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กฎกระทรวง 

ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร 
พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ .ศ .  ๒๕๑๘   
และมาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๓)  พ .ศ .  ๒๕๓๕  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับได้มีกําหนดห้าปี 
ข้อ ๒ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  ในท้องที่ตําบลง้ิวราย  ตําบลห้วยเกตุ  ตําบลหนองพยอม  

ตําบลตะพานหิน  และตําบลไผ่หลวง  อําเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร  ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้าย
กฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๓ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็น
แนวทางในการพัฒนา  การดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เก่ียวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์  
ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อม   
ในบริเวณแนวเขตตามข้อ  ๒  ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ข้อ ๔ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้
ประโยชน์ที่ดิน  โครงข่ายคมนาคมและขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับ 
และสอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยมี
สาระสําคัญ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริมและพัฒนาให้ชุมชนเมืองตะพานหินเป็นศูนย์กลางการบริหาร  การปกครอง   
การพาณิชยกรรม  และการบริการ  ในระดับอําเภอ 

(๒) ส่งเสริมและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย  พาณิชยกรรม  อุตสาหกรรมการเกษตร  อุตสาหกรรม
การบริการ  และอุตสาหกรรมอื่น ๆ  ให้สอดคล้องกับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม  ศักยภาพใน 
การพัฒนาพื้นที่  และการขยายตัวของชุมชน 
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(๓) พัฒนาการบริการทางสังคม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอและได้มาตรฐาน 
(๔) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม  ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้

ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท  แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง  และรายการประกอบ
แผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๖ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนก
ประเภทท้ายกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๙  ที่กําหนดไว้เป็นสีเหลือง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย   

(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีส้ม  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง 

(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีแดง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก 

(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  และหมายเลข  ๔.๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า 

(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๑๐  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีน้ําตาล   
ให้เป็นที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม 

(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทท่ีโล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๑๖  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก   
ใหเ้ป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา   

(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๙  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันศาสนา 

(๑๐) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑  ถึงหมายเลข  ๑๐.๑๑  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน   
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ     

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

และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  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) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่   
(๘) คลังเก็บสินค้า 
(๙) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๑๐) กําจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
(๑๑) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเคร่ืองจกัรกลเก่า 
(๑๒) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง 

ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค   

ข้อ ๘ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน   
เพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทน้ีในแต่ละบริเวณ   

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้   
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน      
(๒) คลังน้ํ า มันและสถานที่ เ ก็บรักษานํ้ามัน   ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วย   

การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๘) คลังเก็บสินค้า 
(๙) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๑๐) กําจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
(๑๑) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเคร่ืองจักรกลเก่า 
(๑๒) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง 

ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง  
เพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค   

ข้อ ๙ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน   
เพื่อพาณิชยกรรม  การอยู่อาศัย  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทน้ีในแต่ละบริเวณ   

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน   
(๒) คลังน้ํามัน  สถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  สถานีบริการน้ํามันประเภท  ก  

สถานีบริการน้ํามันประเภท  ข  สถานีบริการน้ํามันประเภท  ค  ลักษณะที่สอง  สถานีบริการน้ํามัน
ประเภท  จ  ลักษณะที่สอง  และสถานีบริการน้ํามันประเภท  ฉ  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  
เพื่อการจําหน่าย 

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) คลังเก็บสินค้า 
(๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
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(๙) กําจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
(๑๐) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเคร่ืองจักรกลเก่า 
(๑๑) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง 

ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง  
เพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค   

ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม  
คลังสินค้า  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทน้ีในแต่ละบริเวณ   

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๒) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๓) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก 
(๔) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา 
(๕) สถาบันการศึกษาหรือโรงเรียน   
(๖) สถาบันศาสนา   
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ําน่าน  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน

ริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ําน่าน  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร   
เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค   

ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม   
หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทน้ีในแต่ละบริเวณ   

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน   
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม   
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(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว   
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๓  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๗๐  

และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๑๘  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๕  เมตร 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ําน่าน  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน

ริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ําน่าน  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่
เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค   

ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเท่านั้น 

ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทท่ีโล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเฉพาะที่ดิน 
ซึ่งเป็นของรัฐ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ที่ดินประเภทน้ีซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  การอยู่อาศัย  เกษตรกรรม
หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น   

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า   

ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 
(๒) จัดสรรที่ดินเพื่ออยู่อาศัย   
(๓) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๔) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
(๕) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หรือหอพัก 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ําน่าน  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่าง   

ตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ําน่าน  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า   
๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค   

ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเก่ียวข้องกับ
การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๕ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเก่ียวข้องกับ
การศาสนา  การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 
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ข้อ ๑๖ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการของรัฐ  กิจการเก่ียวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๗ การใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย  ก  ๑  ถนนสาย  ก  ๒  ถนนสาย  ก  ๓  
ถนนสาย  ก  ๔  ถนนสาย  ก  ๕  ถนนสาย  ข  ๑  ถนนสาย  ข  ๒  ถนนสาย  ข  ๓  ถนนสาย  ข  ๔  
ถนนสาย  ข  ๕  ถนนสาย  ค  ๑  ถนนสาย  ค  ๒  ถนนสาย  ง  ๑  ถนนสาย  ง  ๒  ถนนสาย  ง  ๓  
ถนนสาย  ง  ๔  ถนนสาย  จ  ๑  ถนนสาย  จ  ๒  ถนนสาย  ฉ  ๑  และถนนสาย  ฉ  ๒   
ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  นอกจากกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การสร้างถนนหรือเก่ียวข้องกับถนน  และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
(๒) การสร้างร้ัวหรือกําแพง 
(๓) เกษตรกรรมหรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๙  เมตร   

หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่   
ข้อ ๑๘ ให้ผู้มีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการ 

ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๗  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจินดา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การต้ม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช ได้ ได้ ได้

(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช ได้ ได้

(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล ได้

      โกดังหรือคลังสินค้า

(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กล้วยไม้ หรือถั่วงอก ได้ ได้ ได้

(๙) การร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม ได้ ได้

(๑๑) การฟักไข่โดยใช้ตู้อบ ได้

๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ซึ่งมิใช่สัตว์น้ํา อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การฆ่าสัตว์ ได้

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

     โดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง

(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ มันสัตว์ หนังสัตว์ หรือสารที่สกัดจาก          ได้ ได้

     ไขสัตว์หรือกระดูกสัตว์

(๖) การล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์ ได้ ได้

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

     ไข่เหลวเยือกแข็งหรือไข่เหลวแช่เย็น

ชนบทและเกษตรกรรม

บัญชีท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร
พ.ศ.  ๒๕๕๘

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและ

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ํา อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๒) การถนอมเนื้อสัตว์โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือทําให้เยือกแข็ง ได้ ได้ ได้
     โดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง

(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากสัตว์น้ํา หนัง หรือไขมันสัตว์น้ํา ได้
(๕) การล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์น้ํา ได้ ได้
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม้ และบรรจุในภาชนะที่ผนึก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
     และอากาศเข้าไม่ได้

(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไม้โดยวิธีกวน ตากแห้ง ดอง หรือทําให้เยือกแขง็โดยฉับพลัน ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
     หรือเหือดแห้ง

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การสี ฝัด หรือขัดข้าว ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๓) การป่นหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๖) การปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่ง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้ง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําขนมปัง หรือขนมเค้ก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๒) การทําขนมปังกรอบ หรือขนมอบแห้ง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้น เม็ด หรือชิ้น ได้ ได้ ได้ ได้

