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กฎกระทรวง 

ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนโพธิ์ประทับช้าง  จังหวัดพิจิตร 
พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  และ
มาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับได้มีกําหนดห้าปี 
ข้อ ๒ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  ในท้องที่ตําบลวังจิก  ตําบลโพธิ์ประทับช้าง  และตําบลไผ่ท่าโพ  

อําเภอโพธิ์ประทับช้าง  จังหวัดพิจิตร  ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ 
ข้อ ๓ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงน้ี  มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง

ในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณท่ีเก่ียวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ 
ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อม 
ในบริเวณแนวเขตตามข้อ  ๒  ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ข้อ ๔ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้
ประโยชน์ที่ดิน  โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับและ
สอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยมีสาระสําคัญ  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนโพธิ์ประทับช้างให้เป็นศูนย์กลางการบริหาร  การปกครอง  
เศรษฐกิจ  การค้า  และการบริการ  ของอําเภอโพธิ์ประทับช้าง 

(๒) สงวนและรักษาไว้ซึ่งพื้นที่เกษตรกรรม  เพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตรให้เหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่ 

(๓) ส่งเสริมการพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม  ให้สอดคล้องกับโครงสร้าง 
ทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน 
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(๔) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอ
และได้มาตรฐาน 

(๕) ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญทางศาสนสถาน 
(๖) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม  ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้

ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท  แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง  และรายการประกอบ
แผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๖ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนก
ประเภทท้ายกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๒๙  ที่กําหนดไว้เป็นสีเหลือง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 

(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีส้ม  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง 

(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีแดง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก 

(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๑๖  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๒๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีขาวมีกรอบและ
เส้นทแยงสีเขียว  ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 

(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๒๖  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทท่ีโล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๑๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก   
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา 

(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําตาลอ่อน  ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์
เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 

(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๑๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันศาสนา 

(๑๐) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑  ถึงหมายเลข  ๑๐.๗  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ข้อ ๗ ที่ดินประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทน้ีในแต่ละบริเวณ 
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ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๕) กําจัดมูลฝอย 
เขตโครงการจัดรูปที่ดินที่อยู่ในที่ดินประเภทน้ี  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมด้วย 
เขตปฏิรูปที่ดินที่อยู่ในที่ดินประเภทนี้  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมด้วย 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง

ตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๘ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  
ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทน้ีในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) เลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า 
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๗) กําจัดมูลฝอย 
(๘) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
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เขตโครงการจัดรูปที่ดินที่อยู่ในที่ดินประเภทน้ี  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมด้วย 

เขตปฏิรูปที่ดินที่อยู่ในที่ดินประเภทนี้  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรมด้วย 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง 
ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๙ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อพาณิชยกรรม  การอยู่อาศัย  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทน้ีในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) เลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า 
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๗) กําจัดมูลฝอย 
(๘) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
เขตโครงการจัดรูปที่ดินที่อยู่ในที่ดินประเภทน้ี  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมด้วย 
เขตปฏิรูปที่ดินที่อยู่ในที่ดินประเภทนี้  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมด้วย 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน

ริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่ 
เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 



หน้า   ๕ 
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ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทน้ีในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม  เว้นแต่เป็นส่วนหน่ึงของการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  

และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่โครงการทั้งหมด 
(๖) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถวหรือตึกแถว  เว้นแต่เป็นการดําเนินการ

ในโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่โครงการทั้งหมด 
ในกรณีที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรมตาม  (๕)  และ

เพื่อการอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถวหรือตึกแถวตาม  (๗)  ดําเนินการในโครงการ 
จัดสรรที่ดินเดียวกัน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่โครงการทั้งหมด 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทน้ีในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 



หน้า   ๖ 
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(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๗) จัดสรรที่ดนิเพื่อการอยู่อาศัย 
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๙) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรือหอพัก 
(๑๐) สถานที่ เก็บหรือพักสินค้าหรือสิ่งของเพื่อประโยชน์ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม 

แต่ไม่รวมถึงการเก็บสินค้าหรือสิ่งของเพื่อรอการจําหน่าย  ณ  สถานที่นั้น 
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ  ให้มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๑๐  เมตร  และให้มีพื้นที่ว่าง

ไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ขออนุญาต  การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดิน 
ที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า  สําหรับอาคารทรงจั่วหรือป้ันหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนัง
ของชั้นสูงสุด   

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทท่ีโล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเฉพาะที่ดิน 
ซึ่งเป็นของรัฐ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม  
หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ที่ดินประเภทน้ีซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  การอยู่อาศัย  เกษตรกรรม
หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์  และห้ามใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า 
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 

(๒) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๓) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๔) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถวหรือตึกแถว 
(๕) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรือหอพัก 
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ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเก่ียวข้องกับ
การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อการอนุรักษ์โบราณสถาน  และเพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม  การท่องเที่ยว  การศาสนา   
หรือสถาบันราชการเท่านั้น 

ข้อ ๑๕ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเก่ียวข้องกับการศาสนา  
การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๖ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการของรัฐ  กิจการเก่ียวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๗ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงนี้  
ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย  ข  ๑  และถนนสาย  ค  ๒  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอื่น  นอกจากกิจการตามที่กําหนดดังต่อไปนี้ 

 (ก) การสร้างถนนหรือเก่ียวข้องกับถนน  และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 (ข) การสร้างร้ัวหรือกําแพง 
 (ค) เกษตรกรรมหรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๙  เมตร  

หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 
(๒) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย  ก  ๑  ถนนสาย  ก  ๒  ถนนสาย  ก  ๓  ถนนสาย  ก  ๔  

ถนนสาย  ข  ๒  ถนนสาย  ข  ๓  และถนนสาย  ค  ๑  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  นอกจากกิจการ
ตามที่กําหนดดังต่อไปนี้ 

 (ก) การสร้างถนนหรือเก่ียวข้องกับถนน  และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 (ข) การสร้างร้ัวหรือกําแพง 
 (ค) เกษตรกรรมหรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๙  เมตร  

หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 
 (ง) การอยู่อาศัยที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๙  เมตร  หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 
 (จ) การอยู่อาศัยที่ไม่ใช่ห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
 (ฉ) การอยู่อาศัยที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดิน 
ข้อ ๑๘ ให้ผู้มีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการ 

ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๐  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจินดา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
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2 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การต้ม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช ได้

(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช ได้

(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง หรือคลังสินค้า ได้

(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กล้วยไม้ หรือถั่วงอก ได้ ได้ ได้

(๙) การร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม ได้ ได้

(๑๑)  การฟักไข่โดยใช้ตู้อบ ได้

4 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ซึ่งมิใช่สัตว์น้ํา อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การฆ่าสัตว์ ได้

(๒) การถนอมเนื้อสัตว์โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง ได้ ได้ ได้

(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ มันสัตว์ หนังสัตว์ หรือสารที่สกัดจากไขสัตว์หรือกระดูกสัตว์ ได้

(๖) การล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์ ได้

(๗) การทําผลิตภัณฑ์จากไข่เพื่อใช้ประกอบเป็นอาหาร เช่น ไข่เค็ม ไข่เยี่ยวม้า ไข่ผง ไข่เหลวเยือกแข็ง หรือไข่เหลวแช่เย็น ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

