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กฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเนินกุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
พ.ศ. ๒๕๖๑
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๕ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารผั ง เมื อ ง พ.ศ. ๒๕๑๘
และมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ ง แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารผั ง เมื อ ง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
โดยพระราชบัญญั ติการผั งเมือ ง (ฉบั บที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ รั ฐ มนตรีว่ าการกระทรวงมหาดไทย
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ในท้องที่ตาบลหนองพระ ตาบลพันชาลี อาเภอวังทอง
และตาบลนครป่าหมาก ตาบลวัดตายม ตาบลเนินกุ่ม ตาบลไผ่ล้อม อาเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๒ การวางและจัดทาผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒ นา และการดารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อม
ในบริ เ วณแนวเขตตามข้ อ ๑ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การพั ฒ นาระบบเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ข้อ ๓ ผั ง เมื อ งรวมตามกฎกระทรวงนี้ มี น โยบายและมาตรการเพื่ อ จั ด ระบบการใช้
ประโยชน์ ที่ ดิ น โครงข่ า ยคมนาคมขนส่ ง และบริ การสาธารณะให้ มีป ระสิ ท ธิ ภ าพ สามารถรองรับ
และสอดคล้ อ งกั บ การขยายตั ว ของชุ ม ชนในอนาคต รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาเศรษฐกิ จ โดยมี
สาระสาคัญ ดังต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนเนินกุ่มให้เป็นศูนย์กลางการเกษตร การผลิต และการบริการ
(๒) ส่งเสริมและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมให้สอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชน
และระบบเศรษฐกิจ
(๓) ส่งเสริมและพัฒ นาการบริการทางด้านสังคม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ให้เพียงพอและได้มาตรฐาน
(๔) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ข้อ ๔ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม ให้เป็นไปตามแผนผังกาหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จาแนกประเภท แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง และรายการประกอบ
แผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จาแนกประเภท
ท้ายกฎกระทรวงนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๒๖ ที่กาหนดไว้เป็นสีเหลือง ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒.๑ ถึงหมายเลข ๒.๑๖ ที่กาหนดไว้เป็นสีส้ม ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง
(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึงหมายเลข ๓.๘ ที่กาหนดไว้เป็นสีแดง ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔.๑ ถึงหมายเลข ๔.๓๔ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ ถึงหมายเลข ๕.๖ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(๖) ที่ดิน ในบริเวณหมายเลข ๖.๑ ถึงหมายเลข ๖.๑๐ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา
(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๗.๑ ถึงหมายเลข ๗.๑๔ ที่กาหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน ให้เป็นที่ดนิ
ประเภทสถาบันศาสนา
(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๘.๑ ถึงหมายเลข ๘.๘ ที่กาหนดไว้เป็นสีน้าเงิน 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
สถาบัน ราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุ ก จ าพวกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน เว้ น แต่ โ รงงานตามประเภท ชนิ ด
และจาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้
(๒) คลังน้ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ามันเชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
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(๔) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร สุนัข แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๕) เกษตรกรรมที่ใช้สารเคมีซึ่งก่อให้เกิดเหตุราคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขหรือ
มลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
(๖) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๙) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์
(๑๐) โรงฆ่าสัตว์
(๑๑) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๑๒) สถานที่เก็บและลานตากผลิตผลทางการเกษตร
(๑๓) กาจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(๑๔) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ให้ดาเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพื้นที่ทั้งหมดรวมกันไม่เกิน ๕๐๐ ตารางเมตร
เว้นแต่เป็นการดาเนินการหรือประกอบกิจการโดยหน่วยงานของรัฐ
(๒) ที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง ให้ดาเนินการหรือประกอบกิจการได้
ในอาคารที่มีพื้นที่จาหน่ายสินค้าไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
(๓) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
(๔) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลาคลองหรือแหล่งน้าสาธารณะ
ไม่น้ อยกว่า ๖ เมตร และให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลารางสาธารณะ
ไม่น้อยกว่า ๓ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้าหรือการสาธารณูปโภค
(๕) ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม ให้มีระยะห่าง
จากริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลาคลอง แหล่งน้าสาธารณะ หรือลารางสาธารณะไม่น้อยกว่า ๒๕ เมตร
ข้อ ๗ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
สถาบัน ราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุ ก จ าพวกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน เว้ น แต่ โ รงงานตามประเภท ชนิ ด
และจาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้
(๒) คลังน้ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ามันเชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
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(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร สุนัข แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๕) เกษตรกรรมที่ใช้สารเคมีซึ่งก่อให้เกิดเหตุราคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขหรือ
มลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
(๖) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๙) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์
(๑๐) โรงฆ่าสัตว์
(๑๑) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๑๒) สถานที่เก็บและลานตากผลิตผลทางการเกษตร
(๑๓) กาจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(๑๔) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ให้ดาเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพื้นที่ทั้งหมดรวมกันไม่เกิน ๑,๐๐๐
ตารางเมตร
(๒) ที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง ให้ดาเนินการหรือประกอบกิจการได้
ในอาคารที่มีพื้นที่จาหน่ายสินค้าไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
(๓) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
(๔) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลาคลองหรือแหล่งน้าสาธารณะ
ไม่น้ อยกว่า ๖ เมตร และให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลารางสาธารณะ
ไม่น้อยกว่า ๓ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้าหรือการสาธารณูปโภค
(๕) ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม ให้มีระยะห่าง
จากริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลาคลอง แหล่งน้าสาธารณะ หรือลารางสาธารณะไม่น้อยกว่า ๒๕ 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 ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
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ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุ ก จ าพวกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน เว้ น แต่ โ รงงานตามประเภท ชนิ ด
และจาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้
(๒) คลังน้ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ามันเชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร สุนัข แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๕) เกษตรกรรมที่ใช้สารเคมีซึ่งก่อให้เกิดเหตุราคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขหรือ
มลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
(๖) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๙) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์
(๑๐) โรงฆ่าสัตว์
(๑๑) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๑๒) สถานที่เก็บและลานตากผลิตผลทางการเกษตร
(๑๓) กาจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(๑๔) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ให้ดาเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพื้นที่ทั้งหมดรวมกันไม่เกิน ๑,๐๐๐
ตารางเมตร
(๒) ที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง ให้ดาเนินการหรือประกอบกิจการได้
ในอาคารที่มีพื้นที่จาหน่ายสินค้าไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
(๓) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
(๔) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลาคลองหรือแหล่งน้าสาธารณะ
ไม่น้ อยกว่า ๖ เมตร และให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลารางสาธารณะ
ไม่น้อยกว่า ๓ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้าหรือการสาธารณูปโภค
(๕) ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม ให้มีระยะห่าง
จากริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลาคลอง แหล่งน้าสาธารณะ หรือลารางสาธารณะไม่น้อยกว่า ๒๕ เมตร
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ข้อ ๙ ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม ยกเว้ น บริ เ วณที่ ก าหนดตามวรรคสอง
ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ การสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบ
ของที่ ดิ น ประเภทนี้ ใ นแต่ ล ะบริเ วณ และห้ า มใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิน เพื่ อ ประกอบกิ จ การตามที่กาหนด
ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุ ก จ าพวกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน เว้ น แต่ โ รงงานตามประเภท ชนิ ด
และจาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้
(๒) คลังน้ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ามันเชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(๙) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม
(๑๐) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ เว้นแต่ที่มีระยะห่างจากริมเขตทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบท
ริมฝั่งลาคลอง หรือแหล่งน้าสาธารณะเกินกว่า ๓๐๐ เมตร
ที่ดินประเภทนี้ ในบริเวณหมายเลข ๔.๕ หมายเลข ๔.๑๔ หมายเลข ๔.๑๕ หมายเลข ๔.๒๐
หมายเลข ๔.๒๔ หมายเลข ๔.๓๓ และหมายเลข ๔.๓๔ เฉพาะที่ดินซึ่งอยู่ในบริเวณแนวเส้นขนาน
ระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑ และในบริเวณหมายเลข ๔.๑๙ หมายเลข ๔.๒๐
และหมายเลข ๔.๓๔ เฉพาะที่ดินซึ่งอยู่ในบริเวณแนวเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑๑๑๔ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การอยู่อาศัย
พาณิชยกรรม การประกอบกิจการโรงแรม สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
เป็นส่วนใหญ่ สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้
ในแต่ละบริเวณ และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อประกอบกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุ ก จ าพวกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน เว้ น แต่ โ รงงานตามประเภท ชนิ ด
และจาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้
(๒) คลังน้ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ามันเชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
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(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๕) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม
(๖) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ เว้นแต่ที่มีระยะห่างจากริมเขตทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบท
ริมฝั่งลาคลอง หรือแหล่งน้าสาธารณะเกินกว่า ๓๐๐ เมตร
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ให้ดาเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพื้นที่ทั้งหมดรวมกันไม่เกิน ๑,๐๐๐
ตารางเมตร และไม่ใช่อาคารสูง
(๒) ที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง ให้ดาเนินการหรือประกอบกิจการได้
ในอาคารที่มีพื้นที่จาหน่ายสินค้าไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
(๓) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
(๔) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางหลวงแผ่นดินไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
(๕) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลาคลองหรือแหล่งน้าสาธารณะ
ไม่น้ อยกว่า ๖ เมตร และให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลารางสาธารณะ
ไม่น้อยกว่า ๓ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้าหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเฉพาะที่ดิน
ซึ่งเป็นของรัฐ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม การก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้าที่เป็นของรัฐ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เกษตรกรรม การอยู่อาศัย
การท่องเที่ยว หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
(๒) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๓) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๖) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(๗) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม
(๘) คลังสินค้าเพื่อการขายส่งหรือการผลิต
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(๙) สถานที่เก็บสินค้าซึ่งเป็นที่เก็บพักหรือขนถ่ายสิ นค้าหรือสิ่งของเพื่อประโยชน์ทางการค้า
หรืออุตสาหกรรม
(๑๐) กาจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(๑๑) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
(๑๒) โรงซ่อม สร้าง หรือบริการยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ทุกชนิด
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ให้ดาเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพื้นที่ทั้งหมดรวมกันไม่เกิน ๕๐๐ ตารางเมตร
และไม่ใช่อาคารสูง
(๒) ที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม ให้ดาเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพื้นที่
จาหน่ายสินค้าไม่เกิน ๑๕๐ ตารางเมตร
(๓) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ งตามสภาพธรรมชาติของลาคลองหรือแหล่งน้าสาธารณะ
ไม่น้ อยกว่า ๖ เมตร และให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลารางสาธารณะ
ไม่น้อยกว่า ๓ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้าหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
(๒) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางหลวงแผ่นดินไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
(๓) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลาคลองหรือแหล่งน้าสาธารณะ
ไม่น้ อยกว่า ๖ เมตร และให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลารางสาธารณะ
ไม่น้อยกว่า ๓ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้าหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศาสนา การศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
(๒) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางหลวงแผ่นดินไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
(๓) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลาคลองหรือแหล่งน้าสาธารณะ
ไม่น้ อยกว่า ๖ เมตร และให้มีที่ว่างตามแนวขนานริ มฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลารางสาธารณะ
ไม่น้อยกว่า ๓ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้าหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการของรัฐ กิจการเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕ ก

