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กฎกระทรวง 

ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนหนองขาหย่าง  จังหวัดอุทัยธานี 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  และ
มาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ .ศ .  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  ในท้องที่ตําบลหนองขาหย่าง  อําเภอหนองขาหย่าง  จังหวัด
อุทัยธานี  ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๒ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เก่ียวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  
การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อม  ในบริเวณแนวเขต
ตามข้อ  ๑  ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ   

ข้อ ๓ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับและสอดคล้องกับ 
การขยายตัวของชุมชนในอนาคต  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยมีสาระสําคัญ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนหนองขาหย่างให้เป็นศูนย์กลางด้านการบริหารและการปกครอง  
ของอําเภอหนองขาหย่าง 

(๒) ส่งเสริมและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย  พาณิชยกรรม  และการบริการ  ให้สอดคล้องกับ
โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน 

(๓) ส่งเสริมและพัฒนาด้านเกษตรกรรมและบริการทางการเกษตร 
(๔) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอ

และได้มาตรฐาน 
(๕) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงสภาพที่สมบูรณ์และยั่งยืน   
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ข้อ ๔ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม  ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท  แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง  และรายการประกอบแผนผัง
ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท
ท้ายกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๘  ที่กําหนดไว้เป็นสีเหลือง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 

(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีส้ม  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง 

(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีแดง  ให้เป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรม
และที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก 

(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๑๘  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันการศึกษา 

(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันศาสนา 

(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ข้อ ๖ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  สถาบันราชการ  
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้
ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทน้ีในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิดและจําพวก 

ที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(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 
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(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๙) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
(๑๐) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์ 
(๑๑) สนามแข่งรถ 
(๑๒) สนามแข่งม้า 
(๑๓) สนามยิงปืน 
(๑๔) กําจัดมูลฝอย 
(๑๕) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสด ุ
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓๓  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง

ไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 
ข้อ ๗ ที่ดินประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  

สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทน้ีในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิดและจําพวก 

ที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(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) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่   
(๘) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์ 
(๙) กําจัดมูลฝอย 
(๑๐) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
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การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓๓  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง
ไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 

ข้อ ๘ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อพาณิชยกรรม  การอยู่อาศัย  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทน้ีในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิดและ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๒) คลังน้ํามัน  สถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  สถานีบริการน้ํามันประเภท  ก  

สถานีบริการน้ํามันประเภท  ข  สถานีบริการน้ํามันประเภท  ค  ลักษณะที่สอง  สถานีบริการน้ํามันประเภท  จ  
ลักษณะที่สอง  และสถานีบริการน้ํามันประเภท  ฉ  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   
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) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) กําจัดมูลฝอย 
(๘) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓๓  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง

ไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 
ข้อ ๙ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ให้ ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทน้ีในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด 

และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 



หน้า   ๒๙ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๔๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มิถุนายน   ๒๕๖๑ 
 

  

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๗) จัดสรรที่ดนิเพื่อการอยู่อาศัย 
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๙) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
(๑๐) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรือหอพัก 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓๓  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง

ไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง 

ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเก่ียวข้องกับ
การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓๓  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง
ไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 

ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเก่ียวข้องกับ
การศาสนา  การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓๓  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง
ไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 

ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการของรัฐ  กิจการเก่ียวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓๓  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง
ไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 

ข้อ ๑๓ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงน้ี  
ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย  ก  ๑  ถนนสาย  ก  ๓  และถนนสาย  ก  ๖  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการอื่น  นอกจากกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) การสร้างถนนหรือเก่ียวข้องกับถนน  และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 



หน้า   ๓๐ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๔๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มิถุนายน   ๒๕๖๑ 
 

  

 (ข) การสร้างร้ัวหรือกําแพง 
 (ค) เกษตรกรรมหรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรมท่ีมีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๙  เมตร  

หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 
(๒) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย  ก  ๒  ถนนสาย  ก  ๔  และถนนสาย  ก  ๕  ห้ามใช้

ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  นอกจากกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) การสร้างถนนหรือเก่ียวข้องกับถนน  และการสาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 
 (ข) การสร้างร้ัวหรือกําแพง 
 (ค) เกษตรกรรมหรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรมท่ีมีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๙  เมตร  

หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 
 (ง) การอยู่อาศัยที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๙  เมตร  หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 
 (จ) การอยู่อาศัยที่ไม่ใช่ห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
 (ฉ) การอยู่อาศัยที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดิน 
ขอ้ ๑๔ ให้ผู้มีหน้าที่และอํานาจในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือประกอบกิจการใน 

เขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๔  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจินดา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การตม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช ได

(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช ได

(๔) การหีบหรืออัดฝาย หรือการปนหรืออัดนุน ได

(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง หรือคลังสินคา ได

(๖) การบด ปน หรือยอยสวนตาง ๆ ของพืช ซึ่งมิใชเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได

(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กลวยไม หรือถั่วงอก ได ได ได ได

(๙) การรอน ลาง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม ได ได ได ได

(๑๑) การฟกไขโดยใชตูอบ ได

๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวซึ่งมิใชสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๒) การถนอมเนื้อสัตวโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลัน ได ได

     หรือเหือดแหง

(๗) การทําผลิตภัณฑจากไขเพื่อใชประกอบเปนอาหาร เชน ไขเค็ม ไขเยี่ยวมา ไขผง ไขเหลวเยือกแข็ง ได ได ได

     หรือไขเหลวแชเย็น

๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๒) การถนอมสัตวน้ําโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลัน ได ได ได

     หรือเหือดแหง

หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

บัญชีทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนหนองขาหยาง จังหวัดอุทัยธานี

