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กฎกระทรวง 
ใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองสวรรคโลก  จังหวัดสุโขทัย 

พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  และ 
มาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
การผังเมือง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ 
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๔๘  
มาตรา  ๔๙  และมาตรา  ๕๐  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้  

ขอ ๑ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับไดมีกําหนดหาป 
ขอ ๒ ใหใชบังคับผังเมืองรวม  ในทองที่ตําบลปากุมเกาะ  ตําบลในเมือง  ตําบลวังพิณพาทย  

ตําบลเมืองสวรรคโลก  ตําบลวังไมขอน  และตําบลยานยาว  อําเภอสวรรคโลก  จังหวัดสุโขทัย  ภายใน
แนวเขตตามแผนที่ทายกฎกระทรวงนี้ 

ขอ ๓ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนแนวทาง
ในการพัฒนาและการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวของหรือชนบท  ในดานการใชประโยชน 
ในทรัพยสิน  การคมนาคมและการขนสง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดลอม 
ในบริเวณแนวเขตตามขอ  ๒  ใหสอดคลองกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
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ขอ ๔ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใชประโยชน
ที่ดิน  โครงขายคมนาคมขนสงและบริการสาธารณะใหมีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับและสอดคลองกับ
การขยายตัวของชุมชนในอนาคต  รวมทั้งสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยมีสาระสําคัญดังตอไปนี้ 

(๑) สงเสริมและพัฒนาชุมชนเมืองใหเปนศูนยกลางการคาสงพืชไรของจังหวัดสุโขทัย 
(๒) สงเสริมและพัฒนาดานที่อยูอาศัย  พาณิชยกรรม  และการบริการใหสอดคลองกับ 

การขยายตัวของชุมชนและระบบเศรษฐกิจ 
(๓) พัฒนาการบริการทางสังคม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการใหเพียงพอและ 

ไดมาตรฐาน 
(๔) อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ขอ ๕ การใชประโยชนที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม  ใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใช

ประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภท  แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง  และรายการประกอบ
แผนผังทายกฎกระทรวงนี้ 

ขอ ๖ การใชประโยชนที่ดินตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภท
ทายกฎกระทรวงนี้  ใหเปนไปดังตอไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๒๕  ที่กําหนดไวเปนสีเหลือง  ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย 

(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๘  ที่กําหนดไวเปนสีสม  ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง 

(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๕  ที่กําหนดไวเปนสีแดง  ใหเปนที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก 

(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔  ที่กําหนดไวเปนสีมวง  ใหเปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
และคลังสินคา 

(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  และหมายเลข  ๕.๒  ที่กําหนดไวเปนสีมวงออน  ใหเปนทีดิ่น
ประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ 

(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๒๕  ที่กําหนดไวเปนสีเขียว  ใหเปนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
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 (๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๑๑  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน  ใหเปนทีดิ่น
ประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 
 (๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๑๑  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  ใหเปน
ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา 
 (๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๑๒  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน  ใหเปนที่ดิน
ประเภทสถาบันศาสนา 
 (๑๐) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑  ถึงหมายเลข  ๑๐.๑๖  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน  ใหเปน
ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ขอ ๗ ที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการอยูอาศัย  สถาบันราชการ  
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ  สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ใหใชได
ไมเกินรอยละย่ีสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวก

ที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซ

ปโตรเลียมเหลว  แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ  รานจําหนายกาซ  สถานที่ใชกาซ  และสถานที่
จําหนายอาหารที่ใชกาซ 

(๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) เลี้ยงมา  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  หาน  เปด  ไก  งู  จระเข  หรือสัตวปาตามกฎหมาย
วาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา  เพื่อการคา 

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
(๗) การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ 
(๘) กําจัดมูลฝอย 
(๙) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 



หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๙๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   ตุลาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

