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กฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนคลองขลุง - ท่ามะเขือ จังหวัดกาแพงเพชร
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 ในท้องที่ตาบลท่ามะเขือ ตาบลคลองขลุง และตาบลวังยาง
อาเภอคลองขลุง จังหวัดกาแพงเพชร ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๒ การวางและจัดทาผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒ นา และการดารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ป ระโยชน์
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 โครงข่ายคมนาคมขนส่ง และบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับและสอดคล้อง
กับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมีสาระสาคัญ ดังต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนคลองคลุง - ท่ามะเขือ ให้เป็นชุมชนเกษตรกรรม การค้า
และบริการ
(๒) ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาด้ า นที่ อ ยู่ อ าศั ย และพาณิ ช ยกรรมให้ ส อดคล้ อ งกั บ การขยายตั ว
ของชุมชนในอนาคต
(๓) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอ
และได้มาตรฐาน
(๔) พัฒนาให้มีแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนสถาน
(๕) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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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 การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ตามแผนผั ง ก าหนดการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ตามที่ ไ ด้ จ าแนก
ประเภทท้ายกฎกระทรวงนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๗ ที่กาหนดไว้เป็นสีเหลือง ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒.๑ ถึงหมายเลข ๒.๖ ที่กาหนดไว้เป็นสีส้ม ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง
(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓.๑ และหมายเลข ๓.๒ ที่กาหนดไว้เป็นสีแดง ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔.๑ และหมายเลข ๔.๒ ที่กาหนดไว้เป็นสีม่วงอ่อน ให้เป็น
ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ ถึงหมายเลข ๕.๑๐ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๖.๑ ถึงหมายเลข ๖.๙ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน ให้เป็น
ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๗.๑ ถึงหมายเลข ๗.๔ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก ให้เป็น
ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา
(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๘.๑ ถึงหมายเลข ๘.๕ ที่กาหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน ให้เป็น
ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา
(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๙.๑ ถึงหมายเลข ๙.๑๓ 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 ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
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
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(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) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๗) กาจัดมูลฝอย
(๘) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
ที่ ดิ น ที่ อ ยู่ ใ นระยะ ๕๐๐ เมตร โดยรอบแนวเขตที่ ดิ น ประเภทสถาบั น การศึ ก ษาและ
ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) ร้านจาหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
(๒) ร้านเกมคอมพิวเตอร์
การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ริ ม ทางหลวงแผ่ น ดิ น ให้ มี ที่ ว่ า งตามแนวขนานริ ม เขตทาง
ไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลาคลองหรือแหล่งน้าสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของลาคลองหรือแหล่งน้าสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้า หรือการสาธารณูปโภค
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
(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
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(๖) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๗) โรงฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์ เพื่อการจาหน่ายเนื้อสัตว์
(๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๙) กาจัดมูลฝอย
(๑๐) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
ที่ ดิ น ที่ อ ยู่ ใ นระยะ ๕๐๐ เมตร โดยรอบแนวเขตที่ ดิ น ประเภทสถาบั น การศึ ก ษาและ
ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) ร้านจาหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
(๒) ร้านเกมคอมพิวเตอร์
การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ริ ม ทางหลวงแผ่ น ดิ น ให้ มี ที่ ว่ า งตามแนวขนานริ มเขตทาง
ไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลาคลองหรือแหล่งน้าสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของลาคลองหรือแหล่งน้าสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้าหรือการสาธารณูปโภค
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
(๒) คลังน้ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ามันเชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว 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) โรงฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์ เพื่อการจาหน่ายเนื้อสัตว์
(๗) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๘) กาจัดมูลฝอย
(๙) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๒๓ ก

หนา้ ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ที่ดินที่อยู่ในระยะ ๕๐๐ เมตร โดยรอบแนวเขตที่ดินประเภทสถาบันการศึกษาและที่ดิน
ประเภทสถาบันศาสนา ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) ร้านจาหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
(๒) ร้านเกมคอมพิวเตอร์
การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ริ ม ทางหลวงแผ่ น ดิ น ให้ มี ที่ ว่ า งตามแนวขนานริ ม เขตทาง
ไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลาคลองหรือแหล่งน้าสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของลาคลองหรือแหล่งน้าสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้าหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๙ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมที่ประกอบ
กิ จ การในลั ก ษณะโรงงานตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงานตามประเภท ชนิ ด และจ าพวกที่ ก าหนด
ให้ ด าเนิ น การได้ ต ามบั ญ ชี ท้ า ยกฎกระทรวงนี้ คลั ง สิ น ค้ า การสาธารณู ป โภคและสาธารณู ป การ
เป็นส่วนใหญ่ สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้
ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุ ก จ าพวกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน เว้ น แต่ โ รงงานตามประเภท ชนิ ด
และจาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้
(๒) 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
(๓) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๗) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก
(๘) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา
(๙) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนพิการ
(๑๐) สถาบันการศึกษาหรือโรงเรียน
(๑๑) โรงพยาบาล
ข้อ ๑๐ ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม
หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่
สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๒๓ ก

หนา้ ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุ ก จ าพวกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน เว้ น แต่ โ รงงานตามประเภท ชนิ ด
และจาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้
(๒) คลังน้ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ามันเชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๖) จัด สรรที่ดิน เพื่อประกอบพาณิชยกรรม เว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของการจัด สรรที่ดินเพื่อ
การอยู่อาศัย และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละสิบของพื้นที่โครงการทั้งหมด
(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๘) การอยู่ อ าศัย หรื อประกอบพาณิ ชยกรรมประเภทห้อ งแถว หรื อ ตึ กแถว เว้ นแต่เป็น
การดาเนินการในโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละสิบของพื้นที่โครงการ
ทั้งหมด
(๙) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรือหอพัก
ในกรณี ที่มีการใช้ประโยชน์ ที่ ดินเพื่ อการจัด สรรที่ดินเพื่อ ประกอบพาณิช ยกรรมตาม (๖)
และเพื่อการอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว หรือตึกแถวตาม (๘) ดาเนินการ
ในโครงการจั ด สรรที่ ดิน เดียวกั น ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ดินเพื่ อกิ จการดัง กล่ าวรวมกัน ไม่เ กินร้อ ยละสิบ
ของพื้นที่โครงการทั้งหมด
ที่ ดิ น ที่ อ ยู่ ใ นระยะ ๕๐๐ เมตร โดยรอบแนวเขตที่ ดิ น ประเภทสถาบั น การศึ ก ษาและ
ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) ร้านจาหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
(๒) ร้านเกมคอมพิวเตอร์
การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ริ ม ทางหลวงแผ่ น ดิ น ให้ มี ที่ ว่ า งตามแนวขนานริ ม เขตทาง
ไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลาคลองหรือแหล่งน้าสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของลาคลองหรือแหล่งน้าสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้า หรือการสาธารณูปโภค

