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กฎกระทรวง 

ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนพรหมพิราม  จังหวัดพิษณุโลก 
พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  และมาตรา  ๒๖  
วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  
(ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  ในท้องที่ตําบลหนองแขม  ตําบลพรหมพิราม  ตําบลหอกลอง  
และตําบลท่าช้าง  อําเภอพรหมพิราม  จังหวัดพิษณุโลก  ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๒ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงน้ี  มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณท่ีเก่ียวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  
การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อมในบริเวณแนวเขต
ตามข้อ  ๑  ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ข้อ ๓ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับและสอดคล้องกับ 
การขยายตัวของชุมชนในอนาคต  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยมีสาระสําคัญดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนพรหมพิรามให้เป็นศูนย์กลางการบริหาร  การปกครอง  การเกษตร  
การผลิต  และการบริการ 

(๒) ส่งเสริมและอนุรักษ์พื้นที่เกษตรกรรมให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่สําคัญอย่างย่ังยืน 
(๓) ส่งเสริมและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมให้สอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชน 

และระบบเศรษฐกิจ 
(๔) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางด้านสังคม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอ

และได้มาตรฐาน 
(๕) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ข้อ ๔ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม  ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์
ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท  แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง  และรายการประกอบแผนผัง
ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนก
ประเภทท้ายกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๑๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีเหลือง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 

(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๖  ที่กําหนดไว้เป็นสีส้ม  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง 

(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  และหมายเลข  ๓.๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีแดง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก 

(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๒๖  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๑๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทท่ีโล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๗  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันการศึกษา 

(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๙  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันศาสนา 

(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๑๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ข้อ ๖ ที่ดินประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  
ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทน้ีในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวก 

ที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

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

(๕) เกษตรกรรมที่ใช้สารเคมีซึ่งก่อให้เกิดเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
หรือมลพิษตอ่ชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

(๖) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๙) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์ 
(๑๐) โรงฆ่าสัตว์ 
(๑๑) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๑๒) สถานที่เก็บและลานตากผลิตผลทางการเกษตร 
(๑๓) กําจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
(๑๔) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทน้ี  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพื้นที่ทั้งหมดรวมกันไม่เกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร  

เว้นแต่เป็นการดําเนินการหรือประกอบกิจการโดยหน่วยงานของรัฐ 
(๒) ที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง  ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้

ในอาคารที่มีพื้นที่จําหน่ายสินค้าไม่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
(๓) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ย่ืนขออนุญาต 
(๔) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ

ไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  และให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลํารางสาธารณะไม่น้อยกว่า  
๓  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

(๕) ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม  ให้มีระยะห่างจากริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลอง  แหล่งน้ําสาธารณะ  หรือลํารางสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๒๕  เมตร 

ข้อ ๗ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  
ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทน้ีในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวก 

ที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 
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(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

(๕) เกษตรกรรมที่ใช้สารเคมีซึ่งก่อให้เกิดเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
หรือมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

(๖) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๙) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์ 
(๑๐) โรงฆ่าสัตว์ 
(๑๑) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๑๒) สถานที่เก็บและลานตากผลิตผลทางการเกษตร 
(๑๓) กําจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
(๑๔) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทน้ี  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพื้นที่ทั้งหมดรวมกันไม่เกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร 
(๒) ที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง  ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้

ในอาคารที่มีพื้นที่จําหน่ายสินค้าไม่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
(๓) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ย่ืนขออนุญาต 
(๔) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ 

ไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  และให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลํารางสาธารณะไม่น้อยกว่า  
๓  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

(๕) ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม  ให้มีระยะห่าง
จากริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลอง  แหล่งน้ําสาธารณะ  หรือลํารางสาธารณะไม่น้อยกว่า  
๒๕  เมตร 

ข้อ ๘ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อพาณิชยกรรม  การอยู่อาศัย  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทน้ีในแต่ละบริเวณ 



หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   ธันวาคม   ๒๕๕๘ 
 

  

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

(๕) เกษตรกรรมที่ใช้สารเคมีซึ่งก่อให้เกิดเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
หรือมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

(๖) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๙) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์ 
(๑๐) โรงฆ่าสัตว์ 
(๑๑) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๑๒) สถานที่เก็บและลานตากผลิตผลทางการเกษตร 
(๑๓) กําจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
(๑๔) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทน้ี  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพื้นที่ทั้งหมดรวมกันไม่เกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร 
(๒) ที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง  ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้

ในอาคารที่มีพื้นที่จําหน่ายสินค้าไม่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
(๓) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ย่ืนขออนุญาต 
(๔) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ

ไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  และให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลํารางสาธารณะไม่น้อยกว่า  
๓  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

(๕) ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม  ให้มีระยะห่าง
จากริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลอง  แหล่งน้ําสาธารณะ  หรือลํารางสาธารณะไม่น้อยกว่า  
๒๕  เมตร 



หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   ธันวาคม   ๒๕๕๘ 
 

  

ข้อ ๙ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทน้ีในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
(๙) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
(๑๐) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ  เว้นแต่ที่มีระยะห่างจากริมเขตทางหลวงแผ่นดิน  ทางหลวงชนบท  

ริมฝั่งแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะเกินกว่า  ๓๐๐  เมตร 
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทน้ี  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพื้นที่ทั้งหมดรวมกันไม่เกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร  

และไม่ใช่อาคารสูง 
(๒) ที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง  ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้

ในอาคารที่มีพื้นที่จําหน่ายสินค้าไม่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
(๓) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ย่ืนขออนุญาต 
(๔) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางหลวงแผ่นดินไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 
(๕) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ 

ไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  และให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลํารางสาธารณะไม่น้อยกว่า  
๓  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทท่ีโล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเฉพาะที่ดิน 
ซึ่งเป็นของรัฐ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
การก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําที่เป็นของรัฐ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 



หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   ธันวาคม   ๒๕๕๘ 
 

  

ที่ดินประเภทน้ีซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  เกษตรกรรม  การอยู่อาศัย  
การท่องเที่ยว  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
(๒) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๓) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๖) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
(๗) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
(๘) คลังสินค้าเพื่อการขายส่งหรือการผลิต 
(๙) สถานที่เก็บสินค้าซึ่งเป็นที่เก็บพักหรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของเพื่อประโยชน์ทางการค้า

หรืออุตสาหกรรม 
(๑๐) กําจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
(๑๑) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
(๑๒) โรงซ่อม  สร้าง  หรือบริการยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยเคร่ืองยนต์ทุกชนิด 
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทน้ี  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพื้นที่ทั้งหมดรวมกันไม่เกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร  

และไม่ใช่อาคารสูง 
(๒) ที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม  ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพื้นที่

จําหน่ายสินค้าไม่เกิน  ๑๕๐  ตารางเมตร 
(๓) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ 

ไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  และให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลํารางสาธารณะไม่น้อยกว่า  
๓  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเก่ียวข้องกับ
การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

การใช้ประโยชน์ที่ดนิประเภทน้ี  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ย่ืนขออนุญาต 
(๒) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางหลวงแผ่นดินไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 



หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   ธันวาคม   ๒๕๕๘ 
 

  

(๓) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ
ไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  และให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลํารางสาธารณะไม่น้อยกว่า  
๓  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเก่ียวข้องกับ
การศาสนา  การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทน้ี  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ย่ืนขออนุญาต 
(๒) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางหลวงแผ่นดินไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 
(๓) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ

ไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  และให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลํารางสาธารณะไม่น้อยกว่า  
๓  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการของรัฐ  กิจการเก่ียวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น   

การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทน้ี  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ย่ืนขออนุญาต 
(๒) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางหลวงแผ่นดินไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 
(๓) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ

ไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  และให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลํารางสาธารณะไม่น้อยกว่า  
๓  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๔ การใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย  ก  ถนนสาย  ข  ๑  ถนนสาย  ข  ๒  
ถนนสาย  ค  ๑  ถนนสาย  ค  ๒  ถนนสาย  ค  ๓  ถนนสาย  ค  ๔  ถนนสาย  ค  ๕  ถนนสาย  ค  ๖  
และถนนสาย  ง  ตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวง  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการอื่น  นอกจากกิจการตามที่กําหนดดังต่อไปนี้ 

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

หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 
ข้อ ๑๕ ให้ผู้มีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการ 

ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจินดา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 



บัญชีทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

ลําดับท่ี 

  

  

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

ท่ีดินประเภท 

พาณิชยกรรมและ 

ท่ีอยูอาศัยหนาแนนมาก 

ท่ีอยูอาศัยหนาแนน 

ปานกลาง 
ท่ีอยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม 

โรงงานจําพวกท่ี โรงงานจําพวกท่ี โรงงานจําพวกท่ี โรงงานจําพวกท่ี 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๒ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตผลเกษตรกรรม อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง                         

  ดังตอไปน้ี                         

  (๑) การตม น่ึง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช                   ได  

  (๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช                     ได  

 (๔) การหีบหรืออัดฝาย หรือการปนหรืออัดนุน            ได 

  (๕) การเก็บรักษาหรือลาํเลยีงพืช เมลด็พืช หรือผลติผลจากพืชในไซโล โกดัง หรือคลังสินคา                    ได 

