐๓๒  

ฟากใต  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท  อท.  ๔๐๓๒  บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อไปทางทิศตะวันออก  
ตามแนวทางหลวงชนบท  อท.  ๔๐๓๒  เปนระยะ  ๑,๔๐๐  เมตร  เสนตั้งฉากระยะ  ๕๕๐  เมตร   
กับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับ
ทางหลวงชนบท  อท.  ๔๐๓๒  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  เปนระยะ  
๔๕๐  เมตร  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  ถนนเลียบคลองสงน้ํา  ฟากตะวันตก  เสนตรงท่ีลากจาก
ถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับ 
ทางหลวงชนบท  อท.  ๔๐๐๑  ไปทางทิศใต  ตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  เปนระยะ  ๑,๑๐๐  เมตร  
ไปทางทิศตะวันออก  จนบรรจบกับถนนเลียบคลองสงน้ํา  ฟากตะวันตก  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจาก 
ถนนเลียบคลองสงน้ําบรรจบกับทางหลวงชนบท  อท.  ๔๐๐๑  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  เปนระยะ  
๑,๓๐๐  เมตร  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  และเสนตั้งฉากกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  
ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ   
ไปทางทิศเหนือ  ตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  เปนระยะ  ๗๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออก   
จนบรรจบกับถนนเลียบคลองสงน้ํา  ฟากเหนือ 

  ดานใต จดถนนเลียบคลองสงน้ํา  ฟากตะวันตก  และถนนสาธารณะ 
ไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือและฟากตะวันออก   

  ดานตะวันตก จดแนวเขตที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในทองที่
ตําบลบานพราน  อําเภอแสวงหา  และตําบลรํามะสัก  ตําบลหนองแมไก  ตําบลยางซาย  อําเภอโพธิ์ทอง  
จังหวัดอางทอง  ใหเปนเขตโครงการจัดรูปท่ีดิน  พ.ศ.  ๒๕๒๓  และแนวเขตที่ดินตามพระราชกฤษฎีกา
กําหนดเขตท่ีดิน  ในทองที่ตําบลแสวงหา  ตําบลบานพราน  ตําบลศรีพรรณ  อําเภอแสวงหา  และตําบลหนองแมไก  
ตําบลคําหยาด  ตําบลยางซาย  อําเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอางทอง  ใหเปนเขตโครงการจัดรูปที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 



 
๑๐ 

 ๓.๑๐ ดานเหนือ จดทางหลวงชนบท  อท.  ๕๐๒๙  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตาํบลรํามะสัก  จังหวัดอางทอง  ระหวางหลักเขตที่  ๑  

หลักเขตท่ี  ๕  กับหลักเขตที่  ๔  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๗๒  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลสามโก  ระหวางหลักเขตท่ี  ๓  หลักเขตที่  ๒  

กับหลักเขตท่ี  ๑   
  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดอางทองกับจังหวัดสุพรรณบุรี   
 ๓.๑๑ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใตและฟากตะวันตก 
  ดานตะวันออก จดถนนเลียบคลองสงน้ํา  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๙๕  ฟากเหนือ  เสนขนานระยะ  

๗๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  อท.  ๕๐๒๑  เสนขนานระยะ  ๑,๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๙๕   

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๗๓  ฟากตะวันออก   
และเขตเทศบาลตําบลสามโก  จังหวัดอางทอง  ระหวางหลักเขตท่ี  ๓  กับหลักเขตที่  ๒  ทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๓๓๗๒  ฟากตะวันออก  และทางหลวงชนบท  อท.  ๔๐๒๔  ฟากตะวันออก 

 ๓.๑๒ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๕๔  ฟากใต  เสนตั้งฉากระยะ  
๗๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนเลียบคลองสงน้ํา  ฟากตะวันตก  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากถนนเลียบคลองสงน้ํา
บรรจบถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ตามแนวถนนเลียบคลองสงน้ํา   
เปนระยะ  ๑,๒๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับเสนขนานระยะ  ๗๐๐  เมตร  
กับศูนยกลางถนนเลียบคลองสงน้ํา  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนเลียบคลองสงน้ําบรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๓๐๖๔  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ตามแนวถนนเลียบคลองสงน้ํา  เปนระยะ  ๑,๑๐๐  เมตร  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับเสนขนานระยะ  ๗๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนเลียบคลองสงน้ํา 

