เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๑๘ ก

หนา้ ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

กฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนสามง่าม จังหวัดพิจิตร
พ.ศ. ๒๕๖๒
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
และมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ ง แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารผั ง เมื อ ง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
โดยพระราชบัญญั ติการผั งเมือ ง (ฉบั บที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ รั ฐ มนตรีว่ าการกระทรวงมหาดไทย
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ ใช้บังคับผังเมืองรวม ในท้องที่ตาบลสามง่าม อาเภอสามง่าม จังหวัด พิจิตร
ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๒ การวางและจัดทาผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒ นา และการดารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและสภาพแวดล้อม
ในบริ เ วณแนวเขตตามข้ อ ๑ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การพั ฒ นาระบบเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ข้อ ๓ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้ มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้ประโยชน์
ที่ดิน โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับและสอดคล้องกับ
การขยายตัวของชุมชนในอนาคต รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมีสาระสาคัญ ดังต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนสามง่ามให้เป็นศูนย์กลางการบริหาร การปกครอง การพาณิชยกรรม
และการบริการในระดับอาเภอ
(๒) ส่งเสริมและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม และเกษตรกรรมให้สอดคล้องกับ
การขยายตัวของชุมชน โครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม และศักยภาพของพื้นที่ รวมทั้งแนวทางป้องกัน
ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่
(๓) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอ
และได้มาตรฐาน

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๑๘ ก

หนา้ ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

(๔) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการประหยัดพลังงานเพื่อลดปัญหา
สภาวะโลกร้อน
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 ๑.๑๒ ที่กาหนดไว้เป็นสีเหลือง ให้เป็น
ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
(๒) ที่ ดิ น ในบริเวณหมายเลข ๒.๑ และหมายเลข ๒.๒ ที่ ก าหนดไว้เป็นสี ส้ม ให้เป็น
ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง
(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓ ที่กาหนดไว้เป็นสีแดง ให้เป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรม
และที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔.๑ ถึงหมายเลข ๔.๒๑ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็น
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ ถึงหมายเลข ๕.๘ ที่กาหนดไว้เป็นสีขาวมีกรอบและ
เส้นทแยงสีเขียว ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๖.๑ ถึงหมายเลข ๖.๒๔ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน ให้เป็น
ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๗.๑ ถึงหมายเลข ๗.๘ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก ให้เป็น
ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา
(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๘.๑ ถึงหมายเลข ๘.๖ ที่กาหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน ให้เป็น
ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา
(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๙.๑ ถึงหมายเลข ๙.๑๒ ที่กาหนดไว้เป็นสีน้าเงิน ให้เป็น
ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ข้อ ๖ ที่ ดิ น ประเภทที่ อ ยู่ อ าศั ย หนาแน่ น น้ อ ย ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ การอยู่ อ าศั ย
สถาบัน ราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุ ก จ าพวกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน เว้ น แต่ โ รงงานตามประเภท ชนิ ด
และจาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๑๘ ก

หนา้ ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

(๒) คลังน้ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ามันเชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ ย งม้ า โค กระบื อ สุ ก ร แพะ แกะ ห่ า น เป็ ด ไก่ งู จระเข้ หรื อ สั ต ว์ ป่ า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๙) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้อ งแถวหรือตึกแถว เว้นแต่บริเวณ
หมายเลข ๑.๘ และหมายเลข ๑.๑๐
(๑๐) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด
(๑๑) สถานที่เก็บสินค้าซึ่งเป็นที่เก็บ พัก หรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของเพื่อประโยชน์ทางการค้า
หรืออุตสาหกรรม แต่ไม่รวมถึงการเก็บสินค้าหรือสิ่งของเพื่อรอการจาหน่าย ณ สถานที่นั้น
(๑๒) กาจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(๑๓) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า
(๑๔) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๕ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง
ไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร
ข้อ ๗ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
สถาบัน ราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุ ก จ าพวกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน เว้ น แต่ โ รงงานตามประเภท ชนิ ด
และจาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ามันเชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๑๘ ก
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(๔) เลี้ ย งม้ า โค กระบื อ สุ ก ร แพะ แกะ ห่ า น เป็ ด ไก่ งู จระเข้ หรื อ สั ต ว์ ป่ า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๗) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๘) สถานที่ เ ก็ บ สิ น ค้ า ซึ่ ง เป็ น ที่ เ ก็ บ พั ก หรื อ ขนถ่ า ยสิ น ค้ า หรื อ สิ่ ง ของเพื่ อ ประโยชน์
ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม แต่ไม่รวมถึงการเก็บสินค้าหรือสิ่งของเพื่อรอการจาหน่าย ณ สถานที่นั้น
(๙) กาจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(๑๐) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า
(๑๑) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๕ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง
ไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร
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 ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในเต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุ ก จ าพวกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน เว้ น แต่ โ รงงานตามประเภท ชนิ ด
และจาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ ามัน สถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม สถานีบริการน้ามันประเภท ก
สถานีบริการน้ามันประเภท ข สถานีบริการน้ามันประเภท ค ลักษณะที่สอง สถานีบริการน้ามัน
ประเภท จ ลักษณะที่สอง และสถานีบริการน้ามันประเภท ฉ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามัน
เชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ ย งม้ า โค กระบื อ สุ ก ร แพะ แกะ ห่ า น เป็ ด ไก่ งู จระเข้ หรื อ สั ต ว์ ป่ า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๗) กาจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(๘) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า
(๙) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๑๘ ก

หนา้ ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๕ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง
ไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร
ข้อ ๙ ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม
หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่
สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุ ก จ าพวกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน เว้ น แต่ โ รงงานตามประเภท ชนิ ด
และจาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ามันเชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๙) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(๑๐) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรืออาคารอยู่อาศัยรวม
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๕ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง
ไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร
การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิน ริ มฝั่ ง แม่น้ ายม ให้ มี ที่ ว่ า งตามแนวขนานริม ฝั่ งตามสภาพธรรมชาติ
ของแม่ น้ ายมไม่ น้ อ ยกว่ า ๑๒ เมตร เว้ น แต่ เ ป็ น การก่ อ สร้ า งเพื่ อ การคมนาคมและขนส่ ง ทางน้ า
หรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
สถาบัน ราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุ ก จ าพวกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน เว้ น แต่ โ รงงานตามประเภท ชนิ ด
และจาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๑๘ ก