 (๖) การบด ปน หรือยอยสวนตาง ๆ ของพืชซึ่งมิใชเมล็ดพืชหรือหัวพืช           ได  

  (๘) การเพาะเช้ือเห็ด กลวยไม หรอืถ่ัวงอก             ได ได  ได ได  

  (๙) การรอน ลาง คัด หรือแยกขนาดหรือคณุภาพของผลิตผลเกษตรกรรม             ได ได   ได ได  

 (๑๑) การฟกไขโดยใชตูอบ             ได     ได   

๔ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับสตัวซึ่งมิใชสัตวนํ้า อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง                        

  ดังตอไปน้ี                        

  (๒) การถนอมเน้ือสตัวโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหงหรอืทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลัน             ได   ได   

       หรือเหือดแหง                   

  (๗) การทําผลิตภณัฑจากไขเพ่ือใชประกอบเปนอาหาร เชน ไขเค็ม ไขเยี่ยวมา ไขผง             ได   ได ได  

       ไขเหลวเยือกแข็ง หรือไขเหลวแชเย็น                   

 



 
๒ 

  

ลําดับท่ี 

  

  

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

ท่ีดินประเภท 

พาณิชยกรรมและ 

ท่ีอยูอาศัยหนาแนนมาก 

ท่ีอยูอาศัยหนาแนน 

ปานกลาง 
ท่ีอยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม 

โรงงานจําพวกท่ี โรงงานจําพวกท่ี โรงงานจําพวกท่ี โรงงานจําพวกท่ี 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๖ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับสตัวนํ้า อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง ดังตอไปน้ี                         

   (๒) การถนอมสัตวนํ้าโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง หรือทําใหเยือกแข็ง              ได   ได ได  

        โดยฉับพลันหรือเหือดแหง                    

๘ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผกั พืช หรือผลไม อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง                         

  ดังตอไปน้ี                         

  (๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม และบรรจุในภาชนะท่ีผนึกและอากาศ ได     ได     ได   ได ได ได 

       เขาไมได                   

  (๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไมโดยวิธีกวน ตากแหง ดอง หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลัน             ได   ได ได   

      หรือเหือดแหง                     

๙ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง                         

  ดังตอไปน้ี                     

  (๑) การส ีฝด หรือขัดขาว              ได ได  ได  ได ได 

  (๒) การทําแปง                ได  ได  

  (๓) การปนหรือบดเมล็ดพืชหรือหวัพืช                 ได  ได  

  (๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได      ได     ได   ได  ได  

 (๖) การปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชใหเปนเสน แวน หรือแทง          ได  ได  

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับอาหารจากแปง อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง ดังตอไปน้ี                         

  (๑) การทําขนมปงหรือขนมเคก ได     ได   ได     ได ได   ได ได  

  (๒) การทําขนมปงกรอบหรือขนมอบแหง ได     ได  ได    ได  ได  ได ได  

  (๓) การทําผลิตภณัฑอาหารจากแปงเปนเสน เมด็ หรือช้ิน             ได    ได  ได  



 
๓ 

ลําดับท่ี 

 
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

ท่ีดินประเภท 

พาณิชยกรรมและ 

ท่ีอยูอาศัยหนาแนนมาก 

ท่ีอยูอาศัยหนาแนน 

ปานกลาง 
ท่ีอยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม 

โรงงานจําพวกท่ี โรงงานจําพวกท่ี โรงงานจําพวกท่ี โรงงานจําพวกท่ี 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับนํ้าตาลซึ่งทําจากออย บีช หญาหวาน หรือพืชอ่ืนท่ีใหความหวาน                          

  อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง ดังตอไปน้ี                         

  (๑) การทํานํ้าเช่ือม             ได    ได   

  (๗) การทํานํ้าตาลจากนํ้าหวานของตนมะพราว ตนตาลโตนด หรือพืชอ่ืน ๆ ซึ่งมิใชออย             ได   ได   

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับชา กาแฟ โกโก ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน อยางใดอยางหน่ึง                         

  หรือหลายอยาง ดังตอไปน้ี                         

 (๑) การทําใบชาแหงหรือใบชาผง       ได ได  ได ได  

 (๒) การคั่ว บด หรือปนกาแฟหรือการทํากาแฟผง        ได   ได  

 (๓) การทําโกโกผงหรือขนมจากโกโก    ได   ได   ได   

 (๔) การทําช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือขนมจากช็อกโกเลต    ได   ได   ได   

  (๕) การทําเกกฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอ่ืน ๆ        ได     ได     ได   

  (๖) การทํามะขามอัดเมด็ มะนาวอัดเม็ด หรือผลไมอัดเมด็        ได     ได     ได  ได   

  (๗) การเช่ือมหรือแชอ่ิมผลไมหรือเปลือกผลไม หรือการเคลือบผลไมหรือเปลือกผลไม       ได      ได   ได ได  

       ดวยนํ้าตาล                    

  (๘) การอบหรือคั่วถ่ัวหรือเมลด็ผลไม (Nuts) หรือการเคลือบถ่ัวหรอืเมล็ดผลไม (Nuts)        ได      ได   ได ได    

       ดวยนํ้าตาล กาแฟ โกโก หรือช็อกโกเลต                       

  (๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟ    ได    ได    ได  ได   

  (๑๑) การทําไอศกรีม      ได ได   ได  ได  ได  ได  

 

 



 
๔ 

 

 

ลําดับท่ี 

 

 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

ท่ีดินประเภท 

พาณิชยกรรมและ 

ท่ีอยูอาศัยหนาแนนมาก 

ท่ีอยูอาศัยหนาแนน 

ปานกลาง 
ท่ีอยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม 

โรงงานจําพวกท่ี โรงงานจําพวกท่ี โรงงานจําพวกท่ี โรงงานจําพวกท่ี 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๑๓  โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร อยางใดอยางหน่ึง                         

   หรือหลายอยาง ดังตอไปน้ี                         

   (๖) การทํานํ้ามันสลัด           ได      ได  ได    

   (๗) การบดหรือปนเครื่องเทศ       ได   ได    ได ได  

   (๘) การทําพริกปน พริกไทยปน หรือเครื่องแกง       ได   ได    ได ได  

๑๔  โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการทํานํ้าแข็ง หรือตัด ซอย บด หรอืยอยนํ้าแข็ง         ได      ได      ได    

๒๐  โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับนํ้าดื่ม เครื่องดื่มท่ีไมมีแอลกอฮอล นํ้าอัดลม หรือนํ้าแร                        

   อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง ดังตอไปน้ี                        

   (๑) การทํานํ้าดื่ม ได  ได     ได ได   ได ได  ได  ได ได 

  (๒) การทําเครื่องดืม่ท่ีไมมีแอลกอฮอล  ได    ได    ได    ได  

  (๔) การทํานํ้าแร    ได  ได   ได  ได   ได  ได   

๒๑  โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับยาสูบ ยาอัด ยาเสน ยาเคี้ยว หรือยานัตถุ อยางใดอยางหน่ึง              

  หรือหลายอยาง ดังตอไปน้ี             

  (๓) การทํายาอัด ยาเสน ยาเสนปรุง หรือยาเคี้ยว     ได   ได   ได  

  (๔) การทํายานัตถุ     ได   ได   ได  

๒๒  โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับสิง่ทอ ดาย หรือเสนใยซึ่งมิใชใยหิน (Asbestos)             

  อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง ดังตอไปน้ี             

  (๒) การทอหรือการเตรียมเสนดายยืนสําหรับการทอ       ได ได  ได ได  



 
๕ 

 

 

 

 

 

 

ลําดับท่ี 

 

 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

ท่ีดินประเภท 

พาณิชยกรรมและ 

ท่ีอยูอาศัยหนาแนนมาก 

ท่ีอยูอาศัยหนาแนน 

ปานกลาง 
ท่ีอยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม 

โรงงานจําพวกท่ี โรงงานจําพวกท่ี โรงงานจําพวกท่ี โรงงานจําพวกท่ี 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๒๓  โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภณัฑจากสิ่งทอซึ่งมิใชเครื่องนุงหม อยางใดอยางหน่ึง             

  หรือหลายอยาง ดังตอไปน้ี             

  (๑) การทําผลติภณัฑจากสิ่งทอเปนเครื่องใชในบาน ได ได  ได ได  ได ได ได ได ได ได 

  (๒) การทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใชถุงหรือกระสอบพลาสติก ได   ได   ได ได  ได ได  

  (๓) การทําผลติภณัฑจากผาใบ    ได   ได ได  ได ได  

  (๔) การตบแตงหรือเย็บปกถักรอยสิ่งทอ ได   ได   ได ได  ได ได  

๒๔  โรงงานถักผา ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหมดวยดายหรือเสนใย หรือฟอกยอมสีหรือแตงสําเร็จผา     ได   ได ได  ได ได  

  ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหมท่ีถักดวยดายหรือเสนใย             

๒๕  โรงงานผลติเสือ่หรือพรมดวยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกใหเปนปุยซึ่งมิใชเสื่อหรือพรมท่ีทําดวยยาง    ได   ได ได  ได ได  

  หรือพลาสติกหรือพรมนํ้ามัน             

๒๖  โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเชือก ตาขาย แห หรืออวน อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง                         

   ดังตอไปน้ี                        

  (๑) การผลติเชือก       ได   ได   

   (๒) การผลติ ประกอบ หรือซอมแซมตาขาย แห หรืออวน และรวมถึงช้ินสวนหรืออุปกรณ ได       ได     ได ได  ได ได  

        ของผลิตภณัฑดังกลาว                   



 
๖ 

 

