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กฎกระทรวง 

ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนกงไกรลาศ  จังหวัดสุโขทัย 
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  และ
มาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๔)  พ .ศ .  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย   
ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  ในท้องที่ตําบลป่าแฝก  ตําบลไกรใน  ตําบลไกรกลาง  
ตําบลไกรนอก  ตําบลกกแรต  ตําบลดงเดือย  ตําบลบ้านกร่าง  และตําบลกง  อําเภอกงไกรลาศ  จังหวัดสุโขทัย  
ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๒ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เก่ียวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และ
สภาพแวดล้อมในบริเวณแนวเขตตามข้อ  ๑  ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบชุมชนเมืองของจังหวัดสุโขทัย 
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ข้อ ๓ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงน้ี  มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้
ประโยชน์ที่ดิน  โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับและ
สอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยมีสาระสําคัญ  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนกงไกรลาศให้เป็นศูนย์กลางการบริหาร  การปกครอง  และ 
การบริการสาธารณะของอําเภอกงไกรลาศ 

(๒) ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่สําคัญของจังหวัดสุโขทัย 
(๓) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ให้เพียงพอและได้มาตรฐาน 
(๔) ส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างย่ังยืน 
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(๕) ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าอย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นธรรม  และมีการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

ข้อ ๔ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม  ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท  แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง  และรายการประกอบ
แผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนก
ประเภทท้ายกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๘  ที่กําหนดไว้เป็นสีเหลือง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 

(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๘  ที่กําหนดไว้เป็นสีส้ม  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง 

(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  และหมายเลข  ๓.๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีแดง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก 

(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๑๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีขาวมีกรอบและ 
เส้นทแยงสีเขียว  ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 

(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทท่ีโล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๑๗  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก   
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา 

(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๑๙  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันศาสนา 

(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๑๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ข้อ ๖ ที่ดินประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทน้ีในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ 
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(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) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๗) สถานที่เก็บสินค้าซึ่งเป็นที่เก็บพักหรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของเพื่อประโยชน์ทางการค้า

หรืออุตสาหกรรม  แต่ไม่รวมถึงการเก็บสินค้าหรือสิ่งของเพื่อรอการจําหน่าย  ณ  สถานที่นั้น 
(๘) กําจัดมูลฝอย 
(๙) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเคร่ืองจักรกลเก่า 
(๑๐) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง

ตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  สําหรับที่ดิน 
ซึ่งเป็นของรัฐ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  คลองเทโพ  หรือคลองเหมืองช้าง 
ไม่น้อยกว่า  ๒๐  เมตร  ทั้งนี้  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ําหรือ 
การสาธารณูปโภค 

ข้อ ๗ ที่ดินประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทน้ีในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(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 
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(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๗) สถานที่เก็บสินค้าซึ่งเป็นที่เก็บพักหรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของเพื่อประโยชน์ทางการค้า

หรืออุตสาหกรรม  แต่ไม่รวมถึงการเก็บสินค้าหรือสิ่งของเพื่อรอการจําหน่าย  ณ  สถานที่นั้น 
(๘) กําจัดมูลฝอย 
(๙) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเคร่ืองจักรกลเก่า 
(๑๐) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง

ตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  สําหรับที่ดิน 
ซึ่งเป็นของรัฐ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  คลองเทโพ  หรือคลองเหมืองช้าง 
ไม่น้อยกว่า  ๒๐  เมตร  ทั้งนี้  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ําหรือ 
การสาธารณูปโภค 

ข้อ ๘ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อพาณิชยกรรม  การอยู่อาศัย  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทน้ีในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๒) คลังน้ํามัน  สถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  สถานีบริการน้ํามันประเภท  ก  

สถานีบริการนํ้ามันประเภท  ข  สถานีบริการนํ้ามันประเภท  ค  ลักษณะที่สอง  สถานีบริการน้ํามันประเภท  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) กําจัดมูลฝอย 
(๗) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเคร่ืองจักรกลเก่า 
(๘) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
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การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง 
ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๙ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทน้ีในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๙) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
(๑๐) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรือหอพัก 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง

ตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  สําหรับที่ดิน 
ซึ่งเป็นของรัฐ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  คลองเทโพ  หรือคลองเหมืองช้าง 
ไม่น้อยกว่า  ๒๐  เมตร  ทั้งนี้  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ําหรือ 
การสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  สถาบันราชการ  และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทน้ีในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
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(๒) คลังน้ํามัน  สถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  สถานีบริการน้ํามันประเภท  ก  
สถานีบริการน้ํามันประเภท  ข  สถานีบริการน้ํามันประเภท  ค  ลักษณะที่สอง  สถานีบริการน้ํามันประเภท  จ  
ลักษณะที่สอง  และสถานีบริการน้ํามันประเภท  ฉ  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   
เพื่อการจําหน่าย 

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช้  
สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทร้านจําหน่าย  สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ประเภทโรงเก็บ  และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๙) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
(๑๐) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรือหอพัก 
(๑๑) กําจัดมูลฝอย 
(๑๒) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเคร่ืองจักรกลเก่า 
(๑๓) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง

ตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  สําหรับที่ดิน 
ซึ่งเป็นของรัฐ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  คลองเทโพ  หรือคลองเหมืองช้าง 
ไม่น้อยกว่า  ๒๐  เมตร  ทั้งนี้  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ําหรือ 
การสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทท่ีโล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเฉพาะที่ดิน 
ซึ่งเป็นของรัฐ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ที่ดินประเภทน้ีซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  การอยู่อาศัย  เกษตรกรรม
หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น  และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการ
ตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๒) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
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(๓) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๔) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
(๕) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรือหอพัก 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง

ตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  สําหรับที่ดิน 
ซึ่งเป็นของรัฐ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  คลองเทโพ  หรือคลองเหมืองช้าง 
ไม่น้อยกว่า  ๒๐  เมตร  ทั้งนี้  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ําหรือ 
การสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเก่ียวข้องกับ
การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเก่ียวข้องกับ
การศาสนา  การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการของรัฐ  กิจการเก่ียวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวง  
ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑)  ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย  ก  ๕  และถนนสาย  ค  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  
นอกจากกิจการตามที่กําหนดดังต่อไปนี้ 

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

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

ถนนสาย  ก  ๖  ถนนสาย  ก  ๗  และถนนสาย  ข  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  นอกจากกิจการ
ตามที่กําหนดดังต่อไปนี้ 

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

 (ง) การอยู่อาศัยที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๙  เมตร  หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 
 (จ) การอยู่อาศัยที่ไม่ใช่ห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
 (ฉ) การอยู่อาศัยที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดิน 
ข้อ ๑๖ ให้ผู้ มีอํานาจหน้าที่ ในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือประกอบกิจการ 

ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๘  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจินดา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการบ่มใบชาหรือใบยาสูบ ได้ ได้
๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การต้ม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช ได้ ได้
(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช ได้ ได้
(๓) การอัดปอหรือใบยาสูบ ได้ ได้
(๔) การหีบหรืออัดฝ้าย หรือการปั่นหรืออัดนุ่น ได้
(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง ได้
     หรือคลังสินค้า
(๖) การบด ป่น หรือย่อยส่วนต่าง ๆ ของพืชซึ่งมิใช่เมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้ ได้
(๗) การเผาถ่านจากกะลามะพร้าว หรือการบดถ่าน หรือแบ่งบรรจุผงถ่าน ได้
     ที่เผาได้จากกะลามะพร้าว
(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กล้วยไม้ หรือถั่วงอก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๙) การร่อน ลา้ง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม ได้ ได้ ได้
(๑๐) การถนอมผลิตผลเกษตรกรรมโดยวิธีฉายรังสี ได้
(๑๑) การฟักไข่โดยใช้ตู้อบ ได้

 ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

โรงงานจําพวกที่

ที่อยู่อาศัยพาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมากลําดับที่

บัญชีท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
พ.ศ. ๒๕๕๙

โรงงานจําพวกที่

ชนบทและเกษตรกรรม



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับหิน กรวด ทราย หรือดิน สําหรับใช้ในการก่อสร้าง

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๓) การร่อนหรือคัดกรวดหรือทราย ได้ ได้
(๕) การลําเลียงหิน กรวด ทราย หรือดิน ด้วยระบบสายพานลําเลียง ได้

๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ซึ่งมิใช่สัตว์น้ํา อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การฆ่าสัตว์ ได้
(๒) การถนอมเนื้อสัตว์โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือทําให้ ได้ ได้ ได้
     เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง
(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ มันสัตว์ หรือหนังสัตว์ ได้
     หรือสารที่สกัดจากไขสัตว์หรือกระดูกสัตว์
(๖) การล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์ ได้
(๗) การทําผลิตภัณฑ์จากไข่เพื่อใช้ประกอบเป็นอาหาร เช่น ไข่เค็ม ไข่เยี่ยวม้า ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     ไข่ผง ไข่เหลวเยือกแข็ง หรือไข่เหลวแช่เย็น

๒

ลําดับที่  ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ชนบทและเกษตรกรรม
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ํา อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้
(๑) การทําอาหารจากสัตว์น้ําและบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้ ได้
(๒) การถนอมสัตว์น้ําโดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือทําให้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
     เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง
(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากสัตว์น้ํา หนัง หรือไขมนัสัตว์น้ํา ได้ ได้
(๕) การล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์น้ํา ได้

๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม้ อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม้ และบรรจุในภาชนะ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
     ที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้
(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไม้โดยวิธีกวน ตากแห้ง ดอง หรือทําให้เยือกแข็ง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
     โดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง

๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การสี ฝัด หรือขัดข้าว ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๒) การทําแป้ง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ลําดับที่  ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย

ชนบทและเกษตรกรรม
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง

๓



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
(๓) การป่นหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๕) การผสมแป้งหรือเมล็ดพืช ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๖) การปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่ง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้ง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การทําขนมปังหรือขนมเค้ก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๒) การทําขนมปังกรอบหรือขนมอบแห้ง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้น เม็ด หรือชิ้น ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากอ้อย บีช หญ้าหวาน หรือพืชอื่น
ที่ให้ความหวาน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําน้ําเชื่อม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของต้นมะพร้าว ต้นตาลโตนด หรือพืชอื่น ๆ ได้ ได้
     ซึ่งมิใช่อ้อย

โรงงานจําพวกที่
หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๔

ลําดับที่  ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย

ชนบทและเกษตรกรรม
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก้ ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน 

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําใบชาแห้งหรือใบชาผง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๒) การคั่ว บด หรือป่นกาแฟหรือการทํากาแฟผง ได้ ได้ ได้ ได้
(๓) การทําโกโก้ผงหรือขนมจากโกโก้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๔) การทําช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือขนมจากช็อกโกเลต ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๕) การทําเก็กฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไม้อัดเม็ด ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๗) การเชื่อมหรือแช่อิ่มผลไม้หรือเปลือกผลไม้ หรือการเคลือบผลไม้หรือ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
     เปลือกผลไม้ด้วยน้ําตาล
(๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) หรือการเคลือบถั่วหรือเมล็ดผลไม้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     (Nuts) ด้วยน้ําตาล กาแฟ โกโก้ หรือช็อกโกเลต
(๙) การทําหมากฝรั่ง ได้ ได้ ได้ ได้
(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟี่ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๑๑) การทําไอศกรีม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

โรงงานจําพวกที่
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๕

ลําดับที่  ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย

ชนบทและเกษตรกรรม



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๕) การทํามัสตาร์ด ได้ ได้ ได้
(๖) การทําน้ํามันสลัด ได้ 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
๑๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตว์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้
(๑) การทําอาหารผสมหรืออาหารสําเร็จรูปสําหรับเลี้ยงสัตว์ (เฉพาะในบริเวณ ได้ ได้ ได้
     ฟาร์มปศุสัตว์)
(๒) การป่นหรือบดพืช เมล็ดพืช กากพืช เนื้อสัตว์ กระดูกสัตว์ ขนสัตว์ ได้
     หรือเปลือกหอยสําหรับทําหรือผสมเป็นอาหารสัตว์

๑๖ โรงงานต้ม กลั่น หรือผสมสุรา ได้
๑๗ โรงงานผลิตเอทิลแอลกอฮอล์ซึ่งมิใช่เอทิลแอลกอฮอล์ที่ผลิตจากกากซัลไฟต์ ได้

ในการทําเยื่อกระดาษ
๑๘ โรงงานทําหรือผสมสุราจากผลไม้ หรือสุราแช่อื่น ๆ แต่ไม่รวมถึงโรงงาน ได้

ประกอบกิจการเกี่ยวกับมอลต์หรือเบียร์ในลําดับที่ ๑๙

โรงงานจําพวกที่
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๖

ลําดับที่  ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย

ชนบทและเกษตรกรรม



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๑๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับมอลต์หรือเบียร์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้
(๑) การทําป่น หรือบดมอลต์ ได้
(๒) การทําเบียร์ (เฉพาะในสถานบริการ) ได้

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ น้ําอัดลม
หรือน้ําแร่ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําน้ําดื่ม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๒) การทําเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ได้ ได้ ได้
(๓) การทําน้ําอัดลม ได้ ได้ ได้
(๔) การทําน้ําแร่ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๒๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาสูบ ยาอัด ยาเส้น ยาเคี้ยว หรือยานัตถุ์
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การอบใบยาสูบให้แห้งหรือการรูดก้านใบยาสูบ ได้ ได้
(๒) การทําบุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ซิการ์ หรือบุหรี่อื่น ได้ ได้
(๓) การทํายาอัด ยาเส้น ยาเส้นปรุง หรือยาเคี้ยว ได้ ได้ ได้
(๔) การทํายานัตถุ์ ได้ ได้ ได้

โรงงานจําพวกที่
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๗

ลําดับที่  ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย

ชนบทและเกษตรกรรม



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๒๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอซึ่งมิใช่เครื่องนุ่งห่ม

