เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๑๙ ก

หนา้ ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

กฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร
พ.ศ. ๒๕๖๒
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
และมาตรา 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
โดยพระราชบัญญั ติการผั งเมือ ง (ฉบั บที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ รั ฐ มนตรีว่ าการกระทรวงมหาดไทย
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ในท้องที่ตาบลสากเหล็ก อาเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร
ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๒ การวางและจัดทาผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒ นา และการดารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและสภาพแวดล้อม
ในบริ เ วณแนวเขตตามข้ อ ๑ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การพั ฒ นาระบบเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ข้อ ๓ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้ มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้ประโยชน์
ที่ดิน โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับและสอดคล้องกับ
การขยายตัวของชุมชนในอนาคต รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมีสาระสาคัญ ดังต่อไปนี้
(๑) ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาชุ ม ชนสากเหล็ ก ให้ เ ป็ น ศู นย์ ก ลางการบริห าร การปกครองและ
การบริการในระดับอาเภอ
(๒) ส่งเสริ มและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม และเกษตรกรรมให้สอดคล้องกับ
โครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่และการขยายตัวของชุมชน
(๓) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอ
และได้มาตรฐาน

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๑๙ ก

หนา้ ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

(๔) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการประหยัดพลังงาน เพื่อลดปัญหา
ภาวะโลกร้อน
ข้อ ๔ การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ภายในเขตผั ง เมื อ งรวม ให้ เ ป็ น ไปตามแผนผั ง ก าหนด
การใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จาแนกประเภท แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง และรายการ
ประกอบแผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จาแนกประเภท
ท้ายกฎกระทรวงนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๙ ที่กาหนดไว้เป็นสีเหลือง ให้เป็น
ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
(๒) ที่ ดิ น ในบริ เ วณหมายเลข ๒.๑ ถึ ง หมายเลข ๒.๓ ที่ ก าหนดไว้ เ ป็ น สี ส้ ม ให้ เ ป็ น
ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง
(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓ ที่กาหนดไว้เป็นสีแดง ให้เป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรม
และที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔.๑ ถึงหมายเลข ๔.๑๖ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็น
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ ถึงหมายเลข ๕.๔ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน ให้เป็น
ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(๖) ที่ ดิ น ในบริ เวณหมายเลข ๖.๑ ถึ ง หมายเลข ๖.๘ ที่ ก าหนดไว้เป็ นสี เ ขียวมะกอก
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา
(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๗.๑ ถึงหมายเลข ๗.๖ ที่กาหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน ให้เป็น
ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา
(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๘.๑ ถึงหมายเลข ๘.๙ ที่กาหนดไว้เป็นสีน้าเงิน ให้เป็น
ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ข้อ ๖ 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
สถาบัน ราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุ ก จ าพวกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน เว้ น แต่ โ รงงานตามประเภท ชนิ ด
และจาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๑๙ ก

หนา้ ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

(๒) คลังน้ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ามันเชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ ย งม้ า โค กระบื อ สุ ก ร แพะ แกะ ห่ า น เป็ ด ไก่ งู จระเข้ หรื อ สั ต ว์ ป่ า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
(๙) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(๑๐) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม
(๑๑) กาจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(๑๒) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๕
และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๑๕ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลาคลองหรือแหล่งน้าสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของลาคลองหรือแหล่งน้าสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้าหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๗ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
สถาบัน ราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุ ก จ าพวกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน เว้ น แต่ โ รงงานตามประเภท ชนิ ด
และจาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ามันเชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๑๙ ก

หนา้ ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ ย งม้ า โค กระบื อ สุ ก ร แพะ แกะ ห่ า น เป็ ด ไก่ งู จระเข้ หรื อ สั ต ว์ ป่ า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
(๘) กาจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(๙) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า
(๑๐) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑ และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๑๕
ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลาคลองหรือแหล่งน้าสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของลาคลองหรือแหล่งน้าสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้าหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๘ 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
สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุ ก จ าพวกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน เว้ น แต่ โ รงงานตามประเภท ชนิ ด
และจาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ ามัน สถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม สถานีบริการน้ามันประเภท ก
สถานีบริการน้ามั นประเภท ข สถานีบริการน้ามันประเภท ค ลักษณะที่สอง สถานีบริการน้ามัน
ประเภท จ ลักษณะที่สอง และสถานีบริการน้ามันประเภท ฉ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามัน
เชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๑๙ ก
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๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

(๔) เลี้ ย งม้ า โค กระบื อ สุ ก ร แพะ แกะ ห่ า น เป็ ด ไก่ งู จระเข้ หรื อ สั ต ว์ ป่ า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๗) กาจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(๘) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า
(๙) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑ และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๑๕
ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลาคลองหรือแหล่งน้าสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของลาคลองหรือแหล่งน้าสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้าหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๙ ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม
หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่
สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุ ก จ าพวกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน เว้ น แต่ โ รงงานตามประเภท ชนิ ด
และจาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ามันเชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(๔) โรงแรมประเภท ๓ และโรงแรมประเภท ๔ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
(๙) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๑๙ ก
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๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