ลําดับท่ี 

 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

ท่ีดินประเภท 

พาณิชยกรรมและ 

ท่ีอยูอาศัยหนาแนนมาก 

ท่ีอยูอาศัยหนาแนน 

ปานกลาง 
ท่ีอยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม 

โรงงานจําพวกท่ี โรงงานจําพวกท่ี โรงงานจําพวกท่ี โรงงานจําพวกท่ี 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๒๘  โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเครื่องแตงกายซึ่งมิใชรองเทา อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง                        

   ดังตอไปน้ี                         

   (๑) การตัดหรือเย็บเครื่องนุงหม เข็มขัด ผาเช็ดหนา ผาพันคอ เนกไท หูกระตาย ปลอกแขน  ได ได   ได ได  ได ได  ได ได ได 

        ถุงมือ ถุงเทาจากผา หนังสตัว ขนสัตว หรือวัสดุอ่ืน                        

   (๒) การทําหมวก ได ได   ได ได  ได ได  ได ได ได 

๓๓  โรงงานผลติรองเทาหรือช้ินสวนของรองเทาซึ่งมิไดทําจากไม ยางอบแข็ง ยางอัดเขารูป หรือ       

 พลาสติกอัดเขารูป 

ได   ได   ได ได  ได ได ได 

๓๕  โรงงานผลติภาชนะบรรจุหรือเครือ่งใชจากไมไผ หวาย ฟาง ออ กก หรือผักตบชวา             ได ได  ได ได ได 

๓๖  โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภัณฑจากไมหรือไมกอก อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง                        

   ดังตอไปน้ี                         

   (๓) การแกะสลักไม             ได ได   ได ได ได 

   (๕) การทําผลติภณัฑจากไมกอก              ได    ได ได  

๔๑  โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับ                    

   (๑) การพิมพ การทําแฟมเก็บเอกสาร การเย็บเลม ทําปก หรือตบแตงสิ่งพิมพ ได   ได   ได ได  ได ได ได 

 

 

 

 

 

 

 



 
๗ 

 

ลําดับท่ี 

 

 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

 

ท่ีดินประเภท 

พาณิชยกรรมและ 

ท่ีอยูอาศัยหนาแนนมาก 

ท่ีอยูอาศัยหนาแนน 

ปานกลาง 
ท่ีอยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม 

โรงงานจําพวกท่ี โรงงานจําพวกท่ี โรงงานจําพวกท่ี โรงงานจําพวกท่ี 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๕๓  โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภณัฑพลาสติก อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง             

  ดังตอไปน้ี             

  (๑) การทําเครื่องมือ เครื่องใช เครื่องเรือน หรือเครื่องประดบั และรวมถึงช้ินสวน        ได   ได ได 

       ของผลิตภณัฑดังกลาว             

  (๒) การทําเสื่อหรือพรม        ได   ได  

  (๔) การทําภาชนะบรรจุ เชน ถุงหรือกระสอบ        ได   ได ได 

๕๕  โรงงานผลติผลิตภณัฑเครื่องกระเบ้ืองเคลือบ เครื่องปนดินเผา หรือเครื่องดินเผา     ได   ได ได  ได ได  

  และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพ่ือการดังกลาว             

๕๖  โรงงานผลติอิฐ กระเบ้ือง หรือทอสําหรับใชในการกอสรางเบาหลอมโลหะ กระเบ้ืองประดบั       ได ได  ได ได  

  (Architectural Terracotta) รองในเตาไฟ ทอหรือยอดปลองไฟ หรือวัตถุทนไฟจากดินเหนียว             

๕๘  โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภณัฑอโลหะ อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง              

  ดังตอไปน้ี             

  (๑) การทําผลติภณัฑคอนกรีต ผลิตภณัฑคอนกรีตผสม ผลติภณัฑยิปซัม หรือผลติภณัฑ         ได   ได  

       ปูนปลาสเตอร             

๖๒  โรงงานดัดแปลงหรือซอมแซมเครือ่งเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารท่ีทําจากโลหะ           ได    ได    

   หรือโลหะเปนสวนใหญ และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตง                    

   ดังกลาว                      

 

 



 
๘ 

 

ลําดับท่ี 

 

 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

 

ท่ีดินประเภท 

พาณิชยกรรมและ 

ท่ีอยูอาศัยหนาแนนมาก 

ท่ีอยูอาศัยหนาแนน 

ปานกลาง 
ท่ีอยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม 

โรงงานจําพวกท่ี โรงงานจําพวกท่ี โรงงานจําพวกท่ี โรงงานจําพวกท่ี 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๖๓  โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภณัฑโลหะสําหรับใชในการกอสรางหรือติดตั้ง                 

   อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง ดังตอไปน้ี                    

   (๒) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางอาคาร       ได      ได  ได  ได ได  

  (๓) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการตอเรือ       ได   ได ได  

๖๔  โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภณัฑโลหะ อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง ดังตอไปน้ี               

  (๑) การทําภาชนะบรรจ ุ       ได   ได   

  (๙) การทําเครื่องใชเล็ก ๆ จากโลหะ       ได   ได ได  

   (๑๓) การกลึง เจาะ ควาน กัด ไส เจียน หรือเช่ือมโลหะท่ัวไป             ได    ได ได 

๖๕  โรงงานดัดแปลงหรือซอมแซมเครือ่งยนต เครื่องกังหัน และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณ       ได   ได ได  

  ของเครื่องยนตหรือเครื่องกังหันดังกลาว             

๖๖  โรงงานดัดแปลงหรือซอมแซมเครือ่งจักรสําหรับใชในการกสิกรรมหรือการเลี้ยงสตัว         ได ได  ได ได ได 

   และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องจักรดังกลาว                       

๖๗  โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเครื่องจักร สวนประกอบ หรืออุปกรณของเครื่องจักร             

  สําหรับประดิษฐโลหะหรือไม อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง ดังตอไปน้ี             

  (๑) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรสําหรับโรงเลื่อย ไส ทําเครื่องเรือนหรือ       ได   ได ได  

       ทําไมวีเนียร             

  (๒) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องกลึง เครื่องควาน เครื่องเจาะ เครื่องกัด       ได   ได ได  

       (Milling Machines) เครื่องเจียน เครื่องตัด (Shearing Machines) หรือเครื่องไส             

       (Shaping Machines)             

              



 
๙ 

 

ลําดับท่ี 

 

 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

 

ท่ีดินประเภท 

พาณิชยกรรมและ 

ท่ีอยูอาศัยหนาแนนมาก 

ท่ีอยูอาศัยหนาแนน 

ปานกลาง 
ท่ีอยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม 

โรงงานจําพวกท่ี โรงงานจําพวกท่ี โรงงานจําพวกท่ี โรงงานจําพวกท่ี 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

  (๓) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องเลื่อยตดัโลหะดวยเครื่องยนตหรือเครื่องขัด       ได   ได ได  

  (๔) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องทุบโลหะ (Drop Forges or Forging Machines)       ได   ได ได  

  (๕) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องรดีโลหะ เครื่องอัดโลหะ หรือเครื่องดึงรดีโลหะ       ได   ได ได  

  (๖) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องดันรีด เครื่องทําใหหลอมละลายหรือเช่ือมโดย       ได   ได ได  

       ไมใชไฟฟา             

  (๗) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมแบบ (Dies) หรือเครื่องจับ (Jigs) สําหรับใชกับเครื่องมือกล       ได   ได ได  

  (๘) การทําสวนประกอบหรืออุปกรณสําหรับเครื่องจักรตาม (๑) ถึง (๗)       ได   ได ได  

๖๙  โรงงานดัดแปลงหรือซอมแซมเครื่องคํานวณ เครื่องทําบัญชี เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ  ได    ได    ได  ได   ได  ได   

   เครื่องจักรสําหรับใชในการคํานวณชนิดดิจิทัลหรือชนิดอนาลอก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส                     

   สําหรับปฏิบัติกับขอมลูท่ีเก่ียวของกันหรืออุปกรณ (Digital or Analog Computers or                      

   Associated Electronic Data Processing Equipment or Accessories) เครื่องรวมราคาของขาย                       

  (Cash Registers) เครื่องพิมพดีด เครื่องช่ังซึ่งมิใชเครื่องช่ังท่ีใชในหองทดลองวิทยาศาสตร               

  เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใชเครื่องอัดสําเนาดวยการถายภาพ และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณ             

  ของผลิตภณัฑดังกลาว               

 

 

 

 

 

 

 



 
๑๐ 

 

ลําดับท่ี 

 

 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

 

ท่ีดินประเภท 

พาณิชยกรรมและ 

ท่ีอยูอาศัยหนาแนนมาก 

ท่ีอยูอาศัยหนาแนน 

ปานกลาง 
ท่ีอยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม 

โรงงานจําพวกท่ี โรงงานจําพวกท่ี โรงงานจําพวกท่ี โรงงานจําพวกท่ี 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๗๐  โรงงานดัดแปลงหรือซอมแซมเครือ่งสูบนํ้า เครื่องอัดอากาศหรือกาซ เครื่องเปาลม ได   ได    ได  ได   ได  ได   

   เครื่องปรับหรือถายเทอากาศ เครือ่งโปรยนํ้าดับไฟ ตูเย็นหรือเครื่องประกอบตูเย็น                    

   เครื่องขายสินคาอัตโนมตั ิเครื่องลาง ซัก ซักแหง หรือรีดผา เครื่องเย็บ เครื่องสงกําลังกล                     

