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กฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย
พ.ศ. ๒๕๕๙
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และ
มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ ง แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารผั ง เมื อ ง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ในท้องที่ตําบลวัดเกาะ ตําบลสามเรือน ตําบลบ้านนา
ตําบลคลองตาล ตําบลวังลึก ตําบลวังทอง และตําบลเกาะตาเลี้ยง อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย
ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๒ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนา และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อมในบริเวณแนวเขต
ตามข้อ ๑ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ข้อ ๓ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้ มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน
โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริ การสาธารณะให้มีประสิ ทธิ ภาพ สามารถรองรับ และสอดคล้อ งกั บ
การขยายตัวของชุมชนในอนาคต รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมีสาระสําคัญ ดังต่อไปนี้
(๑) ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาชุ ม ชนศรี สํ า โรงให้ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางการบริ ห าร การปกครอง และ
การบริการสาธารณะของอําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย
(๒) ส่ ง เสริ ม ให้ ก ารบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน้ํ า อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เป็ น ธรรม และมี
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
(๓) ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่สําคัญของจังหวัดสุโขทัย
(๔) พัฒนาการบริการทางสังคม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอและได้มาตรฐาน
(๕) ส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
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ข้อ ๔ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง และรายการประกอบ
แผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๕ การใช้ป ระโยชน์ที่ ดิน ตามแผนผั งกํ าหนดการใช้ ประโยชน์ที่ ดิน ตามที่ไ ด้จํ าแนก
ประเภทท้ายกฎกระทรวงนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๑๖ ที่กําหนดไว้เป็นสีเหลือง ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒.๑ ถึงหมายเลข ๒.๘ ที่กําหนดไว้เป็นสีส้ม ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง
(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึงหมายเลข ๓.๗ ที่กําหนดไว้เป็นสีแดง ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔.๑ ถึงหมายเลข ๔.๑๙ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ และหมายเลข ๕.๒ ที่กําหนดไว้เป็นสีขาวมีกรอบและ
เส้นทแยงสีเขียว ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๖.๑ ถึงหมายเลข ๖.๑๒ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๗.๑ ถึงหมายเลข ๗.๒๑ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา
(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๘.๑ ถึงหมายเลข ๘.๒๑ ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันศาสนา
(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๙.๑ ถึงหมายเลข ๙.๒๔ ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ 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
สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น
ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และ
จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อการจําหน่าย
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(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(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) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๗) สถานที่เก็บสินค้าซึ่งเป็นที่เก็บพักหรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของเพื่อประโยชน์ทางการค้า
หรืออุตสาหกรรม แต่ไม่รวมถึงการเก็บสินค้าหรือสิ่งของเพื่อรอการจําหน่าย ณ สถานที่นั้น
(๘) กําจัดมูลฝอย
(๙) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า
(๑๐) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ํา ลําคลอง หรือแหล่งน้ําสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา ลําคลอง หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๗ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และ
จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อการจําหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ ย งม้ า โค กระบื อ สุ ก ร แพะ แกะ ห่ า น เป็ ด ไก่ งู จระเข้ หรื อ สั ต ว์ ป่ า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๖) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๗) สถานที่เก็บสินค้าซึ่งเป็นที่เก็บพักหรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของเพื่อประโยชน์ทางการค้า
หรืออุตสาหกรรม แต่ไม่รวมถึงการเก็บสินค้าหรือสิ่งของเพื่อรอการจําหน่าย ณ สถานที่นั้น
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(๘) กําจัดมูลฝอย
(๙) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า
(๑๐) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ํา ลําคลอง หรือแหล่งน้ําสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา ลําคลอง หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
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
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และ
จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้
(๒) คลังน้ํามัน สถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม สถานีบริการน้ํามันประเภท ก
สถานีบริการน้ํามันประเภท ข สถานีบริการน้ํามันประเภท ค ลักษณะที่สอง สถานีบริการน้ํามัน
ประเภท จ ลักษณะที่สอง และสถานีบริการน้ํามันประเภท ฉ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
เพื่อการจําหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(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) กําจัดมูลฝอย
(๗) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า
(๘) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ํา ลําคลอง หรือแหล่งน้ําสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา ลําคลอง หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๙ ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม
หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
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ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และ
จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อการจําหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๙) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(๑๐) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรือหอพัก
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ํา ลําคลอง หรือแหล่งน้ําสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา ลําคลอง หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ํา การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
(๒) คลังน้ํามัน สถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม สถานีบริการน้ํามันประเภท ก
สถานีบริการน้ํามันประเภท ข สถานีบริการน้ํามันประเภท ค ลักษณะที่สอง สถานีบริการน้ํามัน
ประเภท จ ลักษณะที่สอง และสถานีบริการน้ํามันประเภท ฉ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
เพื่อการจําหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช้
สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทร้านจําหน่าย สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ประเภทโรงเก็บ และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
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(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๙) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(๑๐) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรือหอพัก
(๑๑) กําจัดมูลฝอย
(๑๒) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า
(๑๓) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ํา ลําคลอง หรือแหล่งน้ําสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา ลําคลอง หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ํา การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเฉพาะที่ดิน
ซึ่งเป็นของรัฐ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การอยู่อาศัย เกษตรกรรม
หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๒) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
(๓) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๔) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๕) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(๖) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรือหอพัก
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ํา ลําคลอง หรือแหล่งน้ําสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา ลําคลอง หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศาสนา การศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
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ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการของรัฐ กิจการเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ข้อ ๑๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงนี้
ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ที่ ดิ น ในบริ เ วณแนวถนนสาย ข ๓ และถนนสาย ค ๑ ห้ า มใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
เพื่อกิจการอื่น นอกจากกิจการตามที่กําหนดดังต่อไปนี้
(ก) การสร้างถนนหรือเกี่ยวข้องกับถนน และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
(ข) การสร้างรั้วหรือกําแพง
(ค) เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน ๙ เมตร
หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่
(๒) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย ก ๑ ถนนสาย ก ๒ ถนนสาย ก ๓ ถนนสาย ก ๔
ถนนสาย ก ๕ ถนนสาย ก ๖ ถนนสาย ก ๗ ถนนสาย ข ๑ ถนนสาย ข ๒ ถนนสาย ข ๔
ถนนสาย ข ๕ ถนนสาย ข ๖ ถนนสาย ข ๗ ถนนสาย ค ๒ และถนนสาย ค ๓ ห้ามใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น นอกจากกิจการตามที่กําหนดดังต่อไปนี้
(ก) การสร้างถนนหรือเกี่ยวข้องกับถนน และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
(ข) การสร้างรั้วหรือกําแพง
(ค) เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน ๙ เมตร
หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่
(ง) การอยู่อาศัยที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน ๙ เมตร หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่
(จ) การอยู่อาศัยที่ไม่ใช่ห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(ฉ) การอยู่อาศัยที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดิน
ข้อ ๑๖ ให้ ผู้ มี อํ า นาจหน้ า ที่ ใ นการควบคุ ม การก่ อ สร้ า งอาคารหรื อ การประกอบกิ จ การ
ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

บัญชีท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย
พ.ศ. ๒๕๕๙
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

๑
๒

๓

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการบ่มใบชาหรือใบยาสูบ
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การต้ม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช
(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช
(๓) การอัดปอหรือใบยาสูบ
(๔) การหีบหรืออัดฝ้าย หรือการปั่นหรืออัดนุ่น
(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง หรือคลังสินค้า
(๖) การบด ป่น หรือย่อยส่วนต่าง ๆ ของพืชซึ่งมิใช่เมล็ดพืชหรือหัวพืช
(๗) การเผาถ่านจากกะลามะพร้าว หรือการบดถ่าน หรือแบ่งบรรจุผงถ่านที่เผาได้จาก
กะลามะพร้าว
(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กล้วยไม้ หรือถั่วงอก
(๙) การร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม
(๑๐) การถนอมผลิตผลเกษตรกรรมโดยวิธีฉายรังสี
(๑๑) การฟักไข่โดยใช้ตู้อบ
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับหิน กรวด ทราย หรือดินสําหรับใช้ในการก่อสร้าง
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๓) การร่อนหรือคัดกรวดหรือทราย
(๕) การลําเลียงหิน กรวด ทราย หรือดิน ด้วยระบบสายพานลําเลียง

