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กฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนวงฆ้อง 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 ในท้องที่ตําบลวงฆ้อง และตําบลมะต้อง อําเภอพรหมพิราม
จังหวัดพิษณุโลก ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๓ การวางและจั ด ทํ า ผั ง เมื อ งรวมตามกฎกระทรวงนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ใช้ เ ป็ น
แนวทางในการพั ฒ นา และการดํ า รงรั ก ษาเมื อ งและบริ เ วณที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ ชนบท ในด้ า นการใช้
ประโยชน์ ใ นทรั พ ย์ สิ น การคมนาคมและการขนส่ ง การสาธารณู ป โภค บริ ก ารสาธารณะ และ
สภาพแวดล้อมในบริเวณแนวเขตตามข้อ ๒ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ข้อ ๔ ผั ง เมื อ งรวมตามกฎกระทรวงนี้ มี น โยบายและมาตรการเพื่ อ จั ด ระบบการใช้
ประโยชน์ที่ดิน โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับและ
สอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมีสาระสําคัญ
ดังต่อไปนี้
(๑) ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาชุ ม ชนวงฆ้ อ งให้ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางการบริ ห าร การปกครอง
และการบริการสาธารณะ
(๒) ส่งเสริมและอนุรักษ์พื้นที่เกษตรกรรมให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่สําคัญอย่างยั่งยืน
(๓) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางด้านสังคม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ให้เพียงพอและได้มาตรฐาน
(๔) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ข้อ ๕ การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ภายในเขตผั ง เมื อ งรวม ให้ เ ป็ น ไปตามแผนผั ง กํ า หนด
การใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง และรายการ
ประกอบแผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๖ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนก
ประเภทท้ายกฎกระทรวงนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๑๕ ที่กําหนดไว้เป็นสีเหลือง ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒.๑ ถึงหมายเลข ๒.๙ ที่กําหนดไว้เป็นสีส้ม ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง
(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึงหมายเลข ๓.๔ ที่กําหนดไว้เป็นสีแดง ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔.๑ ถึงหมายเลข ๔.๓๕ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ ถึงหมายเลข ๕.๘ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๖.๑ ถึงหมายเลข ๖.๑๑ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา
(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๗.๑ ถึงหมายเลข ๗.๑๐ ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันศาสนา
(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๘.๑ ถึงหมายเลข ๘.๑๐ 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) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ
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 ให้ มี
ระยะห่างจากริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา ลําคลอง แหล่งน้ําสาธารณะ หรือลํารางสาธารณะ
ไม่น้อยกว่า ๒๕ เมตร
ข้อ ๘ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ให้ใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อการอยู่อาศัย
สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และ
จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้
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(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) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ
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 ให้ มี
ระยะห่างจากริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา ลําคลอง แหล่งน้ําสาธารณะ หรือลํารางสาธารณะ
ไม่น้อยกว่า ๒๕ เมตร
ข้อ ๙ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อ ยู่อาศัยหนาแน่นมาก ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อพาณิชยกรรม การอยู่อาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๘๗ ก

หน้า ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๙ กันยายน 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) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ
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 ให้ มี
ระยะห่างจากริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา ลําคลอง แหล่งน้ําสาธารณะ หรือลํารางสาธารณะ
ไม่น้อยกว่า ๒๕ เมตร

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๘๗ ก

หน้า ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๙ กันยายน ๒๕๕๘

ข้อ ๑๐ ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม
หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น 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) ให้ ดํ า เนิ น การหรื อ ประกอบกิ จ การได้ ใ นอาคารที่ มี พื้ น ที่ ทั้ ง หมดรวมกั น ไม่ เ กิ น
๑,๐๐๐ ตารางเมตร และไม่ใช่อาคารสูง
(๒) ที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้
ในอาคารที่มีพื้นที่จําหน่ายสินค้าไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
(๓) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
(๔) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางหลวงแผ่นดินไม่นอ้ ยกว่า ๖ เมตร
(๕) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ
ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร และให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลํารางสาธารณะ
ไม่น้อยกว่า ๓ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเฉพาะที่ดิน
ซึ่งเป็นของรัฐ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
การก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําที่เป็นของรัฐ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๘๗ ก

หน้า ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

๙ กันยายน ๒๕๕๘

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) ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพ้ืนที่ทั้งหมดรวมกันไม่เกิน ๕๐๐ ตารางเมตร
และไม่ใช่อาคารสูง
(๒) ที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพื้นที่
จําหน่ายสินค้าไม่เกิน ๑๕๐ ตารางเมตร
(๓) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา ลําคลอง หรือแหล่งน้ําสาธารณะ
ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร และให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลํารางสาธารณะ
ไม่น้อยกว่า ๓ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเกี่ยวข้อง
กับการศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
(๒) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางหลวงแผ่นดินไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๘๗ ก
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(๓) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลําคลอง 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) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลําคลอง หรือแหล่งน้ําสาธารณะ
ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร และให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลํารางสาธารณะ
ไม่น้อยกว่า ๓ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๑๔ ที่ ดิ น ประเภทสถาบั น ราชการ การสาธารณู ป โภคและสาธารณู ป การ ให้ ใ ช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการของรัฐ กิจการเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์
เท่านั้น
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
(๒) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางหลวงแผ่นดินไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
(๓) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลําคลอง หรือแหล่งน้ําสาธารณะ
ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร และให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลํารางสาธารณะ
ไม่น้อยกว่า ๓ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๑๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย ก ๑ ถนนสาย ก ๒ ถนนสาย ก ๓
ถนนสาย ก ๔ ถนนสาย ก ๕ ถนนสาย ก ๖ ถนนสาย ก ๗ ถนนสาย ก ๘ ถนนสาย ก ๙
และถนนสาย ก ๑๐ ตามแผนผั ง แสดงโครงการคมนาคมและขนส่ ง ท้ า ยกฎกระทรวงนี้ ห้ า มใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น นอกจากกิจการตามที่กําหนดดังต่อไปนี้
(๑) การสร้างถนนหรือเกี่ยวข้องกับถนน และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
(๒) การสร้างรั้วหรือกําแพง
(๓) เกษตรกรรมหรื อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ เกษตรกรรมที่ มี ค วามสู ง ของอาคารไม่ เ กิ น ๙ เมตร
หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่
ข้อ ๑๖ ให้ผู้มี อํานาจหน้ าที่ในการควบคุ มการก่อ สร้างอาคารหรื อการประกอบกิ จการ
ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

บัญชีท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนวงฆ้อง จังหวัดพิษณุโลก
พ.ศ. ๒๕๕๘
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย

ที่อยู่อาศัย

ที่อยู่อาศัย

หนาแน่นมาก

หนาแน่นปานกลาง

หนาแน่นน้อย

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
1

2

2

3

1

2

3

1

2

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
3

1

2

3

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การต้ม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช

ได้

(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช

ได้

(๔) การหีบหรืออัดฝ้าย หรือการปั่นหรืออัดนุ่น

ได้

(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล

ได้

โกดัง หรือคลังสินค้า
(๖) การบด ป่น หรือย่อยส่วนต่าง ๆ ของพืชซึ่งมิใช่เมล็ดพืชหรือหัวพืช

4

ได้

(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กล้วยไม้ หรือถั่วงอก

ได้

ได้

ได้

ได้

(๙) การร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม

ได้

ได้

ได้

ได้

(๑๑) การฟักไข่โดยใช้ตู้อบ

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ซึ่งมิใช่สัตว์น้ํา อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๒) การถนอมเนื้อสัตว์โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง
หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง
(๗) การทําผลิตภัณฑ์จากไข่เพื่อใช้ประกอบเป็นอาหาร เช่น
ไข่เค็ม ไข่เยี่ยวม้า ไข่ผง ไข่เหลวเยือกแข็ง หรือไข่เหลวแช่เย็น