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

พ.ศ. ๒๕๖๑



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม และบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเขาไมได ได ได ได ได ได ได ไมใชฟน ขี้เลื่อย หรือ

แกลบ เปนเชื้อเพลิง

(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไมโดยวิธีกวน ตากแหง ดอง หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง ได ได ได ได

๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การสี ฝด หรือขัดขาว ได ได ได ได ได

(๒) การทําแปง ได ได

(๓) การปนหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได ได

(๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได ได ได ได ได

(๖) การปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชใหเปนเสน แวน หรือแทง ได ได ได ได ได

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแปง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําขนมปงหรือขนมเคก ได ได ได ได

(๒) การทําขนมปงกรอบหรือขนมอบแหง ได ได ได ได

(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารจากแปงเปนเสน เม็ด หรือชิ้น ได ได ได

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากออย บีช หญาหวาน หรือพืชอื่นที่ใหความหวาน

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําน้ําเชื่อม ได ได

(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของตนมะพราว ตนตาลโตนด หรือพืชอื่น ๆ ซึ่งมิใชออย ได ได

๒

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําใบชาแหงหรือใบชาผง ได ได ได ได

(๒) การคั่ว บด หรือปนกาแฟหรือการทํากาแฟผง ได ได

(๓) การทําโกโกผงหรือขนมจากโกโก ได ได ได

(๔) การทําช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือขนมจากช็อกโกเลต ได ได ได

(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไมอัดเม็ด ได ได ได ได

(๗) การเชื่อมหรือแชอิ่มผลไมหรือเปลือกผลไม หรือการเคลือบผลไมหรือเปลือกผลไมดวยน้ําตาล ได ได ได ได

(๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม (Nuts) หรือการเคลือบถั่วหรือเมล็ดผลไม (Nuts) ดวยน้ําตาล ได ได ได ได

     กาแฟ โกโก หรือช็อกโกเลต

(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟ ได ได ได ได

(๑๑) การทําไอศกรีม ได ได ได ได ได ได

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร อยางใดอยางหนึ่ง 

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๖) การทําน้ํามันสลัด ได ได ได

(๗) การบดหรือปนเครื่องเทศ ได ได ได ได

(๘) การทําพริกปน พริกไทยปน หรือเครื่องแกง ได ได ได ได

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด หรือยอยน้ําแข็ง ได ได เฉพาะเปนการ

ประกอบการที่เปน

สวนหนึ่งของกิจการ

หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๓

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

โรงแรม หาง

สรรพสินคา และ

ที่พักนักทองเที่ยว

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล น้ําอัดลม หรือน้ําแร

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําน้ําดื่ม ได ได ได ได ได ได ได ได ได

(๒) การทําเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล ได ได ได ได

(๔) การทําน้ําแร ได ได ได ได

๒๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาสูบ ยาอัด ยาเสน ยาเคี้ยว หรือยานัตถุ อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๓) การทํายาอัด ยาเสน ยาเสนปรุง หรือยาเคี้ยว ได ได ได

(๔) การทํายานัตถุ ได ได ได

๒๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ ดาย หรือเสนใยซึ่งมิใชใยหิน (Asbestos) อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๒) การทอหรือการเตรียมเสนดายยืนสําหรับการทอ ได ได ได ได

๒๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากสิ่งทอซึ่งมิใชเครื่องนุงหม อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําผลิตภัณฑจากสิ่งทอเปนเครื่องใชในบาน ได ได ได ได ได ได ได ได ได ได

(๒) การทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใชถุงหรือกระสอบพลาสติก ได ได ได ได ได ได

หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๔

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๓) การทําผลิตภัณฑจากผาใบ ได ได ได ได ได

(๔) การตบแตงหรือเย็บปกถักรอยสิ่งทอ ได ได ได ได ได

๒๔ โรงงานถักผา ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหมดวยดายหรือเสนใย หรือฟอกยอมสีหรือแตงสําเร็จผา ได ได ได ได ได

ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหมที่ถักดวยดายหรือเสนใย 

๒๕ โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมดวยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกใหเปนปุยซึ่งมิใชเสื่อหรือพรมที่ทําดวยยาง ได ได ได ได ได

หรือพลาสติกหรือพรมน้ํามัน

๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาขาย แห หรืออวน อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การผลิตเชือก ได ได

(๒) การซอมแซมตาขาย แห หรืออวน และรวมถึงชิ้นสวนหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว ได ได ได ได ได ได

๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแตงกายซึ่งมิใชรองเทา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การตัดหรือเย็บเครื่องนุงหม เข็มขัด ผาเช็ดหนา ผาพันคอ เนกไท หูกระตาย ปลอกแขน ถุงมือ ได ได ได ได ได ได ได ได ได

     ถุงเทาจากผา หนังสัตว ขนสัตว หรือวัสดุอื่น

(๒) การทําหมวก ได ได ได ได ได ได ได ได ได

๓๓ โรงงานผลิตรองเทาหรือชิ้นสวนของรองเทาซึ่งมิไดทําจากไม ยางอบแข็ง ยางอัดเขารูป ได ได ได ได ได

หรือพลาสติกอัดเขารูป

๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใชจากไมไผ หวาย ฟาง ออ กก หรือผักตบชวา ได ได ได ได ได

๕

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๓๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากไมหรือไมกอก อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 

ดังตอไปนี้

(๓) การแกะสลักไม ได ได ได ได ได

(๔) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม ได ได

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ

(๑) การพิมพ การทําแฟมเก็บเอกสาร การเย็บเลม ทําปก หรือตบแตงสิ่งพิมพ ได ได ได ได ได ได ได

