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กฎกระทรวง 

ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองอุทัยธานี 
พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ .ศ .  ๒๕๑๘   
และมาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๓)  พ .ศ .  ๒๕๓๕  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับได้มีกําหนดห้าปี 
ข้อ ๒ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  ในท้องที่ตําบลดอนขวาง  ตําบลอุทัยใหม่  ตําบลสะแกกรัง  

และตําบลนํ้าซึม  อําเภอเมืองอุทัยธานี  จังหวัดอุทัยธานี  ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ 
ข้อ ๓ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง

ในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณท่ีเก่ียวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ 
ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อม 
ในบริเวณแนวเขตตามข้อ  ๒  ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ข้อ ๔ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้
ประโยชน์ที่ดิน  โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับ 
และสอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยมี
สาระสําคัญดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนเมืองให้เป็นศูนย์กลางการบริหาร  การปกครอง  การศึกษา  
การคมนาคมขนส่ง  และศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจของจงัหวัดอุทัยธานี 

(๒) ส่งเสริมและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมให้สอดคล้องกับการขยายตัว 
ของชุมชนและระบบเศรษฐกิจ 

(๓) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
ให้เพียงพอและได้มาตรฐาน 
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(๔) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม  ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้

ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท  แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง  และรายการประกอบ
แผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๖ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนก
ประเภทท้ายกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๒๑  ที่กําหนดไว้เป็นสีเหลือง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 

(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๙  ที่กําหนดไว้เป็นสีส้ม  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง 

(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๖  ที่กําหนดไว้เป็นสีแดง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก 

(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  และหมายเลข  ๔.๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า 

(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕  ที่ กําหนดไว้ เป็นสี ม่วงอ่อน  ให้ เป็นที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ 

(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๑๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๙  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทท่ีโล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๑๑  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก   
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา 

(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๑๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันศาสนา 

(๑๐) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑  ถึงหมายเลข  ๑๐.๒๐  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ข้อ ๗ ที่ดินประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทน้ีในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
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(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) เลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า 
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๗) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด  อาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
(๘) โรงฆ่าสัตว์ 
(๙) กําจัดมูลฝอย 
(๑๐) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ําสะแกกรัง  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่าง 

ตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ําสะแกกรัง  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  
๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๘ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทน้ีในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) เลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า 
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๗) โรงฆ่าสัตว์ 
(๘) กําจัดมูลฝอย 
(๙) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
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การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ําสะแกกรัง  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่าง 
ตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ําสะแกกรัง  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  
๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๙ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อพาณิชยกรรม  การอยู่อาศัย  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทน้ีในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามัน  สถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  สถานีบริการน้ํามันประเภท  ก  

สถานีบริการน้ํามันประเภท  ข  สถานีบริการน้ํามันประเภท  ค  ลักษณะที่สอง  สถานีบริการน้ํามัน
ประเภท  จ  ลักษณะที่สอง  และสถานีบริการน้ํามันประเภท  ฉ  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  
เพื่อการจําหน่าย 

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) เลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า 
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ในบริเวณหมายเลข  ๓.๓ 
(๗) โรงฆ่าสัตว์ 
(๘) กําจดัมูลฝอย 
(๙) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ําสะแกกรัง  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่าง 

ตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ําสะแกกรัง  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  
๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณปูโภค 

ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม  
คลังสินค้า  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทน้ีในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๒) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๓) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 



หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๕๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

  

(๔) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก 
(๕) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา 
(๖) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนพิการ 
ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม 

ที่ประกอบกิจการในลักษณะโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวก 
ที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  โรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน  สถาบันราชการ  
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้
ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทน้ีในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) เลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า 
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๘) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด  อาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
(๙) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก 
(๑๐) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา 
(๑๑) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนพิการ   
ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม   

หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทน้ีในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 



หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๕๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

  

(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุ ก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ   
และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๙) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
(๑๐) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ําสะแกกรัง  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่าง 

ตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ําสะแกกรัง  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  
๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเฉพาะที่ดิน 
ซึ่งเป็นของรัฐ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  การอยู่อาศัย  เกษตรกรรม
หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานบําบัดน้ําเสียรวม 
(๒) เลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า 

ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 
(๓) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๔) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๕) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
(๖) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 
(๗) กําจัดมูลฝอย 
ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเก่ียวข้องกับ

การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 



หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๕๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

  

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง 
ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๕ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเก่ียวข้องกับ
การศาสนา  การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ําสะแกกรัง  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่าง 
ตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ําสะแกกรัง  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  
๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๖ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการของรัฐ  กิจการเก่ียวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ําสะแกกรัง  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่าง 
ตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ําสะแกกรัง  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  
๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๗ การใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย  ก  ๑  ถนนสาย  ก  ๒  ถนนสาย  ก  
๓  ถนนสาย  ข  ๑  ถนนสาย  ข  ๒  ถนนสาย  ข  ๓  ถนนสาย  ค  ถนนสาย  ง  ๑  ถนนสาย  ง  ๒  
ถนนสาย  ง  ๓  และถนนสาย  จ  ตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวง   
ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  นอกจากกิจการตามที่กําหนดดังต่อไปนี้ 

(ก) การสร้างถนนหรือเก่ียวข้องกับถนน  และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
(ข) การสร้างร้ัวหรือกําแพง 
(ค) เกษตรกรรมหรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๙  เมตร   

หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 
ข้อ ๑๘ ให้ผู้มีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการใน 

เขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๕  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจินดา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 
 



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช ได้ ได้ ได้
(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง หรือคลังสินค้า ได้
(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กล้วยไม้ หรือถั่วงอก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๑๑) การฟักไข่โดยใช้ตู้อบ ได้ ได้ ได้

๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ซึ่งมิใช่สัตว์น้ํา อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๒) การถนอมเนื้อสัตว์โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือ ได้ ได้ ได้ ได้
     เหือดแห้ง

๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ํา อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๒) การถนอมสัตว์น้ําโดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือ ได้ ได้ ได้ ได้
     เหือดแห้ง
(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากสัตว์น้ํา หนัง หรือไขมันสัตว์น้ํา ได้ ได้
(๕) การล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์น้ํา ได้ ได้

๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม้ และบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไม้โดยวิธีกวน ตากแห้ง ดอง หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง ได้ ได้ ได้ ได้

พ.ศ. ๒๕๕๘
บัญชีท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองอุทัยธานี 

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การสี ฝัด หรือขัดข้าว ได้ ได้
(๓) การป่นหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้ ได้
(๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้ ได้
(๖) การปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่ง ได้ ได้

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

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

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก้ ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไม้อัดเม็ด ได้ ได้
(๗) การเชื่อมหรือแช่อิ่มผลไม้หรือเปลือกผลไม้ หรือการเคลือบผลไม้หรือเปลือกผลไม้ด้วยน้ําตาล ได้ ได้ ได้
(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟี่ ได้ ได้ ได้
(๑๑) การทําไอศกรีม ได้ ได้ ได้

โรงงานจําพวกที่

๒

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้
(๗) การบดหรือป่นเครื่องเทศ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๘) การทําพริกป่น พริกไทยป่น หรือเครื่องแกง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด หรือย่อยน้ําแข็ง ได้ ได้ ได้
๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ น้ําอัดลม หรือน้ําแร่ อย่างใดอย่างหนึ่ง 

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําน้ําดื่ม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๒) การทําเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ได้ ได้
(๔) การทําน้ําแร่ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๒๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอซึ่งมิใช่เครื่องนุ่มห่ม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การทําผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอเป็นเครื่องใช้ในบ้าน ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๓) การทําผลิตภัณฑ์จากผ้าใบ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๔) การตบแต่งหรือเย็บปักถักร้อยสิ่งทอ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายซึ่งมิใช่รองเท้า อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การตัดหรือเย็บเครื่องนุ่มห่ม เข็มขัด ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ เนกไท หูกระต่าย ปลอกแขน ถุงมือ  ได้ ได้ ได้
     ถุงเท้าจากผ้า หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือวัสดุอื่น

๓

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
(๒) การทําหมวก ได้ ได้ ได้

๓๓ โรงงานผลิตรองเท้าหรือชิ้นส่วนของรองเท้าซึ่งมิได้ทําจากไม้ ยางอบแข็ง ยางอัดเข้ารูป หรือพลาสติกอัดเข้ารูป ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใช้จากไม้ไผ่ หวาย ฟาง อ้อ กก หรือผักตบชวา ได้ ได้ ได้
๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ

(๑) การพิมพ์ การทําแฟ้มเก็บเอกสาร การเย็บเล่ม ทําปก หรือตบแตง่สิ่งพิมพ์ ได้ ได้
(๒) การทําแม่พิมพ์โลหะ ได้

๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปั้นดินเผา หรือเครื่องดินเผา และรวมถึงการเตรียม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
วัสดุเพื่อการดังกล่าว

๕๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๓) การผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเข้าด้วยกัน ได้
     หรือการผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเข้ากับวัสดุอื่น

๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ ได้
(๑) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม ผลิตภัณฑ์ยิปซัม หรือผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์

๖๑ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใช้ที่ทําด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ดังกล่าว

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๔

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๖๒ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารที่ทําจากโลหะ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

หรือโลหะเป็นส่วนใหญ่ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งดังกล่าว
๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะสําหรับใช้ในการก่อสร้างหรือติดตั้ง อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๒) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร ได้ ได้ ได้ ได้

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

๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องกังหัน และรวมถึงส่วนประกอบ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
หรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์หรือเครื่องกังหันดังกล่าว

๖๙ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องคํานวณ เครื่องทําบัญชี เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
เครื่องจักรสําหรับใช้ในการคํานวณชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาล้อก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์
สําหรับปฏิบัติกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันหรืออุปกรณ์ (Digital or Analog Computers or Associated
Electronic Data Processing Equipment or Accessories) เครื่องรวมราคาของขาย (Cash Registers)
เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องชั่งซึ่งมิใช่เครื่องชั่งที่ใช้ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใช่
เครื่องอัดสําเนาด้วยการถ่ายภาพ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๕

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศหรือก๊าซ เครื่องเป่าลม ได้ ได้ ได้ ได้

เครื่องปรับหรือถ่ายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตู้เย็นหรือเครื่องประกอบตู้เย็น เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ
เครื่องล้าง ซัก ซักแห้ง หรือรีดผ้า เครื่องเย็บ เครื่องส่งกําลังกล เครื่องยก ปั้นจั่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน
รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ รถพ่วงสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรม รถยกซ้อนของ (Stackers) 
เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรมหรือสําหรับใช้ในบ้านแต่ผลิตภัณฑ์นั้นต้องไม่ใช้
พลังงานไฟฟ้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในลําดับที่ ๗๐ ได้ ได้ ได้ ได้
เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์ไฟฟ้า เครื่องกําเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงแรงไฟฟ้า เครื่องสับหรือบังคับไฟฟ้า
เครื่องใช้สําหรับแผงไฟฟ้า เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟ้า เครื่องส่งหรือจําหน่ายไฟฟ้า เครื่องสําหรับใช้บังคับไฟฟ้า
หรือเครื่องเชื่อมไฟฟ้า

๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องกระจายเสียง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
หรือบันทึกเสียง เครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องบันทึกคําบอก เครื่องบันทึกเสียงด้วยเทป เครื่องเล่น
หรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน์) แผ่นเสียง เทปแม่เหล็กที่ได้บันทึกเสียงแล้ว เครื่องโทรศัพท์
หรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไม่มีสาย เครื่องส่งวิทยุ เครื่องส่งโทรทัศน์ เครื่องรับส่งสัญญาณหรือจับสัญญาณ
เครื่องเรดาร์ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวข้อง (Semi - Conductor
or Related Sensitive Semi - Conductor Devices) คาปาซิเตอร์หรือคอนเดนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงที่
หรือเปลี่ยนแปลงได้ (Fixed or Variable Electronic Capacitors or Condensers) เครื่องหรือหลอด
เรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย์ และรวมถึงการผลิตอุปกรณ์
หรือชิ้นส่วนสําหรับใช้กับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว

๖

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๗๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
     หรือจักรยานสองล้อ
(๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สําหรับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ ได้ ได้ ได้ ได้

๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรอืซ่อมแซมล้อเลื่อนที่ขับเคลื่อนด้วยแรงคนหรือสัตว์ซึ่งมิใช่จักรยาน ได้ ได้ ได้ ได้
และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๘๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องทดลองหรืออุปกรณ์ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
     ที่ใช้ในการชั่ง ตวง วัด หรือบังคับควบคุม

๘๓ โรงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือชิ้นส่วนของนาฬิกาหรือเครื่องวัดเวลา ได้ ได้ ได้ ได้
๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณี อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้
(๑) การทําเครื่องประดับโดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๒) การทําเครื่องใช้ด้วยทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหล่ทอง หรือโลหะที่มีค่า ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๓) การตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๗

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเล่น เครื่องมือ หรือเครื่องใช้ที่มิได้ระบุไว้ในลําดับอื่น

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๔) การทําร่ม ไม้ถือขนนก ดอกไม้เทียม ซิป กระดุม ไม้กวาด แปรง ตะเกียง โป๊ะตะเกียงหรือไฟฟ้า ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
     กล้องสูบยาหรือกล้องบุหรี่ ก้นกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก
(๕) การทําป้าย ตรา เครื่องหมาย ป้ายติดของ หรือเครื่องโฆษณาสินค้า ตราโลหะหรือยาง แม่พิมพ์ลายฉลุ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
     (Stencils)

๙๑ โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การบรรจุสินค้าทั่วไป ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

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

หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว ได้ ได้
(๒) การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว ได้ ได้
(๔) การล้างหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ได้ ได้ ได้

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

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๘



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๙๗ โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ที่มิได้ระบุการซ่อมไว้ในลําดับใด ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแต่งหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบ 

ของผลิตภัณฑ์โดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๓) การลงรักหรือการประดับตบแต่งด้วยแก้ว กระจก มุก ทอง หรืออัญมณี ได้ ได้ ได้

หมายเหต ุ         ลําดับที่               หมายถึง     ลําดับที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
                      ได้                     หมายถึง     สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
                      โรงงานจําพวกที่    หมายถึง     จําพวกโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

๙

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
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ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองชาง



รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิตามท่ีไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมเมืองอุทัยธาน ี

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนท่ีดินตามท่ีไดจําแนกประเภท
ทายกฎกระทรวง  ตามที่กําหนดไวในขอ  ๖  คือ 

๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๒๑  ที่กําหนดไวเปนสีเหลือง  ใหเปนท่ีดิน
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๑.๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสวนบุคคล 
   ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสวนบุคคล 
   ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓  ฟากเหนือ  ถนน

สาธารณะไมปรากฏช่ือ  ฟากตะวันออกและฟากเหนือ  และถนนสวนบุคคล  ฟากเหนือ 
   ดานตะวันตก   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๒๐  ฟากตะวันออก 
 ๑.๒ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 
   ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๒๐  ฟากตะวันตก 
   ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๒๑  ฟากเหนือ 
   ดานตะวันตก จดตํารวจภูธรจังหวัดอุทัยธาน ี หนวยปฏิบัติการพิเศษตํารวจภูธร

จังหวัดอุทัยธานี  และบริเวณเขาสะแกกรัง 
 ๑.๓ ดานเหนือ จดถนนสวนบุคคล  ฟากใต  และถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ  

ฟากใต 
   ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓  ฟากตะวันตก 
   ดานใต จดถนนสาย  ง  ๑  ฟากเหนือ 
   ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๒๐  ฟากตะวันออก 
 ๑.๔ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓  ฟากใต 
   ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสวนบุคคล 
   ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 
   ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  และโรงเรียน

อุทัยวิทยาคม 
 ๑.๕ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๒๑  ฟากใต 
   ดานตะวันออก จดถนนรักการดี  ฟากตะวันตก 
   ดานใต จดสนามกีฬาจังหวัดอุทัยธานี 
   ดานตะวันตก จดแขวงการทางอุทัยธานี 
 ๑.๖ ดานเหนือ จดถนนสาย  ง  ๑  ฟากใต 



 

๒ 

   ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓  ฟากตะวันตก  และ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุทัยธานี 

   ดานใต จดถนนสาย  ง  ๒  ฟากเหนือ 
   ดานตะวันตก จดถนนรักการดี  ฟากตะวันออก 
 ๑.๗ ดานเหนือ จด เส น ตั้ ง ฉ า กกั บทา งหลว งแผ น ดิ นหมาย เ ลข   ๓๓๓   

ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓  เปนระยะ  ๒๐๐  เมตร  และถนน
สาธารณะไมปรากฏช่ือ  ฟากตะวันออกและฟากใต 

   ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะ 
ไมปรากฏชื่อ  และแมน้ําสะแกกรัง  ฝงตะวันตก 

   ดานใต จดคลองลึก  ฝงเหนือ  และเขตจําหนายน้ําประปาหนองขาหยาง  
การประปาอุทัยธานี  การประปาสวนภูมิภาค 

   ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันออกและฟากเหนือ  และ 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓  ฟากตะวันออก 

   ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๒  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  และบริเวณ
หมายเลข  ๙.๓  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 