(๑๐) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๕
และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๑๕ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
การใช้ประโยชน์ที่ดิน ริมฝั่งลาคลองหรือแหล่งน้าสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของลาคลองหรือแหล่งน้าสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้าหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๑๐ ที่ดิน ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมเฉพาะที่ดิน
ซึ่งเป็นของรัฐ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้ประโยชน์
ที่ ดิ น เพื่ อ นั น ทนาการหรื อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ นั น ทนาการ การรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม การอยู่ อ าศั ย
เกษตรกรรม การสาธารณู ปโภคและสาธารณู ปการ หรื อ สาธารณประโยชน์ เท่ า นั้น และห้ า มใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๒) การอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๓) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(๔) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลาคลองหรือแหล่งน้าสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของลาคลองหรือแหล่งน้าสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้าหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑ และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๕
ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศาสนา การศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑ และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๕
ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๑๙ ก

หนา้ ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อกิจการของรัฐ กิจการเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์
เท่านั้น
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๕
และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๑๕ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
ข้อ ๑๔ การใช้ประโยชน์ที่ดนิ ในบริเวณแนวถนนสาย ก ๑ และถนนสาย ก ๒ ตามแผนผัง
แสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น นอกจาก
กิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) การสร้างถนนหรือเกี่ยวข้องกับถนน และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
(๒) การสร้างรั้วหรือกาแพง
(๓) เกษตรกรรมหรื อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ เกษตรกรรมที่ มี ค วามสู ง ของอาคารไม่ เ กิ น ๙ เมตร
หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่
(๔) การอยู่อาศัยที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน ๙ เมตร หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่
(๕) การอยู่อาศัยที่ไม่ใช่ห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(๖) การอยู่อาศัยที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดิน
ข้อ ๑๕ ให้ผู้มีหน้าที่และอานาจในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการ
ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖2
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

บัญชีทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร
พ.ศ. ๒๕๖๒
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

๒

๔

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๑) การตม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช
(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช
(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง หรือคลังสินคา
(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กลวยไม หรือถั่วงอก
(๙) การรอน ลาง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม
(๑๑) การฟกไขโดยใชตูอบ
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวซึ่งมิใชสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๑) การฆาสัตว
(๒) การถนอมเนื้อสัตวโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง หรือทําใหเยือกแข็ง
โดยฉับพลันหรือเหือดแหง
(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว มันสัตว หนังสัตว หรือสารที่สกัดจาก
ไขสัตวหรือกระดูกสัตว
(๖) การลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบดสัตวหรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตว
(๗) การทําผลิตภัณฑจากไขเพื่อใชประกอบเปนอาหาร เชน ไขเค็ม ไขเยี่ยวมา ไขผง
ไขเหลวเยือกแข็ง หรือไขเหลวแชเย็น

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ชนบทและ
เกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได
ได