๒

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและ

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
  ที่อยู่อาศัยหนาแน่น      

ปานกลาง
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม

๖

๘

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๙

๑๐



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากอ้อย บีช หญ้าหวาน หรือพืชอื่นที่ให้ความหวาน

อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําน้ําเชื่อม ได้ ได้ ได้ ได้
(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของต้นมะพร้าว ต้นตาลโตนด หรือพืชอื่น ๆ  ซึ่งมิใช่อ้อย ได้ ได้ ได้
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก้ ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้

(๑) การทําใบชาแห้ง หรือใบชาผง ได้ ได้ ได้
(๒) การคั่ว บด หรือป่นกาแฟ หรือการทํากาแฟผง ได้ ได้ ได้
(๓) การทําโกโก้ผง หรือขนมจากโกโก้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๔) การทําช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือขนมจากช็อกโกเลต ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๕) การทําเก๊กฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไม้อัดเม็ด ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๗) การเชื่อมหรือแช่อิ่มผลไม้หรือเปลือกผลไม้ หรือการเคลือบผลไม้หรือเปลือกผลไม้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
     ด้วยน้ําตาล

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

(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟี่ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๑๑) การทําไอศกรีม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๓

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและ

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
  ที่อยู่อาศัยหนาแน่น      

ปานกลาง
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑๑

๑๒



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๖)  การทําน้ํามันสลัด ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๗)  การบดหรือป่นเครื่องเทศ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๘)  การทําพริกป่น พริกไทยป่น หรือเครื่องแกง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด  ซอย บด หรือย่อยน้ําแข็ง ได้ ได้ ได้
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ น้ําอัดลม หรือน้ําแร่
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําน้ําดื่ม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๒) การทําเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ได้
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาสูบ ยาอัด ยาเส้น ยาเคี้ยว หรือยานัตถุ์ อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การอบใบยาสูบให้แห้งหรือการรูดก้านใบยาสูบ ได้
(๓) การทํายาอัด ยาเส้น ยาเส้นปรุง หรือยาเคี้ยว ได้ ได้
(๔) การทํายานัตถุ์ ได้ ได้
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอซึ่งมิใช่เครื่องนุ่งห่ม อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอเป็นเครื่องใช้ในบ้าน ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๒) การทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใช่ถุงหรือกระสอบพลาสติก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๓) การทําผลิตภัณฑ์จากผ้าใบ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๔) การตบแต่งหรือเย็บปักถักร้อยสิ่งทอ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๔

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและ

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
  ที่อยู่อาศัยหนาแน่น      

ปานกลาง
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑๓

๒๐

๒๑

๒๓



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๒๔ โรงงานถักผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มด้วยด้ายหรือเส้นใย หรือฟอกย้อมสี ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

หรือแต่งสําเร็จผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มที่ถักด้วยด้ายหรือเส้นใย

๒๕ โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมด้วยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกให้เป็นปุยซึ่งมิใช่เสื่อหรือพรม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
ที่ทําด้วยยางหรือพลาสติกหรือพรมน้ํามัน
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาข่าย แห หรืออวน อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การผลิตเชือก ได้ ได้ ได้
(๒) การผลิต ประกอบ หรือซ่อมแซมตาข่าย แห หรืออวน และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
     ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายซึ่งมิใช่รองเท้า อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การตัดหรือเย็บเครื่องนุ่งห่ม เข็มขัด ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ เนกไท หูกระต่าย ปลอกแขน ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
     ถุงมือ ถุงเทา้จากผ้าหนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือวัสดุอื่น
(๒) การทําหมวก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๓๓ โรงงานผลิตรองเท้าหรือชิ้นส่วนของรองเท้าซึ่งมิได้ทําจากไม้ ยางอบแข็ง ยางอัดเข้ารูป ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
หรือพลาสติกอัดเข้ารูป
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การเลื่อย ไส  ซอย  เซาะร่อง หรือการแปรรูปไม้ด้วยวิธีอื่นที่คล้ายคลึงกัน ได้
(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง บานประตู หรือส่วนประกอบ  ได้
     ที่ทําด้วยไม้ของอาคาร

๕

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและ

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
  ที่อยู่อาศัยหนาแน่น      

ปานกลาง
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๒๖

๒๘

๓๔



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใช้จากไม้ไผ่ หวาย ฟาง อ้อ กก หรือผักตบชวา ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากไม้หรือไม้ก๊อก อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใช้จากไม้ และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ ได้
    ดังกล่าว
(๒) การทํารองเท้า ชิ้นส่วนของรองเท้า หรือหุ่นรองเท้าจากไม้ ได้
(๓) การแกะสลักจากไม้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๔) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม้ ได้
(๕) การทําผลิตภัณฑ์จากไม้ก๊อก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๓๗ โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตกแต่งภายในอาคารจากไม้ แก้ว ยาง หรืออโลหะอื่น ได้
ซึ่งมิใช่เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากพลาสติกอัดเข้ารูป และรวมถึง
ชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
 (๑) การพิมพ์ การทําแฟ้มเก็บเอกสาร การเย็บเล่ม ทําปก หรือตบแต่งสิ่งพิมพ์ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
 (๒) การทําแม่พิมพ์โลหะ ได้
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทํายางแผ่นในขั้นต้น จากน้ํายางธรรมชาติซึ่งมิใช่การทําในสวนยางหรือป่า ได้
(๒) การหั่น ผสม รีดให้เป็นแผ่น หรือตัดแผ่นยางธรรมชาติซึ่งมิใช่การทําสวนยางหรือป่า ได้

๕๕ โรงงานผลิต ผลิตภัณฑ์กระเบื้องเคลือบ เครื่องปั้นดินเผา หรือเครื่องดินเผา และรวมถึง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
การเตรียมวัสดุเพื่อการดังกล่าว

๖
ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก

  ที่อยู่อาศัยหนาแน่น      
ปานกลาง

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรมลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๓๖

๔๑

๕๒



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๒) การลําเลียงซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ด้วยระบบสายพานลําเลียง ได้
     หรือระบบท่อลม
(๓) การผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเข้าด้วยกัน ได้
     หรือการผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
     เข้ากับวัสดุอื่น
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมผลิตภัณฑ์ยิปซัม ได้ ได้
    หรือผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์

๖๑ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใช้ที่ทําด้วยเหล็ก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
หรือเหล็กกล้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ดังกล่าว

๖๒ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารที่ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
ทําจากโลหะหรือโลหะเป็นส่วนใหญ่ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องเรือน 
หรือเครื่องตบแต่งดังกล่าว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะสําหรับใช้ในการก่อสร้างหรือติดตั้ง
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๒) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร ได้ ได้ ได้ ได้

๗

ชนบทและเกษตรกรรมประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและ

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
  ที่อยู่อาศัยหนาแน่น      

ปานกลาง
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๕๗

๕๘

๖๓

ลําดับที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําภาชนะบรรจุ ได้ ได้
(๑๒) การตัด พับ หรือม้วนโลหะ ได้ ได้
(๑๓) การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป ได้ ได้

๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องกังหัน และรวมถึง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์หรือเครื่องกังหันดังกล่าว

