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กฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
พ.ศ. ๒๕๕๘
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และ
มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ ง แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารผั ง เมื อ ง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารผั ง เมื อ ง (ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไทย
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับได้มีกําหนดห้าปี
ข้อ ๒ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ในท้องที่ตําบลวังทอง ตําบลชัยนาม และตําบลดินทอง
อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๓ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนา และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อม
ในบริ เ วณแนวเขตตามข้ อ ๒ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การพั ฒ นาระบบเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ข้อ ๔ ผั ง เมื อ งรวมตามกฎกระทรวงนี้ มี น โยบายและมาตรการเพื่ อ จั ด ระบบการใช้
ประโยชน์ที่ดิน โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับและ
สอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมีสาระสําคัญ
ดังต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนวังทองให้เป็นศูนย์กลางการบริหาร การปกครอง การเกษตร
การผลิต และการบริการ
(๒) ส่งเสริมและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย เกษตรกรรม และพาณิชยกรรม ให้สอดคล้องกับ
การขยายตัวของชุมชนและระบบเศรษฐกิจ
(๓) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางด้านสังคม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอ
และได้มาตรฐาน
(๔) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง และรายการประกอบ
แผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๖ การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ตามแผนผั ง กํ า หนดการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ตามที่ ไ ด้ จํ า แนก
ประเภทท้ายกฎกระทรวงนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๑๐ ที่กําหนดไว้เป็นสีเหลือง ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒.๑ ถึงหมายเลข ๒.๑๑ ที่กําหนดไว้เป็นสีส้ม ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง
(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึงหมายเลข ๓.๙ ที่กําหนดไว้เป็นสีแดง ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔.๑ ถึงหมายเลข ๔.๒๓ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ ถึงหมายเลข ๕.๕ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(๖) ที่ ดิ น ในบริ เ วณหมายเลข ๖.๑ ถึ ง หมายเลข ๖.๘ ที่ กํ า หนดไว้ เ ป็ น สี เ ขี ย วมะกอก
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา
(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๗.๑ ถึงหมายเลข ๗.๑๓ ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันศาสนา
(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๘.๑ ถึงหมายเลข ๘.๑๗ ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ข้อ ๗ ที่ ดิ น ประเภทที่ อ ยู่ อ าศั ย หนาแน่ น น้ อ ย ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ การอยู่ อ าศั ย
สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และ
จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อการจําหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
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(๔) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร สุนัข แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๕) เกษตรกรรมที่ใช้สารเคมีซึ่งก่อให้เกิดเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
หรือมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
(๖) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๙) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์
(๑๐) โรงฆ่าสัตว์
(๑๑) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๑๒) สถานที่เก็บและลานตากผลิตผลทางการเกษตร
(๑๓) กําจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(๑๔) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพื้นที่ทั้งหมดรวมกันไม่เกิน ๕๐๐ ตารางเมตร
เว้นแต่เป็นการดําเนินการหรือประกอบกิจการโดยหน่วยงานของรัฐ
(๒) ที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้
ในอาคารที่มีพื้นที่จําหน่ายสินค้าไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
(๓) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
(๔) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา ลําคลอง หรือแหล่งน้ํา
สาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร และให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลําราง
สาธารณะไม่น้อยกว่า ๓ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
(๕) ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม ให้มีระยะห่างจาก
ริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา ลําคลอง แหล่งน้ําสาธารณะ หรือลํารางสาธารณะไม่น้อยกว่า ๒๕ เมตร
ข้อ ๘ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และ
จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อการจําหน่าย
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(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร สุนัข แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๕) เกษตรกรรมที่ใช้สารเคมีซึ่งก่อให้เกิดเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
หรือมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
(๖) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๙) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์
(๑๐) โรงฆ่าสัตว์
(๑๑) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๑๒) สถานที่เก็บและลานตากผลิตผลทางการเกษตร
(๑๓) กําจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(๑๔) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพื้นที่ทั้งหมดรวมกันไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร
(๒) ที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้
ในอาคารที่มีพื้นที่จําหน่ายสินค้าไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
(๓) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
(๔) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา ลําคลอง หรือแหล่งน้ําสาธารณะ
ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร และให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลํารางสาธารณะ
ไม่น้อยกว่า ๓ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
(๕) ที่ ดิ น เพื่ อ การอยู่ อ าศั ย ประเภทอาคารชุ ด หอพั ก หรื อ อาคารอยู่ อ าศั ย รวม
ให้มีระยะห่างจากริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา ลําคลอง แหล่งน้ําสาธารณะ หรือลํารางสาธารณะ
ไม่น้อยกว่า ๒๕ เมตร
ข้อ ๙ ที่ ดิ น ประเภทพาณิ ช ยกรรมและที่ อ ยู่ อ าศั ย หนาแน่ น มาก ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
เพื่อพาณิชยกรรม การอยู่อาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๗๖ ก

หน้า ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และ
จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อการจําหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร สุนัข แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๕) เกษตรกรรมที่ใช้สารเคมีซึ่งก่อให้เกิดเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
หรือมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
(๖) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๙) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์
(๑๐) โรงฆ่าสัตว์
(๑๑) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๑๒) สถานที่เก็บและลานตากผลิตผลทางการเกษตร
(๑๓) กําจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(๑๔) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพื้นที่ทั้งหมดรวมกันไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร
(๒) ที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้
ในอาคารที่มีพื้นที่จําหน่ายสินค้าไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
(๓) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
(๔) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา ลําคลอง หรือแหล่งน้ําสาธารณะ
ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร และให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลํารางสาธารณะ
ไม่น้อยกว่า ๓ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
(๕) ที่ ดิ น เพื่ อ การอยู่ อ าศั ย ประเภทอาคารชุ ด หอพั ก หรื อ อาคารอยู่ อ าศั ย รวม
ให้มีระยะห่างจากริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา ลําคลอง แหล่งน้ําสาธารณะ หรือลํารางสาธารณะ
ไม่น้อยกว่า ๒๕ เมตร

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๗๖ ก

หน้า ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

ข้อ ๑๐ ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม
หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่
สําหรับการใช้ประโยชน์เพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และ
จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อการจําหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(๙) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม
(๑๐) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ เว้นแต่ที่มีระยะห่างจากริมเขตทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบท
ริมฝั่งแม่น้ํา ลําคลอง หรือแหล่งน้ําสาธารณะเกินกว่า ๓๐๐ เมตร
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพื้นที่ทั้งหมดรวมกันไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร
และไม่ใช่อาคารสูง
(๒) ที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้
ในอาคารที่มีพื้นที่จําหน่ายสินค้าไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
(๓) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
(๔) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางหลวงแผ่นดินไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
(๕) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา ลําคลอง หรือแหล่งน้ําสาธารณะ
ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร และให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลํารางสาธารณะ
ไม่น้อยกว่า ๓ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเฉพาะที่ดิน
ซึ่งเป็นของรัฐ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม การก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําที่เป็นของรัฐหรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๗๖ ก
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ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เกษตรกรรม การอยู่อาศัย
การท่องเที่ยว หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
(๒) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๓) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๖) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(๗) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม
(๘) คลังสินค้าเพื่อการขายส่งหรือการผลิต
(๙) สถานที่เก็บสินค้าซึ่งเป็นที่เก็บพักหรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของเพื่อประโยชน์ทางการค้า
หรืออุตสาหกรรม
(๑๐) กําจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(๑๑) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
(๑๒) โรงซ่อม สร้าง หรือบริการยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ทุกชนิด
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพื้นที่ทั้งหมดรวมกันไม่เกิน ๕๐๐ ตารางเมตร
และไม่ใช่อาคารสูง
(๒) ที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพื้นที่
จําหน่ายสินค้าไม่เกิน ๑๕๐ ตารางเมตร
(๓) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา ลําคลอง หรือแหล่งน้ําสาธารณะ
ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร และให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลํารางสาธารณะ
ไม่น้อยกว่า ๓ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
(๒) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางหลวงแผ่นดินไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๗๖ ก
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(๓) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา ลําคลอง หรือแหล่งน้ําสาธารณะ
ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร และให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลํารางสาธารณะ
ไม่น้อยกว่า ๓ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศาสนา การศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
(๒) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางหลวงแผ่นดินไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
(๓) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา ลําคลอง หรือแหล่งน้ําสาธารณะ
ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร และให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลํารางสาธารณะ
ไม่น้อยกว่า ๓ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการของรัฐ กิจการเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
(๒) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางหลวงแผ่นดินไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
(๓) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา ลําคลอง หรือแหล่งน้ําสาธารณะ
ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร และให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลํารางสาธารณะ
ไม่น้อยกว่า ๓ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๑๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย ก ๑ ถนนสาย ก ๒ ถนนสาย ข ๑
ถนนสาย ข ๒ ถนนสาย ข ๓ ถนนสาย ข ๔ ถนนสาย ข ๕ ถนนสาย ข ๖ ถนนสาย ข ๗
ถนนสาย ข ๘ ถนนสาย ค ๑ ถนนสาย ค ๒ ถนนสาย ค ๓ ถนนสาย ง ๑ ถนนสาย ง ๒
ถนนสาย ง ๓ ถนนสาย ง ๔ ถนนสาย ง ๕ ถนนสาย ง ๖ ถนนสาย ง ๗ และถนนสาย ง ๘
ตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวง ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น
นอกจากกิจการตามที่กําหนดดังต่อไปนี้
(๑) การสร้างถนนหรือเกี่ยวข้องกับถนน และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
(๒) การสร้างรั้วหรือกําแพง