ได
ได

ได

ได
ได
ได

ได
ได

ได
ได

ได

ได
ได

ได

ได

ได

ได

ได
ได

๒
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๒) การถนอมสัตวน้ําโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง หรือทําใหเยือกแข็ง
โดยฉับพลันหรือเหือดแหง
(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากสัตวน้ํา หนัง หรือไขมันสัตวน้ํา
(๕) การลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบดสัตวน้ํา
๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม และบรรจุในภาชนะที่ผนึกและ
อากาศเขาไมได
(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไม โดยวิธีกวน ตากแหง ดอง หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลัน
หรือเหือดแหง
๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวเมล็ดพืชหรือหัวพืช อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๑) การสี ฝด หรือขัดขาว
(๓) การปนหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช
(๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช
(๖) การปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชใหเปนเสน แวน หรือแทง
๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแปง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําขนมปงหรือขนมเคก
(๒) การทําขนมปงกรอบหรือขนมอบแหง
(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารจากแปงเปนเสน เม็ด หรือชิ้น
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๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากออย บีช หญาหวาน หรือพืชอื่นที่ให
ความหวาน อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําน้ําเชื่อม
(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของตนมะพราว ตนตาลโตนด หรือพืชอื่น ๆ ซึ่งมิใชออย
๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําใบชาแหงหรือใบชาผง
(๒) การคั่ว บด หรือปนกาแฟหรือการทํากาแฟผง
(๓) การทําโกโกผงหรือขนมจากโกโก
(๔) การทําช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือขนมจากช็อกโกเลต
(๕) การทําเก็กฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ
(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไมอัดเม็ด
(๗) การเชื่อมหรือแชอิ่มผลไมหรือเปลือกผลไม หรือการเคลือบผลไมหรือเปลือกผลไม
ดวยน้ําตาล
(๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม (Nuts) หรือการเคลือบถั่วหรือเมล็ดผลไม (Nuts)
ดวยน้ําตาล กาแฟ โกโก หรือช็อกโกเลต
(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟ
(๑๑) การทําไอศกรีม
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๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๖) การทําน้ํามันสลัด
(๗) การบดหรือปนเครื่องเทศ
(๘) การทําพริกปน พริกไทยปน หรือเครื่องแกง
๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด หรือยอยน้ําแข็ง
๑๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตว อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําอาหารผสมหรืออาหารสําเร็จรูปสําหรับเลี้ยงสัตว
๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล น้ําอัดลม หรือน้ําแร
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําน้ําดื่ม
(๒) การทําเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกฮอลล
๒๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาสูบ ยาอัด ยาเสน ยาเคี้ยว หรือยานัตถุ
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การอบใบยาสูบใหแหงหรือการรูดกานใบยาสูบ
(๓) การทํายาอัด ยาเสน ยาเสนปรุง หรือยาเคี้ยว
(๔) การทํายานัตถุ
๒๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากสิ่งทอซึ่งมิใชเครื่องนุงหม อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําผลิตภัณฑจากสิ่งทอเปนเครื่องใชในบาน
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(๒) การทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใชถุงหรือกระสอบพลาสติก
(๓) การทําผลิตภัณฑจากผาใบ
(๔) การตบแตงหรือเย็บปกถักรอยสิ่งทอ
โรงงานถักผา ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหมดวยดายหรือเสนใย หรือฟอกยอมสีหรือ
แตงสําเร็จผา ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหมที่ถักดวยดายหรือเสนใย
โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมดวยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกใหเปนปุยซึ่งมิใชเสื่อหรือพรมที่
ทําดวยยางหรือพลาสติกหรือพรมน้ํามัน
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาขาย แห หรืออวน อยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การผลิตเชือก
(๒) การผลิต ประกอบ หรือซอมแซมตาขาย แห หรืออวน และรวมถึงชิ้นสวนหรืออุปกรณ
ของผลิตภัณฑดังกลาว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแตงกายซึ่งมิใชรองเทา อยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การตัดหรือเย็บเครื่องนุงหม เข็มขัด ผาเช็ดหนา ผาพันคอ เนกไท หูกระตาย
ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเทาจากผา หนังสัตว ขนสัตว หรือวัสดุอื่น
(๒) การทําหมวก
โรงงานผลิตรองเทาหรือชิ้นสวนของรองเทาซึ่งมิไดทําจากไม ยางอบแหง ยางอัดเขารูป
หรือพลาสติกอัดเขารูป
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๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะรอง หรือการแปรรูปไมดวยวิธีอื่นที่คลายคลึงกัน
(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหนาตาง บานหนาตาง บานประตู หรือสวนประกอบ
ที่ทําดวยไมของอาคาร
๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใชจากไมไผ หวาย ฟาง ออ กก หรือผักตบชวา
๓๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากไมหรือไมกอก อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใชจากไม และรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑ
ดังกลาว
(๒) การทํารองเทา ชิ้นสวนของรองเทา หรือหุนรองเทาจากไม
(๓) การแกะสลักไม
(๔) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม
(๕) การทําผลิตภัณฑจากไมกอก
๓๗ โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากไม แกว ยาง หรืออโลหะอื่น
ซึ่งมิใชเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากพลาสติกอัดเขารูป และรวมถึง
ชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว
๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
(๑) การพิมพ การทําแฟมเก็บเอกสาร การเย็บเลม ทําปก หรือตบแตงสิ่งพิมพ
(๒) การทําแมพิมพโลหะ
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๔๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับปุย หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว (Pesticides)
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๒) การเก็บรักษาหรือแบงบรรจุปุย หรือสารปองกัน หรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว
(๓) การบดดินหรือการเตรียมวัสดุอื่นเพื่อผสมทําปุยหรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืช
หรือสัตว
๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑเครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปนดินเผา หรือเครื่องดินเผา และ
รวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกลาว
๕๖ โรงงานผลิตอิฐ กระเบื้อง หรือทอสําหรับใชในการกอสรางเบาหลอมโลหะ กระเบื้องประดับ
(Architectural Terracotta) รองในเตาไฟ ทอหรือยอดปลองไฟ หรือวัตถุทนไฟ
จากดินเหนียว
๕๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๒) การลําเลียงซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอรดวยระบบสายพานลําเลียง
หรือระบบทอลม
(๓) การผสมซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอรอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเขาดวยกัน
หรือการผสมซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอรอยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยางเขากับวัสดุอื่น
๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑอโลหะ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๑) การทําผลิตภัณฑคอนกรีต ผลิตภัณฑคอนกรีตผสม ผลิตภัณฑยิปซัม หรือผลิตภัณฑ
ปูนปลาสเตอร
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๖๑ โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใชที่ทําดวยเหล็ก
หรือเหล็กกลา และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องมือหรือเครื่องใชดังกลาว
๖๒ โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคาร
ที่ทําจากโลหะหรือโลหะเปนสวนใหญ และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของ
เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงดังกลาว
๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะสําหรับใชในการกอสรางหรือติดตั้ง
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๒) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางอาคาร
๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําภาชนะบรรจุ
(๑๒) การตัด พับ หรือมวนโลหะ
(๑๓) การกลึง เจาะ ควาน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป
๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องยนต เครื่องกังหัน และ
รวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องยนตหรือเครื่องกังหันดังกลาว
๖๖ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรสําหรับใชในการกสิกรรมหรือ
การเลี้ยงสัตว และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องจักรดังกลาว
๖๙ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องคํานวณ เครื่องทําบัญชี
เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับใชในการคํานวณชนิดดิจิตัล
หรือชนิดอนาลอก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกสสําหรับปฏิบัติกับขอมูลที่เกี่ยวของกัน
หรืออุปกรณ (Digital or Analog Computers or Associated Electronic Data
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Processing Equipment or Accessories) เครื่องรวมราคาของขาย (Cash Registers)
เครื่องพิมพดีด เครื่องชั่งซึ่งมิใชเครื่องชั่งที่ใชในหองทดลองวิทยาศาสตร เครื่องอัดสําเนา
ซึ่งมิใชเครื่องอัดสําเนาดวยการถายภาพ และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของ
ผลิตภัณฑดังกลาว
๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศหรือกาซ
เครื่องเปาลม เครื่องปรับหรือถายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตูเย็นหรือ
เครื่องประกอบตูเย็น เครื่องขายสินคาอัตโนมัติ เครื่องลาง ซัก ซักแหง หรือรีดผา
เครื่องเย็บ เครื่องสงกําลังกล เครื่องยก ปนจั่น ลิฟต บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร
รถพวงสําหรับใชในการอุตสาหกรรม รถยกซอนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับ
ใชในการอุตสาหกรรมหรือสําหรับใชในบานแตผลิตภัณฑนั้นตองไมใชพลังงานไฟฟา
และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว
๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑที่ระบุไวในลําดับ
ที่ ๗๐ เฉพาะที่ใชไฟฟา เครื่องยนตไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟา หมอแปลงแรงไฟฟา
เครื่องสับหรือบังคับไฟฟา เครื่องใชสําหรับแผงไฟฟา เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟา เครื่องสง
หรือจําหนายไฟฟา เครื่องสําหรับใชบังคับไฟฟา หรือเครื่องเชื่อมไฟฟา
๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน
เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเลนแผนเสียง เครื่องบันทึกคําบอก
เครื่องบันทึกดวยเสียงเทป เครื่องเลนหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน) แผนเสียง
เทปแมเหล็กที่ไดบันทึกเสียงแลว เครื่องโทรศัพทหรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไมมีสาย
เครื่องสงวิทยุ เครื่องสงโทรทัศน เครื่องรับสงสัญญาณหรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ชนบทและ
เกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