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๒๓ ก

หนา้ ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ข้อ ๑๑ ที่ดิน ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเฉพาะที่ดิน
ซึ่งเป็นของรัฐ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานบาบัดน้าเสียรวม
(๒) กาจัดมูลฝอย
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
เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์
เท่านั้น และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
(๒) 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
(๓) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๔) การอยู่อาศัยประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
(๕) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(๖) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรือหอพัก
ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศาสนาหรื อเกี่ยวข้องกับ
ศาสนา การศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อกิจการของรัฐ กิจการเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์
เท่านั้น
ข้อ ๑๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงนี้
ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย ก ๑ ถนนสาย ข ๑ ถนนสาย ข ๓ และถนนสาย ข ๔
ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น นอกจากกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(ก) การสร้างถนนหรือเกี่ยวข้องกับถนน และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
(ข) การสร้างรั้วหรือกาแพง
(ค) เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน ๙ เมตร
หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๒๓ ก

หนา้ ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

(๒) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย ก ๒ ถนนสาย ก ๓ ถนนสาย ข ๒ และถนนสาย ค
ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น นอกจากกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(ก) การสร้างถนนหรือเกี่ยวข้องกับถนน และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
(ข) การสร้างรั้วหรือกาแพง
(ค) เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน ๙ เมตร
หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่
(ง) การอยู่อาศัยที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน ๙ เมตร หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่
(จ) การอยู่อาศัยที่ไม่ใช่ห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(ฉ) การอยู่อาศัยที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดิน
ข้อ ๑๖ ให้ผู้มีหน้าที่และอานาจในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการ
ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖2
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

บัญชีทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนคลองขลุง - ทามะเขือ จังหวัดกําแพงเพชร
พ.ศ. ๒๕๖๒

ลําดับที่

๒

๓

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การตม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช
(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช
(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล
โกดัง หรือคลังสินคา
(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กลวยไม หรือถั่วงอก
(๙) การรอน ลาง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม
(๑๑) การฟกไขโดยใชตูอบ
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับหิน กรวด ทราย หรือดินสําหรับใช
ในการกอสราง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การโม บด หรือยอยหิน
(๒) การขุดหรือลอกกรวด ทราย หรือดิน
(๓) การรอนหรือคัดกรวดหรือทราย
(๔) การดูดทราย
(๕) การลําเลียงหิน กรวด ทราย หรือดิน ดวยระบบสายพานลําเลียง
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โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวซึ่งมิใชสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การฆาสัตว
(๒) การถนอมเนื้อสัตวโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง
หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง
(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว มันสัตว หนังสัตว
หรือสารที่สกัดจากไขสัตวหรือกระดูกสัตว
(๖) การลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว หรือสวนหนึ่งสวนใด
ของสัตว
(๗) การทําผลิตภัณฑจากไขเพื่อใชประกอบเปนอาหาร เชน ไขเค็ม
ไขเยี่ยวมา ไขผง ไขเหลวเยือกแข็ง หรือไขเหลวแชเย็น
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม และบรรจุในภาชนะ
ที่ผนึกและอากาศเขาไมได
(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไมโดยวิธีกวน ตากแหง ดอง หรือทําให
เยือกแข็งโดยเฉียบพลันหรือเหือดแหง

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่ดินประเภท
ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ชนบทและเกษตรกรรม