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๗๖ ก

หน้า ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

(๓) เกษตรกรรมหรื อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ เกษตรกรรมที่ มี ค วามสู ง ของอาคารไม่ เ กิ น ๙ เมตร
หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่
ข้อ ๑๖ ให้ ผู้ มี อํ า นาจหน้ า ที่ ใ นการควบคุ ม การก่ อ สร้ า งอาคารหรื อ การประกอบกิ จ การ
ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

บัญชีทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
พ.ศ. ๒๕๕๘
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ

ที่อยูอาศัย

ที่อยูอาศัย

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

หนาแนนปานกลาง

หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

๑
๒

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๓

๑

๒

๓

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การตม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช

ได

(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช

ได

(๔) การหีบหรืออัดฝาย หรือการปนหรืออัดนุน

ได

(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล

ได

โกดัง หรือคลังสินคา
(๖) การบด ปน หรือยอยสวนตาง ๆ ของพืชซึ่งมิใชเมล็ดพืชหรือหัวพืช

๔

ได

(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กลวยไม หรือถั่วงอก

ได

ได

ได

ได

(๙) การรอน ลาง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม

ได

ได

ได

ได

(๑๑) การฟกไขโดยใชตูอบ

ได

ได

ได

ได

ได

ได

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวซึ่งมิใชสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๒) การถนอมเนื้อสัตวโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง
หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง
(๗) การทําผลิตภัณฑจากไขเพื่อใชประกอบเปนอาหาร เชน
ไขเค็ม ไขเยี่ยวมา ไขผง ไขเหลวเยือกแข็ง หรือไขเหลวแชเย็น

ได

หมายเหตุ

๒
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ

ที่อยูอาศัย

ที่อยูอาศัย

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

หนาแนนปานกลาง

หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

๑
๖

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๓

๑

๒

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

(๒) การทําแปง

ได

ได

(๓) การปนหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช

ได

ได

ได

ได

ได

ได

๓

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๒) การถนอมสัตวน้ําโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง
หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง

๘

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม และบรรจุใน

ได

ได

ได

ภาชนะที่ผนึกและอากาศเขาไมได
(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไมโดยวิธีกวน ตากแหง ดอง หรือทําให
เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง
๙

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การสี ฝด หรือขัดขาว

(๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช
(๖) การปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชใหเปนเสน แวน หรือแทง

ได

ได

ได

ได

ได

ได

หมายเหตุ

๓
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ

ที่อยูอาศัย

ที่อยูอาศัย

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

หนาแนนปานกลาง

หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๓

๑

๒

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแปง อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําขนมปงหรือขนมเคก

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

(๒) การทําขนมปงกรอบหรือขนมอบแหง

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

(๑) การทําน้ําเชื่อม

ได

ได

(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของตนมะพราว ตนตาลโตนด หรือพืชอื่น ๆ

ได

ได

(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารจากแปงเปนเสน เม็ด หรือชิ้น
๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากออย บีช หญาหวาน
หรือพืชอื่นที่ใหความหวาน อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

ซึ่งมิใชออย
๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําใบชาแหงหรือใบชาผง

ได

(๒) การคั่ว บด หรือปนกาแฟหรือการทํากาแฟผง

ได

ได

ได

ได
ได

(๓) การทําโกโกผงหรือขนมจากโกโก

ได

ได

ได

(๔) การทําช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือขนมจากช็อกโกเลต

ได

ได

ได

(๕) การทําเกกฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ

ได

ได

ได

(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไมอัดเม็ด

ได

ได

ได

ได

(๗) การเชื่อมหรือแชอิ่มผลไมหรือเปลือกผลไม หรือการเคลือบผลไม

ได

ได

ได

ได

หรือเปลือกผลไมดวยน้ําตาล

๓

หมายเหตุ

๔
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ

ที่อยูอาศัย

ที่อยูอาศัย

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

หนาแนนปานกลาง

หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

๑

๒

(๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม (Nuts) หรือการเคลือบถั่ว

๓

๑

๒

๓

๑

๒

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๓

๑

๒

ได

ได

ได

ได

(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟ

ได

ได

ได

ได

(๑๑) การทําไอศกรีม

ได

ได

ได

ได

ได

ได

๓

หรือเมล็ดผลไม (Nuts) ดวยน้ําตาล กาแฟ โกโก หรือช็อกโกเลต
ได

ได

ได

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๖) การทําน้ํามันสลัด
(๗) การบดหรือปนเครื่องเทศ

ได

ได

ได

ได

(๘) การทําพริกปน พริกไทยปน หรือเครื่องแกง

ได

ได

ได

ได

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด

ได

ได

ได

หรือยอยน้ําแข็ง
๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล น้ําอัดลม
หรือน้ําแร อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําน้ําดื่ม
(๒) การทําเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล
(๔) การทําน้ําแร

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได
ได

ได

ได

ได

ได
ได

ได

ได
ได

ได

ได

๒๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาสูบ ยาอัด ยาเสน ยาเคี้ยว หรือยานัตถุ
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๓) การทํายาอัด ยาเสน ยาเสนปรุง หรือยาเคี้ยว

ได

ได

ได

(๔) การทํายานัตถุ

ได

ได

ได

ได

หมายเหตุ

๕
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ

ที่อยูอาศัย

ที่อยูอาศัย

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

หนาแนนปานกลาง

หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๓

๑

๒

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

๓

๒๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ ดาย หรือเสนใยซึ่งมิใชใยหิน
(Asbestos) อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๒) การทอหรือการเตรียมเสนดายยืนสําหรับการทอ
๒๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากสิ่งทอซึ่งมิใชเครื่องนุงหม
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําผลิตภัณฑจากสิ่งทอเปนเครื่องใชในบาน

ได

(๒) การทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใชถุงหรือกระสอบพลาสติก

ได

(๓) การทําผลิตภัณฑจากผาใบ
(๔) การตบแตงหรือเย็บปกถักรอยสิ่งทอ

ได

๒๔ โรงงานถักผา ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหมดวยดายหรือเสนใย หรือฟอกยอมสี

ได

ได

ได

ได

หรือแตงสําเร็จผา ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหมที่ถักดวยดายหรือเสนใย
๒๕ โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมดวยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกใหเปนปุยซึ่งมิใชเสื่อ
หรือพรมที่ทําดวยยางหรือพลาสติกหรือพรมน้ํามัน
๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาขาย แห หรืออวน อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การผลิตเชือก
(๒) การผลิต ประกอบ หรือซอมแซมตาขาย แห หรืออวน และรวมถึง
ชิ้นสวนหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

ได
ได

ได

ได

ได
ได

ได

ได

ได

หมายเหตุ

๖
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ

ที่อยูอาศัย

ที่อยูอาศัย

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

หนาแนนปานกลาง

หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

๑

๒

ได

ได

๓

๑

๒

ได

ได

ได

ได

๓

๑

๒

ได

ได

ได

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๓

๑

๒

๓

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

(๓) การแกะสลักไม

ได

ได

ได

ได

ได

(๕) การทําผลิตภัณฑจากไมกอก

ได

ได

ได

ได

ได

๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแตงกายซึ่งมิใชรองเทา อยางใด
อยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การตัดหรือเย็บเครื่องนุงหม เข็มขัด ผาเช็ดหนา ผาพันคอ เนกไท
หูกระตาย ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเทาจากผา หนังสัตว ขนสัตว
หรือวัสดุอื่น
(๒) การทําหมวก
๓๓ โรงงานผลิตรองเทาหรือชิ้นสวนของรองเทาซึ่งมิไดทําจากไม ยางอบแข็ง

ได

ได

ยางอัดเขารูป หรือพลาสติกอัดเขารูป
๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใชจากไมไผ หวาย ฟาง ออ กก
หรือผักตบชวา
๓๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากไมหรือไมกอก
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
(๑) การพิมพ การทําแฟมเก็บเอกสาร การเย็บเลม ทําปก หรือตบแตง
สิ่งพิมพ

ได

ได

ได

ได

ได

หมายเหตุ

๗
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ

ที่อยูอาศัย

ที่อยูอาศัย

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

หนาแนนปานกลาง

หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๓

๑

๒

๓

ได

ได

ได

(๒) การทําเสื่อหรือพรม

ได

ได

(๔) การทําภาชนะบรรจุ เชน ถุงหรือกระสอบ

ได

ได

๕๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑพลาสติก อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําเครื่องมือ เครื่องใช เครื่องเรือน หรือเครื่องประดับ และรวมถึง
ชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว

๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑเครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปนดินเผา หรือ