6 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ํา อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๒)  การถนอมสัตว์น้ําโดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง ได้ ได้ ได้

(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากสัตว์น้ํา หนัง หรือไขมันสัตว์น้ํา ได้

(๕) การล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์น้ํา ได้

ลําดับที่

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่

พาณิชยกรรมและ

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
ชนบทและเกษตรกรรม

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พ.ศ. ๒๕๕๘

บัญชีท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

ที่อยู่อาศัย

หนาแน่นปานกลาง

ที่อยู่อาศัย

หนาแน่นน้อย
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8 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม้ และบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไม้โดยวิธีกวน ตากแห้ง ดองหรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง ได้ ได้ ได้ ได้

9 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การสี ฝัด หรือขัดข้าว ได้ ได้ ได้

(๓) การป่นหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้ ได้

(๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

10 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้ง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําขนมปังหรือขนมเค้ก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทําขนมปังกรอบหรือขนมอบแห้ง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้น  เม็ด  หรือชิ้น ได้ ได้ ได้ ได้

11 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากอ้อย บีช หญ้าหวาน หรือพืชอื่นที่ให้ความหวาน อย่างใดอย่างหนี่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําน้ําเชื่อม ได้ ได้

(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของต้นมะพร้าว ต้นตาลโตนด หรือพืชอื่น ๆ ซึ่งมิใช่อ้อย ได้ ได้

12 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก้ ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําใบชาแห้งหรือใบชาผง ได้ ได้ ได้

(๒) การคั่ว บด หรือป่นกาแฟหรือการทํากาแฟผง ได้ ได้ ได้

(๓) การทําโกโก้ผงหรือขนมจากโกโก้ ได้ ได้ ได้ ได้

2

หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
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(๔) การทําช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือขนมจากช็อกโกเลต ได้ ได้ ได้ ได้

(๕) การทําเก๊กฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ ได้ ได้ ได้ ได้

(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไม้อัดเม็ด ได้ ได้ ได้ ได้

(๗) การเชื่อมหรือแช่อิ่มผลไม้หรือเปลือกผลไม้ หรือการเคลือบผลไม้หรือเปลือกผลไม้ด้วยน้ําตาล ได้ ได้ ได้

(๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) หรือการเคลือบถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) ด้วยน้ําตาล กาแฟ โกโก้ หรือช็อกโกเลต ได้ ได้ ได้ ได้

(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟี่ ได้ ได้ ได้ ได้

(๑๑) การทําไอศกรีม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

13 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๖) การทําน้ํามันสลัด ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๗) การบดหรือป่นเครื่องเทศ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๘) การทําพริกป่น พริกไทยป่น หรือเครื่องแกง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

14 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด หรือย่อยน้ําแข็ง ได้ ได้

20 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ น้ําอัดลม หรือน้ําแร่ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๑) การทําน้ําดื่ม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทําเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ได้

21 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาสูบ ยาอัด ยาเส้น ยาเคี้ยว หรือยานัตถุ์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การอบใบยาสูบให้แห้งหรือการรูดก้านใบยาสูบ ได้

(๓) การทํายาอัด ยาเส้น ยาเส้นปรุง หรือยาเคี้ยว ได้ ได้

3

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
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(๔) การทํายานัตถุ์ ได้ ได้

23 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอซึ่งมิใช่เครื่องนุ่งห่ม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอเป็นเครื่องใช้ในบ้าน ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใช่ถุงหรือกระสอบพลาสติก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๓) การทําผลิตภัณฑ์จากผ้าใบ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๔) การตบแต่งหรือเย็บปักถักร้อยสิ่งทอ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

24 โรงงานถักผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มด้วยด้ายหรือเส้นใย หรือฟอกย้อมสีหรือแต่งสําเร็จผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่ม ได้ ได้ ได้ ได้

ที่ถักด้วยด้ายหรือเส้นใย

25 โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมด้วยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกให้เป็นปุยซึ่งมิใช่เสื่อหรือพรมที่ทําด้วยยางหรือพลาสติกหรือพรมน้ํามัน ได้ ได้ ได้ ได้

26 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาข่าย แห หรืออวน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การผลิตเชือก ได้ ได้ ได้

(๒) การผลิต ประกอบ หรือซ่อมแซมตาข่าย แห หรืออวน และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ได้ ได้ ได้

28 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายซึ่งมิใช่รองเท้า อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การตัดหรือเย็บเครื่องนุ่งห่ม เข็มขัด ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ เนกไท หูกระต่าย ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเท้าจากผ้า หนังสัตว์ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     ขนสัตว์ หรือวัสดุอื่น

(๒) การทําหมวก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

33 โรงงานผลิตรองเท้าหรือชิ้นส่วนของรองเท้าซึ่งมิได้ทําจากไม้ ยางอบแข็ง ยางอัดเข้ารูป หรือพลาสติกอัดเข้ารูป ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

4

โรงงานจําพวกที่

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
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34 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะร่อง หรือการแปรรูปไม้ด้วยวิธีอื่นที่คล้ายคลึงกัน ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง บานประตู หรือส่วนประกอบที่ทําด้วยไม้ของอาคาร ได้ ได้ ได้ ได้

35 โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใช้จากไม้ไผ่ หวาย ฟาง อ้อ กก หรือผักตบชวา ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

36 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากไม้หรือไม้ก๊อก อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใช้จากไม้ และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ได้

(๒) การทํารองเท้า ชิ้นส่วนของรองเท้า หรือหุ่นรองเท้าจากไม้ ได้

(๓) การแกะสลักไม้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๔) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม้ ได้

(๕) การทําผลิตภัณฑ์จากไม้ก๊อก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

37 โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ แก้ว ยาง หรืออโลหะอื่นซึ่งมิใช่เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่ง ได้

ภายในอาคารจากพลาสติกอัดเข้ารูป และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

41 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ

(๑) การพิมพ์ การทําแฟ้มเก็บเอกสาร การเย็บเล่ม ทําปก หรือตบแต่งสิ่งพิมพ์ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทําแม่พิมพ์โลหะ ได้

55 โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปั้นดินเผา หรือเครื่องดินเผา และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกล่าว ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

56 โรงงานผลิตอิฐ กระเบื้อง หรือท่อสําหรับใช้ในการก่อสร้างเบ้าหลอมโลหะ กระเบื้องประดับ (Architectural Terracotta) ได้ ได้ ได้

รองในเตาไฟ ท่อหรือยอดปล่องไฟ หรือวัตถุทนไฟจากดินเหนียว

5
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57 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๒) การลําเลียงซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ด้วยระบบสายพานลําเลียงหรือระบบท่อลม ได้

58 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม ผลิตภัณฑ์ยิปซัม หรือผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์ ได้ ได้

61 โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใช้ที่ทําด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า และรวมถึงส่วนประกอบ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

หรืออุปกรณ์ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ดังกล่าว

62 โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารที่ทําจากโลหะหรือโลหะเป็นส่วนใหญ่ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งดังกล่าว

