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กฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองตาก
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 ในท้องที่ตาบลไม้งาม ตาบลหนองบัวเหนือ ตาบลหัวเดียด
ต าบลป่ า มะม่ ว ง ต าบลหนองหลวง ต าบลน้ ารึ ม ต าบลระแหง ต าบลแม่ ท้ อ ต าบลเชี ย งเงิ น
ต าบลวั ง หิ น และต าบลหนองบั ว ใต้ อ าเภอเมื อ งตาก จั ง หวั ด ตาก ภายในแนวเขตตามแผนที่
ท้ายกฎกระทรวงนี้
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 ชนเมื อ งให้ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางการบริ ห าร การปกครอง การค้ า
การบริการ การศึกษา และการคมนาคมขนส่งในระดับจังหวัด
(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
ของระบบเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน
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(๓) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอ
และได้มาตรฐาน
(๔) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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 ๑.๓๖ ที่กาหนดไว้เป็นสีเหลือง ให้เป็น
ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
(๒) ที่ ดิ น ในบริ เวณหมายเลข ๒.๑ ถึ ง หมายเลข ๒.๑๗ ที่ ก าหนดไว้เป็นสี ส้ม ให้เป็น
ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง
(๓) ที่ดิน ในบริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึงหมายเลข ๓.๑๐ ที่กาหนดไว้เป็นสีแดง ให้เป็น
ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
(๔) ที่ดิน ในบริเวณหมายเลข ๔.๑ และหมายเลข ๔.๒ ที่กาหนดไว้เป็นสีม่วง ให้เป็น
ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า
(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ ถึงหมายเลข ๕.๒๑ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็น
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(๖) ที่ ดิ น ในบริ เ วณหมายเลข ๖ ที่ ก าหนดไว้เ ป็ นสี เ ขีย วมี ก รอบและเส้ นทแยงสีน้าตาล
ให้เป็นที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๗.๑ ถึงหมายเลข ๗.๒๖ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน ให้เป็น
ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๘.๑ ถึงหมายเลข ๘.๔ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อนมีเส้นทแยง
สีขาว ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้
(๙) ที่ดิน ในบริเวณหมายเลข ๙.๑ ถึงหมายเลข ๙.๑๙ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา
(๑๐) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๐ ที่กาหนดไว้เป็นสีน้าตาลอ่อน ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรกั ษ์
เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
(๑๑) ที่ดิน ในบริเวณหมายเลข ๑๑.๑ ถึงหมายเลข ๑๑.๓๒ ที่กาหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันศาสนา
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(๑๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๒.๑ ถึงหมายเลข ๑๒.๒๒ 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) โรงงานทุกจาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และ
จาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุ ม
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) กาจัดมูลฝอย
(๗) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลาคลองหรือแหล่งน้าสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของลาคลองหรือแหล่งน้าสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้าหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๗ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
สถาบัน ราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และ
จาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ 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) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๗) กาจัดมูลฝอย
(๘) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
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 ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และ
จาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน
(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) โรงฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์ เพื่อการจาหน่ายเนื้อสัตว์
(๗) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๘) กาจัดมูลฝอย
(๙) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
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การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลาคลองหรือแหล่งน้าสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของลาคลองหรือแหล่งน้าสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้า หรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๙ ที่ดิน ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุต สาหกรรม
คลังสินค้า สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สาหรับการใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) 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
(๒) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๓) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๖) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก
(๗) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา
(๘) โรงฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์ เพื่อการจาหน่ายเนื้อสัตว์
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลาคลองหรือแหล่งน้าสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของลาคลองหรื อแหล่งน้าสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้า หรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๑๐ ที่ดิน ประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือ
เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สาหรับ
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และ
จาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ามันเชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
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(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๖) จั ด สรรที่ ดิ น เพื่ อ ประกอบพาณิ ช ยกรรม เว้ น แต่ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการจั ด สรรที่ ดิ น
เพื่อการอยู่อาศัย และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่โครงการทั้งหมด
(๗) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๘) การอยู่ อ าศั ย หรื อ ประกอบพาณิ ช ยกรรมประเภทห้ อ งแถวหรื อ ตึ ก แถว เว้ น แต่ เ ป็ น
การดาเนินการในโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่โครงการ
ทั้งหมด
(๙) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรือหอพัก
ในกรณี ที่ ก ารใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ การจั ด สรรที่ ดิ น เพื่ อ ประกอบพาณิ ช ยกรรมตาม (๖)
และเพื่อการอยู่อาศั ยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถวหรือตึกแถวตาม (๘) ดาเนินการ
ในโครงการจัด สรรที่ ดิน เดีย วกั น ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ที่ ดิน เพื่ อ กิจ การดังกล่ าวรวมกันไม่เ กิน ร้อ ยละห้ า
ของพื้นที่โครงการทั้งหมด
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลาคลองหรือแหล่งน้าสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของลาคลองหรือแหล่งน้าสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้าหรือการสาธารณูปโภค
ที่ดินประเภทนี้ในเขตปฏิรูปที่ดิน ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ตามกฎหมายว่ าด้ว ยการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือ
สาธารณประโยชน์เท่านั้น
ที่ ดิ น ประเภทนี้ ใ นเขตป่า สงวนแห่งชาติ เขตรักษาพั นธุ์สัต ว์ป่า เขตห้ามล่าสั ต ว์ป่า และ
เขตอุทยานแห่งชาติ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษา หรือบารุงป่าไม้ สัตว์ป่า
ต้นน้า ลาธาร และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ตามกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ การสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่า และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ หรือมติคณะรัฐมนตรีเท่านั้น
ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดิน
เพื่ อ เกษตรกรรมตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม การสาธารณู ป โภคและ
สาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ข้อ ๑๒ ที่ดิน ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเฉพาะที่ดิน
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 การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
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ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) การอยู่อาศัยประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
(๒) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(๓) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรือหอพัก
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลาคลองหรือแหล่งน้าสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของลาคลองหรือแหล่งน้าสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้า หรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษา
หรือบารุงป่าไม้ สัตว์ป่า ต้นน้า ลาธาร และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ตามกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้
การสงวนและคุ้ ม ครองสั ต ว์ ป่ า และการส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ หรื อ
มติคณะรัฐมนตรีเท่านั้น
ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้ประโยชน์
ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรมหรื อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ เกษตรกรรม การอยู่ อ าศั ย ที่ ไ ม่ ใ ช่ ก ารจั ด สรรที่ ดิ น
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น และให้ดาเนินการหรือประกอบ
กิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๖ เมตร การวัด ความสูงของอาคารให้วัด จากระดับพื้นดิน
ที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สาหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนัง
ของชั้นสูงสุด และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) การอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๒) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(๓) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรือหอพัก
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลาคลองหรือแหล่งน้าสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของลาคลองหรือแหล่งน้าสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้า หรือการสาธารณูปโภค
ที่ดินประเภทนี้ในเขตปฏิรูปที่ดิน ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ตามกฎหมายว่าด้ว ยการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือ
สาธารณประโยชน์เท่านั้น
ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ข้อ ๑๕ ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อการส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมท้องถิ่น หัตถอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว
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พาณิชยกรรม การอยู่อาศัย สถาบันราชการ สาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สาหรับ
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่หัตถอุตสาหกรรมที่เป็นโรงงาน
จาพวกที่ ๑
(๒) คลังน้ามัน สถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม สถานีบริการน้ามันประเภท ก สถานี
บริการน้ามันประเภท ข สถานีบริการน้ามันประเภท ค ลักษณะที่สอง สถานีบริการน้ามันประเภท จ
ลักษณะที่สอง และสถานีบริการน้ามันประเภท ฉ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม น้ามันเชื้อเพลิง
เพื่อการจาหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช้
สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทร้านจาหน่ าย สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ประเภทโรงเก็บ 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
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ ให้ดาเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูง
ไม่เกิน ๑๒ เมตร เว้นแต่เป็นการดาเนินการเพื่อการศาสนา การวัดความสูงของอาคารให้วัดจาก
ระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สาหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง
ถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
ข้อ ๑๖ ที่ ดิ น ประเภทสถาบั น ศาสนา ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ การศาสนา การศึ ก ษา
สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ข้อ ๑๗ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อกิจการของรัฐ กิจการเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์
เท่านั้น
ข้อ ๑๘ การใช้ประโยชน์ที่ดนิ ในบริเวณแนวถนนสาย ก ๑ ถนนสาย ก ๒ ถนนสาย ก ๓
ถนนสาย ก ๔ ถนนสาย ข ๑ ถนนสาย ข ๒ ถนนสาย ข ๓ ถนนสาย ข ๔ ถนนสาย ข ๕

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๒๓ ก

หนา้ ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ถนนสาย ข ๖ ถนนสาย ข ๗ ถนนสาย ค ๑ ถนนสาย ค ๒ ถนนสาย ค ๓ ถนนสาย ค ๔
ถนนสาย ค ๕ ถนนสาย ค ๖ ถนนสาย ค ๗ ถนนสาย ค ๘ ถนนสาย ง ๑ ถนนสาย ง ๒
ถนนสาย ง ๓ ถนนสาย จ ๑ ถนนสาย จ ๒ ถนนสาย จ ๓ ถนนสาย จ ๔ ถนนสาย ฉ
และถนนสาย ช ตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงนี้ ห้ามใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อกิจการอื่น นอกจากกิจการตามที่กาหนด 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
ข้อ ๑๙ ให้ผู้มีหน้าที่และอานาจในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการ
ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖2
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

บัญชีทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองตาก
พ.ศ. ๒๕๖๒
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

๒

๓

๔

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การตม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช
(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช
(๓) การอัดปอหรือใบยาสูบ
(๔) การหีบหรืออัดฝาย หรือการปนหรืออัดนุน
(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง หรือคลังสินคา
(๖) การบด ปน หรือยอยสวนตาง ๆ ของพืชซึ่งมิใชเมล็ดพืชหรือหัวพืช
(๗) การเผาถานจากกะลามะพราว หรือการบดถาน หรือแบงบรรจุผงถานที่เผาไดจากกะลามะพราว
(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กลวยไม หรือถั่วงอก
(๙) การรอน ลาง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม
(๑๑) การฟกไขโดยใชตูอบ
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับหิน กรวด ทราย หรือดินสําหรับใชในการกอสราง อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การโม บด หรือยอยหิน
(๒) การขุดหรือลอกกรวด ทราย หรือดิน
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวซึ่งมิใชสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การฆาสัตว
(๒) การถนอมเนื้อสัตวโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลัน
หรือเหือดแหง

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได
ได
ได

ได
ได
ได
ได
ได

ได
ได
ได
ได

ได
ได

ได
ได
ได
ได

ได

ได

หมายเหตุ

๒
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

๕
๖

๘

๙

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว มันสัตว หนังสัตว หรือสารที่สกัดจากไขสัตว
หรือกระดูกสัตว
(๔) การสกัดน้ํามันหรือไขมันที่เปนอาหารจากสัตว หรือการทําน้ํามันหรือไขมันที่เปนอาหารจากสัตว
ใหบริสุทธิ์
(๖) การลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบดสัตวหรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตว
(๗) การทําผลิตภัณฑจากไขเพื่อใชประกอบเปนอาหาร เชน ไขเค็ม ไขเยี่ยวมา ไขผง
ไขเหลวเยือกแข็ง หรือไขเหลวแชเย็น
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ํานม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทํานมสดใหไรเชื้อหรือฆาเชื้อโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง เชน การพาสเจอรไรสหรือสเตอริไลส
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๒) การถนอมสัตวน้ําโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลัน
หรือเหือดแหง
(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากสัตวน้ํา หนัง หรือไขมันสัตวน้ํา
(๕) การลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบดสัตวน้ํา
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม และบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเขาไมได
(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไมโดยวิธีกวน ตากแหง ดอง หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลันหรือ
เหือดแหง
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การสี ฝด หรือขัดขาว

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ชนบทและเกษตรกรรม
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

หมายเหตุ

๓
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

๑๐

๑๑

๑๒

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

(๓) การปนหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช
(๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช
(๖) การปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชใหเปนเสน แวน หรือแทง
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแปง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําขนมปงหรือขนมเคก
(๒) การทําขนมปงกรอบหรือขนมอบแหง
(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารจากแปงเปนเสน เม็ด หรือชิ้น
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากออย บีช หญาหวาน หรือพืชอื่นที่ใหความหวาน
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําน้ําเชื่อม
(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของตนมะพราว ตนตาลโตนด หรือพืชอื่น ๆ ซึ่งมิใชออย
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยางดังตอไปนี้
(๒) การคั่ว บด หรือปนกาแฟหรือการทํากาแฟผง
(๓) การทําโกโกผงหรือขนมจากโกโก
(๔) การทําช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือขนมจากช็อกโกเลต
(๕) การทําเกกฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ
(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไมอัดเม็ด
(๗) การเชื่อมหรือแชอิ่มผลไมหรือเปลือกผลไม หรือการเคลือบผลไมหรือเปลือกผลไมดวยน้ําตาล
(๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม (Nuts) หรือการเคลือบถั่วหรือเมล็ดผลไม (Nuts) ดวยน้ําตาล
กาแฟ โกโก หรือช็อกโกเลต