ได้

2
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย

ที่อยู่อาศัย

ที่อยู่อาศัย

หนาแน่นมาก

หนาแน่นปานกลาง

หนาแน่นน้อย

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
1

6

2

3

1

2

3

1

2

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
3

1

2

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

(๒) การทําแป้ง

ได้

ได้

(๓) การป่นหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

3

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ํา อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๒) การถนอมสัตว์น้ําโดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง
หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง

8

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม้ อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม้ และบรรจุใน

ได้

ได้

ได้

ภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้
(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไม้โดยวิธีกวน ตากแห้ง ดอง หรือทําให้
เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง
9

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การสี ฝัด หรือขัดข้าว

(๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช
(๖) การปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่ง

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

3
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย

ที่อยู่อาศัย

ที่อยู่อาศัย

หนาแน่นมาก

หนาแน่นปานกลาง

หนาแน่นน้อย

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
1

2

3

1

2

3

1

2

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
3

1

2

10 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้ง อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําขนมปังหรือขนมเค้ก

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

(๒) การทําขนมปังกรอบหรือขนมอบแห้ง

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

(๑) การทําน้ําเชื่อม

ได้

ได้

(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของต้นมะพร้าว ต้นตาลโตนด หรือพืชอื่น ๆ

ได้

ได้

(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้น เม็ด หรือชิ้น
11 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากอ้อย บีช หญ้าหวาน
หรือพืชอื่นที่ให้ความหวาน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

ซึ่งมิใช่อ้อย
12 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก้ ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําใบชาแห้งหรือใบชาผง

ได้

(๒) การคั่ว บด หรือป่นกาแฟหรือการทํากาแฟผง

ได้

ได้

ได้

ได้
ได้

(๓) การทําโกโก้ผงหรือขนมจากโกโก้

ได้

ได้

ได้

(๔) การทําช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือขนมจากช็อกโกเลต

ได้

ได้

ได้

(๕) การทําเก๊กฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ

ได้

ได้

ได้

(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไม้อัดเม็ด

ได้

ได้

ได้

ได้

(๗) การเชื่อมหรือแช่อ่มิ ผลไม้หรือเปลือกผลไม้ หรือการเคลือบผลไม้

ได้

ได้

ได้

ได้

หรือเปลือกผลไม้ด้วยน้ําตาล

3

4
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย

ที่อยู่อาศัย

ที่อยู่อาศัย

หนาแน่นมาก

หนาแน่นปานกลาง

หนาแน่นน้อย

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
1

2

(๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) หรือการเคลือบถั่ว

3

1

2

3

1

2

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
3

1

2

ได้

ได้

ได้

ได้

(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟี่

ได้

ได้

ได้

ได้

(๑๑) การทําไอศกรีม

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

3

หรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) ด้วยน้ําตาล กาแฟ โกโก้ หรือช็อกโกเลต
ได้

ได้

ได้

13 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๖) การทําน้ํามันสลัด
(๗) การบดหรือป่นเครื่องเทศ

ได้

ได้

ได้

ได้

(๘) การทําพริกป่น พริกไทยป่น หรือเครื่องแกง

ได้

ได้

ได้

ได้

14 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด

ได้

ได้

ได้

หรือย่อยน้ําแข็ง
20 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ น้ําอัดลม
หรือน้ําแร่ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําน้ําดื่ม
(๒) การทําเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
(๔) การทําน้ําแร่

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
ได้

ได้

ได้
ได้

ได้

ได้

21 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาสูบ ยาอัด ยาเส้น ยาเคี้ยว หรือยานัตถุ์
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๓) การทํายาอัด ยาเส้น ยาเส้นปรุง หรือยาเคี้ยว

ได้

ได้

ได้

(๔) การทํายานัตถุ์

ได้

ได้

ได้

ได้

5
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย

ที่อยู่อาศัย

ที่อยู่อาศัย

หนาแน่นมาก

หนาแน่นปานกลาง

หนาแน่นน้อย

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
1

2

3

1

2

3

1

2

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
3

1

2

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

3

22 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ ด้าย หรือเส้นใยซึ่งมิใช่ใยหิน
(Asbestos) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๒) การทอหรือการเตรียมเส้นด้ายยืนสําหรับการทอ
23 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอซึ่งมิใช่เครื่องนุ่งห่ม
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอเป็นเครื่องใช้ในบ้าน

ได้

(๒) การทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใช่ถุงหรือกระสอบพลาสติก

ได้

(๓) การทําผลิตภัณฑ์จากผ้าใบ
(๔) การตบแต่งหรือเย็บปักถักร้อยสิ่งทอ

ได้

24 โรงงานถักผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มด้วยด้ายหรือเส้นใย หรือฟอกย้อมสี

ได้

ได้

ได้

ได้

หรือแต่งสําเร็จผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มที่ถักด้วยด้ายหรือเส้นใย
25 โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมด้วยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกให้เป็นปุยซึ่งมิใช่เสื่อ
หรือพรมที่ทําด้วยยางหรือพลาสติกหรือพรมน้ํามัน
26 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาข่าย แห หรืออวน อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การผลิตเชือก
(๒) การผลิต ประกอบ หรือซ่อมแซมตาข่าย แห หรืออวน และรวมถึง
ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

ได้

ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

6
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย

ที่อยู่อาศัย

ที่อยู่อาศัย

หนาแน่นมาก

หนาแน่นปานกลาง

หนาแน่นน้อย

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
1

2

ได้

ได้

3

1

2

ได้

ได้

ได้

ได้

3

1

2

ได้

ได้

ได้

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
3

1

2

3

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

(๓) การแกะสลักไม้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

(๕) การทําผลิตภัณฑ์จากไม้ก๊อก

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

28 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายซึ่งมิใช่รองเท้า อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การตัดหรือเย็บเครื่องนุ่งห่ม เข็มขัด ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ เนกไท
หูกระต่าย ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเท้าจากผ้า หนังสัตว์ ขนสัตว์
หรือวัสดุอื่น
(๒) การทําหมวก
33 โรงงานผลิตรองเท้าหรือชิ้นส่วนของรองเท้าซึ่งมิได้ทําจากไม้ ยางอบแข็ง

ได้

ได้

ยางอัดเข้ารูป หรือพลาสติกอัดเข้ารูป
35 โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใช้จากไม้ไผ่ หวาย ฟาง อ้อ กก
หรือผักตบชวา
36 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากไม้หรือไม้ก๊อก
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

41 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
(๑) การพิมพ์ การทําแฟ้มเก็บเอกสาร การเย็บเล่ม ทําปก หรือตบแต่ง
สิ่งพิมพ์

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
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หนาแน่นมาก

หนาแน่นปานกลาง
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โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
1

2

3

1

2

3

1

2

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
3

1

2

3

ได้

ได้

ได้

(๒) การทําเสื่อหรือพรม

ได้

ได้

(๔) การทําภาชนะบรรจุ เช่น ถุงหรือกระสอบ

ได้

ได้

53 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พลาสติก อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเรือน หรือเครื่องประดับ และรวมถึง
ชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

55 โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปั้นดินเผา หรือ

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

เครื่องดินเผา และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกล่าว
56 โรงงานผลิตอิฐ กระเบื้อง หรือท่อสําหรับใช้ในการก่อสร้างเบ้าหลอมโลหะ
กระเบื้องประดับ (Architectural Terracotta) รองในเตาไฟ ท่อหรือ
ยอดปล่องไฟ หรือวัตถุทนไฟจากดินเหนียว
58 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม ผลิตภัณฑ์ยิปซัม