(๒) การทําแมพิมพโลหะ ได ได

๔๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับปุย หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว (Pesticides) 

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้ เฉพาะการทําปุย

(๑) การทําปุยที่ไดจากการหมักจากพืช ได ที่ไดจากการหมักจากพืช

๕๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทํายางแผนในขั้นตนจากน้ํายางธรรมชาติซึ่งมิใชการทําในสวนยางหรือปา ได

(๒) การหั่น ผสม รีดใหเปนแผน หรือตัดแผนยางธรรมชาติซึ่งมิใชการทําในสวนยางหรือปา ได

๕๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑพลาสติก อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําเครื่องมือ เครื่องใช เครื่องเรือน หรือเครื่องประดับ และรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑ ได ได ได

     ดังกลาว

(๒) การทําเสื่อหรือพรม ได ได

(๔) การทําภาชนะบรรจุ เชน ถุงหรือกระสอบ ได ได ได

๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑเครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปนดินเผา หรือเครื่องดินเผา และรวมถึง ได ได ได ได ได

การเตรียมวัสดุเพื่อการดังกลาว

๖

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๕๖ โรงงานผลิตอิฐ กระเบื้อง หรือทอสําหรับใชในการกอสรางเบาหลอมโลหะ กระเบื้องประดับ ได ได ได ได

(Architectural Terracotta) รองในเตาไฟ ทอหรือยอดปลองไฟ หรือวัตถุทนไฟจากดินเหนียว

๕๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๓) การผสมซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอรอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเขาดวยกัน ได

     หรือการผสมซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอรอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเขากับวัสดุอื่น

๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑอโลหะ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําผลิตภัณฑคอนกรีต ผลิตภัณฑคอนกรีตผสม ผลิตภัณฑยิปซัม หรือผลิตภัณฑปูนปลาสเตอร ได ได

๖๑ โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใชที่ทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลา ได ได ได ได

และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องมือหรือเครื่องใชดังกลาว

๖๒ โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารที่ทําจากโลหะ ได ได ได ได

หรือโลหะเปนสวนใหญ และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตง

ดังกลาว

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะสําหรับใชในการกอสรางหรือติดตั้ง อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๒) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางอาคาร ได ได ได ได ได

(๓) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการตอเรือ ได ได ได

หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๗

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําภาชนะบรรจุ ได ได ได ได ไมมีการชุบหรือหลอ

(๙) การทําเครื่องใชเล็ก ๆ จากโลหะ ได ได ได ไมมีการชุบหรือหลอ

(๑๓) การกลึง เจาะ ควาน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป ได ได ได

๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องยนต เครื่องกังหัน และรวมถึงสวนประกอบ ได ได ได ได

หรืออุปกรณของเครื่องยนตหรือเครื่องกังหันดังกลาว

๖๖ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรสําหรับใชในการกสิกรรมหรือการเลี้ยงสัตว ได ได ได ได ได

และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องจักรดังกลาว

๖๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องจักร สวนประกอบ หรืออุปกรณของเครื่องจักรสําหรับประดิษฐ

โลหะหรือไม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรสําหรับโรงเลื่อย ไส ทําเครื่องเรือนหรือทําไมวีเนียร ได ได ได

(๒) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องกลึง เครื่องควาน เครื่องเจาะ เครื่องกัด (Milling Machines) ได ได ได

     เครื่องเจียน เครื่องตัด (Shearing Machines) หรือเครื่องไส (Shaping Machines)

(๓) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องเลื่อยตัดโลหะดวยเครื่องยนตหรือเครื่องขัด ได ได ได

(๔) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องทุบโลหะ (Drop Forges or Forging Machines) ได ได ได

(๖) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องดันรีด เครื่องทําใหหลอมละลายหรือเชื่อมโดยไมใชไฟฟา ได ได ได

(๗) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมแบบ (Dies) หรือเครื่องจับ (Jigs) สําหรับใชกับเครื่องมือกล ได ได ได

(๘) การทําสวนประกอบหรืออุปกรณสําหรับเครื่องจักรตาม (๑) ถึง (๗) ได ได ได

หนาแนนนอย เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
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๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๖๙ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องคํานวณ เครื่องทําบัญชี เครื่องจักรสําหรับระบบ ได ได ได ได

บัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับใชในการคํานวณชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาลอก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส

สําหรับปฏิบัติกับขอมูลที่เกี่ยวของกันหรืออุปกรณ (Digital or Analog Computers or Associated

Electronic Data Processing Equipment or Accessories) เครื่องรวมราคาของขาย 

(Cash Registers) เครื่องพิมพดีด เครื่องชั่งซึ่งมิใชเครื่องชั่งที่ใชในหองทดลองวิทยาศาสตร เครื่องอัดสําเนา 

ซึ่งมิใชเครื่องอัดสําเนาดวยการถายภาพ และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศหรือกาซ เครื่องเปาลม ได ได ได ได ได ได

เครื่องปรับหรือถายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตูเย็นหรือเครื่องประกอบตูเย็น เครื่องขายสินคาอัตโนมัติ

เครื่องลาง ซัก ซักแหง หรือรีดผา เครื่องเย็บ เครื่องสงกําลังกล เครื่องยก ปนจั่น ลิฟต

บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทกเตอร รถพวงสําหรับใชในการอุตสาหกรรม รถยกซอนของ (Stackers)

เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใชในการอุตสาหกรรมหรือสําหรับใชในบานแตผลิตภัณฑนั้นตองไมใชพลังงาน

ไฟฟา และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑที่ระบุไวในลําดับที่ ๗๐ เฉพาะ ได ได ได ได ได