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอเป็นเครื่องใช้ในบ้าน ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๒) การทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใช่ถุงหรือกระสอบพลาสติก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๓) การทําผลิตภัณฑ์จากผ้าใบ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๔) การตบแต่งหรือเย็บปักถักร้อยสิ่งทอ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๒๔ โรงงานถักผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มด้วยด้ายหรือเส้นใย หรือฟอกย้อมสี ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

หรือแต่งสําเร็จผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มที่ถักด้วยด้ายหรือเส้นใย
๒๕ โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมด้วยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกให้เป็นปยุซึ่งมิใช่เสื่อ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

หรือพรมที่ทําด้วยยางหรือพลาสติกหรือพรมน้ํามัน
๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาข่าย แห หรืออวน อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การผลิตเชือก ได้ ได้ ได้
(๒) การผลิต ประกอบ หรือ ซ่อมแซมตาข่าย แห หรืออวน และรวมถึงชิ้นส่วน ได้ ได้ ได้
     หรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

โรงงานจําพวกที่
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๘

ลําดับที่  ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย

ชนบทและเกษตรกรรม



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายซึ่งมิใช่รองเท้า อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การตัดหรือเย็บเครื่องนุ่งห่ม เข็มขัด ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ เนกไท หูกระต่าย ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเท้าจากผ้า หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือวัสดุอื่น
(๒) การทําหมวก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๓๓ โรงงานผลิตรองเท้าหรือชิ้นส่วนของรองเท้าซึ่งมิได้ทําจากไม้ ยางอบแข็ง ได้ ได้ ได้ ได้
ยางอัดเข้ารูป หรือพลาสติกอัดเข้ารูป

๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะร่อง หรือการแปรรูปไม้ด้วยวิธีอื่นที่คล้ายคลึงกัน ได้
(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง บานประตู ได้
     หรือส่วนประกอบที่ทําด้วยไม้ของอาคาร

๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใช้จากไม้ไผ่ หวาย ฟาง อ้อ กก หรือผักตบชวา ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
๓๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากไม้หรือไม้ก๊อก อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใช้จากไม้ และรวมถึงชิ้นส่วน ได้
     ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
(๒) การทํารองเท้า ชิ้นส่วนของรองเท้า หรือหุ่นรองเท้าจากไม้ ได้

โรงงานจําพวกที่
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๙

ลําดับที่  ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย

ชนบทและเกษตรกรรม



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
(๓) การแกะสลักไม้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๔) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม้ ได้
(๕) การทําผลิตภัณฑ์จากไม้ก๊อก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๓๗ โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ แก้ว ยาง ได้

หรืออโลหะอื่น ซึ่งมิใช่เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากพลาสติก
อัดเข้ารูป และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๓๘ โรงงานผลิตเยื่อหรือกระดาษ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําเยื่อจากไม้หรือวัสดุอื่น ได้
(๒) การทํากระดาษ กระดาษแข็ง หรือกระดาษที่ใช้ในการก่อสร้างชนิดที่ทําจาก ได้

     เส้นใย (Fibre) หรือแผ่นกระดาษไฟเบอร์ (Fibreboard)
๓๙ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุจากกระดาษทุกชนิดหรือแผ่นกระดาษไฟเบอร์ ได้ ได้ ได้

(Fibreboard)
๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ

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

๔๙ โรงงานกลั่นน้ํามันปิโตรเลียม ได้

โรงงานจําพวกที่
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑๐

ลําดับที่  ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย

ชนบทและเกษตรกรรม



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๕๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทํายางแผ่นในขั้นต้นจากน้ํายางธรรมชาติซึ่งมิใช่การทําในสวนยางหรือป่า ได้ ได้
(๒) การหั่น ผสม รีดให้เป็นแผ่น หรือตัดแผ่นยางยางธรรมชาติซึ่งมิใช่การทําใน ได้ ได้
     สวนยางหรือป่า

๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปั้นดินเผา หรือเครื่องดินเผา ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกล่าว
๕๖ โรงงานผลิตอิฐ กระเบื้อง หรือท่อสําหรับใช้ในการก่อสร้างเบ้าหลอมโลหะ ได้ ได้

กระเบื้องประดับ (Architectural Terracotta) รองในเตาไฟ ท่อหรือ
ยอดปล่องไฟ หรือวัตถุทนไฟจากดินเหนียว (เฉพาะผลิตอิฐจากดินเหนียว)

๕๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ ได้
(๒) การลําเลียงซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ด้วยระบบสายพานลําเลียง ได้
     หรือระบบท่อลม
(๓) การผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ได้

     เข้าด้วยกัน หรือการผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่ง
     หรือหลายอย่างเข้ากับวัสดุอื่น

โรงงานจําพวกที่
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑๑

ลําดับที่  ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย

ชนบทและเกษตรกรรม



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม ผลิตภัณฑ์ยิปซั่ม ได้
     หรือผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์

๖๑ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใช้ที่ทําด้วย ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

เหล็กหรือเหล็กกล้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องมือหรือ
เครื่องใชด้ังกล่าว

๖๒ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่ง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

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

๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องกังหัน ได้ ได้ ได้ ได้

และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์หรือเครื่องกังหันดังกล่าว

โรงงานจําพวกที่
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑๒

ลําดับที่  ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย

ชนบทและเกษตรกรรม

๖๔
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๖๖ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรสําหรับใช้ในการกสิกรรม ได้ ได้ ได้

หรือการเลี้ยงสัตว์ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องจักรดังกล่าว
๖๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องจักร ส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์ของ

เครื่องจักรสําหรับประดิษฐ์โลหะหรือไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรสําหรับโรงเลื่อย ไส ทําเครื่องเรือน ได้ ได้ ได้
     หรือทําไม้วีเนียร์
(๒) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องกลึง เครื่องคว้าน เครื่องเจาะ เครื่องกัด ได้ ได้ ได้

     (Milling Machines) เครื่องเจียน เครื่องตัด (Shearing Machines)
     หรือเครื่องไส (Shaping Machines)
(๓) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเลื่อยตัดโลหะด้วยเครื่องยนต์ ได้ ได้
     หรือเครื่องขัด
(๔) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องทุบโลหะ (Drop Forges or Forging ได้ ได้
     Machines)
(๕) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรีดโลหะ เครื่องอัดโลหะ ได้ ได้
     หรือเครื่องดึงรีดโลหะ

โรงงานจําพวกที่
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑๓

ลําดับที่  ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย

ชนบทและเกษตรกรรม
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(๖) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องดันรีด เครื่องทําให้หลอมละลาย ได้ ได้
     หรือเชื่อมโดยไม่ใช้ไฟฟ้า
(๗) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมแบบ (Dies) หรือเครื่องจับ (Jigs) ได้ ได้
     สําหรับใช้กับเครื่องมือกล
(๘) การทําส่วนประกอบหรืออุปกรณ์สําหรับเครื่องจักรตาม (๑) ถึง (๗) ได้ ได้