ได้

ได้

หรือผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์
62 โรงงานดัดแปลงหรือซ่อมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคาร
ที่ทําจากโลหะหรือโลหะเป็นส่วนใหญ่ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์
ของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งดังกล่าว

ได้

ได้

ได้
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ลําดับที่

พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย
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ที่อยู่อาศัย
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ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
1

2

3

1

2

3

1

2

ได้

ได้

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
3

1

2

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

(๑) การทําภาชนะบรรจุ

ได้

ได้

(๙) การทําเครื่องใช้เล็ก ๆ จากโลหะ

ได้

ได้

3

63 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะสําหรับใช้ในการก่อสร้าง
หรือติดตั้ง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๒) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร
(๓) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการต่อเรือ

ได้

64 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑๓) การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป
65 โรงงานดัดแปลงหรือซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องกังหัน และรวมถึง

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์หรือเครื่องกังหันดังกล่าว
66 โรงงานดัดแปลงหรือซ่อมแซมเครื่องจักรสําหรับใช้ในการกสิกรรม

ได้

ได้

หรือการเลี้ยงสัตว์ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องจักร
ดังกล่าว
67 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องจักร ส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์ของ
เครื่องจักรสําหรับประดิษฐ์โลหะหรือไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรสําหรับโรงเลื่อย ไส
ทําเครื่องเรือนหรือทําไม้วีเนียร์

ได้

ได้
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ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
1

2

3

1

(๒) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องกลึง เครื่องคว้าน เครื่องเจาะ

2

3

1

2

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
3

1

2

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

เครื่องกัด (Milling Machines) เครื่องเจียน เครื่องตัด
(Shearing Machines) หรือเครื่องไส (Shaping Machines)
(๓) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเลื่อยตัดโลหะด้วยเครื่องยนต์
หรือเครื่องขัด
(๔) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องทุบโลหะ (Drop Forges or
Forging Machines)
(๕) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรีดโลหะ เครื่องอัดโลหะ
หรือเครื่องดึงรีดโลหะ
(๖) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องดันรีด เครื่องทําให้หลอมละลาย
หรือเชื่อมโดยไม่ใช้ไฟฟ้า
(๗) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมแบบ (Dies) หรือเครื่องจับ (Jigs)
สําหรับใช้กับเครื่องมือกล
(๘) การทําส่วนประกอบหรืออุปกรณ์สําหรับเครื่องจักรตาม (๑) ถึง (๗)
69 โรงงานดัดแปลงหรือซ่อมแซมเครื่องคํานวณ เครื่องทําบัญชี เครื่องจักร
สําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับใช้ในการคํานวณชนิดดิจิตัล
หรือชนิดอนาล้อก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์สําหรับปฏิบัติกับข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกันหรืออุปกรณ์ (Digital or Analog Computers or Associated

ได้

ได้

ได้

ได้

3
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ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
1

2

3

1

2

3

1

2

ได้

ได้

ได้

ได้

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
3

1

2

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

Electronic Data Processing Equipment or Accessories) เครื่องรวมราคา
ของขาย (Cash Registers) เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องชั่งซึ่งมิใช่เครื่องชั่งที่ใช้
ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใช่เครื่องอัดสําเนาด้วย
การถ่ายภาพ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
70 โรงงานดัดแปลงหรือซ่อมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศหรือก๊าซ

ได้

เครื่องเป่าลม เครื่องปรับหรือถ่ายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตู้เย็น
หรือเครื่องประกอบตู้เย็น เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ เครื่องล้าง ซัก ซักแห้ง
หรือรีดผ้า เครื่องเย็บ เครื่องส่งกําลังกล เครื่องยก ปั้นจั่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน
รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ รถพ่วงสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรม
รถยกซ้อนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรม
หรือสําหรับใช้ในบ้านแต่ผลิตภัณฑ์นั้นต้องไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า และรวมถึง
ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
71 โรงงานดัดแปลงหรือซ่อมแซมเครื่องจักร หรือผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ใน
ลําดับที่ ๗๐ เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์ไฟฟ้า เครื่องกําเนิดไฟฟ้า
หม้อแปลงแรงไฟฟ้า เครื่องสับหรือบังคับไฟฟ้า เครื่องใช้สําหรับแผงไฟฟ้า
เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟ้า เครื่องส่งหรือจําหน่ายไฟฟ้า เครื่องสําหรับใช้บังคับ
ไฟฟ้า หรือเครื่องเชื่อมไฟฟ้า

3
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ที่ดินประเภท
ลําดับที่

พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย

ที่อยู่อาศัย

ที่อยู่อาศัย

หนาแน่นมาก

หนาแน่นปานกลาง

หนาแน่นน้อย

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
1

2

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

(๑) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต์หรือรถพ่วง

ได้

ได้

ได้

ได้

(๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สําหรับรถยนต์หรือรถพ่วง

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

3

1

2

3

1

2

ได้

ได้

ได้

โรงงานจําพวกที่
1

72 โรงงานดัดแปลงหรือซ่อมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์

2

ชนบทและเกษตรกรรม

3

เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องบันทึกคําบอก
เครื่องบันทึกเสียงด้วยเทป เครื่องเล่นหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ
(วิดิทัศน์) แผ่นเสียง เทปแม่เหล็กที่ได้บันทึกเสียงแล้ว เครื่องโทรศัพท์
หรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไม่มีสาย เครื่องส่งวิทยุ เครื่องส่งโทรทัศน์
เครื่องรับส่งสัญญาณหรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร์ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวกึ่งนํา
หรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวข้อง (Semi - Conductor or Related Sensitive
Semi - Conductor Devices) คาปาซิเตอร์หรือคอนเดนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์
ชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได้ (Fixed or Variable Electronic Capacitors
or Condensers) เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป
หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย์ และรวมถึงการผลิตอุปกรณ์หรือชิ้นส่วน
สําหรับใช้กับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
73 โรงงานผลิต ประกอบ หรือดัดแปลงเครื่องมือหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ระบุไว้
ในลําดับใด และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
77 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับรถยนต์หรือรถพ่วง อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

3
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ที่ดินประเภท
ลําดับที่

พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย

ที่อยู่อาศัย

ที่อยู่อาศัย

หนาแน่นมาก

หนาแน่นปานกลาง

หนาแน่นน้อย

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
1

2

3

1

2

ได้

ได้

3

1

2

ได้

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
3

1

2

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

3

78 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือ
จักรยานสองล้อ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงสภาพจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ
หรือจักรยานสองล้อ
(๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สําหรับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ
หรือจักรยานสองล้อ
79 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอากาศยานหรือเรือโฮเวอร์คราฟท์
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนแปลงสภาพ

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

อากาศยานหรือเรือโฮเวอร์คราฟท์ (ไม่มีการชุบหล่อ)
(๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สําหรับอากาศยานหรือ
เรือโฮเวอร์คราฟท์
80 โรงงานดัดแปลงหรือซ่อมแซมล้อเลื่อนที่ขับเคลื่อนด้วยแรงคนหรือสัตว์
ซึ่งมิใช่จักรยาน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
84 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณี
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําเครื่องประดับโดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองคํา ทองขาว เงิน
นาก หรืออัญมณี (ไม่มีการชุบและหลอมโลหะ)

ได้

ได้

ได้

ได้
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ที่ดินประเภท
ลําดับที่

พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย

ที่อยู่อาศัย

ที่อยู่อาศัย

หนาแน่นมาก

หนาแน่นปานกลาง

หนาแน่นน้อย

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

(๒) การทําเครื่องใช้ด้วยทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหล่ทอง หรือ