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

เครื่องดินเผา และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกลาว
๕๖ โรงงานผลิตอิฐ กระเบื้อง หรือทอสําหรับใชในการกอสรางเบาหลอมโลหะ
กระเบื้องประดับ (Architectural Terracotta) รองในเตาไฟ ทอหรือ
ยอดปลองไฟ หรือวัตถุทนไฟจากดินเหนียว
๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑอโลหะ อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําผลิตภัณฑคอนกรีต ผลิตภัณฑคอนกรีตผสม ผลิตภัณฑยิปซัม

ได

ได

หรือผลิตภัณฑปูนปลาสเตอร
๖๒ โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตง
ภายในอาคารที่ทําจากโลหะหรือโลหะเปนสวนใหญ และรวมถึงสวนประกอบ
หรืออุปกรณของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงดังกลาว

ได

ได

ได

หมายเหตุ

๘
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ

ที่อยูอาศัย

ที่อยูอาศัย

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

หนาแนนปานกลาง

หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

ได

ได

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๓

๑

๒

ได

ได

ได

ได

ได

(๑) การทําภาชนะบรรจุ

ได

ได

(๙) การทําเครื่องใชเล็ก ๆ จากโลหะ

ได

ได

๓

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะสําหรับใชในการกอสราง
หรือติดตั้ง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๒) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางอาคาร
(๓) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการตอเรือ

ได

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะ อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑๓) การกลึง เจาะ ควาน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป
๖๕ โรงงานดัดแปลงหรือซอมแซมเครื่องยนต เครื่องกังหัน และรวมถึง

ได
ได

ได
ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

สวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องยนตหรือเครื่องกังหันดังกลาว
๖๖ โรงงานดัดแปลงหรือซอมแซมเครื่องจักรสําหรับใชในการกสิกรรม

ได

ได

หรือการเลี้ยงสัตว และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องจักร
ดังกลาว
๖๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องจักร สวนประกอบ หรืออุปกรณของ
เครื่องจักรสําหรับประดิษฐโลหะหรือไม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรสําหรับโรงเลื่อย ไส
ทําเครื่องเรือนหรือทําไมวีเนียร

ได

ได

หมายเหตุ

๙
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ

ที่อยูอาศัย

ที่อยูอาศัย

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

หนาแนนปานกลาง

หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

๑

๒

๓

๑

(๒) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องกลึง เครื่องควาน เครื่องเจาะ

๒

๓

๑

๒

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๓

๑

๒

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

เครื่องกัด (Milling Machines) เครื่องเจียน เครื่องตัด
(Shearing Machines) หรือเครื่องไส (Shaping Machines)
(๓) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องเลื่อยตัดโลหะดวยเครื่องยนต
หรือเครื่องขัด
(๔) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องทุบโลหะ (Drop Forges or
Forging Machines)
(๕) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องรีดโลหะ เครื่องอัดโลหะ
หรือเครื่องดึงรีดโลหะ
(๖) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องดันรีด เครื่องทําใหหลอมละลาย
หรือเชื่อมโดยไมใชไฟฟา
(๗) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมแบบ (Dies) หรือเครื่องจับ (Jigs)
สําหรับใชกับเครื่องมือกล
(๘) การทําสวนประกอบหรืออุปกรณสําหรับเครื่องจักรตาม (๑) ถึง (๗)
๖๙ โรงงานดัดแปลงหรือซอมแซมเครื่องคํานวณ เครื่องทําบัญชี เครื่องจักร
สําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับใชในการคํานวณชนิดดิจิตัล
หรือชนิดอนาลอก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกสสําหรับปฏิบัติกับขอมูล
ที่เกี่ยวของกันหรืออุปกรณ (Digital or Analog Computers or Associated

ได

ได

ได

ได

๓

หมายเหตุ

๑๐
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ

ที่อยูอาศัย

ที่อยูอาศัย

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

หนาแนนปานกลาง

หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

ได

ได

ได

ได

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๓

๑

๒

ได

ได

ได

ได

ได

ได

Electronic Data Processing Equipment or Accessories) เครื่องรวม
ราคาของขาย (Cash Registers) เครื่องพิมพดีด เครื่องชั่งซึ่งมิใชเครื่องชั่ง
ที่ใชในหองทดลองวิทยาศาสตร เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใชเครื่องอัดสําเนาดวย
การถายภาพ และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว
๗๐ โรงงานดัดแปลงหรือซอมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศหรือกาซ

ได

เครื่องเปาลม เครื่องปรับหรือถายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตูเย็น
หรือเครื่องประกอบตูเย็น เครื่องขายสินคาอัตโนมัติ เครื่องลาง ซัก ซักแหง
ซักแหง หรือรีดผา เครื่องเย็บ เครื่องสงกําลังกล เครื่องยก ปนจั่น ลิฟต
บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร รถพวงสําหรับใชในการอุตสาหกรรม
รถยกซอนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใชในการอุตสาหกรรม
หรือสําหรับใชในบานแตผลิตภัณฑนั้นตองไมใชพลังงานไฟฟา และรวมถึง
สวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว
๗๑ โรงงานดัดแปลงหรือซอมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑที่ระบุไวใน
ลําดับที่ ๗๐ เฉพาะที่ใชไฟฟา เครื่องยนตไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟา
หมอแปลงแรงไฟฟา เครื่องสับหรือบังคับไฟฟา เครื่องใชสําหรับแผงไฟฟา
เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟา เครื่องสงหรือจําหนายไฟฟา เครื่องสําหรับใชบังคับ
ไฟฟา หรือเครื่องเชื่อมไฟฟา

๓

หมายเหตุ

๑๑
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ

ที่อยูอาศัย

ที่อยูอาศัย

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

หนาแนนปานกลาง

หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

๑

๒

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

(๑) การสราง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนตหรือรถพวง

ได

ได

ได

ได

(๒) การทําชิ้นสวนพิเศษหรืออุปกรณสําหรับรถยนตหรือรถพวง

ได

ได

ได

ได

ได

๓

๑

๒

๓

๑

๒

ได

ได

ได

โรงงานจําพวกที่
๑

๗๒ โรงงานดัดแปลงหรือซอมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน

๒

ชนบทและเกษตรกรรม

๓

เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเลนแผนเสียง เครื่องบันทึก
คําบอก เครื่องบันทึกเสียงดวยเทป เครื่องเลนหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ
(วีดิทัศน) แผนเสียง เทปแมเหล็กที่ไดบันทึกเสียงแลว เครื่องโทรศัพท
หรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไมมีสาย เครื่องสงวิทยุ เครื่องสงโทรทัศน
เครื่องรับสงสัญญาณหรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร ผลิตภัณฑที่เปนตัวกึ่งนํา
หรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวของ (Semi - Conductor or Related Sensitive
Semi - Conductor Devices) คาปาซิเตอรหรือคอนเดนเซอรอิเล็กทรอนิกส
ชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได (Fixed or Variable Electronic Capacitors
or Condensers) เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป
หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย และรวมถึงการผลิตอุปกรณหรือชิ้นสวน
สําหรับใชกับเครื่องอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
๗๓ โรงงานผลิต ประกอบ หรือดัดแปลงเครื่องมือหรือเครื่องใชไฟฟาที่ไมไดระบุ
ไวในลําดับใด และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว
๗๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับรถยนตหรือรถพวง อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

๓

หมายเหตุ

๑๒
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ

ที่อยูอาศัย

ที่อยูอาศัย

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

หนาแนนปานกลาง

หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

๑

๒

๓

๑

๒

ได

ได

๓

๑

๒

ได

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๓

๑

๒

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

๓

๗๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต จักรยานสามลอ หรือ
จักรยานสองลอ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงสภาพจักรยานยนต จักรยานสามลอ
หรือจักรยานสองลอ
(๒) การทําชิ้นสวนพิเศษหรืออุปกรณสําหรับจักรยานยนต จักรยานสามลอ
หรือจักรยานสองลอ
๗๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอากาศยานหรือเรือโฮเวอรคราฟท
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การสราง ประกอบ ดัดแปลง ซอมแซม หรือเปลี่ยนแปลงสภาพ

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

อากาศยานหรือเรือโฮเวอรคราฟท (ไมมีการชุบหลอ)
(๒) การทําชิ้นสวนพิเศษหรืออุปกรณสําหรับอากาศยานหรือเรือโฮเวอรคราฟท
(ไมมีการชุบหลอ)
๘๐ โรงงานดัดแปลงหรือซอมแซมลอเลื่อนที่ขับเคลื่อนดวยแรงคนหรือสัตว
ซึ่งมิใชจักรยาน และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑ
ดังกลาว
๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณี
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําเครื่องประดับโดยใชเพชร พลอย ไขมุก ทองคํา ทองขาว เงิน
นาก หรืออัญมณี (ไมมีการชุบและหลอมโลหะ)

ได

ได

ได

ได

หมายเหตุ

๑๓
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

(๒) การทําเครื่องใชดวยทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหลทอง หรือ