๖๘ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักร สําหรับอุตสาหกรรม ได้ ได้ ได้
กระดาษ เคมี อาหาร การปั่นทอ การพิมพ์ การผลิตซีเมนต์หรือผลิตภัณฑ์ดินเหนียว
การก่อสร้าง การทําเหมืองแร่ การเจาะหาปิโตรเลียม หรือการกลั่นน้ํามัน
และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องจักรดังกล่าว

๖๙ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องคํานวณ เครื่องทําบัญชี ได้ ได้ ได้

เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับใช้ในการคํานวณชนิดดิจิตลั
หรือชนิดอนาล้อก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์สําหรับปฏิบัติกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน
หรืออุปกรณ์ (Digital or Analog Computers or Associated Electronic 
Data Processing Equipment or Accessories) เครื่องรวมราคาของขาย 
(Cash Registers) เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องชั่งซึ่งมิใช่เครื่องชั่งที่ใช้ในห้องทดลอง
วิทยาศาสตร์ เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใช่เครื่องอัดสําเนาด้วยการถ่ายภาพ และรวมถึง
ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๑๔

ลําดับที่  ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย
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โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
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๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศ ได้ ได้ ได้

หรือก๊าซ เครื่องเป่าลม เครื่องปรับหรือถ่ายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตู้เย็น
หรือเครื่องประกอบตู้เย็น เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ เครื่องล้าง ซัก ซักแห้ง 
หรือรีดผ้า เครื่องเย็บ เครื่องส่งกําลังกล เครื่องยก ปั้นจั่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน 
รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ รถพ่วงสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรม รถยกซ้อนของ 
(Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรมหรือสําหรับใช้ในบ้าน
แต่ผลิตภัณฑ์นั้นต้องไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์
ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องบันทึกคําบอก 
เครื่องบันทึกเสียงด้วยเทป เครื่องเล่นหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน์ ) 
แผ่นเสียง เทปแม่เหล็กที่ได้บันทึกเสียงแล้ว เครื่องโทรศัพท์หรือโทรเลขชนิด
มีสายหรือไม่มีสาย เครื่องส่งวิทยุ เครื่องส่งโทรทัศน์ เครื่องรับส่งสัญญาณหรือ
จับสัญญาณ เครื่องเรดาร์ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวข้อง
(Semi - Conductor or Related Sensitive Semi - Conductor Devices) 
คาปาซิเตอร์หรือคอนเดนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได้ (Fixed

๑๕

ลําดับที่  ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย

ชนบทและเกษตรกรรม
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
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or Variable Electronic Capacitors or Condensers) เครื่องหรือหลอด
เรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย์
และรวมถึงการผลิตอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนสําหรับใช้กับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การต่อ ซ่อมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอู่ต่อเรือนอกจากเรือยาง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษสําหรับเรือหรือเครื่องยนต์เรือ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๗๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับรถยนต์หรือรถพ่วง อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต์หรือรถพ่วง ได้ ได้ ได้
(๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สําหรับรถยนต์หรือรถพ่วง ได้ ได้ ได้

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

๗๕

๑๖

ลําดับที่  ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท
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๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมล้อเลื่อนที่ขับเคลื่อนด้วยแรงคน ได้ ได้ ได้

หรือสัตว์ซึ่งมิใช่จักรยาน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์
ดังกล่าว

๘๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ใช้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     ในห้องทดลองหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการชั่ง ตวง วัด หรือบังคับควบคุม 
๘๓ โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือชิ้นส่วนของนาฬิกา ได้ ได้ ได้

หรือเครื่องวัดเวลา
๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณี

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําเครื่องประดับโดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองคํา ทองขาว เงิน นาก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
     หรืออัญมณี
(๒) การทําเครื่องใช้ด้วยทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหล่ทอง หรือโลหะ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
     ที่มีค่า
(๓) การตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๔) การเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอื่น ๆ ได้ ได้
(๕) การทําดวงตราหรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือเหรียญอื่น ได้ ได้

๑๗
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๘๕ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของ ได้ ได้ ได้

เครื่องดนตรีดังกล่าว
๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเล่น เครื่องมือ หรือเครื่องใช้ที่มิได้ระบุไว้

ในลําดับอื่น อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําเครื่องเล่น ได้ ได้ ได้
(๒) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ ได้ ได้ ได้
(๓) การทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๔) การทําร่ม ไม้ถือขนนก ดอกไม้เทียม ซิป กระดุม ไม้กวาด แปรง ตะเกียง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     โป๊ะตะเกียงหรือไฟฟ้า กล้องยาสูบหรือกล้องบุหรี่ ก้นกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก
(๕) การทําป้าย ตรา เครื่องหมาย ป้ายติดของ หรือเครื่องโฆษณาสินค้า ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     ตราโลหะหรือยาง แม่พิมพ์ลายฉลุ (Stencils)
(๖) การทําแหคลุมผม ช้องผม หรือผมปลอม ได้ ได้ ได้ ได้

๙๐ โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําให้บริสุทธิ์ หรือจําหน่ายน้ําไปยังอาคารหรือโรงงาน ได้
อุตสาหกรรม

๙๑ โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การบรรจุสินค้าทั่วไป ได้ ได้ ได้

๑๘

ลําดับที่  ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย

ชนบทและเกษตรกรรม
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๙๒ โรงงานห้องเย็น ได้ ได้ ได้ ได้
๙๓ โรงงานซ่อมรองเท้าหรือเครื่องหนัง ได้ ได้ ได้ ได้
๙๔ โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าสําหรับใช้ในบ้านหรือใช้ประจําตัว ได้ ได้ ได้ ได้
๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์  รถพ่วง

จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว ได้ ได้ ได้ ได้
(๒) การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบ ได้ ได้ ได้ ได้
     ของยานดังกล่าว
(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 ได้ ได้
๙๘ โรงงานซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด อัด หรือย้อมผ้า เครื่องนุ่งห่ม พรม หรือขนสัตว์ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๑๙

ลําดับที่  ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย

ชนบทและเกษตรกรรม
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๙๙ โรงงานผลิต ซ่อมแซม ดัดแปลง หรือเปลี่ยนลักษณะอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน  ได้

วัตถุระเบิด อาวุธหรือสิ่งอื่นใดที่มีอํานาจในการประหาร ทําลาย หรือทําให้
หมดสมรรถภาพในทํานองเดียวกับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด
และรวมถึงสิ่งประกอบของสิ่งดังกล่าว  

๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแต่งหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์โดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทา พ่น หรือเคลือบสี ได้ ได้
(๒) การทา พ่น หรือเคลือบเชลแล็ก แล็กเกอร์ หรือน้ํามันเคลือบเงาอื่น ได้ ได้
(๓) การลงรักหรือการประดับตบแต่งด้วยแก้ว กระจก มุก ทอง หรืออัญมณี ได้ ได้
(๔) การขัด ได้ ได้
(๕) การชุบเคลือบผิว (Plating, Anodizing) ได้ ได้
(๖) การอบชุบด้วยความร้อน (Heat Treatment) ได้ ได้