1

2

ได้
ได้

3

1

2

ได้

ได้

ได้

ได้

3

1

2

ได้

ได้

ได้

ได้

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
3

1

2

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

3

โลหะที่มีค่า
(๓) การตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี
(๕) การทําดวงตราหรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือเหรียญอื่น

ได้

ได้

ได้

ได้

(โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้า และคนงานไม่เกิน ๕๐ คน)
85 โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์

ได้

ได้

ได้

ได้

ของเครื่องดนตรีดังกล่าว
87 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเล่น เครื่องมือ หรือเครื่องใช้ที่มิได้
ระบุไว้ในลําดับอื่น อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําเครื่องเล่น

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

(๒) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

(๓) การทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

(๔) การทําร่ม ไม้ถือขนนก ดอกไม้เทียม ซิป กระดุม ไม้กวาด แปรง

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ตะเกียง โป๊ะตะเกียงหรือไฟฟ้า กล้องสูบยาหรือกล้องบุหรี่ หรือไฟแช็ก
(๕) การทําป้าย ตรา เครื่องหมาย ป้ายติดของ หรือเครื่องโฆษณาสินค้า

ได้

ตราโลหะหรือยาง แม่พิมพ์ลายฉลุ (Stencils)
(๖) การทําแหคลุมผม ช้องผม หรือผมปลอม
(๗) การทําผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ที่มิได้ระบุไว้ในลําดับใด

ได้

ได้

ได้
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ที่ดินประเภท
ลําดับที่

พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย

ที่อยู่อาศัย

ที่อยู่อาศัย

หนาแน่นมาก

หนาแน่นปานกลาง

หนาแน่นน้อย

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
1

2

3

1

2

3

1

2

ได้
ได้

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
3

1

2

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

3

91 โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การบรรจุสินค้าทั่วไป
92 โรงงานห้องเย็น
93 โรงงานซ่อมรองเท้าหรือเครื่องหนัง

ได้

ได้

ได้

ได้

94 โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าสําหรับใช้ในบ้านหรือ

ได้

ได้

ได้

ได้

ใช้ประจําตัว
95 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ รถพ่วง
จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือส่วนประกอบของ

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ยานดังกล่าว
(๒) การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือ
ส่วนประกอบของยานดังกล่าว
(๓) การพ่นสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
(๔) การล้างหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
96 โรงงานซ่อมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําด้วยเพชร พลอย
ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
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ที่ดินประเภท
ลําดับที่

พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย

ที่อยู่อาศัย

ที่อยู่อาศัย

หนาแน่นมาก
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โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
1

2

3

97 โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ที่มิได้ระบุการซ่อมไว้ในลําดับใด
98 โรงงานซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด อัด หรือย้อมผ้า เครื่องนุ่งห่ม พรม

1

2

3

ได้
ได้

ได้

ได้

1

2

ได้
ได้

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
3

1

2

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

3

หรือขนสัตว์
100 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแต่งหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะ
ของผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์โดยไม่มีการผลิต
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทา พ่น หรือเคลือบสี

ได้

(๒) การทา พ่น หรือเคลือบเชลแล็ก แล็กเกอร์ หรือน้ํามันเคลือบเงาอื่น

ได้

(๓) การลงรักหรือการประดับตบแต่งด้วยแก้ว กระจก มุก ทอง หรืออัญมณี

ได้

๑๐๑ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant)

ได้
ได้

106 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการนําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้ว
หรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่าน
กรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม
หมายเหตุ

ลําดับที่

หมายถึง

ลําดับที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

ได้

หมายถึง

สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

โรงงานจําพวกที่

หมายถึง

จําพวกโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิ ตามที่ไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนวงฆอง จังหวัดพิษณุโลก
พ.ศ. ๒๕๕๘
การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภท
ทายกฎกระทรวงตามที่กําหนดไวในขอ ๖ คือ
๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๑๕ ที่กําหนดไวเปนสีเหลือง ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย มีรายการดังตอไปนี้
๑.๑ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๓๐๙ ฟากตะวันตก
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๓ ฟากตะวันออกและฟากเหนือ และทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๑๒๗๕ ฟากตะวันออก
๑.๒ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๖๕ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ก ๓
และถนนเทศบาล ซอย ๑๓ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๗๕ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ก ๓ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๑ ฟากตะวันออก
๑.๓ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๓ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ก ๓ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๓๐๙ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๒๗๕
๑.๔ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๖๘๐ เมตร กับศูนยกลางถนนชลประทาน
ดานตะวันออก
จดเขตทางรถไฟสายเหนือ ฟากตะวันตก และถนนสาย ก ๒
ฟากตะวันตก
ดานใต
จดวัดสันติกาวาส
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๖ เมตร กับริมฝงแมน้ํานาน ฝงตะวันออก
๑.๕ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๓๐๙ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดคลองดอนสนาม ฝงตะวันตก ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
ฟากใต และเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางคลองสงน้ําชลประทาน

๒
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๔ ฟากตะวันออก
๑.๖ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๓๐๙ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ก ๔ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ก ๔ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก และเสนขนาน
ระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๗๕
ทั้ง นี้ ยกเวน บริเวณหมายเลข ๖.๕ ที่ กําหนดไว เปน สีเขียวมะกอก และบริเวณ
หมายเลข ๘.๔ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน
๑.๗ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๕ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ก ๕ ฟากตะวันตก เสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร
กับศูนยกลางถนนสาย ก ๗ และเสนขนานระยะ ๓๙๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ก ๘
ดานใต
จดถนนสาย ก ๗ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๘ ฟากตะวันออก
๑.๘ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนวงฆองพัฒนา ฟากตะวันตก
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๖ เมตร กับริมฝงแมน้ํานาน ฝงตะวันออก
๑.๙ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๔ ฟากใต และถนนสาธารณะไมป รากฏชื่อ
ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางคลองสงน้ําชลประทาน
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๕๒๕ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ก ๔
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๗๕ ฟากตะวันออก
๑.๑๐ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ก ๘ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ก ๘
๑.๑๑ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๗ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๓๙๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ก ๘
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๘ ฟากตะวันออก

๓
๑.๑๒ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๗๕ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดโรงเรียนบานปาสัก (ทศพลอนุสรณ)
ดานตะวันตก
จดเขตทางรถไฟสายเหนือ ฟากตะวันออก และวัดปาสัก
๑.๑๓ ดานตะวันออก
จดถนนวงฆองพัฒนา ฟากตะวันตก ถนนสาย ก ๑๐ ฟากตะวันตก
และเขตทางรถไฟสายเหนือ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนตั้งฉากกับศูนยกลางทางรถไฟสายเหนือ ที่จุดซึ่งอยูหางจาก
ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ (ขามทางรถไฟ) ตัดกับทางรถไฟสายเหนือ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ตามแนวทางรถไฟสายเหนือ เปนระยะ ๓๙๕ เมตร
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๖ เมตร กับริมฝงแมน้ํานาน ฝงตะวันออก
๑.๑๔ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ เสนขนานระยะ ๒๗๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ก ๙ และเสนขนานระยะ ๔๐๐ เมตร
กับศูนยกลางถนนเทศบาล ซอย ๑๙
ดานใต
จดถนนสาย ก ๕ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๙ ฟากตะวันออก
๑.๑๕ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ก ๙ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ก ๙
๒. ที่ดิน ในบริ เวณหมายเลข ๒.๑ ถึ งหมายเลข ๒.๙ ที่ กํา หนดไว เป น สี สม ใหเ ปน ที่ดิ น
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง มีรายการดังตอไปนี้
๒.๑ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๓ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๒๗๕
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๓๐๙ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๒๗๕ ฟากตะวั น ออก
และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลวงฆอง
๒.๒ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๓ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๗๕ ฟากตะวันตก