ที่ใชไฟฟา เครื่องยนตไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟา หมอแปลงแรงไฟฟา เครื่องสับหรือบังคับไฟฟา

เครื่องใชสําหรับแผงไฟฟา เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟา เครื่องสงหรือจําหนายไฟฟา เครื่องสําหรับใชบังคับไฟฟา

หรือเครื่องเชื่อมไฟฟา

๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน เครื่องกระจายเสียง ได ได ได ได ได ได

หรือบันทึกเสียง เครื่องเลนแผนเสียง เครื่องบันทึกคําบอก เครื่องบันทึกเสียงดวยเทป เครื่องเลน

หรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน) แผนเสียง เทปแมเหล็กที่ไดบันทึกเสียงแลว เครื่องโทรศัพท

๙

หนาแนนนอย เกษตรกรรม
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๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

หรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไมมีสาย เครื่องสงวิทยุ เครื่องสงโทรทัศน เครื่องรับสงสัญญาณหรือจับสัญญาณ

เครื่องเรดาร ผลิตภัณฑที่เปนตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวของ (Semi - Conductor or Related

Sensitive Semi - Conductor Devices) คาปาซิเตอรหรือคอนเดนเซอรอิเล็กทรอนิกสชนิดคงที่หรือ

เปลี่ยนแปลงได (Fixed or Variable Electronic Capacitors or Condensers) เครื่องหรือ

หลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย และรวมถึงการผลิต

อุปกรณหรือชิ้นสวนสําหรับใชกับเครื่องอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

๗๓ โรงงานผลิต ประกอบ หรือดัดแปลงเครื่องมือหรือเครื่องใชไฟฟาที่ไมไดระบุไวในลําดับใด และรวมถึง ได ได ได ได ได

สวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว 

๗๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับรถยนตหรือรถพวง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การสราง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนตหรือรถพวง ได ได ได ได

(๒) การทําชิ้นสวนพิเศษหรืออุปกรณสําหรับรถยนตหรือรถพวง ได

๗๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การสราง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพจักรยานยนต จักรยานสามลอ ได ได ได ได ได ได

     หรือจักรยานสองลอ

(๒) การทําชิ้นสวนพิเศษหรืออุปกรณสําหรับจักรยานยนต จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ ได ได ได ได

๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมลอเลื่อนที่ขับเคลื่อนดวยแรงคนหรือสัตวซึ่งมิใช ได ได ได ได

จักรยาน และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
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๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณี อยางใดอยางหนึ่ง 

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําเครื่องประดับโดยใชเพชร พลอย ไขมุก ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี ได ได ได ได ได ได ได ได

(๒) การทําเครื่องใชดวยทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหลทอง หรือโลหะที่มีคา ได ได ได ได ได ได ได ได

(๓) การตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี ได ได ได ได ได ได ได ได

(๔) การเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอื่น ๆ ได ได ได ได

(๕) การทําดวงตราหรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณหรือเหรียญอื่น ได ได ได ได

๘๕ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นสวนหรืออุปกรณของเครื่องดนตรีดังกลาว ได ได ได ได

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเลน เครื่องมือ หรือเครื่องใชที่มิไดระบุไวในลําดับอื่น

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําเครื่องเลน ได ได ได ได ได ได

(๒) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ ได ได ได ได ได ได

(๓) การทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง ได ได ได ได ได ได

(๔) การทํารม ไมถือขนนก ดอกไมเทียม ซิป กระดุม ไมกวาด แปรง ตะเกียง โปะตะเกียงหรือไฟฟา ได ได ได ได ได ได

     กลองสูบยาหรือกลองบุหรี่ กนกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก

(๕) การทําปาย ตรา เครื่องหมาย ปายติดของ หรือเครื่องโฆษณาสินคา ตราโลหะหรือยาง ได ได ได ได ได ได ได

     แมพิมพลายฉลุ (Stencils)  

(๖) การทําแหคลุมผม ชองผม หรือผมปลอม ได ได

(๗) การทําผลิตภัณฑจากวัสดุเหลือใชที่มิไดระบุไวในลําดับใด ได ได ได

หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
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๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๘๘ โรงงานผลิตพลังงานไฟฟา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย ยกเวนที่ติดตั้งบนหลังคา ดาดฟา หรือสวนหนึ่ง ได

     สวนใดบนอาคารซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือใชสอยไดโดยมีขนาดกําลังการผลิตติดตั้งสูงสุดรวมกัน

     ของแผงเซลลแสงอาทิตยไมเกิน ๑,๐๐๐ กิโลวัตต

(๒) การผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานความรอน ได เฉพาะจากฟางขาว

และแกลบ

(๓) การผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานน้ํา ยกเวนการผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานน้ําจากเขื่อน ได

     หรืออางเก็บน้ํา ขนาดกําลังการผลิตไมเกิน ๑๕ เมกะวัตต การผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังน้ํา

     แบบสูบกลับ  การผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานน้ําทายเขื่อน การผลิตพลังงานไฟฟา

     จากพลังงานน้ําจากฝาย และการผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานน้ําจากคลองสงน้ํา

๙๑ โรงงานบรรจุสินคาในภาชนะโดยไมมีการผลิต อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การบรรจุสินคาทั่วไป ได ได ได ได

(๒) การบรรจุกาซ แตไมรวมถึงการบรรจุกาซที่เปนน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายวาดวยการ ได

     ควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง

๙๒ โรงงานหองเย็น ได ได ได ได

๙๓ โรงงานซอมรองเทาหรือเครื่องหนัง ได ได ได ได

๙๔ โรงงานซอมเครื่องมือไฟฟาหรือเครื่องใชไฟฟาสําหรับใชในบานหรือใชประจําตัว ได ได ได ได

หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑๒

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต รถพวง จักรยานสามลอ

จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของยานดังกลาว อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การซอมแซมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตหรือสวนประกอบของยานดังกลาว ได ได ได

(๒) การซอมแซมรถพวง จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของยานดังกลาว ได ได ได

(๓) การพนสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได ได

(๔) การลางหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได ได ได ได

๙๖ โรงงานซอมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําดวยเพชร พลอย ทองคํา ทองขาว เงิน ได ได ได ได

นาก หรืออัญมณี

๙๗ โรงงานซอมผลิตภัณฑที่มิไดระบุการซอมไวในลําดับใด ได ได ได ได ได

๙๘ โรงงานซักรีด ซักแหง ซักฟอก รีด อัด หรือยอมผา เครื่องนุงหม พรม หรือขนสัตว ได ได ได ได ได เฉพาะการประกอบ

การที่เปนสวนหนึ่ง

ของกิจการโรงแรมหรือ

ที่พักนักทองเที่ยว 

๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแตงหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของผลิตภัณฑหรือ

สวนประกอบของผลิตภัณฑโดยไมมีการผลิต อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทา พน หรือเคลือบสี ได

(๒) การทา พน หรือเคลือบเชลแล็ก แล็กเกอร หรือน้ํามันเคลือบเงาอื่น ได

(๓) การลงรักหรือการประดับตบแตงดวยแกว กระจก มุก ทอง หรืออัญมณี ได ได ได ได

๑๐๑ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant) ได ได ได ได

๑๓

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๑๐๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝงกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่มีลักษณะ ได เฉพาะการคัดแยก

และคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ

ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ไมใชแลว ที่ไมเปน

อันตราย

๑๐๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการนําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ไมใชแลวหรือของเสียจากโรงงาน ได ได

มาผลิตเปนวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑใหมโดยผานกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม

หมายเหต ุ    ลําดับที่                หมายถึง    ลําดับที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

                 ได                      หมายถึง    สามารถประกอบกิจการโรงงานไดภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยโรงงาน

                 โรงงานจําพวกที่      หมายถึง    จําพวกโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑๔

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก







รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิตามท่ีไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมชมุชนหนองขาหยาง  จังหวัดอุทยัธาน ี

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

 

การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนท่ีดินตามท่ีไดจําแนกประเภท

ทายกฎกระทรวง  ตามที่กําหนดไวในขอ  ๕  คือ 

๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๘  ท่ีกําหนดไวเปนสีเหลือง  ใหเปนท่ีดิน

ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย  มีรายการดังตอไปนี้ 

  ๑.๑ ดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ  ๔๕๐  เมตร  กับศูนยกลาง   

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓ 

   ดานตะวันออก  จดถนน  อน.   ถ .   ๑  –  ๐๐๕๖  ฟากตะวันตก   

ถนนสาย  ก  ๑  ฟากตะวันตก  และถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือและฟากตะวันตก 

   ดานใต  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก  จดเสนขนานระยะ  ๓๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๑ 

  ๑.๒ ดานเหนือ  จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากใต 

   ดานตะวันออก  จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันตก 

   ดานใต  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓  ฟากเหนือ   

สถานีวิทยุชุมชนเทศบาลตําบลหนองขาหยาง  หอประชุมอําเภอหนองขาหยาง  อาคารปองกันและบรรเทา  

สาธารณภัยเทศบาลตําบลหนองขาหยาง  สํานักงานเกษตรอําเภอหนองขาหยาง  สถานีตํารวจภูธรหนองขาหยาง  

ศูนยปราบปรามอาชญากรรม  ตํารวจภูธรหนองขาหยาง  ที่ทําการไปรษณียอําเภอหนองขาหยาง  

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองขาหยาง  ศูนยบูรณาการวัฒนธรรมไทย  ศูนยบริหารการทะเบียน 

อํา เภอหนองขาหย าง   ศูนย สินค าชุมชน  ร านค าชุมชน  ปอมตํ ารวจจราจรหนองขาหย าง   

อาคารชุมสายโทรศัพทอําเภอหนองขาหยาง  และสํานักงานเทศบาลตําบลหนองขาหยาง  โรงเรียนอนุบาล

หนองขาหยาง  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองขาหยาง  ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย  และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออกและฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก  จดถนนสาย  ก   ๑   ฟากตะวั นออก  และถนน   

อน.  ถ.  ๑  –  ๐๐๑๐  ฟากตะวันออก 

  ๑.๓ ดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ  ๔๕๐  เมตร  กับศูนยกลาง   

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓ 

   ดานตะวันออก  จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง   

ถนน  อน.  ถ.  ๑  –  ๐๐๑๐ 



 

๒ 

   ดานใต  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก  จดถนน  อน.  ถ.  ๑  –  ๐๐๑๐  ฟากตะวันออก 

  ๑.๔ ดานเหนือ  จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากใต 

   ดานตะวันออก  จดถนน  อน.  ถ.  ๑  –  ๐๐๑๐  ฟากตะวันตก 

   ดานใต  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓  ฟากเหนือ   

สถานีจายน้ําที่  ๑  การประปาสวนภูมิภาคอุทัยธานี  วัดหนองพลวง  สถานีจายน้ําท่ี  ๒  การประปา 

สวนภูมิภาคอุทัยธานี  และโรงเรียนหนองขาหยางวิทยา 

   ดานตะวันตก  จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันออก 

  ๑.๕ ดานเหนือ  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓  ฟากใต 

   ดานตะวันออก  จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓   

ฟากใต  ที่จุดซึ่งทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓  บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ  เสนขนานระยะ   

๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓  และถนนสาย  ก  ๔  ฟากตะวันตก 

   ดานใต  จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก  จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากตะวันออก 

  ๑.๖ ดานเหนือ  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓  ฟากใต 

   ดานตะวันออก  จดถนนสาย  ก  ๖  ฟากตะวันตก   

   ดานใต  จดถนนสาย  ก  ๖  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก  จดถนนสาย  ก  ๕  ฟากตะวันออก 

  ๑.๗ ดานเหนือ  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓  ฟากใต 

   ดานตะวันออก  จดถนนสาย  ก  ๕  ฟากตะวันตก 

   ดานใต  จดถนนสาย  ก  ๖  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก  จดถนนสุขาภิบาล  ๑  ฟากตะวันออก  เสนขนานระยะ  

๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓  และเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๓๓๓  ฟากใต  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๓๓๓  บรรจบกับถนนสาย  ก  ๕  

ไปทางทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓  เปนระยะ  ๒๐๐  เมตร 

  ๑.๘ ดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลาง   

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓ 

   ดานตะวันออก  จดถนนสุขาภิบาล  ๑  ฟากตะวันตก 

   ดานใต  จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก  จดถนนสาย  ก  ๔  ฟากตะวันออก 



 

๓ 

 ๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๕  ที่กําหนดไวเปนสีสม  ใหเปนที่ดิน

ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง  มีรายการดังตอไปนี้ 

  ๒.๑ ดานเหนือ  จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 

   ดานตะวันออก  จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากตะวันตก 

   ดานใต  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก  จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 

  ๒.๒ ดานเหนือ  จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 

   ดานตะวันออก  จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

   ดานใต  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก  จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากตะวันออก 

  ๒.๓ ดานเหนือ  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓  ฟากใต 

   ดานตะวันออก  จดถนนสาย  ก  ๔  ฟากตะวันตก 

   ดานใต  จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลาง   

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓ 

   ดานตะวันตก  จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓   

ฟากใต  ที่จุดซึ่งทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓  บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ 

  ๒.๔ ดานเหนือ  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓  ฟากใต 

   ดานตะวันออก  จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓   

ฟากใต  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย  ก  ๕  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓  ไปทาง 

ทิศตะวันตก  ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓  เปนระยะ  ๒๐๐  เมตร 

   ดานใต  จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลาง   

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓ 

   ดานตะวันตก  จดถนนสุขาภิบาล  ๑  ฟากตะวันออก 

  ๒.๕ ดานเหนือ  จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 

   ดานตะวันออก  จดถนนสุขาภิบาล  ๑  ฟากตะวันตก 

   ดานใต  จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลาง   

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓ 

   ดานตะวันตก  จดถนนสาย  ก  ๔  ฟากตะวันออก 

๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓  ที่กําหนดไวเปนสีแดง  ใหเปนที่ดินประเภทพาณิชยกรรม 

และที่อยูอาศัยหนาแนนมาก  มีรายการดังตอไปนี้ 

   ดานเหนือ  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓  ฟากใต 



 

๔ 

   ดานตะวันออก  จดถนนสุขาภิบาล  ๑  ฟากตะวันตก 

   ดานใต  จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก  จดถนนสาย  ก  ๔  ฟากตะวันออก 

๔.  ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๑๘  ที่กําหนดไวเปนสีเขียว  ใหเปนที่ดิน

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 

  ๔.๑ ดานเหนือ  จดลําหวยเขาดิน  ฝงใต  และคลองโพ  ฝงใต 

   ดานตะวันออก  จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขต  

การปกครองระหวางตําบลหนองขาหยางกับตําบลทาโพ  และถนน  อน.  ถ.  ๑  –  ๐๐๕๕  ฟากตะวันตก 

   ดานใต  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก  จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนน   

อน.  ถ.  ๑  –  ๐๐๑๐  เสนขนานระยะ  ๔๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓  

และถนน  อน.  ถ.  ๑  –  ๐๐๑๐  ฟากตะวันออก 

  ๔.๒ ดานเหนือ  จดลําหวยเขาดิน  ฝงใต 

   ดานตะวันออก  จดถนน  อน.  ถ.  ๑  –  ๐๐๑๐  ฟากตะวันตก 

   ดานใต  จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก  จดถนน  อน.  ถ.  ๑  –  ๐๐๕๖  ฟากตะวันออก 

  ๔.๓ ดานเหนือ  จดลําหวยเขาดิน  ฝงใต 

   ดานตะวันออก  จดถนน  อน.  ถ.  ๑  –  ๐๐๕๖  ฟากตะวันตก 

   ดานใต  จดเสนขนานระยะ  ๔๕๐  เมตร  กับศูนยกลาง 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓  เสนขนานระยะ  ๓๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๑   

และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก  จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขต  

การปกครองระหวางตําบลหนองขาหยางกับตําบลหนองไผ   

  ๔.๔ ดานเหนือ  จดเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่ งเปนเสนแบงเขต   

การปกครองระหวางตําบลหนองขาหยางกับตําบลทาโพ   

   ดานตะวันออก  จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขต  

การปกครองระหวางตําบลหนองขาหยางกับตําบลทาโพ   

   ดานใต  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓  ฟากเหนือ 

   ดายตะวันตก  จดถนน  อน.  ถ.  ๑  –  ๐๐๕๕  ฟากตะวันออก 

  ๔.๕ ดานเหนือ  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓  ฟากใต 



 

๕ 

   ดานตะวันออก  จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขต  

การปกครองระหวางตําบลหนองขาหยางกับตําบลทาโพ  คลองสาธารณะ  ฝงตะวันตก  และถนนไมปรากฏช่ือ   