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ชนบทและ
เกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้

ได้

ได้
ได้

ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้

๒
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจําพวกที่
๑

๔

๖

๘

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ซึ่งมิใช่สัตว์น้ํา อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การฆ่าสัตว์
(๒) การถนอมเนื้อสัตว์โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือทําให้เยือกแข็ง
โดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง
(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ มันสัตว์ หนังสัตว์ หรือสารที่สกัดจาก
ไขสัตว์หรือกระดูกสัตว์
(๖) การล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์
(๗) การทําผลิตภัณฑ์จากไข่เพื่อใช้ประกอบเป็นอาหาร เช่น ไข่เค็ม ไข่เยี่ยวม้า ไข่ผง
ไข่เหลวเยือกแข็ง หรือไข่เหลวแช่เย็น
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ํา อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําอาหารจากสัตว์น้ําและบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้
(๒) การถนอมสัตว์น้ําโดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือทําให้เยือกแข็ง
โดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง
(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากสัตว์น้ํา หนัง หรือไขมันสัตว์น้ํา
(๕) การล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์น้ํา
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม้ และบรรจุในภาชนะที่ผนึกและ
อากาศเข้าไม่ได้
(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไม้โดยวิธีกวน ตากแห้ง ดอง หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลัน
หรือเหือดแห้ง

๒

๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑

๒

๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่
๑

๒

ชนบทและ
เกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๓

๑

๒

๓

ได้
ได้

ได้

ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
ได้

ได้

ได้
ได้

ได้

ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

๓
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจําพวกที่
๑

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การสี ฝัด หรือขัดข้าว
(๒) การทําแป้ง
(๓) การป่นหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช
(๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช
(๕) การผสมแป้งหรือเมล็ดพืช
(๖) การปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่ง
๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้ง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําขนมปังหรือขนมเค้ก
(๒) การทําขนมปังกรอบหรือขนมอบแห้ง
(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้น เม็ด หรือชิ้น
๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากอ้อย บีช หญ้าหวาน หรือพืชอื่น
ที่ให้ความหวาน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําน้ําเชื่อม
(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของต้นมะพร้าว ต้นตาลโตนด หรือพืชอื่น ๆ ซึ่งมิใช่อ้อย
๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก้ ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําใบชาแห้งหรือใบชาผง
(๒) การคั่ว บด หรือป่นกาแฟหรือการทํากาแฟผง
(๓) การทําโกโก้ผงหรือขนมจากโกโก้
(๔) การทําช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือขนมจากช็อกโกเลต

๒

๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑

๒

๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่
๑

๒

ชนบทและ
เกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๓

๑

๒

๓

ได้
ได้
ได้
ได้
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ได้
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ได้
ได้
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ได้

ได้

ได้
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ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้
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ได้
ได้
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ได้
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ได้
ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

๔
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

๑๓

๑๔
๑๕

๑๖

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

(๕) การทําเก๊กฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ
(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไม้อัดเม็ด
(๗) การเชื่อมหรือแช่อิ่มผลไม้หรือเปลือกผลไม้ หรือการเคลือบผลไม้หรือเปลือกผลไม้
ด้วยน้ําตาล
(๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) หรือการเคลือบถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts)
ด้วยน้ําตาล กาแฟ โกโก้ หรือช็อกโกเลต
(๙) การทําหมากฝรั่ง
(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟี่
(๑๑) การทําไอศกรีม
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๕) การทํามัสตาร์ด
(๖) การทําน้ํามันสลัด
(๗) การบดหรือป่นเครื่องเทศ
(๘) การทําพริกป่น พริกไทยป่น หรือเครื่องแกง
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด หรือย่อยน้ําแข็ง
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตว์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําอาหารผสมหรืออาหารสําเร็จรูปสําหรับเลี้ยงสัตว์ (เฉพาะในบริเวณฟาร์มปศุสัตว์)
(๒) การป่นหรือบดพืช เมล็ดพืช กากพืช เนื้อสัตว์ กระดูกสัตว์ ขนสัตว์ หรือเปลือกหอย
สําหรับทําหรือผสมเป็นอาหารสัตว์
โรงงานต้ม กลั่น หรือผสมสุรา

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจําพวกที่
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ที่อยู่อาศัย
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โรงงานจําพวกที่
๑
ได้
ได้
ได้