๖๙ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องคํานวณ เครื่องทําบัญชี เครื่องจักร ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
สําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับใช้ในการคํานวณชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาล้อก หรือ
เครื่องอิเล็กทรอนิกส์สําหรับปฏิบัติกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันหรืออุปกรณ์ (Digital or Analog
Computers or Associated Electronic Data Processing Equipment or  Accessories) 
เครื่องรวมราคาของขาย (Cash Registers) เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องชั่งซึ่งมิใช่เครื่องชั่ง
ที่ใช้ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใช่เครื่องอัดสําเนาด้วยการถ่ายภาพ
และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศหรือก๊าซ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
เครื่องเป่าลม เครื่องปรับหรือถ่ายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตู้เย็นหรือเครื่องประกอบตู้เย็น
เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ เครื่องล้าง ซัก ซักแห้ง หรือรีดผ้า เครื่องเย็บ เครื่องส่งกําลังกล เครื่องยก 
ปั้นจั่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ รถพ่วงสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรม  
รถยกซ้อนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรม หรือสําหรับใช้ในบ้าน
แต่ผลิตภัณฑ์นั้นต้องไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๘

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและ

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
  ที่อยู่อาศัยหนาแน่น      

ปานกลาง
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๖๔

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในลําดับที่ ๗๐ ได้ ได้ ได้ ได้

เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์ไฟฟ้า เครื่องกําเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงแรงไฟฟ้า เครื่องสับหรือ
บังคับไฟฟ้า เครื่องใช้สําหรับแผงไฟฟ้า เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟ้า เครื่องส่งหรือจําหน่ายไฟฟ้า  
เครื่องสําหรับใช้บังคับไฟฟ้า หรือเครื่องเชื่อมไฟฟ้า

๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องบันทึกคําบอก 
เครื่องบันทึกเสียงด้วยเทป เครื่องเล่นหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน์) แผ่นเสียง เทปแม่เหล็ก
ที่ได้บันทึกเสียงแล้ว เครื่องโทรศัพท์หรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไม่มีสาย เครื่องส่งวิทยุ 
เครื่องส่งโทรทัศน์ เครื่องรับส่งสัญญาณหรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร์ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวกึ่งนํา 
หรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวข้อง (Semi - Conductor or Related Sensitive Semi - Conductor
Devices) คาปาชิเตอร์หรือคอนเดนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได้ 
(Fixed or Variable Electronic Capacitors or Condensers) เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ  
เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย์ และรวมถึงการผลิตอุปกรณ์หรือชิ้นส่วน
สําหรับใช้กับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การต่อ ซ่อมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอู่ต่อเรือนอกจากเรือยาง ได้ ได้ ได้
(๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษสําหรับเรือหรือเครื่องยนต์เรือ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๗๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
     หรือจักรยานสองล้อ

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๗๕

๙

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและ

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
  ที่อยู่อาศัยหนาแน่น      

ปานกลาง
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
(๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษ หรืออุปกรณ์สําหรับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ ได้ ได้ ได้ ได้
     หรือจักรยานสองล้อ

๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมล้อเลื่อนที่ขับเคลื่อนด้วยแรงคนหรือสัตว์ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
ซิ่งมิใช่จักรยาน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องทดลอง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
     หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการชั่ง ตวง วัด หรือบังคับควบคุม

๘๓ โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือชิ้นส่วนของนาฬิกา หรือเครื่องวัดเวลา ได้ ได้ ได้
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณี อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําเครื่องประดับโดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๒) การทําเครื่องใช้ด้วยทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหล่ทอง หรือโลหะที่มีค่า ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๓) การตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๕) การทําดวงตราหรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือเหรียญอื่น ได้

๘๕ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของเครื่องดนตรีดังกล่าว ได้ ได้ ได้

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเล่น เครื่องมือ หรือเครื่องใช้ที่มิได้ระบุไว้ในลําดับอื่น
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําเครื่องเล่น ได้ ได้ ได้
(๒) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ ได้ ได้ ได้
(๓) การทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง ได้ ได้ ได้ ได้

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑๐

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ชนบทและเกษตรกรรม

ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและ

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
  ที่อยู่อาศัยหนาแน่น      

ปานกลาง
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย

๘๑

๘๔



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
(๔) การทําร่ม ไม้ถือ ขนนก ดอกไม้เทียม ซิป กระดุม ไม้กวาด แปรง ตะเกียง โป๊ะตะเกียง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
    หรือไฟฟ้า กล้องยาสูบหรือกล้องบุหรี่ ก้นกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก
(๕) การทําป้าย ตรา เครื่องหมาย ป้ายติดของ หรือเครื่องโฆษณาสินค้า ตราโลหะหรือยาง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
    แม่พิมพ์ลายฉลุ (Stencils)
(๖) การทําแหคลุมผม ช้องผม หรือผมปลอม ได้ ได้ ได้ ได้

๙๐ โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําให้บริสุทธิ์ หรือจําหน่ายน้ําไปยังอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม ได้
โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การบรรจุสินค้าทั่วไป ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๙๒ โรงงานห้องเย็น ได้ ได้ ได้ ได้

๙๓ โรงงานซ่อมรองเท้า หรือเครื่องหนัง ได้ ได้ ได้ ได้

๙๔ โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้า หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าสําหรับใช้ในบ้านหรือใช้ประจําตัว ได้ ได้ ได้ ได้
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ รถพ่วง จักรยานสามล้อ
จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว ได้ ได้ ได้
(๒) การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว ได้ ได้ ได้
(๓) การพ่นสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ได้
(๔) การล้างหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ได้ ได้ ได้ ได้

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

๙๗ โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ที่มิได้ระบุการซ่อมไว้ในลําดับใด ได้ ได้
๙๘ โรงงานซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด อัด หรือย้อมผ้า เครื่องนุ่งห่ม พรม หรือขนสัตว์ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๙๑

๑๑

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและ

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
  ที่อยู่อาศัยหนาแน่น      

ปานกลาง
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่

๙๕



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแต่งหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์โดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๓)  การลงรักหรือการประดับตบแต่งด้วยแก้ว กระจก มุก ทอง หรืออัญมณี ได้ ได้ ได้ ได้

       หมายเหตุ       ลําดับที่               หมายถึง     ลําดับที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
                          ได้                     หมายถึง     สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  
                          โรงงานจําพวกที่     หมายถึง     จําพวกโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก

  ที่อยู่อาศัยหนาแน่น      
ปานกลาง

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑๐๐

๑๒

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท







รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิตามท่ีไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมเมืองตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนท่ีดินตามท่ีไดจําแนกประเภท

ทายกฎกระทรวงตามที่กําหนดไวในขอ  ๖  คือ 

๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๙  ท่ีกําหนดไวเปนสีเหลือง  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๑.๑ ดานเหนือ จดถนนสาย  จ  ๒  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ํานาน  ฝงตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  และบริเวณ   

หมายเลข  ๑๐.๑  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๑.๒ ดานเหนือ จดถนนสาย  จ  ๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ง  ๑   

สวนเฉลิมพระเกียรติ  ร. ๙  สวนเฉลิมพระเกียรติมหาราชินี  เสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง 

ถนนชมฐีระเวช  และเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๓ 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๓  ฟากเหนือ  ถนนชมฐีระเวช   

ฟากเหนือ  ถนนสาย  ง  ๑  ฟากตะวันออกและฟากตะวนัตก  ศูนยกัลยาณมิตรพิจิตร  และเสนขนานระยะ   

๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนชมฐีระเวช 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๐.๒  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๑.๓ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ํานาน  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๓  ฟากตะวันออก 



 

๒ 

 ๑.๔ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๑๑๓  ฟากตะวนัตก  เสนขนานระยะ   

๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗๐  และคลองสงน้ําชลประทาน  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗๐  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนตั้งฉากระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะ   

ไมปรากฏชื่อ  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗๐  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๑๓  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗๐  เปนระยะ   

๘๖๐  เมตร 

 ๑.๕ ดานเหนือ   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗๐  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดคลองชลประทาน  ฝงตะวันตก  เขตเทศบาลเมืองตะพานหิน   

และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๑๘  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนทายซอยจุฑามาศ  ฟากเหนือและฟากตะวันออก   

และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗๐ 

  ดานตะวันตก จดเสนตั้งฉากระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๗๐  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗๐  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๑๓  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗๐  เปนระยะ   

๘๖๐  เมตร 

 ๑.๖ ดานเหนือ จดถนนทายซอยจุฑามาศ  ฟากใต  และถนนสาย  ข  ๓  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๑๘  ฟากตะวันออก   

วิทยาลัยเทคโนโลยีสิริวัฒนาบรหิารธุรกิจ  โรงเรียนดรุณบัณฑิตพิทยา  และคลองชลประทาน  ฝงตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๐.๖  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๑.๗ ดานเหนือ จดถนนชมฐีระเวช  ฟากใต  โรงเรียนนรบุตรศึกษา  โรงเรียน 

ตะพานหิน  วัดหนองพยอม  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๓  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๓  (ทางแยกเขาทาเรือ 

ตะพานหิน)  ฟากตะวันตก   



 

๓ 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๑๓  เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ง  ๓  และเสนตั้งฉากกับเขต 

ทางรถไฟสายเหนือ  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย  ง  ๓  ตัดกับทางรถไฟสายเหนือ  ไปทางทิศใตตามแนว 

เขตทางรถไฟสายเหนือ  เปนระยะ  ๓๐๐  เมตร 

  ดานตะวันตก จดเขตทางรถไฟสายเหนือ  ฟากตะวันออก  โรงเรียนเทศบาล  ๓   

วัดสันติพลาราม  ถนนสาย  ง  ๓  ฟากใต  และถนนสาย  ค  ๒  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๖  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก 

 ๑.๘ ดานเหนือ จดถนนสาย  ง  ๓  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ง  ๔  ฟากตะวันตก  และสํานักงานเทศบาล 

เมืองตะพานหิน 

  ดานใต จดถนนสาย  ก  ๔  ฟากเหนือ  และเสนตรงท่ีตอเปนแนวเสนตรง 

เดียวกับถนนสาย  ก  ๔  ฟากใต   

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ํานาน  ฝงตะวันออก   

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๑๐  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  และบริเวณ 

หมายเลข  ๙.๖  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 

 ๑.๙ ดานเหนือ   จดถนนสาย  ง  ๓  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเขตทางรถไฟสายเหนือ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดแนวเสนตรงที่ลากจากเขตทางรถไฟสายเหนือ  ฟากตะวันตก   

ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย  ง  ๓  ตัดกับทางรถไฟสายเหนือ  ไปทางทิศใตตามแนวเขตทางรถไฟสายเหนือ   

เปนระยะ  ๔๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  จนบรรจบกับถนนสาย  ง  ๔  ที่จุดซึ่งอยูหางจาก   

ถนนสาย  ง  ๔  บรรจบกับถนนสาย  ง  ๓  ไปทางทิศใตตามแนวถนนสาย  ง  ๔  เปนระยะ  ๘๖๐  เมตร 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ง  ๔  ฟากตะวันออก 

๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๕  ที่กําหนดไวเปนสีสม  ใหเปนท่ีดิน   

ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๒.๑ ดานเหนือ   จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ํานาน  ฝงตะวันออก 



 

๔ 

 ๒.๒ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ํานาน  ฝงตะวันตก   

ถนนสาย  ก  ๑  ฟากตะวันตก  โรงเรียนวัดเทวประสาท  และวัดเทวประสาท   

  ดานใต จดถนนรัฐราษฎรรังสรรค  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันออก  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางถนนรัฐราษฎรรังสรรค  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๑๓ 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๒  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก   

 ๒.๓ ดานเหนือ จดถนนรัฐราษฎรรังสรรค  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ํานาน  ฝงตะวันตก   

และถนนสาย  ก  ๑  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๑๑๘  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนรัฐราษฎรรังสรรค  และเสนขนาน 

ระยะ  ๔๒๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๑๘ 

 ๒.๔ ดานเหนือ จดถนนชมฐีระเวช  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๒  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ง  ๓  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเขตทางรถไฟสายเหนอื  ฟากตะวันออก  ถนนชุมสาย  ฟากใต   

ถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ  ฟากใต  ฟากตะวันออก  และฟากเหนือ  และเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร   

กับศูนยกลางถนนชุมสาย   

 ๒.๕ ดานเหนือ จดถนนชุมสาย  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดสํานักงานที่ดินอําเภอตะพานหิน  ศาลาประชาคมอําเภอ 

ตะพานหิน  สถานีตํารวจภูธรตะพานหิน  ท่ีวาการอําเภอตะพานหิน  สโมสรขาราชการอําเภอตะพานหิน   

หองสมุดประชาชนอําเภอตะพานหิน  ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อําเภอตะพานหิน   

และโรงเรียนเทศบาลตะพานหินวิทยาคาร 

  ดานใต จดถนนสาย  ง  ๓  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ํานาน  ฝงตะวันออก   

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๐.๗  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 



 

๕ 

๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๕  ที่กําหนดไวเปนสีแดง  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๓.๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๗๐  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๓  ฟากตะวันออก  และถนนสาย  ข  ๑  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๑๓  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนรัฐราษฎรรังสรรค  ถนนสาย  ค  ๑ 

ฟากตะวันตก  เสนขนานระยะ  ๔๒๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๑๘  เสนขนาน 

ระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนรัฐราษฎรรังสรรค  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๑๘   

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากเหนือ  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๑๘   

ฟากตะวันออก  และเขตเทศบาลเมืองตะพานหิน 

  ดานตะวันตก จดคลองชลประทาน  ฝงตะวันออก  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางถนนรัฐราษฎรรังสรรค 

 ๓.๒ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนชมฐีระเวช   

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ง  ๑  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนชมฐีระเวช  ฟากเหนือ  และที่ทําการไปรษณียตะพานหิน 

  ดานตะวันตก จดเขตทางรถไฟสายเหนือ  ฟากตะวันออก 

 ๓.๓ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากใต  และวัดตะพานหิน   

  ดานตะวันออก จดเขตทางรถไฟสายเหนือ  ฟากตะวันตก  และโรงเรียนหัวเฉียว 

  ดานใต จดถนนชุมสาย  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนริมนานตะวันออก  ฟากตะวันออก   

 ๓.๔ ดานเหนือ จดถนนชมฐีระเวช  ฟากใต  และสํานักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร   

สาขาตะพานหิน 

  ดานตะวันออก จดถนนชุมสาย  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนชุมสาย  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเขตทางรถไฟสายเหนือ  ฟากตะวันออก 

 ๓.๕ ดานเหนือ จดถนนชมฐีระเวช  ฟากใต 

  ดานตะวันออก   จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนชุมสาย 



 