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย
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

ชนบทและเกษตรกรรม
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
ได
ได
ได

ได
ได
ได
ได
ได
ได
ได

หมายเหตุ

๔
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

๑๓

๑๔
๑๘
๒๐

๒๒

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟ
(๑๑) การทําไอศกรีม
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๖) การทําน้ํามันสลัด
(๗) การบดหรือปนเครื่องเทศ
(๘) การทําพริกปน พริกไทยปน หรือเครื่องแกง
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด หรือยอยน้ําแข็ง
โรงงานทําหรือผสมสุราจากผลไม หรือสุราแชอื่น ๆ แตไมรวมถึงโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับมอลต
หรือเบียรในลําดับที่ ๑๙
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล น้ําอัดลม หรือน้ําแร
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําน้ําดื่ม
(๒) การทําเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล
(๔) การทําน้ําแร
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ ดาย หรือเสนใยซึ่งมิใชใยหิน (Asbestos) อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๔) การพิมพสิ่งทอ

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได
ได
ได

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได
ได

ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได
ได

ได
ได
ได

ได
ได
ได

ชนบทและเกษตรกรรม

หมายเหตุ

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 เฉพาะการพิมพ
สิ่งทอพื้นเมือง

๕
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

๒๓

๒๔
๒๕
๒๖

๒๘

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากสิ่งทอซึ่งมิใชเครื่องนุงหม อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําผลิตภัณฑจากสิ่งทอเปนเครื่องใชในบาน
(๒) การทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใชถุงหรือกระสอบพลาสติก
(๓) การทําผลิตภัณฑจากผาใบ
(๔) การตบแตงหรือเย็บปกถักรอยสิ่งทอ
โรงงานถักผา ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหมดวยดายหรือเสนใย หรือฟอกยอมสีหรือแตงสําเร็จผา
ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหมที่ถักดวยดายหรือเสนใย
โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมดวยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกใหเปนปุยซึ่งมิใชเสื่อหรือพรมที่ทําดวยยาง
หรือพลาสติกหรือพรมน้ํามัน
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาขาย แห หรืออวน อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๑) การผลิตเชือก
(๒) การผลิต ประกอบ หรือซอมแซมตาขาย แห หรืออวน และรวมถึงชิ้นสวนหรืออุปกรณของ
ผลิตภัณฑดังกลาว (เฉพาะซอมแซม)
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแตงกายซึ่งมิใชรองเทา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๑) การตัดเย็บเครื่องนุงหม เข็มขัด ผาเช็ดหนา ผาพันคอ เนกไท หูกระตาย ปลอกแขน ถุงมือ
ถุงเทาจากผา หนังสัตว ขนสัตว หรือวัสดุอื่น
(๒) การทําหมวก

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได
ได
ได
ได

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได
ได
ได
ได
ได

ได
ได
ได
ได
ได

ได

ได

ได

ชนบทและเกษตรกรรม
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

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

หมายเหตุ

๖
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

๓๓
๓๔

๓๕
๓๖

๓๗

๔๑

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานผลิตรองเทาหรือชิ้นสวนของรองเทาซึ่งมิไดทําจากไม ยางอบแข็ง ยางอัดเขารูป หรือพลาสติก
อัดเขารูป
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะรอง หรือการแปรรูปไมดวยวิธีอื่นที่คลายคลึงกัน
(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหนาตาง บานหนาตาง บานประตู หรือสวนประกอบที่ทําดวยไม
ของอาคาร
โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใชจากไมไผ หวาย ฟาง ออ กก หรือผักตบชวา
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากไมหรือไมกอก อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๑) การทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใชจากไม และรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว
(๒) การทํารองเทา ชิ้นสวนของรองเทา หรือหุนรองเทาจากไม
(๓) การแกะสลักไม
(๔) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม
(๕) การทําผลิตภัณฑจากไมกอก
โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากไม แกว ยาง หรืออโลหะอื่นซึ่งมิใช
เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากพลาสติกอัดเขารูป และรวมถึงชิ้นสวนของ
ผลิตภัณฑดังกลาว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
(๑) การพิมพ การทําแฟมเก็บเอกสาร การเย็บเลม ทําปก หรือตบแตงสิ่งพิมพ
(๒) การทําแมพิมพโลหะ

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได

ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได

ชนบทและเกษตรกรรม
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

ได

ได

ได

ได

ได
ได

หมายเหตุ

๗
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

๕๕
๕๖

๕๗

๕๘

๖๓

๖๔

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานผลิตผลิตภัณฑเครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปนดินเผา หรือเครื่องดินเผา และรวมถึง
การเตรียมวัสดุเพื่อการดังกลาว
โรงงานผลิตอิฐ กระเบื้อง หรือทอสําหรับใชในการกอสรางเบาหลอมโลหะ กระเบื้องประดับ
(Architectural Terracotta) รองในเตาไฟ ทอหรือยอดปลองไฟ หรือวัตถุทนไฟจากดินเหนียว
(เฉพาะผลิตอิฐจากดินเหนียว)
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๒) การลําเลียงซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอรดวยระบบสายพานลําเลียงหรือระบบทอลม
(๓) การผสมซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอรอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเขาดวยกัน
หรือการผสมซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอรอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเขากับวัสดุอื่น
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑอโลหะ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําผลิตภัณฑคอนกรีต ผลิตภัณฑคอนกรีตผสมผลิตภัณฑยิปซัม หรือผลิตภัณฑ
ปูนปลาสเตอร (เฉพาะผลิตภัณฑคอนกรีตผสม)
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะสําหรับใชในการกอสรางหรือติดตั้ง อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๒) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางอาคาร
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําภาชนะบรรจุ
(๑๒) การตัด พับ หรือมวนโลหะ
(๑๓) การกลึง เจาะ ควาน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได
ได
ได

ได

ได
ได
ได

ได

ได

ได

ได
ได
ได

หมายเหตุ

๘
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

๖๕
๖๖
๖๙

๗๐

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องยนต เครื่องกังหัน และรวมถึงสวนประกอบ
หรืออุปกรณของเครื่องยนตหรือเครื่องกังหันดังกลาว (เฉพาะดัดแปลงหรือซอมแซม)
โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรสําหรับใชในการกสิกรรมหรือการเลี้ยงสัตว
และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องจักรดังกลาว (เฉพาะดัดแปลงหรือซอมแซม)
โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องคํานวณ เครื่องทําบัญชี เครื่องจักรสําหรับระบบ
บัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับใชในการคํานวณชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาลอก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส
สําหรับปฏิบัติกับขอมูลที่เกี่ยวของกันหรืออุปกรณ (Digital or Analog Computers or Associated
Electronic Data Processing Equipment or Accessories) เครื่องรวมราคาของขาย
(Cash Registers) เครื่องพิมพดีด เครื่องชั่งซึ่งมิใชเครื่องชั่งที่ใชในหองทดลองวิทยาศาสตร
เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใชเครื่องอัดสําเนาดวยการถายภาพ และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณ
ของผลิตภัณฑดังกลาว (เฉพาะดัดแปลงหรือซอมแซม)
โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศหรือกาซ เครื่องเปาลม
เครื่องปรับหรือถายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตูเย็นหรือเครื่องประกอบตูเย็น เครื่องขายสินคา
อัตโนมัติ เครื่องลาง ซัก ซักแหง หรือรีดผา เครื่องเย็บ เครื่องสงกําลังกล เครื่องยก ปนจั่น ลิฟต
บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร รถพวงสําหรับใชในการอุตสาหกรรม รถยกซอนของ (Stackers)
เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใชในการอุตสาหกรรมหรือสําหรับใชในบานแตผลิตภัณฑนั้นตองไมใช
พลังงานไฟฟา และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว (เฉพาะดัดแปลงหรือ
ซอมแซม)

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได
ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

หมายเหตุ

๙
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

๗๑

๗๒

๗๘

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑที่ระบุไวในลําดับที่ ๗๐
เฉพาะที่ใชไฟฟา เครื่องยนตไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟา หมอแปลงแรงไฟฟา เครื่องสับหรือบังคับไฟฟา
เครื่องใชสําหรับแผงไฟฟา เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟา เครื่องสงหรือจําหนายไฟฟา เครื่องสําหรับ
ใชบังคับไฟฟาหรือเครื่องเชื่อมไฟฟา (เฉพาะดัดแปลงหรือซอมแซม)
โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน เครื่องกระจายเสียง
หรือบันทึกเสียง เครื่องเลนแผนเสียง เครื่องบันทึกคําบอก เครื่องบันทึกเสียงดวยเทป เครื่องเลนหรือ
เครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน) แผนเสียง เทปแมเหล็กที่ไดบันทึกเสียงแลว เครื่องโทรศัพท
หรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไมมีสาย เครื่องสงวิทยุ เครื่องสงโทรทัศน เครื่องรับสงสัญญาณ
หรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร ผลิตภัณฑที่เปนตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวของ (Semi Conductor or Related Sensitive Semi - Conductor Devices) คาปาซิเตอรหรือคอนเดนเซอร
อิเล็กทรอนิกสชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได (Fixed or Variable Electronic Capacitors
or Condensers) เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป เครื่องหรือหลอดเอกซเรย
และรวมถึงการผลิตอุปกรณหรือชิ้นสวนสําหรับใชกับเครื่องอิเล็กทรอนิกสดังกลาว (เฉพาะดัดแปลง
หรือซอมแซม)
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การสราง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพจักรยานยนต จักรยานสามลอ
หรือจักรยานสองลอ (เฉพาะดัดแปลง)
(๒) การทําชิ้นสวนพิเศษหรืออุปกรณสําหรับจักรยานยนต จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได
ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

หมายเหตุ

๑๐
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

๘๐
๘๑

๘๓
๘๔

๘๕
๘๗

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมลอเลื่อนที่ขับเคลื่อนดวยแรงคนหรือสัตวซึ่งมิใช
จักรยาน และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว (เฉพาะดัดแปลงหรือซอมแซม)
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช หรืออุปกรณวิทยาศาสตรหรือการแพทย
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณวิทยาศาสตรที่ใชในหองทดลอง
หรืออุปกรณที่ใชในการชั่ง ตวง วัด หรือบังคับควบคุม (เฉพาะดัดแปลงหรือซอมแซม)
โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือชิ้นสวนของนาฬิกาหรือเครื่องวัดเวลา
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
(๔) การเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอื่น ๆ
(๕) การทําดวงตราหรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณหรือเหรียญอื่น
โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นสวนหรืออุปกรณของเครื่องดนตรีดังกลาว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเลน เครื่องมือ หรือเครื่องใชที่มิไดระบุไวในลําดับอื่น
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําเครื่องเลน
(๒) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ
(๓) การทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได
ได
ได

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย
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

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได
ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได
ได
ได

ได
ได
ได

ได
ได
ได

หมายเหตุ

๑๑
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

(๔) การทํารม ไมถือขนนก ดอกไมเทียม ซิป กระดุม ไมกวาด แปรง ตะเกียง โปะตะเกียงหรือไฟฟา
กลองสูบยาหรือกลองบุหรี่ กนกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก

๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕

๙๖

(๕) การทําปาย ตรา เครื่องหมาย ปายติดของ หรือเครื่องโฆษณาสินคา ตราโลหะหรือยาง
แมพิมพลายฉลุ (Stencils)
(๖) การทําแหคลุมผม ยอมผม หรือผมปลอม
โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําใหบริสุทธิ์ หรือจําหนายน้ําไปยังอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม
โรงงานบรรจุสินคาในภาชนะโดยไมมีการผลิต อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การบรรจุสินคาทั่วไป
โรงงานหองเย็น
โรงงานซอมรองเทาหรือเครื่องหนัง
โรงงานซอมเครื่องมือไฟฟาหรือเครื่องใชไฟฟาสําหรับใชในบานหรือใชประจําตัว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต รถพวง จักรยานสามลอ
จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของยานดังกลาว อยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การซอมแซมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตหรือสวนประกอบของยานดังกลาว
(๒) การซอมแซมรถพวง จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของยานดังกลาว
(๓) การพนสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต
(๔) การลางหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต
โรงงานซอมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําดวยเพชร พลอย ทองคํา ทองขาว เงิน
นาก หรืออัญมณี

ได

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได

ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ชนบทและเกษตรกรรม
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
ได