หนา้ ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๙ มกราคม ๒๕๖๒

การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
(๒) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางหลวงแผ่นดินไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
(๓) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลาคลองหรือแหล่งน้าสาธารณะ
ไม่น้ อยกว่า ๖ เมตร และให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลารางสาธารณะ
ไม่น้อยกว่า ๓ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้าหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๑๔ การใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย ก ๑ ถนนสาย ก ๒ ถนนสาย ก ๓
ถนนสาย ก ๔ ถนนสาย ก ๕ ถนนสาย ก ๖ ถนนสาย ก ๗ ถนนสาย ก ๘ ถนนสาย ก ๙
ถนนสาย ก ๑๐ ถนนสาย ข ๑ และถนนสาย ข ๒ ตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง
ท้ายกฎกระทรวงนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น นอกจากกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) การสร้างถนนหรือเกี่ยวข้องกับถนน และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
(๒) การสร้างรั้วหรือกาแพง
(๓) เกษตรกรรมหรื อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ เกษตรกรรมที่ มี ค วามสู ง ของอาคารไม่ เ กิ น ๙ เมตร
หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่
ข้อ ๑๕ ให้ ผู้มีอานาจหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการใน
เขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

บัญชีท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเนินกุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
พ.ศ. ๒๕๖๑
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

๒

๔

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การต้ม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช
(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช
(๔) การหีบหรืออัดฝ้าย หรือการปั่นหรืออัดนุ่น
(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผล
จากพืชในไซโล โกดัง หรือคลังสินค้า
(๖) การบด ป่น หรือย่อยส่วนต่าง ๆ ของพืชซึ่งมิใช่เมล็ดพืช
หรือหัวพืช
(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กล้วยไม้ หรือถั่วงอก
(๙) การร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของ
ผลิตผลเกษตรกรรม
(๑๑) การฟักไข่โดยใช้ตู้อบ
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ซึ่งมิใช่สัตว์น้ํา
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๒) การถนอมเนื้อสัตว์โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง
ตากแห้ง หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
ได้

หมายเหตุ

๒
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ลําดับที่

๖

๘

๙

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

(๗) การทําผลิตภัณฑ์จากไข่เพื่อใช้ประกอบเป็นอาหาร เช่น
ไข่เค็ม ไข่เยี่ยวม้า ไข่ผง ไข่เหลวเยือกแข็ง หรือไข่เหลว
แช่เย็น
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ํา อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๒) การถนอมสัตว์น้ําโดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง
ตากแห้ง หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม้
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม้
และบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้
(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไม้โดยวิธีกวน ตากแห้ง ดอง
หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การสี ฝัด หรือขัดข้าว
(๒) การทําแป้ง
(๓) การป่นหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช
(๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช
(๖) การปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่ง

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได้

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได้

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้

ได้

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

ชนบทและเกษตรกรรม

ได้

ได้

ได้

ได้

หมายเหตุ
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ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้ง
อย่างใดอย่างหนึ่งหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําขนมปังหรือขนมเค้ก
(๒) การทําขนมปังกรอบหรือขนมอบแห้ง
(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้น เม็ด หรือ ชิ้น
๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากอ้อย บีช
หญ้าหวาน หรือพืชอื่นที่ให้ความหวาน อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง 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
(๕) การทําเก๊กฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจาก
พืชอื่น ๆ

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้
ได้
ได้

ได้
ได้

หมายเหตุ
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ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไม้อัดเม็ด
(๗) การเชื่อมหรือแช่อิ่มผลไม้หรือเปลือกผลไม้ หรือการเคลือบ
ผลไม้หรือเปลือกผลไม้ด้วยน้ําตาล
(๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) หรือการเคลือบ
ถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) ด้วยน้ําตาล กาแฟ โกโก้
หรือช็อกโกเลต
(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟี่
(๑๑) การทําไอศกรีม
๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่อง
ประกอบอาหาร อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๖) การทําน้ํามันสลัด
(๗) การบดหรือป่นเครื่องเทศ
(๘) การทําพริกป่น พริกไทยป่น หรือเครื่องแกง
๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย
บด หรือย่อยน้ําแข็ง
๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไม่มี
แอลกอฮอล์ น้ําอัดลม หรือน้ําแร่ อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําน้ําดื่ม
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(๒) การทําเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
(๔) การทําน้ําแร่
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาสูบ ยาอัด ยาเส้น ยาเคี้ยว
หรือยานัตถุ์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๓) การทํายาอัด ยาเส้น ยาเส้นปรุง หรือยาเคี้ยว
(๔) การทํายานัตถุ์
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ ด้าย หรือเส้นใย
ซึ่งมิใช่ใยหิน (Asbestos) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๒) การทอหรือการเตรียมเส้นด้ายยืนสําหรับการทอ
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอซึ่งมิใช่
เครื่องนุ่งห่ม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอเป็นเครื่องใช้ในบ้าน
(๒) การทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใช่ถุงหรือกระสอบพลาสติก
(๓) การทําผลิตภัณฑ์จากผ้าใบ
(๔) การตบแต่งหรือเย็บปักถักร้อยสิ่งทอ
โรงงานถักผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มด้วยด้ายหรือเส้นใย
หรือฟอกย้อมสีหรือแต่งสําเร็จผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่ม
ที่ถักด้วยด้ายหรือเส้นใย

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้

ได้
ได้
ได้

ได้

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้
ได้
ได้

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
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

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้
ได้
ได้

ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
ได้
ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้
ได้
ได้