หนา้ ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

(๒) คลังน้ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ามันเชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๙) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(๑๐) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๕ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง
ไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร
การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิน ริ มฝั่ ง แม่น้ ายม ให้ มี ที่ ว่ า งตามแนวขนานริม ฝั่ งตามสภาพธรรมชาติ
ของแม่ น้ ายมไม่ น้ อ ยกว่ า ๑๒ เมตร เว้ น แต่ เ ป็ น การก่ อ สร้ า งเพื่ อ การคมนาคมและขนส่ ง ทางน้ า
หรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๑๑ 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
การสาธารณูป โภคและสาธารณูปการ หรื อ สาธารณประโยชน์เ ท่า นั้น และห้า มใช้ป ระโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๒) การอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๓) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(๔) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ายมหรือแหล่งน้าสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ายมหรือแหล่งน้าสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้าหรือการสาธารณูปโภค

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๑๘ ก

หนา้ ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศาสนา การศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อกิจการของรัฐ กิจการเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์
เท่านั้น
ข้อ ๑๕ การใช้ประโยชน์ที่ดนิ ในบริเวณแนวถนนสาย ก ๑ และถนนสาย ก ๒ ตามแผนผัง
แสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวง ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น นอกจาก
กิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) การสร้างถนนหรือเกี่ยวข้องกับถนน และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
(๒) การสร้างรั้วหรือกาแพง
(๓) การเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน ๙ เมตร
หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่
ข้อ ๑๖ ให้ผู้มีหน้าที่และอานาจในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการ
ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖2
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

บัญชีทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนสามงาม จังหวัดพิจิตร
พ.ศ. ๒๕๖๒