ได
ได

ได
ได
ได
ได
ได

หมายเหตุ

เฉพาะการผลิต
สินคาพื้นเมือง
และของชํารวย

๑๒
ที่ดินประเภท
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ลําดับที่

๙๖

โรงงานซอมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําดวยเพชร พลอย ทองคํา ทองขาว เงิน
นาก หรืออัญมณี
๙๗ โรงงานซอมผลิตภัณฑที่มิไดระบุการซอมไวในลําดับใด
๙๘ โรงงานซักรีด ซักแหง ซักฟอก รีด อัด หรือยอมผา เครื่องนุงหม พรม หรือขนสัตว
๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแตงหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของผลิตภัณฑหรือ
สวนประกอบของผลิตภัณฑโดยไมมีการผลิต อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๓) การลงรักหรือการประดับตบแตงดวยแกว กระจก มุก ทอง หรืออัญมณี

หมายเหตุ

ลําดับที่
ได
โรงงานจําพวกที่

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได

ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ลําดับที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
สามารถประกอบกิจการโรงงานไดภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยโรงงาน
จําพวกโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

ได

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได
ได
ได

ได

ได
ได

หมายเหตุ

รายการประกอบแผนผังกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จาแนกประเภทท้ายกฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองตาก
พ.ศ. ๒๕๖๒
การใช้ประโยชน์ที่ดนิ ให้เป็นไปตามแผนผังกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จาแนกประเภท
ท้ายกฎกระทรวง ตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๕ คือ
๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๓๖ ที่กาหนดไว้เป็นสีเหลือง ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย มีรายการดังต่อไปนี้
๑.๑ ด้านเหนือ
จดคลองส่งน้า ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก
จดคลองส่งน้า ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย จ ๑ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ค ๑ ฟากตะวั น ออกและฟากเหนื อ
และถนนรามคาแหง ฟากตะวันออก
๑.๒ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ค ๑ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนสาย ค ๑ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ข ๑ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนรามคาแหง ฟากตะวันออก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลไม้งาม และวัดท่าช้าง
๑.๓ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ข ๑ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนสาย ค ๑ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดบ่ออนุบาล (หนองกระทะ) บ่ออนุบาล (หนองกลาง)
บ่ออนุบาล (หนองกระทุ่ม) สานักงานเทศบาลตาบลไม้งาม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไม้งาม และถนนสาย จ ๑
ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนรามคาแหง ฟากตะวันออก โรงเรียนชุมชน บ้านไม้งาม
และวัดไม้งามหลวง
๑.๔ ด้านเหนือ
จดถนนสาย จ ๑ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดศู น ย์ วิ จั ย และบ ารุ ง พั น ธุ์ สั ต ว์ ต าก กรมปศุ สั ต ว์
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตาก กรมประชาสัมพันธ์ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
ด้านใต้
จดถนนสาย จ ๒ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ค ๑ ฟากตะวันออก

๒
๑.๕ ด้านตะวันออก
จดถนนสาย ค ๑ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย จ ๒ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดสนามกีฬาตาบลไม้งาม (หนองกระทุ่ม) และบ่ออนุบาล
(หนองกระทะ) บ่ออนุบาล (หนองกลาง) บ่ออนุบาล (หนองกระทุ่ม) สานักงานเทศบาลตาบลไม้งาม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไม้งาม
๑.๖ ด้านเหนือ
จดถนนสาย จ ๑ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดบ่ออนุบาล (หนองกระทะ) บ่ออนุบาล (หนองกลาง)
บ่ออนุบาล (หนองกระทุ่ม) สานักงานเทศบาลตาบลไม้งาม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไม้งาม
ด้านใต้
จดถนนสาย จ ๒ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนรามคาแหง ฟากตะวันออก และวัดเกาะตาเถียร
๑.๗ ด้านเหนือ
จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)
ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาย จ ๓ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) เป็นระยะ ๓๐๐ เมตร
ด้านตะวันออก
จดเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามพระราชกฤษฎีกา
กาหนดเขตที่ดินในท้องที่ตาบลแม่สลิด ตาบลสมอโคน อาเภอบ้านตาก และตาบลน้ารึม ตาบลไม้งาม
ตาบลโป่งแดง ตาบลวังประจบ อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๐
เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สลิด และป่าโป่งแดง และจังหวัดทหารบกตาก ค่ายวชิรปราการ
ด้านใต้
จดโรงเรียนผดุงปัญญา
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันออก
และถนนสาย จ ๓ ฟากใต้และฟากตะวันออก
๑.๘ ด้านเหนือ
จดถนนสาย จ ๓ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนสาย จ ๓ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ค ๒ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันออก
๑.๙ ด้านเหนือ
จดศู น ย์ วิ จั ย และบ ารุ ง พั น ธุ์ สั ต ว์ ต าก กรมปศุ สั ต ว์
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตาก กรมประชาสัมพันธ์ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันตก
โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ และวัดหนองกระโห้
ด้านใต้
จดถนนสาย ค ๔ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดศูนย์วิจัยและบารุงพั นธุ์สัต ว์จังหวัด ตาก กรมปศุสัต ว์
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตาก กรมประชาสัมพันธ์ และสานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก

๓
๑.๑๐ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ค ๒ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนสาย จ ๓ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ค ๓ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันออก
๑.๑๑ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ค ๓ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนสาย จ ๓ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย จ ๓ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันออก
๑.๑๒ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๑๑๐๗ ฟากตะวั น ตก
ถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก สถานีกาชาดเทพรัตน์ สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก
ศูน ย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดตาก บ้านพักข้าราชการตารวจ และที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลข
ทะเบียนที่ ตก. ๗๗ และวิทยาลัยเทคนิคตาก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท
ตก. ๔๐๔๙
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๑๑.๑๕ ที่กาหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน
๑.๑๓ ด้านเหนือ
จดโรงเรียนผดุงปัญญา
ด้านตะวันออก
จดจังหวัดทหารบกตาก ค่ายวชิรปราการ
ด้านใต้
จดจังหวัดทหารบกตาก ค่ายวชิรปราการ
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันออก
๑.๑๔ ด้านเหนือ
จดส านั ก งานขนส่ ง จั ง หวั ด ตาก สถานี ข นส่ ง ผู้ โดยสาร
จังหวัดตาก สานักงานสรรพากรพื้นที่ตาก กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดตากที่ ๑ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สถานีไฟฟ้าตาก สานักงานสหกรณ์จังหวัดตาก สานักงานประสานงานชายแดนไทย - พม่า สานักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก แขวงทางหลวงชนบทตาก สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก องค์การบริหาร
ส่ ว นจั ง หวั ด ตาก สนามกี ฬ าองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ตาก ส านั ก งานคุ ม ประพฤติ จั งหวั ด ตาก
สานั ก งานบั งคั บ คดี จั งหวัด ตาก ส านั ก งานอุ ต สาหกรรมจั งหวัด ตาก สานั กงานเกษตรจั งหวัด ตาก
ศาลจั งหวั ด ตาก ส านั ก งานอั ย การจั งหวั ด ตาก โรงตั ด แต่ งซากสั ต ว์ ส านั ก งานปศุ สั ต ว์จั งหวั ด ตาก
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตาก สานักงานประสานงานลุ่มน้าจังหวัดตาก บ้านพักเด็กและครอบครัว
จังหวัดตาก พิสูจน์หลักฐานจังหวัดตาก และสุสานสามัคคีมูลนิธิ

๔
ด้านตะวันออก
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันออก
๑.๑๕ ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ช
ด้านใต้
จดถนนสาย ก ๒ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๑.๑๖ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท
ตก. ๔๐๔๙
ด้านตะวันออก
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดวัดอัมพวัน
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท
ตก. ๔๐๔๙
๑.๑๗ ด้านเหนือ
จดส านั ก งานขนส่ งจั งหวัด ตาก สถานี ข นส่ ง ผู้ โดยสาร
จังหวัดตาก สานักงานสรรพากรพื้นที่ตาก กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดตากที่ ๑ การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคสถานีไฟฟ้าตาก สานักงานสหกรณ์จังหวัดตาก สานักงานประสานงานชายแดนไทย - พม่า
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก แขวงทางหลวงชนบทตาก สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก
องค์การบริห ารส่ว นจังหวัดตาก สนามกี ฬ าองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก สานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดตาก สานักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก สานักงานเกษตรจังหวัดตาก
ศาลจั งหวั ด ตาก ส านั ก งานอั ย การจั งหวั ด ตาก โรงตั ด แต่ งซากสั ต ว์ ส านั ก งานปศุ สั ต ว์จั งหวั ด ตาก
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตาก สานักงานประสานงานลุ่มน้าจังหวัดตาก บ้านพักเด็กและครอบครัว
จังหวัดตาก พิสูจน์หลักฐานจังหวัดตาก และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ก ๑ ฟากเหนือ
๑.๑๘ ด้านเหนือ
จดวัดอัมพวัน ถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก และเส้นขนาน
ระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท ตก. ๔๐๔๙
ด้านตะวันออก
จดแขวงทางหลวงตากที่ ๑ ที่ทาการองค์การบริหารส่วน
ตาบลป่ามะม่วง และศูนย์การเรียนรู้ชุมชนป่ามะม่วง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก โรงเรียนชุมชน
บ้านป่ามะม่วง ศูนย์ฝึกอบรมที่ ๕ (ตาก) สานักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) กรมป่าไม้

๕
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท

ตก. ๔๐๔๙
๑.๑๙ ด้านเหนือ
จดส านั ก งานขนส่ ง จั ง หวั ด ตาก สถานี ข นส่ ง ผู้ โดยสาร
จังหวัดตาก สานักงานสรรพากรพื้นที่ตาก กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดตากที่ ๑ การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคสถานีไฟฟ้าตาก สานักงานสหกรณ์จังหวัดตาก สานักงานประสานงานชายแดนไทย - พม่า
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก แขวงทางหลวงชนบทตาก สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก
องค์การบริห ารส่ว นจังหวัดตาก สนามกีฬ าองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก สานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดตาก สานักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก สานักงานเกษตรจังหวัดตาก
ศาลจั งหวั ด ตาก ส านั ก งานอั ย การจั งหวั ด ตาก โรงตั ด แต่ งซากสั ต ว์ ส านั ก งานปศุ สั ต ว์จั งหวั ด ตาก
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตาก สานักงานประสานงานลุ่มน้าจังหวัดตาก บ้านพักเด็กและครอบครัว
จังหวัดตาก และพิสูจน์หลักฐานจังหวัดตาก
ด้านตะวันออก
จดถนนสาย ก ๑ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดซอยประชาชื่น ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดส านั ก งานขนส่ ง จั ง หวั ด ตาก สถานี ข นส่ ง ผู้ โดยสาร
จังหวัดตาก สานักงานสรรพากรพื้นที่ตาก กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดตากที่ ๑ การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคสถานีไฟฟ้าตาก สานักงานสหกรณ์จังหวัดตาก สานักงานประสานงานชายแดนไทย - พม่า
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก แขวงทางหลวงชนบทตาก สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก
องค์การบริห ารส่ว นจังหวัดตาก สนามกีฬ าองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก สานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดตาก สานักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก สานักงานเกษตรจังหวัดตาก
ศาลจั งหวั ด ตาก ส านั ก งานอั ย การจั งหวั ด ตาก โรงตั ด แต่ งซากสั ต ว์ ส านั ก งานปศุ สั ต ว์จั งหวั ด ตาก
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตาก สานักงานประสานงานลุ่มน้าจังหวัดตาก บ้านพักเด็กและครอบครัว
จังหวัดตาก และพิสูจน์หลักฐานจังหวัดตาก
๑.๒๐ ด้านเหนือ
จดซอยประชาชื่น ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนสาย ก ๑ ฟากตะวั นตก และถนนไม่ ปรากฏชื่ อ
ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนไม่ปรากฏชือ่ ฟากเหนือ และถนนสาย ก ๔ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ก ๓ ฟากตะวันออก และถนนไม่ปรากฏชื่อ
ฟากตะวันออก