63 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะสําหรับใช้ในการก่อสร้าง หรือติดตั้ง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๒) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร ได้ ได้

64 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําภาชนะบรรจุ ได้ ได้

(๑๒) การตัด พับ หรือม้วนโลหะ ได้

(๑๓) การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

65 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องกังหัน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

หรือเครื่องกังหันดังกล่าว

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
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69 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องคํานวณ เครื่องทําบัญชี เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

เครื่องจักรสําหรับใช้ในการคํานวณชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาล้อก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์สําหรับปฏิบัติกับข้อมูล

ที่เกี่ยวข้องกันหรืออุปกรณ์ (Digital or Analog Computers or Associated Electronic Data Processing Equipment

or Accessories) เครื่องรวมราคาของขาย (Cash Registers) เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องชั่งซึ่งมิใช่เครื่องชั่งที่ใช้ในห้องทดลอง

วิทยาศาสตร์ เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใช่เครื่องอัดสําเนาด้วยการถ่ายภาพ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์

ดังกล่าว

70 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศหรือก๊าซ เครื่องเป่าลม เครื่องปรับ ได้ ได้ ได้

หรือถ่ายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตู้เย็นหรือเครื่องประกอบตู้เย็น เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ เครื่องล้าง ซัก ซักแห้ง

หรือรีดผ้า เครื่องเย็บ เครื่องส่งกําลังกล เครื่องยก ปั้นจั่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ รถพ่วง

สําหรับใช้ในการอุตสาหกรรม รถยกซ้อน ของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรมหรือ

สําหรับใช้ในบ้านแต่ผลิตภัณฑ์นั้นต้องไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

71 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในลําดับที่ ๗๐ เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้า ได้ ได้ ได้ ได้

เครื่องยนต์ไฟฟ้า เครื่องกําเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงแรงไฟฟ้า เครื่องสับหรือบังคับไฟฟ้า เครื่องใช้สําหรับแผงไฟฟ้า

เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟ้า เครื่องส่งหรือจําหน่ายไฟฟ้า เครื่องสําหรับใช้บังคับไฟฟ้า หรือเครื่องเชื่อมไฟฟ้า

72 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

เครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องบันทึกคําบอก เครื่องบันทึกเสียงด้วยเทป เครื่องเล่นหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน์)

แผ่นเสียง เทปแม่เหล็กที่ได้บันทึกเสียงแล้ว เครื่องโทรศัพท์หรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไม่มีสาย เครื่องส่งวิทยุ

เครื่องส่งโทรทัศน์ เครื่องรับส่งสัญญาณหรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร์ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนํา

ชนิดไวที่เกี่ยวข้อง (Semi-Conductor or Related Sensitive Semi-Conductor Devices) คาปาซิเตอร์

หรือคอนเดนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได้

หนาแน่นน้อย
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(Fixed or Variable Electronic Capacitors or Condensers) เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป

หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย์ และรวมถึงการผลิตอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนสําหรับใช้กับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

75 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษสําหรับเรือหรือเครื่องยนต์เรือ ได้ ได้ ได้ ได้

78 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๑) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สําหรับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

80 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมล้อเลื่อนที่ขับเคลื่อนด้วยแรงคนหรือสัตว์ซึ่งมิใช่จักรยาน ได้ ได้ ได้ ได้

และรวมถึงส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

84 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณี อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําเครื่องประดับโดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทําเครื่องใช้ด้วยทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหล่ทอง หรือโลหะที่มีค่า ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๓) การตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๕) การทําดวงตราหรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือเหรียญอื่น ได้

87 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเล่น เครื่องมือ หรือเครื่องใช้ที่มิได้ระบุไว้ในลําดับอื่น อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําเครื่องเล่น ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ ได้ ได้ ได้ ได้

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย
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(๓) การทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๔) การทําร่ม ไม้ถือขนนก ดอกไม้เทียม ซิป กระดุม ไม้กวาด แปรง ตะเกียง โป๊ะตะเกียงหรือไฟฟ้า กล้องสูบยาหรือกล้องบุหรี่ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     ก้นกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก

(๕) การทําป้าย ตรา เครื่องหมาย ป้ายติดของ หรือเครื่องโฆษณาสินค้า ตราโลหะหรือยาง แม่พิมพ์ลายฉลุ (Stencils) ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๖) การทําแหคลุมผม ช้องผม หรือผมปลอม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

90 โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําให้บริสุทธิ์ หรือจําหน่ายน้ําไปยังอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม ได้

91 โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การบรรจุสินค้าทั่วไป ได้ ได้ ได้ ได้

92 โรงงานห้องเย็น ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

93 โรงงานซ่อมรองเท้าหรือเครื่องหนัง ได้ ได้ ได้ ได้

94 โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าสําหรับใช้ในบ้านหรือใช้ประจําตัว ได้ ได้ ได้ ได้

95 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ รถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบ

ของยานดังกล่าว อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว ได้ ได้

(๒) การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว ได้ ได้

(๓) การพ่นสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ได้ ได้

(๔) การล้างหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ได้ ได้ ได้ ได้

96 โรงงานซ่อมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําด้วยเพชร พลอย ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี ได้ ได้

โรงงานจําพวกที่

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

9

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
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97 โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ที่มิได้ระบุการซ่อมไว้ในลําดับใด ได้ ได้ ได้ ได้

98 โรงงานซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด อัด หรือย้อมผ้า เครื่องนุ่งห่ม พรม หรือขนสัตว์ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

107 โรงงานผลิตแผ่นซีดี (ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สําหรับบันทึกข้อมูลเสียง หรือภาพในรูปของอิเล็กทรอนิกส์และสามารถอ่านได้โดยใช้เครื่องมือ ได้

ที่อาศัยแหล่งแสงที่มีกําลังสูง เช่น แสงเลเซอร์) แผ่นเสียง แถบบันทึกภาพ แถบบันทึกเสียง และแถบบันทึกภาพและเสียง

ทั้งนี้ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์ที่ได้มีการบันทึกข้อมูลไว้แล้ว หรือมีการบันทึกซ้ําได้อีกหรือยังมิได้มีการบันทึกข้อมูล

หมายเหตุ      ลําดับที่                        หมายถึง   ลําดับที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน    

                  ได้                              หมายถึง   สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรงงาน   

                  โรงงานจําพวกที่              หมายถึง   จําพวกโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน    

ชนบทและเกษตรกรรม
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย
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ถนนเลยีบคลองชลประทาน

1.  เขตสเีหลอืง แนวเขตผงัเมอืงรวม 

(นายอนวัช  สวุรรณเดช) 

(นายมณฑล   สุดประเสริฐ)

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 
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ผังเมืองรวมชุมชนโพธิ์ประทับชาง จังหวัดพิจิตร

ทีด่นิประเภทท่ีอยูอาศัยหนาแนนปานกลาง

ทีด่นิประเภทท่ีอยูอาศัยหนาแนนนอย
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รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิตามท่ีไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมชมุชนโพธิ์ประทับชาง  จังหวัดพิจิตร 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 

การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนท่ีดินตามท่ีไดจําแนกประเภท 