๔
ดานใต
จดถนนเทศบาล ซอย ๑๑ ฟากเหนือ และโรงเรียนราษฎรศรัทธาวิทยา
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๑ ฟากตะวันออก
๒.๓ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๕ ฟากใต
ดานตะวันออก จดถนนสาย ก ๗ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๓๙๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ก ๘
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ก ๗
๒.๔ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๓๐๙ ฟากใต
ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๒๗๕
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๗๕ ฟากตะวันออก
๒.๕ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๕ ฟากใต
ดานตะวันออก จดถนนเทศบาล ซอย ๒๐ ฟากตะวันตกและฟากใต และถนนสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๓๙๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ก ๘
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๗ ฟากตะวันออก
๒.๖ ดานเหนือ
จดถนนเทศบาล ซอย ๑ ฟากใต
ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๗๕ ฟากตะวันตก และสํานักงาน
การไฟฟาสวนภูมิภาค (สาขาหนองตม)
ดานใต
จดถนนสาย ก ๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๑ ฟากตะวั น ออก และสหกรณ ก ารเกษตร
วงฆอง จํากัด
๒.๗ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ก ๔ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๗๕ ฟากตะวันออก
๒.๘ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนเทศบาล ซอย ๑๙
ดานตะวันออก จดถนนสาย ก ๕ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนเทศบาล ซอย ๑๙
ดานตะวันตก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก

๕
๒.๙ ดานเหนือ
ดานตะวันออก
ดานใต
ดานตะวันตก

จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒๗๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ก ๙
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาธารณะ

ไมปรากฏชื่อ
๓. ที่ดิน ในบริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึง หมายเลข ๓.๔ ที่กําหนดไวเปน สีแดง ใหเปน ที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก มีรายการดังตอไปนี้
๓.๑ ดานเหนือ
จดถนนเทศบาล ซอย ๑๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๗๕ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ก ๖ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดสํานักงานเทศบาลตําบลวงฆอง ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลตําบลวงฆอง โรงเรียนเทศบาล ๑ หนองตมศึกษา (จิ้นตง) และถนนสาย ก ๑ ฟากตะวันออก
๓.๒ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๖ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๗๕ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนเทศบาล ซอย ๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๑ ฟากตะวันออก
๓.๓ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๕ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนเทศบาล ซอย ๑๙ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนเทศบาล ซอย ๒๐ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนเทศบาล ซอย ๒๐ ฟากตะวันออก
๓.๔ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๕ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับ ศูน ยกลางถนนเทศบาล
ซอย ๑๙
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนเทศบาล ซอย ๑๙ ฟากตะวันออก
๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔.๑ ถึงหมายเลข ๔.๓๕ ที่กําหนดไวเปนสีเขียว ใหเปนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม มีรายการดังตอไปนี้
๔.๑ ดานตะวันออก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนเสนขนานระยะ
๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสายบานไผถ้ํา - บานปากคลองฉลอง ที่เริ่มจากจุดซึ่งอยูบริเวณศูนยกลาง
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๓๐๙ ที่จุดซึ่งคลองสงน้ําชลประทานตัดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๓๐๙
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนวเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสายบานไผถ้ํา บานปากคลองฉลอง

๖
ดานใต
จดถนนชลประทาน ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนชลประทาน ฟากตะวันออก
๔.๒ ดานเหนือ
จดแนวเขตผั ง เมือ งรวมดา นเหนื อ ซึ่ ง เปน เส น ตรงที่ล ากจาก
ทางรถไฟสายเหนือ ที่บริเวณจุดกึ่งกลางสะพานขามคลองสาธารณะ เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๓๐๙ ที่จุดซึ่งคลองสงน้ําชลประทานตัดกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๓๐๙
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๓๐๙ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดคลองบานเตาถาน ฝงเหนือ โรงเรียนวัดทาสี่รอย และวัดทาสี่รอย
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๒๗๕ ฟากตะวั น ออก
และถนนสายบานยางประดา - บานหัวเขาสมอครา ฟากตะวันออก
๔.๓ ดานตะวันออก
จดถนนชลประทาน ฟากตะวันตก และคลองสงน้ําชลประทาน
ฝงตะวันตก
ดานใต
จดคลองไผถ้ํา ฝงตะวันออก และคลองทาสี่รอย ฝงตะวันออก
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๓๐๙ ฟากตะวันออก
๔.๔ ดานเหนือ
จดแนวเขตผั งเมือ งรวมดา นเหนื อ ซึ่ งเปน เส น ตรงที่ล ากจาก
ทางรถไฟสายเหนือ ที่บริเวณจุดกึ่งกลางสะพานขามคลองสาธารณะ เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๓๐๙ ที่จุดซึ่งคลองสงน้ําชลประทานตัดกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๓๐๙
ดานตะวันออก
จดถนนสายบานยางประดา - บานหัวเขาสมอครา ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๗๕ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนชลประทาน ฟากตะวันออก
๔.๕ ดานเหนือ
จดแนวเขตผั ง เมือ งรวมดา นเหนื อ ซึ่ ง เปน เส น ตรงที่ล ากจาก
ทางรถไฟสายเหนือ ที่บริเวณจุดกึ่งกลางสะพานขามคลองสาธารณะ เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๓๐๙ ที่จุดซึ่งคลองสงน้ําชลประทานตัดกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๓๐๙
ดานตะวันออก
จดคลองสงน้ําชลประทาน ฝงตะวันตก
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๗๕ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๘.๑ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน
๔.๖ ดานเหนือ
จดแนวเขตผั งเมือ งรวมดา นเหนื อ ซึ่ งเปน เส น ตรงที่ล ากจาก
ทางรถไฟสายเหนือ ที่บริเวณจุดกึ่งกลางสะพานขามคลองสาธารณะ เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๓๐๙ ที่จุดซึ่งคลองสงน้ําชลประทานตัดกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๓๐๙

๗
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๗๕ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดคลองสงน้ําชลประทาน ฝงตะวันตก
ดานตะวันตก
จดคลองบานเตาถาน ฝงตะวันออก
๔.๗ ดานเหนือ
จดแนวเขตผั ง เมือ งรวมดา นเหนื อ ซึ่ ง เปน เส น ตรงที่ล ากจาก
ทางรถไฟสายเหนือ ที่บริเวณจุดกึ่งกลางสะพานขามคลองสาธารณะ เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๓๐๙ ที่จุดซึ่งคลองสงน้ําชลประทานตัดกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๓๐๙
ดานตะวันออก
จดคลองบานเตาถาน ฝงตะวันตก
ดานใต
จดคลองสงน้ําชลประทาน ฝงเหนือ และคลองอีเปย ฝงตะวันออก
และฝงตะวันตก
ดานตะวันตก
จดเขตทางรถไฟสายเหนือ ฟากตะวันออก
๔.๘ ดานเหนือ
จดเขตทางรถไฟสายเหนือ ฟากตะวันตก
ดานตะวันออก
จดคลองสงน้ําชลประทาน ฝงเหนือ
ดานใต
จดถนนวงฆองพัฒนา ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจาก
ศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ที่จุดซึ่งอยูหางจากบริเวณถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับ
ทางหลวงชนบท พล. ๔๐๒๗ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ เปนระยะ
๘๐ เมตร เป น เส น ตรงไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ บรรจบกั บ แนวเขตผั ง เมื อ งรวมด า นเหนื อ
ที่ทางรถไฟสายเหนือบริเวณจุดกึ่งกลางสะพานขามคลองสาธารณะ
๔.๙ ดานเหนือ
จดคลองบานเตาถาน ฝงใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๓๐๙ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดคลองสงน้ําชลประทาน ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๒๗๕ ฟากตะวั น ออก
และวัดสวนรมบารมี
๔.๑๐ ดานเหนือ
จดคลองทาสี่รอย ฝงใต
ดานตะวันออก
จดคลองทาสี่รอย ฝงตะวันตก วัดไผถ้ําสุวรรณ และคลองไผถ้ํา
ฝงตะวันตก
ดานใต
จดคลองส ง น้ํ า ชลประทาน ฝ ง เหนื อ และถนนสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๓๐๙ ฟากตะวันออก