 ๑.๘ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากใต 
   ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันตก 
   ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๑ 
   ดานตะวันตก จดถนนศรี เมือง  ฟากตะวันออก  และทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๓๓๓  ฟากตะวันออก 
 ๑.๙ ดานเหนือ จดสนามกีฬาจังหวัดอุทัยธานี 
   ดานตะวันออก จดถนนรักการดี  ฟากตะวันตก  และถนนสาย  จ  ฟากตะวันตก 
   ดานใต จดโรงพยาบาลอุทัยธานี  กระทรวงสาธารณสุข 
   ดานตะวันตก จดบริเวณเขาสะแกกรัง 
 ๑.๑๐ ดานเหนือ จดถนนสาย  ง  ๒  ฟากใต 
   ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓  ฟากตะวันตก 
   ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนรักการดี 
 ๑.๑๑ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต   

ทางหลวงชนบท  อน.  ๓๑๕๕  ฟากตะวันตก  วัดสังกัสรัตนคีรี  โรงเรียนวัดสังกัสรัตนคีรี  และถนนทาชาง  
ฟากใต 

   ดานตะวันออก จดถนนรักการดี  ฟากตะวันตก 
   ดานใต จดถนนรักการดี  ฟากเหนือ  และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  

ฟากเหนือ 



 

๓ 

   ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  และเสนขนาน
ระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  อน.  ๓๑๕๕ 

 ๑.๑๒ ดานเหนือ จดโรงพยาบาลอุทัยธานี  กระทรวงสาธารณสุข 
   ดานตะวันออก จดถนนสาย  จ  ฟากตะวันตก 
   ดานใต จดถนนทาชาง  ฟากเหนือ 
   ดานตะวันตก จดโรงเรียนพุทธมงคลวิทยา 
 ๑.๑๓ ดานตะวันออก จดโรงเรียนพุทธมงคลวิทยา 
   ดานใต จดถนนทาชาง  ฟากเหนือ 
   ดานตะวันตก จดวัดสังกัสรัตนคีรี 
 ๑.๑๔ ดานเหนือ จดถนนพิบูลยศิริ  ฟากใตและฟากตะวันตก 
   ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันตก 
   ดานใต จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากเหนือ 
   ดานตะวันตก จดถนนพิบูลยศิริ  ฟากตะวันออก 
 ๑.๑๕ ดานเหนือ จดถนนสาย  ค  ฟากตะวันตก 
   ดานตะวันออก จดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี  (เบญจมราชูทิศ)  หองสมุดประชาชน  ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่  
อน  ๕๙  องคการบริหารสวนจังหวัดอุทัยธานี  ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี  ศาลจังหวัดอุทัยธานี  สถานี
ตํารวจภูธรเมืองอุทัยธานี  เรือนจําจังหวัดอุทัยธานี  อาคารสํานักงานเหลากาชาดจังหวัดอุทัยธานี  
สํานักงานสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอุทัยธานี  และท่ีราชพัสดุ
แปลงหมายเลขทะเบียนท่ี  อน  ๕๓  ที่  อน  ๕๕  และที่  อน  ๕๖ 

   ดานใต จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากเหนือ 
   ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันออก 
 ๑.๑๖ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากใต 
   ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากตะวันตก 
   ดานใต จดถนนบริรักษ  ฟากเหนือ 
   ดานตะวันตก จดถนนบัวแกว  ฟากตะวันออก  และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  

ฟากตะวันออก 
 ๑.๑๗ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากใต 
   ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันตก 
   ดานใต จดถนนบริรักษ  ฟากเหนือ 
   ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากตะวันออก 
 ๑.๑๘ ดานเหนือ จดถนนบริรักษ  ฟากใต 
   ดานตะวันออก จดวัดอมฤตวารี  (หนองน้ําคัน)  เสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  

กับศูนยกลางถนนบริรักษ  และถนนขางวัดอมฤตวารี  ฟากตะวันตก 



 

๔ 

   ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  และเสนตั้งฉากกับ
ถนนรักการดี  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนบริรักษบรรจบกับถนนรักการดี  ไปทางทิศตะวันตก
เฉียงใต  ตามแนวถนนรักการดี  เปนระยะ  ๓๐๐  เมตร 

   ดานตะวันตก จดถนนรักการดี  ฟากตะวันออก 
 ๑.๑๙ ดานเหนือ จดถนนบริรักษ  ฟากใต 
   ดานตะวันออก จดแมน้ําสะแกกรัง  ฝงตะวันตก 
   ดานใต จดคลองทาโพ  ฝงเหนือ 
   ดานตะวันตก จดสวนสาธารณะ  ๑๕  ทศวรรษ  เมืองอุทัยใหม  จังหวัด

อุทัยธานี  เฉลิมพระเกียรติฯ 
 ๑.๒๐ ดานเหนือ จดถนนบริรักษ  ฟากใต 
   ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๖๕  ฟากตะวันตก 
   ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนบริรักษ 
   ดานตะวันตก จดวัดอมฤตวารี  (หนองน้ําคัน) 
 ๑.๒๑ ดานเหนือ จดคลองทาโพ  ฝงใต 
   ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๖๕  ฟากตะวันตก 
   ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๘๓  ฟากเหนือ 
   ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๓๒๖๕ 
๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๙  ที่กําหนดไวเปนสีสม  ใหเปนที่ดินประเภท  

ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง  มีรายการดังตอไปนี้ 
 ๒.๑ ดานตะวันออก จดถนนศรีเมือง  ฟากตะวันตก  และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  

ฟากตะวันตก 
   ดานใต จดถนนเติบศิริ  ฟากเหนือ 
   ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓  ฟากตะวันออก 
 ๒.๒ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กันศูนยกลางถนนสาย  ข  ๑ 
   ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันตก  และโรงเรียนชุมชนเทศบาล

วัดธรรมโศภิต  (เทศบาล  ๒) 
   ดานใต จดถนนสาย  ง  ๓  ฟากเหนือ  และถนนสวนบุคคล  ฟากเหนือ 
   ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  และถนนศรีเมือง  