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได

ได

ได
ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

๓

ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การสี ฝด หรือขัดขาว
(๓) การปนหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช
(๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช
(๖) การปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชใหเปนเสน แวน หรือแทง
๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแปง อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําขนมปงหรือขนมเคก
(๒) การทําขนมปงกรอบหรือขนมอบแหง
(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารจากแปงเปนเสน เม็ด หรือชิ้น
๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากออย บีช หญาหวาน
หรือพืชอื่นที่ใหความหวาน อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําน้ําเชื่อม
(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของตนมะพราว ตนตาลโตนด หรือพืชอื่น ๆ
ซึ่งมิใชออย
๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําใบชาแหงหรือใบชาผง
(๓) การทําโกโกผงหรือขนมจากโกโก
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(๔) การทําช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือขนมจากช็อกโกเลต
(๕) การทําเกกฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ
(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไมอัดเม็ด
(๗) การเชื่อมหรือแชอิ่มผลไมหรือเปลือกผลไม หรือการเคลือบผลไม
หรือเปลือกผลไมดวยน้ําตาล
(๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม (Nuts) หรือการเคลือบถั่ว
หรือเมล็ดผลไม (Nuts) ดวยน้ําตาล กาแฟ โกโก หรือช็อกโกเลต
(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟ
(๑๑) การทําไอศกรีม
๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๖) การทําน้ํามันสลัด
(๗) การบดหรือปนเครื่องเทศ
(๘) การทําพริกปน พริกไทยปน หรือเครื่องแกง
๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด
หรือยอยน้ําแข็ง
๑๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตว อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๑) การทําอาหารผสมหรืออาหารสําเร็จรูปสําหรับเลี้ยงสัตว
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(๒) การปนหรือบดพืช เมล็ดพืช กากพืช เนื้อสัตว กระดูกสัตว ขนสัตว
หรือเปลือกหอยสําหรับทําหรือผสมเปนอาหารสัตว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล น้ําอัดลม
หรือน้ําแร อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําน้ําดื่ม
(๒) การทําเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล
(๔) การทําน้ําแร
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากสิ่งทอซึ่งมิใชเครื่องนุงหม
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําผลิตภัณฑจากสิ่งทอเปนเครื่องใชในบาน
(๒) การทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใชถุงหรือกระสอบพลาสติก
(๓) การทําผลิตภัณฑจากผาใบ
(๔) การตบแตงหรือเย็บปกถักรอยสิ่งทอ
โรงงานถักผา ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหมดวยดายหรือเสนใย หรือฟอกยอมสี
หรือแตงสําเร็จผา ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหมที่ถักดวยดายหรือเสนใย
โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมดวยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกใหเปนปุยซึ่งมิใชเสื่อ
หรือพรมที่ทําดวยยางหรือพลาสติกหรือพรมน้ํามัน
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๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาขาย แห หรืออวน อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การผลิตเชือก
(๒) การผลิต ประกอบ หรือซอมแซมตาขาย แห หรืออวน และรวมถึง
ชิ้นสวนอุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว
๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแตงกายซึ่งมิใชรองเทา อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การตัดหรือเย็บเครื่องนุงหม เข็มขัด ผาเช็ดหนา ผาพันคอ เนกไท
หูกระตาย ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเทาจากผา หนังสัตว ขนสัตว หรือวัสดุอื่น
(๒) การทําหมวก
๓๓ โรงงานผลิตรองเทาหรือชิ้นสวนของรองเทาซึ่งมิไดทําจากไม ยางอบแข็ง
ยางอัดเขารูป หรือพลาสติกอัดเขารูป
๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะรอง หรือการแปรรูปไมดวยวิธีอื่นที่คลายคลึงกัน
(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหนาตาง บานหนาตาง บานประตู
หรือสวนประกอบที่ทําดวยไมของอาคาร
๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใชจากไมไผ หวาย ฟาง ออ กก
หรือผักตบชวา
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๓๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากไมหรือไมกอก อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใชจากไม และรวมถึงชิ้นสวน
ของผลิตภัณฑดังกลาว
(๓) การแกะสลักไม
(๔) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม
(๕) การทําผลิตภัณฑจากไมกอก
๓๗ โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากไม แกว ยาง หรือ
อโลหะอื่นซึ่งมิใชเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากพลาสติก
อัดเขารูป และรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว
๔๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเยื่อกระดาษ หรือกระดาษแข็ง อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การฉาบ ขัดมัน หรือทากาวกระดาษหรือกระดาษแข็ง หรือการอัดกระดาษ
หรือกระดาษแข็งหลายชั้นเขาดวยกัน
(๒) การทําผลิตภัณฑซึ่งมิใชภาชนะบรรจุจากเยื่อกระดาษ หรือกระดาษแข็ง
๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
(๑) การพิมพ การทําแฟมเก็บเอกสาร การเย็บเลม ทําปก หรือตบแตง
สิ่งพิมพ
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๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑเครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปนดินเผา หรือ
เครื่องดินเผา และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกลาว
๕๖ โรงงานผลิตอิฐ กระเบื้อง หรือทอสําหรับใชในการกอสรางเบาหลอมโลหะ
กระเบื้องประดับ (Architectural Terracotta) รองในเตาไฟ ทอหรือ
ยอดปลองไฟ หรือวัตถุทนไฟจากดินเหนียว
๕๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๓) การผสมซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยางเขาดวยกัน หรือการผสมซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเขากับวัสดุอื่น
๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑอโลหะ อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําผลิตภัณฑคอนกรีต ผลิตภัณฑคอนกรีตผสม ผลิตภัณฑยิปซัม
หรือผลิตภัณฑปูนปลาสเตอร
๖๑ โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใชที่ทําดวย
เหล็กหรือเหล็กกลา และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องมือหรือ
เครื่องใชดังกลาว
๖๒ โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตง
ภายในอาคารที่ทําจากโลหะหรือโลหะเปนสวนใหญ และรวมถึงสวนประกอบ
หรืออุปกรณของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงดังกลาว
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๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะสําหรับใชในการกอสราง
หรือติดตั้ง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางสะพาน ประตูน้ํา ถังน้ํา
หรือปลองไฟ
(๒) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางอาคาร
๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะ อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําภาชนะบรรจุ
(๑๒) การตัด พับ หรือมวนโลหะ
(๑๓) การกลึง เจาะ ควาน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป
๖๖ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรสําหรับใชในการ
กสิกรรมหรือการเลี้ยงสัตว และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของ
เครื่องจักรดังกลาว
๖๙ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องคํานวณ เครื่องทําบัญชี
เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับใชในการคํานวณชนิดดิจิตัล
หรือชนิดอนาลอก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกสสําหรับปฏิบัติกับขอมูลที่
เกี่ยวของกันหรืออุปกรณ (Digital or Analog Computers or Associated
Electronic Data Processing Equipment or Accessories) เครื่องรวมราคา
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ของขาย (Cash Registers) เครื่องพิมพดีด เครื่องชั่งซึ่งมิใชเครื่องชั่งที่ใช
ในหองทดลองวิทยาศาสตร เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใชเครื่องอัดสําเนาดวยการ
ถายภาพ และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว
๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศ
หรือกาซ เครื่องเปาลม เครื่องปรับหรือถายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ
ตูเย็นหรือเครื่องประกอบตูเย็น เครื่องขายสินคาอัตโนมัติ เครื่องลาง ซัก
ซักแหง หรือรีดผา เครื่องเย็บ เครื่องสงกําลังกล เครื่องยก ปนจั่น ลิฟต
บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร รถพวงสําหรับใชในการอุตสาหกรรม
รถยกซอนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใชในการอุตสาหกรรม
หรือสําหรับใชในบานแตผลิตภัณฑนั้นตองไมใชพลังงานไฟฟา และรวมถึง
สวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว
๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ
ที่ระบุไวในลําดับที่ ๗๐ เฉพาะที่ใชไฟฟา เครื่องยนตไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟา
หมอแปลงแรงไฟฟา เครื่องสับหรือบังคับไฟฟา เครื่องใชสําหรับแผงไฟฟา
เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟา เครื่องสงหรือจําหนายไฟฟา เครื่องสําหรับใชบังคับ
ไฟฟา หรือเครื่องเชื่อมไฟฟา
๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับ
โทรทัศน เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเลนแผนเสียง
เครื่องบันทึกคําบอก เครื่องบันทึกเสียงดวยเทป เครื่องเลนหรือเครื่องบันทึก
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แถบภาพ (วิดิทัศน) แผนเสียง เทปแมเหล็กที่ไดบันทึกเสียงแลว เครื่อง
โทรศัพทหรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไมมีสาย เครื่องสงวิทยุ เครื่องสงโทรทัศน
เครื่องรับสงสัญญาณหรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร ผลิตภัณฑที่เปนตัวกึ่งนํา
หรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวของ (Semi - Conductor or Related Sensitive
Semi - Conductor Devices) คาปาซิเตอรหรือคอนเดนเซอรอิเล็กทรอนิกส
ชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได (Fixed or Variable Electronic Capacitors
or Condensers) เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป
หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย และรวมถึงการผลิตอุปกรณหรือชิ้นสวน
สําหรับใชกับเครื่องอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมลอเลื่อนที่ขับเคลื่อนดวย
แรงคนหรือสัตวซึ่งมิใชจักรยาน และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของ
ผลิตภัณฑดังกลาว
๘๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช หรืออุปกรณวิทยาศาสตร
หรือการแพทย อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณวิทยาศาสตร
ที่ใชในหองทดลองหรืออุปกรณที่ใชในการชั่ง ตวง วัด หรือบังคับควบคุม
๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณี
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําเครื่องประดับโดยใชเพชร พลอย ไขมุก ทองคํา ทองขาว เงิน
นาก หรืออัญมณี
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(๒) การทําเครื่องใชดวยทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหลทอง
หรือโลหะที่มีคา
(๓) การตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี
(๔) การเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอื่น ๆ
(๕) การทําดวงตราหรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณหรือเหรียญอื่น
โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นสวนหรืออุปกรณ
ของเครื่องดนตรีดังกลาว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเลน เครื่องมือ หรือเครื่องใชที่มิได
ระบุไวในลําดับอื่น อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๔) การทํารม ไมถือขนนก ดอกไมเทียม ซิป กระดุม ไมกวาด แปรง
ตะเกียง โปะตะเกียงหรือไฟฟา กลองสูบยาหรือกลองบุหรี่ กนกรองบุหรี่
หรือไฟแช็ก (เฉพาะการผลิตสินคาพื้นเมืองหรือของชํารวย)
(๕) การทําปาย ตรา เครื่องหมาย ปายติดของ หรือเครื่องโฆษณาสินคา
ตราโลหะหรือยาง แมพิมพลายฉลุ (Stencils)
โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําใหบริสุทธิ์ หรือจําหนายน้ําไปยังอาคารหรือโรงงาน
อุตสาหกรรม
โรงงานบรรจุสินคาในภาชนะโดยไมมีการผลิต อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การบรรจุสินคาทั่วไป