   เครื่องยก ปนจัน่ ลฟิต บันไดเลือ่น รถบรรทุก รถแทรกเตอร รถพวงสําหรับใชในการอุตสาหกรรม                     

  รถยกซอนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใชในการอุตสาหกรรมหรือสําหรับใชในบาน             

   แตผลิตภณัฑน้ันตองไมใชพลังงานไฟฟา และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลติภณัฑดังกลาว                     

๗๑  โรงงานดัดแปลงหรือซอมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑท่ีระบุไวในลําดับท่ี ๗๐ เฉพาะท่ีใชไฟฟา         ได     ได ได  ได ได  

   เครื่องยนตไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟา หมอแปลงแรงไฟฟา เครื่องสับหรือบังคับไฟฟา                    

   เครื่องใชสําหรับแผงไฟฟา เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟา เครือ่งสงหรือจําหนายไฟฟา เครื่องสําหรบั                    

   ใชบังคับไฟฟา หรือเครื่องเช่ือมไฟฟา                     

๗๒  โรงงานดัดแปลงหรือซอมแซมเครือ่งรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน เครือ่งกระจายเสียงหรือ ได    ได    ได  ได   ได  ได   

   บันทึกเสียง เครื่องเลนแผนเสียง เครื่องบันทึกคําบอก เครื่องบันทึกเสียงดวยเทป                    

   เครื่องเลนหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน) แผนเสียง เทปแมเหล็กท่ีไดบันทึกเสียงแลว                    

   เครื่องโทรศัพทหรือโทรเลขชนิดมสีายหรือไมมีสาย เครื่องสงวิทย ุเครื่องสงโทรทัศน                     

  เครื่องรับสงสัญญาณหรือจับสญัญาณ เครื่องเรดาร ผลิตภัณฑท่ีเปนตัวก่ึงนําหรือตัวก่ึงนํา             

  ชนิดไวท่ีเก่ียวของ (Semi - Conductor or Related Sensitive Semi - Conductor Devices)               

  คาปาซิเตอรหรือคอนเดนเซอรอิเลก็ทรอนิกสชนิดคงท่ีหรือเปลี่ยนแปลงได (Fixed or Variable                

  Electronic Capacitors or Condensers) เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอด               

  ฟลูโรสโคป หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย และรวมถึงการผลิตอุปกรณหรือช้ินสวนสําหรับ             

  ใชกับเครื่องอิเล็กทรอนิกสดังกลาว             



 
๑๑ 

 

ลําดับท่ี 

  

 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

 

ท่ีดินประเภท 

พาณิชยกรรมและ 

ท่ีอยูอาศัยหนาแนนมาก 

ท่ีอยูอาศัยหนาแนน 

ปานกลาง 
ท่ีอยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม 

โรงงานจําพวกท่ี โรงงานจําพวกท่ี โรงงานจําพวกท่ี โรงงานจําพวกท่ี 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๗๓  โรงงานผลติ ประกอบ หรือดัดแปลงเครื่องมือหรือเครื่องใชไฟฟาท่ีไมไดระบุไวในลําดับใด      ได     ได  ได   ได  ได   

  และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภณัฑดังกลาว             

๗๗  โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับรถยนตหรือรถพวง อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง              

  ดังตอไปน้ี             

  (๑) การสราง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนตหรือรถพวง       ได ได  ได ได  

  (๒) การทําช้ินสวนพิเศษหรืออุปกรณสําหรับรถยนตหรือรถพวง       ได ได  ได ได  

๗๘  โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับจกัรยานยนต จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ               

   อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง ดังตอไปน้ี               

   (๑) การดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงสภาพจักรยานยนต จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ        ได ได  ได ได  ได ได  

  (๒) การทําช้ินสวนพิเศษหรืออุปกรณสําหรับจักรยานยนต จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ       ได ได  ได ได  

๗๙  โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับอากาศยานหรือเรือโฮเวอรคราฟท อยางใดอยางหน่ึง             

  หรือหลายอยาง ดังตอไปน้ี              

  (๑) การสราง ประกอบ ดัดแปลง ซอมแซม หรือเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศยานหรือ    ได ได  ได ได  ได ได ได 

       เรือโฮเวอรคราฟท              

  (๒) การทําช้ินสวนพิเศษหรืออุปกรณสําหรับอากาศยานหรือเรือโฮเวอรคราฟท    ได ได  ได ได  ได ได ได 

              

 

 

 

 

 



 
๑๒ 

 

ลําดับท่ี 

 

 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

 

ท่ีดินประเภท 

พาณิชยกรรมและ 

ท่ีอยูอาศัยหนาแนนมาก 

ท่ีอยูอาศัยหนาแนน 

ปานกลาง 
ท่ีอยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม 

โรงงานจําพวกท่ี โรงงานจําพวกท่ี โรงงานจําพวกท่ี โรงงานจําพวกท่ี 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๘๐  โรงงานดัดแปลงหรือซอมแซมลอเลื่อนท่ีขับเคลื่อนดวยแรงคนหรือสัตวซึ่งมิใชจักรยาน           ได ได  ได ได ได 

   และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภณัฑดังกลาว                    

๘๔  โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณี อยางใดอยางหน่ึง                        

  หรือหลายอยาง ดังตอไปน้ี                        

   (๑) การทําเครื่องประดับโดยใชเพชร พลอย ไขมุก ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณ ี ได ได  ได ได  ได ได  ได ได  

   (๒) การทําเครื่องใชดวยทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหลทอง หรือโลหะท่ีมีคา ได ได  ได ได  ได ได  ได ได  

   (๓) การตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณ ี ได ได  ได ได  ได ได  ได ได  

   (๕) การทําดวงตราหรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสรยิาภรณหรือเหรียญอ่ืน      ได      ได      ได      ได 

       (เครื่องจักรไมเกิน ๕๐ แรงมา และคนงานไมเกน ๕๐ คน)             

๘๕  โรงงานผลติหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงช้ินสวนหรืออุปกรณของเครื่องดนตรดีังกลาว       ได ได  ได ได  

๘๗  โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเครื่องเลน เครื่องมือ หรือเครื่องใชท่ีมิไดระบุไวในลําดับอ่ืน                       

   อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง ดังตอไปน้ี                     

  (๑) การทําเครื่องเลน    ได ได  ได ได  ได ได  

  (๒) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ    ได ได  ได ได  ได ได  

  (๓) การทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสําหรบัการแสดง    ได ได  ได ได  ได ได  

   (๔) การทํารม ไมถือขนนก ดอกไมเทียม ซิป กระดุม ไมกวาด แปรง ตะเกียง โปะตะเกียง      ได ได  ได ได  ได ได  

       หรือไฟฟา กลองสูบยาหรือกลองบุหรี่ กนกรองบุหรี ่หรือไฟแช็ก              

 

 

 



 
๑๓ 

 

ลําดับท่ี 

 

 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

 

ท่ีดินประเภท 

พาณิชยกรรมและ 

ท่ีอยูอาศัยหนาแนนมาก 

ท่ีอยูอาศัยหนาแนน 

ปานกลาง 
ท่ีอยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม 

โรงงานจําพวกท่ี โรงงานจําพวกท่ี โรงงานจําพวกท่ี โรงงานจําพวกท่ี 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

  (๕) การทําปาย ตรา เครื่องหมาย ปายติดของ หรือเครื่องโฆษณาสนิคา ตราโลหะหรือยาง  ได       ได  ได  ได ได  ได  ได  

       แมพิมพลายฉลุ (Stencils)               

  (๖) การทําแหคลมุผม ชองผม หรือผมปลอม        ได  ได     

  (๗) การทําผลติภณัฑจากวัสดเุหลือใชท่ีมิไดระบุไวในลาํดับใด    ได   ได   ได   

๙๑  โรงงานบรรจสุินคาในภาชนะโดยไมมีการผลิต อยางใดอยางหน่ึงหรอืหลายอยาง ดังตอไปน้ี                    

  (๑) การบรรจุสินคาท่ัวไป             ได ได   ได ได  

๙๒  โรงงานหองเย ็             ได ได   ได ได  

๙๓  โรงงานซอมรองเทาหรือเครื่องหนัง ได     ได   ได      ได   

๙๔  โรงงานซอมเครื่องมือไฟฟาหรือเครื่องใชไฟฟาสําหรับใชในบานหรอืใชประจําตัว ได    ได   ได      ได    

๙๕  โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับยานท่ีขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต รถพวง จักรยานสามลอ                    

   จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของยานดังกลาว อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง                      

   ดังตอไปน้ี                    

   (๑) การซอมแซมยานท่ีขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตหรือสวนประกอบของยานดังกลาว        ได   ได   ได 

  (๒) การซอมแซมรถพวง จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของยานดังกลาว       ได   ได   ได 

  (๓) การพนสีกันสนิมยานท่ีขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต         ได   ได 

   (๔) การลางหรืออัดฉีดยานท่ีขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได     ได    ได    ได   

 

 

 

 



 
๑๔ 

 

ลําดับท่ี 

 

 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

 

ท่ีดินประเภท 

พาณิชยกรรมและ 

ท่ีอยูอาศัยหนาแนนมาก 

ท่ีอยูอาศัยหนาแนน 

ปานกลาง 
ท่ีอยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม 

โรงงานจําพวกท่ี โรงงานจําพวกท่ี โรงงานจําพวกท่ี โรงงานจําพวกท่ี 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๙๖  โรงงานซอมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับท่ีทําดวยเพชร พลอย ทองคํา ทองขาว ได   ได   ได   ได   