๑๐๑ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant) ได้
๑๐๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตและหรือจําหน่ายไอน้ํา (steam Generating) ได้ ได้

๒๐

ลําดับที่  ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย

ชนบทและเกษตรกรรม
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๑๐๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเกลือ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําเกลือสินเธาว์ ได้
(๒) การสูบหรือการนําน้ําเกลือขึ้นมาจากใต้ดิน ได้
(๓) การบดหรือป่นเกลือ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๑๐๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ ได้ ได้
ที่ไม่ใช้แล้วที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ 
(พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

๑๐๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการนําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้วหรือ ได้

หรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่านกรรมวิธี
การผลิตทางอุตสาหกรรม 

๑๐๗ โรงงานผลิตแผ่นซีดี (ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สําหรับบันทึกข้อมูลเสียง หรือภาพในรูปของ ได้

    
เช่น แสงเลเซอร์) แผ่นเสียง แถบบันทึกภาพ แถบบันทึกเสียง และแถบบันทึกภาพ
และเสียง ทั้งนี้ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์ที่ได้มีการบันทึกข้อมูลไว้แล้ว
หรือมีการบันทึกซ้ําได้อีกหรือยังมิได้มีการบันทึกข้อมูล

หมายเหต ุ    ลําดับที่                   หมายถึง   ลําดับที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
                 ได้                         หมายถึง   สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
                 โรงงานจําพวก          หมายถึง   จําพวกโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

๒๑

ลําดับที่  ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย

ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย







รายการประกอบแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดินตามท่ีได้จําแนกประเภทท้ายกฎกระทรวง 
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนกงไกรลาศ  จังหวัดสุโขทัย 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

การใช้ประโยชน์ท่ีดินให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดินตามท่ีได้จําแนกประเภท 
ท้ายกฎกระทรวง  ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ  ๕  คือ 

๑. ท่ีดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๘  ท่ีกําหนดไว้เป็นสีเหลือง  ให้เป็นท่ีดิน
ประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  มรีายการดังต่อไปนี้ 

 ๑.๑ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ก  ๒ 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๕๗  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒  ฟากตะวันออก 
 ๑.๒ ด้านเหนือ จดเส้นตรงท่ีลากจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๕๗   

ท่ีจุดซ่ึงเป็นระยะขนาน  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ก  ๒  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  
จนบรรจบกับถนนสิงหวัฒน์  ท่ีจุดซ่ึงเป็นระยะขนาน  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ค 

  ด้านตะวันออก จดถนนสิงหวัฒน์  ฟากเหนือ  และท่ีทําการไปรษณีย์กงไกรลาศ 
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๕๗  ฟากตะวันออก 
 ๑.๓ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๕๗  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสิงหวัฒน์  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากตะวันออก 
 ๑.๔ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสิงหวัฒน์  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒  ฟากตะวันออก 
  ท้ังนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๙.๑๐  ท่ีกําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน 
 ๑.๕ ด้านเหนือ จดถนนสิงหวัฒน์  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ค   
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ก  ๕  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ค  ฟากตะวันออก 



 
๒ 

 ๑.๖ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒  ฟากใต้  ถนนสิงห์วัฒน์  
ฟากใต้  และซอยนรานุกูลกิจ  ๖  ฟากตะวันตก 

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนนรานุกูลกิจ  
และถนนสาย  ก  ๔  ฟากเหนือ  และฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดถนนสาย  ก  ๗  ฟากเหนือ  และการประปาส่วนภูมิภาค  
สถานีจ่ายน้ํากงไกรลาศ 

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๘๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนนรานุกูลกิจ 
 ๑.๗ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ก  ๔  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนนรานุกูลกิจ  

และถนนไม่ปรากฏช่ือ  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดโรงเรียนบ้านกง  (ราษฎร์อุทิศ) 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๔  ฟากตะวันออก 
 ๑.๘ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ก  ๕  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ค   

เส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๕๕  และเส้นตรงท่ีต่อเป็นแนว
เส้นตรงเดียวกันกับเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๕๕ 

  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝ่ังแม่น้ํายม  ฝ่ังเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   ๑๐๕๕  ฟากตะวันออก   

เส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนนรานุกูลกิจ  วัดบ้านกร่าง  เส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  
กับศูนย์กลางถนนสาย  ก  ๕  และถนนสาย  ค  ฟากตะวันออก 

๒. ท่ีดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๘  ท่ีกําหนดไว้เป็นสีส้ม  ให้เป็นท่ีดิน
ประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง  มีรายการดังต่อไปน้ี 

 ๒.๑ ด้านเหนือ จดถนนสิงหวัฒน์  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ค  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากเหนือ   
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนนรานุกูลกิจ  

ท่ีว่าการอําเภอกงไกรลาศ  สํานักงานท่ีดินจังหวัดสุโขทัย  สาขากงไกรลาศ  สํานักงานเทศบาลตําบลกงไกรลาศ  
และสถานีตํารวจภูธรกงไกรลาศ   

 ๒.๒ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ค  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ก  ๕  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนนรานุกูลกิจ 



 
๓ 

 ๒.๓ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ก  ๔  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนนรานุกูลกิจ  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดซอยนรานุกูลกิจ  ๑๖  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนนรานุกูลกิจ 
 ๒.๔ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ก  ๕  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ค  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ก  ๕ 
  ด้านตะวันตก จดวัดบ้านกร่าง 
 ๒.๕ ด้านเหนือ จดวัดบ้านกร่าง 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนนรานุกูลกิจ 
  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๕๕  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนนรานุกูลกิจ  ฟากตะวันออก 
 ๒.๖ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๕๕  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๕๕  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดซอยนรานุกูลกิจ  ๑๓  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนนรานุกูลกิจ  ฟากตะวันออก 
 ๒.๗ ด้านเหนือ จดซอยนรานุกูลกิจ  ๑๖  ฟากใต้  และซอยนรานุกูลกิจ  ๑๓  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดซอยนรานุกูลกิจ  ๑๓  ฟากตะวันตก  ซอยนรานุกูลกิจ  ๑๕/๓  

ฟากตะวันตก  และซอยนรานุกูลกิจ  ๑๕  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝ่ังแม่น้ํายม  ฝ่ังเหนือ  

และซอยนรานุกูลกิจ  ๑๕  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดวัดกงไกรลาศ  และถนนไม่ปรากฏช่ือ  ฟากตะวันออก 
 ๒.๘ ด้านเหนือ จดซอยนรานุกูลกิจ  ๑๓  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๕๕  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝ่ังแม่น้ํายม  ฝ่ังเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดซอยนรานุกูลกิจ  ๑๕  ฟากตะวันออก  และซอยนรานุกูลกิจ  ๑๕/๓  

ฟากตะวันออก 
๓. ท่ีดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  และหมายเลข  ๓.๒  ท่ีกําหนดไว้เป็นสีแดง  ให้เป็นท่ีดิน

ประเภทพาณิชยกรรมและท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก  มีรายการดังต่อไปน้ี 
 ๓.๑ ด้านเหนือ จดถนนสิงหวัฒน์  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนนรานุกูลกิจ  ฟากตะวันตก 