ทายกฎกระทรวงตามท่ีกําหนดไวในขอ  ๖  คือ 

๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๒๙  ท่ีกําหนดไวเปนสีเหลือง  ใหเปนที่ดิน

ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๑.๑ ดานเหนือ จดแมน้ํายม  ฝงตะวันออก 

  ดานตะวันออก จดถนนสายพนังกั้นน้ํา  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดวัดยานยาว   

  ดานตะวันตก จดแมน้ํายม  ฝงตะวันออก 

 ๑.๒ ดานเหนือ จดหนองกระจับ   

  ดานตะวันออก จดถนนสายบานวังจิก - บานรังนก  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๗๖  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสายบานวังจิก - 

บานรังนก 

 ๑.๓ ดานเหนือ จดวัดยานยาว 

  ดานตะวันออก จดถนนสายพนังกั้นน้ํา  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖๘  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแมน้ํายม  ฝงตะวันออก 

 ๑.๔ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดแมน้ํายม  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖๘  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสายบานวังจิก - บานรังนก  ฟากตะวันออก 

 ๑.๕ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖๘  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสายบานวังจิก - บานดานนอย  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 

 ๑.๖ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๗๖  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันตก 



 

๒ 

  ดานใต จดหนองแมประเหลิด   

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๑ 

 ๑.๗ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖๘  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดซอยรวมใจ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันออก 

 ๑.๘ ดานเหนือ จดซอยรวมใจ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

ตําบลวังจิก  วัดวังจิก  และโรงเรียนชุมชนบานวังจิก 

  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันออก 

 ๑.๙ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 

 ๑.๑๐ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ   

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันออก 

 ๑.๑๑ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๒  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันออก 

 ๑.๑๒ ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากกับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๑  ท่ีจุดซึ่งถนนสาย  ค  ๑  

บรรจบกับถนนสาย  ก  ๑   

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสายบานวังจิก  -  บานสระประทุม  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๑ 

 ๑.๑๓ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากใต  และแมน้ํายม  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดแมน้ํายม  ฝงตะวันตก 



 

๓ 

  ดานใต จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันออก 

 ๑.๑๔ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๒  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๐๖๘  ถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันตก  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖๘  ฟากตะวันตก 

  ดานตะวันตก จดแมน้ํายม  ฝงตะวันออก 

 ๑.๑๕ ดานเหนือ จดหนองคันถวย   

  ดานตะวันออก จดหนองคันถวย   

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๐๖๘ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๒  ฟากตะวันออก 

 ๑.๑๖ ดานเหนือ จดหนองคันถวย   

  ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากกับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖๘  

ที่จุดซึ่งทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖๘  ระยะ  ๕๐๐  เมตร  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๐๐ 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖๘  ฟากตะวันตก 

  ดานตะวันตก จดหนองคันถวย   

 ๑.๑๗ ดานเหนือ จดถนนสายบานวังจิก - บานสระประทุม  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖๘  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๑ 

 ๑.๑๘ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากตะวันตก 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันออก 

 ๑.๑๙ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖๘  ฟากตะวันออก 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๐๐  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองชลประทาน  ฝงเหนือ  และหนองคันถวย 

  ดานตะวันตก จดหนองคันถวย   

 ๑.๒๐ ดานเหนือ จดแมน้ํายม  ฝงตะวันตก 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖๘  ฟากตะวันตก  และวัดทาบัวทอง 



 

๔ 

  ดานใต จดโรงเรียนวัดทาบัวทอง   

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากตะวันออก 

 ๑.๒๑ ดานเหนือ จดวัดทาบัวทอง   

  ดานตะวันออก จดแมน้ํายม  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖๘  ฟากตะวันออก   

 ๑.๒๒ ดานเหนือ จดสวนสาธารณะสมเด็จพระเจาเสือ   

  ดานตะวันออก จดถนนสายบานไผทาโพ - บานโพธิ์ประทับชาง  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนตั้งฉากกับศูนยกลางถนนสายบานไผทาโพ - บานโพธิ์ประทับชาง  

ที่จุดซึ่งอยูหางจากศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖๘  บรรจบถนนสายบานไผทาโพ - บานโพธิ์ประทับชาง  

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ตามแนวถนนสายบานไผทาโพ  -  บานโพธิ์ประทับชาง  เปนระยะ  ๔๘๐  เมตร  

ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจากถนนสายบานไผทาโพ - บานโพธิ์ประทับชาง  ฟากตะวันตก  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต

จนบรรจบกับแมน้ํายม  ฝงตะวันออก 

  ดานตะวันตก จดแมน้ํายม  ฝงตะวันออก 

 ๑.๒๓ ดานเหนือ จดวัดใหมโพธิ์เงิน   

  ดานตะวันออก จดแมน้ํายม  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดแมน้ํายม  ฝงเหนือ  และสถานีอนามัยตําบลไผทาโพ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง  ทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๐๖๘  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖๘  ฟากตะวันออก 

 ๑.๒๔ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖๘  ฟากตะวันตก  เสนขนาน

ระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗๐  และหนองจิก   

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗๐  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากตะวันออก 

 ๑.๒๕ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗๐  ฟากเหนือ  และถนน

สาย  ข  ๓  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากตะวันออก 

 ๑.๒๖ ดานเหนือ จดแมน้ํายม  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 



 

๕ 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗๐  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแมน้ํายม  ฝงตะวันออก 

 ๑.๒๗ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗๐  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗๐  ฟากตะวันตก  ถนนสาธารณะ

ไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  และเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗๐ 

  ดานใต จดแมน้ํายม  ฝงเหนือ  และถนนสาย  ก  ๔  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงชนบท  พจ.  ๔๐๒๑  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๖.๒๓  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน   

 ๑.๒๘ ดานเหนือ จดแมน้ํายม  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗๐  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสายบานไผทาโพ - บานบางลาย  ฟากเหนือ  และถนน

สาย  ก  ๔  ฟากเหนือ  

  ดานตะวันตก จดแมน้ํายม  ฝงตะวันออก 

 ๑.๒๙ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๔  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดแมน้ํายม  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานกับแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนแนวเขต

เทศบาลตําบลโพธิ์ประทับชาง  ที่จุดซึ่งอยูหางจากศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗๐  ไปทางทิศใต

ตามแนวทางหลวงชนบท  พจ.  ๔๐๒๑  เปนระยะ  ๗๓๐  เมตร  ซึ่งเปนเสนตรงท่ีลากจากทางหลวงชนบท  

พจ.  ๔๐๒๑  ฟากเหนือ  ไปทางทิศตะวันออก  จนบรรจบกับแมน้ํายม  ฝงตะวันตก  และทางหลวงชนบท  

พจ.  ๔๐๒๑  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงชนบท  พจ.  ๔๐๒๑  ฟากตะวันออก 

๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๔  ที่กําหนดไวเปนสีสม  ใหเปนที่ดิน

ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๒.๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๐๖๘   

  ดานตะวันออก จดหนองคันถวย   

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖๘  ฟากเหนือ  และเสนขนาน

ระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๒  และเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลาง 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖๘ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๒  ฟากตะวันออก 



 

๖ 

 ๒.๒ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๐๖๘   

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๒  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๐๖๘   

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันออก 

 ๒.๓ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖๘  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดหนองคันถวย   