๘
๔.๑๑ ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๗๕ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดคลองบานเตาถาน ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนชลประทาน ฟากตะวันออก
๔.๑๒ ดานเหนือ
จดคลองบานเตาถาน ฝงใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๗๕ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดคลองสงน้ําชลประทาน ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนชลประทาน ฟากตะวันออก
๔.๑๓ ดานเหนือ
จดถนนชลประทาน ฟากใต
ดานตะวันออก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนเสนขนานระยะ
๑,๐๐๐ เมตร กั บ ศู น ย ก ลางถนนสายบ า นไผถ้ํ า - บ านปากคลองฉลอง ที่ เริ่ ม จากจุ ด ซึ่ ง อยู บ ริ เ วณ
ศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๓๐๙ ที่จุดซึ่งคลองสงน้ําชลประทานตัดกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๓๐๙ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนวเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลาง
ถนนสายบ านไผ ถ้ํา - บ านปากคลองฉลอง จนบรรจบกับ คลองฉลอง ที่ จุ ด ซึ่ ง อยู หา งจากศู น ย กลาง
ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ บริเวณคลองฉลองตัดกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวคลองฉลอง เปนระยะ ๑,๒๐๐ เมตร
ดานใต
จดคลองฉลอง ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดคลองไผถ้ํา ฝงตะวันออก คลองชลประทาน ฝงตะวันออก
และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๔.๑๔ ดานเหนือ
จดถนนเทศบาล ซอย ๑๐ ฟากใต และถนนชลประทาน ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๓๐๙ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดคลองดอนสนาม ฝงเหนือ และลํารางสาธารณะ ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๗๕ ฟากตะวันออก
๔.๑๕ ดานเหนือ
จดถนนเทศบาล ซอย ๑๓ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๒๖๕ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ก ๓
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๑ ฟากตะวันออก
๔.๑๖ ดานเหนือ
จดถนนชลประทาน ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเขตทางรถไฟสายเหนือ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๖๘๐ เมตร กับศูนยกลางถนนชลประทาน
และถนนสาย ก ๒ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๒ ฟากตะวันออก

๙
๔.๑๗ ดานเหนือ
จดถนนชลประทาน ฟากใต และคลองสงน้ําชลประทาน ฝงใต
ดานตะวันออก
จดคลองไผถ้ํา ฝงตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ และถนนสายบานไผถ้ํา บานปากคลองฉลอง ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนชลประทาน ฟากตะวันออก
๔.๑๘ ดานเหนือ
จดถนนชลประทาน ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ก ๒ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๖๘๐ เมตร กับศูนยกลางถนนชลประทาน
และเสนขนานระยะ ๖ เมตร กับริมฝงแมน้ํานาน ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดวัด วงฆอง โรงเรียนวัด วงฆอง เสน ขนานระยะ ๖ เมตร
กับริมฝงแมน้ํานาน ฝงตะวันออก และถนนวงฆองพัฒนา ฟากตะวันออก
๔.๑๙ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดคลองสงน้ําชลประทาน ฝงตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางคลองสงน้ําชลประทาน
ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือและฟากตะวันออก และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๓๐๙
ฟากตะวันออก
๔.๒๐ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๐๔ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจาก
ศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ที่จุดซึ่งอยูหางจากบริเวณถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับ
ทางหลวงชนบท พล. ๔๐๒๗ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ เปนระยะ
๘๐ เมตร เป น เส น ตรงไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ บรรจบกั บ แนวเขตผั ง เมื อ งรวมด า นเหนื อ
ที่ทางรถไฟสายเหนือบริเวณจุดกึ่งกลางสะพานขามคลองสาธารณะ
๔.๒๑ ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๐๔ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงชนบท พล. ๔๐๒๗ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจาก
ศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ที่จุดซึ่งอยูหางจากบริเวณถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับ
ทางหลวงชนบท พล. ๔๐๒๗ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ เปนระยะ
๘๐ เมตร เป น เส น ตรงไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ บรรจบกั บ แนวเขตผั ง เมื อ งรวมด า นเหนื อ
ที่ทางรถไฟสายเหนือบริเวณจุดกึ่งกลางสะพานขามคลองสาธารณะ

๑๐
๔.๒๒ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไม ป รากฏชื่ อ ฟากใต และฟากตะวั น ตก
วัดสุธรรมาวาส (วงฆอง) และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออกและฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ก ๘
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๐๔ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๖.๖ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก
๔.๒๓ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนชลประทาน ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางคลองสงน้ําชลประทาน
๔.๒๔ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๕๒๕ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ก ๔
และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนชลประทาน ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาธารณะไม ป รากฏชื่ อ ฟากเหนื อ และโรงเรี ย น
มะตองประชาสรรค
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๗๕ ฟากตะวันออก
๔.๒๕ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต และเสน ขนานระยะ
๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ก ๙
ดานตะวันออก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก โรงเรียนวัดหางไหล
ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือและฟากตะวันตก เสนขนานระยะ ๖ เมตร กับริมฝงแมน้ํานาน
ฝงตะวันตก และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานใต
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางตําบลมะตองกับตําบลหนองแขม
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๑๐๔ ฟากตะวั น ออก
และศูนยการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลมะตอง
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๗.๘ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน
๔.๒๖ ดานเหนือ
จดโรงเรียนบานปาสัก (ทศพลอนุสรณ)
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๗๕ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๗๕ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเขตทางรถไฟสายเหนือ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๗.๙ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน

๑๑
๔.๒๗ ดานเหนือ
จดเส น ตั้ ง ฉากกั บ ทางรถไฟสายเหนื อ ที่ จุ ด ซึ่ ง อยู ห า งจาก
ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ (ขามทางรถไฟ) ตัดกับทางรถไฟสายเหนือ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ตามแนวทางรถไฟสายเหนือ เปนระยะ ๓๙๕ เมตร
ดานตะวันออก
จดเขตทางรถไฟสายเหนือ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ก ๑๐ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๑๐ ฟากตะวันออก
๔.๒๘ ดานเหนือ
จดคลองฉลอง ฝงใต
ดานตะวันออก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจาก
จุดซึ่งอยูหางจากศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ บริเวณคลองฉลองตัดกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวคลองฉลอง เปนระยะ ๑,๒๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
ถึง จุด ที่อยูบ นเสน แบง เขตการปกครองระหวางตํา บลมะตองกับ ตํา บลหนองแขม ที่ จุด ซึ่งอยูหางจาก
คลองส ง น้ํ า ชลประทานตั ด กั บ เส น แบ ง เขตการปกครองระหว า งตํ า บลมะต อ งกั บ ตํ า บลหนองแขม
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนวเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลมะตองกับตําบลหนองแขม
เปนระยะ ๒,๐๐๐ เมตร
ดานตะวันตก
จดคลองโปรงนก ฝงตะวันออก
๔.๒๙ ดานเหนือ
จดเส น ตั้ ง ฉากกั บ ทางรถไฟสายเหนื อ ที่ จุ ด ซึ่ ง อยู ห า งจาก
ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ (ขามทางรถไฟ) ตัดกับทางรถไฟสายเหนือ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ตามแนวทางรถไฟสายเหนือ เปนระยะ ๓๙๕ เมตร
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ก ๑๐ ฟากตะวั น ตก และทางหลวงแผ น ดิ น
หมายเลข ๑๒๗๕ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางตําบลมะตองกับตําบลหนองแขม
ดานตะวันตก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออกและฟากเหนือ
และเสนขนานระยะ ๖ เมตร กับริมฝงแมน้ํานาน ฝงตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๖.๙ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก
๔.๓๐ ดานเหนือ
จดถนนสายบานไผถ้ํา - บานปากคลองฉลอง ฟากใต ถนนสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ ฟากใต คลองไผถ้ํา ฝงใต และคลองโปรงนก ฝงตะวันตก
ดานตะวันออก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจาก
จุดซึ่งอยูหางจากศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ บริเวณคลองฉลองตัดกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวคลองฉลอง เปนระยะ ๑,๒๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
ถึง จุด ที่อยูบ นเสน แบง เขตการปกครองระหวางตํา บลมะตองกับ ตํา บลหนองแขม ที่ จุด ซึ่งอยูหางจาก