   เงิน นาก หรืออัญมณ ี                

๙๗  โรงงานซอมผลิตภณัฑท่ีมไิดระบุการซอมไวในลําดับใด    ได   ได ได  ได ได  

๙๘  โรงงานซักรีด ซักแหง ซักฟอก รดี อัด หรือยอมผา เครื่องนุงหม พรม หรือขนสตัว ได   ได ได  ได ได  ได ได  

๑๐๐  โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการตบแตงหรือเปลีย่นแปลงคณุลักษณะของผลติภณัฑ                        

   หรือสวนประกอบของผลิตภัณฑโดยไมมีการผลติ อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง ดังตอไปน้ี                        

  (๑) การทา พน หรือเคลือบส ี            ได 

  (๒) การทา พน หรือเคลือบเชลแล็ก แล็กเกอร หรือนํ้ามันเคลือบเงาอ่ืน            ได 

   (๓) การลงรักหรือการประดับตบแตงดวยแกว กระจก มุก ทอง หรอือัญมณ ี ได     ได      ได   ได   

 ๑๐๑  โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant)   ได   ได   ได   ได 

๑๐๖  โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการนําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมท่ีไมใชแลวหรือของเสียจาก         ได   ได 

  โรงงานมาผลิตเปนวัตถุดิบหรือผลิตภณัฑใหมโดยผานกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม             

 

     หมายเหต ุ ลําดับท่ี  หมายถึง  ลําดับท่ีตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 

   ได  หมายถึง  สามารถประกอบกิจการโรงงานไดภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยโรงงาน 

   โรงงานจําพวกท่ี หมายถึง  จําพวกโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 

 







รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิตามท่ีไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมชมุชนพรหมพิราม  จังหวดัพิษณุโลก 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนท่ีดินตามท่ีไดจําแนกประเภท 

ทายกฎกระทรวงตามท่ีกําหนดไวในขอ  ๕  คือ 

๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๑๒  ท่ีกําหนดไวเปนสีเหลือง  ใหเปนที่ดิน

ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๑.๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๑ 

  ดานตะวันออก จดคลองสงน้ําชลประทาน  ฝงตะวันตก   

  ดานใต จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดเขตทางรถไฟสายเหนือ  ฟากตะวันออก   

 ๑.๒ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๑ 

  ดานตะวันออก จดเขตทางรถไฟสายเหนือ  ฟากตะวันตก   

  ดานใต จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๗๕  ฟากตะวันออก   

 ๑.๓ ดานเหนือ จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนชลประทาน  ฟากตะวันตก   

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๖๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๓  

เสนตั้งฉากกับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๓  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย  ค  ๑  บรรจบกับถนนสาย  ค  ๓   

ไปทางทิศตะวันตกเฉยีงใตตามแนวถนนสาย  ค  ๓  เปนระยะ  ๑๒๕  เมตร  และถนนสาย  ค  ๓  ฟากตะวันออก 

 ๑.๔ ดานเหนือ จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดแนวเขตทางรถไฟสายเหนือ  ฟากตะวันตก  และวัดใหมพรหมพิราม 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๗๕  ฟากเหนือ 

 ๑.๕ ดานเหนือ จดถนนสาย  ค  ๔  ฟากใต  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๗๕  

ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดเสนตรงท่ีลากจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๗๕   

ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๗๕  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๗๕  เปนระยะ  ๒๕๕  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต

บรรจบกับถนนสาย  ก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับถนนสาย  ก  ไปทางทิศตะวันออก  

เปนระยะ  ๑๘๔  เมตร 



 

๒ 

  ดานใต จดถนนสาย  ก  ฟากเหนือ  และโรงเรียนอินทุภูติพิทยา   

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๕  ฟากตะวันออก 

 ๑.๖ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  (เลียบแมน้ํานาน  ฝงใต)  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท  พล.  ๒๑  ฟากตะวันตก 

  ดานตะวันตก จดวัดกรับพวงใต 

 ๑.๗ ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  (เลียบแมน้ํานาน  ฝงตะวันตก)  

ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนตรงท่ีลากจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  

ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงชนบท  พล.  ๒๑  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต

ตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ  เปนระยะ  ๙๘๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  บรรจบกับ

ทางหลวงชนบท  พล.  ๒๑  ที่จุดซึ่งอยูหางจากคลองสงน้ําดวยพลังงานไฟฟาตัดกับทางหลวงชนบท  พล.  ๒๑  

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงชนบท  พล.  ๒๑  เปนระยะ  ๒๕๒  เมตร 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงชนบท  พล.  ๒๑  ฟากตะวันออก 

 ๑.๘ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๑๐  ฟากใต  และถนนชลประทาน  

ฟากตะวันออก   

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๒  ฟากตะวันตก  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๑๐  

ฟากตะวันตก  และถนนสาย  ค  ๖  ฟากตะวันตก   

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๖๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๖  

สํานักงานเทศบาลตําบลพรหมพิราม  บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลพรหมพิราม  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลพรหมพิราม  เสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๖  ธนาคารออมสิน  

สาขาพรหมพิราม  สถานีตํารวจภูธรพรหมพิราม  และชุมสายโทรศัพท   

 ๑.๙ ดานเหนือ จดคลองสงน้ําดวยพลังงานไฟฟา  ฝงใต   

  ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท  พล.  ๒๑  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนตรงท่ีลากจากทางหลวงชนบท  พล.  ๒๑  ที่จุดซึ่งอยูหางจาก

คลองสงน้ําดวยพลังงานไฟฟาตัดกับทางหลวงชนบท  พล.  ๒๑  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนว 

ทางหลวงชนบท  พล.  ๒๑  เปนระยะ  ๒๕๒  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  บรรจบกับคลองสงน้ํา

ดวยพลังงานไฟฟา  ฝงใต  ที่จุดซึ่งอยูหางจากคลองสงน้ําดวยพลังงานไฟฟา  บรรจบกับทางหลวงชนบท  พล.  ๒๑  

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวคลองสงน้ําดวยพลังงานไฟฟา  เปนระยะ  

๒๘๐  เมตร   

  ดานตะวันตก จดคลองสงน้ําดวยพลังงานไฟฟา  ฝงตะวันออก 



 

๓ 

 ๑.๑๐ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๖  ฟากตะวันตก   

  ดานใต จดถนนสาย  ค  ๖  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๖๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๖  

และถนนชลประทาน  ฟากตะวันออก   

 ๑.๑๑ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๗๕  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดเขตทางรถไฟสายเหนือ  ฟากตะวันตก   

  ดานใต จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๗๕  ที่จุดซึ่ง 

ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๗๕ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๗๕  ฟากตะวันออก 

 ๑.๑๒ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๙๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๗๕  ฟากตะวันตก   

  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 

๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๖  ที่กําหนดไวเปนสีสม  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๒.๑ ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากกับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๓  ที่จุดซึ่งอยูหางจาก 

ถนนสาย  ค  ๑  บรรจบกับถนนสาย  ค  ๓  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาย  ค  ๓  เปนระยะ  

๑๒๕  เมตร 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๖๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๓   

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๓  ฟากตะวันออก 

 ๒.๒ ดานเหนือ จดวัดใหมพรหมพิราม 

  ดานตะวันออก จดเขตทางรถไฟสายเหนือ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๗๕  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดวัดใหมพรหมพิราม 

 ๒.๓ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๒๗๕  และซอยเทศบาล  ๑/๓  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดซอยเทศบาล  ๒  ฟากตะวันตก 



 

๔ 

  ดานใต จดถนนสาย  ก  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดเสนตรงที่ลากจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๗๕   

ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๗๕  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๗๕  เปนระยะ  ๒๕๕  เมตร  ไปทาง 

ทิศตะวันตกเฉียงใตบรรจบกับถนนสาย  ก  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับถนนสาย  ก   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  เปนระยะ  ๑๘๔  เมตร 

 ๒.๔ ดานเหนือ จดธนาคารออมสิน  สาขาพรหมพิราม  สถานีตํารวจภูธรพรหมพิราม  

และชุมสายโทรศัพท   

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๖  

และเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๖ 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๖  ฟากตะวันออก   

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๑๑  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๒.๕ ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๗๕  ที่จุดซึ่ง 

อยูหางจากซอยเทศบาล  ๕  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๗๕  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๗๕  เปนระยะ  ๑๗๕  เมตร 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๗๕  ฟากตะวันตก   

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๗๕  ฟากเหนือ  ถนนสาธารณะ

ไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  และเสนขนานระยะ  ๙๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก   

 ๒.๖ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๖๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๖   

  ดานใต จดถนนสาย  ค  ๖  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๖  ฟากตะวันออก   

๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  และหมายเลข  ๓.๒  ท่ีกําหนดไวเปนสีแดง  ใหเปนที่ดิน

ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๓.๑ ดานเหนือ จดเสนตรงท่ีลากจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๗๕  ที่จุดซึ่ง

อยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๗๕  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต

ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๗๕  เปนระยะ  ๒๕๕  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  บรรจบกับ

ถนนสาย  ก  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับถนนสาย  ก  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  

เปนระยะ  ๑๘๔  เมตร 



 

๕ 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๗๕  ฟากตะวันตก  ธนาคาร

เพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร  สาขาพรหมพิราม  และที่ทําการไปรษณียพรหมพิราม   