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได
ได

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได

ที่ดินประเภท
ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได

ได

ได

ชนบทและเกษตรกรรม

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได

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

๑๓

ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๙๒ โรงงานหองเย็น
๙๓ โรงงานซอมรองเทาหรือเครื่องหนัง
๙๔ โรงงานซอมเครื่องมือไฟฟาหรือเครื่องใชไฟฟาสําหรับใชในบานหรือ
ใชประจําตัว
๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต รถพวง
รถจักรยานสามลอ จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของยานดังกลาว
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การซอมแซมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตหรือสวนประกอบของยาน
ดังกลาว
(๒) การซอมแซมรถพวง จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบ
ของยานดังกลาว
(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

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่ดินประเภท
ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได
ได

ชนบทและเกษตรกรรม

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

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
ได

ได

ได
ได

๑๔

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ลําดับที่

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแตงหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะ
ของผลิตภัณฑหรือสวนประกอบของผลิตภัณฑโดยไมมีการผลิต
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๓) การลงรักหรือการประดับตบแตงดวยแกว กระจก มุก ทอง หรืออัญมณี
หมายเหตุ

ลําดับที่
หมายถึง
ได
หมายถึง
โรงงานจําพวกที่ หมายถึง

ลําดับที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
สามารถประกอบกิจการโรงงานไดภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยโรงงาน
จําพวกโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

ที่ดินประเภท
ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได

ชนบทและเกษตรกรรม

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได

ได

รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิ ตามที่ไดจําแนกประเภท
ทายกฎกระทรวงใหใชบงั คับผังเมืองรวมชุมชนคลองขลุง - ทามะเขือ จังหวัดกําแพงเพชร
พ.ศ. ๒๕๖๒
การใชประโยชนที่ดนิ ใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภท
ทายกฎกระทรวง ตามที่กําหนดไวในขอ ๕ คือ
๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๗ ที่กําหนดไวเปนสีเหลือง ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย มีรายการดังตอไปนี้
๑.๑ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๘๔
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ข ๑ ฟากตะวั น ตก และเส น ตั้ ง ฉาก
กับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘๔ ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งถนนสาย ข ๑ บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๘๔ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต จนบรรจบกับเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงแมน้ําปง
ฝงตะวันออก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงแมน้ําปง ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดเส น ตรงที่ ล ากจากถนนท า มะเขื อ ซอย ๑๔ ฟากใต
ไปทางทิศตะวัน ตกเฉียงใต จนบรรจบกับเสน ขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงแมน้ําปง ฝงเหนือ
วั ด สามั ค คี ธ รรม ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๐๘๔ ฟากตะวั น ออก และถนนไม ป รากฏชื่ อ
ฟากตะวันออก
๑.๒ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๑ ฟากตะวันออก
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ข ๒ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ข ๔ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๘๔ และถนนเทศบาล ซอย ๑ ฟากตะวันออกและฟากตะวันตก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๗.๑ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก และบริเวณ
หมายเลข ๘.๒ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน
๑.๓ ดานเหนือ
จดเส น ตรงที่ ล ากจากถนนเลี ย บแม น้ํ า ป ง ฟากตะวั น ตก
ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนเทศบาล ซอย ๘ บรรจบกับถนนเลียบแมน้ําปง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต

๒
ตามแนวถนนเลียบแมน้ําปง เปนระยะ ๓๑๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตก จนบรรจบกับเสนขนานระยะ
๑๕ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง แม น้ํ า ป ง ฝ ง ตะวั น ออก ถนนเลี ย บแม น้ํ า ป ง ฟากตะวั น ตก ถนนเทศบาล
ซอย ๑๒ ฟากใต และถนนสาย ข ๔ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ข ๒ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗๕ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงแมน้ําปง ฝงตะวันออก
๑.๔ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๗๕ เสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสุขาภิบาล ซอย ๓ และถนนไมปรากฏชื่อ
ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสุขาภิบาล ซอย ๓ ฟากตะวันตก และถนนสุขาภิบาล
ซอย ๑ ฟากเหนือและฟากใต
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗๕ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดโรงพยาบาลคลองขลุง
๑.๕ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๗๕
ดานตะวันออก
จดถนนไม ป รากฏชื่ อ ฟากตะวั น ตกและฟากตะวั น ออก
และโรงพยาบาลคลองขลุง
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗๕ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)
๑.๖ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗๕ ฟากใต สํานักงาน
สหกรณการเกษตรอําเภอคลองขลุง และที่ทําการไปรษณียโทรเลขอําเภอคลองขลุง
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ก ๒ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๗๕
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๙.๑๑ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน

๓
๑.๗ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๗๕
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ก ๒
และถนนไมปรากฏชื่อ ฟากใตและฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก และถนนสาย ก ๒
ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๒ ฟากตะวันออก
๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒.๑ ถึงหมายเลข ๒.๖ ที่กําหนดไวเปนสีสม ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง มีรายการดังตอไปนี้
๒.๑ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๑ ฟากตะวันออก
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๘๔ และถนนเทศบาล ซอย ๑ ฟากตะวันตกและฟากตะวันออก
ดานใต
จดถนนสาย ข ๓ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๐๘๔ ฟากตะวั น ออก
๒.๒ ดานเหนือ
จดเส น ตรงที่ล ากจากทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๐๘๔
ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งถนนทามะเขือ ซอย ๑๕ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘๔ ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต จนบรรจบกับเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงแมน้ําปง ฝงตะวันออก
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘๔ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนเทศบาล ซอย ๑๖ ฟากเหนือ และเสนตรงที่ลากจาก
ถนนเลียบแมน้ําปง ฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันตกที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนเทศบาล ซอย ๘ บรรจบ
กับถนนเลียบแมน้ําปง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเลียบแมน้ําปง เปนระยะ ๓๑๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันตก จนบรรจบกับเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงแมน้ําปง ฝงตะวันออก
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงแมน้ําปง ฝงตะวันออก
๒.๓ ดานเหนือ
จดถนนเทศบาล ซอย ๑๖ ฟากใต และถนนสาย ก ๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๘๔
ดานใต
จดถนนสาย ข ๔ ฟากเหนือ สถานที่เก็บรถขยะมูลฝอย
เทศบาลตําบลทามะเขือ และถนนเทศบาล ซอย ๑๒ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนเลียบแมน้ําปง ฟากตะวันออก

๔
๒.๔ ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๖ เมตร กับริมฝงคลองขลุง ฝงตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗๕ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสุขาภิบาล ซอย ๓ ฟากตะวันออก
๒.๕ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗๕ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงแมน้ําปง ฝงตะวันตก
ดานใต
จดเส น ตรงที่ ล ากจากถนนไม ป รากฏชื่ อ ฟากตะวั น ออก
ที่จุด ซึ่ง อยูหา งจากถนนไม ป รากฏชื่อบรรจบกับ ถนนไมป รากฏชื่อ ไปทางทิศตะวัน ออกเฉีย งเหนื อ
ตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ จนบรรจบกับเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงแมน้ําปง ฝงตะวันตก
และถนนไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสุ ข าภิ บ าล ซอย ๕ ฟากตะวั น ออก สํ า นั ก งาน
เกษตรอําเภอคลองขลุง โรงเรียนสหราษฎรศึกษา และที่วาการอําเภอคลองขลุง
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๘.๔ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน
๒.๖ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๗๕
ดานตะวันออก
จดถนนสุขาภิบาล ซอย ๕ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ก ๒ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ก ๒
และเสนขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗๕
๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓.๑ และหมายเลข ๓.๒ ที่กําหนดไวเปนสีแดง ใหเปนที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก มีรายการดังตอไปนี้
๓.๑ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๓ ฟากใต และวัดสันติวนาราม
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๘๔
ดานใต
จดถนนสาย ก ๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘๔ ฟากตะวันออก
๓.๒ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗๕ ฟากใต และสํานักงาน
การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอคลองขลุง
ดานตะวันออก
จดที่วาการอําเภอคลองขลุง

๕
ดานใต
จดโรงเรี ย นสหราษฎร ศึ ก ษา ถนนสุ ข าภิ บ าล ซอย ๕
ฟากตะวันตก และเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗๕
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๒ ฟากตะวันออก
๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔.๑ และหมายเลข ๔.๒ ที่กําหนดไวเปนสีมวงออน ใหเปนที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ มีรายการดังตอไปนี้
๔.๑ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๒ ฟากตะวันออก
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๘๔
ดานใต
จดถนนสาย ค ฟากตะวันตก
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘๔ ฟากตะวันออก
๔.๒ ดานเหนือ
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)
ดานใต
จดเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจากแมน้ําปง
ฝง เหนื อ ที่ จุด ซึ่ง เส น ตั้ ง ฉากกับ ทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๑๐๘๔ ฟากใต ที่จุ ด ซึ่ ง อยูห างจาก
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗๕ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘๔ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘๔ เปนระยะ ๒,๐๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยูหางจาก
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗๕ ตัดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) เปนระยะ ๒,๕๐๐ เมตร
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)
๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ ถึงหมายเลข ๕.๑๐ ที่กําหนดไวเปนสีเขียว ใหเปนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม มีรายการดังตอไปนี้
๕.๑ ดานเหนือ
จดเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปนเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๘๔ ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนทามะเขือ ซอย ๑๔ บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๘๔ ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ ตามแนวทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๐๘๔
เปนระยะ ๑,๐๐๐ เมตร เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘๔ ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยูหางจาก
ถนนไม ป รากฏชื่ อ บรรจบกั บ ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๐๘๔ ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ

๖
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘๔ เปนระยะ ๑,๐๐๐ เมตร และเสนตรงที่ลากตอจาก
เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘๔ ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนไมปรากฏชื่อ
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘๔ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๘๔ เปนระยะ ๑,๐๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต จนบรรจบกับทางหลวงชนบท
กพ. ๔๐๐๔ ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท กพ. ๔๐๐๔ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘๔
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงชนบท กพ. ๔๐๐๔ เปนระยะ ๑,๖๐๐ เมตร
ดานตะวันออก
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก ถนนทามะเขือ ซอย ๑๔
ฟากตะวันตก และเสนตรงที่ลากจากถนนทามะเขือ ซอย ๑๔ ฟากใต ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
จนบรรจบกับเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงแมน้ําปง ฝงเหนือ
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงแมน้ําปง ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปน เสนตรงที่ลากตอจาก
เส น ตั้ ง ฉากกั บ ทางหลวงแผ น ดิน หมายเลข ๑๐๘๔ ที่จุ ด ซึ่ง อยู ห างจากถนนท า มะเขื อ ซอย ๑๔
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘๔ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๘๔ เปนระยะ ๑,๐๐๐ เมตร ไปทางทิศใต จนบรรจบกับคลองโพรง ฝงเหนือ
๕.๒ ดานเหนือ
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปน เสนตรงที่ลากตอจาก
เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘๔ ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนไมปรากฏชื่อ
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘๔ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๘๔ เปนระยะ ๑,๐๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต จนบรรจบกับทางหลวงชนบท
กพ. ๔๐๐๔ ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท กพ. ๔๐๐๔ บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๘๔ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงชนบท กพ. ๔๐๐๔ เปนระยะ ๑,๖๐๐ เมตร
ดานใต
จดถนนไมป รากฏชื่อ ฟากตะวัน ตก และถนนสาย ข ๑
ฟากตะวันตก
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๘๔
๕.๓ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๑ ฟากตะวันออก และถนนไมปรากฏชื่อ
ฟากตะวันออก
ดานตะวันออก
จดเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปน เสนตรงที่ลากตอจาก
เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘๔ ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนไมปรากฏชื่อ

๗
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘๔ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๘๔ เปนระยะ ๑,๐๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต จนบรรจบกับทางหลวงชนบท
กพ. ๔๐๐๔ ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท กพ. ๔๐๐๔ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘๔
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงชนบท กพ. ๔๐๐๔ เปนระยะ ๑,๖๐๐ เมตร
ดานใต
จดทางหลวงชนบท กพ. ๔๐๐๔ ฟากเหนือ โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลทามะเขือ และถนนสาย ข ๓ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ๒ ฟากตะวันออก
๕.๔ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงแมน้ําปง ฝงใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงแมน้ําปง ฝงตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๖ เมตร กับริมฝงคลองขลุง ฝงตะวันออก
และฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๖ เมตร กับริมฝงคลองขลุง ฝงตะวันออก
เสนขนานระยะ ๖ เมตร กับริมฝงคลองโพรง ฝงใตแ ละฝงเหนือ และเขตผังเมืองรวมดานเหนือ
ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจากคลองโพรง ฝงเหนือ ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนไมปรากฏชื่อบรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ เปนระยะ ๓๙๐ เมตร ไปทางทิศเหนือ
จนบรรจบกับเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘๔ ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยูหางจาก
ถนนทามะเขือ ซอย ๑๔ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘๔ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘๔ เปนระยะ ๑,๐๐๐ เมตร
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๗.๓ ซึ่งกําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก
๕.๕ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๓ ฟากใต และทางหลวงชนบท กพ. ๔๐๐๔
ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเขตผั ง เมื อ งรวมด า นตะวั น ออก ซึ่ ง เป น เส น ตั้ ง ฉาก
กั บ ทางหลวงชนบท กพ. ๔๐๐๔ ฟากใต ที่ จุ ด ซึ่ ง อยู ห า งจากทางหลวงชนบท กพ. ๔๐๐๔
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘๔ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงชนบท
กพ. ๔๐๐๔ เปน ระยะ ๑,๖๐๐ เมตร และเสน ตรงที่ลากตอจากเสนตั้ง ฉากกับทางหลวงชนบท
กพ. ๔๐๐๔ ฟากใต ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท กพ. ๔๐๐๔ บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๘๔ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงชนบท กพ. ๔๐๐๔ เปนระยะ
๑,๖๐๐ เมตร ไปทางทิศใต จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘๔ ที่จุดซึ่งอยูหางจาก

๘
ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๐๘๔ บรรจบกั บ ถนนสาย ข ๒ ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘๔ เปนระยะ ๒,๐๐๐ เมตร
ดานใต
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ และถนนสาย ข ๔ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ๒ ฟากตะวันออก
๕.๖ ดานเหนือ
จดเส น ขนานระยะ ๖ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง คลองขลุ ง ฝ ง ใต
และฝงตะวันตก และโรงเรียนคลองขลุงราษฎรรังสรรค
ดานตะวันออก
จดถนนสุขาภิบาล ซอย ๓ ฟากตะวันตก เสนขนานระยะ
๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสุข าภิบาล ซอย ๓ เสนขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนยกลาง
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗๕ และเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑ (พลโยธิน)
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗๕ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเขตผั ง เมื อ งรวมด า นตะวั น ตก ซึ่ ง เป น เส น ขนานระยะ
๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๖.๗ และหมายเลข ๖.๘ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน
บริเวณหมายเลข ๘.๓ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน และบริเวณหมายเลข ๙.๓ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน
๕.๗ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๔ ฟากใต และถนนไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากตอจาก
เสนตั้งฉากกับทางหลวงชนบท กพ. ๔๐๐๔ ฟากใต ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท กพ. ๔๐๐๔
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘๔ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงชนบท
กพ. ๔๐๐๔ เปน ระยะ ๑,๖๐๐ เมตร ไปทางทิศใต จนบรรจบกับ ศูน ยกลางทางหลวงแผน ดิน
หมายเลข ๑๐๘๔ ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘๔ บรรจบกับถนนสาย ข ๒
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘๔ เปนระยะ ๒,๐๐๐ เมตร
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘๔ ฟากเหนือ ถนนสาย ค
ฟากตะวันออก และเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘๔
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ๒ ฟากตะวันออก
๕.๘ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗๕ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘๔ ฟากใต สํานักงาน
เทศบาลตํา บลทามะเขือ วั ด คล ายภูทอง และเขตผั งเมืองรวมดา นตะวัน ออก ซึ่ง เปน เส น ตั้ง ฉาก