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตาํบลโพธิท์อง  จังหวัดอางทอง  ระหวางหลักเขตที่  ๔  
หลักเขตท่ี  ๓  กับหลักเขตที่  ๒  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๖๔  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๙๕  ฟากเหนือ  และเขตเทศบาล
ตําบลวิเศษไชยชาญ  จังหวัดอางทอง  ระหวางหลักเขตท่ี  ๔  หลักเขตที่  ๓  หลักเขตที่  ๒  กับหลักเขตที่  ๑ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๕๔  ฟากตะวันออกและฟากใต 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๕.๑๘  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน 
 ๓.๑๓ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดอางทองกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และหนองลาดใหญ  ฝงตะวันออก   
  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดอางทองกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒  ฟากเหนือ 



 
๑๑ 

  ดานตะวันตก แนวเขตผังเมืองรวมเมืองอางทอง  ตามกฎกระทรวงฉบับที่  ๔๔๒  

(พ.ศ.  ๒๕๔๓)  ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  และเสนขนานระยะ  ๒,๓๐๐  เมตร  

กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  เสนตั้งฉากกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต  ที่จุดซึ่ง 

อยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  

ตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ  เปนระยะ  ๑,๒๐๐  เมตร  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒  ฟากตะวันตก  แมน้ําเจาพระยา  ฝงตะวันออก  และเขตเทศบาลตําบลไชโย  

จังหวัดอางทอง  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  เปล่ียนแปลงเขตสุขาภิบาลจระเขรอง  อําเภอไชโย  

จังหวัดอางทอง  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  ตุลาคม  ๒๕๑๖  ระหวางหลักเขตที่  ๘  หลักเขตท่ี  ๗  กับหลักเขตท่ี  ๖ 

 ๓.๑๔ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดอางทองกับจังหวัดสุพรรณบุรี  และเขตเทศบาลตําบลสามโก  จังหวัดอางทองระหวางหลักเขตท่ี  ๔  

กับหลักเขตท่ี  ๓   

  ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท  อท.  ๔๐๓๐  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๙๕  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดอางทองกับจังหวัดสุพรรณบุรี 

 ๓.๑๕ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๙๕  ฟากใต  และทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๓๐๖๔  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมเมืองอางทอง  ตามกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๔๔๒  

(พ.ศ.  ๒๕๔๓)  ออกตามความในพระราชบญัญตัิการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  แมน้ําเจาพระยา  ฝงตะวันตก  

และแนวเขตผังเมืองรวมเมืองปาโมก  จังหวัดอางทอง  ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองปาโมก  

จังหวัดอางทอง  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๙  ฟากเหนือ  และแนวเขต 

ผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดอางทองกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลบางจัก  จังหวัดอางทอง  ระหวางหลักเขตท่ี  ๔  

หลักเขตที่  ๓  หลักเขตที่  ๒  หลักเขตที่  ๑  กับหลักเขตที่  ๖  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๕๔  ฟากตะวันออก  

และเขตเทศบาลตําบลวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอางทอง  ระหวางหลักเขตที่  ๖  หลักเขตที่  ๕  หลักเขตท่ี  ๔  

กับหลักเขตท่ี  ๓ 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๕.๒๑  หมายเลข  ๕.๒๓  หมายเลข  ๕.๒๔  หมายเลข  ๕.๒๘  

หมายเลข  ๕.๓๑  และหมายเลข  ๕.๓๒  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน 

 ๓.๑๖ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลสามโก  จังหวัดอางทอง  ระหวางหลักเขตท่ี  ๔  

กับหลักเขตท่ี  ๓   

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๗๓  ฟากตะวันตก   



 
๑๒ 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๙๕  ฟากตะวันตกและฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดทางหลวงชนบท  อท.  ๔๐๓๐  ฟากตะวันออก 
 ๓.๑๗ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๙๕  ฟากใต  เสนขนานระยะ  

๑,๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  อท.  ๕๐๒๑  เสนขนานระยะ  ๑,๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๙๕  ฟากใต  คลองระบาย  ๒  ขวา  สุพรรณ  ๔  ฝงใต  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  
ฟากใต  และเสนขนานระยะ  ๗๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  อท.  ๕๐๒๑ 