ฟากตะวันออก 
 ๒.๓ ดานเหนือ จดคลองลึก  ฝงใต 
   ดานตะวันออก จดแมน้ําสะแกกรัง  ฝงตะวันตก 
   ดานใต จดวัดธรรมโศภิต 
   ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันออก 
 ๒.๔ ดานเหนือ จดถนนเติบศิริ  ฟากใต 



 

๕ 

   ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  เสนขนานระยะ  
๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนเติบศิริ  โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปฏฐาราม  (เทศบาล  ๓)   
วัดมณีสถิตกปฏฐาราม  และถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันตก 

   ดานใต จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากเหนือ 
   ดานตะวันตก จดถนนสาย  จ  ฟากตะวันออก  ท่ีราชพัสดุแปลงหมายเลข

ทะเบียนที่  อน  ๖๗  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓  ฟากตะวันออก 
 ๒.๕ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 
   ดานตะวันออก จดแมน้ําสะแกกรัง  ฝงตะวันตก 
   ดานใต จดท่ีราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่  อน  ๕๘  และสวนลาน

สุพรรณิการ 
   ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ฟากตะวันออก  และวัดพิชัยปุรณาราม 
 ๒.๖ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากใต 
   ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ฟากตะวันตก  ถนนพิบูลยศิริ  ฟากเหนือ   

วัดพิชัยปุรณาราม  สํานักงานเทศบาลเมืองอุทัยธานี  การประปาเทศบาลเมืองอุทัยธานี  และศูนยเยาวชน
เทศบาลเมืองอุทัยธานี  และถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันตก 

   ดานใต จดถนนพิบูลยศิริ  ฟากเหนือ 
   ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันออก 
   ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๙.๙  ท่ีกําหนดไวเปนสีเทาออน  และบริเวณหมายเลข  

๑๐.๑๑  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 
 ๒.๗ ดานเหนือ จดถนนณรงควิถี  ฟากใต 
   ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากตะวันตก 
   ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันออก 
 ๒.๘ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากใต 
   ดานตะวันออก จดท่ีวาการอําเภอเมืองอุทัยธานี  โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี  

และถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันตก 
   ดานใต จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากเหนือ 
   ดานตะวันตก จดถนนรักการดี  ฟากตะวันออก 
 ๒.๙ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากใต  และถนนสาย  ข  ๑  ฟากใต 
   ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  และถนนบัวแกว  

ฟากตะวันตก 
   ดานใต จดโรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดอมฤตวารี  (เทศบาล  ๔)  และถนน

บริรักษ  ฟากเหนือ 
   ดานตะวันตก   จดถนนรักการดี  ฟากตะวันออก 
๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๖  ที่กําหนดไวเปนสีแดง  ใหเปนที่ดิน

ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก  มีรายการดังตอไปนี้ 



 

๖ 

 ๓.๑ ดานเหนือ จดโรงเรียนอุทัยวิทยาคม 
   ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 
   ดานใต จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓  ฟากตะวันออก   

ที่จุดซึ่งหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓  ไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต  ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓  เปนระยะ  ๒๐๐  เมตร 

   ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓  ฟากตะวันออก 
 ๓.๒ ดานเหนือ จดถนนสวนบุคคล  ฟากใต  และถนนสาย  ง  ๓  ฟากใต 
   ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันตก 
   ดานใต จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากเหนือ  และถนนเติบศิริ  ฟากเหนือ 
   ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  และสถานีขนสง

ผูโดยสารจังหวัดอุทัยธานี   
 ๓.๓ ดานเหนือ จดวัดธรรมโศภิต 
   ดานตะวันออก จดแมน้ําสะแกกรัง  ฝงตะวันตก 
   ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 
   ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ฟากตะวันออก 
 ๓.๔ ดานเหนือ จดถนนเติบศิริ  ฟากใต 
   ดานตะวันออก จดสวนเฉลิมพระเก ียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอ ยู ห ัว  

เฉลิมพระชนมพรรษา  ๘๐  พรรษา 
   ดานใต จดโรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปฏฐาราม  (เทศบาล  ๓)  

และเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนเติบศิริ 
   ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 
 ๓.๕ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันออก  และถนนสาย  ข  ๑  ฟากใต 
   ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ฟากตะวันตก 
   ดานใต จดถนนทาชาง  ฟากเหนือ 
   ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันออก  สวนสาธารณะเทศบาล 

เมืองอุทัยธานี  (สวนหนาวัดทุงแกว)  และถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันออก 
 ๓.๖ ดานเหนือ จดถนนทาชาง  ฟากใต 
   ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ฟากตะวันตก 
   ดานใต จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากตะวันตก  วัดใหมจันทราราม  วัดหลวง

ราชาวาส  โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส  (เทศบาล  ๑)  และถนนณรงควิถี  ฟากเหนือ 
   ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันออก 
๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  และหมายเลข  ๔.๒  ท่ีกําหนดไวเปนสีมวง  ใหเปนที่ดิน

ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา  มีรายการดังตอไปนี้ 
 ๔.๑ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 



 

๗ 

   ดานตะวันออก   จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําสะแกกรัง   
ฝงตะวันตก 

   ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๔๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๓๒๖๕ 

  ๔.๒   ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๒๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๓๑๘๓  และสํานักงานสหกรณจังหวัดอุทัยธานี   

   ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๔๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๓๒๖๕ 

   ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  
ซึ่งเปนเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๖๕  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวง
แผนดินหมายเลข  ๓๑๘๓  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๖๕  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๖๕  เปนระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร 

   ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๓๒๖๕ 

๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕  ที่กําหนดไวเปนสีมวงออน  ใหเปนท่ีดินประเภทอุตสาหกรรม
เฉพาะกิจ  มีรายการดังตอไปนี้ 