ลําดับที่

๒

๔

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

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

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่ดินประเภท
ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย
โรงงานจําพวกที่
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โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๒) การถนอมสัตวน้ําโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลัน
หรือเหือดแหง
(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากสัตวน้ํา หนัง หรือไขมันสัตวน้ํา
(๕) การลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบดสัตวน้ํา
๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม และบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเขาไมได
(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไมโดยวิธีกวน ตากแหง ดอง หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง
๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การสี ฝด หรือขัดขาว
(๓) การปนหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช
(๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช
(๖) การปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชใหเปนเสน แวน หรือแทง
๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแปง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําขนมปงหรือขนมเคก
(๒) การทําขนมปงกรอบหรือขนมอบแหง
(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารจากแปงเปนเสน เม็ด หรือชิ้น
๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากออย บีช หญาหวาน หรือพืชอื่นที่ใหความหวาน
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําน้ําเชื่อม
(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของตนมะพราว ตนตาลโตนด หรือพืชอื่น ๆ ซึ่งมิใชออย
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๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําใบชาแหงหรือใบชาผง
(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
(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟ
(๑๑) การทําไอศกรีม
๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๖) การทําน้ํามันสลัด
(๗) การบดหรือปนเครื่องเทศ
(๘) การทําพริกปน พริกไทยปน หรือเครื่องแกง
๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด หรือยอยน้ําแข็ง
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๑๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตว อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําอาหารผสมหรืออาหารสําเร็จรูปสําหรับเลี้ยงสัตว
๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล น้ําอัดลม หรือน้ําแร
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําน้ําดื่ม
(๒) การทําเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล
๒๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาสูบ ยาอัด ยาเสน ยาเคี้ยว หรือยานัตถุ อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การอบใบยาสูบใหแหงหรือการรูดกานใบยาสูบ
(๓) การทํายาอัด ยาเสน ยาเสนปรุง หรือยาเคี้ยว
(๔) การทํายานัตถุ
๒๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากสิ่งทอซึ่งมิใชเครื่องนุงหม อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําผลิตภัณฑจากสิ่งทอเปนเครื่องใชในบาน
(๒) การทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใชถุงหรือกระสอบพลาสติก
(๓) การทําผลิตภัณฑจากผาใบ
(๔) การตบแตงหรือเย็บปกถักรอยสิ่งทอ
๒๔ โรงงานถักผา ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหมดวยดายหรือเสนใย หรือฟอกยอมสีหรือแตงสําเร็จผา
ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหมที่ถักดวยดายหรือเสนใย
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๒๕ โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมดวยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกใหเปนปุยซึ่งมิใชเสื่อหรือพรมที่ทําดวยยาง
หรือพลาสติกหรือพรมน้ํามัน
๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาขาย แห หรืออวน อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๑) การผลิตเชือก
(๒) การผลิต ประกอบ หรือซอมแซมตาขาย แห หรืออวน และรวมถึงชิ้นสวนหรืออุปกรณ
ของผลิตภัณฑดังกลาว
๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแตงกายซึ่งมิใชรองเทา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๑) การตัดหรือเย็บเครื่องนุงหม เข็มขัด ผาเช็ดหนา ผาพันคอ เนกไท หูกระตาย ปลอกแขน
ถุงมือ ถุงเทาจากผา หนังสัตว ขนสัตว หรือวัสดุอื่น
(๒) การทําหมวก
๓๓ โรงงานผลิตรองเทาหรือชิ้นสวนของรองเทาซึ่งมิไดทําจากไม ยางอบแข็ง ยางอัดเขารูป
หรือพลาสติกอัดเขารูป
๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะรอง หรือการแปรรูปไมดวยวิธีอื่นที่คลายคลึงกัน
(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหนาตาง บานหนาตาง บานประตู หรือสวนประกอบที่ทําดวยไม
ของอาคาร
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๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใชจากไมไผ หวาย ฟาง ออ กก หรือผักตบชวา
๓๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากไมหรือไมกอก อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๑) การทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใชจากไม และรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว
(๒) การทํารองเทา ชิ้นสวนของรองเทา หรือหุนรองเทาจากไม
(๓) การแกะสลักไม
(๔) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม
(๕) การทําผลิตภัณฑจากไมกอก
๓๗ โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากไม แกว ยาง หรืออโลหะอื่นซึ่งมิใช
เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากพลาสติกอัดเขารูป และรวมถึงชิ้นสวนของ
ผลิตภัณฑดังกลาว
๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
(๑) การพิมพ การทําแฟมเก็บเอกสาร การเย็บเลม ทําปก หรือตบแตงสิ่งพิมพ
(๒) การทําแมพิมพโลหะ
๔๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับปุย หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว (Pesticides)
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๒) การเก็บรักษาหรือแบงบรรจุปุย หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว
(๓) การบดดินหรือการเตรียมวัสดุอื่นเพื่อผสมทําปุย หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืช หรือสัตว
๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑเครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปนดินเผา หรือเครื่องดินเผา และรวมถึง
การเตรียมวัสดุเพื่อการดังกลาว
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๕๖ โรงงานผลิตอิฐ กระเบื้อง หรือทอสําหรับใชในการกอสรางเบาหลอมโลหะ กระเบื้องประดับ
(Architectural Terracotta) รองในเตาไฟ ทอหรือยอดปลองไฟ หรือวัตถุทนไฟจากดินเหนียว
๕๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๒) การลําเลียงซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอรดวยระบบสายพานลําเลียงหรือระบบทอลม
(๓) การผสมซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเขาดวยกัน
หรือการผสมซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
เขาดวยกับวัสดุอื่น
๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑอโลหะ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําผลิตภัณฑคอนกรีต ผลิตภัณฑคอนกรีตผสม ผลิตภัณฑยิปซัม หรือผลิตภัณฑปูนปลาสเตอร
๖๑ โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใชที่ทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลา
และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องมือหรือเครื่องใชดังกลาว
๖๒ โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารที่ทําจากโลหะ
หรือโลหะเปนสวนใหญ และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตง
ดังกลาว
๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะสําหรับใชในการกอสรางหรือติดตั้ง อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๒) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางอาคาร
๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําภาชนะบรรจุ
(๑๒) การตัด พับ หรือมวนโลหะ
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(๑๓) การกลึง เจาะ ควาน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป
โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องยนต เครื่องกังหัน และรวมถึงสวนประกอบ
หรืออุปกรณของเครื่องยนตหรือเครื่องกังหันดังกลาว
โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรสําหรับใชในการกสิกรรมหรือการเลี้ยงสัตว
และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องจักรดังกลาว
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 เครื่องอัดสําเนา
ซึ่งมิใชเครื่องอัดสําเนาดวยการถายภาพ และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว
โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศหรือกาซ เครื่องเปาลม
เครื่องปรับหรือถายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตูเย็นหรือเครื่องประกอบตูเย็น เครื่องขายสินคาอัตโนมัติ
เครื่องลาง ซัก ซักแหง หรือรีดผา เครื่องเย็บ เครื่องสงกําลังกล เครื่องยก ปนจั่น ลิฟต
บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร รถพวงสําหรับใชในการอุตสาหกรรม รถยกซอนของ (Stackers)
เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใชในการอุตสาหกรรมหรือสําหรับใชในบานแตผลิตภัณฑนั้นตองไมใช
พลังงานไฟฟา และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว
โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑที่ระบุไวในลําดับที่ ๗๐ เฉพาะ
ที่ใชไฟฟา เครื่องยนตไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟา หมอแปลงแรงไฟฟา เครื่องสับหรือบังคับไฟฟา
เครื่องใชสําหรับแผงไฟฟา เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟา เครื่องสงหรือจําหนายไฟฟา เครื่องสําหรับใชบังคับไฟฟา
หรือเครื่องเชื่อมไฟฟา
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๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน เครื่องกระจายเสียง
หรือบันทึกเสียง เครื่องเลนแผนเสียง เครื่องบันทึกคําบอก เครื่องบันทึกเสียงดวยเทป เครื่องเลนหรือ
เครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน) แผนเสียง เทปแมเหล็กที่ไดบันทึกเสียงแลว เครื่องโทรศัพทหรือ
โทรเลขชนิดมีสายหรือไมมีสาย เครื่องสงวิทยุ เครื่องสงโทรทัศน เครื่องรับสงสัญญาณหรือจับสัญญาณ
เครื่องเรดาร ผลิตภัณฑที่เปนตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวของ (Semi - Conductor or Related
Sensitive Semi - Conductor Devices) คาปาซิเตอรหรือคอนเดนเซอรอิเล็กทรอนิกสชนิดคงที่หรือ
เปลี่ยนแปลงได (Fixed or Variable Electronic Capacitors or Condensers) เครื่องหรือ
หลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย และรวมถึงการผลิต
อุปกรณหรือชิ้นสวนสําหรับใชกับเครื่องอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
๗๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๒) การทําชิ้นสวนพิเศษสําหรับเรือหรือเครื่องยนตเรือ
๗๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับรถยนตหรือรถพวง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การสราง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนตหรือรถพวง
(๒) การทําชิ้นสวนพิเศษหรืออุปกรณสําหรับรถยนตหรือรถพวง
๗๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การสราง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพจักรยานยนต จักรยานสามลอ
หรือจักรยานสองลอ
(๒) การทําชิ้นสวนพิเศษหรืออุปกรณสําหรับจักรยานยนต จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ
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๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมลอเลื่อนที่ขับเคลื่อนดวยแรงคนหรือสัตวซึ่งมิใช
จักรยาน และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว
๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณี อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําเครื่องประดับโดยใชเพชร พลอย ไขมุก ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี
(๒) การทําเครื่องใชดวยทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหลทอง หรือโลหะที่มีคา
(๓) การตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี
(๕) การทําดวงตราหรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณหรือเหรียญอื่น
๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเลน เครื่องมือ หรือเครื่องใชที่มิไดระบุไวในลําดับอื่น
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําเครื่องเลน
(๒) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ
(๓) การทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง
(๔) การทํารม ไมถือขนนก ดอกไมเทียม ซิป กระดุม ไมกวาด แปรง ตะเกียง โปะตะเกียงหรือไฟฟา
กลองสูบยาหรือกลองบุหรี่ กนกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก
(๕) การทําปาย ตรา เครื่องหมาย ปายติดของ หรือเครื่องโฆษณาสินคา ตราโลหะหรือยาง
แมพิมพลายฉลุ (Stencils)
(๖) การทําแหคลุมผม ชองผม หรือผมปลอม