การใชประโยชนที่ดินริมฝงลําคลอง  ลําราง  หรือแหลงน้ําสาธารณะ  ใหมีที่วางตามแนวขนาน
ริมฝงตามสภาพธรรมชาติของลําคลอง  ลําราง  หรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา  ๖  เมตร  เวนแต 
เปนการกอสรางเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ขอ ๘ ที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการอยูอาศัย
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ  สําหรับการใชประโยชนที่ดิน 
เพื่อกิจการอื่น  ใหใชไดไมเกินรอยละสามสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซ

ปโตรเลียมเหลว  แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ  รานจําหนายกาซ  สถานที่ใชกาซ  และสถานที่
จําหนายอาหารที่ใชกาซ 

(๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) เลี้ยงมา  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  หาน  เปด  ไก  งู  จระเข  หรือสัตวปาตามกฎหมาย
วาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา  เพื่อการคา 

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
(๗) การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ 
(๘) กําจัดมูลฝอย 
(๙) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใชประโยชนที่ดินริมฝงลําคลอง  ลําราง  หรือแหลงน้ําสาธารณะ  ใหมีที่วางตามแนวขนาน

ริมฝงตามสภาพธรรมชาติของลําคลอง  ลําราง  หรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา  ๖  เมตร  เวนแต  
เปนการกอสรางเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ขอ ๙ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อ
พาณิชยกรรม  การอยูอาศัย  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ  
สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ใหใชไดไมเกินรอยละย่ีสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ 
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ที่ดินประเภทนี้  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซ

ปโตรเลียมเหลว  แตไมหมายความรวมถึงรานจําหนายกาซ  สถานที่ใชกาซ  และสถานที่จําหนายอาหาร
ที่ใชกาซ 

(๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   

(๔) เลี้ยงมา  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  หาน  เปด  ไก  งู  จระเข  หรือสัตวปาตามกฎหมาย
วาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา  เพื่อการคา 

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
(๗) การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ 
(๘) กําจัดมูลฝอย 
(๙) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใชประโยชนที่ดินริมฝงลําคลอง  ลําราง  หรือแหลงน้ําสาธารณะ  ใหมีที่วางตามแนวขนาน

ริมฝงตามสภาพธรรมชาติของลําคลอง  ลําราง  หรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา  ๖  เมตร  เวนแต 
เปนการกอสรางเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ขอ ๑๐ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม
คลังสินคา  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ  สําหรับการใชประโยชน
ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ใหใชไดไมเกินรอยละย่ีสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 
(๑) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 
(๒) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 
(๓) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 



หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๙๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   ตุลาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย 
(๖) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงเด็ก 
(๗) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงคนชรา 
(๘) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงคนพิการ 
การใชประโยชนที่ดินริมฝงลําคลอง  ลําราง  หรือแหลงน้ําสาธารณะ  ใหมีที่วางตามแนวขนาน

ริมฝงตามสภาพธรรมชาติของลําคลอง  ลําราง  หรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา  ๖  เมตร  เวนแต 
เปนการกอสรางเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ขอ ๑๑ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมที่เปน
โรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้  และ
โรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชนเปนสวนใหญ  สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ใหใชได
ไมเกินรอยละย่ีสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) สถานที่บรรจุกาซ  สถานีที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซ

ปโตรเลียมเหลว  แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ  รานจําหนายกาซ  สถานที่ใชกาซ  และสถานที่
จําหนายอาหารที่ใชกาซ 

(๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) เลี้ยงมา  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  หาน  เปด  ไก  งู  จระเข  หรือสัตวปาตามกฎหมาย
วาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา  เพื่อการคา 

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 
(๗) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๙) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย 



หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๙๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   ตุลาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

(๑๐) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงเด็ก 
(๑๑) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงคนชรา 
(๑๒) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงคนพิการ 
การใชประโยชนที่ดินริมฝงลําคลอง  ลําราง  หรือแหลงน้ําสาธารณะ  ใหมีที่วางตามแนวขนาน