   ดานเหนือ จดถนนสาย  ง  ๒  ฟากใต 
   ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนรักการดี 
   ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓  ฟากเหนือ 
   ดานตะวันตก จดถนนรักการดี  ฟากตะวันออก 
๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๑๔  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียว  ใหเปนที่ดิน

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 
 ๖.๑ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนอื  ซึ่งเปนเสนตั้งฉากกับทางหลวง

แผนดินหมายเลข  ๓๒๒๐  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๒๑  บรรจบกับ
ถนนรักการดี  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ตามแนวถนนรักการดีและทางหลวงแผนดินหมายเลข  
๓๒๒๐  เปนระยะ  ๑,๔๐๐  เมตร 

   ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๒๐  ฟากตะวันตก 
   ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  และทางหลวง

แผนดินหมายเลข  ๓๒๒๑  ฟากเหนือ 
   ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่ ง เปนเสนตรงที่ 

ตอตรงจากเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนตั้งฉากกับทางหลวง
แผนดินหมายเลข  ๓๒๒๐  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๒๑  บรรจบ
กับถนนรักการดี  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ตามแนวถนนรักการดีและทางหลวงแผนดินหมายเลข  
๓๒๒๐  เปนระยะ  ๑,๔๐๐  เมตร 



 

๘ 

 ๖.๒ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนอื  ซึ่งเปนเสนตั้งฉากกับทางหลวง
แผนดินหมายเลข  ๓๒๒๐  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๒๑  
บรรจบกับถนนรักการดี  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ตามแนวถนนรักการดีและทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๓๒๒๐  เปนระยะ  ๑,๔๐๐  เมตร 

   ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนคลองระแวง   
ฝงตะวันตก 

   ดานใต   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓  ฟากเหนือ  และเสนขนาน
ระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสวนบุคคล 

   ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๒๐  ฟากตะวันออก 
 ๖.๓ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๒๑  ฟากใต 
   ดานตะวันออก จดบริเวณเขาสะแกกรัง  ศูนยเครื่องจักรกลองคการบริหาร 

สวนจังหวัดอุทัยธานี  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  ทางหลวงชนบท  อน.  ๓๑๕๕   
ฟากตะวันตก  ถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ  ฟากเหนือ  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทาง
หลวงชนบท  อน.  ๓๑๕๕  และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

   ดานใต จดถนนรักการดี  ฟากเหนือ  และคลองทาโพ  ฝงตะวันออกและ
ฝงเหนือ 

   ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  
๔๐  เมตร  กับริมฝงคลองทาโพ  ฝงเหนือ  เสนตรงท่ีลากจากเสนขนานระยะ  ๔๐  เมตร  กับริมฝง 
คลองทาโพ  ฝงเหนือ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร   
กับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  และเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ 

   ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๙.๒  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 
 ๖.๔ ดานเหนือ   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓  ฟากใต 
   ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนคลองระแวง   

ฝงตะวันตก 
   ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะไม

ปรากฏชื่อ  ถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ  ฟากใต  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนน
สวนบุคคล 

 ๖.๕ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเขตเทศบาล 
เมืองอุทัยธานี  ระหวางหลักเขตที่  ๘  กับหลักเขตที่  ๙ 

   ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเขตเทศบาล 
เมืองอุทัยธานี  ระหวางหลักเขตที่  ๙  กับหลักเขตที่  ๑๐  และวัดอุโปสถาราม 

   ดานใต จดทางหลวงชนบท  อน.  ๕๐๐๒  ฟากเหนือ 
   ดานตะวันตก จดแมน้ําสะแกกรัง  ฝงตะวันออก  และวัดอุโปสถาราม 
 ๖.๖ ดานเหนือ จดคลองทาโพ  ฝงใต 
 



 

๙ 

   ดานตะวันออก จดคลองทาโพ  ฝงตะวันตก 
   ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓  ฟากเหนือ  และสํานักงาน

การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี 
   ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนคลองสงน้ํา   

ฝงตะวันออก 
 ๖.๗ ดานเหนือ จดทางหลวงชนบท  อน.  ๕๐๐๒  ฟากใต 
   ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเขตเทศบาล 

เมืองอุทัยธานี  ระหวางหลักเขตที่  ๙  กับหลักเขตที่  ๑๐ 
   ดานใต จดคลองผีเผา  ฝงเหนือ 
   ดานตะวันตก จดแมน้ําสะแกกรัง  ฝงตะวันออก 
 ๖.๘ ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากกับถนนรักการดี  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งหาง 

จากถนนบริรักษบรรจบกับถนนรักการดี  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ตามแนวถนนรักการดี  เปนระยะ  
๓๐๐  เมตร  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต  ถนนขางวัดอมฤตวารี  ฟากตะวันออก  เสนขนานระยะ  
๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนบริรักษ  วัดอมฤตวารี  (หนองน้ําคัน)  และเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  
กับศูนยกลางถนนบริรักษ 

   ดานใต จดคลองทาโพ  ฝงเหนือ  และท่ีราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน
ที่  อน  ๕๒ 

   ดานตะวันตก จดถนนรักการดี  ฟากตะวันออก 
 ๖.๙ ดานเหนือ จดคลองทาโพ  ฝงใต 
   ดานตะวันออก จดแมน้ําสะแกกรัง  ฝงตะวันตก 
   ดานใต จดสํานักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี 
   ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๖๕  ฟากตะวันออก  

วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี  และโรงเรียนชุมชนเทศบาลบานปากกะบาด  (เทศบาล  ๕) 
   ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ที่กําหนดไวเปนสีมวง 
 ๖.๑๐ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓  ฟากใต  คลองทาโพ   

ฝงใต  และสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี 
   ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๓๒๖๕ 
   ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๘๓  ฟากเหนือ  แนวเขต 

ผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนบริรักษ  และเสนขนานระยะ  
๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓ 

   ดานตะวันตก จดท่ีราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่  อน  ๒๗๒ 
 ๖.๑๑ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓  ฟากใต 
   ดานตะวันออก จดท่ีราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่  อน  ๒๗๒ 