 
๔ 

  ด้านใต้ จดถนนสาย  ก  ๔  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนนรานุกูลกิจ  

ซอยนรานุกูลกิจ  ๖  ฟากตะวันตก  และโรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ 
 ๓.๒ ด้านเหนือ จดถนนสิงหวัฒน์  ฟากใต้  ท่ีว่าการอําเภอกงไกรลาศ  สํานักงานท่ีดิน

จังหวัดสุโขทัย  สาขากงไกรลาศ  สํานักงานเทศบาลตําบลกงไกรลาศ  และสถานีตํารวจภูธรกงไกรลาศ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนนรานุกูลกิจ 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ก  ๕  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนนรานุกูลกิจ  ฟากตะวันออก 
๔. ท่ีดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๑๒  ท่ีกําหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นท่ีดิน

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดงัต่อไปน้ี 
 ๔.๑ ด้านเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ  ซ่ึงเป็นเส้นตรงท่ีลากจาก 

เส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอําเภอกงไกรลาศกับอําเภอเมืองสุโขทัย  ท่ีจุดซ่ึงอยู่ห่างจากแบ่งเขตการปกครอง
ระหว่างอําเภอกงไกรลาศกับอําเภอเมืองสุโขทัย  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ตามแนวเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอําเภอกงไกรลาศกับอําเภอเมืองสุโขทัย  
เป็นระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑๐๕๗  ท่ีจุดซ่ึงอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๕๗  บรรจบกับทางหลวงชนบท  
สท.  ๒๐๐๕  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๕๗  เป็นระยะ  
๑,๕๐๐  เมตร  วัดเสาหิน  และโรงเรียนวัดเสาหิน 

  ด้านตะวันออก จดทางหลวงชนบท  สท.  ๒๐๐๙  ฟากตะวันตก  โรงเรียน 
บ้านหนองมะเกลือ  และวัดประกาย 

  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒  ฟากตะวันออก  และ 
วัดเนินกระชาย   

  ท้ังนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ท่ีกําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน   
 ๔.๒ ด้านเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ  ซ่ึงเป็นเส้นตรงท่ีลากจาก 

เส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอําเภอกงไกรลาศกับอําเภอเมืองสุโขทัย  ท่ีจุดซ่ึงอยู่ห่างจากแบ่งเขตการปกครอง
ระหว่างอําเภอกงไกรลาศกับอําเภอเมืองสุโขทัย  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ตามแนวเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอําเภอกงไกรลาศกับอําเภอเมืองสุโขทัย  
เป็นระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑๐๕๗  ท่ีจุดซ่ึงอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๕๗  บรรจบกับทางหลวงชนบท  
สท.  ๒๐๐๕  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๕๗  เป็นระยะ  
๑,๕๐๐  เมตร   

  ด้านตะวันออก จดถนนสายบ้านไกรกลาง - บ้านหนองหลอด  ฟากตะวันตก  
และถนน  อบจ.  สท.  ๕๐๑๕  ฟากตะวันตก 



 
๕ 

  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝ่ังคลองเทโพ  ฝ่ังเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงหลวงชนบท  สท.  ๒๐๐๙  ฟากตะวันออก 
 ๔.๓ ด้านเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ  ซ่ึงเป็นเส้นตรงท่ีลากจาก 

เส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอําเภอกงไกรลาศกับอําเภอเมืองสุโขทัย  ท่ีจุดซ่ึงอยู่ห่างจากแบ่งเขตการปกครอง
ระหว่างอําเภอกงไกรลาศกับอําเภอเมืองสุโขทัย  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ตามแนวเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอําเภอกงไกรลาศกับอําเภอเมืองสุโขทัย  
เป็นระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑๐๕๗  ท่ีจุดซ่ึงอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๕๗  บรรจบกับทางหลวงชนบท  
สท.  ๒๐๐๕  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๕๗  เป็นระยะ  
๑,๕๐๐  เมตร 

  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๕๗  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนน  อบจ .  สท .  ๕๐๑๕  ฟากตะวันออก  และถนน 

สายบ้านไกรกลาง - บ้านหนองหลอด  ฟากตะวันออก 
  ท้ังนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๖.๒  ท่ีกําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  และบริเวณหมายเลข  ๙.๑  

ท่ีกําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน 
 ๔.๔ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๕๗  ฟากใต้  และท่ีทําการ

องค์การบริหารส่วนตําบลไกรนอก 
  ด้านตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก  ซ่ึงเป็นเส้นตรงท่ีลากจาก

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๕๗  ท่ีจุดซ่ึงอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๕๗  บรรจบกับ
ทางหลวงชนบท  สท.  ๒๐๐๕  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๕๗   
เป็นระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑๒  ท่ีจุดซ่ึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒  บรรจบกับทางหลวงชนบท  สท.  ๒๐๐๕   

  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนไม่ปรากฏช่ือ  ฟากตะวันออก  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตําบลไกรนอก  และทางหลวงชนบท  สท.  ๒๐๐๕  ฟากตะวันออก  โรงเรียนวัดคุ้งยาง  และวัดคุ้งยาง   
 ๔.๕ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมคลองเทโพ  ฝ่ังใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนน  อบจ.  สท.  ๕๐๑๕  ฟากตะวันตก  โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตําบลไกรกลาง  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๕๗  ฟากตะวันตก   
  ด้านใต้ จดถนน  อบจ.  สท.  ๕๐๑๑  ฟากเหนือ  โรงเรียนบ้านป่ามะม่วง  

และโรงเรียนวัดเต่าทอง 
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒  ฟากตะวันออก  โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตําบลป่าแฝก  และทางหลวงชนบท  สท.  ๒๐๐๙  ฟากตะวันออก   



 
๖ 

 ๔.๖ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๕๗  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงชนบท  สท.  ๒๐๐๕  ฟากตะวันตก  และถนนไม่ปรากฏชื่อ  

ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒  ฟากเหนือ  และเส้นตรง 

ท่ีลากถนนสิงหวัฒน์  ท่ีจุดซ่ึงเป็นระยะขนาน  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ค  เป็นเส้นตรง 
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๕๗  ท่ีจุดซ่ึงเป็นระยะขนาน  
๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ก  ๒   

  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   ๑๐๕๗  ฟากตะวันออก  
โรงเรียนวัดดอนสัก  (มิตรภาพ  ๒๓๑)  และวัดดอนสัก 

  ท้ังน้ี  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๖.๒  ท่ีกําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  บริเวณหมายเลข  ๗.๔  
และบริเวณหมายเลข  ๗.๙  ท่ีกําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก  และบริเวณหมายเลข  ๘.๕  หมายเลข  ๘.๖  
และหมายเลข  ๘.๑๑  ท่ีกําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน 

 ๔.๗ ด้านเหนือ จดถนน  อบจ.  สท.  ๕๐๑๑  ฟากใต้  วัดเต่าทอง  และวัดป่ามะม่วง 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๕๗  ฟากตะวันตก  และ 

วัดทุ่งเนินพะยอม 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ข  ฟากเหนือ  โรงเรียนวัดทุ่งเนินพยอม  โรงเรียน