๑๒
คลองส ง น้ํ า ชลประทานตั ด กั บ เส น แบ ง เขตการปกครองระหว า งตํ า บลมะต อ งกั บ ตํ า บลหนองแขม
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนวเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลมะตองกับตําบลหนองแขม
เปนระยะ ๒,๐๐๐ เมตร
ดานใต
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางตําบลมะตองกับตําบลหนองแขม
ดานตะวันตก
จดถนนชลประทาน ฟากตะวันออก
๔.๓๑ ดานเหนือ
จดทางหลวงชนบท พล. ๔๐๒๗ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๐๔ ฝงตะวันตก และโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพบานหางไหล ตําบลมะตอง
ดานใต
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางตําบลมะตองกับตําบลหนองแขม
ดานตะวันตก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจาก
ศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ที่จุดซึ่งอยูหางจากบริเวณถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับ
ทางหลวงชนบท พล. ๔๐๒๗ ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต ต ามแนวถนนสาธารณะไม ป รากฏชื่ อ
เปนระยะ ๘๐ เมตร เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือบรรจบกับแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ
ที่ทางรถไฟสายเหนือบริเวณจุดกึ่งกลางสะพานขามคลองสาธารณะ
๔.๓๒ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนชลประทาน ฟากตะวันตก
ดานใต
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางตําบลมะตองกับตําบลหนองแขม
ดานตะวันตก
จดเขตทางรถไฟสายเหนือ ฟากตะวันออก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลมะตอง และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๗๕ ฟากตะวันออก
๔.๓๓ ดานตะวันออก
จดเขตทางรถไฟสายเหนือ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๗๕ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๑๐ ฟากตะวันออก
๔.๓๔ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดวั ด สนามไชย และแนวเขตผั ง เมื อ งรวมด า นใต ซึ่ ง เป น
เสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลมะตองกับตําบลหนองแขม
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๖.๑๑ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก

๑๓
๔.๓๕ ดานตะวันออก
จดเขตทางรถไฟสายเหนือ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางตําบลมะตองกับตําบลหนองแขม
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๗๕ ฟากตะวันออก
๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ ถึงหมายเลข ๕.๘ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม มีรายการดังตอไปนี้
๕.๑ ดานเหนือ
จดถนนวงฆองพัฒนา ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดแมน้ํานาน ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจาก
ศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ที่จุดซึ่งอยูหางจากบริเวณถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับ
ทางหลวงชนบท พล. ๔๐๒๗ ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต ต ามแนวถนนสาธารณะไม ป รากฏชื่ อ
เปนระยะ ๘๐ เมตร เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือบรรจบกับแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ
ที่ทางรถไฟสายเหนือบริเวณจุดกึ่งกลางสะพานขามคลองสาธารณะ
๕.๒ ดานเหนือ
จดแมน้ํานาน ฝงใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจาก
ศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ที่จุดซึ่งอยูหางจากบริเวณถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับ
ทางหลวงชนบท พล. ๔๐๒๗ ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต ต ามแนวถนนสาธารณะไม ป รากฏชื่ อ
เปนระยะ ๘๐ เมตร เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือบรรจบกับแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ
ที่ทางรถไฟสายเหนือบริเวณจุดกึ่งกลางสะพานขามคลองสาธารณะ
๕.๓ ดานเหนือ
จดเสน ขนานระยะ ๖ เมตร กับ ริม ฝ งแม น้ํา นาน ฝงเหนื อ
โรงเรียนวัดวงฆอง วัดวงฆอง และวัดสันติกาวาส
ดานตะวันออก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดแมน้ํานาน ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๕.๔ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดแมน้ํานาน ฝงตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๕ ฟากตะวันออก และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
ฟากตะวันออก

๑๔
๕.๕ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๖ เมตร กับริมฝงแมน้ํานาน ฝงตะวันตก
และถนนวงฆองพัฒนา ฟากตะวันตก
ดานใต
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางตําบลมะตองกับตําบลหนองแขม
ดานตะวันตก
จดแมน้ํานาน ฝงตะวันออก
๕.๖ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดแมน้ํานาน ฝงตะวันตก
ดานใต
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางตําบลมะตองกับตําบลหนองแขม
ดานตะวันตก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก เสนขนานระยะ
๖ เมตร กับริมฝงแมน้ํานาน ฝงตะวันตก ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก และถนนสาย ก ๕
ฟากตะวันออก
๕.๗ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางตําบลมะตองกับตําบลหนองแขม
ดานตะวันตก
จดแมน้ํานาน ฝงตะวันออกและฝงเหนือ และแนวเขตผังเมืองรวม
ดานใต ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลมะตองกับตําบลหนองแขม
๕.๘ ดานเหนือ
จดแมน้ํานาน ฝงใต
ดานตะวันออก
จดแมน้ํานาน ฝงตะวันตก
ดานใต
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางตําบลมะตองกับตําบลหนองแขม
ดานตะวันตก
จดถนนสาธารณะไม ป รากฏชื่ อ ฟากตะวั น ออก ฟากเหนื อ
และฟากตะวันตก และแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลมะตอง
กับตําบลหนองแขม
๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๖.๑ ถึงหมายเลข ๖.๑๑ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก ใหเปนที่ดิน
ประเภทสถาบันการศึกษา มีรายการดังตอไปนี้
๖.๑ โรงเรียนวัดทาสี่รอย
๖.๒ โรงเรียนราษฎรศรัทธาวิทยา

๑๕
๖.๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ หนองตมศึกษา (จิ้นตง)
๖.๔ โรงเรียนวัดวงฆอง
๖.๕ โรงเรียนอินทุภูติพิทยา
๖.๖ โรงเรียนวัดธรรมาราม
๖.๗ โรงเรียนบานปาสัก (ทศพลอนุสรณ)
๖.๘ โรงเรียนวัดหางไหล
๖.๙ โรงเรียนบานมะตอง
๖.๑๐ โรงเรียนมะตองประชาสรรค
๖.๑๑ โรงเรียนวัดสนามไชย
๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๗.๑ ถึงหมายเลข ๗.๑๐ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน ใหเปนที่ดิน
ประเภทสถาบันศาสนา มีรายการดังตอไปนี้
๗.๑ วัดทาสี่รอย
๗.๒ วัดสวนรมบารมี
๗.๓ วัดไผถ้ําสุวรรณ
๗.๔ วัดสันติกาวาส
๗.๕ วัดวงฆอง
๗.๖ วัดสุธรรมาวาส (วงฆอง)
๗.๗ วัดปาสัก
๗.๘ วัดหางไหล
๗.๙ วัดมะตอง
๗.๑๐ วัดสนามไชย
๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๘.๑ ถึงหมายเลข ๘.๑๐ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน ใหเปนที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มีรายการดังตอไปนี้
๘.๑ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลวงฆอง
๘.๒ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลวงฆอง
๘.๓ สํ า นั ก งานเทศบาลตํ า บลวงฆ อ ง และศู น ย ป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
เทศบาลตําบลวงฆอง
๘.๔ สํา นั ก งานขนส ง จัง หวั ด พิษ ณุ โ ลก (สาขาย อ ยหนองตม) และสํา นั ก งานไปรษณี ย
สาขาหนองตม