  ดานใต จดคลองชลประทาน  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดที่วาการอําเภอโพธิ์ประทับชาง  โรงพยาบาลโพธิ์ประทับชาง  

และสถานีตํารวจภูธรโพธิ์ประทับชาง 

 ๒.๔ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๐๗๐   

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๐๖๘ 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗๐  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดหนองจิก 

๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๕  ที่กําหนดไวเปนสีแดง  ใหเปนที่ดิน

ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๓.๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๐๖๘   

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๒ 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖๘  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๒  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๐.๓  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๓.๒ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๐๖๘ 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๒  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖๘  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันออก 



 

๗ 

 ๓.๓ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๑๐๗๐ 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖๘  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗๐  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๐๖๘   
 ๓.๔ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๐๗๐    
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๐๖๘ 
  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗๐  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖๘  ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๐.๗  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 
 ๓.๕ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗๐  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดแมน้ํายม  ฝงตะวันตก 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๐๗๐   
  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 
๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๑๖  ที่กําหนดไวเปนสีเขียว  ใหเปนท่ีดิน

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
 ๔.๑ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางอําเภอโพธิ์ประทับชางกับอําเภอเมืองพิจิตร  และแมน้ํายม  ฝงใต 
  ดานตะวันออก จดแมน้ํายม  ฝงตะวันตก 
  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสายบานวังจิก - บานรังนก  ฟากตะวันออก 
 ๔.๒ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางอําเภอโพธิ์ประทับชางกับอําเภอสามงาม 
  ดานตะวันออก จดถนนสายบานวังจิก - บานรังนก  ฟากตะวันตก  หนองกระจับ  

และเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสายบานวังจิก - บานรังนก 
  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๗๖  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางตําบลวังจิกกับตําบลไผรอบ 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๖.๒  และหมายเลข  ๖.๓  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน 



 

๘ 

 ๔.๓ ดานเหนือ จดแนวเขตโครงการจัดรูปท่ีดิน 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสายพนังกั้นน้ํา  

บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖๘  เปนระยะประมาณ  ๑,๘๓๐  เมตร 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖๘  ฟากตะวันตก 

  ดานตะวันตก จดถนนสายพนังกั้นน้ํา  ฟากตะวันออก  และวัดยานยาว 

 ๔.๔ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖๘  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสายบานวังจิก - 

บานดานนอย  บรรจบกับแนวเขตเทศบาลตําบลโพธิ์ประทับชาง  ดานตะวันออก 

  ดานใต จดหนองคันถวย   

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๒  ฟากตะวันออก  ถนนสาย  บานวังจิก -  

บานดานนอย  ฟากตะวันออก  และศูนยสุขภาพชุมชนตําบลวังจิก - ไผรอบ 

 ๔.๕ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๗๖  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลาง  ถนนสาย  ค  ๑  

หนองแมประเหลิด  และถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสายบานวังจิก - บานโรงวัว  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางตําบลวังจิกกับตําบลไผรอบ 

 ๔.๖ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต  และฟากตะวันออก 

  ดานตะวันออก จดถนนสายบานวังจิก - บานดานนอย  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากเหนือและฟากตะวันตก  และแมน้ํายม  

ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแมน้ํายม  ฝงตะวันออก  และวัดดานนอยพิกุลทอง 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๖.๖  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออน  และบริเวณหมายเลข  ๗.๕  

ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก   

 ๔.๗ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดแมน้ํายม  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดหนองน้ําสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ   

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันออก 

 ๔.๘ ดานเหนือ จดถนนสายบานวังจิก - บานโรงวัว  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันตก 



 

๙ 

  ดานใต จดถนนสายบานวังจิก - บานสระประทุม  ฟากเหนือ  เสนตั้งฉากกับ

ศูนยกลางถนนสาย  ค  ๑  ที่จุดซึ่งถนนสาย  ค  ๑  บรรจบกับถนนสาย  ค  ๑  และเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  

กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๑ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางตําบลวังจิกกับตําบลไผรอบ 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๖.๙  หมายเลข  ๖.๑๐  และหมายเลข  ๖.๑๑  ที่กําหนดไว

เปนสีเขียวออน 

 ๔.๙ ดานเหนือ จดหนองน้ําสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ   

  ดานตะวันออก จดแมน้ํายม  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันออก 

 ๔.๑๐ ดานเหนือ จดถนนสายบานวังจิก - บานสระประทุม  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๑  

และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖๘  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากเหนือ  และถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ  

ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนแนวเขตเทศบาล

ตําบลโพธิ์ประทับชาง  และเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลวังจิกกับตําบลไผรอบ 

  ทั้งนี้  ยกเวนบรเิวณหมายเลข  ๖.๑๕  หมายเลข  ๖.๑๗  และหมายเลข  ๖.๑๙  ที่กําหนดไว

เปนสีเขียวออน   

 ๔.๑๑ ดานเหนือ จดแนวเขตเทศบาลตําบลโพธิ์ประทับชาง  ดานตะวันออก 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตเทศบาลตําบลโพธิ์ประทับชาง  ดานตะวันออก 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๐๐  ฟากเหนือ  โรงเรียน

สรรเพชญอัฎฐมาพิทยาคม  และเสนตั้งฉากระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖๘   

ที่จุดซึ่งทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖๘  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๐๐ 

  ดานตะวันตก จดหนองคันถวย 

 ๔.๑๒ ดานเหนือ จดคลองชลประทาน  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตเทศบาลตําบลโพธิ์ประทับชาง  ดานตะวันออก 

  ดานใต จดแนวเขตเทศบาลตําบลโพธิ์ประทับชาง  ดานตะวันออก   

และหนองตอ 

  ดานตะวันตก จดคลองชลประทาน  ฝงตะวันออก 



 

๑๐ 

 ๔.๑๓ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต  แมน้ํายม  ฝงตะวันออก  

และเสนตั้งฉากกับศูนยกลางถนนสายบานไผทาโพ - บานโพธิ์ประทับชาง  ที่จุดซึ่งอยูหางจากศูนยกลาง 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖๘  บรรจบกับถนนสายบานไผทาโพ - บานโพธิ์ประทับชาง  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงใต  ตามแนวถนนสายบานไผทาโพ - บานโพธิ์ประทับชาง  เปนระยะ  ๔๘๐  เมตร   

ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจากถนนสายบานไผทาโพ - บานโพธิ์ประทับชาง  ฟากตะวันตก  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  

จนบรรจบกับแมน้ํายม  ฝงตะวันออก 

  ดานตะวันออก จดถนนสายบานไผทาโพ  -  บานโพธิ์ประทับชาง  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗๐  ฟากเหนือ  ถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  คลองชลประทาน  แมน้ํายม  ฝงตะวันออก  และโรงเรียนวัดบานไผทาโพเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖๘  ฟากตะวันออก   

และศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลไผทาโพ 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๗.๙  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  และบริเวณ

หมายเลข  ๙.๑๒  ที่กําหนดไวเปนสีเทา   

 ๔.๑๔ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต  และหนองจิก 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗๐  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนแนวเขตเทศบาล

ตําบลโพธิ์ประทับชาง 

 ๔.๑๕ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗๐  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท  พจ.  ๔๐๒๑  ฟากตะวันตก  และแมน้ํายม  

ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต   ซึ่ ง เปนแนวเขตเทศบาล 

ตําบลโพธิ์ประทับชาง 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนแนวเขตเทศบาล

ตําบลโพธิ์ประทับชาง 

 ๔.๑๖ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๔  ฟากใต  ถนนสายบานไผทาโพ - บานบางลาย  

ฟากใต  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗๐  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตเทศบาลตําบลโพธิ์ประทับชางและหนองตาเพชร   

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต   ซึ่ ง เปนแนวเขตเทศบาล 

ตําบลโพธิ์ประทับชาง 

  ดานตะวันตก จดแมน้ํายม  ฝงตะวันออก  วัดไผทาโพใต  และโรงเรียนบานไผทาโพใต 



 

๑๑ 

๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๒๓  ที่กําหนดไวเปนสีขาวมีกรอบ   

และเสนทแยงสีเขียว  ใหเปนท่ีดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๕.๑ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางอําเภอโพธิ์ประทับชางกับอําเภอเมืองพิจิตร   

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางอําเภอโพธิ์ประทับชางกับอําเภอเมืองพิจิตร   

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖๘  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตเทศบาลตําบลโพธิ์ประทับชาง  เสนขนานระยะ   

๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนพนังกั้นน้ําและถนนสายพนังกั้นน้ํา  ฟากตะวันตก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๖.๑  และหมายเลข  ๖.๔  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน   

 ๕.๒ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางอําเภอโพธิ์ประทับชางกับอําเภอเมืองพิจิตร   

  ดานตะวันออก จดถนนสายพนังกั้นน้ํา  ฟากตะวันตก   

  ดานใต จดแมน้ํายม  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแมน้ํายม  ฝงตะวันออก   

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  และบริเวณ

หมายเลข  ๙.๑  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน   

 ๕.๓ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖๘  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖๘  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดแนวเขตเทศบาลตําบลโพธิ์ประทับชาง 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตเทศบาลตําบลโพธิ์ประทับชาง 

 ๕.๔ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางอําเภอโพธิ์ประทับชางกับอําเภอเมืองพิจิตร 

  ดานตะวันออก จดถนนเลียบคลองชลประทาน  ฟากตะวันตก  และถนน 

สายบานทาพุดซา - บานบึงโพธิ์  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสายบานหมู  ๑  บานบึงโพธิ์  หมู  ๑๐  บานบึงถัง  ฟากเหนือ  

และโรงเรียนบานบึงโพธิ์   

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖๘  ฟากตะวันออก 



 

๑๒ 

 ๕.๕ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปน  เสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางอําเภอโพธิ์ประทับชางกับอําเภอเมืองพิจิตร  แมน้ําพิจิตรเกา  ฝงใต  และโรงเรียนวัดทาพุดซา 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางอําเภอโพธิ์ประทับชางกับอําเภอเมืองพิจิตร  และคลองชลประทาน  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสายบานหมู  ๑  บานบึงโพธิ์ - หมู  ๑๐  บานบึงถัง  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนเลียบคลองชลประทาน  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๙.๔  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 

 ๕.๖ ดานเหนือ จดถนนเลียบคลองชลประทาน  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนเลียบคลองชลประทาน  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสายบานหมู  ๑  บานบึงโพธิ์ - หมู  ๑๐  บานบึงถัง   

ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสายบานทาพุดซา - บานบึงโพธิ์  ฟากตะวันออก 

 ๕.๗ ดานเหนือ จดถนนสายบานหมู  ๑  บานบึงโพธิ ์- หมู  ๑๐  บานบึงถัง  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดแมน้ําพิจิตรเกา  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดแมน้ําพิจิตรเกา  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖๘  ฟากตะวันออก 

 ๕.๘ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางอําเภอโพธิ์ประทับชางกับอําเภอเมืองพิจิตร 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางอําเภอโพธิ์ประทับชางกับอําเภอเมืองพิจิตร 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๐๐  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนเลียบคลองชลประทาน  ฟากตะวันออก 

 ๕.๙ ดานเหนือ จดแมน้ําพิจิตรเกา  ฝงใต   

  ดานตะวันออก จดวัดโบสถตาอินทร   

  ดานใต จดถนนสายบานบึงโพธิ์ - บานหนองกุม  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแมน้ําพิจิตรเกา  ฝงตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๙.๕  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 

 ๕.๑๐ ดานเหนือ จดถนนสายบานบึงโพธิ์ - บานหนองกุม  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนเลียบคลองชลประทาน  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๐๐  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแมน้ําพิจิตรเกา  ฝงตะวันออก  และวัดทาตําหนัก   

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๙.๙  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 



 

๑๓ 

 ๕.๑๑ ดานเหนือ จดถนนสายบานบึงโพธิ์ - บานหนองกุม  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดแมน้ําพิจิตรเกา  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๐๐  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนเลียบคลองชลประทาน  ฟากตะวันออก 

 ๕.๑๒ ดานเหนือ จดถนนสายบานบึงโพธิ์ - บานหนองกุม  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนเลียบคลองชลประทาน  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองชลประทาน  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสายบานหนองตนไทร - บานโพธิ์ประทับชาง  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๖.๑๓  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน  และบริเวณหมายเลข  ๙.๘  

ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 

 ๕.๑๓ ดานเหนือ จดถนนสายบานหนองตนไทร - บานโพธิ์ประทับชาง  ฟากตะวันตก 

  ดานตะวันออก จดถนนสายบานหนองตนไทร - บานโพธิ์ประทับชาง  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองชลประทาน  ฟากเหนือ  หนองตนไทร  และทางหลวง

แผนดินหมายเลข  ๑๓๐๐  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดแนวเขตเทศบาลตําบลโพธิ์ประทับชาง  และทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๐๖๘  ฟากตะวันออก 

 ๕.๑๔ ดานเหนือ จดคลองชลประทาน  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนเลียบคลองชลประทาน  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๐๐  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๐๐  ฟากเหนือ 

 ๕.๑๕ ดานเหนือ จดคลองชลประทาน  ฟากใต  ทางหลวงแผนดิน  หมายเลข  ๑๓๐๐  

ฟากใต  และองคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ประทับชาง 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท  พจ.๔๐๑๕  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางอําเภอโพธิ์ประทับชางกับอําเภอตะพานหิน  และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 

  ดานตะวันตก จดคลองชลประทาน  ฝงตะวันออก  แนวเขตเทศบาลตําบล 

โพธิ์ประทับชาง  ดานตะวันออก  และหนองตอ 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๖.๒๐  และหมายเลข  ๖.๒๑  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน 

 ๕.๑๖ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๐๐  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางอําเภอโพธิ์ประทับชางกับอําเภอเมืองพิจิตร 



 

๑๔ 

  ดานใต จดถนนเลียบคลองชลประทาน  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนเลียบคลองชลประทาน  ฟากตะวันออก 

 ๕.๑๗ ดานเหนือ จดทางหลวงชนบท  พจ.  ๔๐๑๕  ฟากใต  และโรงเรียนบานโพธิ์ 

ประทับชาง 

  ดานตะวันออก จดแมน้ําพิจิตรเกา  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต   ซึ่ ง เปนเสนแนวแบงเขต 