ได้

หมายเหตุ

๖
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๒๕ โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมด้วยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกให้
เป็นปุยซึ่งมิใช่เสื่อหรือพรมที่ทําด้วยยางหรือพลาสติกหรือ
พรมน้ํามัน
๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาข่าย แห หรืออวน
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การผลิตเชือก
(๒) การผลิต ประกอบ หรือซ่อมแซมตาข่าย แห หรืออวน
และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายซึ่งมิใช่
รองเท้าอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การตัดหรือเย็บเครื่องนุ่งห่ม เข็มขัด ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ
เนกไท หูกระต่าย ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเท้าจากผ้า
หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือวัสดุอื่น
(๒) การทําหมวก
๓๓ โรงงานผลิตรองเท้าหรือชิ้นส่วนของรองเท้าซึ่งมิได้ทําจากไม้
ยางอบแข็ง ยางอัดเข้ารูป หรือพลาสติกอัดเข้ารูป
๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใช้จากไม้ไผ่ หวาย ฟาง
อ้อ กก หรือผักตบชวา
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๓๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากไม้หรือไม้ก๊อก
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๓) การแกะสลักไม้
(๕) การทําผลิตภัณฑ์จากไม้ก๊อก
๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
(๑) การพิมพ์ การทําแฟ้มเก็บเอกสาร การเย็บเล่ม ทําปก
หรือตบแต่งสิ่งพิมพ์
๕๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พลาสติก
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเรือน หรือเครื่องประดับ
และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
(๒) การทําเสื่อหรือพรม
(๔) การทําภาชนะบรรจุ เช่น ถุงหรือกระสอบ
๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปั้นดินเผา
หรือเครื่องดินเผา และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกล่าว
๕๖ โรงงานผลิตอิฐ กระเบื้อง หรือท่อสําหรับใช้ในการก่อสร้าง
เบ้าหลอมโลหะ กระเบื้องประดับ (Architectural
Terracotta) รองในเตาไฟ ท่อหรือยอดปล่องไฟ หรือวัตถุ
ทนไฟจากดินเหนียว
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๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม
ผลิตภัณฑ์ยิปซัม หรือผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์
๖๒ โรงงานดัดแปลงหรือซ่อมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่ง
ภายในอาคารที่ทําจากโลหะหรือโลหะเป็นส่วนใหญ่ และ
รวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องเรือนหรือ
เครื่องตบแต่งดังกล่าว
๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะสําหรับใช้
ในการก่อสร้างหรือติดตั้ง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๒) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร
(๓) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการต่อเรือ
๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําภาชนะบรรจุ
(๙) การทําเครื่องใช้เล็ก ๆ จากโลหะ
(๑๓) การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป
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๖๕ โรงงานดัดแปลงหรือซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องกังหัน
และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์หรือ
เครื่องกังหันดังกล่าว
๖๖ โรงงานดัดแปลงหรือซ่อมแซมเครื่องจักรสําหรับใช้ในการ
กสิกรรมหรือการเลี้ยงสัตว์ และรวมถึงส่วนประกอบหรือ
อุปกรณ์ของเครื่องจักรดังกล่าว
๖๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องจักร ส่วนประกอบ
หรืออุปกรณ์ของเครื่องจักรสําหรับประดิษฐ์โลหะหรือไม้
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรสําหรับ
โรงเลื่อย ไส ทําเครื่องเรือนหรือทําไม้วีเนียร์
(๒) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องกลึง เครื่องคว้าน
เครื่องเจาะ เครื่องกัด (Milling Machines) เครื่องเจียน
เครื่องตัด (Shearing Machines) หรือเครื่องไส
(Shaping Machines)
(๓) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเลื่อยตัดโลหะ
ด้วยเครื่องยนต์หรือเครื่องขัด
(๔) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องทุบโลหะ
(Drop Forges or Forging Machines)
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(๕) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรีดโลหะ
เครื่องอัดโลหะ หรือเครื่องดึงรีดโลหะ
(๖) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องดันรีด เครื่องทําให้
หลอมละลายหรือเชื่อมโดยไม่ใช้ไฟฟ้า
(๗) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมแบบ (Dies) หรือเครื่องจับ
(Jigs) สําหรับใช้กับเครื่องมือกล
(๘) การทําส่วนประกอบหรืออุปกรณ์สําหรับเครื่องจักรตาม
(๑) ถึง (๗)
๖๙ โรงงานดัดแปลงหรือซ่อมแซมเครื่องคํานวณ เครื่องทําบัญชี
เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับใช้ในการ
คํานวณชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาล้อก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์
สําหรับปฏิบัติกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันหรืออุปกรณ์ (Digital
or Analog Computers or Associated Electronic
Data Processing Equipment or Accessories)
เครื่องรวมราคาของขาย (Cash Registers) เครื่องพิมพ์ดีด
เครื่องชั่งซึ่งมิใช่เครื่องชั่งที่ใช้ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์
เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใช่เครื่องอัดสําเนาด้วยการถ่ายภาพ
และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได้

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได้

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
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ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๗๐ โรงงานดัดแปลงหรือซ่อมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศ
หรือก๊าซ เครื่องเป่าลม เครื่องปรับหรือถ่ายเทอากาศ
เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตู้เย็นหรือเครื่องประกอบตู้เย็น
เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ เครื่องล้าง ซัก ซักแห้ง หรือรีดผ้า
เครื่องเย็บ เครื่องส่งกําลังกล เครื่องยก ปั้นจั่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน
รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ รถพ่วงสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรม
รถยกซ้อนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใช้
ในการอุตสาหกรรมหรือสําหรับใช้ในบ้านแต่ผลิตภัณฑ์นั้น
ต้องไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์
ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
๗๑ โรงงานดัดแปลงหรือซ่อมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ์
ที่ระบุไว้ในลําดับที่ ๗๐ เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์ไฟฟ้า
เครื่องกําเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงแรงไฟฟ้า เครื่องสับ
หรือบังคับไฟฟ้า เครื่องใช้สําหรับแผงไฟฟ้า เครื่องเปลี่ยนทาง
ไฟฟ้า เครื่องส่งหรือจําหน่ายไฟฟ้า เครื่องสําหรับใช้บังคับ
ไฟฟ้าหรือเครื่องเชื่อมไฟฟ้า

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้
ได้

ได้

ได้

หมายเหตุ

๑๒
ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและ
ลําดับที่
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
๗๒ โรงงานดัดแปลงหรือซ่อมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ ได้
เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเล่นแผ่นเสียง
เครื่องบันทึกคําบอก เครื่องบันทึกเสียงด้วยเทป เครื่องเล่น
หรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน์) แผ่นเสียง เทปแม่เหล็ก
ที่ได้บันทึกเสียงแล้ว เครื่องโทรศัพท์หรือโทรเลขชนิดมีสาย
หรือไม่มีสาย เครื่องส่งวิทยุ เครื่องส่งโทรทัศน์ เครื่องรับส่ง
สัญญาณหรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร์ ผลิตภัณฑ์ที่เป็น
ตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวข้อง (Semi - Conductor
or Related Sensitive Semi - Conductor Devices)
คาปาซิเตอร์หรือคอนเดนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงที่
หรือเปลี่ยนแปลงได้ (Fixed or Variable Electronic
Capacitors or Condensers) เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ
เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย์
และรวมถึงการผลิตอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนสําหรับใช้กับ
เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๗๓ โรงงานผลิต ประกอบ หรือดัดแปลงเครื่องมือหรือเครื่องใช้ไฟฟ้า
ที่ไม่ได้ระบุไว้ในลําดับใด และรวมถึงส่วนประกอบ
หรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้
ได้

ได้

ได้
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๗๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับรถยนต์หรือรถพ่วง
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพ
รถยนต์หรือรถพ่วง
(๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สําหรับรถยนต์
หรือรถพ่วง
๗๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ
หรือจักรยานสองล้อ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงสภาพจักรยานยนต์
จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ
(๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สําหรับจักรยานยนต์
จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ
๗๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอากาศยานหรือเรือโฮเวอร์คราฟท์
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ (ไม่มีการชุบหล่อ)
(๑) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนแปลง
สภาพอากาศยานหรือเรือโฮเวอร์คราฟท์
(๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สําหรับอากาศยาน
หรือเรือโฮเวอร์คราฟท์

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได้

ได้

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
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ได้
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ได้
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๘๐ โรงงานดัดแปลงหรือซ่อมแซมล้อเลื่อนที่ขับเคลื่อนด้วย
แรงคนหรือสัตว์ซึ่งมิใช่จักรยาน และรวมถึงส่วนประกอบ
หรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก
หรืออัญมณี อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําเครื่องประดับโดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองคํา
ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี
(๒) การทําเครื่องใช้ด้วยทองคํา ทองขาว เงิน นาก
หรือกะไหล่ทอง หรือโลหะที่มีค่า
(๓) การตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี
(๕) การทําดวงตราหรือเหรียญตราของ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือเหรียญอื่น
๘๕ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นส่วน
หรืออุปกรณ์ของเครื่องดนตรีดังกล่าว
๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเล่น เครื่องมือ
หรือเครื่องใช้ที่มิได้ระบุไว้ในลําดับอื่น อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําเครื่องเล่น
(๒) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
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๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
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ได้
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ได้

ได้
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ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
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ได้
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ชนบทและเกษตรกรรม
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โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้
ได้
ได้

ได้*

ได้* เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
และคนงานไม่เกิน ๕๐ คน

ได้

ได้

ได้

ได้
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๙๒
๙๓
๙๔

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

(๓) การทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับ
สําหรับการแสดง
(๔) การทําร่ม ไม้ถือขนนก ดอกไม้เทียม ซิป กระดุม ไม้กวาด
แปรง ตะเกียง โป๊ะตะเกียงหรือไฟฟ้า กล้องสูบยา
หรือกล้องบุหรี่ ก้นกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก
(๕) การทําป้าย ตรา เครื่องหมาย ป้ายติดของ
ได้
หรือเครื่องโฆษณาสินค้า ตราโลหะหรือยาง แม่พิมพ์ลายฉลุ
(Stencils)
(๖) การทําแหคลุมผม ช้องผม หรือผมปลอม
(๗) การทําผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ที่มิได้ระบุไว้ในลําดับใด
โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิต
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การบรรจุสินค้าทั่วไป
โรงงานห้องเย็น
โรงงานซ่อมรองเท้าหรือเครื่องหนัง
ได้
โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าสําหรับใช้
ได้
ในบ้านหรือใช้ประจําตัว
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๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อน
ด้วยเครื่องยนต์ รถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ
หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว
(๒) การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ
หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว
(๓) การพ่นสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
(๔) การล้างหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
๙๖ โรงงานซ่อมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําด้วย
เพชร พลอย ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี
๙๗ โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ที่มิได้ระบุการซ่อมไว้ในลําดับใด
๙๘ โรงงานซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด อัด หรือย้อมผ้า
เครื่องนุ่งห่ม พรม หรือขนสัตว์
๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแต่งหรือเปลี่ยนแปลง
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์
โดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทา พ่น หรือเคลือบสี

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได้
ได้
ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้

หมายเหตุ

๑๗
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

(๒) การทา พ่น หรือเคลือบเชลแล็ก แล็กเกอร์ หรือน้ํามัน
เคลือบเงาอื่น
(๓) การลงรักหรือการประดับตบแต่งด้วยแก้ว กระจก มุก
ทอง หรืออัญมณี
๑๐๑ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste
Treatment Plant)
๑๐๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการนําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบ
หรือผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่านกรรมวิธกี ารผลิตทางอุตสาหกรรม
หมายเหตุ