 

๑๐ 

   ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมด านใต   ซึ่ ง เปนเสนขนานระยะ   
๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓ 

   ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนคลองสงน้ํา   
ฝงตะวันออก 

 ๖.๑๒ ดานเหนือ จดคลองผีเผา  ฝงใต 
   ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  

๔๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําสะแกกรัง  ฝงตะวันออก  และวัดภูมิธรรม 
   ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนตั้งฉากกับทางหลวง

แผนดินหมายเลข  ๓๒๖๕  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๘๓  
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๖๕  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ตามแนวทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๓๒๖๕  เปนระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร 

   ดานตะวันตก จดแมน้ําสะแกกรัง  ฝงตะวันออก  และวัดภูมิธรรม 
 ๖.๑๓ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๘๓  ฟากใต 
   ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๖๕  ฟากตะวันตก  และ

สํานักงานสหกรณจังหวัดอุทัยธานี 
   ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนตั้งฉากกับทางหลวง

แผนดินหมายเลข  ๓๒๖๕  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๘๓  บรรจบ
กับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๖๕  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  
๓๒๖๕  เปนระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร 

   ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๖๕  และเสนตรงที่ลากจากเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร   
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๖๕  ไปทางทิศตะวันตก  จนบรรจบกับเสนขนานระยะ  
๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนบริรักษ 

   ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๔.๒  ที่กําหนดไวเปนสีมวง 
 ๖.๑๔ ดานเหนือ จดสํานักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี 
   ดานตะวันออก   จดแมน้ําสะแกกรัง  ฝงตะวันตก 
   ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนตั้งฉากกับทางหลวง

แผนดินหมายเลข  ๓๒๖๕  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๘๓  
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๖๕  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ตามแนวทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๓๒๖๕  เปนระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร 

   ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๖๕  ฟากตะวันออก  และ
โรงเรียนบานภูมิธรรม 

๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๙  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออน  ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๗.๑  บริเวณเขาสะแกกรัง 



 

๑๑ 

   ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑  และหมายเลข  ๑๐.๒  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 
 ๗.๒  สนามกีฬาจังหวัดอุทัยธานี 
 ๗.๓  สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  เฉลิมพระชนมพรรษา  ๘๐  พรรษา 
 ๗.๔  สวนสาธารณะเทศบาลเมืองอุทัยธานี  (สวนหนาวัดทุงแกว) 
 ๗.๕  ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนท่ี  อน  ๖๗ 
 ๗.๖  สวนสาธารณะ  ร.ศ.  ๒๐๐  ป 
 ๗.๗  ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนท่ี  อน  ๕๘  และสวนลานสุพรรณิการ 
 ๗.๘  ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนท่ี  อน  ๔๗ 
 ๗.๙  สวนสาธารณะ  ๑๕  ทศวรรษ  เมืองอุทัยใหม  จังหวัดอุทัยธานี  เฉลิมพระเกียรติฯ 
๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๑๑  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  ใหเปน

ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  มีรายการดังตอไปนี้ 
 ๘.๑  โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 
 ๘.๒  โรงเรียนบานเนินตูม 
 ๘.๓  โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดธรรมโศภิต  (เทศบาล  ๒) 
 ๘.๔  โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปฏฐาราม  (เทศบาล  ๓) 
 ๘.๕  โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส  (เทศบาล  ๑) 
 ๘.๖  โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา 
 ๘.๗  โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 
 ๘.๘  โรงเรียนวัดสังกัสรัตนคีรี 
 ๘.๙  โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดอมฤตวารี  (เทศบาล  ๔) 
 ๘.๑๐  วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี  และโรงเรียนชุมชนเทศบาลบานปากกะบาด  (เทศบาล  ๕) 
 ๘.๑๑  โรงเรียนบานภูมิธรรม 
๙. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๑๓  ท่ีกําหนดไวเปนสีเทาออน  ใหเปนท่ีดิน

ประเภทสถาบันศาสนา  มีรายการดังตอไปนี้ 
 ๙.๑  อนุสาวรียสถาน 
 ๙.๒  วัดดอนขวาง 
 ๙.๓  วัดเนินตูม 
 ๙.๔  วัดธรรมโศภิต 
 ๙.๕  วัดมณีสถิตกปฏฐาราม 
 ๙.๖  วัดอุโปสถาราม 
 ๙.๗  วัดหลวงราชาวาส 
 ๙.๘  วัดใหมจันทราราม 
 ๙.๙  วัดธรรมโฆษก 
 ๙.๑๐  วัดสังกัสรัตนคีรี 
 ๙.๑๑  วัดพิชัยปุรณาราม 



 

๑๒ 

 ๙.๑๒  วัดอมฤตวารี  (หนองน้ําคัน) 
 ๙.๑๓  วัดภูมิธรรม 

๑๐. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑  ถึงหมายเลข  ๑๐.๒๐  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน  ใหเปนท่ีดิน
ประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๑๐.๑  สถานีวิทยุ  ๙๓๔  สนภ.๑  หนวยบัญชาการทหารพัฒนา  กองบัญชาการทหารสูงสุด 
 ๑๐.๒  กองรอยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุทัยธานี  ที่  ๑ 
 ๑๐.๓  ตํารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี  และหนวยปฏิบัติการพิเศษตํารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี 
 ๑๐.๔  แขวงการทางอุทัยธานี 
 ๑๐.๕  ศูนยเครื่องจักรกลองคการบริหารสวนจังหวัดอุทัยธานี 
 ๑๐.๖  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุทัยธานี 
 ๑๐.๗  เขตจําหนายน้ําประปาหนองขาหยาง  การประปาอุทัยธานี  การประปาสวนภูมิภาค 
 ๑๐.๘  สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดอุทัยธานี 
 ๑๐.๙  โรงพยาบาลอุทัยธานี  กระทรวงสาธารณสุข 
 ๑๐.๑๐  ที่วาการอําเภอเมืองอุทัยธานี 
 ๑๐.๑๑  อาคารศูนยบริการตอนใน  จังหวัดอุทัยธานี  บริษัท  ทศท  คอรปอเรชั่น  จํากัด  