  ดานใต จดถนนสาย  ก  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงแมน้ํานาน  ฝงตะวันออก  

ซอยเทศบาล  ๒  ฟากใต  ซอยเทศบาล  ๑/๓  ฟากตะวันออก  และเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๗๕ 

 ๓.๒ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๗๕  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๗๕  ที่จุดซึ่ง 

อยูหางจากซอยเทศบาล  ๕  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๗๕  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๗๕  เปนระยะ  ๑๗๕  เมตร 

  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  และเสนขนานระยะ  

๖  เมตร  กับริมฝงแมน้ํานาน  ฝงตะวันออก 

๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๒๖  ที่กําหนดไวเปนสีเขียว  ใหเปนท่ีดิน

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๔.๑ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางตําบลหนองแขมกับตําบลมะตอง  และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองบางแกว  ฝงเหนือ   

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๐๔  ฟากตะวันออก   

 ๔.๒ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๐๔  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๐๔  ฟากตะวันตก   

  ดานใต จดคลองบางแกว  ฝงเหนือ   

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจาก 

ศูนยกลางทางหลวง  อบจ.  พล.  ๒๐๑๗  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวง  อบจ.  พล.  ๒๐๑๗  บรรจบกับ 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๒๕  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวง  อบจ.  พล.  ๒๐๑๗  

เปนระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  ไปทางทิศเหนือ  จนบรรจบกับแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ที่บริเวณศูนยกลาง 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๐๔  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๑๐๔  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๐๔  เปนระยะ  

๕๘๐  เมตร 



 

๖ 

 ๔.๓ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางตําบลหนองแขมกับตําบลมะตอง 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๗๕  ฟากตะวันตก   

การประปาสวนภูมิภาค  สถานีผลิตน้ําพรหมพิราม  และโรงเรียนบานหาดใหญ   

  ดานใต จดโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาเขื่อนนเรศวร  ฝายสงน้ํา

บํารุงรักษา  ที่  ๒  (ตอนทุงสาน)  สถานีทดลองการใชน้ําชลประทานที่  ๒  พิษณุโลก  ศูนยพัฒนาประมงน้ําจืด

พิษณุโลก  ศูนยปองกันและปราบปรามการประมงน้ําจืดภาคเหนือตอนลาง  โครงการพัฒนาโรงไฟฟาพลังน้ํา

ทายเขื่อนชลประทาน  และเขื่อนนเรศวร 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงแมน้ํานาน  ฝงตะวันออก 

 ๔.๔ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางตําบลหนองแขมกับตําบลมะตอง   

  ดานตะวันออก จดเขตทางรถไฟสายเหนือ  ฟากตะวันตก   

  ดานใต จดถนนสาย  ง  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๗๕  ฟากตะวันออก   

 ๔.๕ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางตําบลหนองแขมกับตําบลมะตอง 

  ดานตะวันออก จดคลองโปรงนก  ฝงตะวันตก   

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๑๐  ฟากตะวันตก  และถนน 

สาธารณะไมปรากฏช่ือ  ฟากตะวันออก  ฟากเหนือ  และฟากตะวันตก   

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ง  ฟากตะวันออกและฟากเหนอื  และเขตทางรถไฟ

สายเหนือ  ฟากตะวันออก   

 ๔.๖ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดฝายสงน้ําและบํารุงรักษาที่  ๑  โครงการสงน้ําและรักษาพลายชุมพล  

และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๐๔  ฟากตะวันออก   

 ๔.๗ ดานเหนือ   จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๐๔  ฟากตะวันตก  ทางหลวง 

แผนดินหมายเลข  ๑๓๒๕  ฟากตะวันตก  และที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม   

  ดานใต จดทางหลวง  อบจ.  พล.  ๒๐๑๗  ฟากเหนือ   



 

๗ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจาก

ศูนยกลางทางหลวง  อบจ.  พล.  ๒๐๑๗  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวง  อบจ.  พล.  ๒๐๑๗  บรรจบกับ

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๒๕  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวง  อบจ.  พล.  ๒๐๑๗  

เปนระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  ไปทางทิศเหนือ  จนบรรจบกับแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ที่บริเวณศูนยกลาง 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๐๔  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๑๐๔  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๐๔  เปนระยะ  

๕๘๐  เมตร 

 ๔.๘ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  และวัดหาดใหญรัตนาราม 

  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  และโครงการสงน้าํและ

บํารุงรักษาเขื่อนนเรศวร  ฝายสงน้ําบํารุงรักษา  ที่  ๒  (ตอนทุงสาน)  สถานีทดลองการใชน้ําชลประทานที่  ๒  

พิษณุโลก  ศูนยพัฒนาประมงน้ําจืดพิษณุโลก  ศูนยปองกันและปราบปรามการประมงน้ําจืดภาคเหนือตอนลาง  

และโครงการพัฒนาโรงไฟฟาพลังงานน้ําทายเขื่อนชลประทาน  เขื่อนนเรศวร   

  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออกและฟากเหนือ  

และทางหลวงชนบท  พล.  ๒๐๐๒  ฟากตะวันออก   

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๖.๒  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก   

 ๔.๙ ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท  พล.  ๒๐๐๒  ฟากตะวันตก  และโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบลหนองแขม   

  ดานใต จดทางหลวง  อบจ.  พล.  ๒๐๑๗  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดถนนชลประทาน  ฟากตะวันออก   

 ๔.๑๐ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  โครงการสงน้ําและ

บํารุงรักษาเขื่อนนเรศวร  ฝายสงน้ําบํารุงรักษา  ที่  ๒  (ตอนทุงสาน)  สถานีทดลองการใชน้ําชลประทานที่  ๒  

พิษณุโลก  ศูนยพัฒนาประมงน้ําจืดพิษณุโลก  ศูนยปองกันและปราบปรามการประมงน้ําจืดภาคเหนือตอนลาง  

โครงการพัฒนาโรงไฟฟาพลังน้ําทายเขื่อนชลประทาน  เขื่อนนเรศวร  เสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงแมน้ํานาน  

ฝงเหนือและฝงตะวันตก  วัดดงสมอ  โรงเรียนชุมชนวัดยานขาด  (ประชาสงเคราะห)  และถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 

  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดทางหลวงชนบท  พล.  ๒๐๐๒  ฟากตะวันออก   



 

๘ 

 ๔.๑๑ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๑๐  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนคลองโปรงนก   

ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนตรงท่ีลากจาก 

คลองโปรงนก  ฝงตะวนัตก  ท่ีบริเวณหางจากคลองโปรงนกตัดกับคลองชลประทาน  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต

ตามแนวคลองโปรงนก  ฝงตะวันตก  เปนระยะ  ๕๓๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  จนบรรจบกับ

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๒๕  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๒๕  บรรจบกับ

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๒๕  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๒๕   

เปนระยะ  ๘๐๐  เมตร 

  ดานตะวันตก จดเขตทางรถไฟสายเหนือ  ฟากตะวันออก  และถนนสาย  ค  ๖  

ฟากใตและฟากตะวันออก  และถนนชลประทาน  ฟากใต 

 ๔.๑๒ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาเขื่อนนเรศวร  ฝายสงน้ํา

บํารุงรักษา  ที่  ๒  (ตอนทุงสาน)  สถานีทดลองการใชน้ําชลประทานท่ี  ๒  พิษณุโลก  ศูนยพัฒนาประมงน้ําจืด

พิษณุโลก  ศูนยปองกันและปราบปรามการประมงน้ําจืดภาคเหนือตอนลาง  และโครงการพัฒนาโรงไฟฟาพลังน้ํา

ทายเขื่อนชลประทาน  เขื่อนนเรศวร 

  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 

 ๔.๑๓ ดานเหนือ จดถนนสาย  ง  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ง  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากเหนือ  ถนนชลประทาน  ฟากตะวันออก  

และเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๑   

  ดานตะวันตก จดเขตทางรถไฟสายเหนือ  ฟากตะวันออก 

 ๔.๑๔ ดานเหนือ จดถนนสาย  ง  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเขตทางรถไฟสายเหนือ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๑   

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๗๕  ฟากตะวันออก 

 ๔.๑๕ ดานเหนือ จดถนนโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาเขื่อนนเรศวร  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๗๕  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ค  ๔  ฟากเหนือ 



 

๙ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ฟากตะวันออก  โครงการสงน้ําและบํารุงรักษา 

เขื่อนนเรศวร  ฝายสงน้ําบํารุงรักษา  ที่  ๒  (ตอนทุงสาน)  สถานีทดลองการใชน้ําชลประทานท่ี  ๒  พิษณุโลก   

ศูนยพัฒนาประมงน้ําจืดพิษณุโลก  ศูนยปองกันและปราบปรามการประมงน้ําจืดภาคเหนือตอนลาง   

และโครงการพัฒนาโรงไฟฟาพลังน้ําทายเขื่อนชลประทาน  เขื่อนนเรศวร 

 ๔.๑๖ ดานเหนือ จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ง  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๑๐  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๒  ฟากตะวันออก 

 ๔.๑๗ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  โรงเรียนศึกษากุลบุตร  

วัดกรับพวงเหนือ  และเสนตรงที่ลากจากทางหลวงชนบท  พล.  ๒๑  ที่จุดซึ่งอยูหางจากคลองสงน้ํา 

ดวยพลังงานไฟฟาตัดกับทางหลวงชนบท  พล.  ๒๑  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงชนบท  พล.  ๒๑  

เปนระยะ  ๒๕๒  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  บรรจบกับคลองสงน้ําดวยพลังงานไฟฟา  ฝงใต   