๑๐
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

๗๕
๗๗

๗๘

๘๐

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ผลิตภัณฑที่เปนตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวของ (Semi - Conductor or
Related Sensitive Semi - Conductor Devices) คาปาซิเตอรหรือคอนเดนเซอร
อิเล็กทรอนิกสชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได (Fixed or Variable Electronic Capacitors or
Condensers) เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือ
เครื่องหรือหลอดเอกซเรย และรวมถึงการผลิตอุปกรณหรือชิ้นสวนสําหรับใชกับ
เครื่องอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๒) การทําชิ้นสวนพิเศษสําหรับเรือหรือเครื่องยนตเรือ
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับรถยนตหรือรถพวง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๑) การสราง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนตหรือรถพวง
(๒) การทําชิ้นสวนพิเศษหรืออุปกรณสําหรับรถยนตหรือรถพวง
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การสราง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพจักรยานยนต จักรยานสามลอ
หรือจักรยานสองลอ
(๒) การทําชิ้นสวนพิเศษหรืออุปกรณสําหรับจักรยานยนต จักรยานสามลอ หรือ
จักรยานสองลอ
โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมลอเลื่อนที่ขับเคลื่อนดวยแรงคนหรือสัตว
ซึ่งมิใชจักรยาน และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว
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๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณี อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําเครื่องประดับโดยใชเพชร พลอย ไขมุก ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี
(๒) การทําเครื่องใชดวยทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหลทอง หรือโลหะที่มีคา
(๓) การตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี
(๕) การทําดวงตราหรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณหรือเหรียญอื่น
๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเลน เครื่องมือ หรือเครื่องใชที่มิไดระบุไวในลําดับอื่น
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําเครื่องเลน
(๒) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ
(๓) การทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง
(๔) การทํารม ไมถือขนนก ดอกไมเทียม ซิป กระดุม ไมกวาด แปรง ตะเกียง โปะตะเกียง
หรือไฟฟา กลองสูบยาหรือกลองบุหรี่ กนกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก
(๕) การทําปาย ตรา เครื่องหมาย ปายติดของ หรือเครื่องโฆษณาสินคา ตราโลหะหรือยาง
แมพิมพลายฉลุ (Stencils)
(๖) การทําแหคลุมผม ชองผม หรือผมปลอม
๘๘ โรงงานผลิตพลังงานไฟฟาอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย ยกเวนที่ติดตั้งบนหลังคา ดาดฟา
หรือสวนหนึ่งสวนใดบนอาคาร ซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือใชสอยได โดยมีขนาดกําลัง
การผลิตติดตั้งสูงสุดรวมกันของแผงเซลลแสงอาทิตยไมเกิน ๑,๐๐๐ กิโลวัตต
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๙๐ โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําใหบริสุทธิ์ หรือจําหนายน้ําไปยังอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม
๙๑ โรงงานบรรจุสินคาในภาชนะโดยไมมีการผลิต อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การบรรจุสินคาทั่วไป
(๒) การบรรจุกาซ แตไมรวมถึงการบรรจุกาซที่เปนน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
๙๒ โรงงานหองเย็น
๙๓ โรงงานซอมรองเทาหรือเครื่องหนัง
๙๔ โรงงานซอมเครื่องมือไฟฟาหรือเครื่องใชไฟฟาสําหรับใชในบานหรือใชประจําตัว
๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต รถพวง จักรยานสามลอ
จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของยานดังกลาว อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๑) การซอมแซมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตหรือสวนประกอบของยานดังกลาว
(๒) การซอมแซมรถพวง จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของยานดังกลาว
(๓) การพนสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต
(๔) การลางหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต
๙๖ โรงงานซอมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําดวยเพชร พลอย ทองคํา
ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี
๙๗ โรงงานซอมผลิตภัณฑที่มิไดระบุการซอมไวในลําดับใด
๙๘ โรงงานซักรีด ซักแหง ซักฟอก รีด อัด หรือยอมผา เครื่องนุงหม พรม หรือขนสัตว
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๑๓
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