  ดานตะวันออก จดถนนเลียบคลองสงน้ํา  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดทางหลวงชนบท  อท.  ๔๐๐๔  ฟากเหนือและฟากตะวันตก   
  ดานตะวันตก จดคลองระบายน้ํา  ๒  ขวา  สุพรรณ  ๔  ฝงเหนือ  คลองชะโด  

ฝงตะวันออกและฝงเหนือ 
 ๓.๑๘ ดานเหนือ จดทางหลวงชนบท  อท.  ๔๐๐๔  ฟากใต   
  ดานตะวันออก จดถนนเลียบคลองสงน้ํา  ฟากตะวันตก  เขตเทศบาลตําบลบางจัก  

จังหวัดอางทอง  ระหวางหลักเขตที่  ๑  หลักเขตที่  ๖  กับหลักเขตที่  ๕ 
  ดานใต จดเสนตรงที่ลากจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  

ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงชนบท  อท.  ๔๐๓๙  ไปทางทิศใต 
และทิศตะวันออก  ตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  เปนระยะ  ๑,๑๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออก  
จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๕๔  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๓๔๕๔  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๙  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ   
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๕๔  เปนระยะ  ๘๐๐  เมตร  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ   
ฟากตะวันออก  และทางหลวงชนบท  อท.  ๔๐๓๙  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงชนบท  อท.  ๔๐๐๔  ฟากตะวันออก   
 ๓.๑๙ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมเมืองอางทอง  ตามกฎกระทรวง  ฉบับท่ี  ๔๔๒  

(พ.ศ.  ๒๕๔๓)  ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  และทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๓๒  ฟากตะวันตก 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดอางทองกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

  ดานใต จดหนองคลองไทร  ฝงเหนือ  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  
และแนวเขตผังเมืองรวมเมืองปาโมก  จังหวัดอางทอง  ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองปาโมก  
จังหวัดอางทอง  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

  ดานตะวันตก จดแมน้ําเจาพระยา  ฝงตะวันออก   
 ๓.๒๐ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๙๕  ฟากใต   
  ดานตะวันออก จดคลองชะโด  ฝงตะวันตก  คลองระบาย  ๒  ขวา  สุพรรณ  ๔  

ฝงตะวันตก  ทางหลวงชนบท  อท.  ๔๐๐๔  ฟากตะวันตก  และถนนเลียบคลองสงน้ํา  ฟากตะวันตก 



 
๑๓ 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดอางทองกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดอางทองกับ 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดอางทองกับจังหวัดสุพรรณบุรี   

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๕.๒๖  หมายเลข  ๕.๒๗  และหมายเลข  ๕.๒๙   
ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน 

 ๓.๒๑ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต  และหนองคลองไทร  
ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดอางทองกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 
ระหวางจังหวัดอางทองกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

  ดานตะวันตก จดแมน้ําเจาพระยา  ฝงตะวันออก  และแนวเขตผังเมืองรวม 
เมืองปาโมก  จังหวัดอางทอง  ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองปาโมก  จังหวัดอางทอง  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 ๓.๒๒ ดานเหนือ จดทางหลวงชนบท  อท.  ๔๐๐๔  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท  อท.  ๔๐๓๙  ฟากตะวันตก  และถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก   
  ดานใต   จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางจังหวัดอางทองกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๗๒  ฟากตะวันออก 
 ๓.๒๓ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๙  ฟากใต   
  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมเมืองปาโมก  จังหวัดอางทอง  ตามกฎกระทรวง

ใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองปาโมก  จังหวัดอางทอง  พ.ศ.  ๒๕๕๕  และแมน้ําเจาพระยา  ฝงตะวันตก   
  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางจังหวัดอางทองกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดอางทองกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
๔. ที่ดินในบริเวณเหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๖  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมีกรอบ   

และเสนทแยงสีฟา  ใหเปนที่ดินประเภทจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 
 ๔.๑ แนวเขตที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในทองที่ตําบลบางระจัน   

อําเภอคายบางระจัน  ตําบลโพประจักษ  อําเภอทาชาง  จังหวัดสิงหบุรี  และตําบลหวยไผ  ตําบลแสวงหา  
อําเภอแสวงหา  จังหวัดอางทอง  ใหเปนเขตโครงการจัดรูปที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๒๑   



 
๑๔ 

 ๔.๒ แนวเขตที่ดนิตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในทองที่ตาํบลศรีบัวทอง  ตําบลแสวงหา  