ลําดับที่
ได้
ได้*
โรงงานจําพวกที่

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

หมายถึง ลําดับที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
หมายถึง สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
หมายถึง สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามเงื่อนไขในหมายเหตุ
หมายถึง จําพวกโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

หมายเหตุ

รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิ ตามที่ไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนเนินกุม จังหวัดพิษณุโลก
พ.ศ. ๒๕๖๑
การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดิน ตามที่ไดจําแนกประเภท
ทายกฎกระทรวง ตามที่กําหนดไวในขอ ๕ คือ
๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๒๖ ที่กําหนดไวเปนสีเหลือง ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย มีรายการดังตอไปนี้
๑.๑ ดานเหนือ
จดเส น ตรงที่ ล ากจากทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๑
ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ บรรจบกับถนนสาย ก ๑ ไปทาง
ทิศ ตะวั น ตกเฉี ยงเหนื อ ตามแนวทางหลวงแผน ดิ น หมายเลข ๑๑ เป น ระยะ ๑๙๕ เมตร ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต จนบรรจบกับถนนสาย ก ๑ ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย ก ๑ บรรจบ
กับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ก ๑ เปนระยะ
๓๑๐ เมตร
ดานใต
จดถนนสาย ก ๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ฟากตะวันออก
๑.๒ ดานเหนือ
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ฟากตะวันตก
ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย ก ๑ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ เปนระยะ ๑๙๕ เมตร
ดานตะวันออก
จด ท า ง ห ล ว ง แ ผ น ดิ น ห ม า ย เ ล ข ๑ ๑ ฟ า ก ต ะ วั น ต ก
และวัดราษฎรนิยม
ดานใต
จดโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลวัดตายม และถนนสาย ก ๒
ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเส น ตั้ ง ฉากกั บ ถนนสาย ก ๒ ฟากเหนื อ ที่ จุ ด ซึ่ ง ถนน
สายแหลมครกบรรจบกับถนนสาย ก ๒
๑.๓ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑
ดานใต
จดคลองวัดตายม ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑
๑.๔ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๒ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ก ๒
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ

๒
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๒ ฟากตะวันออก
๑.๕ ดานเหนือ
จดคลองวัดตายม ฝงใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑
ดานใต
จดถนนสาย ก ๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑
๑.๖ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑
ดานใต
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ฟากตะวันออก
ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย ก ๒ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ไปทางทิศใตตามแนว
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ เปนระยะ ๔๒๕ เมตร
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ฟากตะวันออก เสนตั้งฉาก
กับทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๑๑ ฟากตะวันออก ที่จุด ซึ่งอยูหางจากถนนสาย ก ๑ บรรจบกับ
ทางหลวงแผน ดิ น หมายเลข ๑๑ ไปทางทิ ศใตต ามแนวทางหลวงแผน ดิ น หมายเลข ๑๑ เปน ระยะ
๓๕๐ เมตร และเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑
๑.๗ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดคลองวัดตายม ฝงเหนือ
ดานใต
จดถนนสาย ก ๓ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๒ ฟากตะวันออก
๑.๘ ดานเหนือ
จดวัดเจริญราษฎร
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ก ๒ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ก ๓ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดคลองวัดตายม ฝงใต
๑.๙ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๓ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดคลองวัดตายม ฝงตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ก ๒ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๒ ฟากตะวันออก
๑.๑๐ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ก ๓
และโรงเรียนรัฐราษฎรบํารุง
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ก ๓ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๒ ฟากตะวันออก

๓
๑.๑๑ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๓ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ก ๒ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ก ๒ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดคลองวัดตายม ฝงตะวันออก
๑.๑๒ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๓ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดคลองสาธารณะไม ป รากฏชื่ อ ฝ ง เหนื อ และเส น ตรง
ที่ลากจากจุดศูนยกลางถนนสาย ก ๒ ที่จุดซึ่งถนนสาย ก ๒ บรรจบกับถนนสายวัดตายมใต ไปทาง
ทิศตะวันออกบรรจบกับคลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฝงตะวันตก ที่จุดซึ่งอยูหางจากคลองสาธารณะ
ไม ป รากฏชื่ อ บรรจบกั บ ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๑ ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต
และทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวคลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ เปนระยะ ๗๐๐ เมตร
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๒ ฟากตะวันออก
๑.๑๓ ดานเหนือ
จดเสนตั้งฉากกับถนนสาย ก ๔ ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยูหางจาก
ถนนสาย ก ๔ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๑๔ ไปทางทิศใตตามแนวถนนสาย ก ๔
เปนระยะ ๖๕๐ เมตร
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ก ๔ ฟากตะวั น ตกและฟากใต โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลเนินกุม และถนนสาย ก ๖ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนตั้งฉากกับถนนสาย ก ๖ ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยูหาง
จากถนนสาย ก ๖ บรรจบกับ ถนนสาย ก ๔ ไปทางทิศตะวัน ตกเฉียงใตต ามแนวถนนสาย ก ๖
เปนระยะ ๖๕๐ เมตร
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ก ๖
และเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ก ๔
๑.๑๔ ดานเหนือ
จดเสนตั้งฉากกับถนนสาย ก ๔ ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยูห า ง
จากถนนสาย ก ๔ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๑๔ ไปทางทิศใตตามแนวถนนสาย ก ๔
เปนระยะ ๖๕๐ เมตร
ดานตะวันออก
จดคลองวัดตายม ฝงตะวันตก
ดานใต
จดเส น ตรงที่ ล ากจากถนนสาย ก ๔ ฟากตะวั น ออกที่ จุ ด
ซึ่งอยูหางจากถนนสาย ก ๔ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๑๔ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ตามแนวถนนสาย ก ๔ เปน ระยะ ๙๒๐ เมตร ไปทางทิศตะวัน ออกเฉียงใต จนบรรจบกับ ถนน
สาย ก ๕ ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย ก ๕ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๑๔
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสาย ก ๕ เปนระยะ ๔๓๐ เมตร
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๔ ฟากตะวันออก
๑.๑๕ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๑๔ ฟากตะวันตก

๔
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๑.๑๖ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ข ๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ก ๕ ฟากเหนือ เสนตรงที่ลากจากถนนสาย ก ๔
ฟากตะวัน ออก ที่ จุด ซึ่ง อยูหา งจากถนนสาย ก ๔ บรรจบกับ ทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๑๑๑๔
ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต ต ามแนวทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๑๑๔ เป น ระยะ ๙๒๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต จนบรรจบกับถนนสาย ก ๕ ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย ก ๕
บรรจบกับ ทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๑๑๑๔ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตต ามแนวถนนสาย ก ๕
เปนระยะ ๔๓๐ เมตร
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๑๔ ฟากตะวันออก
๑.๑๗ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๑๔ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนตรงที่ลากจากถนนสาย ก ๔ ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยูหาง
จากถนนสาย ก ๔ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๑๔ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนว
ถนนสาย ก ๔ เปนระยะ ๙๒๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต จนบรรจบกับถนนสาย ก ๕
ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย ก ๕ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๑๔ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสาย ก ๕ เปนระยะ ๔๓๐ เมตร
๑.๑๘ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๕ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ข ๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๑๔ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดโรงเรียนเนิ น กุม วิทยา และเส น ตรงที่ ลากตอ จากแนวเขต
โรงเรียนเนินกุมวิทยา ดานตะวันตก ไปทางทิศเหนือ จนบรรจบกับถนนสาย ก ๕ ที่จุดซึ่งอยูหางจาก
ถนนสาย ก ๕ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๑๔ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนสาย ก
๕ เปนระยะ ๔๓๐ เมตร
๑.๑๙ ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๖ เมตร กับริมคลองวัดตายม ฝงตะวันตก
ดานใต
จดเสนตั้งฉากกับถนนสาย ก ๖ ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยูห า ง
จากถนนสาย ก ๖ บรรจบกับ ถนนสาย ก ๔ ไปทางทิศตะวัน ตกเฉียงใตต ามแนวถนนสาย ก ๖
เปนระยะ ๖๕๐ เมตร
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๖ ฟากตะวันออก
๑.๒๐ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๔ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก และถนนสาย ก ๗
ฟากตะวันตก

๕
ดานใต
จดเสนตั้งฉากกับถนนสาย ก ๗ ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยูหาง
จากถนนสาย ก ๗ บรรจบกั บ ถนนสาธารณะไม ป รากฏชื่ อ ไปทางทิ ศใตต ามแนวถนนสาย ก ๗
เปนระยะ ๕๑๐ เมตร
ดานตะวันตก
จดคลองวัดตายม ฝงตะวันออก
๑.๒๑ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ และเสนขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๑๔
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ก ๘ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ข ๒ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๗ ฟากตะวันออก
๑.๒๒ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๑๔ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ข ๒ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ข ๒ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๘ ฟากตะวันออก เสนขนานระยะ ๒๕๐ เมตร
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๑๔ และเสนขนานระยะ ๑๘๐ เมตร กับศูนยกลางถนน
สาย ก ๘
๑.๒๓ ดานเหนือ
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ฟากตะวันออก
ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๑๔ ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ เปนระยะ ๔๓๐ เมตร
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑
ดานใต
จดถนนสาย ก ๙ ฟากเหนือ เสนขนานระยะ ๒๕๐ เมตร
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ และเสนขนานระยะ ๑๖๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ก ๙
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ฟากตะวันออก
๑.๒๔ ดานเหนือ
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ฟากตะวันตก
ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๑๔ ไปทาง
ทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ เปนระยะ ๔๓๐ เมตร
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๖๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑๑๔ เส น ขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กั บ ศู น ย ก ลางทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๑
และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๑๔ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๑๔ ฟากเหนือ
ที่จุดซึ่งถนนสาย ก ๑๐ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๑๔ และคลองรางจิก ฝงตะวันออก