พาณิชยกรรมและ

ที่อยูอาศัย

ที่อยูอาศัย

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

หนาแนนปานกลาง

หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

๑

๒

ได
ได

๓

๑

๒

ได

ได

ได

ได

๓

๑

๒

ได

ได

ได

ได

ชนบทและเกษตรกรรม

หมายเหตุ

โรงงานจําพวกที่
๓

๑

๒

ได

ได

ได

ได

ได

ได

๓

โลหะที่มีคา
(๓) การตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี
(๕) การทําดวงตราหรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณหรือเหรียญอื่น

ได*

ได*

ได*

ได* ใหดําเนินการไดเฉพาะโรงงานที่มี
เครื่องจักรไมเกิน ๕๐ แรงมา และ
คนงานไมเกิน ๕๐ คน

๘๕ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นสวนหรืออุปกรณ

ได

ได

ได

ได

ของเครื่องดนตรีดังกลาว
๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเลน เครื่องมือ หรือเครื่องใชที่มิได
ระบุไวในลําดับอื่น 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

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ตะเกียง โปะตะเกียงหรือไฟฟา กลองสูบยาหรือกลองบุหรี่
กนกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก
(๕) การทําปาย ตรา เครื่องหมาย ปายติดของ หรือเครื่องโฆษณาสินคา

ได

ตราโลหะหรือยาง แมพิมพลายฉลุ (Stencils)
(๖) การทําแหคลุมผม ชองผม หรือผมปลอม
(๗) การทําผลิตภัณฑจากวัสดุเหลือใชที่มิไดระบุไวในลําดับใด

ได

ได

ได

๑๔
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ

ที่อยูอาศัย

ที่อยูอาศัย

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

หนาแนนปานกลาง

หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

ได
ได

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๓

๑

๒

ได

ได

ได

ได

ได

ได

๓

๙๑ โรงงานบรรจุสินคาในภาชนะโดยไมมีการผลิต อยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การบรรจุสินคาทั่วไป
๙๒ โรงงานหองเย็น
๙๓ โรงงานซอมรองเทาหรือเครื่องหนัง

ได

ได

ได

ได

๙๔ โรงงานซอมเครื่องมือไฟฟาหรือเครื่องใชไฟฟาสําหรับใชในบานหรือ

ได

ได

ได

ได

ใชประจําตัว
๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต รถพวง
จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของยานดังกลาว
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การซอมแซมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตหรือสวนประกอบของ

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ยานดังกลาว
(๒) การซอมแซมรถพวง จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบ
ของยานดังกลาว
(๓) การพนสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต
(๔) การลางหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต
๙๖ โรงงานซอมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําดวยเพชร พลอย
ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

หมายเหตุ

๑๕
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ

ที่อยูอาศัย

ที่อยูอาศัย

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

หนาแนนปานกลาง

หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

๑

๒

๓

๙๗ โรงงานซอมผลิตภัณฑที่มิไดระบุการซอมไวในลําดับใด
๙๘ โรงงานซักรีด ซักแหง ซักฟอก รีด อัด หรือยอมผา เครื่องนุงหม พรม

๑

๒

๓

ได
ได

ได

ได

๑

๒

ได
ได

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๓

๑

๒

ได

ได

ได

ได

ได

ได

๓

หรือขนสัตว
๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแตงหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะ
ของผลิตภัณฑหรือสวนประกอบของผลิตภัณฑโดยไมมีการผลิต
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทา พน หรือเคลือบสี

ได

(๒) การทา พน หรือเคลือบเชลแล็ก แล็กเกอร หรือน้ํามันเคลือบเงาอื่น

ได

(๓) การลงรักหรือการประดับตบแตงดวยแกว กระจก มุก ทอง หรืออัญมณี

ได

๑๐๑ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant)

ได
ได

ได
ได

๑๐๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการนําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ไมใชแลว
หรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเปนวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑใหมโดยผาน
กรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม
หมายเหตุ

ลําดับที่

หมายถึง

ลําดับที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

ได

หมายถึง

สามารถประกอบกิจการโรงงานไดภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยโรงงาน

ได*

หมายถึง

โรงงานจําพวกที่ หมายถึง

สามารถประกอบกิจการโรงงานไดภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยโรงงานตามเงื่อนไขในหมายเหตุ
จําพวกโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

ได
ได

ได

ได

ได

หมายเหตุ

รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิ ตามที่ไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
พ.ศ. ๒๕๕๘
การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภท
ทายกฎกระทรวง ตามที่กําหนดไวในขอ ๖ คือ
๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๑๐ ที่กําหนดไวเปนสีเหลือง ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย มีรายการดังตอไปนี้
๑.๑ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ง ๑
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ข ๓ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ค ๑ ฟากตะวันออก
๑.๒ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ง ๒
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๖ เมตร กับริมฝงแมน้ําวังทอง ฝงเหนือ
และฝงตะวันตก
ดานใต
จดเส น ตั้ ง ฉากกั บ ถนนสาย ข ๒ ฟากตะวั น ออก ที่ จุ ด ซึ่ ง
ถนนสาย ข ๔ บรรจบกับถนนสาย ข ๒ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต จนบรรจบกับเสนขนานระยะ ๖ เมตร
กับริมฝงแมน้ําวังทอง ฝงตะวันตก และถนนสาย ข ๔ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ ฟากตะวันออก
๑.๓ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ง ๓
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ค ๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
เสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ค ๑ เสนขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนยกลาง
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ และเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนมิตรภาพ ซอย ๓
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ ฟากเหนือ
๑.๔ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๖ เมตร กับริมฝงแมน้ําวังทอง ฝงใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ค ๒ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๖ เมตร กับริมฝงแมน้ําวังทอง ฝงตะวันออก

๒
๑.๕ ดานเหนือ
จดถนนสาย ค ๒ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ง ๕
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ฟากตะวันออก
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ค ๒
และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๑.๖ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ข ๖
ดานใต
จดถนนสาย ข ๘ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ง ๖
๑.๗ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ข ๗ ฟากเหนือและฟากตะวันออก
ดานตะวันตก
จดเส น ตั้ ง ฉากกั บ ถนนสาย ข ๗ ฟากตะวั น ออก ที่ จุ ด ซึ่ ง
อยู ห า งจากทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๑ ตั ด กั บ ถนนสาย ข ๗ ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต
ตามแนวถนนสาย ข ๗ เปน ระยะ ๕๒๐ เมตร และเสน ขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับ ศูน ยกลาง
ถนนสาย ข ๗
๑.๘ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๘ ฟากใต เสนตั้งฉากกับถนนสาย ข ๘ ฟากใต
ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย ข ๖ บรรจบกับถนนสาย ข ๘ ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวถนนสาย ข ๘
เปนระยะ ๑๕๐ เมตร และเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ข ๘
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ค ๓ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ง ๗
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ง ๗
๑.๙ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๗ ฟากตะวันตกและฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ง ๘
และเสนขนานระยะ ๖ เมตร กับริมฝงแมน้ําวังทอง ฝงตะวันออกและฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดเส น ตั้ ง ฉากกั บ ถนนสาย ข ๗ ฟากตะวั น ตก ที่ จุ ด ซึ่ ง
อยู ห า งจากทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๑ ตั ด กั บ ถนนสาย ข ๗ ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต
ตามแนวถนนสาย ข ๗ เปนระยะ ๕๒๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต จนบรรจบกับเสนขนานระยะ
๖ เมตร กับริมฝงแมน้ําวังทอง ฝงตะวันออก

๓
๑.๑๐ ดานเหนือ
จดถนนไมตรีจิตร ซอย ๙ ฟากใต และเสนขนานระยะ ๖ เมตร
กับริมฝงแมน้ําวังทอง ฝงใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๖ เมตร กับริมฝงแมนา้ํ วังทอง ฝงตะวันตก
และฝงเหนือ และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ง ๗
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ค ๓ ฟากตะวันออก
๒. ที่ดิน ในบริเวณหมายเลข ๒.๑ ถึงหมายเลข ๒.๑๑ ที่กําหนดไวเปนสีสม ใหเปน ที่ดิน
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง มีรายการดังตอไปนี้
๒.๑ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๓ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดที่ ทํ า การไปรษณี ย อํ า เภอวั ง ทอง และถนนสาย ค ๑
ฟากตะวันออก
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ค ๑ ฟากตะวันออก
๒.๒ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ค ๑ ฟากตะวันตก เสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ และถนนมิตรภาพ ซอย ๓ ฟากเหนือ
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนมิตรภาพ ซอย ๓
เสนขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ และเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร
กับศูนยกลางถนนสาย ค ๑
๒.๓ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๔ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ข ๒ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑ และถนนอินทรานคร ๑ ซอย ๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๒ ฟากตะวั น ออก
และสํานักงานสาธารณสุขอําเภอวังทอง
๒.๔ ดานเหนือ
จดเส น ตั้ ง ฉากกั บ ถนนสาย ข ๒ ฟากตะวั น ออก ที่ จุ ด ซึ่ ง
ถนนสาย ข ๔ บรรจบกับถนนสาย ข ๒ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต จนบรรจบกับเสนขนานระยะ ๖ เมตร
กับริมฝงแมน้ําวังทอง ฝงตะวันตก
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๖ เมตร กับริมฝงแมนา้ํ วังทอง ฝงตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ข ๕ ฟากตะวันออกและฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ๒ ฟากตะวันออก