วัดใหม่ไทยบํารุง  และวัดใหม่ไทยบํารุง 
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒  ฟากตะวันออก 
  ท้ังนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๘.๑๒  ท่ีกําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน 
 ๔.๘ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒  ฟากใต้  โรงเรียนวัดศรีเมือง  

และจุดตรวจสัตว์ - ซากสัตว์   
  ด้านตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก  ซ่ึงเป็นเส้นตั้งฉากกับ

ศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒  ท่ีจุดซ่ึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒  บรรจบกับทางหลวงชนบท  
สท.  ๒๐๐๕   

  ด้านใต้ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้  ซ่ึงเป็นเส้นขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒   

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝ่ังคลองเหมืองช้าง   
ฝ่ังตะวันออก 

 ๔.๙ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ข  ฟากใต้  และสถานีเคร่ืองส่งโทรทัศน์จังหวัดสุโขทัย  
บริษัท  อสมท  จํากัด  (มหาชน) 

  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ก  ๒   
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒  ฟากตะวันออก 
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 ๔.๑๐ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ข  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๕๗  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ก  ๒ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากตะวันออก 
 ๔.๑๑ ด้านเหนือ จดถนนสิงหวัฒน์  ฟากใต้  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒  

ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝ่ังคลองเหมืองช้าง  ฝ่ังตะวันตก 
  ด้านใต้ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้  ซ่ึงเป็นเส้นขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  

กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒  เส้นขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสิงหวัฒน์   
เส้นขนานระยะ  ๑,๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนนรานุกูลกิจ  และเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝ่ังแม่น้ํายม  
ฝ่ังเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดเส้นตรงท่ีต่อเป็นแนวเส้นตรงเดียวกันกับเส้นขนานระยะ  
๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๕๕  เส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลาง 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๕๕  และเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ค   

  ท้ังนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๗.๑๕  ท่ีกําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก  และบริเวณ
หมายเลข  ๘.๑๖  ท่ีกําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน 

 ๔.๑๒ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๘๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนนรานุกูลกิจ 
  ด้านใต้ จดทางหลวงชนบท  สท.  ๔๐๒๒  ฟากเหนือ   
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงท้องถิ่น  สท.ถ  ๑ - ๐๐๒๖  ฟากตะวันออก  และวัดขวาง  

(วัดใหม่หนองเงิน) 
๕. ท่ีดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๓  ท่ีกําหนดไว้เป็นสีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว  

ให้เป็นท่ีดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังต่อไปน้ี 
 ๕.๑ ด้านเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ  ซ่ึงเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครอง

ระหว่างอําเภอกงไกรลาศกับอําเภอเมืองสุโขทัย   
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒  ฟากตะวันตก  โรงเรียน 

บ้านข่อยสองนาง  ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตําบลป่าแฝก  และวัดอินทรีย์ศรีสังวร   
  ด้านใต้ จดถนนไม่ปรากฏช่ือ  ฟากเหนือ   
  ด้านตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก  ซ่ึงเป็นเส้นตรงท่ีลากจาก

ทางหลวงชนบท  สท.  ๔๐๒๒  ท่ีจุดซ่ึงอยู่ห่างจากทางหลวงชนบท  สท.  ๔๐๒๒  บรรจบกับทางหลวงท้องถิ่น  
สท.ถ  ๑ - ๐๐๒๖  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ตามแนวทางหลวงชนบท  สท.  ๔๐๒๒  เป็นระยะ  
๘๐๐  เมตร  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่าง
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อําเภอกงไกรลาศกับอําเภอเมืองสุโขทัย  ท่ีจุดซ่ึงอยู่ห่างจากเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอําเภอกงไกรลาศ
กับอําเภอเมืองสุโขทัย  จังหวัดสุโขทัย  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  
ตามแนวเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอําเภอกงไกรลาศกับอําเภอเมืองสุโขทัย  เป็นระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร 

 ๕.๒ ด้านเหนือ จดถนนไม่ปรากฏช่ือ  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒  ฟากตะวันตก  และท่ีทําการ

องค์การบริหารส่วนตําบลป่าแฝก 
  ด้านใต้ จดทางหลวงท้องถิ่น  สท.ถ  ๑ - ๐๐๒๖  ฟากเหนือ  โรงเรียน

บ้านหนองหญ้าปล้อง  โรงเรียนวัดสงฆาราม  วัดสงฆาราม  และทางหลวงชนบท  สท.  ๔๐๒๒  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก  ซ่ึงเป็นเส้นตรงท่ีลากจาก

ทางหลวงชนบท  สท.  ๔๐๒๒  ท่ีจุดซ่ึงอยู่ห่างจากทางหลวงชนบท  สท.  ๔๐๒๒  บรรจบกับทางหลวงท้องถิ่น  
สท.ถ  ๑ - ๐๐๒๖  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ตามแนวทางหลวงชนบท  สท.  ๔๐๒๒  เป็นระยะ  
๘๐๐  เมตร  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่าง
อําเภอกงไกรลาศกับอําเภอเมืองสุโขทัย  ท่ีจุดซ่ึงอยู่ห่างจากเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอําเภอกงไกรลาศ
กับอําเภอเมืองสุโขทัย  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้   
ตามแนวเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอําเภอกงไกรลาศกับอําเภอเมืองสุโขทัย  เป็นระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร 

 ๕.๓ ด้านเหนือ จดทางหลวงชนบท  สท.  ๔๐๒๒  ฟากใต้  และถนนสาย  ก  ๗  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดวัดกงไกรลาศ 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝ่ังแม่น้ํายม  ฝ่ังเหนือ  

และแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้  ซ่ึงเป็นเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท  สท.  ๔๐๒๒ 
  ด้านตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก  ซ่ึงเป็นเส้นตรงท่ีลากจาก

แนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้  ซ่ึงเป็นเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท  สท.  ๔๐๒๒  
เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับทางหลวงชนบท  สท.  ๔๐๒๒  ท่ีจุดซ่ึงอยู่ห่างจาก
ทางหลวงชนบท  สท.  ๔๐๒๒  บรรจบกับทางหลวงท้องถิ่น  สท.ถ  ๑ - ๐๐๒๖  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  
ตามแนวทางหลวงชนบท  สท.  ๔๐๒๒  เป็นระยะ  ๘๐๐  เมตร   

๖. ท่ีดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๓  ท่ีกําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  ให้เป็นท่ีดิน
ประเภทท่ีโล่งเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม  มีรายการดังต่อไปน้ี 

 ๖.๑ ท่ีดินบริเวณภายในเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝ่ังคลองเทโพ  ฝ่ังตะวันออก  
และฝ่ังตะวันตก 

 ๖.๒ ท่ีดินบริเวณภายในเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝ่ังคลองเหมืองช้าง  ฝ่ังตะวันออก  
และฝ่ังตะวันตก 