๒
ได้
ได้
ได้

ได้

ได้

ได้
ได้

ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้
ได้

ชนบทและ
เกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
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๕
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑๗ โรงงานผลิตเอทิลแอลกอฮอล์ซึ่งมิใช่เอทิลแอลกอฮอล์ที่ผลิตจากกากซัลไฟต์
ในการทําเยื่อกระดาษ
๑๘ โรงงานทําหรือผสมสุราจากผลไม้ หรือสุราแช่อื่น ๆ แต่ไม่รวมถึงโรงงานประกอบกิจการ
เกี่ยวกับมอลต์หรือเบียร์ในลําดับที่ ๑๙
๑๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับมอลต์หรือเบียร์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําป่น หรือบดมอลต์
(๒) การทําเบียร์ (เฉพาะในสถานบริการ)
๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ น้ําอัดลม หรือน้ําแร่
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําน้ําดื่ม
(๒) การทําเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
(๓) การทําน้ําอัดลม
(๔) การทําน้ําแร่
๒๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาสูบ ยาอัด ยาเส้น ยาเคี้ยว หรือยานัตถุ์ อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การอบใบยาสูบให้แห้งหรือการรูดก้านใบยาสูบ
(๒) การทําบุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ซิการ์ หรือบุหรี่อื่น
(๓) การทํายาอัด ยาเส้น ยาเส้นปรุง หรือยาเคี้ยว
(๔) การทํายานัตถุ์
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๒๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอซึ่งมิใช่เครื่องนุ่งห่ม อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอเป็นเครื่องใช้ในบ้าน
(๒) การทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใช่ถุงหรือกระสอบพลาสติก
(๓) การทําผลิตภัณฑ์จากผ้าใบ
(๔) การตบแต่งหรือเย็บปักถักร้อยสิ่งทอ
๒๔ โรงงานถักผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มด้วยด้ายหรือเส้นใย หรือฟอกย้อมสีหรือแต่งสําเร็จผ้า
ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มที่ถักด้วยด้ายหรือเส้นใย
๒๕ โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมด้วยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกให้เป็นปุยซึ่งมิใช่เสื่อหรือพรม
ที่ทําด้วยยางหรือพลาสติกหรือพรมน้ํามัน
๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาข่าย แห หรืออวน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การผลิตเชือก
(๒) การผลิต ประกอบ หรือซ่อมแซมตาข่าย แห หรืออวน และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์
ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายซึ่งมิใช่รองเท้า อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การตัดหรือเย็บเครื่องนุ่งห่ม เข็มขัด ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ เนกไท หูกระต่าย ปลอกแขน
ถุงมือ ถุงเท้าจากผ้า หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือวัสดุอื่น
(๒) การทําหมวก
๓๓ โรงงานผลิตรองเท้าหรือชิ้นส่วนของรองเท้าซึ่งมิได้ทําจากไม้ ยางอบแข็ง ยางอัดเข้ารูป
หรือพลาสติกอัดเข้ารูป
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๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะร่อง หรือการแปรรูปไม้ด้วยวิธีอื่นที่คล้ายคลึงกัน
(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง บานประตู หรือส่วนประกอบ
ที่ทําด้วยไม้ของอาคาร
๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใช้จากไม้ไผ่ หวาย ฟาง อ้อ กก หรือผักตบชวา
๓๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากไม้หรือไม้ก๊อก อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใช้จากไม้ และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์
ดังกล่าว
(๒) การทํารองเท้า ชิ้นส่วนของรองเท้า หรือหุ่นรองเท้าจากไม้
(๓) การแกะสลักไม้
(๔) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม้
(๕) การทําผลิตภัณฑ์จากไม้ก๊อก
๓๗ โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ แก้ว ยาง หรืออโลหะอื่น
ซึ่งมิใช่เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากพลาสติกอัดเข้ารูป และรวมถึง
ชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
๓๘ โรงงานผลิตเยื่อหรือกระดาษ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําเยื่อจากไม้หรือวัสดุอื่น
(๒) การทํากระดาษ กระดาษแข็ง หรือกระดาษที่ใช้ในการก่อสร้างชนิดที่ทําจากเส้นใย
(Fibre) หรือแผ่นกระดาษไฟเบอร์ (Fibreboard)
๓๙ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุจากกระดาษทุกชนิดหรือแผ่นกระดาษไฟเบอร์ (Fibreboard)
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๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
(๑) การพิมพ์ การทําแฟ้มเก็บเอกสาร การเย็บเล่ม ทําปก หรือตบแต่งสิ่งพิมพ์
(๒) การทําแม่พิมพ์โลหะ
๔๙ โรงงานกลั่นน้ํามันปิโตรเลียม
๕๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทํายางแผ่นในขั้นต้นจากน้ํายางธรรมชาติซึ่งมิใช่การทําในสวนยางหรือป่า
(๒) การหั่น ผสม รีดให้เป็นแผ่น หรือตัดแผ่นยางธรรมชาติซึ่งมิใช่การทําในสวนยางหรือป่า
๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปั้นดินเผา หรือเครื่องดินเผา และรวมถึง
การเตรียมวัสดุเพื่อการดังกล่าว
๕๖ โรงงานผลิตอิฐ กระเบื้อง หรือท่อสําหรับใช้ในการก่อสร้างเบ้าหลอมโลหะ กระเบื้องประดับ
(Architectural Terracotta) รองในเตาไฟ ท่อหรือยอดปล่องไฟ หรือวัตถุทนไฟจากดินเหนียว
(เฉพาะผลิตอิฐจากดินเหนียว)
๕๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์
(๒) การลําเลียงซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ด้วยระบบสายพานลําเลียงหรือระบบท่อลม
(๓) การผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเข้าด้วยกัน
หรือการผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
เข้าด้วยกับวัสดุอื่น
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๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมผลิตภัณฑ์ยิปซัม หรือผลิตภัณฑ์
ปูนปลาสเตอร์
๖๑ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใช้ที่ทําด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า
และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ดังกล่าว
๖๒ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคาร
ที่ทําจากโลหะหรืออโลหะเป็นส่วนใหญ่ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องเรือน
หรือเครื่องตบแต่งดังกล่าว
๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําภาชนะบรรจุ
(๑๒) การตัด พับ หรือม้วนโลหะ
(๑๓) การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป
๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องกังหัน และรวมถึง
ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์หรือเครื่องกังหันดังกล่าว
๖๖ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรสําหรับใช้ในการกสิกรรมหรือการเลี้ยงสัตว์
และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องจักรดังกล่าว
๖๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องจักร ส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์ของเครื่องจักร
สําหรับประดิษฐ์โลหะหรือไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรสําหรับโรงเลื่อย ไส ทําเครื่องเรือนหรือทําไม้วีเนียร์
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(๒) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องกลึง เครื่องคว้าน เครื่องเจาะ เครื่องกัด
(Milling Machines) เครื่องเจียน เครื่องตัด (Shearing Machines) หรือเครื่องไส
(Shaping Machines)
(๓) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเลื่อยตัดโลหะด้วยเครื่องยนต์หรือเครื่องขัด
(๔) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องทุบโลหะ (Drop Forges or Forging Machines)
(๕) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรีดโลหะ เครื่องอัดโลหะ หรือเครื่องดึงรีดโลหะ
(๖) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องดันรีด เครื่องทําให้หลอมละลายหรือเชื่อมโดยไม่ใช้ไฟฟ้า
(๗) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมแบบ (Dies) หรือเครื่องจับ (Jigs) สําหรับใช้กับเครื่องมือกล
(๘) การทําส่วนประกอบหรืออุปกรณ์สําหรับเครื่องจักรตาม (๑) ถึง (๗)
๖๘ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักร สําหรับอุตสาหกรรมกระดาษ
เคมี อาหาร การปั่นทอ การพิมพ์ การผลิตซีเมนต์หรือผลิตภัณฑ์ดินเหนียว การก่อสร้าง
การทําเหมืองแร่ การเจาะหาปิโตรเลียม หรือการกลั่นน้ํามัน และรวมถึงส่วนประกอบ
หรืออุปกรณ์ของเครื่องจักรดังกล่าว
๖๙ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องคํานวณ เครื่องทําบัญชี เครื่องจักร
สําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับใช้ในการคํานวณชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาล้อก
หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์สําหรับปฏิบัติกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันหรืออุปกรณ์ (Digital or
Analog Computers or Associated Electronic Data Processing Equipment or
Accessories) เครื่องรวมราคาของขาย (Cash Registers) เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องชั่ง
ซึ่งมิใช่เครื่องชั่งที่ใช้ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใช่เครื่องอัดสําเนา
ด้วยการถ่ายภาพ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
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๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศหรือก๊าซ
เครื่องเป่าลม เครื่องปรับหรือถ่ายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตู้เย็นหรือเครื่องประกอบ
ตู้เย็น เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ เครื่องล้าง ซัก ซักแห้ง หรือรีดผ้า เครื่องเย็บ เครื่องส่งกําลังกล
เครื่องยก ปั้นจั่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ รถพ่วงสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรม
รถยกซ้อนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรมหรือสําหรับใช้ในบ้าน
แต่ผลิตภัณฑ์นั้นต้องไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์
ดังกล่าว
๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์
เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องบันทึกคําบอก
เครื่องบันทึกเสียงด้วยเทป เครื่องเล่นหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน์ ) แผ่นเสียง
เทปแม่เหล็กที่ได้บันทึกเสียงแล้ว เครื่องโทรศัพท์หรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไม่มีสาย
เครื่องส่งวิทยุ เครื่องส่งโทรทัศน์ เครื่องรับส่งสัญญาณหรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร์
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวข้อง (Semi - Conductor or Related
Sensitive Semi - Conductor Devices) คาปาซิเตอร์หรือคอนเดนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์
ชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได้ (Fixed or Variable Electronic Capacitors or
Condensers) เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่องหรือ
หลอดเอกซเรย์ และรวมถึงการผลิตอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนสําหรับใช้กับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๗๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การต่อ ซ่อมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอู่ต่อเรือนอกจากเรือยาง
(๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษสําหรับเรือหรือเครื่องยนต์เรือ
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๗๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับรถยนต์หรือรถพ่วง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต์หรือรถพ่วง
(๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สําหรับรถยนต์หรือรถพ่วง
๗๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ
หรือจักรยานสองล้อ
(๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สําหรับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ
๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมล้อเลื่อนที่ขับเคลื่อนด้วยแรงคนหรือสัตว์
ซึ่งมิใช่จักรยาน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
๘๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องทดลอง
หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการชั่ง ตวง วัด หรือบังคับควบคุม
๘๓ โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือชิ้นส่วนของนาฬิกาหรือเครื่องวัดเวลา
๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณี อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําเครื่องประดับโดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี
(๒) การทําเครื่องใช้ด้วยทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหล่ทอง หรือโลหะที่มีค่า
(๓) การตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี
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(๔) การเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอื่น ๆ
(๕) การทําดวงตราหรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือเหรียญอื่น
โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของเครื่องดนตรีดังกล่าว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเล่น เครื่องมือ หรือเครื่องใช้ที่มิได้ระบุไว้ในลําดับอื่น
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําเครื่องเล่น
(๒) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ
(๓) การทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง
(๔) การทําร่ม ไม้ถือขนนก ดอกไม้เทียม ซิป กระดุม ไม้กวาด แปรง ตะเกียง โป๊ะตะเกียง
หรือไฟฟ้า กล้องสูบยาหรือกล้องบุหรี่ ก้นกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก
(๕) การทําป้าย ตรา เครื่องหมาย ป้ายติดของ หรือเครื่องโฆษณาสินค้า ตราโลหะหรือยาง
แม่พิมพ์ลายฉลุ (Stencils)
(๖) การทําแหคลุมผม ช้องผม หรือผมปลอม
โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําให้บริสุทธิ์ หรือจําหน่ายน้ําไปยังอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม
โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การบรรจุสินค้าทั่วไป
โรงงานห้องเย็น
โรงงานซ่อมรองเท้าหรือเครื่องหนัง
โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าสําหรับใช้ในบ้านหรือใช้ประจําตัว
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๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ รถพ่วง จักรยานสามล้อ
จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว
(๒) การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว
(๓) การพ่นสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
(๔) การล้างหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
๙๖ โรงงานซ่อมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําด้วยเพชร พลอย ทองคํา
ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี
๙๗ โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ที่มิได้ระบุการซ่อมไว้ในลําดับใด
๙๘ โรงงานซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด อัด หรือย้อมผ้า เครื่องนุ่งห่ม พรม หรือขนสัตว์
๙๙ โรงงานผลิต ซ่อมแซม ดัดแปลง หรือเปลี่ยนลักษณะอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด
อาวุธหรือสิ่งอื่นใดที่มีอํานาจในการประหาร ทําลาย หรือทําให้หมดสมรรถภาพในทํานองเดียวกับ
อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด และรวมถึงสิ่งประกอบของสิ่งดังกล่าว
๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแต่งหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์โดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การทา พ่น หรือเคลือบสี
(๒) การทา พ่น หรือเคลือบเชลแล็ก แล็กเกอร์ หรือน้ํามันเคลือบเงาอื่น
(๓) การลงรักหรือการประดับตบแต่งด้วยแก้ว กระจก มุก ทอง หรืออัญมณี