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได
ได
ได

ได

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่ดินประเภท
ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได

ชนบทและ
เกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได
ได
ได

ได
ได
ได

ได
ได
ได

ได
ได
ได

ได
ได
ได

ได
ได
ได
ได

ได

ได
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

ได

ได

ได

ได

ได

ได
ได
ได

ได
ได
ได

อนุรักษชนบทและ
เกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได
ได
ได

๑๑

ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๘๘ โรงงานผลิตพลังงานไฟฟาอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย ยกเวนที่ติดตั้งบนหลังคา ดาดฟา หรือสวนหนึ่ง
สวนใดบนอาคาร ซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือใชสอยไดโดยมีขนาดกําลังการผลิตติดตั้งสูงสุดรวมกัน
ของแผงเซลลแสงอาทิตยไมเกิน ๑,๐๐๐ กิโลวัตต
๙๐ โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําใหบริสุทธิ์ หรือจําหนายน้ําไปยังอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม
๙๑ โรงงานบรรจุสินคาในภาชนะโดยไมมีการผลิต อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การบรรจุสินคาทั่วไป
(๒) การบรรจุกาซ แตไมรวมถึงการบรรจุกาซที่เปนน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายวาดวยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง
๙๒ โรงงานหองเย็น
๙๓ โรงงานซอมรองเทาหรือเครื่องหนัง
๙๔ โรงงานซอมเครื่องมือไฟฟาหรือเครื่องใชไฟฟาสําหรับใชในบานหรือใชประจําตัว
๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต รถพวง จักรยานสามลอ
จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของยานดังกลาว อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การซอมแซมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตหรือสวนประกอบของยานดังกลาว
(๒) การซอมแซมรถพวง จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของยานดังกลาว
(๓) การพนสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต
(๔) การลางหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต
๙๖ โรงงานซอมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําดวยเพชร พลอย ทองคํา ทองขาว เงิน
นาก หรืออัญมณี

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่ดินประเภท
ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ชนบทและ
เกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

อนุรักษชนบทและ
เกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได

ได

ได
ได

ได
ได
ได

ได

ได

ได

ได
ได

ได

ได

ได
ได
ได

ได
ได
ได

ได

ได

ได
ได
ได

ได

ได
ได
ได
ได

ได

ได

ได
ได

ได
ได
ได
ได
ได

ได
ได
ได
ได
ได

๑๒

ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๙๗ โรงงานซอมผลิตภัณฑที่มิไดระบุการซอมไวในลําดับใด
๙๘ โรงงานซักรีด ซักแหง ซักฟอก รีด อัด หรือยอมผา เครื่องนุงหม พรม หรือขนสัตว
๑๐๗ โรงงานผลิตแผนซีดี (ผลิตภัณฑที่ใชสําหรับบันทึกขอมูล เสียง หรือภาพในรูปของอิเล็กทรอนิกส
และสามารถอานไดโดยใชเครื่องมือที่อาศัยแหลงแสงที่มีกําลังสูง เชน แสงเลเซอร) แผนเสียง
แถบบันทึกภาพ แถบบันทึกเสียง และแถบบันทึกภาพและเสียง ทั้งนี้ ไมวาจะอยูในรูปของผลิตภัณฑ
ที่ไดมีการบันทึกขอมูลไวแลว หรือมีการบันทึกซ้ําไดอีกหรือยังมิไดมีการบันทึกขอมูล

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได

หมายเหตุ ลําดับที่
หมายถึง ลําดับที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
ได
หมายถึง สามารถประกอบกิจการโรงงานไดภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยโรงงาน
โรงงานจําพวกที่ หมายถึง จําพวกโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได

ที่ดินประเภท
ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได
ได
ได

ชนบทและ
เกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได
ได
ได
ได
ได
ได
ได

อนุรักษชนบทและ
เกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได

รายการประกอบแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภทท้ายกฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนสามง่าม จังหวัดพิจิตร
พ.ศ. ๒๕๖๒
การใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท
ท้ายกฎกระทรวง ตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๕ คือ
๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๑๒ ที่กําหนดไว้เป็นสีเหลือง ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย มีรายการดังต่อไปนี้
๑.๑ ด้านเหนือ
จดถนนริมยมสามพัฒนา ซอย ๔ ฟากใต้ และถนน
ริมยมสามพัฒนา ซอย ๕ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนพินิจพัฒนา - สวนรัก - บ้านไร่ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนริมยมสามพัฒนา ซอย ๖ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงชนบท พจ. ๓๐๒๗ ฟากตะวันออก
๑.๒ ด้านเหนือ
จดถนนริมยมสามพัฒนา ซอย ๖ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนพินิจพัฒนา - สวนรัก - บ้านไร่ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนหลวงพ่อขาวพัฒนา ซอย ๓ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงชนบท พจ. ๓๐๒๗ ฟากตะวันออก
๑.๓ ด้านเหนือ
จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๓๑๒
ฟากตะวัน ตก ที่จุด ซึ่งอยู่ห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงแผ่นดิ นหมายเลข ๑๓๑๒
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๓๑๒ เป็นระยะ ๘๔๐ เมตร
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๓๑๒ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอสามง่าม ถนนไม่ปรากฏชื่อ
ฟากเหนือ ที่ว่าการอําเภอสามง่าม สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอสามง่าม สํานักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร
สาขาสามง่าม และสถานีตํารวจภูธรสามง่าม
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝั่งแม่น้ํายม ฝั่งตะวันออก
๑.๔ ด้านเหนือ
จดถนนหลวงพ่อขาวพัฒนา ซอย ๔ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนพินิจพัฒนา - สวนรัก - บ้านไร่ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดคลองหนองงู ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงชนบท พจ. ๓๐๒๗ ฟากตะวันออก