๙
กับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘๔ ฟากใต ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗๕
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘๔ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๘๔ เปนระยะ ๒,๐๐๐ เมตร
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงแมน้ําปง ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงแมน้ําปง ฝงตะวันออก
๕.๙ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗๕ ฟากใต เสนขนานระยะ
๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) และเสนขนานระยะ ๒๕๐ เมตร
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗๕
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ก ๒ ฟากตะวันตกและฟากใต และถนนไมปรากฏชื่อ
ฟากตะวันตก
ดานใต
จดคลองสงน้ําชลประทาน ฝงเหนือ ถนนไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันตก และเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนตัง้ ฉาก
กับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๗๕ ตัดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) เปนระยะ ๒,๕๐๐ เมตร
ดานตะวันตก
จดเขตผั ง เมื อ งรวมด า นตะวั น ตก ซึ่ ง เป น เส น ขนานระยะ
๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๙.๑๒ และหมายเลข ๙.๑๓ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน
๕.๑๐ ดานเหนือ
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากใต ฟากตะวันตกและฟากตะวันออก
และเสนตรงที่ลากจากถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนไมปรากฏชื่อ บรรจบ
กับถนนไมปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ จนบรรจบกับเสนขนานระยะ
๑๕ เมตร กับริมฝงแมน้ําปง ฝงตะวันตก
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงแมน้ําปง ฝงตะวันตก
ดานใต
จดเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจากแมน้ําปง
ฝงเหนือ ที่จุดซึ่งเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘๔ ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๗๕ บรรจบกั บ ทางหลวงแผ น ดิน หมายเลข ๑๐๘๔ ไปทางทิศ ตะวั น ออกเฉี ยงใต
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘๔ เปนระยะ ๒,๐๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดิน

๑๐
หมายเลข ๑๐๗๕ ตัดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) เปนระยะ ๒,๕๐๐ เมตร
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๔.๒ ที่กําหนดไวเปนสีมวง
๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๖.๑ ถึงหมายเลข ๖.๙ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม มีรายการดังตอไปนี้
๖.๑ ที่ดินบริเวณเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงแมน้ําปง ฝงตะวันตกและฝงตะวันออก
๖.๒ เกาะกลางแมน้ําปง
๖.๓ ที่ดินบริเวณเสนขนานระยะ ๖ เมตร กับริมฝงคลองโพรง ฝงตะวันออก
๖.๔ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ตําบลทามะเขือ
๖.๕ เกาะกลางคลองขลุง
๖.๖ ที่ดินบริเวณเสนขนานระยะ ๖ เมตร กับริมฝงคลองขลุง ฝงใต
๖.๗ ที่ดินบริเวณเสนขนานระยะ ๖ เมตร กับริมฝงคลองขลุง ฝงใต และที่ดินบริเวณ
เสนขนานระยะ ๖ เมตร กับริมฝงคลองพยอม ฝงเหนือและฝงใต
๖.๘ ที่ดินบริเวณเสนขนานระยะ ๖ เมตร กับริมฝงคลองพยอม ฝงเหนือและฝงใต
๖.๙ ที่ดินบริเวณเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงแมน้ําปง ฝงตะวันตกและฝงตะวันออก
๗. ที่ ดิ น ในบริ เ วณหมายเลข ๗.๑ ถึ ง หมายเลข ๗.๔ ที่ กํ า หนดไว เ ป น สี เ ขี ย วมะกอก
ใหเปนที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา มีรายการดังตอไปนี้
๗.๑ โรงเรียนบานทามะเขือ
๗.๒ โรงเรียนคลองขลุงราษฎรรังสรรค
๗.๓ โรงเรียนพิบูลยวิทยาคาร
๗.๔ โรงเรียนสหราษฎรศึกษา
๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๘.๑ ถึงหมายเลข ๘.๕ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน ใหเปนที่ดิน
ประเภทสถาบันศาสนา มีรายการดังตอไปนี้
๘.๑ วัดสามัคคีธรรม
๘.๒ วัดสันติวนาราม
๘.๓ วัดเดนสะเดา (วัดคลองขลุงธรรมสถิตย)
๘.๔ วัดศรีภิรมย
๘.๕ วัดคลายภูทอง

๑๑
๙. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๙.๑ ถึงหมายเลข ๙.๑๓ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน ใหเปนที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มีรายการดังตอไปนี้
๙.๑ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทามะเขือ
๙.๒ สถานที่เก็บรถขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลทามะเขือ
๙.๓ สํานักงานเขตการศึกษาเขตพื้นที่ ๒
๙.๔ โรงพยาบาลคลองขลุง
๙.๕ สํานักงานเทศบาลตําบลทามะเขือ
๙.๖ ที่วาการอําเภอคลองขลุง
๙.๗ สํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอคลองขลุง
๙.๘ สํานักงานเกษตรอําเภอคลองขลุง
๙.๙ ที่ทําการไปรษณียโทรเลขอําเภอคลองขลุง
๙.๑๐ สํานักงานสหกรณการเกษตรอําเภอคลองขลุง
๙.๑๑ สํานักงานที่ดินจังหวัดกําแพงเพชร สาขาคลองขลุง
๙.๑๒ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลคลองขลุง
๙.๑๓ สถานีตํารวจภูธรคลองขลุง

รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนคลองขลุง - ทามะเขือ จังหวัดกําแพงเพชร
พ.ศ. ๒๕๖๒
ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง แบงเปน ๓ ขนาด คือ
๑. ถนนแบบ ก ขนาดเขตทาง ๑๒.๐๐ เมตร จํานวน ๓ สาย ดังนี้
ถนนสาย ก ๑ เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง เริ่มตนจากทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๘๔ ที่บ ริเวณถนนเทศบาล ซอย ๑๖ บรรจบทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘๔
ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๕๐๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ข ๒
ที่บริเวณหางจากถนนสาย ข ๒ บรรจบกับทางหลวงชนบท กพ. ๔๐๐๔ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ตามแนวถนนสาย ข ๒ ระยะประมาณ ๖๒๐ เมตร
ถนนสาย ก ๒ เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากถนนไมปรากฏชื่อ
ที่บริเวณหางจากถนนไมปรากฏชื่อ บรรจบกับถนนสุขาภิบาล ซอย ๓ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
ตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๕๘๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตและทิศตะวันออกเฉียงใต
ระยะประมาณ ๖๒๐ เมตร บรรจบกั บ ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๐๗๕ ที่ บ ริ เวณห า งจาก
ถนนสุขาภิบาล ซอย ๓ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗๕ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗๕ ระยะประมาณ ๔๔๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ระยะประมาณ ๖๘๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ก ๓ ที่บริเวณหางจากถนนสาย ก ๓ บรรจบ
กับ ถนนสุข าภิบ าล ซอย ๕ ไปทางทิศตะวั น ตกเฉียงใต ต ามแนวถนนสาย ก ๓ ระยะประมาณ
๓๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๖๘๐ เมตร
จนบรรจบกับถนนสุขาภิบาล ซอย ๕ ที่บริเวณถนนสุขาภิบาล ซอย ๕ บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ
ถนนสาย ก ๓ เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง และถนนโครงการ
กําหนดใหกอสรางใหม เริ่ม ตนจากถนนไมป รากฏชื่อ ที่บ ริเวณหางจากถนนไมปรากฏชื่อ บรรจบ
กับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗๕ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ ระยะประมาณ
๖๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม บรรจบกับถนนสุขาภิบาล ซอย ๕ ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต ระยะประมาณ ๓๐๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ก ๒ ที่บริเวณหางจากถนนสาย ก ๒
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗๕ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสาย ก ๒
ระยะประมาณ ๖๘๐ เมตร