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
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๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ชนบทและ
เกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
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ได้
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ได้
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ได้
ได้

ได้
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ได้
ได้
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๑๕
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓

๑๐๕

๑๐๖
๑๐๗

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

(๔) การขัด
(๕) การชุบเคลือบผิว (Plating, Anodizing)
(๖) การอบชุบด้วยความร้อน (Heat Treatment)
โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant)
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตและหรือจําหน่ายไอน้ํา (Steam Generating)
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเกลือ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําเกลือสินเธาว์
(๒) การสูบหรือการนําน้ําเกลือขึ้นมาจากใต้ดิน
(๓) การบดหรือป่นเกลือ
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มี
ลักษณะและคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการนําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสีย
จากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม
โรงงานผลิตแผ่นซีดี (ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สําหรับบันทึกข้อมูลเสียง หรือภาพในรูปของอิเล็กทรอนิกส์
และสามารถอ่านได้โดยใช้เครื่องมือที่อาศัยแหล่งแสงที่มีกําลังสูง เช่น แสงเลเซอร์) แผ่นเสียง
แถบบันทึกภาพ แถบบันทึกเสียง และแถบบันทึกภาพและเสียง ทั้งนี้ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีการบันทึกข้อมูลไว้แล้ว หรือมีการบันทึกซ้ําได้อีกหรือยังมิได้มีการบันทึกข้อมูล
หมายเหตุ ลําดับที่
ได้
โรงงานจําพวกที่

หมายถึง ลําดับที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
หมายถึง สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
หมายถึง จําพวกโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้
ได้
ได้

ได้

ได้

ชนบทและ
เกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้

ได้

ได้
ได้
ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
ได้

รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิ ตามที่ไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย
พ.ศ. ๒๕๕๙
การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภท
ทายกฎกระทรวง ตามที่กําหนดไวในขอ ๕ คือ
๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๑๖ ที่กําหนดไวเปนสีเหลือง ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย มีรายการดังตอไปนี้
๑.๑ ดานเหนือ
จดเสนตั้งฉากกับถนนสาย ค ๑ ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งถนนสาย
ข ๑ บรรจบกับ ถนนสาย ค ๑ ไปทางทิศตะวัน ออก จนบรรจบกับ เสน ขนานระยะ ๓๐๐ เมตร
กับศูนยกลางถนนสาย ค ๑
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ค ๑
ดานใต
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๓๑๘ ฟากเหนื อ และ
สํานักงานเทศบาลตําบลศรีสําโรง
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ค ๑ ฟากตะวันออก
๑.๒ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ค ๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ข ๓ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ๒ ฟากตะวันออก
๑.๓ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ก ๑
และโรงเรียนอนุบาลศรีสําโรง
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ก ๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๑.๔ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ข ๒ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดวัดคลองโปง
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ ฟากตะวันออก
๑.๕ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๓ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ค ๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ข ๔ ฟากเหนือ

๒
ดานตะวันตก
จดโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย และเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร
กับศูนยกลางถนนจรดวิถีถอง
๑.๖ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๓๑๘ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ค ๑
และเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๕๔
ดานใต
จดถนนสายบานวังลึก - บานหนองสะแก ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๕๔ ฟากตะวันออก และ
ถนนสาย ค ๑ ฟากตะวันออก
๑.๗ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ก ๓ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ก ๕ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ค ๒ ฟากตะวันออก
๑.๘ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๔ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ค ๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนเทศบาล ๗ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ข ๕
๑.๙ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๕ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ก ๕ ฟากตะวันตก สถานีทดลองฝาย สํานักงาน
เกษตรอํ าเภอศรี สํา โรง โรงเรี ยนศรี สํ า โรงชนู ป ถัม ภ และศู น ย บ ริก ารลู ก คา บริ ษัท ที โ อที จํ า กั ด
(มหาชน) สาขาศรีสําโรง
ดานใต
จดถนนจรดวิถีถอง ฟากตะวันตก
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ค ๒ ฟากตะวันออก
๑.๑๐ ดานเหนือ
จดถนนเทศบาล ๗ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๑๐๕๔ ฟากตะวัน ตก และ
วัดหนองรั้งเหนือ
ดานใต
จดถนนสาย ค ๓ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ๗ ฟากตะวันออก สถานีอุตุนิยมวิทยาศรีสําโรง
ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย และถนนสาย ข ๖ ฟากตะวันออก
๑.๑๑ ดานเหนือ
จดสถานีทดลองฝาย สํานักงานเกษตรอําเภอศรีสําโรง
ดานตะวันออก
จดถนนจรดวิถีถอง ฟากตะวันตก
ดานตะวันตก
จดศูนยบริการลูกคา บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) สาขาศรีสําโรง
และโรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ

๓
๑.๑๒ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๖ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ข ๗ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ค ๓ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ค ๓ ฟากตะวั น ออก และถนนจรดวิ ถี ถ อ ง
ฟากตะวันออก
๑.๑๓ ดานเหนือ
จดถนนจรดวิถีถอง ฟากตะวันออก และสุสานจีน
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ค ๓ ฟากตะวั น ตก และถนนสาย ก ๖
ฟากตะวันตก
ดานใต
จดคลองปากแกง ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ก ๖
และเสนขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ค ๓
๑.๑๔ ดานเหนือ
จดถนนสาย ค ๓ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ก ๗ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ก ๖ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๖ ฟากตะวันออก
๑.๑๕ ดานเหนือ
จดถนนสาย ค ๓ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ก ๖ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ก ๖ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๗ ฟากตะวันออก
๑.๑๖ ดานเหนือ
จดถนนสาย ค ๓ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๕๔ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ค ๓
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๖ ฟากตะวันออก
๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒.๑ ถึงหมายเลข ๒.๘ ที่กําหนดไวเปนสีสม ใหเปนที่ดินประเภท
ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง มีรายการดังตอไปนี้
๒.๑ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนจรดวิถีถอง ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ก ๒ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๑ ฟากตะวันออก
๒.๒ ดานเหนือ
จดโรงเรียนวัดคลองโปง (ธรรมภาณบํารุง) และวัดคลองโปง
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ข ๒ ฟากตะวันตก
ดานตะวันตก
จดถนนจรดวิถีถอง ฟากตะวันออก