๖
๑.๒๑ ด้านเหนือ
จดส านั ก งานขนส่ ง จั ง หวั ด ตาก สถานี ข นส่ ง ผู้ โดยสาร
จังหวัดตาก สานักงานสรรพากรพื้นที่ตาก กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดตากที่ ๑ การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคสถานีไฟฟ้าตาก สานักงานสหกรณ์จังหวัดตาก สานักงานประสานงานชายแดนไทย - พม่า
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก แขวงทางหลวงชนบทตาก สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก
องค์การบริห ารส่ว นจังหวัดตาก สนามกีฬ าองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก สานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดตาก สานักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก สานักงานเกษตรจังหวัดตาก
ศาลจั งหวั ด ตาก ส านั ก งานอั ย การจั งหวั ด ตาก โรงตั ด แต่ งซากสั ต ว์ ส านั ก งานปศุ สั ต ว์จั งหวั ด ตาก
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตาก สานักงานประสานงานลุ่มน้าจังหวัดตาก บ้านพักเด็กและครอบครัว
จังหวัดตาก และพิสูจน์หลักฐานจังหวัดตาก
ด้านตะวันออก
จดส านั ก งานขนส่ ง จั ง หวั ด ตาก สถานี ข นส่ ง ผู้ โดยสาร
จังหวัดตาก สานักงานสรรพากรพื้นที่ตาก กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดตากที่ ๑ การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคสถานีไฟฟ้าตาก สานักงานสหกรณ์จังหวัดตาก สานักงานประสานงานชายแดนไทย - พม่า
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก แขวงทางหลวงชนบทตาก สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก
องค์การบริห ารส่ว นจังหวัดตาก สนามกีฬ าองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก สานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดตาก สานักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก สานักงานเกษตรจังหวัดตาก
ศาลจั งหวั ด ตาก ส านั ก งานอั ย การจั งหวั ด ตาก โรงตั ด แต่ งซากสั ต ว์ ส านั ก งานปศุ สั ต ว์จั งหวั ด ตาก
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตาก สานักงานประสานงานลุ่มน้าจังหวัดตาก บ้านพักเด็กและครอบครัว
จังหวัดตาก และพิสูจน์หลักฐานจังหวัดตาก
ด้านใต้
จดซอยประชาชื่น ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๑.๒๒ ด้านเหนือ
จดส านั ก งานขนส่ ง จั ง หวั ด ตาก สถานี ข นส่ ง ผู้ โดยสาร
จังหวัดตาก สานักงานสรรพากรพื้นที่ตาก กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดตากที่ ๑ การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคสถานีไฟฟ้าตาก สานักงานสหกรณ์จังหวัดตาก สานักงานประสานงานชายแดนไทย - พม่า
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก แขวงทางหลวงชนบทตาก สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก
องค์การบริห ารส่ว นจังหวัดตาก สนามกีฬ าองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก สานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดตาก สานักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก สานักงานเกษตรจังหวัดตาก
ศาลจั งหวั ด ตาก ส านั ก งานอั ย การจั งหวั ด ตาก โรงตั ด แต่ งซากสั ต ว์ ส านั ก งานปศุ สั ต ว์จั งหวั ด ตาก
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตาก สานักงานประสานงานลุ่มน้าจังหวัดตาก บ้านพักเด็กและครอบครัว
จังหวัดตาก และพิสูจน์หลักฐานจังหวัดตาก
ด้านตะวันออก
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ

๗
ด้านตะวันตก
จดส านั ก งานขนส่ ง จั ง หวั ด ตาก สถานี ข นส่ ง ผู้ โดยสาร
จังหวัดตาก สานักงานสรรพากรพื้นที่ตาก กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดตากที่ ๑ การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคสถานีไฟฟ้าตาก สานักงานสหกรณ์จังหวัดตาก สานักงานประสานงานชายแดนไทย - พม่า
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก แขวงทางหลวงชนบทตาก สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก
องค์การบริห ารส่ว นจังหวัดตาก สนามกีฬ าองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก สานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดตาก สานักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก สานักงานเกษตรจังหวัดตาก
ศาลจั งหวั ด ตาก ส านั ก งานอั ย การจั งหวั ด ตาก โรงตั ด แต่ งซากสั ต ว์ ส านั ก งานปศุ สั ต ว์จั งหวั ด ตาก
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตาก สานักงานประสานงานลุ่มน้าจังหวัดตาก บ้านพักเด็กและครอบครั ว
จังหวัดตาก และพิสูจน์หลักฐานจังหวัดตาก
๑.๒๓ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ก ๔ ฟากใต้ และถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนสาย ก ๒ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ช
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ก ๓ ฟากตะวันออก
๑.๒๔ ด้านเหนือ
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้ สานักงานขนส่งจังหวัดตาก
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก สานักงานสรรพากรพื้นที่ตาก กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดตากที่ ๑
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสถานีไฟฟ้าตาก สานักงานสหกรณ์จังหวัดตาก สานักงานประสานงานชายแดนไทย - พม่า
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก แขวงทางหลวงชนบทตาก สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก
องค์การบริห ารส่ว นจังหวัดตาก สนามกีฬ าองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก สานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดตาก สานักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก สานักงานเกษตรจังหวัดตาก
ศาลจั งหวั ด ตาก ส านั ก งานอั ย การจั งหวั ด ตาก โรงตั ด แต่ งซากสั ต ว์ ส านั ก งานปศุ สั ต ว์จั งหวั ด ตาก
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตาก สานักงานประสานงานลุ่มน้าจังหวัดตาก บ้านพักเด็กและครอบครัว
จังหวัดตาก และพิสูจน์หลักฐานจังหวัดตาก
ด้านตะวันออก
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก และถนนสาย ก ๓
ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดซอยอุดมสุข ฟากเหนือ และสานักงานปศุสัตว์อาเภอเมืองตาก
สานักงานที่ดินจังหวัดตาก และสถานีตารวจภูธรจังหวัดตาก
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๑๐๔ ฟากตะวั น ออก
และด่านป่าไม้ตาก กรมป่าไม้
๑.๒๕ ด้านเหนือ
จดซอยอุดมสุข ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนสาย ก ๓ ฟากตะวันตก

๘
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ช
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๔ ฟากตะวันออก
๑.๒๖ ด้านเหนือ
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๐๗ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ค ๘ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท
ตก. ๔๐๔๙ และวัดดอยข่อยเขาแก้ว
ทั้งนี้ ยกเว้น บริเวณหมายเลข ๑๑.๒๘ ที่ กาหนดไว้เป็น สีเทาอ่อน และบริเวณ
หมายเลข ๑๒.๒๑ ที่กาหนดไว้เป็นสีน้าเงิน
๑.๒๗ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ช
ด้านตะวันออก
จดคลองชะลู ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดคลองชะลู ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๔ ฟากตะวันออก
๑.๒๘ ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๔ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย จ ๔ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ค ๗ ฟากตะวันออก
๑.๒๙ ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากใต้
และหนองคา
ด้านตะวันออก
จดถนนสาย ค ๗ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย จ ๔ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย จ ๔ ฟากตะวันออก และที่ราชพัสดุ แปลง
หมายเลขทะเบียนที่ ตก. ๒๕ วัดชัยชนะสงคราม (ท่าแค) และโรงเรียนเทศบาล ๓ ชัยชนะสงคราม
๑.๓๐ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ค ๘ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดวัดพระนารายณ์ และศาลหลักเมือง ๔ มหาราช
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) และหนองเชียงทอง
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท
ตก. ๔๐๔๙
๑.๓๑ ด้านเหนือ
จดถนนสาย จ ๔ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดเรือนจากลางตาก กรมราชทัณฑ์ และทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑๐๔ ฟากตะวันตก

๙
ด้านใต้
จดคลองชะลู ฝั่งตะวันตก เส้นตรงที่ลากจากคลองชะลู
ฝั่งตะวันตก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากคลองชะลูบรรจบกับคลองล้นไม้กอง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวคลองชะลู เป็นระยะ ๖๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ จนบรรจบกับเขตเทศบาลเมืองตาก
หลักเขตที่ ๗ และเขตเทศบาลเมืองตาก ระหว่างหลักเขตที่ ๗ กับหลักเขตที่ ๘
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ข ๖ ฟากตะวันออก และถนนสาย ค ๗
ฟากตะวันออก
๑.๓๒ ด้านเหนือ
จดถนนสาย จ ๔ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนสาย ค ๗ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ค ๗ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ข ๖ ฟากตะวันออก
๑.๓๓ ด้านเหนือ
จดที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ตก. ๓๑
ด้านตะวันออก
จดถนนสาย จ ๔ ฟากตะวัน ตก และถนนสาย ข ๖
ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเขตเทศบาลเมืองตาก ระหว่างหลักเขตที่ ๗ กับหลักเขตที่ ๘
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๑๒๕ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ข ๖
และเส้นขนานระยะ ๑๒๕ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย จ ๔
๑.๓๔ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)
ด้านตะวันออก
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ฉ ฟากเหนือ
๑.๓๕ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)
ด้านตะวันออก
จดถนนสาย ฉ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๘๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ฉ
๑.๓๖ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ฉ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนสาย ข ๗ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นตั้งฉากกับถนนสาย ข ๗ ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่ง
อยู่ห่างจากถนนสาย ฉ บรรจบกับถนนสาย ข ๗ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย ข ๗
เป็นระยะ ๑,๑๐๐ เมตร
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ข ๗
และหนองบัวใต้

๑๐
๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒.๑ ถึงหมายเลข ๒.๑๗ ที่กาหนดไว้เป็นสีส้ม ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง มีรายการดังต่อไปนี้
๒.๑ ด้านเหนือ
จดถนนสาย จ ๒ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์ตาก กรมปศุสัต ว์ สถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตาก กรมประชาสัมพันธ์ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
ด้านตะวันตก
จดถนนหัวเดียดอุทิศ ฟากตะวันออก โรงเรียนเทศบาล ๒
วัดดอนมูลชัย และถนนสาย ค ๑ ฟากตะวันออก
๒.๒ ด้านเหนือ
จดถนนสาย จ ๒ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ค ๑
เส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนหัวเดียดอุทิศ ถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้ และถนนหัวเดียดอุทิศ
ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนรามคาแหง ซอย ๓ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนรามค าแหง ฟากตะวั น ออก วั ด สั น ป่ า พง
และสานักงานเกษตรอาเภอเมืองตาก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๑๑.๙ ที่กาหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน
๒.๓ ด้านเหนือ
จดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นาประมงน้ าจื ด ตาก กรมประมง
กองร้อยบังคับ การและบริการจังหวัด ตาก และสานักส่งเสริมและพัฒ นาไม้เศรษฐกิจภาคเหนือล่าง
(องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้)
ด้านตะวันตก
จดศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นาประมงน้ าจื ด ตาก กรมประมง
กองร้อยบังคับ การและบริการจังหวัด ตาก และสานักส่งเสริมและพัฒ นาไม้เศรษฐกิจภาคเหนือล่าง
(องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้)
๒.๔ ด้านเหนือ
จดถนนรามคาแหง ซอย ๓ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นาประมงน้ าจื ด ตาก กรมประมง
กองร้อยบังคับ การและบริการจังหวัด ตาก และสานักส่งเสริมและพัฒ นาไม้เศรษฐกิจภาคเหนือล่าง
(องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้)
ด้านใต้
จดถนนคีรีราษฎร์ ฟากเหนือ โรงเรียนถนอมราษฎร์บารุง
และวัดดอยคีรี
ด้านตะวันตก
จดถนนตากสิน ฟากตะวันออก

๑๑
๒.๕ ด้านเหนือ
จดศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นาประมงน้ าจื ด ตาก กรมประมง
กองร้อยบังคับ การและบริการจังหวัด ตาก และสานักส่งเสริมและพัฒ นาไม้เศรษฐกิจภาคเหนือล่าง
(องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้)
ด้านตะวันออก
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก และทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดสถานีตารวจทางหลวง ๑ กองกากับการ ๕ การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย สานักงานตาก สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตาก วัดโคกพลู และถนนหนองหลวงอุทิศ
ฟากตะวันออก
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ข ๒ ฟากตะวั น ออก และศู น ย์ วิ จั ย
และพัฒนาประมงน้าจืดตาก กรมประมง กองร้อยบังคับการและบริการจังหวัดตาก และสานักส่งเสริม
และพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคเหนือล่าง (องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้)
๒.๖ ด้านเหนือ
จดวัดดอยคีรี และถนนคีรีราษฎร์ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นาประมงน้ าจื ด ตาก กรมประมง
กองร้อยบังคับ การและบริการจังหวัด ตาก และสานักส่งเสริมและพัฒ นาไม้เศรษฐกิจภาคเหนือล่าง
(องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้) ถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก ที่สาธารณประโยชน์ตามหนังสือสาคัญ
สาหรับที่หลวง เลขที่ ๑ ๒๘๕๙/๒๕๑๒ และถนนหนองหลวงอุทิศ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนตากสิน ฟากตะวันออก และวัดปทุมคีรี
๒.๗ ด้านเหนือ
จดที่สาธารณประโยชน์ ตามหนังสือสาคัญสาหรับ ที่หลวง
เลขที่ ๑ ๒๘๕๙/๒๕๑๒
ด้านตะวันออก
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ข ๒ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนหนองหลวงอุทิศ ฟากตะวันออก
๒.๘ ด้านเหนือ
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนหนองหลวงอุทิศ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และทางหลวงแผ่นดิ น
หมายเลข ๑๔๐๐ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนกิตติขจร ฟากตะวันออก
๒.๙ ด้านเหนือ
จดศาลเยาวชนและครอบครั ว จั ง หวั ด ตาก พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
เมืองเฉลิมพระเกียรติ สานักงานเทศบาลเมืองตาก ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองตาก
สานักงานพาณิชย์จังหวัดตาก สานักงานการค้าภายในจังหวัดตาก บ้านพักข้าราชการ และที่ราชพัสดุ
แปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ตก. ๕๖