๔
๒.๕ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๕ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ข ๕ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ข ๕ ฟากเหนือ และการประปาวังทอง
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑ และถนนสาย ข ๒ ฟากตะวันออก
๒.๖ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ ฟากใต และถนนสาย ก ๑
ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ข ๖ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ข ๘ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ข ๖
๒.๗ ดานเหนือ
จดถนนสาย ค ๒ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ค ๒
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ฟากตะวันออก
๒.๘ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ค ๓ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ข ๘ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ๖ ฟากตะวันออก
๒.๙ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๖ เมตร กับริมฝงแมน้ําวังทอง ฝงใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ข ๗
และเสนตั้งฉากกับถนนสาย ข ๗ ฟากตะวันตกและฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑ ตัดกับถนนสาย ข ๗ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาย ข ๗ เปนระยะ
๕๒๐ เมตร
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๖ เมตร กับริมฝงแมน้ําวังทอง ฝงตะวันออก
๒.๑๐ ดานเหนือ
จดถนนไมตรีจิตร ซอย ๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนกกมะขามใหญ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนไมตรีจิตร ซอย ๙ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ค ๓ ฟากตะวันออก

๕
๒.๑๑ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๘ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ค ๓ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ข ๘
ดานตะวันตก
จดเสนตั้งฉากกับถนนสาย ข ๘ ฟากใต ที่จุดซึ่งอยูหางจาก
ถนนสาย ข ๖ บรรจบกับถนนสาย ข ๘ ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวถนนสาย ข ๘ เปนระยะ
๑๕๐ เมตร
๓. ที่ดิน ในบริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึง หมายเลข ๓.๙ ที่กําหนดไวเปน สีแดง ใหเปน ที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก มีรายการดังตอไปนี้
๓.๑ ดานเหนือ
จดถนนมิตรภาพ ซอย ๓ ฟากใต และเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ค ๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๒ ฟากเหนื อ และ
หนวยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงที่ ๔ อําเภอวังทอง
๓.๒ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนอินทรานคร ๑ ซอย ๑ ฟากตะวันตก และเสนขนานระยะ
๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑
ดานใต
จดถนนสาย ข ๒ ฟากตะวันตก
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ฟากตะวันออก
๓.๓ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ก ๒ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนรังษีวงศ ฟากตะวันออก
๓.๔ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๒ ฟากตะวันออก
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑
ดานใต
จดถนนสาย ข ๕ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ฟากตะวันออก
๓.๕ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผ น ดิน หมายเลข ๑๒ ฟากใต และสํานักงาน
เทศบาลตําบลวังทอง
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ก ๑ ฟากตะวันตก

๖
ดานใต
จดถนนปาสัก ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๑ ฟากตะวันออก
๓.๖ ดานเหนือ
จดที่ ว า การอํ า เภอวั ง ทอง สถานี ตํ า รวจภู ธ รวั ง ทอง และ
สํานักงานที่ดินอําเภอวังทอง
ดานตะวันออก
จดถนนรังษีวงศ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ก ๒ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนราชพฤกษ ฟากตะวันออก
๓.๗ ดานเหนือ
จดโรงเรียนพิณพลราษฎร ตั้งตรงจิตร ๑๒
ดานตะวันออก
จดถนนราชพฤกษ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ก ๒ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๑ ฟากตะวันออก
๓.๘ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๒ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนกกมะขามใหญ ฟากตะวันออก
๓.๙ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๑ ฟากใต และถนนสาย ก ๒ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนกกมะขามใหญ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนไมตรีจิตร ซอย ๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ค ๓ ฟากตะวันออก
๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔.๑ ถึงหมายเลข ๔.๒๓ ที่กําหนดไวเปนสีเขียว ใหเปนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม มีรายการดังตอไปนี้
๔.๑ ดานเหนือ
จดแนวเขตผั งเมือ งรวมดา นเหนื อ ซึ่ งเปน เส น ตรงที่ล ากจาก
ถนนภายในสวนราชการ ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ บรรจบกับ
ถนนภายในสวนราชการ ไปทางทิศเหนือ ตามแนวถนนภายในสวนราชการ เปนระยะ ๙๗๐ เมตร
ไปทางทิ ศ ตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ จนบรรจบกั บ ถนนสาธารณะไม ป รากฏชื่อ ฟากตะวัน ตก ที่ จุ ด ซึ่ ง
ถนนสาธารณะไม ป รากฏชื่อ บรรจบกั บ ถนนสาธารณะไมป รากฏชื่ อ ไปทางทิศ ตะวั น ออกเฉีย งเหนื อ
เปน ระยะ ๕๔๐ เมตร และไปทางทิ ศตะวัน ออกเฉีย งใต จนบรรจบกับ ถนน อบต. พล. ๓๐๘๑
ฟากตะวั น ตก ที่ จุ ด ซึ่ง อยู ห างจากถนนสาธารณะไม ป รากฏชื่ อ บรรจบกั บ ถนน อบต. พล. ๓๐๘๑
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวถนน อบต. พล. ๓๐๘๑ เปนระยะ ๒,๓๗๕ เมตร

๗
ดานตะวันออก

จดถนน อบต. พล. ๓๐๘๑ ฟากตะวันตก และถนนสาย ง ๓

ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๒ ฟากเหนื อ สํ า นั ก งาน
เกษตรอําเภอวังทอง และโรงเรียนบานเขาสมอแคลง (ริ้วศิริวัฒนอุปถัมภ)
ดานตะวันตก
จดถนนภายในสวนราชการ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๕.๑ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน บริเวณหมายเลข ๗.๑
หมายเลข ๗.๒ หมายเลข ๗.๔ หมายเลข ๗.๕ และหมายเลข ๗.๖ ที่กําหนดไวเปน สีเทาออน
และบริเวณหมายเลข ๘.๑ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน
๔.๒ ดานเหนือ
จดแนวเขตผั ง เมือ งรวมดา นเหนื อ ซึ่ ง เปน เส น ตรงที่ล ากจาก
ถนน อบต. พล. ๓๐๘๑ ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับ
ถนน อบต. พล. ๓๐๘๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวถนน อบต. พล. ๓๐๘๑ เปนระยะ
๒,๓๗๕ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ ฟากตะวันตก
ที่จุดซึ่งถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ ฟากตะวันตก โรงเรียน
วังทองพิทยาคม และสถานีไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอวังทอง
ดานใต
จดถนนสาย ง ๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนน อบต. พล. ๓๐๘๑ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๘.๓ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน
๔.๓ ดานเหนือ
จดโรงเรียนบานบึงพราว และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒
ฟากตะวันออก
ดานตะวันออก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนน อบจ. สายหมู ที่ ๗ ตํ า บลชั ย นาม - หมู ที่ ๑
ตําบลวังนกแอน ฟากตะวันตกและฟากเหนือ โรงเรียนวัดไชยนาม และวัดไชยนาม
ดานตะวันตก
จดถนน อบจ. สายหมู ที่ ๗ ตํ า บลชั ย นาม - หมู ที่ ๑
ตําบลวังนกแอน ฟากตะวันออก
๔.๔ ดานเหนือ
จดถนน อบจ. สายหมู ที่ ๗ ตํ า บลชั ย นาม - หมู ที่ ๑
ตําบลวังนกแอน ฟากใตและฟากตะวันออก
ดานตะวันออก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจาก
ถนน อบจ. สายหมู ที่ ๗ ตํ า บลชั ย นาม - หมู ที่ ๑ ตํ า บลวั ง นกแอ น ฟากตะวั น ออก ที่ จุ ด ซึ่ ง
ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับถนน อบจ. สายหมูที่ ๗ ตําบลชัยนาม - หมูที่ ๑ ตําบลวังนกแอน

๘
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต จนบรรจบกับถนน อบจ. พล. ๕๐๐๒ ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยูหางจาก
ซอยสะพานสลิงบรรจบกับ ถนน อบจ. พล. ๕๐๐๒ ไปทางทิศตะวัน ออกเฉียงเหนือ ตามแนวถนน
อบจ. พล. ๕๐๐๒ เปนระยะ ๑,๓๐๐ เมตร
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๖ เมตร กับริมฝงแมนา้ํ วังทอง ฝงตะวันตก
และฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดซอยสะพานสลิง ฟากตะวันออก
๔.๕ ดานเหนือ
จดเส น ขนานระยะ ๖ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง แม น้ํ า วั ง ทอง ฝ ง ใต
และฝงตะวันออก
ดานตะวันออก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจาก
ถนน อบจ. สายหมู ที่ ๗ ตํ า บลชั ย นาม - หมู ที่ ๑ ตํ า บลวั ง นกแอ น ฟากตะวั น ออก ที่ จุ ด ซึ่ ง
ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับถนน อบจ. สายหมูที่ ๗ ตําบลชัยนาม - หมูที่ ๑ ตําบลวังนกแอน
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต จนบรรจบกับถนน อบจ. พล. ๕๐๐๒ ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยูหางจาก
ซอยสะพานสลิงบรรจบกับ ถนน อบจ. พล. ๕๐๐๒ ไปทางทิศตะวัน ออกเฉียงเหนือ ตามแนวถนน
อบจ. พล. ๕๐๐๒ เปนระยะ ๑,๓๐๐ เมตร
ดานใต
จดถนน อบจ. พล. ๕๐๐๒ ฟากตะวันตกและฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดซอยสะพานสลิง ฟากตะวันออก
๔.๖ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ ฟากตะวันออก
ดานตะวันออก
จดถนน อบจ. สายหมู ที่ ๗ ตํ า บลชั ย นาม - หมู ที่ ๑
ตําบลวังนกแอน ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ง ๒ ฟากตะวันออก
๔.๗ ดานเหนือ
จดถนน อบจ. พล. ๕๐๐๒ ฟากใตและฟากตะวันออก
ดานตะวันออก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจาก
ถนน อบจ. พล. ๕๐๐๒ ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยูหางจากซอยสะพานสลิงบรรจบกับถนน อบจ. พล. ๕๐๐๒
ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตามแนวถนน อบจ. พล. ๕๐๐๒ เป น ระยะ ๑,๓๐๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต จนบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก ฟากเหนือ และฟากตะวันออก
และสํานักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
ดานใต
จดแนวเขตผั ง เมื อ งรวมด า นใต ซึ่ ง เป น เส น ตรงที่ ล ากจาก
ถนนสาธารณะไม ป รากฏชื่ อ ฟากเหนื อ ที่ จุ ด ซึ่ ง อยู ห างจากถนนสาธารณะไม ป รากฏชื่ อ บรรจบกั บ