ตําบลบานพราน  และตําบลศรีพราน  อําเภอแสวงหา  จังหวัดอางทอง  ใหเปนเขตโครงการจัดรูปที่ดิน  

พ.ศ.  ๒๕๒๓ 

 ๔.๓ แนวเขตท่ีดนิตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในทองที่ตําบลศรีบัวทอง  ตําบลวังน้ําเย็น  

อําเภอแสวงหา  และตําบลรํามะสัก  อําเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอางทอง  ใหเปนเขตโครงการจัดรูปที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๒๕ 

 ๔.๔ แนวเขตที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในทองที่ตําบลโพประจักษ  ตําบลถอนสมอ  

อําเภอทาชาง  จังหวัดสิงหบุรี  และตําบลหวยไผ  ตําบลจําลอง  ตําบลแสวงหา  ตําบลศรีพราน  อําเภอแสวงหา  

ตําบลองครักษ  อําเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอางทอง  ใหเปนเขตโครงการจัดรูปที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๒๑ 

 ๔.๕ แนวเขตที่ดนิตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตทีด่ินในทองที่ตาํบลแสวงหา  ตําบลบานพราน  

ตําบลศรีพราน  อําเภอแสวงหา  และตําบลหนองแมไก  ตําบลคําหยาด  ตําบลยางซาย  อําเภอโพธิ์ทอง  

จังหวัดอางทอง  ใหเปนเขตโครงการจัดรูปที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 

 ๔.๖ แนวเขตท่ีดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในทองที่ตําบลบานพราน  อําเภอแสวงหา  

และตําบลรํามะสัก  ตําบลหนองแมไก  ตําบลยางซาย  อําเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอางทอง  ใหเปนเขต

โครงการจัดรูปที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๒๓ 

 ๔.๗ แนวเขตท่ีดนิตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในทองที่ตําบลศรีบัวทอง  ตําบลวังน้ําเย็น  

อําเภอแสวงหา  และตําบลรํามะสัก  อําเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอางทอง  ใหเปนเขตโครงการจัดรูปที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๒๕ 

๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๓๓  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออน  ใหเปนท่ีดิน

ประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๕.๑ บึงสีบัวทอง   

 ๕.๒ หนองแขม   

 ๕.๓ หนองกระดี่   

 ๕.๔ หนองบอนใหญ 

 ๕.๕ หนองบานบึง   

 ๕.๖ หนองหัวแตก   

 ๕.๗ บึงวังนาค   

 ๕.๘ หนองบางขัน   

 ๕.๙ หนองระหารใหญ   

 ๕.๑๐ หนองโคกพุทรา   

 ๕.๑๑ หนองตาเมฆ   



 
๑๕ 

 ๕.๑๒ หนองสะตือ 

 ๕.๑๓ หนองอีลํ้า 

 ๕.๑๔ หนองลาดใหญ 

 ๕.๑๕ คลองทาแดง   

 ๕.๑๖ หนองลาดตะเพียน   

 ๕.๑๗ หวยจระเข   

 ๕.๑๘ หนองใหญ   

 ๕.๑๙ คลองลําสนุน 

 ๕.๒๐ หนองตายัง 

 ๕.๒๑ คลองหัวตะพาน 

 ๕.๒๒ บึงสามขาว 

 ๕.๒๓ หนองกระทุมขวาง 

 ๕.๒๔ หนองหัวทุง 

 ๕.๒๕ หนองอายทอก   

 ๕.๒๖ คลองชะโด 

 ๕.๒๗ คลองหวยโรง 

 ๕.๒๘ คลองลาดจินจาน   

 ๕.๒๙ บึงศาลาออ   

 ๕.๓๐ หนองคลองไทร   

 ๕.๓๑ หนองชันกาศ   

 ๕.๓๒ หนองเบิกไพร   

 ๕.๓๓ หนองขโมย 



หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ธันวาคม   ๒๕๕๘ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่สมควรกําหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  
ในท้องที่จังหวัดอ่างทอง  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณท่ีเก่ียวข้อง 
หรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  
และสภาพแวดล้อม  ทั้งน้ี  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง  และโดยที่มาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง   
แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๔)  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  บัญญัติว่า  การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระทําโดยกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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