๔
๒.๓ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๓ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนจรดวิถีถอง
ดานใต
จดโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
ดานตะวันตก
จดถนนจรดวิถีถอง ฟากตะวันออก
๒.๔ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดวัดศรีนิโครธาราม
ดานใต
จดถนนเทศบาล ๒๕ (นิโครธาราม) ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๕ ฟากตะวั น ออก และถนนสาย ก ๓
ฟากตะวันออก
๒.๕ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๔ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ข ๕
ดานใต
จดถนนเทศบาล ๗ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ๕ ฟากตะวันออก
๒.๖ ดานเหนือ
จดถนนเทศบาล ๒๕ (นิโครธาราม) ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนเทศบาล ๘ ฟากใต
ดานใต
จดถนนจรดวิถีถอง ฟากตะวันตก
ดานตะวันตก
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๒.๗ ดานเหนือ
จดโรงเรียนวัดโพธาราม (บุญมากพิทยาคาร) และวัดโพธาราม
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ข ๕ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนเทศบาล ๗ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนจรดวิถีถอง ฟากตะวันออก
๒.๘ ดานเหนือ
จดถนนเทศบาล ๗ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ข ๖ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ข ๖ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนจรดวิถีถอง ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๙.๑๕ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน
๓. ที่ดิน ในบริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึงหมายเลข ๓.๗ ที่กําหนดไวเปน สีแดง ใหเปนที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก มีรายการดังตอไปนี้
๓.๑ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๒ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนเทศบาล ๑ (ศิริสมารังค) ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนเทศบาล ๓ (วัดโพธิ์) ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๑ ฟากตะวันออก

๕
๓.๒ ดานตะวันออก
จดถนนจรดวิถีถอง ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนเทศบาล ๑ (ศิริสมารังค) ฟากตะวันออก
๓.๓ ดานเหนือ
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนจรดวิถีถอง ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนเทศบาล ๒ (นางลอม) ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนเทศบาล ๑ (ศิริสมารังค) ฟากตะวันออก
๓.๔ ดานเหนือ
จดถนนเทศบาล ๒ (นางลอม) ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนจรดวิถีถอง ฟากตะวันตก และอาคารที่ราชพัสดุ
ดานใต
จดถนนเทศบาล ๓ (วัดโพธิ์) ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนเทศบาล ๑ (ศิริสมารังค) ฟากตะวันออก
๓.๕ ดานเหนือ
จดถนนเทศบาล ๓ (วัดโพธิ์) ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนเทศบาล ๑ (ศิริสมารังค) ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ก ๔ ฟากตะวันออก
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๑ ฟากตะวันออก
๓.๖ ดานเหนือ
จดถนนเทศบาล ๓ (วัดโพธิ์) ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนจรดวิถีถอง ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนเทศบาล ๕ (สิ ง หเนติ) ฟากเหนื อ ที่วาการอํ าเภอ
ศรีสําโรง สถานีตํารวจภูธรศรีสําโรง สํานักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย สาขาศรีสําโรง โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลคลองตาล และสํานักงานประปาสวนภูมิภาคศรีสําโรง
ดานตะวันตก
จดถนนเทศบาล ๑ (ศิริสมารังค) ฟากตะวันออก
๓.๗ ดานเหนือ
จดวัดศรีนิโครธาราม และโรงเรียนบานคลองตาล (กระจางจินดา)
ดานตะวันออก
จดถนนเทศบาล ๕ (สิงหเนติ) ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนจรดวิถีถอง ฟากตะวันตก
ดานตะวันตก
จดถนนเทศบาล ๘ ฟากตะวันออก
๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔.๑ ถึงหมายเลข ๔.๑๙ ที่กําหนดไวเปนสีเขียว ใหเปนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม มีรายการดังตอไปนี้
๔.๑ ดานเหนือ
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางอําเภอศรีสําโรงกับอําเภอสวรรคโลก
ดานตะวันออก
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก วัดเกาะ และโรงเรียนวัดเกาะ
ดานใต
จดวัดหนองแหน และโรงเรียนบานหนองแหน
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๙๕ ฟากตะวันออก

๖
๔.๒ ดานเหนือ
จดแนวเขตผั ง เมื อ งรวมด า นเหนื อ ซึ่ ง เป น เส น แบ ง เขต
การปกครอง ระหวางอําเภอศรีสําโรงกับอําเภอสวรรคโลก
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงคลองดานฝงตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงชนบท สท. ๓๐๐๒ ฟากเหนือ และถนนสาย ค ๑
ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ ฟากตะวันออก
๔.๓ ดานเหนือ
จดแนวเขตผั ง เมื อ งรวมด า นเหนื อ ซึ่ ง เป น เส น แบ ง เขต
การปกครอง ระหวางอําเภอศรีสําโรงกับอําเภอสวรรคโลก
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ ฟากตะวันตก และวัดโสภาราม
ดานใต
จดโรงเรียนอนุบาลศรีสําโรง และเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร
กับศูนยกลางถนนสาย ก ๑
ดานตะวันตก
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๔.๔ ดานเหนือ
จดทางหลวงชนบท สท. ๓๐๐๒ ฟากใต โรงเรียนวัดบานกรุ
ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลสามเรือน วัดบานกรุ และสถานีถายทอดวิทยุศรีสําโรง (กฟผ.)
ดานตะวันออก
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๓๑๘ ฟากเหนือ ศูนยพัฒนา
ฝมือแรงงานจังหวัดสุโขทัย และหมวดการทางศรีสําโรง
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ค ๑
เสนตั้งฉากกับถนนสาย ค ๑ ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งถนนสาย ข ๑ บรรจบกับถนนสาย ค ๑ ไปทาง
ทิศตะวันออก จนบรรจบกับเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ค ๑ และถนนสาย ค ๑
ฟากตะวันออก
๔.๕ ดานเหนือ
จดสํ า นั ก งานนิ ค มสหกรณ ศ รี สํ า โรง กรมส ง เสริ ม สหกรณ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสามเรือน วิทยาลัยการอาชีพศรีสําโรง โรงเรียนเทวัญ อํานวยวิทย
วัดนิคมศรีสําโรง และทางหลวงชนบท สท. ๓๐๐๒ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงคลองดาน ฝงตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๓๑๘ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๓๑๘ ฟากตะวันออก และ
ถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๔.๖ ดานเหนือ
จดถนนสาย ค ๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ค ๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ข ๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ ฟากตะวันออก

๗

ฟากตะวันตก

๔.๗ ดานเหนือ
ดานตะวันออก
ดานใต
ดานตะวันตก
๔.๘ ดานเหนือ

จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากใต
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก และโรงเรียนประชาอุทิศ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๕๖ ฟากเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๙๕ ฟากตะวันออก
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๓๑๘ ฟากใต และ

ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงคลองดานฝงตะวันตก
ดานใต
จดถนนสายบานวังลึก – บานหนองสะแก ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๕๔ และเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ค ๑
๔.๙ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๙๕ ฟากใต และทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๕๖ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ค ๒ ฟากตะวันออก
๔.๑๐ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๙๕ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ค ๒ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนไม ป รากฏชื่ อ ฟากเหนื อ และโรงพยาบาลส ง เสริ ม
สุขภาพตําบลบานนา
๔.๑๑ ดานเหนือ
จดถนนสาย ค ๒ ฟากตะวันตก
ดานตะวันออก
จดถนนจรดวิถีถอง ฟากตะวันตก ทางหลวงแผนดิน หมายเลข ๑๐๑
ฟากตะวันตก และสํานักงานยาสูบสุโขทัย โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
ดานใต
จดทางหลวงทองถิ่น สท.ถ ๑ - ๐๐๓๕ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก วัดวังทอง และโรงเรียน
วัดวังทอง
๔.๑๒ ดานเหนือ
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก และโรงเรียนบานนา
ดานใต
จดทางหลวงทองถิ่น สท.ถ ๑ - ๐๐๓๕ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๙๕ ฟากตะวันออก
๔.๑๓ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ค ๓
เสนขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ก ๖ คลองปากแกง ฝงใต ถนนสาย ก ๖ ฟากใต
และวัดหนองรั้งใต