๙
ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ เปนระยะ
๖๑๕ เมตร ไปทางทิศ ตะวัน ตกเฉียงใต จนบรรจบกับ ถนนสาธารณะไมป รากฏชื่อ ฟากตะวัน ออก
ที่จุดซึ่งถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ และไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
จนบรรจบกับถนน อบจ. พล. ๓๐๐๑ ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
บรรจบกับถนน อบจ. พล. ๓๐๐๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนวถนน อบจ. พล. ๓๐๐๑
เปนระยะ ๗๕๐ เมตร
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๑ ฟากตะวั น ออก
และถนนสาย ง ๕ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๖.๕ และหมายเลข ๖.๘ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก
และบริเวณหมายเลข ๗.๙ และหมายเลข ๗.๑๓ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน
๔.๘ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผ น ดิน หมายเลข ๑๒ ฟากใต หมวดการทาง
วังทองที่ ๑ การไฟฟาสวนภูมิภาค สถานีไฟฟาวังทอง และสํานักงานสหกรณการเกษตรวังทอง จํากัด
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ง ๖ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดคลองมะยาง ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจาก
ถนน อบจ. พล. ๓๐๐๑ ฟากตะวัน ตก ที่จุด ซึ่ง อยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับ
ถนน อบจ. พล. ๓๐๐๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนวถนน อบจ. พล. ๓๐๐๑ เปนระยะ
๗๕๐ เมตร ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ จนบรรจบกั บ ถนนสาธารณะไม ป รากฏชื่ อ ฟากใต
ที่จุดซึ่งถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ และไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
จนบรรจบกับ ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๒ ฟากใต ที่ จุด ซึ่ ง ถนนภายในส ว นราชการบรรจบกั บ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๗.๘ และหมายเลข ๗.๑๑ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน
๔.๙ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไม ป รากฏชื่ อ ฟากใต วั ด บึ ง พร า ว
โรงพยาบาลสง เสริ ม สุขภาพตําบลชัยนาม และถนน อบจ. สายหมูที่ ๗ ตําบลชัยนาม - หมูที่ ๑
ตําบลวังนกแอน ฟากใต
ดานตะวันออก
จดซอยสะพานสลิง ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๖ เมตร กับริมฝงแมน้ําวังทอง ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ง ๔ ฟากตะวันออก
๔.๑๐ ดานเหนือ
จดถนนสาย ง ๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ ฟากตะวันตก

๑๐
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ง ๑
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ค ๑ ฟากตะวันออก
๔.๑๑ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๖ เมตร กับริมฝงแมน้ําวังทอง ฝงใต
ดานตะวันออก
จดซอยสะพานสลิง ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนน อบจ. พล. ๕๐๐๒ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ง ๔ ฟากตะวันออก
๔.๑๒ ดานเหนือ
จดถนนสาย ง ๓ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ค ๑ ฟากตะวันตก และเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร
กับศูนยกลางถนนสาย ง ๓
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ง ๓ ฟากตะวันออก
๔.๑๓ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๒ ฟากใต และที่ ทํ า การ
องคการบริหารสวนตําบลวังทอง
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ง ๒ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ข ๒ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ง ๒
๔.๑๔ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๒ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ง ๔ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๖ เมตร กับริมฝงแมน้ําวังทอง ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ง ๔
๔.๑๕ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๖ เมตร กับริมฝงแมน้ําวังทอง ฝงใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ง ๔ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ค ๒ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๔.๑๖ ดานเหนือ
จดถนนสาย ค ๒ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ง ๕ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ง ๕ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๑ ฟากตะวั น ออก
และเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ง ๕

๑๑
๔.๑๗ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ ฟากใต และหอสมุดประชาชน
“เฉลิมราชกุมารี” อําเภอวังทอง
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ง ๖
ดานใต
จดถนนสาย ข ๘ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ง ๖ ฟากตะวันออก
๔.๑๘ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๘ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ง ๗
และถนนสาย ค ๓ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ง ๗ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ง ๗ ฟากตะวันออก
๔.๑๙ ดานเหนือ
จดคลองมะยาง ฝงใตและฝงตะวันออก
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ง ๗ ฟากตะวั น ตกและฟากใต และถนน
อบจ. พล. ๓๐๐๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนน อบจ. พล. ๓๐๐๑ ฟากตะวันตก
ดานตะวันตก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจาก
ถนน อบจ. พล. ๓๐๐๑ ฟากตะวัน ตก ที่จุด ซึ่ง อยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับ
ถนน อบจ. พล. ๓๐๐๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนวถนน อบจ. พล. ๓๐๐๑ เปนระยะ
๗๕๐ เมตร ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ จนบรรจบกั บ ถนนสาธารณะไม ป รากฏชื่ อ ฟากใต
ที่จุดซึ่งถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๕.๔ และหมายเลข ๕.๕ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน
๔.๒๐ ดานเหนือ
จดเส น ขนานระยะ ๖ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง แม น้ํ า วั ง ทอง ฝ ง ใต
และเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ง ๘
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ง ๘ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๖ เมตร กับริมฝงแมน้ําวังทอง ฝงตะวันออก
๔.๒๑ ดานเหนือ
จดถนนสาย ง ๘ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดแนวเขตผั ง เมื อ งรวมด า นใต ซึ่ ง เป น เส น ตรงที่ ล ากจาก
ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต จนบรรจบกับถนน อบจ. พล. ๓๐๐๑ ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยูหางจาก

๑๒
ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับถนน อบจ. พล. ๓๐๐๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนวถนน
อบจ. พล. ๓๐๐๑ เปนระยะ ๗๕๐ เมตร
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๖ เมตร กับริมฝงแมน้ําวังทอง ฝงตะวันออก
๔.๒๒ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ง ๘
ดานตะวันออก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ง ๘ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ค ๓ ฟากตะวันออก
๔.๒๓ ดานเหนือ
จดถนนสาย ง ๘ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก วัดบางสะพาน
เสนตรงที่ลากจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตจนบรรจบกับ
ปลายเสน ขนานระยะ ๖ เมตร กับ ริม ฝงแมน้ําวังทอง ฝง ตะวันตก และเสนขนานระยะ ๖ เมตร
กับริมฝงแมน้ําวังทอง ฝงตะวันตก
ดานใต
จดแนวเขตผั ง เมื อ งรวมด า นใต ซึ่ ง เป น เส น ตรงที่ ล ากจาก
ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต จนบรรจบกับถนน อบจ. พล. ๓๐๐๑ ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยูหางจาก
ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับถนน อบจ. พล. ๓๐๐๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนวถนน
อบจ. พล. ๓๐๐๑ เปนระยะ ๗๕๐ เมตร
ดานตะวันตก
จดถนน อบจ. พล. ๓๐๐๑ ฟากตะวัน ออก และโรงเรียน
วัดบางสะพานประพันธชนานุสรณ
๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ ถึงหมายเลข ๕.๕ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม มีรายการดังตอไปนี้
๕.๑ เขาสมอแคลง
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๗.๑ หมายเลข ๗.๒ หมายเลข ๗.๔ และหมายเลข ๗.๕
ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน และบริเวณหมายเลข ๘.๑ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน
๕.๒ ดานเหนือ
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจาก
ถนน อบจ. สายหมู ที่ ๗ ตํ า บลชั ย นาม - หมู ที่ ๑ ตํ า บลวั ง นกแอ น ฟากตะวั น ออก ที่ จุ ด ซึ่ ง
ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับถนน อบจ. สายหมูที่ ๗ ตําบลไชยนาม - หมูที่ ๑ ตําบลวังนกแอน
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต จนบรรจบกับถนน อบจ. พล. ๕๐๐๒ ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยูหางจาก
ซอยสะพานสลิงบรรจบกับ ถนน อบจ. พล. ๕๐๐๒ ไปทางทิศตะวัน ออกเฉียงเหนือ ตามแนวถนน
อบจ. พล. ๕๐๐๒ เปนระยะ ๑,๓๐๐ เมตร