๖ 

  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๕  ฟากตะวันออก  ถนนชุมสาย  ฟากตะวันออก   

และศูนยบริการลูกคาอําเภอตะพานหิน  บริษัท  ทีโอที  จํากัด  (มหาชน) 

๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  และหมายเลข  ๔.๒  ท่ีกําหนดไวเปนสีมวง  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๔.๑ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากใต  และเสนตรงท่ีตอเปนแนวเสนตรง 

เดียวกับถนนสาย  ก  ๑  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันออก จดริมฝงแมน้ํานาน  ฝงตะวันออก 

  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๓  ฟากตะวันออก 

 ๔.๒ ดานเหนือ จดแนวเขตท่ีดนิโครงการกอสรางทาเทียบเรือตะพานหิน  กรมเจาทา   

กระทรวงคมนาคม   

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ฉ  ๑  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดริมฝงแมน้ํานาน  ฝงตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๑๖  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  และบริเวณ 

หมายเลข  ๙.๙  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 

๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๑๐  ที่กําหนดไวเปนสีเขียว  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๕.๑ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนตรงท่ีลากตอจาก 

ริมฝงแมน้ํานาน  ฝงตะวันออก  ท่ีจุดซึ่งถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  บรรจบกับริมฝงแมน้ํานาน  ฝงตะวันตก   

ไปทางทิศตะวันออก  จนบรรจบกับศูนยกลางทางรถไฟสายเหนือ  ที่จุดซึ่งอยูหางจากศูนยกลางถนนชุมสาย   

ไปทางทิศเหนือตามแนวเขตทางรถไฟสายเหนือ  เปนระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร 

  ดานตะวันออก จดเขตทางรถไฟสายเหนือ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  จ  ๒  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดริมฝงแมน้ํานาน  ฝงตะวันออก   

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออน  และบริเวณหมายเลข  ๙.๑   

ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 



 

๗ 

 ๕.๒ ดานเหนือ จดทางหลวงชนบท  พจ.  ๓๐๐๓  ฟากใต  และถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดริมฝงแมน้ํานาน  ฝงตะวันตก  เสนตรงที่ตอเปนแนวเสนตรง 

เดียวกับถนนสาย  ก  ๑  ฟากเหนือ  ถนนสาย  ก  ๑  ฟากเหนือ  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๓   

ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  เสนตั้งฉากระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ที่จุดซึ่งอยูหางจาก 

ทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๑๐๗๐  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๓  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 

ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗๐  เปนระยะ  ๘๖๐  เมตร  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗๐   

ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองทองหลาง  ฝงตะวันตก 

 ๕.๓ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนตรงท่ีลากจาก 

ศูนยกลางทางรถไฟสายเหนือ  ที่จุดซึ่งอยูหางจากศูนยกลางถนนชุมสาย  ไปทางทิศเหนือตามแนวเขต 

ทางรถไฟสายเหนือ  เปนระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  จนบรรจบกับถนนบานปาแดง   

ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนบานปาแดง  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๓  ไปทาง   

ทิศเหนือตามแนวถนนบานปาแดง  เปนระยะ  ๕๐๐  เมตร 

  ดานตะวันออก จดถนนบานปาแดง  ฟากตะวันออก  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจาก 

ถนนบานปาแดง  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๓  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนบานปาแดง   

เปนระยะ  ๕๐๐  เมตร 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๓  ฟากเหนือ  และถนนสาย  จ  ๒   

ฟากตะวันออกและฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดเขตทางรถไฟสายเหนือ  ฟากตะวันออก 

 ๕.๔ ดานเหนือ จดถนนสาย  จ  ๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  จ  ๒  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๑๓  เสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนชมฐีระเวช  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช   

ตะพานหิน  สวนเฉลิมพระเกียรติ  ร. ๙  และสวนเฉลิมพระเกียรติมหาราชินี 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ง  ๑   



 

๘ 

 ๕.๕ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗๐  ฟากใต  เสนตั้งฉาก 

ระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗๐  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๗๐  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๓  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 

ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗๐  เปนระยะ  ๘๖๐  เมตร  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗๐  และถนนทายซอยจุฑามาศ  ฟากตะวันตกและฟากใต   

  ดานตะวันออก จดคลองชลประทาน  ฝงตะวันออก  และทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๑๑๘  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจากเขต 

ทางรถไฟสายเหนือ  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากศูนยกลางถนนชุมสาย  ไปทางทิศใตตามแนวเขต 

ทางรถไฟสายเหนือ  เปนระยะ  ๓,๕๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตก  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๑๑๘  ที่จุดซึ่งอยูหางจากซอย  ๑  บานไผหลวง  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๑๘   

ไปทางทิศใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๑๘  เปนระยะ  ๕๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตก   

จนบรรจบกับคลองทองหลาง  ฝงตะวันออก 

  ดานตะวันตก จดคลองทองหลาง  ฝงตะวันตก 

 ๕.๖ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ง  ๓   

เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ง  ๓  เสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๓  โรงเรียนเทพประทาน  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๓  (ทางแยก 

เขาทาเรือตะพานหิน)  ฟากตะวันออก  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๓  ฟากใต  หมวดการทางตะพานหิน   

และโรงเรียนอนุบาลตะพานหิน  (หนองพยอม) 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท  พจ.  ๓๐๑๒  ฟากตะวันออก 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจากจุดซึ่งอยู 

หางจากทางหลวงชนบท  พจ.  ๓๐๑๒  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๓  ไปทางทิศใต   

ตามแนวทางหลวงชนบท  พจ.  ๓๐๑๒  เปนระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  จนบรรจบกับ   

เขตทางรถไฟสายเหนือ  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากศูนยกลางถนนชุมสาย  ไปทางทิศใตตามแนว   

เขตทางรถไฟสายเหนือ  เปนระยะ  ๓,๕๐๐  เมตร 

  ดานตะวันตก จดเขตทางรถไฟสายเหนือ  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๖  ที่กําหนดไวเปนสีเขยีวมีกรอบและเสนทแยงสีน้ําตาล   



 

๙ 

 ๕.๗ ดานเหนือ   จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากใต  และเสนตรงท่ีตอเปนแนวเสนตรง 

เดียวกับถนนสาย  ก  ๑  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดริมฝงแมน้ํานาน  ฝงตะวันตก   

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนตรงลากจากเขต 

ทางรถไฟสายเหนือ  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากศูนยกลางถนนชุมสาย  ไปทางทิศใตตามแนวเขต 

ทางรถไฟสายเหนือ  เปนระยะ  ๓,๕๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตก  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๑๑๘  ที่จุดซึ่งอยูหางจากซอย  ๑  บานไผหลวง  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๑๘   

ไปทางทิศใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๑๘  เปนระยะ  ๕๐๐  เมตร   

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๑๘  ฟากตะวันออก   

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๑๕  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  และบริเวณ 

หมายเลข  ๙.๘  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 

 ๕.๘ ดานเหนือ จดเสนตรงที่ลากจากจุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย  ง  ๔  บรรจบกบั 

ถนนสาย  ง  ๓  ไปทางทิศใตตามแนวถนนสาย  ง  ๔  เปนระยะ  ๘๖๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ   

จนบรรจบกับเขตทางรถไฟสายเหนือ  ฟากตะวันตก  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากศูนยกลางถนนสาย  ง  ๓  ไปทางทิศใต 