๖
๑.๒๕ ดานเหนือ
จดวัดราษฎรสถิต เสนขนานระยะ ๑๖๐ เมตร กับศูนยกลาง
ถนนสาย ก ๙ เสนขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ และถนนสาย ก ๙
ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ก ๙ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ก ๙ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ฟากตะวันตก
๑.๒๖ ดานเหนือ
จดสถานี ตํ า รวจภู ธ รเนิ น กุ ม เส น ขนานระยะ ๓๐๐ เมตร
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ และเสนขนานระยะ ๑๖๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๑๑๑๔
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
ถนนสาย ก ๑๐ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
ถนนสาย ก ๑๐ ฟากตะวันออก
๒. ที่ดิน ในบริเวณหมายเลข ๒.๑ ถึงหมายเลข ๒.๑๖ ที่กําหนดไวเปนสีสม ใหเปน ที่ดิน
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง มีรายการดังตอไปนี้
๒.๑ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑
ดานใต
จดคลองวัดตายม ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑
๒.๒ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๒ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาธารณะไม ป รากฏชื่ อ ฟากตะวั น ตกและฟากใต
และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดคลองวัดตายม ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก และเสนขนานระยะ
๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ก ๒
๒.๓ ดานเหนือ
จดคลองวัดตายม ฝงใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑
ดานใต
จดถนนสาย ก ๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑
๒.๔ ดานเหนือ
จดคลองวัดตายม ฝงใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑

๗
ดานใต
จดถนนสาย ก ๒ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดวัดเจริญราษฎร
๒.๕ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑
ดานใต
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ฟากตะวันออก
ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ บรรจบกับถนนสาย ก ๑ ไปทางทิศใตตามแนว
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ เปนระยะ ๔๒๕ เมตร
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ฟากตะวันออก เสนตั้งฉาก
กับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑
บรรจบกั บ ถนนสาย ก ๑ ไปทางทิ ศ ใต ต ามแนวทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๑ เป น ระยะ
๒๐๐ เมตร และเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑
๒.๖ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๒ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑ และโรงเรียนรัฐราษฎรบํารุง
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ก ๓
๒.๗ ดานเหนือ
จดเสนตรงที่ลากจากถนนสาย ก ๔ ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยูห า ง
จากถนนสาย ก ๔ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๑๔ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนว
ถนนสาย ก ๔ เปนระยะ ๙๒๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต จนบรรจบกับถนนสาย ก ๕
ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย ก ๕ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๑๔ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสาย ก ๕ เปนระยะ ๔๓๐ เมตร
ดานตะวันออก
จดคลองวัดตายม ฝงตะวันตก
ดานใต
จดโรงเรียนชุมชน ๓ บานเนินกุม (ประชานุกูล)
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๔ ฟากตะวันออก
๒.๘ ดานเหนือ
จดเสนตรงที่ลากจากถนนสาย ก ๔ ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยูห า ง
จากถนนสาย ก ๔ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๑๔ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนว
ถนนสาย ก ๔ เปนระยะ ๙๒๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต จนบรรจบกับถนนสาย ก ๕
ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย ก ๕ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๑๔ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสาย ก ๕ เปนระยะ ๔๓๐ เมตร
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๑๔ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดคลองวัดตายม ฝงตะวันออก
๒.๙ ดานเหนือ
จดเสนตรงที่ลากจากถนนสาย ก ๔ ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยูห า ง
จากถนนสาย ก ๔ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๑๔ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนว
ถนนสาย ก ๔ เปนระยะ ๙๒๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต จนบรรจบกับถนนสาย ก ๕

๘
ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย ก ๕ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๑๔ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสาย ก ๕ เปนระยะ ๔๓๐ เมตร
ดานใต
จดถนนสาย ก ๕ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๑๔ ฟากตะวันออก
๒.๑๐ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๕ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสน ตรงที่ ลากจากแนวเขตที่ดิน โรงเรีย นเนิ น กุม วิทยาดา น
ตะวันตก ไปทางทิศเหนือ จนบรรจบกับถนนสาย ก ๕ ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย ก ๕ บรรจบกับ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๑๔ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสาย ก ๕ เปนระยะ
๔๓๐ เมตร และโรงเรียนเนินกุมวิทยา
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๑๔ ฟากเหนือ และที่ทําการ
ไปรษณียตําบลเนินกุม
ดานตะวันตก
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๑๔ ฟากเหนือ
ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๑๔ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๑๔ เปนระยะ ๒๐๐ เมตร
๒.๑๑ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ และเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๑๔
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ก ๘ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาธารณะไม
ปรากฏชื่อ และเสนขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๑๔
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๗ ฟากตะวันออก
๒.๑๒ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๑๔ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๑๔ ฟากใต
ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๑๔ บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๑๔ เปนระยะ ๓๙๐ เมตร
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑๑๔
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๘ ฟากตะวันออก
๒.๑๓ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๖๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ก ๙
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑
ดานใต
จดถนนสาย ก ๙ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ฟากตะวันออก
๒.๑๔ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๖๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑๑๔
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๑๔ ฟากเหนือ

๙
ดานตะวันตก

จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข ๑๑
๒.๑๕ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๙ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๖๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ก ๙
และวัดราษฎรสถิต
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ฟากตะวันออก
๒.๑๖ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๑๔ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๖๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑๑๔
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑ และสถานีตํารวจภูธรเนินกุม
๓. ที่ดิน ในบริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึง หมายเลข ๓.๘ ที่กําหนดไวเปน สีแดง ใหเปน ที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก มีรายการดังตอไปนี้
๓.๑ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑
ดานใต
จดคลองวัดตายม ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ฟากตะวันออก
๓.๒ ดานเหนือ
จดคลองวัดตายม ฝงใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑
ดานใต
จดถนนสาย ก ๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ฟากตะวันออก
๓.๓ ดานเหนือ
จดคลองวัดตายม ฝงใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ก ๒ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑
๓.๔ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑

๑๐
ดานใต
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ฟากตะวันออก
ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ บรรจบกับถนนสาย ก ๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ เปนระยะ ๒๐๐ เมตร
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ฟากตะวันออก
๓.๕ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๒ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดโรงเรียนรัฐราษฎรบํารุง
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑
๓.๖ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๑๔ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ก ๔ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดคลองวัดตายม ฝงตะวันออก
๓.๗ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๕ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๑๔ ฟากเหนือ
ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๑๔ บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๑๔ เปนระยะ ๒๐๐ เมตร
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๑๔ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๑๑๔ ฟากตะวั น ออก
และงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลเนินกุม
๓.๘ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต และทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑๑๔ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ก ๘ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑๑๔ และเสนขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๗ ฟากตะวันออก
๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔.๑ ถึงหมายเลข ๔.๓๔ ที่กําหนดไวเปนสีเขียว ใหเปนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม มีรายการดังตอไปนี้
๔.๑ ดานเหนือ
จดแนวเขตผั งเมือ งรวมดา นเหนื อ ซึ่ งเปน เส น ตรงที่ล ากจาก
ศูนยกลางทางหลวงชนบท พล. ๒๐๓๐ ที่จุดซึ่งถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ บรรจบกับทางหลวงชนบท
พล. ๒๐๓๐ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต จนบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ที่บริเวณกึ่งกลาง
ประตูระบายน้ําคลองชมพู
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ฟากตะวันตก
ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย ก ๑ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวทางหลวงแผ น ดิน หมายเลข ๑๑ เปน ระยะ ๑๙๕ เมตร เสน ตั้ ง ฉากกั บ ถนนสาย ก ๒

๑๑
ฟากเหนื อ ที่ จุ ด ซึ่ งถนนสายแหลมครกบรรจบกั บ ถนนสาย ก ๒ ถนนสายแหลมครก ฟากเหนื อ
ทางหลวงชนบท พล. ๒๐๓๐ ฟากเหนือ และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานแหลมครก
ดานตะวันตก
จดแนวเขตผั ง เมื อ งรวมด า นเหนื อ ซึ่ ง เป น เส น ตรงที่ ล าก
จากศูนยกลางทางหลวงชนบท พล. ๒๐๓๐ ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ บรรจบกับ
ทางหลวงชนบท พล. ๒๐๓๐ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงชนบท พล. ๒๐๓๐
เปนระยะ ๔๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับทางหลวงชนบท พล. ๒๐๓๐
ที่บริเวณถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ บรรจบกับทางหลวงชนบท พล. ๒๐๓๐
๔.๒ ดานเหนือ
จดแนวเขตผั งเมือ งรวมดา นเหนื อ ซึ่ งเปน เส น ตรงที่ล ากจาก
ศูนยกลางทางหลวงชนบท พล. ๒๐๓๐ ที่จุดซึ่งถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ บรรจบกับทางหลวงชนบท
พล. ๒๐๓๐ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต จนบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ที่บริเวณกึ่งกลาง
ประตูระบายน้ําคลองชมพู
ดานใต
จดทางหลวงทองถิ่น อบต. พันชาลี ฟากเหนือ ถนนสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ ถนนสาย ก ๑ ฟากเหนือ และเสนตรงที่ลากจากทางหลวงแผนดินหมายเลข
๑๑ ฟากตะวันออก ที่จุด ซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ บรรจบกับ ถนนสาย ก ๑
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ เปนระยะ ๑๙๕ เมตร ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต บรรจบกับถนนสาย ก ๑ ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย ก ๑ บรรจบ
กับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ก ๑ เปนระยะ
๓๑๐ เมตร
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ฟากตะวันออก
๔.๓ ดานเหนือ
จดทางหลวงทองถิ่น อบต. พันชาลี ฟากใต
ดานตะวันออก
จดแนวเขตผั ง เมื อ งรวมด า นเหนื อ ซึ่ ง เป น เส น ตรงที่ ล าก
จากศูนยกลางทางหลวงชนบท พล. ๒๐๓๐ ที่จุดซึ่งถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ บรรจบกับทางหลวง
ชนบท พล. ๒๐๓๐ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต จนบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ที่บริเวณ
กึ่งกลางประตูระบายน้ําคลองชมพู
ดานใต
จดคลองวัดตายม ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดวัดวังกระชอน
๔.๔ ดานเหนือ
จดคลองวัดตายม ฝงใต
ดานตะวันออก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจาก
ศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ที่บริเวณกึ่งกลางประตูระบายน้ําคลองชมพู ไปทางทิศตะวันออก
เฉียงใต จนบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ บรรจบ
กับถนนสายหนองแสง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ เปนระยะ
๑,๒๘๐ เมตร
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ และทางหลวงชนบท
พล. ๒๐๐๕ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๑ ฟากตะวันออก