ริมฝงตามสภาพธรรมชาติของลําคลอง  ลําราง  หรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา  ๖  เมตร  เวนแต 
เปนการกอสรางเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ขอ ๑๒ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือ
เกี่ยวของกับเกษตรกรรม  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ  สําหรับ
การใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ใหใชไดไมเกินรอยละย่ีสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 
 (๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานตามประเภท  ชนิด  และ
จําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
 (๒) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซ
ปโตรเลียมเหลว  แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ  รานจําหนายกาซ  สถานที่ใชกาซ  และสถานที่
จําหนายอาหารที่ใชกาซ 
 (๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 
 (๔) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 
 (๕) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
 (๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
 (๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
 (๘) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย 
 (๙) การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ 
 (๑๐) การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทหองแถว  บานแถว  หรือตึกแถว 
 (๑๑) การอยูอาศัยประเภทหองชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 



หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๙๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   ตุลาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

การใชประโยชนที่ดินริมฝงลําคลอง  ลําราง  หรือแหลงน้ําสาธารณะ  ใหมีที่วางตามแนวขนาน
ริมฝงตามสภาพธรรมชาติของลําคลอง  ลําราง  หรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา  ๖  เมตร  เวนแต 
เปนการกอสรางเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ขอ ๑๓ ที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  เฉพาะที่ดิน 
ซ่ึงเปนของรัฐ  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวของกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม  หรือสาธารณประโยชนเทานั้น 

ที่ดินประเภทนี้ซ่ึงเอกชนเปนเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย  ใหใชประโยชนที่ดิน
เพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวของกับนันทนาการ   การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  การอยูอาศัย  เกษตรกรรม  
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการหรือสาธารณประโยชนเทานั้น 

ที่ดินประเภทนี้  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานบําบัดน้ําเสียรวม 
(๒) เลี้ยงมา  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  หาน  เปด  ไก  งู  จระเข  หรือสัตวปาตามกฎหมาย

วาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา  เพื่อการคา 
(๓) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย 
(๕) การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ 
(๖) การอยูอาศัยประเภทหองแถว  บานแถว  หรือตึกแถว 
(๗) การอยูอาศัยประเภทหองชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 
(๘) กําจัดมูลฝอย 
ขอ ๑๔ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเกี่ยวของกับ

การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชนเทานั้น 
ขอ ๑๕ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเกี่ยวของกับ

การศาสนา  การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชนเทานั้น 
ขอ ๑๖ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ใหใชประโยชน

ที่ดินเพื่อกิจการของรัฐ  กิจการเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน
เทานั้น 



หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๙๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   ตุลาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

สําหรับที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๐.๔  ฟากเหนือของถนนประชาสงเคราะห  ใหใชประโยชนที่ดิน
เพื่อการอยูอาศัยไดดวย 

ขอ ๑๗ ใหผูมีอํานาจหนาที่ในการควบคุมการกอสรางอาคารหรือการประกอบกิจการในเขต
ผังเมืองรวมปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎกระทรวงนี้ 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๒  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

พลอากาศเอก  คงศักด์ิ  วันทนา 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

































































หนา   ๑๙ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๙๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   ตุลาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่สมควรกําหนดใหใชบังคับผังเมืองรวม  
ในทองท่ีตําบลปากุมเกาะ  ตําบลในเมือง  ตําบลวังพิณพาทย  ตําบลเมืองสวรรคโลก  ตําบลวังไมขอน  และ
ตําบลยานยาว  อําเภอสวรรคโลก  จังหวัดสุโขทัย  เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาและการดํารงรักษาเมือง
และบริเวณที่เกี่ยวของหรือชนบท  ในดานการใชประโยชนในทรัพยสิน  การคมนาคมและการขนสง  
การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดลอม  ท้ังนี้  เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของการผังเมือง  
และโดยที่มาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับท่ี  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  บัญญัติวา  การใชบังคับผังเมืองรวมใหกระทําโดย
กฎกระทรวง  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 