การปกครองระหวางอําเภอโพธิ์ประทับชางกับอําเภอตะพานหิน 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางอําเภอโพธิ์ประทับชางกับอําเภอตะพานหิน  และทางหลวงชนบท  พจ.  ๔๐๑๕  ฟากตะวันออก   

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๗.๑๑  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก 

 ๕.๑๘ ดานเหนือ จดแมน้ําพิจิตรเกา  ฝงตะวันออก 

  ดานตะวันออก จดถนนสายบานทากราง - บานพนมยอ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดวัดทามะปราง   

  ดานตะวันตก จดแมน้ําพิจิตรเกา  ฝงตะวันออก 

 ๕.๑๙ ดานเหนือ จดบริเวณวัดโพธิ์ประทับชาง   

  ดานตะวันออก จดถนนเลียบคลองชลประทาน  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนเลียบคลองชลประทาน  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสายบานทากราง - บานพนมยอ  ฟากตะวันออก 

 ๕.๒๐ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางอําเภอโพธประทับชางกับอําเภอตะพานหิน 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗๐  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสายบานไผทาโพ - บานโพธิ์ประทับชาง  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๖.๒๒  หมายเลข  ๖.๒๔  และหมายเลข  ๖.๒๕   

ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน 

 ๕.๒๑ ดานเหนือ จดแมน้ําพิจิตรเกา  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดวัดทามะปราง  ถนนสายบานทากราง - บานพนมยอ  ฟากเหนือ  

และถนนเลียบคลองชลประทาน  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางอําเภอโพธิ์ประทับชางกับอําเภอตะพานหิน 

  ดานตะวันตก จดแมน้ําพิจิตรเกา  ฝงตะวันออก 



 

๑๕ 

 ๕.๒๒ ดานเหนือ จดถนนเลียบคลองชลประทาน  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนเลียบคลองชลประทาน  ฟากตะวันตก  และแนวเขต 

ผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอโพธิ์ประทับชางกับอําเภอเมืองพิจิตร 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวม  ดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางอําเภอโพธิ์ประทับชางกับอําเภอตะพานหิน 

  ดานตะวันตก จดถนนเลียบคลองชลประทาน  ฟากตะวันออก 

 ๕.๒๓ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗๐  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางอําเภอโพธิ์ประทับชางกับอําเภอตะพานหิน 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนถนนเลียบคลองชลประทาน  

ฟากเหนือ  และเสนตรงที่ลากจากถนนเลียบคลองชลประทานจนบรรจบกับแนวเขตเทศบาลตําบลโพธิ์ประทับชาง 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตเทศบาลตําบลโพธิ์ประทับชาง  และหนองตาเพชร 

๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๒๖  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออน  ใหเปนท่ีดิน

ประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๖.๑ หนองแมลาด 

 ๖.๒ หนองตะหนุย 

 ๖.๓ หนองกะหงษ 

 ๖.๔ หนองขานาง 

 ๖.๕ หนองกระจับ 

 ๖.๖ หนองโฉง 

 ๖.๗ หนองแมประเหลิด 

 ๖.๘ หนองน้ําสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 

 ๖.๙ หนองส่ีเหล่ียม 

 ๖.๑๐ หนองหางฉลาด 

 ๖.๑๑ หนองไมซุง 

 ๖.๑๒ หนองคันถวย 

 ๖.๑๓ บึงหกบาตร 

 ๖.๑๔ หนองตนไทร 

 ๖.๑๕ หนองฉนวน 



 

๑๖ 

 ๖.๑๖ สวนสาธารณะสมเด็จพระเจาเสือ 

 ๖.๑๗ หนองตามั่น 

 ๖.๑๘ หนองตอ 

 ๖.๑๙ หนองตาฟก 

 ๖.๒๐ หนองลี 

 ๖.๒๑ หนองกลางโนน 

 ๖.๒๒ หนองคางแมว 

 ๖.๒๓ หนองจิก 

 ๖.๒๔ หนองคางแมว 

 ๖.๒๕ หนองสรรพคุณใหญ 

 ๖.๒๖ หนองตาเพชร 

๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๑๒  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  ใหเปนท่ีดิน

ประเภทสถาบันการศึกษา  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๗.๑ โรงเรียนวัดราษฎรบูรณะ 

 ๗.๒ โรงเรียนวัดทาพุดซา 

 ๗.๓ โรงเรียนชุมชนบานวังจิก 

 ๗.๔ โรงเรียนบานบึงโพธิ์ 

 ๗.๕ โรงเรียนวัดดานนอย 

 ๗.๖ โรงเรียนสรรเพชญอัฎฐมาพิทยาคม 

 ๗.๗ โรงเรียนวัดทาบัวทอง 

 ๗.๘ โรงเรียนบานโพธิ์ประทับชาง 

 ๗.๙ โรงเรียนวัดใหมแสงมรกต 

 ๗.๑๐ โรงเรียนบานไผทาโพเหนือ 

 ๗.๑๑ โรงเรียนบานวังกระโดน 

 ๗.๑๒ โรงเรียนบานไผทาโพใต 

๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘  ท่ีกําหนดไวเปนสีน้ําตาลออน  ใหเปนท่ีดินประเภทอนุรักษ 

เพ่ือสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย  คือ  บริเวณวัดโพธิ์ประทับชาง 



 

๑๗ 

๙. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงบริเวณหมายเลข  ๙.๑๕  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน   

ใหเปนท่ีดินประเภทสถาบันศาสนา  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๙.๑ วัดราษฎรบูรณะ 

 ๙.๒ วัดยานยาว   

 ๙.๓ วัดวังจิก 

 ๙.๔ วัดปามะพูด 

 ๙.๕ วัดบานบึงโพธิ์ 

 ๙.๖ วัดโบสถตาอินทร 

 ๙.๗ วัดดานนอยพิกุลทอง   

 ๙.๘ วัดหนองตนไทร   

 ๙.๙ วัดนางชี 

 ๙.๑๐ วัดทาตําหนัก 

 ๙.๑๑ วัดทาบัวทอง 

 ๙.๑๒ วัดใหมแสงมรกต 

 ๙.๑๓ วัดทามะปราง 

 ๙.๑๔ วัดใหมโพธิ์เงิน 

 ๙.๑๕ วัดไผทาโพใต 

๑๐. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑  ถึงบริเวณหมายเลข  ๑๐.๗  ท่ีกําหนดไวเปนสีน้ําเงิน   

ใหเปนท่ีดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๑๐.๑ ศูนยสุขภาพชุมชนตําบลวังจิก - ไผรอบ 