๑๒
๔.๕ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๑ ฟากใต ทางหลวงชนบท พล. ๒๐๐๕
ฟากใต และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจาก
ศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ที่บริเวณกึ่งกลางประตูระบายน้ําคลองชมพู ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
จนบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ บรรจบกับ
ถนนสายหนองแสง ไปทางทิศตะวัน ออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาธารณะไมป รากฏชื่อ เปน ระยะ
๑,๒๘๐ เมตร
ดานใต
จดถนนสายวัดโคกสนั่น ฟากเหนือ และวัดโคกสนั่น
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ฟากตะวันออก เสนตั้งฉาก
กับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย ก ๑ บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑ ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต ต ามแนวทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๑ เป น ระยะ
๔๒๕ เมตร และเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑
๔.๖ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ก ๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดคลองวัดตายม ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑
๔.๗ ดานเหนือ
จดคลองวัดตายม ฝงใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ก ๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ก ๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑
๔.๘ ดานเหนือ
จดถนนสายแหลมครก ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ก ๒ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาธารณะไม ป รากฏชื่ อ ฟากเหนื อ และคลองคู
ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสายสระเศรษฐี ฟากตะวันออก
๔.๙ ดานเหนือ
จดคลองคู ฝงใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาธารณะไม ป รากฏชื่ อ ฟากตะวั น ตกและฟากใต
ถนนสาย ก ๒ ฟากตะวันตกและฟากใต และคลองวัดตายม ฝงตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๖ เมตร กับริมฝงคลองวัดตายมฝงเหนือ
และฝงตะวันตก และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๑๔ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสายทายาง ฟากตะวันออก และถนนสายสระเศรษฐี
ฟากตะวันออก
๔.๑๐ ดานเหนือ
จดถนนสายแหลมครก ฟากใต

๑๓
ดานตะวันออก
จดถนนสายสระเศรษฐี ฟากตะวันตก
ดานใต
จดคลองคู ฝงเหนือ และคลองแหลมครก ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๔.๑๑ ดานเหนือ
จดทางหลวงชนบท พล. ๒๐๓๐ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดวัดศรีบุญมายิการาม (บานแหลมครก)
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๖ เมตร กับริมฝงคลองแหลมครก ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจาก
ศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๑๔ ที่จุดซึ่งทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๑๔ บรรจบกับ
ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับทางหลวงชนบท พล. ๒๐๓๐
ที่ จุ ด ซึ่ ง อยู ห า งจากทางหลวงชนบท พล. ๒๐๓๐ บรรจบกั บ ถนนสาธารณะไม ป รากฏชื่ อ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงชนบท พล. ๒๐๓๐ ระยะประมาณ ๔๐๐ เมตร
๔.๑๒ ดานเหนือ
จดคลองแหลมครก ฝงใต
ดานตะวันออก
จดคลองแหลมครก ฝงตะวันตก ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
ฟากตะวันตก และถนนสายหนองพญายอ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๑๔ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดคลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฝงตะวันออก และคลองยาง
ฝงตะวันออก
๔.๑๓ ดานเหนือ
จดคลองแหลมครก ฝงใต
ดานตะวันออก
จดคลองยาง ฝงตะวันตก
ดานใต
จดคลองยาง ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจาก
ศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๑๔ ที่จุดซึ่งทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๑๔ บรรจบกับ
ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับทางหลวงชนบท พล. ๒๐๓๐
ที่ จุ ด ซึ่ ง อยู ห า งจากทางหลวงชนบท พล. ๒๐๓๐ บรรจบกั บ ถนนสาธารณะไม ป รากฏชื่ อ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงชนบท พล. ๒๐๓๐ ระยะประมาณ ๔๐๐ เมตร
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๕.๔ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน
๔.๑๔ ดานเหนือ
จดคลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฝงใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดวัดตายม และคลองวัดตายม ฝงตะวันออกและฝงใต
๔.๑๕ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๒ ฟากใต และเสนตรงที่ลากจากศูนยกลาง
ถนนสาย ก ๒ ที่จุดซึ่งถนนสาย ก ๒ บรรจบกับถนนสายวัดตายมใต ไปทางทิศตะวันออกบรรจบ
กับคลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฝงตะวันตก ที่จุดซึ่งอยูหางจากคลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ บรรจบกับ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตและทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวคลอง
สาธารณะไมปรากฏชื่อ เปนระยะ ๗๐๐ เมตร
ดานตะวันออก
จดคลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฝงตะวันตก

๑๔

ฝงใต

ดานใต
ดานตะวันตก
๔.๑๖ ดานเหนือ

จดคลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฝงเหนือ
จดคลองวัดตายม ฝงตะวันออก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต และคลองแหลมครก

ดานตะวันออก
จดคลองละคร ฝงตะวันตก
ดานใต
จดถนนสายหนองพญายอ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๔.๑๗ ดานเหนือ
จดคลองคู ฝงใต
ดานตะวันออก
จดถนนสายสระเศรษฐี ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสายหนองพญายอ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดคลองละคร ฝงตะวันออก
ทั้ง นี้ ยกเวน บริเวณหมายเลข ๖.๓ ที่ กําหนดไว เปน สีเขียวมะกอก และบริเวณ
หมายเลข ๗.๖ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน
๔.๑๘ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๖ เมตร กับริมฝงคลองวัดตายม ฝงใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาธารณะไม ป รากฏชื่ อ ฟากตะวั น ตก และถนน
สายวัดตายม – เนินกุม ฟากเหนือและฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๑๔ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเส น ขนานระยะ ๖ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง คลองวั ด ตายม
ฝงตะวันออก
๔.๑๙ ดานเหนือ
จดถนนสายวัดตายม – เนินกุม ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสายคลองไมแดง ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๑๔ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ๑ ฟากตะวัน ออกและฟากเหนื อ ทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๑๑๑๔ ฟากตะวันออก และถนนสายวัดตายม – เนินกุม ฟากตะวันออก
๔.๒๐ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ฟากตะวันตก วัดประชาราม
วัดใหมไพรมณี และโรงเรียนบานใหมไพรมณีมิตรภาพที่ ๑๑๘
ดานใต
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ฟากตะวันตก
ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๑๔ ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ เปนระยะ ๔๓๐ เมตร คลองรางจิก
ฝงตะวันตก เสนขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑๑๔ ฟากเหนือ และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานสันติบันเทิง
ดานตะวันตก
จดถนนสายคลองไมแดง ฟากตะวันออก
๔.๒๑ ดานเหนือ
จดคลองยาง ฝงใต
ดานตะวันออก
จดคลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฝงตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๑๔ ฟากเหนือ

๑๕
ดานตะวันตก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจาก
ศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๑๔ ที่จุดซึ่งทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๑๔ บรรจบกับ
ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับทางหลวงชนบท พล. ๒๐๓๐
ที่ จุ ด ซึ่ ง อยู ห า งจากทางหลวงชนบท พล. ๒๐๓๐ บรรจบกั บ ถนนสาธารณะไม ป รากฏชื่ อ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงชนบท พล. ๒๐๓๐ เปนระยะ ๔๐๐ เมตร
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๕.๕ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน
๔.๒๒ ดานเหนือ
จดถนนสายหนองพญายอ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดคลองละคร ฝงตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๑๔ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดคลองหนองผึ้ง ฝงตะวัน ออก และถนนสายหนองพญายอ
ฟากตะวันออก
๔.๒๓ ดานเหนือ
จดถนนสายหนองพญายอ ฟากใต และถนนสายสระเศรษฐี
ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสายทายาง ฟากตะวันตก และโรงเรียนบานทายาง
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๑๔ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดคลองละคร ฝงตะวันออก
๔.๒๔ ดานเหนือ
จดถนนสายวัดโคกสนั่น ฟากใต
ดานตะวันออก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจาก
ศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ที่บริเวณกึ่งกลางประตูระบายน้ําคลองชมพู ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
จนบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ บรรจบกับ
ถนนสายหนองแสง ไปทางทิศตะวัน ออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาธารณะไมป รากฏชื่อ เปน ระยะ
๑,๒๘๐ เมตร
ดานใต
จดคลองหวยแขยง ฝงเหนือ และถนนสายหนองแสง ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑ เสนตั้ง ฉากกับ ทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๑๑ ฟากตะวันออก ที่จุด ซึ่งอยูหางจาก
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๑๔ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวทางหลวงแผน ดินหมายเลข ๑๑ เปนระยะ ๔๓๐ เมตร ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑
ฟากตะวันออก และโรงเรียนบานหนองสระพัง
๔.๒๕ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๑๔ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดคลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฝงตะวันตก
ดานใต
จดคลองบึงชาง ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจาก
บริเวณกึ่งกลางคลองหลวง ที่จุดซึ่งคลองหลวงตัดกับเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอบางกระทุม
จัง หวัด พิ ษณุ โ ลกกับ อําเภอเมือ งพิจิ ต ร จั ง หวั ด พิ จิต ร ไปทางทิ ศตะวัน ตกเฉีย งเหนือ จนบรรจบกั บ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๑๔ ที่บริเวณถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑๑๔