๘
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๕๔ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงชนบท สท. ๕๐๒๓ ฟากเหนือ และที่ ทําการ
องคการบริหารสวนตําบลเกาะตาเลี้ยง
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ ฟากตะวันออก โรงเรียน
บานหนองกระดี่ (บางประชาสรรค) วัดหนองกระดี่ และถนนจรดวิถีถอง ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๘.๑๖ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน
๔.๑๔ ดานเหนือ
จดโรงเรียนบานวัง ลึก (ยุว นาฎชนูทิศ) โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลวังลึก ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลวังลึก ถนนสายบานวังลึก - บานหนองสะแก ฟากใต
และวัดเกาะไมแดง
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงคลองดาน ฝงตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงชนบท สท. ๔๐๑๒ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๕๔ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๖.๑๑ และหมายเลข ๖.๑๒ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน
๔.๑๕ ดานเหนือ
จดทางหลวงทองถิ่น สท. ถ ๑ - ๐๐๓๕ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางตําบลวังทองกับตําบลวังใหญ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๙๕ ฟากตะวันออก
๔.๑๖ ดานเหนือ
จดทางหลวงทองถิ่น สท.ถ ๑ - ๐๐๓๕ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ ฟากตะวันตก โรงเรียน
บานเกาะตาเลี้ยง (ทองดีประชานุกูล) และโรงเรียนบานหนองยาว
ดานใต
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวา งตํา บลเกาะตาเลี้ ย งกั บ ตํา บลทั บ ผึ้ ง เส น แบ ง เขตการปกครองระหว างตํ า บลเกาะตาเลี้ย งกั บ
ตําบลวังใหญ และเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลวังทองกับตําบลวังใหญ
ดานตะวันตก
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๘.๑๙ และหมายเลข ๘.๒๐ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน
๔.๑๗ ดานเหนือ
จดทางหลวงชนบท สท. ๔๐๑๒ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงชนบท สท. ๔๐๑๒ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงคลองทาแพ ฝงเหนือ
และแนวเขตผั ง เมื องรวมด านใต ซึ่ ง เปน เส น แบง เขตการปกครองระหว างอํา เภอศรี สํา โรงกั บ อํ าเภอ
เมืองสุโขทัย
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๕๔ ฟากตะวันออก และวัดวงฆอง

๙
๔.๑๘ ดานเหนือ
จดทางหลวงชนบท สท. ๕๐๒๓ ฟากใต และโรงเรียนบานวงฆอง
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๕๔ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางอําเภอศรีสําโรงกับ อําเภอเมืองสุโ ขทัย และแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสน แบง เขต
การปกครองระหวางตําบลเกาะตาเลี้ยงกับตําบลทับผึ้ง
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ ฟากตะวันออก สถานี
ใบยาหนองยาว และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเกาะตาเลี้ยง
๔.๑๙ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงคลองดาน ฝงตะวันตก
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงคลองดาน ฝงตะวันตก
ดานใต
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางอําเภอศรีสําโรงกับอําเภอเมืองสุโขทัย
ดานตะวันตก
จดทางหลวงชนบท สท. ๔๐๑๒ ฟากตะวันออก
๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ และหมายเลข ๕.๒ ที่กําหนดไวเปนสีขาวมีกรอบ และ
เสนทแยงสีเขียว ใหเปนที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม มีรายการดังตอไปนี้
๕.๑ ดานเหนือ
จดแนวเขตผั ง เมื อ งรวมด า นเหนื อ ซึ่ ง เป น เส น แบ ง เขต
การปกครองระหวางอําเภอศรีสําโรงกับอําเภอสวรรคโลก
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๑๑๙๕ ฟากตะวัน ตก และ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลวัดเกาะ
ดานใต
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๐๕๖ ฟากเหนื อ และ
วัดหนองฝาด
ดานตะวันตก
จดแนวเขตผั ง เมื อ งรวมด า นตะวั น ตก ซึ่ ง เป น เส น แบ ง เขต
การปกครองระหวางตําบลวัดเกาะกับตําบลบานซาน
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๙.๑ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน
๕.๒ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๕๖ ฟากใต และโรงเรียน
สันติพิทยาคาร
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๙๕ ฟากตะวันตก โรงเรียน
บานวังทอง และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลวังทอง
ดานใต
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางตําบลวังทองกับตําบลวังใหญ และเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงคลองแมน้ําฝากกระดาน
ฝงตะวันตก

๑๐
ดานตะวันตก
จดริ ม ฝ ง คลองเตว็ ด ฝ ง ตะวั น ออก แนวเขตผั ง เมื อ งรวม
ด า นตะวั น ตก ซึ่ ง เป น เส น แบ ง เขตการปกครองระหว า งตํ า บลวั ง ทองกั บ ตํ า บลบ า นไร เส น แบ ง เขต
การปกครองระหวางตําบลบานนากับตําบลบานซาน และคลองดินแดง ฝงตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๗.๑๘ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก และบริเวณหมายเลข ๙.๑๓
และหมายเลข ๙.๒๐ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน
๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๖.๑ ถึงหมายเลข ๖.๑๒ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน ใหเปน
ที่ดินประเภทที่โลงเพื่อการนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม มีรายการดังตอไปนี้
๖.๑ ดานเหนือ
จดแนวเขตผั ง เมื อ งรวมด า นเหนื อ ซึ่ ง เป น เส น แบ ง เขต
การปกครองระหวางอําเภอศรีสําโรงกับอําเภอสวรรคโลก
ดานตะวันออก
จดแมน้ํายม ฝงตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๕๖ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๖.๒ ดานเหนือ
จดแนวเขตผั ง เมื อ งรวมด า นเหนื อ ซึ่ ง เป น เส น แบ ง เขต
การปกครองระหวางอําเภอศรีสําโรงกับอําเภอสวรรคโลก
ดานตะวันออก
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๕๖ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดแมน้ํายม ฝงตะวันออก
๖.๓ ดานเหนือ
จดแนวเขตผั ง เมื อ งรวมด า นเหนื อ ซึ่ ง เป น เส น แบ ง เขต
การปกครองระหวางอําเภอศรีสําโรงกับอําเภอสวรรคโลก
ดานตะวันออก
จดคลองดาน ฝงตะวันตก
ดานใต
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางอําเภอศรีสําโรงกับอําเภอเมืองสุโขทัย
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงคลองดาน ฝงตะวันตก
๖.๔ ดานเหนือ
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนน ก ๔ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดแมน้ํายม ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ค ๒ ฟากตะวันออก
๖.๕ ดานเหนือ
จดแมน้ํายม ฝงใต
ดานตะวันออก
จดถนน ก ๔ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ก ๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๑ ฟากตะวันออก
๖.๖ ดานเหนือ
จดถนนสาย ค ๒ ฟากตะวันตก

๑๑

ฝงใต
ฝงตะวันออก
ฝงเหนือ

ดานตะวันออก
ดานใต
ดานตะวันตก
๖.๗ ดานเหนือ
ดานตะวันออก
ดานใต
ดานตะวันตก
๖.๘ ดานเหนือ

จดแมน้ํายม ฝงตะวันตก
จดทางหลวงทองถิ่น สท.ถ. ๑ – ๐๐๓๖ ฟากเหนือ
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
จดถนนสาย ค ๒ ฟากตะวันตก
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
จดทางหลวงทองถิ่น สท.ถ. ๑ – ๐๐๓๖ ฟากเหนือ
จดแมน้ํายม ฝงตะวันออก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่งเปนคลองแมน้ําฝากกระดาน

ดานตะวันออก

จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงคลองแมน้ําฝากกระดาน

ดานใต

จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนคลองแมน้ําฝากกระดาน

ดานตะวันตก
จดคลองแมน้ําฝากกระดาน ฝงตะวันออก
๖.๙ ดานเหนือ
จดทางหลวงทองถิ่น สท.ถ. ๑ – ๐๐๓๕ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดแมน้ํายม ฝงตะวันตก
ดานใต
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางตําบลวังทองกับตําบลวังใหญ
ดานตะวันตก
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๖.๑๐ ดานเหนือ
จดทางหลวงทองถิ่น สท.ถ. ๑ – ๐๐๓๕ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางตําบลวังทองกับตําบลวังใหญ
ดานตะวันตก
จดแมน้ํายม ฝงตะวันออก
๖.๑๑ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงคลองดาน ฝงตะวันตก
ดานตะวันออก
จดคลองทาแพ ฝงตะวันตก
ดานใต
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางอําเภอศรีสําโรงกับอําเภอเมืองสุโขทัย
ดานตะวันตก
จดเส น ขนานระยะ ๒๐ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง คลองท า แพ
ฝงตะวันตก
๖.๑๒ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงคลองดาน ฝงตะวันตก