๑๐๗ โรงงานผลิตแผนซีดี (ผลิตภัณฑที่ใชสําหรับบันทึกขอมูลเสียง หรือภาพในรูปของ
อิเล็กทรอนิกสและสามารถอานไดโดยใชเครื่องมือที่อาศัยแหลงแสงที่มีกําลังสูง เชน
แสงเลเซอร) แผนเสียง แถบบันทึกภาพ แถบบันทึกเสียง และแถบบันทึกภาพและเสียง
ทั้งนี้ ไมวาจะอยูในรูปของผลิตภัณฑที่ไดมีการบันทึกขอมูลไวแลว หรือมีการบันทึกซ้ําไดอีก
หรือยังมิไดมีการบันทึกขอมูล
หมายเหตุ

ลําดับที่

หมายถึง

ลําดับที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

ได

หมายถึง

สามารถประกอบกิจการโรงงานไดภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยโรงงาน

โรงงานจําพวกที่

หมายถึง

จําพวกโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ชนบทและ
เกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได

รายการประกอบแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภทท้ายกฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร
พ.ศ. ๒๕๖๒
การใช้ ประโยชน์ที่ ดิน ให้เ ป็น ไปตามแผนผัง กําหนดการใช้ ประโยชน์ที่ ดิน ตามที่ได้ จํา แนก
ประเภทท้ายกฎกระทรวง ตามที่ได้กําหนดไว้ในข้อ ๕ คือ
๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๙ ที่กําหนดไว้เป็นสีเหลือง ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย มีรายการดังต่อไปนี้
๑.๑ ด้านเหนือ
จดที่ ว่ า การอํ า เภอสากเหล็ ก สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข
อํ า เภอสากเหล็ ก และบ้ า นพั ก ข้ า ราชการตํ า รวจสถานี ตํ า รวจภู ธ รสากเหล็ ก และทางหลวงชนบท
พจ. ๒๐๖๔ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑๑
ด้านใต้
จดเส้ น ตั้ ง ฉากกั บ ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๑๑
ฟากตะวัน ออก ที่ จุ ดซึ่ ง อยู่ ห่ างจากทางหลวงแผ่ น ดิน หมายเลข ๑๑ บรรจบกั บ ทางหลวงแผ่น ดิ น
หมายเลข ๑๑๑๕ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑ เป็นระยะ ๔๐๐ เมตร
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑ ฟากตะวันออก
๑.๒ ด้านเหนือ
จดคลองสนามบึง ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑ ฟากตะวันตก และ
โรงพยาบาลสากเหล็ก
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๕ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๕ ฟากเหนือ
ที่จุ ดซึ่ ง อยู่ ห่ า งจากทางหลวงแผ่น ดิ น หมายเลข ๑๑๕ บรรจบกั บ ทางหลวงแผ่น ดิ น หมายเลข ๑๑
ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต้ ต ามแนวทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๑๑๕ เป็ น ระยะ ๙๐๐ เมตร
เส้นขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๕ และเส้นขนานระยะ
๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑
๑.๓ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑๑๑๕

๒
ด้านตะวันออก
จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๑๕ ฟากเหนือ
ที่จุดซึ่งทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๑๕ บรรจบกับทางหลวงเทศบาลสาย ๑๐
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๑๕ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑๑
๑.๔ ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๑๕ ฟากใต้
จดทางหลวงเทศบาลสาย ๑๐ ฟากตะวันตก
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
จดถนนสาย ก ๒ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ก ๑ ฟากตะวันออก และโรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก
๑.๕ ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๕ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดคลองระนาม ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๕ ฟากใต้
ที่จุ ดซึ่ ง อยู่ ห่ า งจากทางหลวงแผ่น ดิ น หมายเลข ๑๑๕ บรรจบกั บ ทางหลวงแผ่น ดิ น หมายเลข ๑๑
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๕ เป็นระยะ ๙๐๐ เมตร
๑.๖ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ก ๒ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดวัดสากเหล็ก
ด้านใต้
จดทางหลวงเทศบาลสาย ๕ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ก ๑ ฟากตะวันออก
จดทางหลวงเทศบาลสาย ๕ ฟากใต้
๑.๗ ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
จดวัดสากเหล็กและทางหลวงเทศบาลสาย ๑๐ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดทางหลวงเทศบาลสาย ๖ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ก ๑ ฟากตะวันออก
๑.๘ ด้านเหนือ
จดคลองระนาม ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้ น ตั้ ง ฉากกั บ ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๑๑
ฟากตะวั น ตก ที่ จุ ด ซึ่ ง อยู่ ห่ า งจากทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๑๑ บรรจบกั บ ทางหลวงชนบท
พจ. ๒๐๓๓ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑ เป็นระยะ ๕๐๐ เมตร