(มหาชน) 
 ๑๐.๑๒  สํานักงานเทศบาลเมืองอุทัยธานี  การประปาเทศบาลเมืองอุทัยธานี  และศูนยเยาวชน

เทศบาลเมืองอุทัยธานี 
 ๑๐.๑๓  สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

จังหวัดอุทัยธานี  (เบญจมราชูทิศ)  หองสมุดประชาชน  ท่ีราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่  อน  ๕๙  
องคการบริหารสวนจังหวัดอุทัยธานี  ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี  ศาลจังหวัดอุทัยธานี  สถานีตํารวจภูธร
เมืองอุทัยธานี  เรือนจําจังหวัดอุทัยธานี  อาคารสํานักงานเหลากาชาดจังหวัดอุทัยธานี  สํานักงานสงเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอุทัยธานี  และที่ราชพัสดุแปลงหมายเลข
ทะเบียนที่  อน  ๕๓  ที่  อน  ๕๕  และที่  อน  ๕๖ 

 ๑๐.๑๔  สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี  และสํานักงานวัฒนธรรม 
จังหวัดอุทัยธานี 

 ๑๐.๑๕  สํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี 
 ๑๐.๑๖  ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนท่ี  อน  ๕๒ 
 ๑๐.๑๗  สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี 
 ๑๐.๑๘  ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนท่ี  อน  ๒๗๒ 
 ๑๐.๑๙  สํานักงานสหกรณจังหวัดอุทัยธานี 
 ๑๐.๒๐  สํานักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี 
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รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมเมืองอุทัยธาน ี

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง  แบงเปน  ๕  ขนาด  คือ 

๑. ถนนแบบ  ก  ขนาดเขตทาง  ๑๒.๐๐  เมตร  มีจํานวน  ๓  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ก  ๑  เปนถนนเดมิกาํหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนศรีน้ําซมึ  และถนนณรงควถิ ี 

เริ่มตนจากถนนวงศาโรจน  (ถนนสาย  ข  ๑)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ตามแนวถนนเดิม   

จนบรรจบกับถนนศรีอุทัย  (ถนนสาย  ค) 

 ถนนสาย  ก  ๒  เปนถนนเดมิกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนบูรพาภิผล  เริ่มตนจากถนน

วงศาโรจน  (ถนนสาย  ข  ๑)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนน 

ศรีอุทัย  (ถนนสาย  ค) 

 ถนนสาย  ก  ๓  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนจิวานุพันธ  เริ่มตนจากถนน

วงศาโรจน  (ถนนสาย  ข  ๑)  ไปทางทิศใต  ตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนบริรักษ 

๒. ถนนแบบ  ข  ขนาดเขตทาง  ๑๔.๐๐  เมตร  มีจํานวน  ๓  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ข  ๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนศรีอุทัย  ถนนศรีอุทัย 

ซอย  ๒  ถนนมณีรัตน  ถนนขางวัดทุงแกว  และถนนวงศาโรจน  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  

๓๓๓  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตและทิศใต  ตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนบริรักษ 

 ถนนสาย  ข  ๒  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนทาชาง  เริ่มตนจากถนน 

รักการดี  (ถนนสาย  จ)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนขางวัด 

ทุงแกว  (ถนนสาย  ข  ๑) 

 ถนนสาย  ข  ๓  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนศรีน้ําซึม  เริ่มตนจากถนน

รักการดี  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนวงศาโรจน  (ถนนสาย  ข  ๑) 

๓. ถนนแบบ  ค  ขนาดเขตทาง  ๑๖.๐๐  เมตร  มีจํานวน  ๑  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ค  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนศรีอุทัย  เริ่มตนจาก  ถนน 

ศรีอุทัยซอย  ๒  (ถนนสาย  ข  ๑)  บรรจบกับถนนศรีอุทัย  (ถนนสาย  ข  ๑)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  

ตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนบริรักษ 



 

๒ 

๔. ถนนแบบ  ง  ขนาดเขตทาง  ๒๐.๐๐  เมตร  มีจํานวน  ๓  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ง  ๑  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากบริเวณท่ีทางหลวง

แผนดินหมายเลข  ๓๒๒๑  บรรจบกับถนนรักการดี  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ   

๗๐๐  เมตร  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓  ที่บริเวณถนนศรีอุทัย  (ถนนสาย  ข  ๑)  

บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓ 

 ถนนสาย  ง  ๒  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนชนกนารถ  เริ่มตนจากถนน

รักการดี  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓  

  ถนนสาย  ง  ๓  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  เริ่มตนจากถนนศรีเมือง  

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนศรีอุทัย  (ถนนสาย  ข  ๑) 

๕. ถนนแบบ  จ  ขนาดเขตทาง  ๓๐.๐๐  เมตร  มีจํานวน  ๑  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  จ  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนรักการดี  เริ่มตนจากบริเวณ 

ที่ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓  บรรจบกับถนนรักการดี  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ตามแนว 

ถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนทาชาง  (ถนนสาย  ข  ๒)   



หน้า   ๒๓ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๕๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่สมควรกําหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  
ในท้องที่ตําบลดอนขวาง  ตําบลอุทัยใหม่  ตําบลสะแกกรัง  และตําบลนํ้าซึม  อําเภอเมืองอุทัยธานี  จังหวัดอุทัยธานี  
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เก่ียวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อม  
ทั้งน้ี  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง  และโดยที่มาตรา  ๒๖  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  
พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  บัญญัติว่า  การใช้บังคับ
ผังเมืองรวมให้กระทําโดยกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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