ตามแนวเขตทางรถไฟสายเหนือ  เปนระยะ  ๔๐๐  เมตร 

  ดานตะวันออก จดเขตทางรถไฟสายเหนือ  ฟากตะวันตก  และบอบําบัดน้ําเสีย 

เทศบาลเมืองตะพานหิน 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนตรงลากจากเขต 

ทางรถไฟสายเหนือ  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากศูนยกลางถนนชุมสาย  ไปทางทิศใตตามแนวเขต 

ทางรถไฟสายเหนือ  เปนระยะ  ๓,๕๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตก  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๑๑๘  ที่จุดซึ่งอยูหางจากซอย  ๑  บานไผหลวง  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๑๘   

ไปทางทิศใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๑๘  เปนระยะ  ๕๐๐  เมตร   

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ฉ  ๑  ฟากตะวันออก  และถนนสาย  ง  ๔   

ฟากตะวันออก   

 ๕.๙ ดานเหนือ จดเสนตรงที่ตอเปนแนวเสนตรงเดียวกับถนนสาย  ก  ๔  ฟากใต   

และถนนสาย  ก  ๔  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ง  ๔  ฟากตะวันตก 



 

๑๐ 

  ดานใต จดแนวเขตที่ดนิโครงการกอสรางทาเทียบเรือตะพานหิน  กรมเจาทา   

กระทรวงคมนาคม   

  ดานตะวันตก จดริมฝงแมน้ํานาน  ฝงตะวันออก 

 ๕.๑๐ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ฉ  ๑  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนตรงลากจากเขต 

ทางรถไฟสายเหนือ  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากศูนยกลางถนนชุมสาย  ไปทางทิศใตตามแนวเขต 

ทางรถไฟสายเหนือ  เปนระยะ  ๓,๕๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตก  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๑๑๘  ที่จุดซึ่งอยูหางจากซอย  ๑  บานไผหลวง  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๑๘   

ไปทางทิศใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๑๘  เปนระยะ  ๕๐๐  เมตร   

  ดานตะวันตก จดริมฝงแมน้ํานาน  ฝงตะวันออก 

๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖  ที่กําหนดใหเปนสีเขียวมีกรอบและเสนทแยงสีน้ําตาล  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม  คือ  ที่ดินของสํานักงานการปฏิรูปที่ดนิเพ่ือเกษตรกรรมตามพระราชกฤษฎีกา 

กําหนดเขตที่ดิน  ในทองที่ตําบลเขาเจ็ดลูก  ตําบลเขาทราย  ตําบลทับคลอ  ตําบลทายทุง  อําเภอทับคลอ   

ตําบลหนองพะยอม  ตําบลงิ้วราย  ตําบลทุงโพธิ์  ตําบลดงตะขบ  อําเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร   

และตําบลทายดงอําเภอวังโปง  ตําบลตะกุดไร  ตําบลดงขุย  อําเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ  ใหเปน 

เขตปฏิรูปที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๓  ท่ีกําหนดใหเปนสีเขียวออน  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๗.๑ สนามกีฬาอําเภอตะพานหิน 

 ๗.๒ ที่ดินในบริเวณแนวขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ํานาน  ฝงตะวันออก  ตั้งแต 

บริเวณถนนสาย  จ  ๒  ฟากใต  ไปทางทิศใตตามแนวริมฝงแมน้ํานาน  จนบรรจบกับเสนตรงที่ตอเปนแนว 

เสนตรงเดียวกับถนนสาย  ก  ๔  ฟากใต  บรรจบกับริมฝงแมน้ํานาน  ฝงตะวันออก  และท่ีดินในบริเวณ 

แนวขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ํานาน  ฝงตะวันตก  ตั้งแตเสนตรงที่ตอเปนแนวเสนตรงเดียวกับ 

ถนนสาธารณะ  ฟากใต  ไปทางทิศใตตามแนวริมฝงแมน้ํานาน  จนบรรจบกับเสนตรงท่ีตอเปนแนวเสนตรง 

เดียวกับถนนสาย  ก  ๑  ฟากใต  บรรจบกับริมฝงแมน้ํานาน  ฝงตะวันตก 

 ๗.๓ สวนเฉลิมพระเกียรติ  ร.  ๙  และสวนเฉลิมพระเกียรติมหาราชินี 



 

๑๑ 

๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๑๖  ท่ีกําหนดใหเปนสีเขียวมะกอก  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทสถาบันการศึกษา  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๘.๑ โรงเรียนเทศบาล  ๒   

 ๘.๒ โรงเรียนเทศบาล  ๔   

 ๘.๓ โรงเรียนวัดเทวประสาท 

 ๘.๔ โรงเรียนหัวเฉียว 

 ๘.๕ โรงเรียนนรบุตรศึกษา 

 ๘.๖ โรงเรียนจันทวิทยา 

 ๘.๗ โรงเรียนดรุณบัณฑิตพิทยา 

 ๘.๘ โรงเรียนตะพานหิน 

 ๘.๙ โรงเรียนเทศบาลตะพานหินวิทยาคาร 

 ๘.๑๐ โรงเรียนวัดพฤกษะวันโชติการาม 

 ๘.๑๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีสิริวัฒนาบริหารธุรกิจ 

 ๘.๑๒ โรงเรียนเทพประทาน 

 ๘.๑๓ โรงเรียนอนุบาลตะพานหิน  (หนองพยอม) 

 ๘.๑๔ โรงเรียนเทศบาล  ๓   

 ๘.๑๕ โรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์ 

 ๘.๑๖ โรงเรียนวัดหาดแตงโมจันทรประเสริฐ 

๙. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๙  ท่ีกําหนดไวเปนสีเทาออน  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทสถาบันศาสนา  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๙.๑ วัดงิ้วราย 

 ๙.๒ วัดตะพานหิน 

 ๙.๓ วัดเทวประสาท 

 ๙.๔ ศูนยกัลยาณมิตรพิจิตร 

 ๙.๕ วัดหนองพยอม 

 ๙.๖ วัดพฤกษะวันโชติการาม 

 ๙.๗ วัดสันติพลาราม 

 ๙.๘ วัดพรหมประสิทธิ์ 

 ๙.๙ วัดหาดแตงโม 



 

๑๒ 

๑๐. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑  ถึงหมายเลข  ๑๐.๑๑  ท่ีกําหนดไวเปนสีน้ําเงิน  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๑๐.๑ การประปาสวนภูมิภาค  สาขาตะพานหิน 

 ๑๐.๒ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช  ตะพานหิน 

 ๑๐.๓ ที่ทําการไปรษณีย  ตะพานหิน   

 ๑๐.๔ สํานักงานท่ีดินจังหวัดพิจิตร  สาขาตะพานหิน 

 ๑๐.๕ ศูนยบริการลูกคาอําเภอตะพานหิน  บริษัท  ทีโอที  จํากัด  (มหาชน)   

 ๑๐.๖ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร  เขต  ๒   

 ๑๐.๗ โรงฆาสัตวเทศบาลเมืองตะพานหิน 

 ๑๐.๘ สํานักงานท่ีดินอําเภอตะพานหนิ  ศาลาประชาคมอําเภอตะพานหนิ  สถานีตํารวจภูธร 

ตะพานหิน  ท่ีวาการอําเภอตะพานหิน  สโมสรขาราชการอําเภอตะพานหิน  หองสมุดประชาชน 

อําเภอตะพานหิน  และศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อําเภอตะพานหิน   