๒
๑.๕ ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก
๑.๖ ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก
๑.๗ ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก
๑.๘ ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก
๑.๙ ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
และโรงเรียนวัดรายชะโด
ด้านใต้
ด้านตะวันตก
๑.๑๐ ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
หมายเลข ๑๑๕
ด้านตะวันตก
๑.๑๑ ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดคลองหนองงู ฝั่งใต้
จดคลองบ้านไร่ ฝั่งตะวันตก
จดถนนสาย ก ๑ ฟากเหนือ
จดทางหลวงชนบท พจ. ๓๐๒๗ ฟากตะวันออก
จดคลองหนองงู ฝั่งใต้
จดถนนพินิจพัฒนา - สวนรัก - บ้านไร่ ฟากตะวันตก
จดตลาดเทศบาลตําบลสามง่าม
จดคลองบ้านไร่ ฝั่งตะวันออก
จดทางหลวงชนบท พจ. ๓๐๒๗ ฟากใต้
จดถนนสาย ก ๑ ฟากใต้
จดคลองบ้านไร่ ฝั่งเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๕ ฟากตะวันออก
จดคลองบ้านไร่ ฝั่งใต้
จดการประปาเทศบาลตําบลสามง่าม
จดถนนบ้านไร่เรือนขวัญ ๑ ฟากเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๕ ฟากตะวันออก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๕ ฟากใต้
จดถนนวั ด รายชะโด ฟากตะวั น ตก วั ด รายชะโด
จดถนนสาย ก ๒ ฟากเหนือ
จดถนนสายบ้านรายชะโด - บ้านปากคลอง ฟากตะวันออก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๕ ฟากใต้
จดถนนสายบ้านรายชะโด - บ้านปากคลอง ฟากตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
จดถนนบ้านไร่เรือนขวัญ ๑ ฟากตะวันออก
จดถนนสาย ก ๒ ฟากใต้
จดถนนวัดรายชะโด ฟากตะวันตก
จดถนนวัดรายชะโด ซอย ๗ ฟากเหนือ
จดถนนวัดรายชะโด ซอย ๘ ฟากตะวันออก

๓
๑.๑๒ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ก ๒ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนวัดรายชะโด ซอย ๘ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนวัดรายชะโด ซอย ๗ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสายบ้านรายชะโด - บ้านปากคลอง ฟากตะวันออก
๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒.๑ และหมายเลข ๒.๒ ที่กําหนดไว้เป็นสีส้ม ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง มีรายการดังต่อไปนี้
๒.๑ ด้านเหนือ
จดถนนพินิจพัฒนา - สวนรัก - บ้านไร่ ฟากตะวันออก
ด้านตะวันออก
จดถนนหลวงพ่อ ขาวพัฒ นา ซอย ๙ ฟากตะวั น ตก
และโรงเรียนอนุบาลสามง่าม
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๕ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ก ๑ ฟากตะวันออก
๒.๒ ด้านเหนือ
จดถนนพินิจพัฒนา - สวนรัก - บ้านไร่ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนสวนรักพัฒนา ซอย ๙ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๕ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๕ ฟากเหนือ
๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓ ที่กําหนดไว้เป็นสีแดง ให้เป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรม
และที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก มีรายการดังต่อไปนี้
ด้านเหนือ
จดถนนพินิจพัฒนา - สวนรัก - บ้านไร่ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนสาย ก ๑ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๑๑๕ ฟากเหนื อ
และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ด้านตะวันตก
จดถนนสวนรักพัฒนา ซอย ๙ ฟากตะวันออก
๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔.๑ ถึงหมายเลข ๔.๒๑ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม มีรายการดังต่อไปนี้
๔.๑ ด้านเหนือ
จดเขตผั ง เมื อ งรวมด้ า นเหนื อ ซึ่ ง เป็ น เส้ น แบ่ ง เขต
การปกครองระหว่างตําบลสามง่ามกับตําบลกําแพงดิน
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงชนบท พจ. ๓๐๒๗ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนวังแดง - โนนป่าแดง ฟากเหนือ