๑๒
ด้านตะวันออก
จดศาลเยาวชนและครอบครั ว จั ง หวั ด ตาก พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
เมืองเฉลิมพระเกียรติ สานักงานเทศบาลเมืองตาก ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองตาก
สานักงานพาณิชย์จังหวัดตาก สานักงานการค้าภายในจังหวัดตาก บ้านพักข้าราชการ และที่ราชพัสดุ
แปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ตก. ๕๖
ด้านใต้
จดถนนสาย ง ๒ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดศาลเยาวชนและครอบครั ว จั ง หวั ด ตาก พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
เมืองเฉลิมพระเกียรติ สานักงานเทศบาลเมืองตาก ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองตาก
สานักงานพาณิชย์จังหวัดตาก สานักงานการค้าภายในจังหวัดตาก บ้านพักข้าราชการ และที่ราชพัสดุ
แปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ตก. ๕๖
๒.๑๐ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ง ๒ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดตาก และศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ ๘.๑ กาแพงเพชร
ด้านตะวันตก
จดโรงเรียนตากพิทยาคม
๒.๑๑ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ง ๒ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดโรงเรียนตากพิทยาคม
ด้านใต้
จดวัดไผ่ล้อม
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ค ๖ ฟากตะวันออก
๒.๑๒ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ง ๒ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนสาย ค ๖ ฟากตะวันตก และวัดโพธาราม
ด้านใต้
จดถนนสาย ข ๔ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ค ๖
๒.๑๓ ด้านเหนือ
จดศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ ๘.๑ กาแพงเพชร
และสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ข ๔ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดโรงเรียนตากพิทยาคม
๒.๑๔ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ข ๔ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากเหนือ

๑๓
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ข ๕ ฟากตะวันออก และหนองคา
๒.๑๕ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ข ๔ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนสาย ข ๕ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดหนองคา
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ค ๗ ฟากตะวันออก
๒.๑๖ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ข ๔ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนสาย ค ๗ ฟากตะวันตก และหนองคา
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ค ๖ ฟากตะวันออก
๒.๑๗ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ข ๔ ฟากใต้ และวัดศรีตลาราม
ด้านตะวันออก
จดถนนสาย ค ๖ ฟากตะวันตก และวัดเชียงทอง
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย จ ๔ ฟากตะวันออก
๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึงหมายเลข ๓.๑๐ ที่กาหนดไว้เป็นสีแดง ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก มีรายการดังต่อไปนี้
๓.๑ ด้านเหนือ
จดถนนสาย จ ๒ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนสาย ค ๑ ฟากตะวันตก และถนนหัวเดียดอุทิศ
ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนหัวเดียดอุทิศ
และเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตรกับศูนย์กลางถนนสาย ค ๑
๓.๒ ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๔๐๐ ฟากใต้ วัดโบสถ์
มณีศรีบุญเรือง และโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
ด้านตะวันออก
จดถนนสาย ค ๖ ฟากตะวันตก และหนองยายปา
ด้านใต้
จดถนน ง ๑ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนจอมพล ฟากตะวันออก
๓.๓ ด้านเหนือ
จดส านั ก งานขนส่ ง จั ง หวั ด ตาก สถานี ข นส่ ง ผู้ โดยสาร
จังหวัดตาก สานักงานสรรพากรพื้นที่ตาก กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดตากที่ ๑ การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคสถานีไฟฟ้าตาก สานักงานสหกรณ์จังหวัดตาก สานักงานประสานงานชายแดนไทย - พม่า
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก แขวงทางหลวงชนบทตาก สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก

๑๔
องค์การบริห ารส่ว นจังหวัดตาก สนามกีฬ าองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก สานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดตาก สานักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก สานักงานเกษตรจังหวัดตาก
ศาลจั งหวั ด ตาก ส านั ก งานอั ย การจั งหวั ด ตาก โรงตั ด แต่ งซากสั ต ว์ ส านั ก งานปศุ สั ต ว์จั งหวั ด ตาก
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตาก สานักงานประสานงานลุ่มน้าจังหวัดตาก บ้านพักเด็กและครอบครัว
จังหวัดตาก และพิสูจน์หลักฐานจังหวัดตาก
ด้านตะวันออก
จดส านั ก งานขนส่ ง จั ง หวั ด ตาก สถานี ข นส่ ง ผู้ โดยสาร
จังหวัดตาก สานักงานสรรพากรพื้นที่ตาก กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดตากที่ ๑ การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคสถานีไฟฟ้าตาก สานักงานสหกรณ์จังหวัดตาก สานักงานประสานงานชายแดนไทย - พม่า
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก แขวงทางหลวงชนบทตาก สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก
องค์การบริห ารส่ว นจังหวัดตาก สนามกีฬ าองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก สานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดตาก สานักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก สานักงานเกษตรจังหวัดตาก
ศาลจั งหวั ด ตาก ส านั ก งานอั ย การจั งหวั ด ตาก โรงตั ด แต่ งซากสั ต ว์ ส านั ก งานปศุ สั ต ว์จั งหวั ด ตาก
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตาก สานักงานประสานงานลุ่มน้าจังหวัดตาก บ้านพักเด็กและครอบครัว
จังหวัดตาก และพิสูจน์หลักฐานจังหวัดตาก
ด้านใต้
จดส านั ก งานขนส่ ง จั ง หวั ด ตาก สถานี ข นส่ ง ผู้ โดยสาร
จังหวัดตาก สานักงานสรรพากรพื้นที่ตาก กองร้อยอาสารั กษาดินแดนจังหวัดตากที่ ๑ การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคสถานีไฟฟ้าตาก สานักงานสหกรณ์จังหวัดตาก สานักงานประสานงานชายแดนไทย - พม่า
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก แขวงทางหลวงชนบทตาก สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก
องค์การบริห ารส่ว นจังหวัดตาก สนามกีฬ าองค์ก ารบริหารส่วนจังหวัดตาก สานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดตาก สานักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก สานักงานเกษตรจังหวัดตาก
ศาลจั งหวั ด ตาก ส านั ก งานอั ย การจั งหวั ด ตาก โรงตั ด แต่ งซากสั ต ว์ ส านั ก งานปศุ สั ต ว์จั งหวั ด ตาก
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตาก สานักงานประสานงานลุ่มน้าจังหวัดตาก บ้านพักเด็กและครอบครัว
จังหวัดตาก และพิสูจน์หลักฐานจังหวัดตาก
ด้านตะวันตก
จดส านั ก งานขนส่ ง จั ง หวั ด ตาก สถานี ข นส่ ง ผู้ โดยสาร
จังหวัดตาก สานักงานสรรพากรพื้นที่ตาก กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดตากที่ ๑ การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคสถานีไฟฟ้าตาก สานักงานสหกรณ์จังหวัดตาก สานักงานประสานงานชายแดนไทย - พม่า
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก แขวงทางหลวงชนบทตาก สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก
องค์การบริห ารส่ว นจังหวัดตาก สนามกีฬ าองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก สานักงานคุมประพฤ ติ
จังหวัดตาก สานักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก สานักงานเกษตรจังหวัดตาก
ศาลจั งหวั ด ตาก ส านั ก งานอั ย การจั งหวั ด ตาก โรงตั ด แต่ งซากสั ต ว์ ส านั ก งานปศุ สั ต ว์จั งหวั ด ตาก
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตาก สานักงานประสานงานลุ่มน้าจังหวัดตาก บ้านพักเด็กและครอบครัว
จังหวัดตาก และพิสูจน์หลักฐานจังหวัดตาก

๑๕
๓.๔ ด้านเหนือ
จดศาลากลางจังหวัดตาก สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาตาก
เขต ๑ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตาก ชุมสายโทรศัพท์ ต าก บริษั ททีโอที จากัด (มหาชน)
ไปรษณีย์จังหวัดตาก สานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองตาก สนามกีฬาตากสิน ที่ว่าการอาเภอเมืองตาก
สถานี ตารวจภู ธรอ าเภอเมื องตาก สานั กงานประกันสั งคมจังหวัดตาก ส านักงานจัดหางานจังหวัดตาก
สานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจาจังหวัดตาก และสานักงานประมงจังหวัดตาก
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (พหลโยธิน) ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ง ๑ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดศาลากลางจังหวัดตาก สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาตาก
เขต ๑ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตาก ชุมสายโทรศัพท์ ต าก บริ ษั ททีโอที จากัด (มหาชน)
ไปรษณีย์จังหวัดตาก สานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองตาก สนามกีฬาตากสิน ที่ว่าการอาเภอเมืองตาก
สถานี ตารวจภู ธรอ าเภอเมื องตาก สานั กงานประกันสั งคมจังหวัดตาก ส านักงานจัดหางานจังหวัดตาก
สานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก สานักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ตาก สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจาจังหวัดตาก และสานักงานประมงจังหวัดตาก
๓.๕ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ง ๑ ฟากใต้ และวัดดอนแก้ว
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันตก
และสวนสาธารณะหนองน้ามณีบรรพต
ด้านใต้
จดถนนสาย ข ๓ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ค ๖ ฟากตะวันออก
๓.๖ ด้านเหนือ
จดวัดพร้าว ถนนสาย ง ๑ ฟากใต้ และวัดดอนแก้ว
ด้านตะวันออก
จดถนนสาย ค ๖ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ข ๓ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย จ ๔ ฟากตะวันออก สวนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถครบ ๖๐ พรรษา และถนนจอมพล ฟากตะวันออก
๓.๗ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ข ๓ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดวัดมณีบรรพตวรวิหาร
ด้านตะวันตก
จดวัดมณีบรรพตวรวิหาร
๓.๘ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ข ๓ ฟากใต้ และสวนสาธารณะ หนองน้ามณีบรรพต

๑๖
ด้านตะวันออก
จดวั ด มณี บรรพตวรวิ ห าร และโรงพยาบาลสมเด็ จ
พระเจ้าตากสินมหาราช
ด้านใต้
จดถนนสาย ง ๒ ฟากเหนือ และวัดมะเขือแจ้
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ค ๖ ฟากตะวันออก
๓.๙ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ข ๓ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนสาย ค ๖ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดศาลเยาวชนและครอบครั ว จั ง หวั ด ตาก พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
เมืองเฉลิมพระเกียรติ สานักงานเทศบาลเมืองตาก ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองตาก
สานักงานพาณิชย์จังหวัดตาก สานักงานการค้าภายในจังหวัดตาก บ้านพักข้าราชการ และที่ราชพัสดุ
แปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ตก. ๕๖
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย จ ๔ ฟากตะวันออก
๓.๑๐ ด้านเหนือ
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
ด้านตะวันออก
จดถนนสาย ฉ ฟากตะวันตก และเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร
กับศูนย์กลางถนนสาย ข ๗
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๘๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ฉ
๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔.๑ และหมายเลข ๔.๒ ที่กาหนดไว้เป็นสีม่วง ให้เป็นที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า มีรายการดังต่อไปนี้
๔.๑ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนน อบจ. ตาก
ตก. ๐๓๐๐๗
ด้านตะวันออก
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก และแนวเขตป่าไม้ถาวร
ตามมติคณะรัฐมนตรี ป่าแม่สลิด และป่าโป่งแดง
ด้านใต้
จดเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สลิดและป่าโป่งแดง
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)
๔.๒ ด้านเหนือ
จดเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สลิดและป่าโป่งแดง
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)
ด้านใต้
จดเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามพระราชกฤษฎีกา
กาหนดเขตที่ดินในท้องที่ตาบลแม่สลิด ตาบลสมอโคน อาเภอบ้านตาก และตาบลน้ารึม ตาบลไม้งาม

๑๗
ตาบลโป่งแดง ตาบลวังประจบ อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๐
และเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก
ถนนไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) เป็นระยะ ๕๐๐ เมตร
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)
๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ ถึงหมายเลข ๕.๒๑ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม มีรายการดังต่อไปนี้
๕.๑ ด้านเหนือ
จดเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สลิดและป่าโป่งแดง
ด้านตะวันออก
จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก ซึ่งเป็น เขตการปกครอง
เทศบาลตาบลไม้งาม ระหว่างหลักเขตที่ ๕ กับหลักเขตที่ ๖
ด้านใต้
จดเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สลิดและป่าโป่งแดง
ด้านตะวันตก
จดเขตผั ง เมื อ งรวมด้ า นเหนื อ ซึ่ ง เป็ น เส้ น แบ่ ง เขต
การปกครองระหว่างอาเภอเมืองตากกับอาเภอบ้านตาก
๕.๒ ด้านเหนือ
จดเขตผั ง เมื อ งรวมด้ า นเหนื อ ซึ่ ง เป็ น เส้ น แบ่ ง เขต
การปกครองระหว่างอาเภอเมืองตากกับอาเภอบ้านตาก
ด้านตะวันออก
จดถนน อบจ.ตาก ตก. ๑ - ๐๐๐๗ ฟากตะวัน ตก
ถนนสาธารณะ ฟากตะวันตก เส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนน อบจ. ตาก ตก. ๑ - ๐๐๐๗
เส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) เขตป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าแม่สลิดและป่าโป่งแดง และเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดิน
ในท้องที่ตาบลแม่สลิด ตาบลสมอโคน อาเภอบ้านตาก และตาบลน้ารึม ตาบลไม้งาม ตาบลโป่งแดง
ตาบลวังประจบ อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๐
ด้านใต้
จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)
ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาย จ ๓ บรรจบกับทางหลวงหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)
ไปทางทิศตะวัน ตกเฉียงเหนื อตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) เป็นระยะ
๓๐๐ เมตร
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันออก
๕.๓ ด้านเหนือ
จดเขตผั ง เมื อ งรวมด้ า นเหนื อ ซึ่ ง เป็ น เส้ น แบ่ ง เขต
การปกครองระหว่างอาเภอเมืองตากกับอาเภอบ้านตาก
ด้านตะวันออก
จดแม่น้าปิง ฝั่งตะวันตก