๒
๒. ถนนแบบ ข ขนาดเขตทาง ๑๖.๐๐ เมตร จํานวน ๔ สาย ดังนี้
ถนนสาย ข ๑ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนทามะเขือ ซอย ๑๕
และถนนไมปรากฏชื่อ เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘๔ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนทามะเขือ ซอย ๑๕ ระยะประมาณ ๙๑๐ เมตร บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๙๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ค
ถนนสาย ข ๒ เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากถนนทามะเขือ ซอย ๑๕
(ถนนสาย ข ๑) ที่บริเวณหางจากถนนทามะเขือ ซอย ๑๕ (ถนนสาย ข ๑) บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๘๔ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนทามะเขือ ซอย ๑๕ (ถนนสาย ข ๑)
ระยะประมาณ ๕๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะประมาณ ๘๘๐ เมตร บรรจบ
กับทางหลวงชนบท กพ. ๔๐๐๔ (ถนนสาย ข ๓) ที่บริเวณหางจากทางหลวงชนบท กพ. ๔๐๐๔
(ถนนสาย ข ๓) บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘๔ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวทางหลวงชนบท กพ. ๔๐๐๔ (ถนนสาย ข ๓) ระยะประมาณ ๕๐๐ เมตร ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะประมาณ ๖๒๐ เมตร บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ก ๑)
ที่บริเวณหางจากถนนไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ก ๑) บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘๔
ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ก ๑) ระยะประมาณ ๕๐๐ เมตร ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต ระยะประมาณ ๘๐๐ เมตร บรรจบกับถนนเทศบาล ซอย ๑๓ (ถนนสาย ข ๔)
ที่บริเวณหางจากถนนเทศบาล ซอย ๑๓ (ถนนสาย ข ๔) บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘๔
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเทศบาล ซอย ๑๓ (ถนนสาย ข ๔) ระยะประมาณ ๕๓๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ระยะประมาณ ๑,๐๒๐ เมตร จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘๔
ที่บริเวณทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗๕ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘๔
ถนนสาย ข ๓ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ทางหลวงชนบท กพ. ๔๐๐๔
เริ่ม ตน จากทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๑๐๘๔ ไปทางทิศตะวัน ออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิ ม
ระยะประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ค
ถนนสาย ข ๔ เปน ถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนเทศบาล ซอย ๑๓
และถนนไมปรากฏชื่อ เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘๔ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ตามแนวถนนเทศบาล ซอย ๑๓ ระยะประมาณ ๗๖๐ เมตร บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๔๕๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ค

๓
๓. ถนนแบบ ค ขนาดเขตทาง ๓๐.๐๐ เมตร จํานวน ๑ สาย ดังนี้
ถนนสาย ค เปน ถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตน จากทางหลวงแผน ดิน
หมายเลข ๑๐๘๔ ที่บริเวณหางจากถนนทามะเขือ ซอย ๑๔ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘๔
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘๔ ระยะประมาณ ๙๐๐ เมตร
ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อและทิศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต ระยะประมาณ ๙๖๐ เมตร บรรจบ
กับถนนไมปรากฏชื่อ ที่บริเวณหางจากถนนไมปรากฏชื่อ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘๔
ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉีย งเหนื อตามแนวถนนไมป รากฏชื่อ ระยะประมาณ ๘๒๐ เมตร ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะประมาณ ๑,๑๙๐ เมตร บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ข ๑)
ที่บริเวณหางจากถนนทามะเขือ ซอย ๑๕ (ถนนสาย ข ๑) บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘๔
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถนนไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ข ๑) ระยะประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะประมาณ ๑,๑๗๐ เมตร บรรจบกับทางหลวงชนบท กพ. ๔๐๐๔
(ถนนสาย ข ๓) ที่บ ริเ วณหางจากทางหลวงชนบท กพ. ๔๐๐๔ บรรจบกับ ทางหลวงแผ น ดิ น
หมายเลข ๑๐๘๔ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงชนบท กพ. ๔๐๐๔ (ถนนสาย ข ๓)
ระยะประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตและทิศตะวันตกเฉียงใต ระยะประมาณ
๑,๔๕๐ เมตร บรรจบกั บ ถนนไม ป รากฏชื่ อ (ถนนสาย ข ๔) ที่ บ ริ เ วณห า งจากถนนเทศบาล
ซอย ๑๓ (ถนนสาย ข ๔) บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘๔ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
และทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ข ๔) ระยะประมาณ ๑,๒๑๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ระยะประมาณ ๑,๕๖๐ เมตร จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘๔
ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗๕ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘๔
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘๔ ระยะประมาณ ๕๐๐ เมตร

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๒๓ ก
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๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่สมควรกาหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
ในท้องที่ตาบลท่ามะเขือ ตาบลคลองขลุง และตาบลวังยาง อาเภอคลองขลุง จังหวัดกาแพงเพชร เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนา และการดารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์
ในทรั พ ย์ สิ น การคมนาคมและการขนส่ ง การสาธารณู ป โภค บริ ก ารสาธารณะและสภาพแวดล้ อ ม
ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุป ระสงค์ของการผั งเมือง และโดยที่มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบั ญ ญัติ
การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผั งเมือง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘
บัญญัติว่า การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระทาโดยกฎกระทรวง จึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