๔
ด้านตะวันตก
จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต
การปกครองระหว่างอําเภอสามง่ามกับอําเภอวชิรบารมี
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๖.๑ และหมายเลข ๖.๒ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน
๔.๒ ด้านเหนือ
จดเขตผั ง เมื อ งรวมด้ า นเหนื อ ซึ่ ง เป็ น เส้ น แบ่ ง เขต
การปกครองระหว่างตําบลสามง่ามกับตําบลกําแพงดิน
ด้านตะวันออก
จดแม่น้ํายม ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดทางหลวงชนบท พจ. ๐๐๖ ฟากเหนือ และหนองสนุนเหนือ
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงชนบท พจ. ๓๐๒๗ ฟากตะวันออก
๔.๓ ด้านเหนือ
จดเขตผั ง เมื อ งรวมด้ า นเหนื อ ซึ่ ง เป็ น เส้ น แบ่ ง เขต
การปกครองระหว่างตําบลสามง่ามกับตําบลกําแพงดิน
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๓๑๒ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดทางหลวงชนบท พจ. ๐๐๖ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดแม่น้ํายม ฝั่งตะวันออก
๔.๔ ด้านเหนือ
จดถนนวังแดง - โนนป่าแดง ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงชนบท พจ. ๓๐๒๗ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสามง่าม - หลังถนน ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต
การปกครองระหว่างอําเภอสามง่ามกับอําเภอวชิรบารมี
๔.๕ ด้านเหนือ
จดทางหลวงชนบท พจ. ๐๐๖ ฟากใต้ และหนองสนุนใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนพินิจพัฒนา - สวนรัก - บ้านไร่ ฟากตะวันตก
และแม่น้ํายม ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนริ ม ยมสามพั ฒ นา ซอย ๕ ฟากเหนื อ
และถนนริมยมสามพัฒนาซอย ๔ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงชนบท พจ. ๓๐๒๗ ฟากตะวันออก
๔.๖ ด้านเหนือ
จดทางหลวงชนบท พจ. ๐๐๖ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๓๑๒ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๓๑๒
ฟากตะวัน ตก ที่จุด ซึ่งอยู่ห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงแผ่นดิ นหมายเลข ๑๓๑๒
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๓๑๒ เป็นระยะ ๘๔๐ เมตร
จดแม่น้ํายม ฝั่งตะวันออก โรงเรียนวังแดง และวัดวังแดง
ด้านตะวันตก

๕
๔.๗ ด้านเหนือ
จดถนนสามง่าม - หลังถนน ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงชนบท พจ. ๓๐๒๗ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๕ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต
การปกครองระหว่างอําเภอสามง่ามกับอําเภอวชิรบารมี
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๖.๘ และหมายเลข ๖.๑๑ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน
๔.๘ ด้านเหนือ
จดถนนพินิจพัฒนา - สวนรัก - บ้านไร่ ฟากตะวันออก
ด้านตะวันออก
จดแม่น้ํายม ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๕ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนหลวงพ่อขาวพัฒนา ซอย ๙ ฟากตะวันออก
๔.๙ ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๕ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนบ้านไร่เรือนขวัญ ๑ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนบ้านไร่เรือนขวัญ ๑ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต
การปกครองระหว่างอําเภอสามง่ามกับอําเภอวชิรบารมี
๔.๑๐ ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๕ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนบ้านรายชะโด ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนบ้านรายชะโด ซอย ๔ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดแม่น้ํายม ฝั่งตะวันออก
๔.๑๑ ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๕ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดแม่น้ํายม ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนวัดรายชะโด ฟากตะวันออก
ด้านตะวันตก
จดถนนวัดรายชะโด ฟากตะวันออก
๔.๑๒ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑๑๕
ด้านตะวันออก
จดถนนสายบ้านรายชะโด - บ้านปากคลอง ฟากตะวันตก
และถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดคลองหนองไผ่ ฝั่งเหนือ

๖
ด้านตะวันตก
จดคลองบ้ า นไร่ ฝั่ง ตะวั น ออก วั ดบ้ านไร่ โรงเรี ย น
สามง่ามธนูปถัมภ์ โรงเรียนวัดบ้านไร่ และถนนบ้านไร่เรือนขวัญ ๑ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๖.๑๓ และหมายเลข ๖.๑๖ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน
๔.๑๓ ด้านเหนือ
จดถนนบ้านไร่เรือนขวัญ ๑ ฟากใต้
จดคลองบ้านไร่ ฝั่งตะวันตก และคลองวัวน้ําใส ฝั่งตะวันตก
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
จดคลองบ้านนา ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดคลองไชยอ ฝั่ ง ตะวั น ออก และเขตผั ง เมื อ งรวม
ด้านตะวันตก ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอําเภอสามง่ามกับอําเภอวชิรบารมี
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๖.๑๙ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน
๔.๑๔ ด้านเหนือ
จดถนนวัดรายชะโด ซอย ๗ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดแม่น้ํายม ฝั่งตะวันตก และถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้
ด้านใต้
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสายบ้านรายชะโด - บ้านปากคลอง ฟากตะวันออก
๔.๑๕ ด้านเหนือ
จดถนนบ้านรายชะโด ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนเลียบคลองชลประทาน ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเขตผั ง เมื อ งรวมด้ า นใต้ ซึ่ ง เป็ น เส้ น แบ่ ง เขต
การปกครองระหว่างตําบลสามง่ามกับตําบลรังนก
ด้านตะวันตก
จดแม่น้ํายม ฝั่งตะวันออก
๔.๑๖ ด้านเหนือ
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบลสามง่าม ถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ และโรงเรียนบ้านวังลูกช้าง
ด้านตะวันออก
จดแม่น้ํายม ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดเขตผั ง เมื อ งรวมด้ า นใต้ ซึ่ ง เป็ น เส้ น แบ่ ง เขต
การปกครองระหว่างตําบลสามง่ามกับตําบลรักนก
ด้านตะวันตก
จดถนนสายบ้านรายชะโด - บ้านปากคลอง ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๗.๘ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก และบริเวณ
หมายเลข ๘.๕ ที่กําหนดไว้เป็นสีเทา
๔.๑๗ ด้านเหนือ
จดถนนสายบ้านรายชะโด - บ้านปากคลอง ฟากตะวันตก
ด้านตะวันออก
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ

๗
ด้านตะวันตก
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๖.๑๗ หมายเลข ๖.๑๘ และหมายเลข ๖.๒๐
ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน
๔.๑๘ ด้านเหนือ
จดคลองวัวน้ําใส ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก
จดคลองหนองไผ่ ฝั่งใต้
ด้านใต้
จดคลองวังหว้า ฝั่งตะวันตก และคลองตาแป้น ฝั่งเหนือ
จดคลองวัวน้ําใส ฝั่งตะวันออก
ด้านตะวันตก
๔.๑๙ ด้านเหนือ
จดคลองวังหว้า ฝั่งใต้ และคลองหนองไผ่ ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก
จดคลองหนองไผ่ ฝั่ ง ตะวั น ตก สํ า นั ก สงฆ์ ห นองไผ่
และถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้
ด้านใต้
จดเขตผั ง เมื อ งรวมด้ า นใต้ ซึ่ ง เป็ น เส้ น แบ่ ง เขต
การปกครองระหว่างตําบลสามง่ามกับตําบลรังนก
ด้านตะวันตก
จดคลองวังหว้า ฝั่งตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๖.๒๓ และหมายเลข ๖.๒๔ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน
๔.๒๐ ด้านเหนือ
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
ด้านตะวันออก
จดถนนสายบ้านรายชะโด - บ้านปากคลอง ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเขตผั ง เมื อ งรวมด้ า นใต้ ซึ่ ง เป็ น เส้ น แบ่ ง เขต
การปกครองระหว่างตําบลสามง่ามกับตําบลรังนก
จดคลองหนองไผ่ ฝั่งตะวันออก
ด้านตะวันตก
๔.๒๑ ด้านเหนือ
จดคลองบ้านนา ฝั่งใต้ และคลองตาแป้น ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก
จดคลองวังหว้า ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดเขตผั ง เมื อ งรวมด้ า นใต้ ซึ่ ง เป็ น เส้ น แบ่ ง เขต
การปกครองระหว่างตําบลสามง่ามกับตําบลรังนก
ด้านตะวันตก
จดคลองไชยอ ฝั่งตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๖.๒๑ และหมายเลข ๖.๒๒ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน
๕. ที่ ดิ น ในบริ เ วณหมายเลข ๕.๑ ถึ ง หมายเลข ๕.๘ ที่ กํ า หนดไว้ เ ป็ น สี ข าวมี ก รอบ
และเส้นทแยงสีเขียว ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม มีรายการดังต่อไปนี้
๕.๑ ด้านเหนือ
จดเขตผั ง เมื อ งรวมด้ า นเหนื อ ซึ่ ง เป็ น เส้ น แบ่ ง เขต
การปกครองระหว่างตําบลสามง่ามกับตําบลกําแพงดิน

๘
ด้านตะวันออก
จดเขตผั ง เมื อ งรวมด้ า นเหนื อ ซึ่ ง เป็ น เส้ น แบ่ ง เขต
การปกครองระหว่างจังหวัดพิจิตรกับจังหวัดพิษณุโลก
ด้านใต้
จดถนนวังแดง - สนามคลี ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๓๑๒ ฟากตะวันออก
๕.๒ ด้านเหนือ
จดถนนวังแดง - สนามคลี ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต
การปกครองระหว่างอําเภอสามง่ามกับอําเภอเมืองพิจิตร
ด้านใต้
จดคลองส่งน้ํา ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๕ ฟากตะวันออก
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๓๑๒ ฟากตะวันออก โรงพยาบาลอําเภอสามง่าม สํานักงานเกษตร
อําเภอสามง่าม สํานักงานเทศบาลตําบลสามง่าม (หลังใหม่) และวัดวังแดง
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๖.๕ หมายเลข ๖.๖ หมายเลข ๖.๙ หมายเลข ๖.๑๐
และหมายเลข ๖.๑๒ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน
๕.๓ ด้านเหนือ
จดคลองส่งน้ํา ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก
จดคลองส่งน้ํา ฝั่งใต้และฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๕ ฟากตะวันออก
๕.๔ ด้านเหนือ
จดเขตผั ง เมื อ งรวมด้ า นเหนื อ ซึ่ ง เป็ น เส้ น แบ่ ง เขต
การปกครองระหว่างอําเภอสามง่ามกับอําเภอเมืองพิจิตร
ด้านตะวันออก
จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต
การปกครองระหว่างอําเภอสามง่ามกับอําเภอเมืองพิจิตร
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๕ ฟากตะวันออก
ด้านตะวันตก
จดคลองส่งน้ํา ฟากตะวันออก
๕.๕ ด้านเหนือ
จดที่ ว่ า การอํ า เภอสามง่ า ม สํ า นั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชน
อําเภอสามง่าม สํานักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร สาขาสามง่าม สถานีตํารวจภูธรสามง่าม และทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑๓๑๒ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดสหกรณ์การเกษตรสามง่าม จํากัด ที่ทําการไปรษณีย์
สามง่าม ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๕ ฟากตะวันตก และวิทยาลัยการเกษตรกรรมอําเภอสามง่าม
จดถนนบ้านรายชะโด ซอย ๕ ฟากเหนือ
ด้านใต้
ด้านตะวันตก
จดถนนบ้ า นรายชะโด ซอย ๔ ฟากตะวั น ออก
และถนนบ้านรายชะโด ฟากตะวันออก

๙
๕.๖ ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่น ดินหมายเลข ๑๑๕ ฟากตะวัน ตก
และองค์การบริหารส่วนตําบลสามง่าม
ด้านตะวันออก
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนเลียบคลองชลประทาน ฝั่งตะวันออก
ด้านตะวันตก
จดวิทยาลัยการเกษตรกรรมอําเภอสามง่าม
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๖.๑๔ และหมายเลข ๖.๑๕ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๕.๗ ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่น ดินหมายเลข ๑๑๕ ฟากตะวัน ตก
และคลองส่งน้ํา ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดเขตผั ง เมื อ งรวมด้ า นใต้ ซึ่ ง เป็ น เส้ น แบ่ ง เขต
การปกครองระหว่างตําบลสามง่ามกับตําบลรังนก
ด้านตะวันตก
จดถนนเลียบคลองชลประทาน ฝั่งตะวันออก
๕.๘ ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๕ ฟากตะวันตก
จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต
ด้านตะวันออก
การปกครองระหว่างอําเภอสามง่ามกับอําเภอเมืองพิจิตร
ด้านใต้
จดเขตผั ง เมื อ งรวมด้ า นใต้ ซึ่ ง เป็ น เส้ น แบ่ ง เขต
การปกครองระหว่างตําบลสามง่ามกับตําบลรังนก
ด้านตะวันตก
จดคลองส่งน้ํา ฝั่งตะวันออก
๖. ที่ ดิ น ในบริ เ วณหมายเลข ๖.๑ ถึ ง หมายเลข ๖.๒๔ ที่ กํ า หนดไว้ เ ป็ น สี เ ขี ย วอ่ อ น
ให้เป็นที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีรายการดังต่อไปนี้
๖.๑ หนองแม่สีไฟใหญ่
๖.๒ หนองปลิง
๖.๓ หนองสนุนเหนือ
๖.๔ หนองสนุนใต้
๖.๕ หนองยาว
๖.๖ หนองกลม
๖.๗ ด้านเหนือ
จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๓๑๒
ฟากตะวัน ตก ที่จุด ซึ่งอยู่ห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงแผ่นดิ นหมายเลข ๑๓๑๒
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๓๑๒ เป็นระยะ ๘๔๐ เมตร