๓
ด้านตะวันตก

จดเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข ๑๑
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๗.๔ ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน
๑.๙ ด้านเหนือ
จดทางหลวงเทศบาลสาย ๖ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนสายดงเย็น - ตลุกหิน ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสายโรงฆ่าสัตว์ ฟากเหนือ เส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร
กับศูนย์กลางทางหลวงเทศบาลสาย ๖ เส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑๑ แก้มลิงเทศบาลตําบลสากเหล็ก และเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑
ฟากตะวั น ออกที่ จุ ด ซึ่ ง อยู่ ห่ า งจากทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๑๑ บรรจบกั บ ทางหลวงชนบท
พจ. ๒๐๓๓ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑ เป็นระยะ ๕๐๐ เมตร
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๑๑ ฟากตะวั น ออก
และสํานักงานเทศบาลตําบลสากเหล็ก
๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒.๑ ถึงหมายเลข ๒.๓ ที่กําหนดไว้เป็นสีส้ม ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง มีรายการดังต่อไปนี้
๒.๑ ด้านเหนือ
จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑ ฟากตะวันออก
ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๑๕
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑ เป็นระยะ ๔๐๐ เมตร
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑๑
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๑๕ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑ ฟากตะวันออก
๒.๒ ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๑๕ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนสาย ก ๑ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ ลานกีฬาเทศบาลตําบลสากเหล็ก
และทางหลวงเทศบาลสาย ๒ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงเทศบาลสาย ๘ ฟากตะวันออก
๒.๓ ด้านเหนือ
จดคลองระนาม ฝั่งใต้ เส้นตั้งฉากกับทางหลวงเทศบาลสาย ๒
ฟากใต้ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงเทศบาลสาย ๒ บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
ตามแนวทางหลวงเทศบาลสาย ๒ เป็นระยะ ๘๐ เมตร ทางหลวงเทศบาลสาย ๒ ฟากใต้ และถนนไม่ปรากฏชื่อ
ฟากตะวันออกและฟากใต้

๔
ด้านตะวันออก
จดถนนสาย ก ๑ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดทางหลวงเทศบาลสาย ๖ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑ ฟากตะวันออก
๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓ ที่กําหนดไว้เป็นสีแดง ให้เป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรม
และที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก มีรายการดังต่อไปนี้
ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๑๕ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงเทศบาลสาย ๘ ฟากตะวัน ตก ทางหลวง
เทศบาลสาย ๒ ฟากใต้ และเส้นตั้งฉากกับทางหลวงเทศบาลสาย ๒ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวง
เทศบาลสาย ๒ บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามทางหลวงเทศบาลสาย ๒
เป็นระยะ ๘๐ เมตร
ด้านใต้
จดคลองระนาม ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑ ฟากตะวันออก
๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔.๑ ถึงหมายเลข ๔.๑๖ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม มีรายการดังต่อไปนี้
๔.๑ ด้านเหนือ
จดเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นคลองสนามบึง ฝั่งใต้
และคลองสารภี ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก
จดเขตผั ง เมื อ งรวมด้ า นตะวั น ออก ซึ่ ง เป็ น เส้ น แบ่ ง เขต
การปกครองระหว่างตําบลสากเหล็กกับตําบลหนองหญ้าไทร
ด้านใต้
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออกและฟากเหนือ
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๘.๑ ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน
๔.๒ ด้านเหนือ
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ และทางหลวงชนบท พจ. ๒๐๖๔
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๑๑ ฟากตะวั น ออก
เขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างจังหวัดพิจิตรกับจังหวัดพิษณุโลก
และคลองสนามบึง ฝั่งตะวันออก

๕
๔.๓ ด้านเหนือ
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดเขตผั ง เมื อ งรวมด้ า นตะวั น ออก ซึ่ ง เป็ น เส้ น แบ่ ง เขต
การปกครองระหว่างตําบลสากเหล็กกับตําบลหนองหญ้าไทร และเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่าง
ตําบลสากเหล็กกับตําบลท่าเยี่ยม
ด้านใต้
จดทางหลวงชนบท พจ. ๒๐๖๔ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
จดเขตผั ง เมื อ งรวมด้ า นเหนื อ ซึ่ ง เป็ น เส้ น แบ่ ง เขต
๔.๔ ด้านเหนือ
การปกครองระหว่างจังหวัดพิจิตรกับจังหวัดพิษณุโลก
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๑๑ ฟากตะวั น ตก
โรงเรียนบ้านท่าพิกุล วัดท่าพิกุล คลองสนามบึง ฝั่งตะวันตก และบึงสะลุ
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๕ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเขตผั ง เมื อ งรวมด้ า นตะวั น ตก ซึ่ ง เป็ น คลองตาสี
ฝั่งตะวันออก และเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอําเภอสากเหล็กกับอําเภอเมืองพิจิตร
๔.๕ ด้านเหนือ
จดทางหลวงชนบท พจ. ๒๐๖๔ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดเขตผั ง เมื อ งรวมด้ า นตะวั น ออก ซึ่ ง เป็ น เส้ น แบ่ ง เขต
การปกครองระหว่างตําบลสากเหล็กกับตําบลท่าเยี่ยม
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๑๑๑๕ ฟากเหนื อ
เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๑๕ ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๑๕
บรรจบกับทางหลวงเทศบาลสาย ๑๐ และเส้นขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑๑๑๕
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑๑
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๖.๒ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก
๔.๖ ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑๑ ฟากตะวันตก โรงพยาบาลสากเหล็ก เส้นขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนย์กลาง
ทางหลวงแผ่นดิ นหมายเลข ๑๑๕ และเส้น ตั้งฉากกั บทางหลวงแผ่ นดินหมายเลข ๑๑๕ ที่จุ ดซึ่ ง
อยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๕ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑ ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๕ เป็นระยะ ๙๐๐ เมตร