๑๘
ด้านใต้
จดเส้ น ตั้ ง ฉากกั บ ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๑๑๐๗
ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๐๗ ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นกินหมายเลข ๑๑๐๗ เป็นระยะ ๓๐๐ เมตร
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๐๗ ฟากตะวันออก
และเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ ๕๕๐ เมตร กับริมฝั่งแม่น้าปิงฝั่งตะวันตก
๕.๔ ด้านเหนือ
จดเขตผั ง เมื อ งรวมด้ า นเหนื อ ซึ่ ง เป็ น เส้ น แบ่ ง เขต
การปกครองระหว่างอาเภอเมืองตากกับอาเภอบ้านตาก
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตกและฟากเหนือ และวัดวังม่วง
ด้านตะวันตก
จดแม่น้าปิง ฝั่งตะวันออก
๕.๕ ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๐๗ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๑๑๐๗ ฟากตะวั น ตก
โรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือ วัดหนองบัวเหนือ วัดปากห้วยไม้งาม วัดบ้านเด่น โรงเรียนเด่นวิทยา
เส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ เส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑๑๐๗ เส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ เส้นขนานระยะ
๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท ตก. ๔๐๔๙ แขวงทางหลวงตากที่ ๑ ที่ทาการองค์การบริหาร
ส่วนตาบลป่ามะม่วง และศูนย์การเรียนรู้ชุมชนป่ามะม่วง และทางหลวงชนบท ตก. ๔๐๔๙ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดห้วยแม่ท้อฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก ซึ่งเป็นเส้นตรงที่ต่อจาก
เส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
จนบรรจบกับเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงหมายเลข ๑๑๐๗ และเขตป่าไม้ถาวร
ตามมติคณะรัฐมนตรี ป่าแม่ท้อ และป่าห้วยตากฝั่งขวา เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ท้อ และป่าห้วยตาก
ฝั่งขวา
ทั้ ง นี้ ยกเว้ น บริ เวณหมายเลข ๗.๓ หมายเลข ๗.๘ และหมายเลข ๗.๑๓
ที่กาหนดไว้เป็น สีเขียวอ่อน บริเวณหมายเลข ๙.๑๔ ที่ กาหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก และบริเวณ
หมายเลข ๑๑.๓ และหมายเลข ๑๑.๒๐ ที่กาหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน
๕.๖ ด้านเหนือ
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๗.๑ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน

๑๙
๕.๗ ด้านเหนือ
จดเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สลิด และป่าโป่งแดง
ด้านตะวันออก
จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก ซึ่งเป็นเขตเทศบาลตาบลไม้งาม
ระหว่างหลักเขตที่ ๖ กับหลักเขตที่ ๗
ด้านใต้
จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก ซึ่งเป็นเขตเทศบาลตาบลไม้งาม
ระหว่างหลักเขตที่ ๗ กับหลักเขตที่ ๘
ด้านตะวันตก
จดเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สลิด และป่าโป่งแดง
๕.๘ ด้านเหนือ
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันตก
ดอยหญ้าเข็ม และสถานีวิทยุกระจายเสียงตารวจตะเวนชายแดนค่าพระเจ้าตาก
ด้านใต้
จดถนนสาย จ ๒ ฟากเหนือ ศูนย์วิจัยและบารุง พันธุ์สัตว์ตาก
กรมปศุ สัตว์ สถานี วิทยุกระจายเสียงแห่ งประเทศไทยจังหวัดตาก กรมประชาสัมพันธ์ สานั กงานสาธารณสุ ข
จังหวัดตาก ดอยผาลาด ถนนสาย จ ๑ ฟากเหนือ และคลองส่งน้า ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก โรงเรียนบ้านวังม่วง
และวัดวังม่วง
๕.๙ ด้านเหนือ
จดวัดวังม่วง
ด้านตะวันออก
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก และถนนรามคาแหง
ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ตก. ๓๑
ด้านตะวันตก
จดแม่น้าปิง ฝั่งตะวันออก
๕.๑๐ ด้านเหนือ
จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สลิด และป่าโป่งแดง
ด้านตะวันออก
จดเขตปฏิรูปที่ดิ นเพื่อเกษตรกรรมตามพระราชกฤษฎีกา
กาหนดเขตที่ดินในท้องที่ตาบลแม่สลิด ตาบลสมอโคน อาเภอบ้านตาก และตาบลน้ารึม ตาบลไม้งาม
ตาบลโป่งแดง ตาบลวังประจบ อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๐
ด้านใต้
จดเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามพระราชกฤษฎีกา
กาหนดเขตที่ดินในท้องที่ตาบลแม่สลิด ตาบลสมอโคน อาเภอบ้านตาก และตาบลน้ารึม ตาบลไม้งาม
ตาบลโป่งแดง ตาบลวังประจบ อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๐
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)
๕.๑๑ ด้านเหนือ
จดถนนทางหลวงชนบท ตก. ๔๐๔๙ ฟากใต้

๒๐
ด้านตะวันออก
จดแขวงทางหลวงตากที่ ๑ ที่ ท าการองค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนตาบลป่ามะม่วง ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนป่ามะม่วง เส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลาง
ถนนทางหลวงชนบท ตก. ๔๐๔๙ และวัดอัมพวัน
ด้านใต้
จดถนนสาย ง ๓ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนทางหลวงชนบท ตก. ๔๐๔๙ ฟากตะวันออก
๕.๑๒ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ช ฟากใต้ ฟากตะวันออก และทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑๒ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก ซึ่งเป็น เส้นตั้งฉากกั บ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒ ฟากใต้ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)
บรรจบกับทางหลวงแผ่น ดิน หมายเลข ๑๒ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑๒ เป็นระยะ ๓,๐๐๐ เมตร
ด้านใต้
จดเขตป่ าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีที่จัด สรรลานฝาง
และแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๔ ฟากตะวันออก
ที่จุด ซึ่งอยู่ห่ างจากทางหลวงแผ่น ดิ น หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน ) บรรจบกับ ทางหลวงแผ่น ดิ น
หมายเลข ๑๐๔ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๔ เป็นระยะ
๒,๐๐๐ เมตร
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๑๐๔ ฟากตะวั น ออก
คลองชะลู ฝั่งตะวันออก และเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ช
๕.๑๓ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ช
และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนสาย ช ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ช ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันออก
๕.๑๔ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ง ๓ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท
ตก. ๔๐๔๙
ด้านใต้
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงชนบท ตก. ๔๐๔๙ ฟากตะวันออก
๕.๑๕ ด้านเหนือ
จดห้วยแม่ท้อ ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงชนบท ตก. ๔๐๔๙ ฟากตะวันตก

๒๑
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากเหนือ
และเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๔ ที่จุด ซึ่งอยู่ห่าง
จากทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๔
ไปทางทิศใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๔ เป็นระยะ ๒,๐๐๐ เมตร
ด้านตะวันตก
จดเขตป่ าสงวนแห่ งชาติ ป่ าสวนรุ กขชาติ กิ ตติ ขจร และ
เขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก ซึ่งเป็นแนวเส้นตรงที่ต่อจากเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลาง
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)
๕.๑๖ ด้านเหนือ
จดห้วยแม่ท้อ ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท
ตก. ๔๐๔๙ และวัดดอยข่อยเขาแก้ว
ด้านใต้
จดถนนสาย ค ๘ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนทางหลวงชนบท ตก. ๔๐๔๙ ฟากตะวันออก
๕.๑๗ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ค ๘ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท
ตก. ๔๐๔๙ เส้ น ขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กั บ ศู น ย์ ก ลางทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๑
(ถนนพหลโยธิน) หนองเชียงทอง วัดพระนารายณ์ และศาลหลักเมือง ๔ มหาราช
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงชนบท ตก. ๔๐๔๙ ฟากตะวันออก
๕.๑๘ ด้านเหนือ
จดเขตเทศบาลเมืองตาก ระหว่างหลักเขตที่ ๘ กับหลักเขตที่ ๗
เส้นตรงที่ต่อตรงจากเขตเทศบาลเมืองตาก หลักเขตที่ ๗ ไปทางทิศตะวันออก จนบรรจบคลองล้นไม้กอง
ที่ จุด ซึ่ งคลองล้ น ไม้ก องบรรจบกับ คลองส่ งน้ า ไปทางทิ ศตะวัน ตกเฉียงใต้ต ามแ นวคลองล้น ไม้ก อง
เป็นระยะ ๖๐๐ เมตร และคลองชะลู ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๔ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑๐๔ ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๔ ไปทางทิศใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๔
เป็นระยะ ๒,๐๐๐ เมตร
ด้านตะวันตก
จดแม่น้าปิ ง ฝั่งตะวันออก และที่ ราชพัสดุ แปลงหมายเลข
ทะเบียนที่ ตก. ๓๑
๕.๑๙ ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนสาย ฉ ฟากตะวันตก

๒๒
ด้านใต้
จดวัดท่านา
ด้านตะวันตก
จดถนนไม่ ป รากฏชื่ อ ฟากตะวั น ออก เส้ น ขนานระยะ
๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) และถนนสาย ฉ ฟากตะวันออก
๕.๒๐ ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนสาย ฉ ฟากตะวันตก เส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร
กั บ ศู น ย์ ก ลางทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิ น ) เส้ น ขนานระยะ ๘๐๐ เมตร
กับศูนย์กลางถนนสาย ฉ เส้นขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่ อ เส้นขนานระยะ
๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ข ๗ หนองบัวใต้ เส้นตั้งฉากกับถนนสาย ข ๗ ฟากตะวันตก
ที่จุดซึ่ง อยู่ห่ างจากถนนสาย ข ๗ บรรจบกับถนนสาย ฉ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ต ามแนว
ถนนสาย ข ๗ เป็นระยะ ๑,๑๐๐ เมตร และถนนสาย ข ๗ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑๐๔ ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๔ ไปทางทิศใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๔
เป็นระยะ ๒,๐๐๐ เมตร
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันออก
๕.๒๑ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ฉ ฟากใต้ และที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลข
ทะเบียนที่ ตก. ๕๕
ด้านตะวันออก
จดแม่น้าปิง ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑๐๔ ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๔ ไปทางทิศใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๔
เป็นระยะ ๒,๐๐๐ เมตร
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ข ๗ ฟากตะวันออก
๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๖ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีน้าตาล
ให้เป็นที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม คือ พื้นที่บริเวณพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดิน
ในท้องที่ตาบลแม่สลิด ตาบลสมอโคน อาเภอบ้านตาก และตาบลน้ารึม ตาบลไม้งาม ตาบลโป่งแดง
ตาบลวังประจบ อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๐
๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๗.๑ ถึงหมายเลข ๗.๒๖ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีรายการดังต่อไปนี้
๗.๑ เขาหัวช้าง
๗.๒ เกาะกลางแม่น้าปิง
๗.๓ หนองบัวเหนือ

๒๓
๗.๔
๗.๕
๗.๖
๗.๗
๗.๘
๗.๙
๗.๑๐

ดอยผาลาด
ดอยหญ้าเข็ม
สนามกีฬาตาบลไม้งาม (หนองกระทุ่ม)
หนองหลวง
หนองตับ
ที่สาธารณประโยชน์ตามหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวง เลขที่ ๒๘๕๙/๒๕๑๒
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันออก
ด้านตะวันตก
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๗.๑๑ ด้านเหนือ
จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๐๗ ฟากเหนื อ
ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๐๗ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวทางหลวงแผ่นกินหมายเลข ๑๑๐๗ เป็นระยะ ๓๐๐ เมตร
ด้านตะวันออก
จดแม่น้าปิง ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดห้วยแม่ท้อ ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๐๗ ฟากตะวันออก
๗.๑๒ ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ตก. ๓๑
๗.๑๓ หนองน้าสาธารณะ
๗.๑๔ สนามกีฬาตากสิน
๗.๑๕ หนองยายปา
๗.๑๖ สวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถครบ ๖๐ พรรษา
๗.๑๗ สวนสาธารณะหนองน้ามณีบรรพต
๗.๑๘ สวนสาธารณะแม่ปิงตาก
๗.๑๙ สวนสราญรมย์เทศบาลเมืองตาก
๗.๒๐ ด้านเหนือ
จดไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๐๗ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดห้วยแม่ท้อ ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนทางหลวงชนบท ตก. ๔๐๔๙ ฟากตะวันออก
๗.๒๑ ด้านเหนือ
จดห้วยแม่ท้อ ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๐๗ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดห้วยแม่ท้อ ฝั่งตะวันออก