๑๖
๔.๒๖ ดานเหนือ
จดคลองหนองผึ้ง ฝงใต
ดานตะวันออก
จดคลองหนองผึ้ง ฝงตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๑๔ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสายหนองพญายอ ฟากตะวันออก
๔.๒๗ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๑๔ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดคลองหนองผึ้ง ฝงตะวันตก
ดานตะวันตก
จดคลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฝงตะวันออก
๔.๒๘ ดานเหนือ
จดคลองบึงชาง ฝงใต และคลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฝงใต
ดานตะวันออก
จดคลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฝงตะวันตก และคลองหลวง
ฝงตะวันตก
ดานใต
จดคลองหลวง ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจาก
บริเวณกึ่งกลางคลองหลวง ที่จุดซึ่งคลองหลวงตัดกับเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอบางกระทุม
จัง หวัด พิ ษณุ โ ลกกับ อําเภอเมือ งพิจิ ต ร จั งหวั ด พิ จิต ร ไปทางทิ ศตะวัน ตกเฉีย งเหนือ จนบรรจบกั บ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๑๔ ที่บริเวณถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑๑๔
๔.๒๙ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๑๔ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ก ๔ ฟากตะวันตก เสนตั้งฉากกับถนนสาย ก ๔
ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย ก ๔ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๑๔ ไปทาง
ทิศใตตามแนวถนนสาย ก ๔ เปนระยะ ๖๕๐ เมตร เสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลาง
ถนนสาย ก ๔ เสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ก ๖ เสนตั้งฉากกับถนนสาย ก ๖
ฟากตะวันตกและฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย ก ๖ บรรจบกับถนนสาย ก ๔ ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาย ก ๖ เปนระยะ ๖๕๐ เมตร และเสนขนานระยะ ๖ เมตร
กับริมฝงคลองวัดตายม ฝงตะวันตก และถนนสาย ก ๖ ฟากตะวันออก
ดานใต
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางอําเภอบางกระทุม จังหวัดพิษณุโลกกับอําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
ดานตะวันตก
จดคลองหนองปลิง ฝงตะวันออก และคลองหนองผึ้ง ฝงตะวันออก
๔.๓๐ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๑๔ ฟากใตและวัดราษฎร
ศรัทธาราม
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๑๔ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ และเสนตั้งฉากกับ
ถนนสาย ก ๔ ฟากตะวัน ออก ที่ จุด ซึ่ ง อยู ห า งจากถนนสาย ก ๔ บรรจบกั บ ทางหลวงแผ น ดิ น
หมายเลข ๑๑๑๔ ไปทางทิศใตตามแนวถนนสาย ก ๔ เปนระยะ ๖๕๐ เมตร
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๔ ฟากตะวันออก
๔.๓๑ ดานเหนือ
จดคลองหวยแขยง ฝงใต

๑๗
ดานตะวันออก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจาก
ศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ที่บริเวณกึ่งกลางประตูระบายน้ําคลองชมพู ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
จนบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ บรรจบกับ
ถนนสายหนองแสง ไปทางทิศตะวัน ออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาธารณะไมป รากฏชื่อ เปน ระยะ
๑,๒๘๐ เมตร และเสนตรงที่ลากจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ บรรจบกับถนนสายหนองแสง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต จนบรรจบกับคลองสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ ที่จุดซึ่งอยูหางจากคลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ บรรจบกับถนนสายหนองกลด ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวคลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ เปนระยะ ๕๕๐ เมตร และถนนสาย
หนองกลด ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสายหนองกลด ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดคลองหวยแขยง ฝงตะวันออก
๔.๓๒ ดานเหนือ
จดคลองหลวง ฝงใต
ดานตะวันออก
จดคลองหนองปลิง ฝงตะวันตก
ดานใต
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางอําเภอบางกระทุม จังหวัดพิษณุโลกกับอําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
ดานตะวันตก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจาก
กึ่ ง กลางคลองหลวง ที่ จุ ด ซึ่ ง คลองหลวงตั ด กั บ เส น แบ ง เขตการปกครองระหว า งอํ า เภอบางกระทุ ม
จัง หวัด พิ ษณุ โ ลกกับ อําเภอเมือ งพิจิ ต ร จั ง หวั ด พิ จิต ร ไปทางทิ ศตะวัน ตกเฉีย งเหนือ จนบรรจบกั บ
ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๑๑๔ ที่ บ ริ เ วณทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๑๑๔ บรรจบกั บ
ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
๔.๓๓ ดานเหนือ
จดถนนสายหนองแสง ฟากใต
ดานตะวันออก
จดคลองห ว ยแขยง ฝ ง ตะวั น ตก และคลองสนามบึ ง
ฝงตะวันตก
ดานใต
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางอําเภอบางกระทุม จังหวัดพิษณุโลกกับอําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๑ ฟากตะวั น ออก
และถนนสาย ก ๙ ฟากใตและฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๖.๑๐ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก และบริเวณ
หมายเลข ๗.๑๔ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน
๔.๓๔ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๑๔ ฟากใต โรงเรียนวัดดงหมี
(ธรรมรสอุปถัมภ) และวัดดงหมี
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ก ๑๐ ฟากตะวันตกและฟากใต และทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๑๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางอําเภอบางกระทุม จังหวัดพิษณุโลกกับอําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

๑๘
ดานตะวันตก
จดคลองเนินกุม ฝงตะวันออก เสนตั้งฉากกับถนนสาย ก ๗
ฟากตะวั น ตก ที่ จุ ด ซึ่ง อยู ห า งจากถนนสาย ก ๗ บรรจบกั บ ถนนสาธารณะไมป รากฏชื่ อ ไปทาง
ทิศตะวัน ตกเฉียงใตต ามแนวถนนสาย ก ๗ เปน ระยะ ๕๑๐ เมตร และถนนสาย ข ๒ ฟากใต
และฟากตะวันออก
๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ ถึงหมายเลข ๕.๖ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม มีรายการดังตอไปนี้
๕.๑ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๖ เมตร กับริมฝงคลองแหลมครก ฝงเหนือ
และวัดศรีบุญมายิการาม (วัดบานแหลมครก)
ดานตะวันออก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดคลองแหลมครก ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจาก
ศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๑๔ ที่จุดซึ่งทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๑๔ บรรจบกับ
ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับทางหลวงชนบท พล. ๒๐๓๐
ที่ จุ ด ซึ่ ง อยู ห า งจากทางหลวงชนบท พล. ๒๐๓๐ บรรจบกั บ ถนนสาธารณะไม ป รากฏชื่ อ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงชนบท พล. ๒๐๓๐ เปนระยะ ๔๐๐ เมตร
๕.๒ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๖ เมตร กับริมฝงคลองวัดตายมฝงเหนือ
ดานตะวันออก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก และคลองวัดตายม
ฝงเหนือและฝงตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๑๔ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเส น ขนานระยะ ๖ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง คลองวั ด ตายม
ฝงตะวันตก ถนนสายทายาง ฟากตะวันออก และถนนสายรางแลง ฟากตะวันออก
๕.๓ ดานเหนือ
จดคลองวัดตายม ฝงใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก เสนขนานระยะ
๖ เมตร กับริมฝงคลองวัดตายม ฝงตะวันออก และถนนสายวัดตายม – เนินกุม ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๑๔ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดคลองวัดตายม ฝงตะวันออก
๕.๔ หนองหัวไผ
๕.๕ บึงชาง
๕.๖ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๔ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดคลองเนินกุม ฝงตะวันตก
ดานใต
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางอําเภอบางกระทุม จังหวัดพิษณุโลกกับอําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๖ ฟากตะวั น ออก และเส น ขนานระยะ
๖ เมตร กับริมฝงคลองเนินกุม ฝงตะวันตก
๖. ที่ ดิ น ในบริ เ วณหมายเลข ๖.๑ ถึ ง หมายเลข ๖.๑๐ ที่ กํ า หนดไว เ ป น สี เ ขี ย วมะกอก
ใหเปนที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา มีรายการดังตอไปนี้