๖
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๑๑๕ ฟากเหนื อ
และโรงเรียนบ้านทุ่งสําราญ
ด้านตะวันตก
จดคลองสนามบึง ฝั่งตะวันออก และบึงสะลุ
๔.๗ ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๑๑๑๕ ฟากใต้
และสถานีตํารวจภูธรสากเหล็ก
ด้านตะวันออก
จดเขตผั ง เมื อ งรวมด้ า นตะวั น ออก ซึ่ ง เป็ น เส้ น แบ่ ง เขต
การปกครองระหว่างตําบลสากเหล็กกับตําบลท่าเยี่ยม และคลองสากเหล็ก ฝั่งเหนือ
ด้านใต้
จดคลองสากเหล็ก ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดวัดสากเหล็ก คลองสากเหล็ก ฝั่งตะวันออก และทางหลวง
เทศบาลสาย ๑๐ ฟากตะวันออก
๔.๘ ด้านเหนือ
จดคลองสากเหล็ก ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก
จดเขตผั ง เมื อ งรวมด้ า นตะวั น ออก ซึ่ ง เป็ น เส้ น แบ่ ง เขต
การปกครองระหว่างตําบลสากเหล็กกับตําบลท่าเยี่ยม และเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลสากเหล็ก
กับตําบลวังทับไทร
ด้านใต้
จดถนนสายดงเย็น - ตลุกหิน ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนไม่ ป รากฏชื่ อ ฟากตะวั น ออก และทางหลวง
เทศบาลสาย ๑๐ ฟากตะวันออก
๔.๙ ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๕ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดเส้ น ตั้ ง ฉากกั บ ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๑๑๕
ที่จุ ดซึ่ ง อยู่ ห่ า งจากทางหลวงแผ่น ดิ น หมายเลข ๑๑๕ บรรจบกั บ ทางหลวงแผ่น ดิ น หมายเลข ๑๑
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๕ เป็นระยะ ๙๐๐ เมตร
ด้านใต้
จดคลองระนาม ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสายบ้านเกาะแก้ว - คลองระนาม ฟากตะวันออก
และคลองสนามบึง ฝั่งตะวันออก
๔.๑๐ ด้านเหนือ
จดคลองระนาม ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑๑
ด้านใต้
จดคลองสากเหล็ก ฝั่งเหนือ และคลองวังทับไทร ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดคลองระนาม ฝั่งตะวันออก

๗
๔.๑๑ ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก

จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๕ ฟากใต้ และวัดเกาะแก้ว
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก และคลองสนามบึง

ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดคลองสนามบึง ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก ซึ่งเป็นคลองตาสี ฝั่งตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๘.๖ ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน
จดคลองสนามบึง ฝั่งใต้
๔.๑๒ ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
จดถนนสายบ้านเกาะแก้ว - คลองระนาม ฟากตะวันตก
และที่ทิ้งขยะเทศบาลตําบลสากเหล็ก
ด้านใต้
จดคลองสายดินแดง ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก ซึ่งเป็นคลองตาสี ฝั่งตะวันออก
๔.๑๓ ด้านเหนือ
จดถนนสายดงเย็น - ตลุกหิน ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดเขตผั ง เมื อ งรวมด้ า นตะวั น ออก ซึ่ ง เป็ น เส้ น แบ่ ง เขต
การปกครองระหว่างตําบลสากเหล็กกับตําบลวังทับไทร
ด้านใต้
จดทางหลวงชนบท พจ. ๒๐๑๓ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๑๑ ฟากตะวั น ออก
องค์การบริหารส่วนตําบลสากเหล็ก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลสากเหล็ก และถนนสายโรงฆ่าสัตว์
ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๘.๗ ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน
๔.๑๔ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนทางหลวง
เทศบาลสาย ๖
ด้านตะวันออก
จดถนนสายโรงฆ่าสัตว์ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสายโรงฆ่าสัตว์ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๑๑ ฟากตะวั น ออก
เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑ ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑๑ บรรจบกั บ ทางหลวงชนบท พจ. ๒๐๓๓ ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ต ามแนว
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑ เป็นระยะ ๕๐๐ เมตร เส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลาง
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑ และแก้มลิงเทศบาลตําบลสากเหล็ก