๑๓
ดานตะวันออก
จดแมน้ําวังทอง ฝงเหนือและฝงตะวันตก
ดานใต
จดแนวเขตผั ง เมื อ งรวมด า นใต ซึ่ ง เป น เส น ตรงที่ ล ากจาก
ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต จนบรรจบกับถนน อบจ. พล. ๓๐๐๑ ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยูหางจาก
ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับถนน อบจ. พล. ๓๐๐๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนวถนน
อบจ. พล. ๓๐๐๑ เปนระยะ ๗๕๐ เมตร
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๖ เมตร กับริมฝงแมนา้ํ วังทอง ฝงตะวันตก
และฝงเหนือ เสน ตรงที่ลากจากปลายเสน ขนานระยะ ๖ เมตร กับริม ฝงแมน้ําวังทอง ฝงตะวันตก
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
ฟากตะวันออก ถนนกกมะขามใหญ ฟากตะวันออก เสนขนานระยะ ๖ เมตร กับริมฝงแมน้ําวังทอง
ฝงเหนือ ฝงตะวันตก และฝงใต ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑
ฟากตะวั น ออก ถนนสาย ข ๕ ฟากใต แ ละฟากตะวั น ออก และเส น ขนานระยะ ๖ เมตร
กับริมฝงแมน้ําวังทอง ฝงตะวันตกและฝงเหนือ
๕.๓ ดานเหนือ
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจาก
ถนน อบจ. สายหมู ที่ ๗ ตํ า บลชั ย นาม - หมู ที่ ๑ ตํ า บลวั ง นกแอ น ฟากตะวั น ออก ที่ จุ ด ซึ่ ง
ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับถนน อบจ. สายหมูที่ ๗ ตําบลชัยนาม - หมูที่ ๑ ตําบลวังนกแอน
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต จนบรรจบกับถนน อบจ. พล. ๕๐๐๒ ที่จุดซึ่งอยูหางจากซอยสะพานสลิง
บรรจบกับถนน อบจ. พล. ๕๐๐๒ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวถนน อบจ. พล. ๕๐๐๒
เปนระยะ ๑,๓๐๐ เมตร
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๖ เมตร กับริมฝงแมน้ําวังทอง ฝงตะวันออก
และฝงใต ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ ถนนสาย ค ๒ ฟากเหนือ และเสนขนานระยะ ๖ เมตร
กับริมฝงแมน้ําวังทอง ฝงตะวันออก ฝงเหนือ และฝงใต
ดานใต
จดแนวเขตผั ง เมื อ งรวมด า นใต ซึ่ ง เป น เส น ตรงที่ ล ากจาก
ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต จนบรรจบกับถนน อบจ. พล. ๓๐๐๑ ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยูหางจาก
ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับถนน อบจ. พล. ๓๐๐๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนวถนน
อบจ. พล. ๓๐๐๑ เปนระยะ ๗๕๐ เมตร
ดานตะวันตก
จดแมน้ําวังทอง ฝงตะวันออก ฝงใต และฝงเหนือ
๕.๔ ที่ดินในบริเวณแนวขนานระยะ ๓ เมตร กับริมฝงคลองสงน้ํา ฝงตะวันตก
๕.๕ ที่ดินในบริเวณแนวขนานระยะ ๓ เมตร กับริมฝงคลองสงน้ํา ฝงตะวันออก

๑๔
๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๖.๑ ถึงหมายเลข ๖.๘ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก ใหเปนที่ดิน
ประเภทสถาบันการศึกษา มีรายการดังตอไปนี้
๖.๑ โรงเรียนวังทองพิทยาคม
๖.๒ โรงเรียนวัดไชยนาม
๖.๓ โรงเรียนบานบึงพราว
๖.๔ โรงเรียนบานเขาสมอแคลง (ริ้วศิริวัฒนอุปถัมภ)
๖.๕ โรงเรียนราษฎรอุปถัมภ
๖.๖ โรงเรียนพิณพลราษฎร ตั้งตรงจิตร ๑๒
๖.๗ โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธชนานุสรณ
๖.๘ โรงเรียนบานซําเตย (ประกอบนงนุชอุปถัมภ)
๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๗.๑ ถึงหมายเลข ๗.๑๓ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน ใหเปนที่ดิน
ประเภทสถาบันศาสนา มีรายการดังตอไปนี้
๗.๑ วัดวชิรธรรมมาวาส
๗.๒ วัดสระสองพี่นอง
๗.๓ วัดไชยนาม
๗.๔ โรงเจไซทีฮุกตึ๊ง
๗.๕ วัดราชคีรีหิรัญยาราม
๗.๖ วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง
๗.๗ วัดบึงพราว
๗.๘ วัดคลองเรือ
๗.๙ วัดเกาะแกวประชานุรักษ
๗.๑๐ วัดวังทองวนาราม
๗.๑๑ วัดเทพมงคลนิมิต
๗.๑๒ วัดบางสะพาน
๗.๑๓ วัดใหมซําเตย (ปาสมุนไพร)
๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๘.๑ ถึงหมายเลข ๘.๑๗ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน ใหเปนที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มีรายการดังตอไปนี้
๘.๑ สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก
๘.๒ สถานีไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอวังทอง
๘.๓ โรงพยาบาลวังทอง
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โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลชัยนาม
ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลวังทอง
หมวดการทางวังทองที่ ๑
สํานักงานเกษตรอําเภอวังทอง
การไฟฟาสวนภูมิภาค สถานีไฟฟาวังทอง
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวังทอง
ที่ทําการไปรษณียอําเภอวังทอง
สํานักงานสหกรณการเกษตรวังทอง จํากัด
หอสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อําเภอวังทอง
หนวยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงที่ ๔ อําเภอวังทอง
ที่วาการอําเภอวังทอง สถานีตํารวจภูธรวังทอง และสํานักงานที่ดินอําเภอวังทอง
การประปาวังทอง
สํานักงานเทศบาลตําบลวังทอง
สํานักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดพิษณุโลก

รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
พ.ศ. ๒๕๕๘
ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง แบงเปน ๔ ขนาด คือ
๑. ถนนแบบ ก ขนาดเขตทาง ๑๒.๐๐ เมตร จํานวน ๒ สาย ดังนี้
ถนนสาย ก ๑ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนบาทบงกช ถนนไมตรีจิตร
และถนนราชดํ า เนิ น เริ่ ม ต น จากทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๒ ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต
ตามแนวถนนบาทบงกช ระยะประมาณ ๔๓๐ เมตร บรรจบกับถนนไมตรีจิตร ไปทางทิศตะวันออก
และทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนไมตรีจิตร ระยะประมาณ ๑๕๐ เมตร บรรจบกับถนนราชดําเนิน
ไปทางทิ ศ เหนื อ และทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ ตามแนวถนนราชดํ า เนิ น ระยะประมาณ ๓๕๐ เมตร
จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒
ถนนสาย ก ๒ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนมิตรสัมพันธ เริ่มตนจาก
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับถนนราชดําเนิน
(ถนนสาย ก ๑)
๒. ถนนแบบ ข ขนาดเขตทาง ๑๖.๐๐ เมตร จํานวน ๘ สาย ดังนี้
ถนนสาย ข ๑ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับ
ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ข ๒)
ถนนสาย ข ๒ เป น ถนนเดิ ม กํ า หนดให ข ยายเขตทาง คื อ ถนนอิ น ทรานคร ๑
และถนนสาธารณะไม ป รากฏชื่ อ เริ่ ม ต น จากถนนสาย ง ๒ ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต ต ามแนว
ถนนสาธารณะไม ป รากฏชื่ อ ระยะประมาณ ๑,๐๒๐ เมตร บรรจบกั บ ถนนอิ น ทรานคร ๑
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนอิน ทรานคร ๑ ระยะประมาณ ๕๕๐ เมตร จนบรรจบกับ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑
ถนนสาย ข ๓ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
เริ่มตนจากถนน อบต. พล. ๓๐๘๑ (ถนนสาย ค ๑) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงใต
ตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒
ถนนสาย ข ๔ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับ
ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ข ๒)