๑๖
๘.๕
๘.๖
๘.๗
๘.๘
๘.๙
๘.๑๐

สถานีรถไฟหนองตม
สหกรณการเกษตรวงฆอง จํากัด
สํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค (สาขาหนองตม)
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพบานหางไหล ตําบลมะตอง
ศูนยการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลมะตอง
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลมะตอง

รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนวงฆอง จังหวัดพิษณุโลก
พ.ศ. ๒๕๕๘
ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง แบงเปน ๑ ขนาด คือ
ถนนแบบ ก ขนาดเขตทาง ๑๒.๐๐ เมตร จํานวน ๑๐ สาย ดังนี้
ถนนสาย ก ๑ เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม และถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง
คือ ถนนหนองตมพัฒนา เริ่มตนจากถนนชลประทาน ที่บริเวณหางจากถนนชลประทานตัดกับทางรถไฟสายเหนือ
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนชลประทาน ระยะประมาณ ๔๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ระยะประมาณ ๔๓๕ เมตร บรรจบกั บ ถนนหนองตมพั ฒ นา ไปทางทิ ศตะวั น ตกเฉี ย งใต ต ามแนว
ถนนหนองตมพัฒนา ระยะประมาณ ๑,๗๖๕ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ
๒๒๕ เมตร จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๗๕
ถนนสาย ก ๒ เป น ถนนเดิ ม กํ า หนดให ข ยายเขตทาง คื อ ถนนเทศบาล ซอย ๑๗
และถนนวงฆองพัฒนา เริ่มตนจากถนนชลประทานไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตและทิศตะวันออกเฉียงใต
ตามแนวถนนเทศบาล ซอย ๑๗ ระยะประมาณ ๕๒๐ เมตร บรรจบกับถนนวงฆองพัฒนา ไปทาง
ทิศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต ตามแนวถนนวงฆ อ งพั ฒ นา ระยะประมาณ ๑,๑๘๐ เมตร จนบรรจบกั บ
ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
ถนนสาย ก ๓ เปน ถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากถนนหนองตมพัฒ นา
(ถนนสาย ก ๑) ที่บริเวณหางจากถนนเทศบาล ซอย ๑๑ บรรจบกับถนนหนองตมพัฒนา (ถนนสาย ก ๑)
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนหนองตมพัฒนา (ถนนสาย ก ๑) ระยะประมาณ ๒๐๕ เมตร
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๔๖๐ เมตร บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๗๕
ที่บ ริเ วณห างจากถนนเทศบาล ซอย ๑๑ บรรจบกับ ทางหลวงแผน ดิ น หมายเลข ๑๒๗๕ ไปทาง
ทิศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ ตามแนวทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๒๗๕ ระยะประมาณ ๑๕๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๔๒๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะประมาณ
๔๖๕ เมตร จนบรรจบกับ ทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๑๓๐๙ ที่บ ริเวณหางจากทางหลวงแผน ดิน
หมายเลข ๑๓๐๙ บรรจบกับ ทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๑๒๗๕ ไปทางทิ ศตะวัน ออกเฉียงเหนื อ
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๓๐๙ ระยะประมาณ ๕๑๕ เมตร
ถนนสาย ก ๔ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนเทศบาล ซอย ๔/๒ เริ่มตนจาก
ทางหลวงแผน ดินหมายเลข ๑๓๐๙ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตต ามแนวถนนเทศบาล ซอย ๔/๒
ระยะประมาณ ๖๗๐ เมตร บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนว
ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๕๓๐ เมตร จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๗๕
ถนนสาย ก ๕ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนริมนานพัฒนา และถนนสาธารณะ
ไม ป รากฏชื่ อ เริ่ ม ต น จากถนนสาย ก ๘ ที่ บ ริเ วณห างจากถนนสาธารณะไมป รากฏชื่ อ บรรจบกั บ

๒
ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ระยะประมาณ
๕๑๕ เมตร ไปทางทิ ศตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตามแนวถนนสาธารณะไม ป รากฏชื่ อ ระยะประมาณ
๔๒๕ เมตร บรรจบกับถนนริมนานพัฒนา ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงใต
ตามแนวถนนริม นานพัฒ นา ระยะประมาณ ๑,๒๓๐ เมตร บรรจบกับ ถนนสาธารณะไมป รากฏชื่อ
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๓๒๕ เมตร ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๘๑๕ เมตร จนบรรจบกับ
ถนนสาย ก ๙
ถนนสาย ก ๖ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนเทศบาล ซอย ๗ เริ่มตนจาก
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๗๕ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวเดิม จนบรรจบกับถนนหนองตมพัฒนา
(ถนนสาย ก ๑)
ถนนสาย ก ๗ เป น ถนนโครงการกํา หนดให กอ สร า งใหม เริ่ม ต น จากถนนริม น านพัฒ นา
(ถนนสาย ก ๕) ที่บริเวณอยูหางจากถนนเทศบาล ซอย ๒๐ บรรจบกับถนนริมนานพัฒนา (ถนนสาย ก ๕)
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนริมนานพัฒนา (ถนนสาย ก ๕) ระยะประมาณ ๒๙๕ เมตร
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ระยะประมาณ ๗๒๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ก ๘ ที่บริเวณหางจาก
ถนนสาย ก ๘ บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ก ๘
ระยะประมาณ ระยะ ๓๖๘ เมตร
ถนนสาย ก ๘ เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
(ถนนสาย ก ๕) ที่บริเวณหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตามแนวถนนสาธารณะไม ป รากฏชื่ อ ระยะประมาณ ๕๑๕ เมตร
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะประมาณ ๘๔๕ เมตร จนบรรจบกับ ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
ที่บริเวณหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับถนนเทศบาล ซอย ๒๐ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
ตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๔๙๐ เมตร
ถนนสาย ก ๙ เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากถนนสาธารณะ ไมปรากฏชื่อ
ที่บริเวณหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับถนนเทศบาล ซอย ๒๐ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
ตามแนวถนนสาธารณะไม ป รากฏชื่ อ ระยะประมาณ ๔๙๐ เมตร ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต
ระยะประมาณ ๗๐๕ เมตร จนบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ก ๕) ที่บริเวณหางจาก
ถนนเทศบาล ซอย ๑๙ บรรจบกับถนนริมนานพัฒนา (ถนนสาย ก ๕) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ตามแนวถนนริม นานพัฒ นา (ถนนสาย ก ๕) และถนนสาธารณะไมป รากฏชื่อ (ถนนสาย ก ๕)
เปนระยะ ๑,๑๔๐ เมตร
ถนนสาย ก ๑๐ เปน ถนนเดิม กําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนสาธารณะไมป รากฏชื่ อ
เริ่มตนจากถนนวงฆองพัฒนา ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ทิศตะวันตกเฉียงใต และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๗๕

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๘๗ ก

หน้า ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

๙ กันยายน ๒๕๕๘

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่สมควรกําหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
ในท้องที่ตําบลวงฆ้อง และตําบลมะต้อง อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคม
และการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของการผังเมือง และโดยที่มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติว่า การใช้บังคับผังเมืองรวม
ให้กระทําโดยกฎกระทรวง จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