 ๑๐.๒ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลวังจิก 

 ๑๐.๓ สํานักงานเทศบาลตําบลโพธิ์ประทับชาง 

 ๑๐.๔ ที่วาการอําเภอโพธิ์ประทับชาง  โรงพยาบาลโพธิ์ประทับชาง  และสถานีตํารวจภูธร

โพธิ์ประทับชาง 

 ๑๐.๕ องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ประทับชาง 

 ๑๐.๖ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลไผทาโพ 

 ๑๐.๗ สถานีอนามัยตําบลไผทาโพ 



ถนนสาธารณะถนนสาธารณะ

ไปบานหนองไมแดง

ไปบานหนอง คลา

ไปบานหนองคลา 

ไปบานเนินขวาง 

ไปบานเนินขวาง

หลกัเขตที ่1

ถนนสาย บานวังจิก - บานรังนก
ถนนสายพนังกั้นนํ้า

หลกัเขตที ่2
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ถนนสายบานทา

โพธิ์

พุดซา - บานบงึ

ซอยรวมใจ

ถนนสาธารณะ

ถนนสาธารณะ

ถนนสายบานวังจกิ -   บานโรงววั  

ถนนสายบานวงัจกิ บานสระประทุม
 -  

หนองแมประเหลิด

หนองขานาง
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แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนโพธ์ิประทับชาง  จังหวัดพิจิตร 

2 กิโลเมตร 
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ถนนสายบานหนองตนไทร - บานโพธิ์ ประทบัชาง

บานบงึโพธิ์ - หมู 10 บานบงึถัง

ถนนเลยีบคลองชลประ
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รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมชมุชนโพธิ์ประทับชาง  จังหวัดพิจิตร 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 

ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง  แบงออกเปน  ๓  ขนาด  คือ 

๑. ถนนแบบ  ก  ขนาดเขตทาง  ๑๒.๐๐  เมตร  จํานวน  ๔  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ก  ๑  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  เริ่มตนจากถนนสายบานวังจิก - 

บานทาบัวทอง  (ถนนสาย  ค  ๑)  ที่บริเวณหางจากถนนสายบานวังจิก - บานทาบัวทอง  (ถนนสาย  ค  ๑)  

บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖๘  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ตามแนวถนนสายบานวังจิก - 

บานทาบัวทอง  (ถนนสาย  ค  ๑)  ระยะประมาณ  ๒๒๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ   

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  และทิศตะวันตกตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนบานทาวังจิก - บานทาบัวทอง  

(ถนนสาย  ค  ๑)  ระยะประมาณ  ๑,๗๓๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๒  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  เริ่มตนจากถนนสายบานวังจิก - 

บานทาบัวทอง  (ถนนสาย  ค  ๑)  ที่บริเวณถนนสายบานวังจิก - บานสระประทุม  บรรจบกับถนนสายบานวังจิก - 

บานทาบัวทอง  (ถนนสาย  ค  ๑)  ไปทางทิศตะวันออก  ตามแนวถนนเดิมจนบรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ   

(ถนนสาย  ก  ๑)  ระยะประมาณ  ๒๔๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๓  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  และถนนโครงการ

กําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗๐  ท่ีบริเวณหางจากทางหลวงชนบท  

พจ.  ๔๐๒๑  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗๐  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ   

ตามแนวทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๑๐๗๐  ระยะประมาณ  ๓๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ  

ตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๒๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๒๐๐  เมตร  

จนบรรจบกับถนนสาย  ข  ๓  ที่บริเวณหางจากถนนไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ข  ๓)  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๐๖๘  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ตามแนวถนนสาย  ข  ๓  ระยะประมาณ  ๙๙๐  เมตร   

 ถนนสาย  ก  ๔  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนเทศบาลโพธิ์ประทับชาง  ๑๔  

เริ่มตนจากทางหลวงชนบท  พจ.  ๔๐๒๑  ไปทางทิศตะวันออก  ตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับ 

ถนนสายบานไผทาโพ - บานบางลาย  ระยะประมาณ  ๑,๒๘๐  เมตร 

๒. ถนนแบบ  ข  ขนาดเขตทาง  ๑๖.๐๐  เมตร  จํานวน  ๓  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ข  ๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนสายบานวังจิก - บานดานนอย 

เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖๘  ท่ีบริเวณหางจากถนนเดิมไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ค  ๒)  

บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖๘  ไปทางทิศตะวันตก  ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖๘   

ระยะประมาณ  ๒๑๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  และทิศตะวันออกเฉียงใต   

ตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนเดิมไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ค  ๒)  ระยะประมาณ  ๒,๕๔๐  เมตร   



 

๒ 

 ถนนสาย  ข  ๒  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนสายบานวังจิก - 

บานดานนอย  (ถนนสาย  ข  ๑)  ท่ีบริเวณหางจากถนนสายบานวังจิก - บานดานนอย  (ถนนสาย  ข  ๑)  

บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖๘  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  

ตามแนวถนนสายบานวังจิก - บานดานนอย  (ถนนสาย  ข  ๑)  ระยะประมาณ  ๑,๐๘๐  เมตร   

ไปทางทิศตะวนัออกเฉยีงเหนอื  และทิศตะวันออกระยะประมาณ  ๓๕๐  เมตร  จนบรรจบกบัถนนเดมิไมปรากฏชื่อ  

(ถนนสาย  ค  ๒)  ที่บริเวณหางจากถนนเดิมไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ค  ๒)  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๐๖๘  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนเดิมไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ค  ๒)  ระยะประมาณ  

๘๒๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๓  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  และถนนโครงการ

กําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗๐  ที่บริเวณทางหลวงชนบท  พจ.  ๔๐๒๑  

บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗๐  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม   

ระยะประมาณ  ๒๑๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๗๘๐  เมตร  บรรจบถนนสาย  ก  ๓  

ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ก  ๓  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗๐  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ตามแนวถนนสาย  ก  ๓  ระยะประมาณ  ๔๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  

๔๐๐  เมตร  บรรจบกับถนนเดิมไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ข  ๓)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตามแนวถนนเดิมไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ข  ๓)  ระยะประมาณ  ๑๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  

ระยะประมาณ  ๔๓๐  เมตร  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖๘  ท่ีบริเวณหางจากทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๐๖๘  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗๐  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ   

ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖๘  ระยะประมาณ  ๔๖๐  เมตร 

๓. ถนนแบบ  ค  ขนาดเขตทาง  ๒๐.๐๐  เมตร  จํานวน  ๒  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ค  ๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนสายบานวังจิก - บานทาบัวทอง  

เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖๘  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ทิศเหนือ  และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๗๖  ระยะประมาณ  ๕,๗๕๐  เมตร 

 ถนนสาย  ค  ๒  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๐๖๘  ที่บริเวณหางจากถนนสายบานไผทาโพ - บานโพธิ์ประทับชาง  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๐๖๘  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศเหนือ  ตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนสาย  ข  ๑  

ระยะประมาณ  ๑,๓๗๐  เมตร 



หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   กันยายน   ๒๕๕๘ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่สมควรกําหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  
ในท้องที่ตําบลวังจิก  ตําบลโพธ์ิประทับช้าง  และตําบลไผ่ท่าโพ  อําเภอโพธ์ิประทับช้าง  จังหวัดพิจิตร  เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เก่ียวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อม  ทั้งน้ี  
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง  และโดยที่มาตรา  ๒๖  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  
พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  บัญญัติว่า  การใช้บังคับ
ผังเมืองรวมให้กระทําโดยกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 


	
	รายการประกอบแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จำแนกประเภทท้ายกฎกระทรวง
	ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนโพธิ์ประทับช้าง  จังหวัดพิจิตร
	พ.ศ.  ๒๕๕๘

	
	รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวง
	ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนโพธิ์ประทับช้าง  จังหวัดพิจิตร
	พ.ศ.  ๒๕๕๘