 ๑๐.๙ หมวดการทางตะพานหิน 

 ๑๐.๑๐ สํานักงานเทศบาลเมืองตะพานหิน 

 ๑๐.๑๑ บอบําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองตะพานหิน 

 





รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมเมืองตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง  แบงเปน  ๖  ขนาด  คือ 

๑. ถนนแบบ  ก  ขนาดเขตทาง  ๑๔.๐๐  เมตร  จํานวน  ๕  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ก  ๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนไมปรากฏชื่อ  ถนนริมนาน 

ตะวันตก  (ตอนเหนือ)  ถนนริมนานตะวันตก  (ตอนใต)  และถนนคลองตาทิม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๑๓  ที่บริเวณหางจากถนนหัวดาน  (ถนนสาย  ข  ๑)  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๓   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๓  ระยะประมาณ  ๑,๐๐๐  เมตร   

ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๒๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต 

ตามแนวถนนริมนานตะวันตก  (ตอนเหนือ)  ระยะประมาณ  ๗๐๐  เมตร  ตัดกับถนนสาย  จ  ๒  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนริมนานตะวันตก  (ตอนเหนือ)  ระยะประมาณ  ๓๘๐  เมตร  บรรจบกับ 

ถนนหัวดาน  (ถนนสาย  ข  ๑)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตและทิศใตตามแนวถนนริมนานตะวันตก   

(ตอนเหนือ)  ระยะประมาณ  ๑,๒๐๐  เมตร  ตัดกับถนนรัฐราษฎรรังสรรค  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต 

ตามแนวถนนริมนานตะวันตก  (ตอนใต)  ระยะประมาณ  ๖๐๐  เมตร  บรรจบกับซอยสุขประเสริฐ   

(ถนนสาย  ข  ๓)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนริมนานตะวันตก  (ตอนใต)  ระยะประมาณ   

๗๕๐  เมตร  บรรจบกับถนนคลองตาทิม  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนคลองตาทิม  ระยะประมาณ   

๕๐๐  เมตร  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๑๘   

 ถนนสาย  ก  ๒  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนหัวดง - ตะพานหิน   

และถนนริมนานตะวันออก  เริ่มตนจากถนนหนองกุดสะลา  หมู ท่ี  ๒  (ถนนสาย  จ  ๒)  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนหัวดง - ตะพานหินและถนนริมนานตะวันออก  จนบรรจบกับถนนอุดมศรี 

 ถนนสาย  ก  ๓  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนริมนานตะวันออก   

(ถนนสาย  ก  ๒)  ที่บริเวณหางจากถนนอุดมศรี  บรรจบกับถนนริมนานตะวันออก  (ถนนสาย  ก  ๒)   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนริมนานตะวันออก  (ถนนสาย  ก  ๒)  ระยะประมาณ  ๕๖๐  เมตร   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออก  ระยะประมาณ  ๔๖๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ข  ๒   

ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ข  ๒  บรรจบกับถนนสาย  จ  ๒  ไปทางทิศใตตามแนวถนนสาย  ข  ๒   

ระยะประมาณ  ๓๗๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๔  เปนถนนเดมิกาํหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนริมนานตะวันออก  (ตอนใต)   

และถนนทาทราย  เริ่มตนจากถนนชุมสาย  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตและทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนว   

ถนนริมนานตะวันออก  (ตอนใต)  ระยะประมาณ  ๑,๖๖๐  เมตร  บรรจบกับถนนทาทราย  ไปทาง 

ทิศตะวันออกตามแนวถนนทาทราย  จนบรรจบกับถนนหนุมาน  (ถนนสาย  ง  ๔)   



 

๒ 

 ถนนสาย  ก  ๕  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนสันติพลาราม  เริ่มตนจาก 

ถนนชุมสาย  ไปทางทิศใตตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๓๘๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ง  ๓   

ที่บริเวณหางจากถนนโกสินทร  ๒๐๐  ป  (ถนนสาย  ง  ๓)  บรรจบกับถนนแดงทองดีใต  (ถนนสาย  ข  ๔)   

ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนสาย  ง  ๓  ระยะประมาณ  ๑๕๐  เมตร 

๒. ถนนแบบ  ข  ขนาดเขตทาง  ๑๖.๐๐  เมตร  จํานวน  ๕  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ข  ๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนหัวดาน  เริ่มตนจาก 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๓  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับ 

ถนนริมนานตะวันตก  (ตอนเหนือ)  (ถนนสาย  ก  ๑) 

 ถนนสาย  ข  ๒  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนแดงทองดีใต  และถนนรวมใจ   

และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนชุมสาย  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนแดงทองดีใต 

และถนนรวมใจจนสุดถนน  ไปทางทิศเหนือ  ระยะประมาณ  ๖๕๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาย  ก  ๓   

ท่ีบริเวณหางจากถนนสาย  ก  ๓  บรรจบกับถนนริมนานตะวันออก  (ถนนสาย  ก  ๒)  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกตามแนวถนนสาย  ก  ๓  ระยะประมาณ  ๔๖๐  เมตร  ไปทาง 

ทิศเหนือ  ระยะประมาณ  ๓๗๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  จ  ๒  ท่ีบริเวณหางจากถนนสาย  จ  ๒   

ตัดกับทางรถไฟสายเหนือ  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนสาย  จ  ๒  ระยะประมาณ  ๘๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๓  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยสุขประเสริฐ  เริ่มตนจาก   

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๑๘  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับ 

ถนนริมนานตะวันตก  (ตอนใต)  (ถนนสาย  ก  ๑) 

 ถนนสาย  ข  ๔  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนแดงทองดีใต  เริ่มตนจาก 

ถนนชุมสาย  ไปทางทิศใตตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๓๘๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนโกสินทร   

๒๐๐  ป  (ถนนสาย  ง  ๓)   

 ถนนสาย  ข  ๕  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนชุมสาย  ที่บริเวณ 

หางจากถนนสันติพลาราม  (ถนนสาย  ก  ๕)  บรรจบกับถนนชุมสาย  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตามแนวถนนชุมสาย  ระยะประมาณ  ๓๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๔๒๐  เมตร   

จนบรรจบกับถนนสาย  ค  ๒  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ค  ๒  บรรจบกับถนนชมฐีระเวช  ไปทาง 

ทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาย  ค  ๒  ระยะประมาณ  ๖๗๐  เมตร 

๓. ถนนแบบ  ค  ขนาดเขตทาง  ๑๘.๐๐  เมตร  จํานวน  ๒  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ค  ๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนเทวประสาท  เริ่มตนจาก 

ถนนรัฐราษฎรรังสรรค  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนหัวดาน  (ถนนสาย  ข  ๑) 

 ถนนสาย  ค  ๒  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนชมฐีระเวช  ซอย  ๔   

และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนชมฐีระเวช  ที่บริเวณหางจากถนนรมเกลา   

(ถนนสาย  ง  ๑)  บรรจบกับถนนชมฐีระเวช  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนชมฐีระเวช   



 

๓ 

ระยะประมาณ  ๓๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๖๗๐  เมตร  บรรจบกับ 

ถนนสาย  ข  ๕  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๒๐๐  เมตร  บรรจบกับถนนชมฐีระเวช  ซอย  ๔   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนชมฐีระเวช  ซอย  ๔  ระยะประมาณ  ๘๐  เมตร  จนบรรจบกับ 

ถนนสาย  ง  ๓  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ง  ๓  บรรจบกับถนนสันติพลาราม  (ถนนสาย  ก  ๕)  ไปทาง 