ฟากตะวันตก 

   ดานใต  จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก  จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  และถนนสาย  ก  ๖  

ฟากตะวันออก  

  ๔.๖ ดานเหนือ  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓  ฟากใต 

   ดานตะวันออก  จดถนนสาย   ก   ๓   ฟากตะวั นตกและฟาก ใต   

และถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

   ดานใต  จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

   ดานตะวันตก  จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขต  

การปกครองระหวางตําบลหนองขาหยางกับตําบลหนองไผ   

  ๔.๗ ดานเหนือ  จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากใต 

   ดานตะวันออก  จดทางหลวงชนบท  อน.  ๕๐๑๗  ฟากตะวันตก  

โรงพยาบาลหนองขาหยาง  และที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหนองขาหยาง 

   ดานใต  จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก  จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  และวัดหนองระแหงใต 

  ๔.๘ ดานเหนือ  จดถนนสาย  ก  ๖  ฟากใต 

   ดานตะวันออก  จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

   ดานใต  จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก  จดทางหลวงชนบท  อน.  ๕๐๑๗  ฟากตะวันออก 

  ๔.๙ ดานเหนือ  จดคลองสาธารณะ  ฝงใต 

   ดานตะวันออก  จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขต  

การปกครองระหวางตําบลหนองขาหยางกับตําบลหมกแถว 

   ดานใต  จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก  จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 

 ๔.๑๐ ดานเหนือ  จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากใต   

   ดานตะวันออก  จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

   ดานใต  จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก  จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 

 ๔.๑๑ ดานเหนือ  จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 



 

๖ 

   ดานตะวันออก  จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

   ดานใต  จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก  จดทางหลวงชนบท  อน.  ๕๐๑๗  ฟากตะวันออก 

 ๔.๑๒ ดานเหนือ  จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 

   ดานตะวันออก  จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขต  

การปกครองระหวางตําบลหนองขาหยางกับตําบลหมกแถว  และเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบล

หนองขาหยางกับตําบลหลุมเขา   

   ดานใต  จด เขต ผั ง เมื อง รวมด าน ใต   ซึ่ ง เปน เสนแบ ง เขต 

การปกครองระหวางตําบลหนองขาหยางกับตําบลดงขวาง  และลําเหมืองคลองยาง  ฝงเหนือ 

   ดานตะวันตก  จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 

 ๔.๑๓ ดานเหนือ  จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 

   ดานตะวันออก  จดทางหลวงชนบท  อน.  ๕๐๑๗  ฟากตะวันตก 

   ดานใต  จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก  จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 

 ๔.๑๔ ดานเหนือ  จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 

   ดานตะวันออก  จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก   

   ดานใต  จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก  จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 

 ๔.๑๕ ดานเหนือ  จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากใต   

   ดานตะวันออก  จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  และโรงเรียน 

วัดหนองแฟบ 

   ดานใต  จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก  จดทางหลวงชนบท  อน.  ๕๐๑๗  ฟากตะวันออก 

 ๔.๑๖ ดานเหนือ  จดวัดหนองแฟบ  และถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 

   ดานตะวันออก  จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

   ดานตะวันตก  จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 

 ๔.๑๗ ดานเหนือ  จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 

   ดานตะวันออก  จดทางหลวงชนบท  อน.  ๕๐๑๗  ฟากตะวันตก 

   ดานใต  จด เขต ผั ง เมื อง รวมด าน ใต   ซึ่ ง เปน เสนแบ ง เขต   

การปกครองระหวางตําบลหนองขาหยางกับตําบลหนองไผ   

 ๔.๑๘ ดานเหนือ  จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 



 

๗ 

   ดานตะวันออก  จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

   ดานใต  จดลําเหมืองคลองยาง  ฝงเหนือ  เขตผังเมืองรวมดานใต  

ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลหนองขาหยางกับตําบลดงขวาง  และถนนไมปรากฏชื่อ   

ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก  จดทางหลวงชนบท  อน.  ๕๐๑๗  ฟากตะวันออก 

๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๓  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก   

ใหเปนท่ีดินประเภทสถาบันการศึกษา  มีรายการดังตอไปนี้ 

  ๕.๑  โรงเรียนอนุบาลหนองขาหยาง  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  เทศบาลตําบลหนองขาหยาง 

และศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

  ๕.๒  โรงเรียนหนองขาหยางวิทยา 

  ๕.๓  โรงเรียนวัดหนองแฟบ 

๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๓  ท่ีกําหนดไวเปนสีเทาออน  ใหเปนที่ดิน

ประเภทสถาบันศาสนา  มีรายการดังตอไปนี้ 

  ๖.๑  วัดหนองพลวง 

  ๖.๒  วัดหนองระแหงใต 

  ๖.๓  วัดหนองแฟบ 

๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๕  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน  ใหเปนท่ีดิน

ประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  มีรายการดังตอไปนี้ 

  ๗.๑ สถานีวิทยุชุมชนเทศบาลตําบลหนองขาหยาง  หอประชุมอําเภอหนองขาหยาง  อาคาร

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลหนองขาหยาง  สํานักงานเกษตรอําเภอหนองขาหยาง   

สถานีตํารวจภูธรหนองขาหยาง  ศูนยปราบปรามอาชญากรรมตํารวจภูธรหนองขาหยาง  ท่ีทําการไปรษณีย

อําเภอหนองขาหยาง  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองขาหยาง  ศูนยบูรณาการวัฒนธรรมไทย   