ที่จุดซึ่งอยูหางจากคลองสงน้ําดวยพลังงานไฟฟา  บรรจบกับทางหลวงชนบท  พล.  ๒๑  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

และทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวคลองสงน้ําดวยพลังงานไฟฟา  เปนระยะ  ๒๘๐  เมตร 

  ดานใต จดทางหลวงชนบท  พล.  ๒๑  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงชนบท  พล.  ๒๐๐๒  ฟากตะวันออก  ถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  และที่ทําการชมรม  อสม.  อําเภอพรหมพิราม 

 ๔.๑๘ ดานเหนือ จดทางหลวง  อบจ. พล.  ๒๐๑๗  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท  พล. ๒๐๐  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนชลประทาน  ฟากตะวันออก 

 ๔.๑๙ ดานเหนือ จดทางหลวง  อบจ.  พล.  ๒๐๑๗  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๒๕  ฟากตะวันตก   

  ดานใต จดถนน  อบต.  พล.  ๒๐๑๘  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจาก

ศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๒๕  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๒๕  

บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๒๕  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๓๒๕  เปนระยะ  ๘๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับทางหลวง   

อบจ.  พล.  ๒๐๑๗  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๑๓๒๕  ตัดกับทางหลวง  อบจ.  พล.  ๒๐๑๗  

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวง  อบจ.  พล.  ๒๐๑๗  เปนระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร 



 

๑๐ 

 ๔.๒๐ ดานเหนือ จดถนนสาย  ค  ๔  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๕  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ก  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๗.๖  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน   

 ๔.๒๑ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท  พล.  ๒๐๐๒  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนน  อบต.  พล.  ๒๐๑๘  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนชลประทาน  ฟากตะวันออก 

 ๔.๒๒ ดานเหนือ จดเสนตรงท่ีลากจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  

ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงชนบท  พล.  ๒๑  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต

ตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ  เปนระยะ  ๙๘๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  บรรจบกับ

ทางหลวงชนบท  พล.  ๒๑  ที่จุดซึ่งอยูหางจากคลองสงน้ําดวยพลังงานไฟฟาตัดกับทางหลวงชนบท  พล.  ๒๑  

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงชนบท  พล.  ๒๑  เปนระยะ  ๒๕๒  เมตร   

  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  วัดสะพานหิน  

และโรงเรียนวัดสะพานหิน  (วงษวานประชาสรรค) 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจากคลองโปรงนก  

ฝงตะวันตก  ที่บริเวณหางจากคลองโปรงนกตัดกับคลองชลประทาน  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต   

ตามแนวคลองโปรงนก  ฝงตะวันตก  เปนระยะ  ๕๓๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  จนบรรจบกับ 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๒๕  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๒๕  บรรจบกับ 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๒๕  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๒๕   

เปนระยะ  ๘๐๐  เมตร 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงชนบท  พล.  ๒๐๐๒  ฟากตะวันออก  และทางหลวง

ชนบท  พล.  ๒๑  ฟากตะวันออก   

 ๔.๒๓ ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๗๕  ที่จุดซึ่ง 

ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๗๕   

  ดานตะวันออก จดเขตทางรถไฟสายเหนือ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจากคลองโปรงนก  

ฝงตะวันตก  ที่บริเวณหางจากคลองโปรงนกตัดกับคลองชลประทาน  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต 

ตามแนวคลองโปรงนก  ฝงตะวันตก  เปนระยะ  ๕๓๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  จนบรรจบกับ



 

๑๑ 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๒๕  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๒๕  บรรจบกับ

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๒๕  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๒๕   

เปนระยะ  ๘๐๐  เมตร 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๗๕  ฟากตะวันออก 

 ๔.๒๔ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๗๕  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจากคลองโปรงนก  

ฝงตะวันตก  ที่บริเวณหางจากคลองโปรงนกตัดกับคลองชลประทาน  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต 

ตามแนวคลองโปรงนก  ฝงตะวันตก  เปนระยะ  ๕๓๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  จนบรรจบกับ

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๒๕  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๒๕  บรรจบกับ

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๒๕  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๒๕   

เปนระยะ  ๘๐๐  เมตร 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงแมน้ํานาน  ฝงตะวันออก  

ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออกและฟากใต  และวัดพรหมพิราม 

 ๔.๒๕ ดานเหนือ จดถนน  อบต.  พล.  ๒๐๑๘  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๒๕  ฟากตะวันตก 

  ดานใต   จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจากคลองโปรงนก  

ฝงตะวันตก  ที่บริเวณหางจากคลองโปรงนกตัดกับคลองชลประทาน  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต 

ตามแนวคลองโปรงนก  ฝงตะวันตก  เปนระยะ  ๕๓๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  จนบรรจบกับ

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๒๕  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๒๕  บรรจบกับ

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๒๕  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๒๕  

เปนระยะ  ๘๐๐  เมตร 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจาก

ศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๒๕  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๒๕  

ฟากตะวันตก  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๒๕  ไปทางทิศตะวันตกเฉยีงใตตามแนวทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๓๒๕  เปนระยะ  ๘๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับทางหลวง   

อบจ.  พล.  ๒๐๑๗  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๑๓๒๕  ตัดกับทางหลวง  อบจ.  พล.  ๒๐๑๗  

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวง  อบจ.  พล.  ๒๐๑๗  เปนระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร 

 ๔.๒๖ ดานเหนือ จดถนน  อบต.  พล.  ๒๐๑๘  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท  พล.  ๒๐๐๒  ฟากตะวันตก 



 

๑๒ 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจากคลองโปรงนก  

ฝงตะวันตก  ที่บริเวณหางจากคลองโปรงนกตัดกับคลองชลประทาน  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต 

ตามแนวคลองโปรงนก  ฝงตะวันตก  เปนระยะ  ๕๓๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  จนบรรจบกับ

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๒๕  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๒๕  บรรจบกับ 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๒๕  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๒๕   

เปนระยะ  ๘๐๐  เมตร 

  ดานตะวันตก จดถนนชลประทาน  ฟากตะวันออก 

๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๑๕  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออน  ใหเปนท่ีดิน

ประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  มีรายการดังตอไปนี้   

 ๕.๑ ดานเหนือ จดแมน้ํานาน  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางตําบลหนองแขมกับตําบลมะตอง 

  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางตําบลหนองแขมกับตําบลมะตอง  และแมน้ํานาน  ฝงใต   

 ๕.๒ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางตําบลหนองแขมกับตําบลมะตอง 

  ดานตะวันออก จดแมน้ํานาน  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองชลประทาน  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 

 ๕.๓ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางตําบลหนองแขมกับตําบลมะตอง 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงแมน้ํานาน  ฝงตะวันออก 

  ดานใต จดถนนโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาเขื่อนนเรศวร  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดแมน้ํานาน  ฝงตะวันออก 

 ๕.๔ ดานเหนือ จดคลองชลประทาน  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดแมน้ํานาน  ฝงตะวันตก  ฝงเหนือและฝงใต   

  ดานใต จดถนนโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาเขื่อนนเรศวร  ฟากตะวันออก   

  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใตและฟากตะวันออก   



 

๑๓ 

 ๕.๕ ดานเหนือ จดโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาเขื่อนนเรศวร  ฝายสงน้ํา

บํารุงรักษา  ที่  ๒  (ตอนทุงสาน)  สถานีทดลองการใชน้ําชลประทานท่ี  ๒  พิษณุโลก  ศูนยพัฒนาประมงน้ําจืด

พิษณุโลก  ศูนยปองกันและปราบปรามการประมงน้ําจืดภาคเหนือตอนลาง  และโครงการพัฒนาโรงไฟฟาพลังน้ํา

ทายเขื่อนชลประทาน  เขื่อนนเรศวร   

  ดานตะวันออก จดแมน้ํานาน  ฝงตะวันตกและฝงใต 

  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือและฟากตะวันออก  

และเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงแมน้ํานาน  ฝงตะวันตก 

 ๕.๖ ดานเหนือ จดแมน้ํานาน  ฝงใต   

  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  ฟากเหนือ   

และฟากใต 

  ดานใต จดแมน้ํานาน  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแมน้ํานาน  ฝงตะวันออก   

 ๕.๗ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๑๐  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก   

 ๕.๘ ดานเหนือ จดแมน้ํานาน  ฝงใต  

  ดานตะวันออก จดแมน้ํานาน  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดแมน้ํานาน  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออกและฟากใต  

โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาเขื่อนนเรศวร  ฝายสงน้ําบํารุงรักษา  ที่  ๒  (ตอนทุงสาน)  สถานีทดลอง 

การใชน้ําชลประทานที่  ๒  พิษณุโลก  ศูนยพัฒนาประมงน้ําจืดพิษณุโลก  ศูนยปองกันและปราบปราม 

การประมงน้ําจืดภาคเหนือตอนลาง  โครงการพัฒนาโรงไฟฟาพลังน้ําทายเขื่อนชลประทาน  เขื่อนนเรศวร  

และถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ  ฟากเหนือและฟากตะวันออก   

 ๕.๙ ดานเหนือ จดถนนโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาเขื่อนนเรศวร  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ฟากตะวันตกและฟากใต  และเสนขนานระยะ  

๖  เมตร  กับริมฝงแมน้ํานาน  ฝงเหนือ 

  ดานใต จดซอยเทศบาล  ๓  (สะพานขามแมน้ํา)  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแมน้ํานาน  ฝงเหนือและฝงตะวันออก 