๑๙
๖.๑ โรงเรียนรัฐราษฎรบํารุง
๖.๒ โรงเรียนวัดตายม
๖.๓ โรงเรียนบานสระเศรษฐี
๖.๔ โรงเรียนบานหนองสระพัง
๖.๕ โรงเรียนบานทายาง
๖.๖ โรงเรียนบานใหมไพรมณีมิตรภาพที่ ๑๑๘
๖.๗ โรงเรียนชุมชน ๓ บานเนินกุม (ประชานุกูล)
๖.๘ โรงเรียนเนินกุมวิทยา
๖.๙ โรงเรียนวัดดงหมี (ธรรมรสอุปถัมภ)
๖.๑๐ โรงเรียนบานหนองกลด
๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๗.๑ ถึงหมายเลข ๗.๑๔ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน ใหเปนที่ดิน
ประเภทสถาบันศาสนา มีรายการดังตอไปนี้
๗.๑ วัดวังกระชอน
๗.๒ วัดราษฎรนิยม
๗.๓ วัดศรีบุญมายิการาม (วัดบานแหลมครก)
๗.๔ วัดเจริญราษฎร
๗.๕ วัดตายม
๗.๖ วัดสระเศรษฐี
๗.๗ วัดโคกสนั่น
๗.๘ วัดประชาราม
๗.๙ วัดใหมไพรมณี
๗.๑๐ วัดราษฎรศรัทธาราม
๗.๑๑ วัดเนินกุม
๗.๑๒ วัดราษฎรสถิต
๗.๑๓ วัดดงหมี
๗.๑๔ วัดหนองกลด
๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๘.๑ ถึงหมายเลข ๘.๘ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน ใหเปนที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มีรายการดังตอไปนี้
๘.๑ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลวัดตายม
๘.๒ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานแหลมครก
๘.๓ หมวดการทางบางกระทุม
๘.๔ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเนินกุม
๘.๕ งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลเนินกุม
๘.๖ ที่ทําการไปรษณียตําบลเนินกุม
๘.๗ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานสันติบันเทิง
๘.๘ สถานีตํารวจภูธรเนินกุม

รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนเนินกุม จังหวัดพิษณุโลก
พ.ศ. ๒๕๖๑
ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง แบงเปน ๒ ขนาด คือ
๑. ถนนแบบ ก ขนาดเขตทาง ๑๒.๐๐ เมตร จํานวน ๑๐ สาย ดังนี้
ถนนสาย ก ๑ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ทางหลวงทองถิ่น อบต. พันชาลี
ทางหลวงชนบท พล. ๒๐๐๕ และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงทองถิ่น อบต. พันชาลี บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ บรรจบกับทางหลวงชนบท พล. ๒๐๐๕
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงชนบท พล. ๒๐๐๕ จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑
ถนนสาย ก ๒ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนสายแหลมครก ถนนสายวัดตายมใต
และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
ตามแนวถนนสายแหลมครก บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนว
ถนนสาธารณะไม ป รากฏชื่ อ บรรจบกั บ ถนนสาธารณะไม ป รากฏชื่ อ ไปทางทิ ศตะวั น ออกตามแนว
ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ บรรจบกับถนนสายวัดตายมใต ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนน
สายวัดตายมใต จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑
ถนนสาย ก ๓ เป น ถนนโครงการกํ า หนดให ก อสร า งใหม เริ่ ม ต น จากถนนสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ก ๒) ที่บริเวณหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ก ๒) บรรจบกับ
ถนนสายแหลมครก (ถนนสาย ก ๒) ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ยงใต ต ามถนนสาธารณะไม ป รากฏชื่ อ
ระยะประมาณ ๕๖๕ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะประมาณ ๓๖๐ เมตร บรรจบกับถนน
สายวัดตายมใต (ถนนสาย ก ๒) ที่บริเวณห างจากถนนสายวัดตายมใต (ถนนสาย ก ๒) บรรจบกั บ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสายวัดตายมใต (ถนนสาย ก ๒)
ระยะประมาณ ๕๘๕ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะประมาณ ๕๕๐ เมตร จนบรรจบกับทาง
หลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ที่บริเวณหางจากถนนสายวัดตายมใต (ถนนสาย ก ๒) บรรจบกับทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๑๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ระยะประมาณ
๔๓๐ เมตร
ถนนสาย ก ๔ เป นถนนเดิ มกํ าหนดให ขยายเขตทาง คื อ ถนนสาธารณะไม ปรากฏชื่ อ
เริ่มตนจากทางหลวงแผ นดินหมายเลข ๑๑๑๔ ไปทางทิศใตและทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนวถนนเดิ ม
จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๑๔
ถนนสาย ก ๕ เป นถนนโครงการกํ าหนดให ก อสร างใหม เริ่ มต นจากทางหลวงแผ นดิ น
หมายเลข ๑๑๑๔ ที่บริเวณหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ก ๔) บรรจบกับทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๑๑๑๔ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๑๔
ระยะประมาณ ๑๖๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะประมาณ ๗๐๐ เมตร จนบรรจบกั บ
ถนนสาย ข ๑ ที่บริเวณหางจากถนนสาย ข ๑ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๑๔ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ข ๑ ระยะประมาณ ๕๐๕ เมตร

๒
ถนนสาย ก ๖ เป นถนนเดิ มกํ าหนดให ขยายเขตทาง คื อ ถนนสาธารณะไม ปรากฏชื่ อ
เริ่มตนจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ก ๔) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิมระยะ
ประมาณ ๒,๔๖๕ เมตร จนจดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต
ถนนสาย ก ๗ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ทางหลวงชนบท พล. ๓๐๓๙
เริ่ มต นจากถนนสาธารณะไม ปรากฏชื่ อ ไปทางทิ ศตะวั นตกเฉี ยงใต ตามแนวถนนเดิ ม ระยะประมาณ
๑,๗๒๐ เมตร จนจดกับแนวเขตผังเมืองรวมดานใต
ถนนสาย ก ๘ เป นถนนโครงการกํ าหนดให ก อสร างใหม เริ่ มต นจากทางหลวงแผ นดิ น
หมายเลข ๑๑๑๔ ที่ บ ริ เ วณห า งจากถนนสาธารณะไม ป รากฏชื่ อ บรรจบกั บ ทางหลวงแผ น ดิ น
หมายเลข ๑๑๑๔ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๑๔ ระยะประมาณ
๑๘๐ เมตร ไปทางทิ ศตะวั นออกเฉี ยงใต ระยะประมาณ ๔๗๐ เมตร จนบรรจบกั บถนนสาย ข ๒
ที่ บริ เวณห างจากถนนสาย ข ๒ บรรจบกั บทางหลวงชนบท พล. ๓๐๓๙ (ถนนสาย ก ๗) ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสาย ข ๒ ระยะประมาณ ๓๘๐ เมตร
ถนนสาย ก ๙ เป นถนนเดิ มกําหนดใหขยายเขตทาง คื อ ถนนสายหนองแสง และถนน
สายหนองกลด และถนนโครงการกํ าหนดให ก อสร างใหม เริ่ มต นจากทางหลวงแผ นดิ นหมายเลข ๑๑
ไปทางทิ ศตะวั นออกเฉี ยงเหนื อตามแนวถนนสายหนองแสง ระยะประมาณ ๔๔๕ เมตร ไปทางทิ ศใต
ระยะประมาณ ๗๓๕ เมตร บรรจบกับถนนสายหนองกลด ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนสายหนองกลด
ระยะประมาณ ๔๐๕ เมตร จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑
ถนนสาย ก ๑๐ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คื อ ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่ อ
และถนนโครงการกําหนดใหสรางใหม เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๑๔ ที่บริเวณหางจาก
ทางหลวงแผ นดิ นหมายเลข ๑๑๑๔ บรรจบกั บทางหลวงแผ นดิ นหมายเลข ๑๑ ไปทางทิ ศตะวั นตก
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๑๔ ระยะประมาณ ๔๒๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ระยะประมาณ ๖๔๕ เมตร บรรจบกั บถนนสาธารณะไม ปรากฏชื่ อ และไปทางทิ ศตะวั นออกเฉี ยงใต
ตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๔๒๕ เมตร จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑
๒. ถนนแบบ ข ขนาดเขตทาง ๑๖.๐๐ เมตร จํานวน ๒ สาย ดังนี้
ถนนสาย ข ๑ เป นถนนเดิ มกํ าหนดให ขยายเขตทาง คื อ ถนนสาธารณะไม ปรากฏชื่ อ
และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๑๔ ไปทางทิศตะวันออก
ตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๕๖๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออก ระยะประมาณ ๑๘๕ เมตร ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต ระยะประมาณ ๕๖๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ก ๕ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
ระยะประมาณ ๕๐๕ เมตร จนบรรจบกั บ ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๑๑๔ ที่ บ ริ เวณห างจาก
ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๑๔ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๑๔ ระยะประมาณ ๗๕๐ เมตร
ถนนสาย ข ๒ เป นถนนโครงการกํ าหนดให ก อสร างใหม เริ่ มต นจากทางหลวงแผ นดิ น
หมายเลข ๑๑๑๔ ที่ บริ เวณถนนสาย ข ๑ บรรจบกั บทางหลวงแผ นดิ นหมายเลข ๑๑๑๔ ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต ระยะประมาณ ๔๑๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๖๒๕ เมตร
บรรจบกับถนนสาย ก ๘ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๓๗๐ เมตร จนบรรจบกับทางหลวง
ชนบท พล. ๓๐๓๙ (ถนนสาย ก ๗) ที่บริเวณหางจากทางหลวงชนบท พล. ๓๐๓๙ (ถนนสาย ก ๗)
บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงชนบท พล. ๓๐๓๙
(ถนนสาย ก ๗) ระยะประมาณ ๕๐๕ เมตร

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕ ก

หนา้ ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๙ มกราคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่สมควรกาหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
ในท้องที่ตาบลหนองพระ ตาบลพันชาลี อาเภอวังทอง และตาบลนครป่าหมาก ตาบลวัดตายม ตาบลเนินกุ่ม
ตาบลไผ่ล้อม อาเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และการดารงรักษาเมือง
และบริ เ วณที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ ชนบท ในด้ า นการใช้ ป ระโยชน์ ใ นทรั พ ย์ สิ น การคมนาคมและการขนส่ ง
การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อม 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