๑๒
ฝงตะวันออก

ดานตะวันออก

จดเส น ขนานระยะ ๒๐ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง คลองท า แพ

ดานใต
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางอําเภอศรีสําโรงกับอําเภอเมืองสุโขทัย
ดานตะวันตก
จดคลองทาแพ ฝงตะวันออก
๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๗.๑ ถึงหมายเลข ๗.๒๑ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก ใหเปน
ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา มีรายการดังตอไปนี้
๗.๑ โรงเรียนวัดเกาะ
๗.๒ วิทยาลัยการอาชีพศรีสําโรง
๗.๓ โรงเรียนเทวัญอํานวยวิทย
๗.๔ โรงเรียนวัดบานกรุ
๗.๕ โรงเรียนบานหนองแหน
๗.๖ โรงเรียนสันติพิทยาคาร
๗.๗ โรงเรียนอนุบาลศรีสําโรง
๗.๘ โรงเรียนวัดคลองโปง (ธรรมภาณบํารุง)
๗.๙ โรงเรียนประชาอุทิศ
๗.๑๐ โรงเรียนวัดโพธาราม (บุญมากพิทยาคาร)
๗.๑๑ โรงเรียนบานคลองตาล (กระจางจินดา)
๗.๑๒ โรงเรียนบานนา
๗.๑๓ โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ
๗.๑๔ โรงเรียนบานวังลึก (ยุวนาฎชนูทิศ)
๗.๑๕ โรงเรียนบานวังทอง
๗.๑๖ โรงเรียนวัดวังทอง
๗.๑๗ โรงเรียนบานหนองกระดี่ (บางประชาสรรค)
๗.๑๘ โรงเรียนวังทองวิทยา
๗.๑๙ โรงเรียนบานเกาะตาเลี้ยง (ทองดีประชานุกูล)
๗.๒๐ โรงเรียนบานวงฆอง
๗.๒๑ โรงเรียนบานหนองยาว
๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๘.๑ ถึงหมายเลข ๘.๒๑ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน ใหเปนที่ดิน
ประเภทสถาบันศาสนา มีรายการดังตอไปนี้
๘.๑ วัดเกาะ
๘.๒ วัดนิคมศรีสําโรง

๑๓
๘.๓ วัดบานกรุ
๘.๔ วัดโสภาราม
๘.๕ วัดหนองแหน
๘.๖ วัดหนองฝาด
๘.๗ วัดคลองโปง
๘.๘ วัดศรีนิโครธาราม
๘.๙ วัดโพธาราม
๘.๑๐ วัดศรีสําราญ
๘.๑๑ วัดฉิมพลี
๘.๑๒ วัดหนองรั้งเหนือ
๘.๑๓ สุสานจีน
๘.๑๔ วัดเกาะไมแดง
๘.๑๕ วัดหนองรั้งใต
๘.๑๖ วัดวังลึก
๘.๑๗ วัดวังทอง
๘.๑๘ วัดหนองกระดี่
๘.๑๙ วัดทุง
๘.๒๐ วัดคลองเขนง
๘.๒๑ วัดวงฆอง
๙. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๙.๑ ถึงหมายเลข ๙.๒๔ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน ใหเปนที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มีรายการดังตอไปนี้
๙.๑ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลวัดเกาะ
๙.๒ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลวัดเกาะ
๙.๓ สถานีถายทอดวิทยุศรีสําโรง (กฟผ.)
๙.๔ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลสามเรือน
๙.๕ สํานักงานนิคมสหกรณศรีสําโรง กรมสงเสริมสหกรณ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลสามเรือน
๙.๖ ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดสุโขทัย
๙.๗ หมวดการทางศรีสําโรง
๙.๘ สํานักงานเทศบาลตําบลศรีสําโรง
๙.๙ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
๙.๑๐ อาคารที่ราชพัสดุ

๑๔
๙.๑๑ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานนา
๙.๑๒ ที่วาการอําเภอศรีสําโรง สถานีตํารวจภูธรศรีสําโรง สํานักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย
สาขาศรีสําโรง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลคลองตาล และสํานักงานประปาสวนภูมิภาคศรีสําโรง
๙.๑๓ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบานนา
๙.๑๔ สถานีทดลองฝาย สํานักงานเกษตรอําเภอศรีสําโรง
๙.๑๕ ศูนยบริการวิชาการดานพืชและปจจัยการผลิตสุโขทัย สถานีใบยาศรีสําโรง
๙.๑๖ สถานีอุตุนิยมวิทยาศรีสําโรง และศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย
๙.๑๗ ศูนยบริการลูกคา บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) สาขาศรีสําโรง
๙.๑๘ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลวังลึก และที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลวังลึก
๙.๑๙ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลวังทอง
๙.๒๐ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลวังทอง
๙.๒๑ สํานักงานยาสูบสุโขทัย โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
๙.๒๒ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลเกาะตาเลี้ยง
๙.๒๓ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเกาะตาเลี้ยง
๙.๒๔ สถานีใบยาหนองยาว

รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย
พ.ศ. ๒๕๕๙
ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง แบงเปน ๓ ขนาด คือ
๑. ถนนแบบ ก ขนาดเขตทาง ๑๒.๐๐ เมตร จํานวน ๗ สาย ดังนี้
ถนนสาย ก ๑ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนเทศบาล ๒๘ และถนน
ไมป รากฏชื่อ เริ่ม ตน จากทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๑๐๑ ไปทางทิศตะวัน ตกและทิ ศใตต ามแนว
ถนนไมปรากฏชื่อ ตัดกับถนนเทศบาล ๓ (วัดโพธิ์) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเทศบาล ๒๘
ตัดกับถนนเทศบาล ๕ (สิงหเนติ) (ถนนสาย ก ๔) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเทศบาล
๒๘ บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ก ๓) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเทศบาล ๒๘
ระยะประมาณ ๘๙๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ค ๒
ถนนสาย ก ๒ เปน ถนนเดิ ม กําหนดใหขยายเขตทาง คื อ ถนนเทศบาล ๑/๑ และ
ถนนโครงการกําหนดใหกอ สรางใหม เริ่มตนจากถนนเทศบาล ๑ (ศิริสมารังค) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
ตามแนวถนนซอยเทศบาล ๑/๑ ระยะประมาณ ๑๖๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตระยะประมาณ
๓๐ เมตร จนบรรจบกับ ถนนไมป รากฏชื่ อ (ถนนสาย ก ๑) ที่ บ ริเ วณห างจากถนนไม ป รากฏชื่ อ
(ถนนสาย ก ๑) บรรจบกับถนนเทศบาล ๓ (วัดโพธิ์) ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ ระยะประมาณ
๔๙๐ เมตร
ถนนสาย ก ๓ เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง เริ่มตนจากถนนเทศบาล ๒๘
(ถนนสาย ก ๑) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๒๕๐ เมตร
จนบรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ก ๕)
ถนนสาย ก ๔ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนเทศบาล ๕ (สิงหเนติ)
เริ่ ม ต น จากถนนไม ป รากฏชื่ อ ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต ตามแนวถนนเทศบาล ๕ (สิ ง หเนติ )
ขามแมน้ํายม จนบรรจบถนนเทศบาล ๒๕ (นิโครธาราม)
ถนนสาย ก ๕ เปน ถนนเดิม ไมป รากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง และถนนโครงการ
กําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากถนนเทศบาล ๒๕ (นิโ ครธาราม) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
และทิศตะวันออกตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๕๑๐ เมตร บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ
(ถนนสาย ก ๓) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ระยะประมาณ ๙๐๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ค ๒
ที่บริเวณหางจากถนนสาย ค ๒ บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ก ๑) ไปทางทิศตะวันออก
เฉียงใตตามแนวถนนสาย ค ๒ ระยะประมาณ ๔๐๐ เมตร