 

๑๔ 

 ๕.๑๐ ดานเหนือ จดแมน้ํานาน  ฝงใตและฝงตะวันตก 

  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือและฟากตะวันออก 

  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 

 ๕.๑๑ สวนสาธารณะเทศบาลตําบลพรหมพิราม 

 ๕.๑๒ สวนสาธารณะเทศบาลตําบลพรหมพิราม 

 ๕.๑๓ ดานเหนือ จดซอยเทศบาล  ๓  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงแมน้ํานาน  ฝงตะวันออก  

และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตกและฟากเหนือ 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจากคลองโปรงนก  

ฝงตะวันตก  ที่บริเวณหางจากคลองโปรงนกตัดกับคลองชลประทาน  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต 

ตามแนวคลองโปรงนก  ฝงตะวันตก  เปนระยะ  ๕๓๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  จนบรรจบกับ

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๒๕  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๒๕  บรรจบกับ

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๒๕  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๒๕  

เปนระยะ  ๘๐๐  เมตร   

  ดานตะวันตก จดแมน้ํานาน  ฝงตะวันออกและฝงใต 

 ๕.๑๔ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต  

  ดานตะวันออก จดแมน้ํานาน  ฝงตะวันตกและฝงเหนือ   

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจากคลองโปรงนก  

ฝงตะวันตก  ที่บริเวณหางจากคลองโปรงนกตัดกับคลองชลประทาน  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต 

ตามแนวคลองโปรงนก  ฝงตะวันตก  เปนระยะ  ๕๓๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  จนบรรจบกับ

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๒๕  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๒๕  บรรจบกับ

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๒๕  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๒๕  

เปนระยะ  ๘๐๐  เมตร   

  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออกและฟากใต 

 ๕.๑๕ สวนสาธารณะเทศบาลตําบลพรหมพิราม 

๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๗  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  ใหเปนท่ีดิน

ประเภทสถาบันการศึกษา  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๖.๑ โรงเรียนบานหาดใหญ   

 ๖.๒ โรงเรียนวัดหาดใหญ   



 

๑๕ 

 ๖.๓ โรงเรียนชุมชนวัดยานขาด  (ประชาสงเคราะห)   

 ๖.๔ โรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศและโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา   

 ๖.๕ โรงเรียนอินทุภูติพิทยา   

 ๖.๖ โรงเรียนศึกษากุลบุตร   

 ๖.๗ โรงเรียนวัดสะพานหิน  (วงษวานประชาสรรค)   

๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๙  ท่ีกําหนดไวเปนสีเทาออน  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทสถาบันศาสนา  มีรายการดังตอไปนี้   

 ๗.๑ วัดหาดใหญรัตนาราม 

 ๗.๒ วัดดงสมอ 

 ๗.๓ วัดยานขาด 

 ๗.๔ วัดใหมพรหมพิราม 

 ๗.๕ วัดกรับพวงใต   

 ๗.๖ วัดเทพชุมนุม 

 ๗.๗ วัดกรับพวงเหนือ 

 ๗.๘ วัดพรหมพิราม 

 ๗.๙ วัดสะพานหิน 

๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๑๒  ท่ีกําหนดไวเปนสีน้ําเงิน  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  มีรายการดังตอไปนี้   

 ๘.๑ ฝายสงน้ําและบํารุงรักษาที่  ๑  โครงการสงน้ําและรักษาพลายชุมพล   

 ๘.๒ การประปาสวนภูมิภาค  สถานีผลิตน้ําพรหมพิราม 

 ๘.๓ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองแขม   

 ๘.๔ โครงการสงน้ําและบํารงุรักษาเขือ่นนเรศวร  ฝายสงน้ําบํารุงรักษา  ท่ี  ๒  (ตอนทุงสาน)  

สถานีทดลองการใชน้าํชลประทานที่  ๒  พิษณุโลก  ศูนยพัฒนาประมงน้ําจืดพิษณุโลก  ศูนยปองกันและปราบปราม

การประมงน้ําจืดภาคเหนือตอนลาง  และโครงการพัฒนาโรงไฟฟาพลังน้ําทายเขื่อนชลประทาน  เขื่อนนเรศวร   

 ๘.๕ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

 ๘.๖ ที่ทําการชมรม  อสม.  อําเภอพรหมพิราม 

 ๘.๗ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร  สาขาพรหมพิราม 

 ๘.๘ ที่ทําการไปรษณียพรหมพิราม 



 

๑๖ 

 ๘.๙ โรงพยาบาลพรหมพิราม  การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอพรหมพิราม  สํานักงานที่ดิน

จังหวัดพิษณุโลก  สาขาพรหมพิราม  ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอพรหมพิราม  ท่ีวาการอําเภอพรหมพิราม  

สํานักเกษตรพรหมพิราม  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอพรหมพิราม  กองรอยอาสารักษาดินแดนท่ี  ๑๐  

สํานักงานปศุสัตวอําเภอพรหมพิราม  สํานักงานกิ่งกาชาดอําเภอพรหมพิราม  และสํานักงานประมง 

อําเภอพรหมพิราม 

 ๘.๑๐ ธนาคารออมสิน  สาขาพรหมพิราม  สถานีตํารวจภูธรพรหมพิราม  และชุมสายโทรศัพท   

 ๘.๑๑ สํานักงานเทศบาลตําบลพรหมพิราม  บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลพรหมพิราม  

และศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลพรหมพิราม 

 ๘.๑๒ สถานีรถไฟพรหมพิราม 





รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมชมุชนพรหมพิราม  จังหวดัพิษณุโลก 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง  แบงเปน  ๔  ขนาด  คือ 

๑. ถนนแบบ  ก  ขนาดเขตทาง  ๙.๐๐  เมตร  จํานวน  ๑  สาย  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  

คือ  ซอยเทศบาล  ๓  และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  เริ่มตนจากถนนโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาเขื่อนนเรศวร  

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ทิศใต  ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  และทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  

จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๗๕ 

๒. ถนนแบบ  ข  ขนาดเขตทาง  ๑๒.๐๐  เมตร  จํานวน  ๒  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ข  ๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยเทศบาล  ๙  และถนนโครงการ

กําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ค  ๒)  ที่บริเวณหางจาก 

ถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ  (ถนนสาย  ค  ๒)  บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ค  ๑)  

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ค  ๒)  ระยะประมาณ  ๓๕๕  เมตร  

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๑๘๐  เมตร  บรรจบกับซอยเทศบาล  ๙  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต

ตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนพรหมวิถี  (ถนนสาย  ค  ๓) 

 ถนนสาย  ข  ๒  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยเทศบาล  ๖  และถนนสาธารณะ

ไมปรากฏชื่อ  เริ่มตนจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ค  ๖)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต 

ตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ค  ๖) 

๓. ถนนแบบ  ค  ขนาดเขตทาง  ๑๖.๐๐  เมตร  จํานวน  ๖  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ค  ๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  

เริ่มตนจากถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ  (ถนนสาย  ง)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม   

จนบรรจบกับทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๑๒๗๕   

 ถนนสาย  ค  ๒  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  

เริ่มตนจากถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ  (ถนนสาย  ค  ๑)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  

จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๑๐   

 ถนนสาย  ค  ๓  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนพรหมวิถี  เริ่มตนจาก 

ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ค  ๑)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับ

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๑๐   



 

๒ 

 ถนนสาย  ค  ๔  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  

เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๗๕  ไปทางทิศตะวันตกเฉยีงใตตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับ 

ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก)   

 ถนนสาย  ค  ๕  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ  

(ถนนสาย  ค  ๔)  ที่บริเวณหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ค  ๔)  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๒๗๕  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ค  ๔)  

ระยะประมาณ  ๒๙๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๕๙๐  เมตร  จนบรรจบกับ 

ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก)  ที่บริเวณหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  บรรจบกับ 

ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ  

(ถนนสาย  ก)  ระยะประมาณ  ๖๒๕  เมตร 

 ถนนสาย  ค  ๖  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนชลประทาน  และถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๑๐  

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตและทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  บรรจบกับ 

ซอยเทศบาล  ๘  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๒๒๕  เมตร  ไปทางทิศตะวันออก   

ระยะประมาณ  ๖๐  เมตร  บรรจบกับถนนชลประทาน  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนชลประทาน  

ระยะประมาณ  ๓๙๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๓๓๐  เมตร  บรรจบกับ 

ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  จนบรรจบกับ

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๑๐ 

๔. ถนนแบบ  ง  ขนาดเขตทาง  ๒๐.๐๐  เมตร  จํานวน  ๑  สาย  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  

คือ  ถนนชลประทาน  และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม   

เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๗๕  ที่บริเวณถนนโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาเขื่อนนเรศวร  

บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๗๕  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๑,๒๘๕  เมตร  

บรรจบกับถนนชลประทาน  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนชลประทาน  ระยะประมาณ  

๑๙๕  เมตร  บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ

จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๑๐ 



หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   ธันวาคม   ๒๕๕๘ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยท่ีสมควรกําหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม   
ในท้องที่ตําบลหนองแขม  ตําบลพรหมพิราม  ตําบลหอกลอง  และตําบลท่าช้าง  อําเภอพรหมพิราม  จังหวัดพิษณุโลก  
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เก่ียวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ 
ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อม  ทั้งน้ี  
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง  และโดยที่มาตรา  ๒๖  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  
พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  บัญญัติว่า  การใช้บังคับ
ผังเมืองรวมให้กระทําโดยกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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