๒๔
๗.๒๒ หนองคา
๗.๒๓ ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ตก. ๕๕
๗.๒๔ ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ตก. ๒๕
๗.๒๕ หนองเชียงทอง
๗.๒๖ หนองบัวใต้
๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๘.๑ ถึงหมายเลข ๘.๔ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวอ่ อนมีเส้นทแยงสีขาว
ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ มีรายการดังต่อไปนี้
๘.๑ ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ป่าแม่สลิด และป่าโป่งแดง และป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าแม่สลิด และป่าโป่งแดง
๘.๒ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ท้อ และป่าห้วยตากฝั่งขวา
๘.๓ ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ที่จัดสรรลานฝาง
๘.๔ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสวนรุกขชาติกิตติขจร
๙. ที่ ดิ น ในบริเวณหมายเลข ๙.๑ ถึ งหมายเลข ๙.๑๙ ที่ ก าหนดไว้ เป็ น สี เขี ย วมะกอก
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา มีรายการดังต่อไปนี้
๙.๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือ
๙.๒ โรงเรียนบ้านวังม่วง
๙.๓ โรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม
๙.๔ โรงเรียนเด่นวิทยา
๙.๕ โรงเรียนบ้านหนองกระโห้
๙.๖ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดดอนมูลชัย
๙.๗ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
๙.๘ โรงเรียนถนอมราษฎร์บารุง
๙.๙ โรงเรียนผดุงปัญญา
๙.๑๐ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
๙.๑๑ วิทยาลัยเทคนิคตาก
๙.๑๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก และโรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง
๙.๑๓ โรงเรียนอนุบาลตาก
๙.๑๔ โรงเรียนบ้านชะลาด
๙.๑๕ โรงเรียนเทศบาล ๔ รัตนวิทยานุสรณ์
๙.๑๖ โรงเรียนตากพิทยาคม
๙.๑๗ โรงเรียนเทศบาลเพชรวิทย์
๙.๑๘ โรงเรียนเทศบาล ๑ กิตติขจร
๙.๑๙ โรงเรียนเทศบาล ๓ ชัยชนะสงคราม

๒๕
๑๐. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๐ ที่กาหนดไว้เป็นสีน้าตาลอ่อน ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์
เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย มีรายการดังต่อไปนี้
ด้านเหนือ
จดถนนสาย ข ๒ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ค ๖
ด้านใต้
จดถนนสาย ข ๔ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนจอมพล ฟากตะวั น ออก ส านั ก งานการไฟฟ้ า
ส่วนภูมิภาคจังหวัดตาก ศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองตาก
และที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ตก. ๒๕
๑๑. ที่ดิ น ในบริเวณหมายเลข ๑๑.๑ ถึงหมายเลข ๑๑.๓๒ ที่ กาหนดไว้เป็ น สีเทาอ่อ น
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันศาสนา มีรายการดังต่อไปนี้
๑๑.๑ วัดหนองบัวเหนือ
๑๑.๒ วัดวังม่วง
๑๑.๓ วัดปากห้วยไม้งาม
๑๑.๔ วัดท่าช้าง
๑๑.๕ วัดไม้งามหลวง
๑๑.๖ วัดบ้านเด่น
๑๑.๗ วัดเกาะตาเถียร
๑๑.๘ วัดหนองกระโห้
๑๑.๙ วัดดอนมูลชัย
๑๑.๑๐ วัดสันป่าพง
๑๑.๑๑ วัดดอยคีรี
๑๑.๑๒ วัดปทุมคีรี
๑๑.๑๓ วัดโคกพลู
๑๑.๑๔ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
๑๑.๑๕ วัดส้มเกลี้ยง
๑๑.๑๖ วัดโบสถ์มณีศรีบุญเรือง
๑๑.๑๗ วัดดอนแก้ว
๑๑.๑๘ วัดพร้าว
๑๑.๑๙ วัดอัมพวัน

๒๖
๑๑.๒๐ วัดโคกเจดีย์
๑๑.๒๑ สุสานสามัคคีมูลนิธิ
๑๑.๒๒ วัดมณีบรรพตวรวิหาร
๑๑.๒๓ วัดมะเขือแจ้
๑๑.๒๔ วัดไผ่ล้อม
๑๑.๒๕ วัดโพธาราม
๑๑.๒๖ วัดสีตลาราม
๑๑.๒๗ วัดดอยข่อยเขาแก้ว
๑๑.๒๘ วัดกลางสวนดอกไม้
๑๑.๒๙ วัดเชียงทอง
๑๑.๓๐ วัดพระนารายณ์ และศาลหลักเมือง ๔ มหาราช
๑๑.๓๑ วัดชัยชนะสงคราม (ท่าแค)
๑๑.๓๒ วัดท่านา
๑๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๒.๑ ถึงหมายเลข ๑๒.๒๒ ที่กาหนดไว้เป็นสีน้าเงิน ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มีรายการดังต่อไปนี้
๑๒.๑ ศู น ย์ วิ จั ย และบ ารุ ง พั น ธุ์ สั ต ว์ ต าก กรมปศุ สั ต ว์ สถานี วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง
แห่งประเทศไทยจังหวัดตาก กรมประชาสัมพันธ์ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
๑๒.๒ สถานีวิทยุกระจายเสียงตารวจตระเวนชายแดนค่ายพระเจ้าตาก
๑๒.๓ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลไม้งาม
๑๒.๔ บ่ ออนุ บาล (หนองกระทะ) บ่ ออนุ บาล (หนองกลาง) บ่ ออนุ บาล (หนองกระทุ่ ม)
สานักงานเทศบาลตาบลไม้งาม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไม้งาม
๑๒.๕ สานักงานเกษตรอาเภอเมืองตาก
๑๒.๖ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดตาก กรมประมง กองร้อยบังคับการและบริการ
จังหวัดตาก และสานักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคเหนือล่าง (องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้)
๑๒.๗ สถานีกาชาดเทพรัตน์ สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดตาก บ้านพักข้าราชการตารวจ และที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ตก. ๗๗
๑๒.๘ สถานี ตารวจทางหลวง ๑ กองกากับการ ๕ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สานักงานตาก และสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตาก

๒๗
๑๒.๙ ศาลากลางจังหวัดตาก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตาก ชุมสายโทรศัพท์ตาก บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) ไปรษณีย์จังหวัดตาก
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองตาก สนามกีฬาตากสิน ที่ว่าการอาเภอเมืองตาก สถานีตารวจภูธร
อาเภอเมืองตาก สานักงานประกันสังคมจังหวัดตาก สานักงานจัดหางานจังหวัดตาก สานักงานปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดตาก สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดตาก
และสานักงานประมงจังหวัดตาก
๑๒.๑๐ ส านั ก งานขนส่ ง จั ง หวั ด ตาก สถานี ข นส่ ง ผู้ โดยสารจั ง หวั ด ตาก ส านั ก งาน
สรรพากรพื้นที่ตาก กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดตากที่ ๑ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสถานีไฟฟ้าตาก
สานักงานสหกรณ์จังหวัดตาก สานักงานประสานงานชายแดนไทย - พม่า สานักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภั ย จั ง หวั ด ตาก แขวงทางหลวงชนบทตาก สถานี อุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาตาก องค์ ก ารบริ ห าร
ส่ ว นจั ง หวั ด ตาก สนามกี ฬ าองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ตาก ส านั ก งานคุ ม ประพฤติ จั งหวั ด ตาก
สานั ก งานบั งคั บ คดี จั งหวัด ตาก ส านั ก งานอุ ต สาหกรรมจั งหวัด ตาก สานั กงานเกษตรจั งหวัด ตาก
ศาลจั งหวั ด ตาก ส านั ก งานอั ย การจั งหวั ด ตาก โรงตั ด แต่ งซากสั ต ว์ ส านั ก งานปศุ สั ต ว์จั งหวั ด ตาก
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตาก สานักงานประสานงานลุ่มน้าจังหวัดตาก บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก
และพิสูจน์หลักฐานจังหวัดตาก
๑๒.๑๑ แขวงทางหลวงตากที่ ๑ ที่ ท าการองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลป่ า มะม่ ว ง
และศูนย์การเรียนรู้ชุมชนป่ามะม่วง
๑๒.๑๒ ศู น ย์ ฝึ ก อบรมที่ ๕ (ตาก) ส านั ก บริ ห ารพื้ น ที่ อ นุ รัก ษ์ ที่ ๑๔ กรมอุ ท ยาน
แห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) กรมป่าไม้
๑๒.๑๓ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
๑๒.๑๔ ศาลเยาวชนและครอบครั ว จั ง หวั ด ตาก พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เ มื อ งเฉลิ ม พระเกี ย รติ
สานักงานเทศบาลเมืองตาก ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองตาก สานักงานพาณิชย์
จังหวัดตาก สานักงานการค้าภายในจังหวัดตาก บ้านพักข้าราชการ และที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลข
ทะเบียนที่ ตก. ๕๖
๑๒.๑๕ ด่านป่าไม้ตาก กรมป่าไม้
๑๒.๑๖ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ ๘.๑ กาแพงเพชร
๑๒.๑๗ สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก
๑๒.๑๘ ส านั ก งานปศุ สั ต ว์ อ าเภอเมื อ งตาก ส านั ก งานที่ ดิ น จั ง หวั ด ตาก และสถานี
ตารวจภูธรจังหวัดตาก

๒๘
๑๒.๑๙ สานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตาก ศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองตาก และที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ตก. ๒๕
๑๒.๒๐ สานักงานทางหลวงที่ ๔ (ตาก)
๑๒.๒๑ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ตาบลแม่ท้อ
๑๒.๒๒ เรือนจากลางตาก กรมราชทัณฑ์

รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองตาก
พ.ศ. ๒๕๖๒
ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง แบ่งเป็น ๗ ขนาด คือ
๑. ถนนแบบ ก ขนาดเขตทาง ๑๒.๐๐ เมตร จานวน ๔ สาย ดังนี้
ถนนสาย ก ๑ เป็ น ถนนเดิ ม ก าหนดให้ ขยายเขตทาง และถนนโครงการก าหนดให้
ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒ ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ บรรจบ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒
ระยะประมาณ ๓๙๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉีย งใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ
๓๓๐ เมตร บรรจบกับซอยประชาชื่น ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๑๙๐ เมตร
จนบรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ บรรจบกับถนนสาย ก ๒ ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๔๓๐ เมตร
ถนนสาย ก ๒ เป็นถนนโครงการกาหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนไม่ปรากฏชื่อ
ที่บริเวณถนนไม่ปรากฏชื่อ บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ
๕๕๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ช ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ช บรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑๒ ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ แ ละทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต้ ต ามแนวถนนสาย ช
ระยะประมาณ ๑,๑๖๐ เมตร
ถนนสาย ก ๓ เป็ น ถนนโครงการก าหนดให้ ก่ อ สร้า งใหม่ เริ่ม ต้ น ที่ บ ริ เวณห่ างจาก
ถนนไม่ปรากฏชื่อ บรรจบกับซอยประชาชื่น ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ
ระยะประมาณ ๓๓๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๒๒๐ เมตร บรรจบกับซอยอุดมสุข
ที่บริเวณห่ างจากซอยอุด มสุข บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวซอยอุดมสุข ระยะประมาณ ๕๗๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
ระยะประมาณ ๕๖๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ช ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๔
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนว
ถนนสาย ช ระยะประมาณ ๕๕๐ เมตร
ถนนสาย ก ๔ เป็นถนนโครงการกาหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นที่บริเวณห่างจากซอยอุดมสุข
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวซอยอุดมสุข
ระยะประมาณ ๕๗๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๔๑๐ เมตร จนบรรจบกับ
ถนนไม่ปรากฏชื่อ ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๑๒
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๑,๑๕๐ เมตร