ศูนยบริหารการทะเบียนอําเภอหนองขาหยาง  ศูนยสินคาชุมชน  รานคาชุมชน  ปอมตํารวจจราจร 

หนองขาหยาง  อาคารชุมสายโทรศัพทอําเภอหนองขาหยาง  และสํานักงานเทศบาลตําบลหนองขาหยาง 

  ๗.๒ สถานีจายน้ําที่  ๑  การประปาสวนภูมิภาคอุทัยธานี 

  ๗.๓ สถานีจายน้ําที่  ๒  การประปาสวนภูมิภาคอุทัยธานี 

  ๗.๔ โรงพยาบาลหนองขาหยาง 

  ๗.๕ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหนองขาหยาง 





รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมชมุชนหนองขาหยาง  จังหวัดอุทยัธาน ี

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

 

ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง  แบงเปน  ๑  ขนาด  คือ 

ถนนแบบ  ก  ขนาดเขตทาง  ๑๒.๐๐  เมตร  จํานวน  ๖  สาย  ดังนี้ 

ถนนสาย  ก  ๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนสุขาภิบาล  ๓  และถนน   

อน.  ถ.  ๑  –  ๐๐๕๖  และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสุขาภิบาล  ๓  และถนน  อน.ถ.  ๑  –  ๐๐๕๖   

ระยะประมาณ  ๔๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๑,๐๑๐  เมตร  บรรจบกับ 

ถนนสาย  ก  ๒  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ก  ๒  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย  ก  ๒  ระยะประมาณ  ๔๘๐  เมตร  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๕๒๐  เมตร  จนบรรจบกับถนน  อน.  ถ.  ๑  –  ๐๐๑๐   

ที่บริเวณหางจากถนน  อน.  ถ.  ๑  –  ๐๐๑๐  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียง เหนือตามแนวถนน  อน.  ถ .   ๑  –  ๐๐๑๐   

ระยะประมาณ  ๕๓๐  เมตร   

ถนนสาย  ก  ๒  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓  

ที่บริ เวณหางจากถนนสุขาภิบาล  ๑  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓  ระยะประมาณ  ๔๗๐  เมตร  ไปทาง 

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๔๘๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ก  ๑  ที่บริเวณหางจาก 

ถนนสาย  ก  ๑  บรรจบกับถนน  อน.  ถ.  ๑  –  ๐๐๑๐  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาย  ก  ๑  

ระยะประมาณ  ๕๒๐  เมตร   

ถนนสาย  ก  ๓  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  

๓๓๓  ที่บริเวณหางจากถนนสุขาภิบาล  ๓  (ถนนสาย  ก  ๑)  บรรจบกับทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๓๓๓  

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓  ระยะประมาณ  ๓๕๐  เมตร   

ไปทางทิศใตและทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๘๐๐  เมตร  บรรจบกับถนนไมปรากฏช่ือ   

(ถนนสาย  ก  ๔)  ที่บริเวณหางจากถนนไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๔)  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๓๓๓  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๔)   

ระยะประมาณ  ๓๓๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๕๘๐  เมตร  จนบรรจบกับ

ถนนสุขาภิบาล  ๑  ที่บริเวณหางจากถนนสุขาภิบาล  ๑  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสุขาภิบาล  ๑  ระยะประมาณ  ๓๓๐  เมตร 



 

๒ 

ถนนสาย  ก  ๔  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๓๓๓  ที่บริเวณหางจากถนนสุขาภิบาล  ๓  (ถนนสาย  ก  ๑)  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๓๓๓  ไปทางทิศตะวนัออกเฉยีงใต  ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓  ระยะประมาณ  

๒๖๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๓๓๐  เมตร   

จนบรรจบกับถนนสาย  ก  ๓ 

ถนนสาย  ก  ๕  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  

๓๓๓  ที่บริเวณหางจากถนนสุขาภิบาล  ๑  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓  ระยะประมาณ  ๔๗๐  เมตร  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๒๙๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ก  ๖  ท่ีบริเวณหางจาก 

ถนนสาย  ก  ๖  บรรจบกับถนนสุขาภิบาล  ๑  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสาย  ก  ๖   

ระยะประมาณ  ๔๑๐  เมตร 

ถนนสาย  ก  ๖  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  และถนนโครงการกําหนดให

กอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนสุขาภิบาล  ๑  ท่ีบริเวณหางจากถนนสุขาภิบาล  ๑  บรรจบกับทางหลวง

แผนดินหมายเลข  ๓๓๓  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสุขาภิบาล  ๑  ระยะประมาณ  ๓๓๐  เมตร   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ   ระยะประมาณ  ๔๑๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาย  ก  ๕   

ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ก  ๕  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต

ตามแนวถนนสาย  ก  ๕  ระยะประมาณ  ๒๙๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  

๕๓๐  เมตร  บรรจบกับถนนไมปรากฏช่ือที่บริเวณหางจากถนนไมปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๓๓๓  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตและทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ   

ระยะประมาณ  ๔๔๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนไมปรากฏชื่อระยะประมาณ   

๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๕๔๐  เมตร  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๓๓๓  ท่ีบริเวณหางจากถนน  อน.  ถ.  ๑  –  ๐๐๑๐  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓  

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓  ระยะประมาณ  ๒๐๐  เมตร 



หน้า   ๓๑ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๔๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มิถุนายน   ๒๕๖๑ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยท่ีสมควรกําหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  
ในท้องที่ตําบลหนองขาหย่าง  อําเภอหนองขาหย่าง  จังหวัดอุทัยธานี  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา   
และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เก่ียวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  การคมนาคม
และการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อม  ทั้งน้ี  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
ของการผังเมือง  และโดยทีม่าตรา  ๒๖  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  บัญญัติว่า  การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระทําโดย
กฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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