๘
๔.๑๕ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑๑ เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑ ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑ บรรจบกับทางหลวงชนบท พจ. ๒๐๓๓ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑ เป็นระยะ ๕๐๐ เมตร
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๑๑ ฟากตะวั น ตก
โรงเรียนสากเหล็กวิทยา และวัดถ้ําคะนอง
ด้านใต้
จดเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นคลองวังทับไทร ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดคลองสากเหล็ก ฝั่งตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๖.๖ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก
๔.๑๖ ด้านเหนือ
จดทางหลวงชนบท พจ. ๒๐๑๓ ฟากใต้ โรงเรียนบ้านปากดง
และวัดปากดง
ด้านตะวันออก
จดเขตผั ง เมื อ งรวมด้ า นตะวั น ออก ซึ่ ง เป็ น เส้ น แบ่ ง เขต
การปกครองระหว่างตําบลสากเหล็กกับตําบลวังทับไทร
ด้านใต้
จดเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นคลองวังทับไทร ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๑๑ ฟากตะวั น ออก
และโรงเรียนบ้านถ้ําคะนอง
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๕.๔ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน
๕. ที่ ดิ น ในบริ เ วณหมายเลข ๕.๑ ถึ ง หมายเลข ๕.๔ ที่ กํ า หนดไว้ เ ป็ น สี เ ขี ย วอ่ อ น
ให้เป็นที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีรายการดังต่อไปนี้
๕.๑ บึงสะลุ
๕.๒ ลานกีฬาเทศบาลตําบลสากเหล็ก
๕.๓ แก้มลิงเทศบาลตําบลสากเหล็ก
๕.๔ หนองแปลงช้าง
๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๖.๑ ถึงหมายเลข ๖.๘ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันการศึกษา มีรายการดังต่อไปนี้
๖.๑ โรงเรียนบ้านท่าพิกุล
๖.๒ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
๖.๓ โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก

๙
๖.๔ โรงเรียนบ้านทุ่งสําราญ
๖.๕ โรงเรียนสากเหล็กวิทยา
๖.๖ โรงเรียนบ้านสายดินแดง
๖.๗ โรงเรียนบ้านปากดง
๖.๘ โรงเรียนบ้านถ้ําคะนอง
๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๗.๑ ถึงหมายเลข ๗.๖ ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันศาสนา มีรายการดังต่อไปนี้
๗.๑ วัดท่าพิกุล
๗.๒ วัดสากเหล็ก
๗.๓ วัดเกาะแก้ว
๗.๔ วัดไทรย้อย
๗.๕ วัดปากดง
๗.๖ วัดถ้ําคะนอง
๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๘.๑ ถึงหมายเลข ๘.๙ ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มีรายการดังต่อไปนี้
๘.๑ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านหนองกรด
๘.๒ ที่ ว่ า การอํ า เภอสากเหล็ ก สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข อํ า เภอสากเหล็ ก และบ้ า นพั ก
ข้าราชการตํารวจสถานีตํารวจภูธรสากเหล็ก
๘.๓ โรงพยาบาลสากเหล็ก
๘.๔ สถานีตํารวจภูธรสากเหล็ก
๘.๕ สํานักงานเทศบาลตําบลสากเหล็ก
๘.๖ การประปาส่วนภูมิภาค สถานีจ่ายน้ําสากเหล็ก
๘.๗ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตําบลสากเหล็ก
๘.๘ องค์การบริหารส่วนตําบลสากเหล็ก และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลสากเหล็ก
๘.๙ ที่ทิ้งขยะเทศบาลตําบลสากเหล็ก

รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร
พ.ศ. ๒๕๖๒
ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง แบ่งเป็น ๑ ขนาด คือ
ถนนแบบ ก ขนาดเขตทาง ๑๒.๐๐ เมตร จํานวน ๒ สาย ดังนี้
ถนนสาย ก ๑ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนทางหลวงเทศบาลสาย ๙
และถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๑๕ ไปทางทิศใต้
ตามแนวถนนทางหลวงเทศบาลสาย ๙ ระยะประมาณ ๔๒๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ก ๒
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศใต้ ระยะประมาณ ๒๕๐ เมตร บรรจบกับถนนทางหลวงเทศบาลสาย ๕
ที่บริเวณห่างจากถนนทางหลวงเทศบาลสาย ๕ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนทางหลวงเทศบาลสาย ๕ ระยะประมาณ ๖๑๐ เมตร ไปทางทิศใต้
ระยะประมาณ ๑๕๐ เมตร จนบรรจบกับถนนทางหลวงเทศบาลสาย ๖ ที่บริเวณห่างจากถนนทางหลวง
เทศบาลสาย ๖ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนว
ถนนทางหลวงเทศบาลสาย ๖ ระยะประมาณ ๔๑๐ เมตร
ถนนสาย ก ๒ เป็นถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนทางหลวงเทศบาลสาย ๙
(ถนนสาย ก ๑) ที่บริเวณถนนทางหลวงเทศบาลสาย ๙ (ถนนสาย ก ๑) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑๑๑๕ ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนทางหลวงเทศบาลสาย ๙ (ถนนสาย ก ๑) ระยะประมาณ ๔๒๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๘๖๐ เมตร บรรจบกับถนนทางหลวงเทศบาลสาย ๑๐
ที่บริ เวณห่ างจากถนนทางหลวงเทศบาลสาย ๑๐ บรรจบกับทางหลวงแผ่ นดิ นหมายเลข ๑๑๑๕
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนทางหลวงเทศบาลสาย ๑๐ ระยะประมาณ ๔๐๐ เมตร

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๑๙ ก

หนา้ ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่สมควรกาหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
ในท้องที่ตาบลสากเหล็ก อาเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และการดารงรักษาเมือง
และบริ เ วณที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ ชนบท ในด้ า นการใช้ ป ระโยชน์ ใ นทรั พ ย์ สิ น การคมนาคมและการขนส่ ง
การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและสภาพแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง
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
โดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญญัติว่า การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระทา
โดยกฎกระทรวง จึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