๒
๒. ถนนแบบ ข ขนาดเขตทาง ๑๔.๐๐ เมตร จานวน ๗ สาย ดังนี้
ถนนสาย ข ๑ เป็นถนนเดิมกาหนดให้ขยายเขตทาง เริ่มต้นจากถนนรามคาแหง ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๖๔๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ค ๑
ถนนสาย ข ๒ เป็นถนนโครงการกาหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนหนองหลวงอุทิศ
ที่บริเวณห่างจากถนนหนองหลวงอุทิศบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๔๐๐ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนหนองหลวงอุ ทิ ศ ระยะประมาณ ๕๔๐ เมตร ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
ระยะประมาณ ๒๐๐ เมตร จนบรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ป รากฏชื่อ
บรรจบกับถนนคีรีราษฎร์ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๘๔๐ เมตร
ถนนสาย ข ๓ เป็นถนนเดิมกาหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนเทศบาล ๔ ถนนมหาดไทยบารุง
ซอย ๔ ถนนตากสิน ซอย ๑๓ และถนนไม่ปรากฏชื่อ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑
(ถนนพหลโยธิน) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับถนนกิตติขจร (ถนนสาย จ ๔)
ถนนสาย ข ๔ เป็นถนนเดิมกาหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนเทศบาล ๖ ถนนตากสิน ซอย ๒๗
และถนนไม่ปรากฏชื่อ และถนนโครงการกาหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑
(ถนนพหลโยธิน) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิมจนสุดถนน ไปทางทิศตะวันตก ระยะประมาณ
๑๐๐ เมตร จนบรรจบกับถนนกิตติขจร (ถนนสาย จ ๔) ที่บริเวณห่างจากถนนกิตติขจร (ถนนสาย จ ๔)
บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ข ๓) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนกิต ติขจร
(ถนนสาย จ ๔) ระยะประมาณ ๗๐๐ เมตร
ถนนสาย ข ๕ เป็นถนนเดิมกาหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนเทศบาล ๗ เริ่มต้นจาก
ถนนเทศบาล ๖ ( ถนนสาย ข ๔) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)
ถนนสาย ข ๖ เป็นถนนเดิมกาหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนไทยชนะ เริ่มต้นจาก
ถนนไทยชนะ ซอย ๑๑ (ถนนสาย จ ๔) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับ
แนวเขตผังเมืองรวม ด้านใต้
ถนนสาย ข ๗ เป็ น ถนนเดิม ก าหนดให้ ขยายเขตทาง เริ่ม ต้น จากทางหลวงแผ่ น ดิ น
หมายเลข ๑๑๐๗ (ถนนสาย ฉ) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับแนวเขต
ผังเมืองรวมด้านใต้
๓. ถนนแบบ ค ขนาดเขตทาง ๑๖.๐๐ เมตร จานวน ๘ สาย ดังนี้
ถนนสาย ค ๑ เป็ น ถนนเดิ ม กาหนดให้ ข ยายเขตทาง และถนนโครงการก าหนดให้
ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนรามคาแหง ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๒๐๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันออก ระยะประมาณ ๒๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๖๐๐ เมตร
บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ข ๑) ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ข ๑)

๓
บรรจบกับถนนรามคาแหง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ข ๑)
ระยะประมาณ ๖๔๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ระยะประมาณ ๑,๓๒๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย จ
๑ ที่ บ ริเวณห่ างจากถนนสาย จ ๑ บรรจบกั บ ถนนรามค าแหง ไปทางทิ ศตะวัน ออกเฉีย งเหนื อ
ตามแนวถนนสาย จ ๑ ระยะประมาณ ๖๖๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๘๘๐ เมตร
บรรจบกับถนนสาย จ ๒ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย จ ๒ บรรจบกับถนนรามคาแหง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนสาย จ ๒ ระยะประมาณ ๖๓๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ
๓๕๐ เมตร จนบรรจบกับถนนหัวเดียดอุทิศ
ถนนสาย ค ๒ เป็นถนนเดิมกาหนดให้ขยายเขตทาง เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑
(ถนนพหลโยธิน ) ไปทางทิ ศตะวัน ออกเฉียงเหนื อตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๕๓๐ เมตร
จนบรรจบกับถนนสาย จ ๓
ถนนสาย ค ๓ เป็นถนนโครงการกาหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้ นจากทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ค ๒) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑
(ถนนพหลโยธิน) ระยะประมาณ ๔๖๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๕๐๐ เมตร
จนบรรจบกับถนนสาย จ ๓ ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ค ๒) บรรจบกับถนนสาย จ ๓
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย จ ๓ ระยะประมาณ ๔๘๐ เมตร
ถนนสาย ค ๔ เป็นถนนเดิมกาหนดให้ขยายเขตทาง และถนนโครงการกาหนดให้ก่อสร้างใหม่
เริ่มต้นจากถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๓๕๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๖๐๐ เมตร จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑
(ถนนพหลโยธิน) ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ
(ถนนสาย ค ๒) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)
ระยะประมาณ ๓๔๐ เมตร
ถนนสาย ค ๕ เป็นถนนเดิมกาหนดให้ขยายเขตทาง และถนนโครงการกาหนดให้ก่อสร้างใหม่
เริ่มต้นจากถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิมจนสุดถนน ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ระยะประมาณ ๒๓๐ เมตร จนบรรจบกับถนนหัวเดียดอุทิศ ที่บริเวณถนนรามคาแหง ซอย ๓
บรรจบกับถนนหัวเดียดอุทิศ
ถนนสาย ค ๖ เป็นถนนเดิมกาหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนมหาดไทยบารุง และถนนไม่ปรากฏชื่อ
เริ่มต้นจากถนนจรดวิถีถ่วง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)
ถนนสาย ค ๗ เป็ น ถนนเดิ ม ก าหนดให้ ข ยายเขตทาง คื อ ถนนหนองระก าอุ ทิ ศ
และถนนไม่ปรากฏชื่อ และถนนโครงการกาหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนเทศบาล ๖ (ถนนสาย ข ๔)

๔
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนหนองระกาอุทิศ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ
๑๒๐ เมตร บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิ ศตะวัน ออกเฉียงใต้ต ามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ
๕๐๐ เมตร บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย จ ๔) ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย จ ๔)
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๔ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ต ามแนวถนนไม่ปรากฏชื่ อ
(ถนนสาย จ ๔) ระยะประมาณ ๙๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๗๐๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๖๐๐ เมตร จนบรรจบกับถนนไทยชนะ (ถนนสาย ข ๖)
ที่บริเวณห่างจากถนนไทยชนะ (ถนนสาย ข ๖) บรรจบกับถนนไทยชนะ ซอย ๑๑ (ถนนสาย จ ๔)
ไปทางทิศตะวัน ออกเฉียงใต้ต ามแนวถนนไทยชนะ (ถนนสาย ข ๖) ระยะประมาณ ๙๐๐ เมตร
ถนนสาย ค ๘ เป็ น ถนนโครงการก าหนดให้ ก่ อ สร้างใหม่ เริ่ม ต้ น ที่ บ ริเวณห่ างจาก
ทางหลวงแผ่น ดิน หมายเลข ๑๑๐๗ บรรจบกั บ ทางหลวงแผ่น ดิน หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน )
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๐๗ ระยะประมาณ ๓๘๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๕๙๐ เมตร จนบรรจบกับทางหลวงชนบท ตก. ๔๐๔๙
ที่บริเวณห่างจากทางหลวงชนบท ตก. ๔๐๔๙ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงชนบท ตก. ๔๐๔๙ ระยะประมาณ ๕๐๐ เมตร
๔. ถนนแบบ ง ขนาดเขตทาง ๑๘.๐๐ เมตร จานวน ๓ สาย ดังนี้
ถนนสาย ง ๑ เป็นถนนเดิมกาหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนเทศบาล ๑ ถนนตากสิน
ซอย ๑ และถนนตากสิน ซอย ๔ เริ่ม ต้นจากทางหลวงแผ่นดิ น หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน )
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับถนนกิตติขจร (ถนนสาย จ ๔)
ถนนสาย ง ๒ เป็ น ถนนเดิ ม กาหนดให้ ขยายเขตทาง คื อ ถนนท่ าเรือ เริ่ม ต้น จาก
ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิ น ) ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต้ ต ามแนวถนนเดิ ม
จนบรรจบกับถนนจอมพล
ถนนสาย ง ๓ เป็นถนนเดิมกาหนดให้ขยายเขตทาง และถนนโครงการกาหนดให้ก่อสร้างใหม่
เริ่มต้นที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๐๗ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑
(ถนนพหลโยธิ น ) ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ ตามแนวทางหลวงแผ่ น ดิ น หมาย เลข ๑๑๐๗
ระยะประมาณ ๑,๕๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๑๒๐ เมตร บรรจบกับ
ถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อสุดถนน ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ระยะประมาณ ๓๓๐ เมตร จนบรรจบกับทางหลวงชนบท ตก. ๔๐๔๙ ที่บริเวณห่างจากทางหลวงชนบท
ตก. ๔๐๔๙ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวทางหลวงชนบท ตก. ๔๐๔๙ ระยะประมาณ ๑,๖๘๐ เมตร

๕
๕. ถนนแบบ จ ขนาดเขตทาง ๒๐.๐๐ เมตร จานวน ๔ สาย ดังนี้
ถนนสาย จ ๑ เป็ น ถนนเดิ ม ก าหนดให้ ข ยายเขตทาง และถนนโครงการกาหนดให้
ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนรามคาแหง ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ข ๑) บรรจบกับ
ถนนรามคาแหง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนรามคาแหง ระยะประมาณ ๑,๓๐๐ เมตร
ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ระยะประมาณ ๑,๓๖๐ เมตร ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต้
ระยะประมาณ ๙๒๐ เมตร บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ
จนสุดถนน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๑๖๐ เมตร จนบรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ
ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ค ๔) บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๑๖๐ เมตร
ถนนสาย จ ๒ เป็ น ถนนเดิ ม ก าหนดให้ ข ยายเขตทาง และถนนโครงการกาหนดให้
ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๑,๒๐๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย จ ๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ระยะประมาณ ๑,๒๘๐ เมตร จนบรรจบกับถนนรามคาแหง ที่บริเวณห่างจากถนนรามคาแหง ซอย ๓
บรรจบกับถนนรามคาแหง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนรามคาแหง ระยะประมาณ
๑,๗๓๐ เมตร
ถนนสาย จ ๓ เป็นถนนโครงการกาหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย จ ๒) บรรจบกับ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิ น ) ระยะประมาณ ๗๐๐ เมตร ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
ระยะประมาณ ๕๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๕๖๐ เมตร บรรจบกับ
ถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ค ๒) ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ค ๒) บรรจบกับ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ
(ถนนสาย ค ๒) ระยะประมาณ ๕๓๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๙๔๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๕๐๐ เมตร จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑
(ถนนพหลโยธิ น ) ที่ บ ริ เวณห่ างจากถนนไม่ ป รากฏชื่ อ บรรจบกั บ ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๑
(ถนนพหลโยธิน) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)
ระยะประมาณ ๗๐๐ เมตร
ถนนสาย จ ๔ เป็นถนนเดิมกาหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนกิตติขจร ถนนไทยชนะ
ถนนไทยชนะ ซอย ๑๑ ถนนเทศบาล ๙ และถนนไม่ปรากฏชื่อ เริ่มต้นจากถนนจรดวิถีถ่อง ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ และทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑๐๔

๖
๖. ถนนแบบ ฉ ขนาดเขตทาง ๓๐.๐๐ เมตร จานวน ๑ สาย ดังนี้
ถนนสาย ฉ เป็นถนนเดิมกาหนดให้ขยายเขตทาง คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๐๗
และถนนไม่ปรากฏชื่อ และถนนโครงการกาหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑
(ถนนพหลโยธิ น ) ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ต ามแนวท างหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๑๑๐๗
บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ข ๗) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๓๗๐ เมตร
บรรจบกั บ ถนนไม่ ป รากฏชื่อ ไปทางทิ ศ ตะวัน ตกเฉี ย งเหนื อ ตามแนวถนนไม่ ป รากฏชื่ อ จนสุ ด ถนน
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๑๐๐ เมตร จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑
(ถนนพหลโยธิ น) ที่บริเวณทางหลวงชนบท ตก. ๔๐๔๙ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑
(ถนนพหลโยธิน)
๗. ถนนแบบ ช ขนาดเขตทาง ๖๐.๐๐ เมตร จานวน ๑ สาย ดังนี้
ถนนสาย ช เป็ น ถนนโครงการก าหนดให้ก่ อสร้างใหม่ เริ่ม ต้น จากทางหลวงแผ่น ดิ น
หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ที่บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๔ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๕๕๐ เมตร บรรจบกับ
ถนนสาย ก ๓ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ก ๓ บรรจบกับซอยอุดมสุข ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
ตามแนวถนนสาย ก ๓ ระยะประมาณ ๕๖๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ
๑,๒๑๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ก ๒ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ก ๒ บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย ก ๒ ระยะประมาณ ๕๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
และทิศตะวันตกเฉียงเหนื อ ระยะประมาณ ๑,๑๖๐ เมตร จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒
(ถนนจรดวิถีถ่อง) ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒ (ถนนจรดวิถีถ่อง) ตัดกับแนวเขต
ผั งเมื อ งรวมด้ านตะวัน ออก ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต้ ต ามแนวทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๑๒
(ถนนจรดวิถีถ่อง) ระยะประมาณ ๑๒๐ เมตร

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๒๓ ก

หนา้ ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่สมควรกาหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
ในท้องที่ตาบลไม้งาม ตาบลหนองบัวเหนือ ตาบลหัวเดียด ตาบลป่ามะม่วง ตาบลหนองหลวง ตาบลน้ารึม
ตาบลระแหง ตาบลแม่ท้อ ตาบลเชียงเงิน ตาบลวังหิน และตาบลหนองบัวใต้ อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทางในการพั ฒ นา และการด ารงรั ก ษาเมื อ งและบริ เ วณที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ ชนบท ในด้ า น
การใช้ ป ระโยชน์ ใ นทรั พ ย์ สิ น การคมนาคมและการขนส่ ง การสาธารณู ป โภค บริ ก ารสาธารณะและ
สภาพแวดล้ อ ม ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการผั ง เมื อ ง และโดยที่ ม าตรา ๒๖ วรรคหนึ่ ง
แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญญัติว่า การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระทาโดยกฎกระทรวง จึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