๒
ถนนสาย ก ๖ เป น ถนนเดิม กํ าหนดให ข ยายเขตทาง คือ ถนนเทศบาล ๑๒ และ
ถนนเทศบาล ๑๗ เริ่มตนจากถนนเทศบาล ๑๒/๑ (ถนนสาย ค ๓) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
และทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเทศบาล ๑๒ บรรจบกับถนนเทศบาล ๑๗ (ถนนสาย ก ๗)
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต และทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเทศบาล ๑๗ ระยะประมาณ
๘๗๐ เมตร จนบรรจบถนนสาย ค ๓
ถนนสาย ก ๗ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนเทศบาล ๑๗ เริ่มตนจาก
ถนนเทศบาล ๑๒ (ถนนสาย ก ๖) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ
๓๗๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ค ๓
๒. ถนนแบบ ข ขนาดเขตทาง ๑๖.๐๐ เมตร จํานวน ๗ สาย ดังนี้
ถนนสาย ข ๑ เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง เริ่มตนจากทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๑๐๑ ไปทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ
ระยะประมาณ ๙๘๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ค ๑
ถนนสาย ข ๒ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนเทศบาล ๒๓ เริ่มตนจาก
ถนนไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ข ๑) ไปทางทิศใตตามแนวถนนเทศบาล ๒๓ จนบรรจบกับถนนเทศบาล
๒๒ (ถนนสาย ข ๓)
ถนนสาย ข ๓ เป น ถนนเดิ ม กํ า หนดใหข ยายเขตทาง คื อ ถนนเทศบาล ๒๒ และ
ถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ ไปทางทิศตะวันออก
ตามแนวถนนเทศบาล ๒๒ จนสุด ถนน ไปทางทิศตะวัน ออกเฉียงใต ระยะประมาณ ๖๖๐ เมตร
จนบรรจบกับถนนสาย ค ๑ ที่บริเวณหางจากถนนสาย ค ๑ ตัดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๓๑๘
ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนสาย ค ๑ ระยะประมาณ ๔๕๐ เมตร
ถนนสาย ข ๔ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนเทศบาล ๒๐ (ศรีสําโรง – ศรีนคร)
และทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๓๑๘ เริ่ ม ต น จากทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๐๑ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต และทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเทศบาล ๒๐ (ศรีสําโรง – ศรีนคร) และ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๓๑๘ ระยะประมาณ ๙๗๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ค ๑
ถนนสาย ข ๕ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนเทศบาล ๑๘ (โพธาราม)
เริ่มตนจากถนนเทศบาล ๒๐ (ศรีสําโรง – ศรีนคร) (ถนนสาย ข ๔) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนว
ถนนเทศบาล ๑๘ (โพธาราม) จนบรรจบกับถนนเทศบาล ๗
ถนนสาย ข ๖ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนเทศบาล ๑๔ (ฉิมพลี ๑)
เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม จนบรรจบ
กับถนนเทศบาล ๗

๓
ถนนสาย ข ๗ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนเทศบาล ๑๗ เริ่มตนจาก
ถนนเทศบาล ๑๔ (ฉิ ม พลี ๑) (ถนนสาย ข ๖) ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต ต ามแนวถนนเดิ ม
ระยะประมาณ ๖๐๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ค ๓
๓. ถนนสาย ค ขนาดเขตทาง ๒๐.๐๐ เมตร จํานวน ๓ สาย ดังนี้
ถนนสาย ค ๑ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ทางหลวงชนบท สท. ๓๐๐๒
และถนนโครงการกํ า หนดให ก อ สร า งใหม เริ่ ม ต น จากทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๐๑ ไปทาง
ทิศตะวันออก และทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงชนบท สท. ๓๐๐๒ ระยะประมาณ ๗๙๐ เมตร
ไปทางทิศใต ระยะประมาณ ๘๐๐ เมตร บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ข ๑) ที่บริเวณ
หางจากถนนไมป รากฏชื่อ (ถนนสาย ข ๑) บรรจบกับ ทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๑๐๑ ไปทาง
ทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต และทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตามแนวถนนไม ป รากฏชื่ อ (ถนนสาย ข ๑)
ระยะประมาณ ๙๘๐ เมตร ไปทางทิศใต ระยะประมาณ ๑,๑๐๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ข ๓
ที่บริเวณหางจากถนนสาย ข ๓ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ ไปทางทิศตะวันออกและ
ทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต ตามแนวถนนสาย ข ๓ ระยะประมาณ ๘๖๐ เมตร ไปทางทิ ศ ใต
ระยะประมาณ ๔๕๐ เมตร ตัดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๓๑๘ (ถนนสาย ข ๔) ที่บริเวณ
หางจากถนนเทศบาล ๒๐ (ศรีสําโรง – ศรีนคร) (ถนนสาย ข ๔) บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต และทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเทศบาล ๒๐ (ศรีสําโรง – ศรีนคร)
(ถนนสาย ข ๔) และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๓๑๘ (ถนนสาย ข ๔) ระยะประมาณ ๙๗๐ เมตร ไปทาง
ทิศ ตะวัน ตกเฉียงใตระยะประมาณ ๘๐๐ เมตร จนบรรจบกับ ทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๑๐๕๔
ที่บ ริเวณหางจากทางหลวงแผน ดิ น หมายเลข ๑๐๕๔ บรรจบกับ ทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๑๐๑
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๕๔ ระยะประมาณ ๙๓๐ เมตร
ถนนสาย ค ๒ เปน ถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง และถนนโครงการ
กําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตน จากทางหลวงแผน ดินหมายเลข ๑๐๑ ไปทางทิศตะวัน ตกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๔๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ
๑,๑๕๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ก ๕ ที่บริเวณหางจากถนนสาย ก ๕ บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ
(ถนนสาย ก ๓) ไปทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาย ก ๕ ระยะประมาณ ๙๐๐ เมตร ไปทางทิศ
ตะวัน ตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๔๐๐ เมตร บรรจบกับ ถนนเทศบาล ๒๘ (ถนนสาย ก ๑)
ที่บริเวณหางถนนไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ก ๓) บรรจบกับถนนเทศบาล ๒๘ (ถนนสาย ก ๑) ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเทศบาล ๒๘ (ถนนสาย ก ๑) ระยะประมาณ ๘๙๐ เมตร ไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๕๓๐ เมตร ขามแมน้ํายม จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข
๑๑๙๕ ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๙๕ ตัดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๕๖
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๙๕ ระยะประมาณ ๑,๑๑๐ เมตร

๔
ถนนสาย ค ๓ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนเทศบาล ๑๒ ถนนเทศบาล
๑๒/๑ และถนนโครงการกํ า หนดให ก อ สร า งใหม เริ่ ม ต น จากทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๐๑
ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต ต ามแนวถนนเทศบาล ๑๒ ระยะประมาณ ๔๐๐ เมต ร
ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตามแนวถนนเทศบาล ๑๒/๑ ระยะประมาณ ๒๓๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๓๐๐ เมตร ตัดกับถนนเทศบาล ๑๗ (ถนนสาย ข ๗)
ที่บ ริเ วณห างจากถนนเทศบาล ๑๗ (ถนนสาย ข ๗) บรรจบกั บ ถนนเทศบาล ๑๔ (ฉิ ม พลี ๑)
(ถนนสาย ข ๖) ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต ต ามแนวถนนเทศบาล ๑๗ (ถนนสาย ข ๗)
ระยะประมาณ ๖๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะประมาณ
๗๓๐ เมตร บรรจบกับ ถนนเทศบาล ๑๗ (ถนนสาย ก ๖) ที่บ ริ เวณหางจากถนนเทศบาล ๑๗
(ถนนสาย ก ๖) บรรจบกับ ถนนเทศบาล ๑๒ (ถนนสาย ก ๖) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตและ
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวถนนเทศบาล ๑๗ (ถนนสาย ก ๖) ระยะประมาณ ๘๗๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันออก ระยะประมาณ ๓๗๐ เมตร จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๕๔
ที่บริเวณหางจากถนนสายบานวังลึก – บานหนองสะแก บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๕๔
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๕๔ ระยะประมาณ ๒๒๐ เมตร

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๐๖ ก

หน้า ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่สมควรกําหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
ในท้องที่ตําบลวัดเกาะ ตําบลสามเรือน ตําบลบ้านนา ตําบลคลองตาล ตําบลวังลึก ตําบลวังทอง และตําบลเกาะตาเลี้ยง
อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้อง
หรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ
และสภาพแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง และโดยที่มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง
แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญญัติว่า การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระทําโดยกฎกระทรวง จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