๑๐
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝั่งแม่น้ํายม ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดที่ ว่ า การอํ า เภอสามง่ า ม สํ า นั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชน
อําเภอสามง่าม สํานักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร สาขาสามง่าม และสถานีตํารวจภูธรสามง่าม
ด้านตะวันตก
จดแม่น้ํายม ฝั่งตะวันออก
๖.๘ หนองทอง
๖.๙ หนองตายอด
๖.๑๐ หนองเล็ก
๖.๑๑ หนองกระทู้
๖.๑๒ หนองอ้ายรอบใหญ่
๖.๑๓ หนองตอน
๖.๑๔ หนองไอ้ร่มเล็ก
๖.๑๕ หนองไอ้ร่มใหญ่
๖.๑๖ หนองใหญ่
๖.๑๗ หนองผักเสี้ยน
๖.๑๘ หนองพังพวย
๖.๑๙ หนองพังพวย
๖.๒๐ หนองบอน
๖.๒๑ หนองกลางดง
๖.๒๒ หนองกระทิง
๖.๒๓ หนองจิก
๖.๒๔ หนองสนุ่น
๗. ที่ ดิ น ในบริ เ วณหมายเลข ๗.๑ ถึ ง หมายเลข ๗.๘ ที่ กํ า หนดไว้ เ ป็ น สี เ ขี ย วมะกอก
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา มีรายการดังต่อไปนี้
๗.๑ โรงเรียนวังแดง
๗.๒ โรงเรียนอนุบาลสามง่าม
๗.๓ โรงเรียนวัดรายชะโด
๗.๔ วิทยาลัยการเกษตรกรรมอําเภอสามง่าม
๗.๕ โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์

๑๑
๗.๖ โรงเรียนวัดบ้านไร่
๗.๗ โรงเรียนบ้านวังลูกช้าง
๗.๘ โรงเรียนวัดใหม่ราษฎ์บํารุง
๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๘.๑ ถึงหมายเลข ๘.๖ ที่กําหนดไว้เป็นสีเทา ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันศาสนา มีรายการดังต่อไปนี้
๘.๑ วัดวังแดง
๘.๒ วัดสามง่าม
๘.๓ วัดรายชะโด
๘.๔ วัดบ้านไร่
๘.๕ วัดใหม่ราษฎ์บํารุง
๘.๖ สํานักสงฆ์หนองไผ่
๙. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๙.๑ ถึงหมายเลข ๙.๑๒ ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มีรายการดังต่อไปนี้
๙.๑ สํานักงานเทศบาลตําบลสามง่าม (หลังใหม่)
๙.๒ สํานักงานเกษตรอําเภอสามง่าม
๙.๓ โรงพยาบาลอําเภอสามง่าม
๙.๔ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสามง่าม
๙.๕ ที่ว่าการอําเภอสามง่าม สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอสามง่าม สํานักงานที่ดิน
จังหวัดพิจิตร สาขาสามง่าม และสถานีตํารวจภูธรสามง่าม
๙.๖ ตลาดเทศบาลตําบลสามง่าม
๙.๗ การประปาเทศบาลตําบลสามง่าม
๙.๘ สหกรณ์การเกษตรสามง่าม จํากัด
๙.๙ ที่ทําการไปรษณีย์สามง่าม
๙.๑๐ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
๙.๑๑ องค์การบริหารส่วนตําบลสามง่าม
๙.๑๒ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลสามง่าม

รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนสามง่าม จังหวัดพิจิตร
พ.ศ. ๒๕๖๒
ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง แบ่งเป็น ๑ ขนาด คือ
ถนนแบบ ก ขนาดเขตทาง ๑๒.๐๐ เมตร จํานวน ๒ สาย ดังนี้
ถนนสาย ก ๑ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนบ้านสามง่าม - ตลาดสามง่าม
และถนนสวนรักพัฒนา ซอย ๗ เริ่มต้นจากทางหลวงชนบท พจ. ๓๐๒๗ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
ตามแนวถนนบ้านสามง่าม - ตลาดสามง่าม บรรจบกับถนนพินิจพัฒนา - สวนรัก - บ้านไร่ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนสวนรักพัฒนา ซอย ๗ จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๕
ถนนสาย ก ๒ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนวัดรายชะโด ซอย ๔ เริ่มต้นจาก
ถนนสายบ้านรายชะโด - บ้านปากคลอง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนวัดรายชะโด ซอย ๔
บรรจบกับถนนวัดรายชะโด ซอย ๘ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนวัดรายชะโด ซอย ๔
จนบรรจบกับถนนบ้านรายชะโด ซอย ๔

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๑๘ ก

หนา้ ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่สมควรกาหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
ในท้องที่ตาบลสามง่าม อาเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒ นา และการดารง
รักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง
การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและสภาพแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง
และโดยที่ ม าตรา ๒๖ วรรคหนึ่ ง แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารผั ง เมื อ ง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
โดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญญัติว่า การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระทา
โดยกฎกระทรวง จึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