ทิศตะวันออกตามแนวถนนสาย  ง  ๓  ระยะประมาณ  ๔๐๐  เมตร 

๔. ถนนแบบ  ง  ขนาดเขตทาง  ๒๐.๐๐  เมตร  จํานวน  ๔  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ง  ๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนรมเกลา  และถนนโครงการ 

กําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนชมฐีระเวช  ไปทางทิศเหนือและทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนว 

ถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๙๓๐  เมตร  ไปทางทิศเหนือ  ระยะประมาณ  ๕๐๐  เมตร  จนบรรจบกับ 

ถนนสาย  จ  ๒  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  จ  ๒  ตัดกับทางรถไฟสายเหนือ  ไปทางทิศตะวันออก 

ตามแนวถนนสาย  จ  ๒  ระยะประมาณ  ๑๘๐  เมตร 

 ถนนสาย  ง  ๒  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนปาแดง  เริ่มตนจากถนนรมเกลา   

(ถนนสาย  ง  ๑)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๓๔๐  เมตร   

จนบรรจบกับถนนสาย  จ  ๑   

 ถนนสาย  ง  ๓  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนโกสินทร  ๒๐๐  ป   

และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนริมนานตะวันออก  (ตอนใต)  (ถนนสาย  ก  ๔)   

ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๘๐๐  เมตร  บรรจบกับถนนแดงทองดีใต   

(ถนนสาย  ข  ๔)  ไปทางทิศตะวันออก  ระยะประมาณ  ๑๕๐  เมตร  บรรจบกับถนนสันติพลาราม   

(ถนนสาย  ก  ๕)  ไปทางทิศตะวันออก  ระยะประมาณ  ๔๐๐  เมตร  บรรจบกับถนนชมฐีระเวช  ซอย  ๔   

(ถนนสาย  ค  ๒)  ไปทางทิศตะวันออก  ระยะประมาณ  ๖๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ   

ระยะประมาณ  ๘๔๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนชมฐีระเวช  ท่ีบริเวณหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๓   

(ทางแยกเขาทาเรือตะพานหิน)  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๓  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 

ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๓  และถนนชมฐีระเวช  ระยะประมาณ  ๘๓๐  เมตร 

 ถนนสาย  ง  ๔  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนหนุมาน  เริ่มตนจาก 

ถนนโกสินทร  ๒๐๐  ป  (ถนนสาย  ง  ๓)  ไปทางทิศใตตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๑๓  (ทางแยกเขาทาเรือตะพานหิน) 

๕. ถนนแบบ  จ  ขนาดเขตทาง  ๓๐.๐๐  เมตร  จํานวน  ๒  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  จ  ๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ทางหลวงชนบท  พจ.  ๔๐๓๔   

เริ่มตนที่บริเวณหางจากถนนปาแดง  (ถนนสาย  ง  ๒)  บรรจบกับถนนรมเกลา  (ถนนสาย  ง  ๑)  ไปทาง   

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนปาแดง  (ถนนสาย  ง  ๒)  ระยะประมาณ  ๓๔๐  เมตร  ไปทางทิศเหนือ 

ตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๖๔๐  เมตร  ตัดกับถนนสาย  จ  ๒  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนเดิม   

ระยะประมาณ  ๗๐๐  เมตร  จนบรรจบกับแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ   



 

๔ 

 ถนนสาย  จ  ๒  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนหนองกุดสะลา  หมูท่ี  ๒   

และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๓  ท่ีบริเวณหางจาก 

ถนนหัวดาน  (ถนนสาย  ข  ๑)  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๓  ไปทางทิศเหนือตามแนว 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๓  ระยะประมาณ  ๓๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ   

ระยะประมาณ  ๕๐๐  เมตร  ตัดกับถนนริมนานตะวันออก  (ตอนเหนือ)  (ถนนสาย  ก  ๑)  ท่ีบริเวณหางจาก 

ถนนริมนานตะวันออก  (ตอนเหนือ)  (ถนนสาย  ก  ๑)  บรรจบกับถนนหัวดาน  (ถนนสาย  ข  ๑)  ไปทาง 

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนริมนานตะวันออก  (ตอนเหนือ)  (ถนนสาย  ก  ๑)  ระยะประมาณ   

๓๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๑๕๐  เมตร  บรรจบกับถนนหัวดง - ตะพานหิน   

(ถนนสาย  ก  ๒)  ที่บริเวณถนนหนองกุดสะลา  หมูที่  ๒  บรรจบกับถนนหัวดง - ตะพานหิน  (ถนนสาย  ก  ๒)   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนหนองกุดสะลา  หมูท่ี  ๒  ระยะประมาณ  ๓๖๐  เมตร   

ไปทางทิศตะวันออก  ระยะประมาณ  ๖๐๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาย  ข  ๒  ไปทางทิศตะวันออก   

ระยะประมาณ  ๒๖๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาย  ง  ๑  ไปทางทิศตะวันออก  ระยะประมาณ  ๕๗๐  เมตร   

บรรจบกับทางหลวงชนบท  พจ.  ๔๐๓๔  (ถนนสาย  จ  ๑)  ที่บริเวณหางจากถนนปาแดง  (ถนนสาย  ง  ๒)   

บรรจบกับถนนรมเกลา  (ถนนสาย  ง  ๑)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนปาแดง  (ถนนสาย  ง  ๒)   

และไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงชนบท  พจ.  ๔๐๓๔  (ถนนสาย  จ  ๑)  ระยะประมาณ  ๙๘๐  เมตร   

ไปทางทิศตะวันออก  ระยะประมาณ  ๒๖๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๒,๐๕๐  เมตร   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๓๐๐  เมตร  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๓   

ที่บริเวณทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๓  (ทางแยกเขาทาเรือตะพานหิน)  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๑๓   

๖. ถนนแบบ  ฉ  ขนาดเขตทาง  ๔๐.๐๐  เมตร  จํานวน  ๒  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ฉ  ๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๑๓   

เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๓  (ทางแยกเขาทาเรือตะพานหิน)  ท่ีบริเวณทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๑๓  (ทางแยกเขาทาเรือตะพานหิน)  บรรจบกับถนนหนุมาน  (ถนนสาย  ง  ๔)  ไปทางทิศใต   

ตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับแนวเขตผังเมืองรวมดานใต   

 ถนนสาย  ฉ  ๒  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนหาดแตงโม  ซอย  ๑  หมู  ๔   

และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๑๘  ไปทาง 

ทิศตะวันออกตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๔๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ   

๙๐๐  เมตร  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๑๓  (ถนนสาย  ฉ  ๑)  ที่บริเวณหางจากทางหลวง 

แผนดินหมายเลข  ๑๑๓  (ทางแยกเขาทาเรือตะพานหิน)  บรรจบกับถนนหนุมาน  (ถนนสาย  ง  ๔)   

ไปทางทิศใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๑๓  (ถนนสาย  ฉ  ๑)  ระยะประมาณ  ๖๖๐  เมตร 

 



หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มิถุนายน   ๒๕๕๘ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่สมควรกําหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  
ในท้องที่ตําบลง้ิวราย  ตําบลห้วยเกตุ  ตําบลหนองพยอม  ตําบลตะพานหิน  และตําบลไผ่หลวง  อําเภอตะพานหิน  
จังหวัดพิจิตร  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เก่ียวข้องหรือชนบท   
ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ   
และสภาพแวดล้อม  ทั้งน้ี  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง  และโดยที่มาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง   
แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๓)  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  บัญญัติว่า  การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระทําโดยกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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