๒
ถนนสาย ข ๕ เป น ถนนเดิ ม กํ า หนดให ข ยายเขตทาง คื อ ถนนอิ น ทรานคร ๒
และถนนธาราทิพย และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากถนนอินทรานคร ๑ (ถนนสาย ข ๒)
ไปทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนอินทรานคร ๒ ระยะประมาณ ๔๖๐ เมตร
ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต แ ละทิ ศ ใต ระยะประมาณ ๘๐ เมตร บรรจบกั บ ถนนธาราทิ พ ย
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนธาราทิพย ระยะประมาณ ๖๑๐ เมตร จนบรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑
ถนนสาย ข ๖ เป น ถนนเดิ ม กํ า หนดให ข ยายเขตทาง คื อ ถนนกกไทร เริ่ ม ต น จาก
ถนนบาทบงกช (ถนนสาย ก ๑) ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต ต ามแนวถนนเดิ ม จนบรรจบกั บ
ถนนไมตรีจิตร ซอย ๔ (ถนนสาย ข ๘)
ถนนสาย ข ๗ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
เริ่ ม ต น จากทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๑ ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต ทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต
และทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑
ถนนสาย ข ๘ เป น ถนนเดิ ม กํ า หนดให ข ยายเขตทาง คื อ ถนนไมตรี จิ ต ร ซอย ๔
และถนนสาธารณะไมป รากฏชื่อ เริ่ มตน จากถนนไมตรีจิต ร (ถนนสาย ค ๓) ไปทางทิ ศตะวัน ตก
ตามแนวถนนไมตรีจิตร ซอย ๔ ระยะประมาณ ๖๑๕ เมตร บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๔๘๕ เมตร จนบรรจบกับ
ถนนสาย ง ๖
๓. ถนนแบบ ค ขนาดเขตทาง ๒๐.๐๐ เมตร จํานวน ๓ สาย ดังนี้
ถนนสาย ค ๑ เปนถนนเดิม กําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนน อบต. พล. ๓๐๘๑
และถนนมิ ต รภาพ ซอย ๖ เริ่ ม ต น จากถนนสาย ง ๑ ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต แ ละทิ ศ ใต
ตามแนวถนน อบต. พล. ๓๐๘๑ ระยะประมาณ ๕๐๕ เมตร บรรจบกับถนนมิตรภาพ ซอย ๖
ไปทางทิศใตแ ละทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนมิตรภาพ ซอย ๖ ระยะประมาณ ๕๙๐ เมตร
จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒
ถนนสาย ค ๒ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนน อบจ. พล. ๕๐๐๒
เริ่มตนจากถนนสาย ง ๔ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๑,๕๓๐ เมตร
จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑
ถนนสาย ค ๓ เปน ถนนเดิมกํา หนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนไมตรี จิต ร และถนน
อบจ. พล. ๓๐๐๑ เริ่ ม ต น จากถนนไมตรี จิ ต ร (ถนนสาย ก ๑) ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต
ตามแนวถนนไมตรีจิตร ระยะประมาณ ๖๐๐ เมตร บรรจบกับถนน อบจ. พล. ๓๐๐๑ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนน อบจ. พล. ๓๐๐๑ ระยะประมาณ ๖๖๐ เมตร จนบรรจบกับ
ถนนสาย ง ๘

๓
๔. ถนนแบบ ง ขนาดเขตทาง ๖๐.๐๐ เมตร จํานวน ๘ สาย ดังนี้
ถนนสาย ง ๑ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
และถนนโครงการกําหนดใหกอ สรา งใหม เริ่ม ตน จากถนน อบต. พล. ๓๐๘๑ (ถนนสาย ค ๑)
ที่บริเวณหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ข ๓) บรรจบกับถนน อบต. พล. ๓๐๘๑
(ถนนสาย ค ๑) ไปทางทิ ศ เหนื อ และทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ ตามแนวถนน อบต. พล. ๓๐๘๑
(ถนนสาย ค ๑) ระยะประมาณ ๕๖๕ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๕๘๐ เมตร
ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉีย งใต ระยะประมาณ ๒๐๐ เมตร บรรจบกับ ถนนสาธารณะไม ป รากฏชื่ อ
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๑๗๐ เมตร จนบรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๒
ถนนสาย ง ๒ เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๒ ที่บริเวณถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ง ๑) บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๒ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะประมาณ ๔๗๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
(ถนนสาย ข ๒) ที่ บ ริ เ วณห า งจากถนนสาธารณะไม ป รากฏชื่ อ (ถนนสาย ข ๑) บรรจบกั บ
ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ข ๒) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
(ถนนสาย ข ๒) ระยะประมาณ ๔๑๕ เมตร
ถนนสาย ง ๓ เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากถนน อบต. พล. ๓๐๘๑
(ถนนสาย ค ๑) ที่ บ ริ เ วณห า งจากถนนสาธารณะไม ป รากฏชื่ อ (ถนนสาย ข ๓) บรรจบกั บ
ถนน อบต. พล ๓๐๘๑ (ถนนสาย ค ๑) ไปทางทิศเหนือและทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนน
อบต. พล. ๓๐๘๑ (ถนนสาย ค ๑) ระยะประมาณ ๕๖๕ เมตร ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต
ระยะประมาณ ๑,๖๕๐ เมตร จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ ที่บริเวณหางจากถนนบาทบงกช
(ถนนสาย ก ๑) บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนว
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ ระยะประมาณ ๖๑๐ เมตร
ถนนสาย ง ๔ เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
(ถนนสาย ข ๒) ที่ บ ริ เ วณห า งจากถนนสาธารณะไม ป รากฏชื่ อ (ถนนสาย ข ๑) บรรจบกั บ
ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ข ๒) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
(ถนนสาย ข ๒) ระยะประมาณ ๔๑๕ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะประมาณ ๗๗๐ เมตร
จนบรรจบกับถนน อบจ. พล. ๕๐๐๒ (ถนนสาย ค ๒) ที่บริเวณหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
บรรจบกับถนน อบจ. พล. ๕๐๐๒ (ถนนสาย ค ๒) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนน
อบจ. พล. ๕๐๐๒ (ถนนสาย ค ๒) ระยะประมาณ ๒๒๐ เมตร
ถนนสาย ง ๕ เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากถนน อบจ. พล. ๕๐๐๒
(ถนนสาย ค ๒) ที่บ ริเวณหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับ ถนน อบจ. พล. ๕๐๐๒

๔
(ถนนสาย ค ๒) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนน อบจ. พล. ๕๐๐๒ (ถนนสาย ค ๒)
ระยะประมาณ ๒๒๐ เมตร ไปทางทิศตะวัน ออกเฉียงใต ระยะประมาณ ๑,๐๖๐ เมตร ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต ระยะประมาณ ๒๔๐ เมตร บรรจบกับ ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ที่บริเวณ
หางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ตามแนวถนนสาธารณะไม ป รากฏชื่ อ ระยะประมาณ ๕๐๕ เมตร ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต
ระยะประมาณ ๔๘๕ เมตร จนบรรจบกั บ ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๑ ที่ บ ริ เ วณห า งจาก
ถนนสาธารณะไมป รากฏชื่อบรรจบกับ ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ระยะประมาณ ๓๔๐ เมตร
ถนนสาย ง ๖ เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๒ ที่บริเวณหางจากถนนบาทบงกช (ถนนสาย ก ๑) บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒
ไปทางทิศตะวัน ตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ ระยะประมาณ ๖๑๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ระยะประมาณ ๗๙๕ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะประมาณ
๑๕๕ เมตร จนบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ข ๘) ที่บริเวณหางจากถนนกกไทร
(ถนนสาย ข ๖) บรรจบกับถนนไมตรีจิตร ซอย ๔ (ถนนสาย ข ๘) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
ตามแนวถนนไมตรีจิตร ซอย ๔ (ถนนสาย ข ๘) และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ข ๘)
ระยะประมาณ ๖๖๕ เมตร
ถนนสาย ง ๗ เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
(ถนนสาย ข ๘) ที่บริเวณหางจากถนนกกไทร (ถนนสาย ข ๖) บรรจบกับถนนไมตรีจิตร ซอย ๔
(ถนนสาย ข ๘) ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต ต ามแนวถนนไมตรี จิ ต ร ซอย ๔ (ถนนสาย ข ๘)
และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ข ๘) ระยะประมาณ ๖๖๕ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ระยะประมาณ ๑,๔๖๐ เมตร และไปทางทิ ศตะวั น ออกเฉี ยงเหนือ ระยะประมาณ ๑๗๐ เมตร
จนบรรจบกับถนน อบจ. พล. ๓๐๐๑ (ถนนสาย ค ๓) ที่บริเวณถนนบางสะพาน ซอย ๘ (ถนนสาย ง ๘)
บรรจบกับถนน อบจ. พล. ๓๐๐๑ (ถนนสาย ค ๓)
ถนนสาย ง ๘ เปน ถนนเดิม กําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนบางสะพาน ซอย ๘
และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ที่บริเวณหางจาก
ถนนสาธารณะไมป รากฏชื่อบรรจบกับ ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ตามแนวทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๑๑ ระยะประมาณ ๓๔๐ เมตร ไปทางทิศตะวัน ตกเฉียงใต
ระยะประมาณ ๙๙๐ เมตร บรรจบกับถนนกกมะขามใหญ ที่บริเวณหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
บรรจบกับถนนกกมะขามใหญ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนกกมะขามใหญ ระยะประมาณ
๙๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ระยะประมาณ ๕๐ เมตร บรรจบกับถนนเดิม ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
ตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๑๗๐ เมตร จนบรรจบกับถนน อบจ. พล. ๓๐๐๑ (ถนนสาย ค ๓)

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๗๖ ก

หน้า ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่สมควรกําหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
ในท้องที่ตําบลวังทอง ตําบลชัยนาม และตําบลดินทอง อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนา และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการผั ง เมื อ ง และโดยที่ ม าตรา ๒๖ วรรคหนึ่ ง แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารผั ง เมื อ ง
พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบัญ ญั ติ ก ารผั ง เมื อ ง (ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญ ญั ติ ว่ า
การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระทําโดยกฎกระทรวง จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