 ๖.๓ ท่ีดินบริเวณภายในเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝ่ังแม่น้ํายม  ฝ่ังเหนือ 
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๗. ท่ีดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๑๗  ท่ีกําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก  ให้เป็นท่ีดิน
ประเภทสถาบันการศึกษา  มีรายการดังต่อไปน้ี 

 ๗.๑ โรงเรียนวัดเสาหิน 
 ๗.๒ โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ 
 ๗.๓ โรงเรียนบ้านข่อยสองนาง 
 ๗.๔ โรงเรียนวัดโบสถ์ 
 ๗.๕ โรงเรียนวัดคุ้งยาง 
 ๗.๖ โรงเรียนบ้านป่ามะม่วง 
 ๗.๗ โรงเรียนวัดเต่าทอง 
 ๗.๘ โรงเรียนวัดดอนสัก  (มิตรภาพ  ๒๓๑) 
 ๗.๙ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 
 ๗.๑๐ โรงเรียนวัดใหม่ไทยบํารุง 
 ๗.๑๑ โรงเรียนวัดทุ่งเนินพยอม   
 ๗.๑๒ โรงเรียนวัดศรีเมือง 
 ๗.๑๓ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 
 ๗.๑๔ โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ 
 ๗.๑๕ โรงเรียนบ้านโพธ์ิหอม   
 ๗.๑๖ โรงเรียนวัดสงฆาราม 
 ๗.๑๗ โรงเรียนบ้านกง  (ราษฎร์อุทิศ) 
๘. ท่ีดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๑๙  ท่ีกําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน  ให้เป็นท่ีดิน

ประเภทสถาบันศาสนา  มีรายการดังต่อไปน้ี 
 ๘.๑ วัดเสาหิน 
 ๘.๒ วัดเนินกระชาย 
 ๘.๓ วัดประกาย 
 ๘.๔ วัดอินทรีย์ศรีสังวร 
 ๘.๕ วัดใหม่ไกรกลาง 
 ๘.๖ วัดโบสถ์ 
 ๘.๗ วัดคุ้งยาง 
 ๘.๘ วัดเต่าทอง 
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 ๘.๙ วัดป่ามะม่วง 
 ๘.๑๐ วัดดอนสัก 
 ๘.๑๑ วัดศรีเมือง 
 ๘.๑๒ วัดไพรงาม 
 ๘.๑๓ วัดใหม่ไทยบํารุง 
 ๘.๑๔ วัดทุ่งเนินพะยอม 
 ๘.๑๕ วัดขวาง  (วัดใหม่หนองเงิน) 
 ๘.๑๖ วัดโพธิ์หอม 
 ๘.๑๗ วัดบ้านกร่าง 
 ๘.๑๘ วัดสงฆาราม 
 ๘.๑๙ วัดกงไกรลาศ 
๙. ท่ีดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๑๔  ท่ีกําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน  ให้เป็นท่ีดิน

ประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  มีรายการดังต่อไปน้ี 
 ๙.๑ ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลไกรกลาง 
 ๙.๒ ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลไกรนอก 
 ๙.๓ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตําบลป่าแฝก 
 ๙.๔ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลป่าแฝก 
 ๙.๕ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลไกรกลาง 
 ๙.๖ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลไกรนอก 
 ๙.๗ ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลป่าแฝก 
 ๙.๘ จุดตรวจสัตว์ - ซากสัตว์   
 ๙.๙ สถานีเคร่ืองส่งโทรทัศน์จังหวัดสุโขทัย  บริษัท  อสมท  จํากัด  (มหาชน) 
 ๙.๑๐ โรงพยาบาลกงไกรลาศ 
 ๙.๑๑ ท่ีทําการไปรษณีย์กงไกรลาศ 
 ๙.๑๒ ท่ีว่าการอําเภอกงไกรลาศ  สํานักงานท่ีดินจังหวัดสุโขทัย  สาขากงไกรลาศ  สํานักงาน

เทศบาลตําบลกงไกรลาศ  และสถานีตํารวจภูธรกงไกรลาศ 
 ๙.๑๓ การประปาส่วนภูมิภาค  สถานีจ่ายน้ํากงไกรลาศ 
 ๙.๑๔ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลกง 





รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวง 
ใหใชบังคับผังเมอืงรวมชมุชนกงไกรลาศ  จังหวดัสุโขทัย 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง  แบงเปน  ๓  ขนาด  คือ 

๑. ถนนแบบ  ก  ขนาดเขตทาง  ๑๖.๐๐  เมตร  จํานวน  ๗  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ก  ๑  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  เริ่มตนจากถนนไมปรากฏชื่อ

(ถนนสาย  ข)  ที่บริเวณหางจากถนนไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ข)  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน  หมายเลข  ๑๒  

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ข)   

ระยะประมาณ  ๑,๒๗๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตและทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสายเดิม  

จนบรรจบกับทางหลวงแผนดิน  หมายเลข  ๑๒  ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๕๕  

บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒  

ระยะประมาณ  ๕๗๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๒  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๒  ที่บริเวณหางจากทางหลวงทองถิ่น  สท.ถ  ๑ - ๐๐๒๖  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๒  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒  ระยะประมาณ  

๒๘๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๘๓๐  เมตร  บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ  

(ถนนสาย  ก  ๑)  ที่บริเวณหางจากถนนไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๑)  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ  

(ถนนสาย  ก  ๑)  ระยะประมาณ  ๑,๐๙๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๙๑๐  เมตร  

จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๕๗  ท่ีบริเวณหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๕๗  

บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๐๕๗  ระยะประมาณ  ๖๐๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๓  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๐๕๕  ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๕๕  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๒  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๕๕  ระยะประมาณ  

๓๑๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๕๙๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ค   

ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ค  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต 

และทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาย  ค  ระยะประมาณ  ๙๑๐  เมตร 



 
๒ 

 ถนนสาย  ก  ๔  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  และถนนโครงการ  

กําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๑๐๕๕  ที่บริเวณถนน  อบจ.  สท.  ๕๐๑๔  

(ถนนสาย  ก  ๕)  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๕๕  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  

๑๑๐  เมตร  บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ  ที่บริเวณหางจากถนนไมปรากฏชื่อ  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๐๕๕  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๒๔๐  เมตร   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๕๖๐  เมตร  

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๖๐๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาย  ก  ๖  ที่บริเวณหางจาก

ถนนสาย  ก  ๖  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๕๕  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนว

ถนนสาย  ก  ๖  ระยะประมาณ  ๕๑๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๕๖๐  เมตร  

บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๕๑๐  เมตร  

จนบรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๗)  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ก  ๗  บรรจบกับถนนรานุกูลกิจ  

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย  ก  ๗  ระยะประมาณ  ๓๔๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๕  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนน  อบจ.  สท.  ๕๐๑๔  

เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๕๕  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับ

แนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก 

 ถนนสาย  ก  ๖  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนรานุกูลกิจ   

ที่บริเวณถนนรานุกูลกิจ  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๕๕  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  

ระยะประมาณ  ๕๑๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ก  ๔  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ก  ๔  บรรจบกับ

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๕๕  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนว 

ถนนสาย  ก  ๔  ระยะประมาณ  ๑,๒๗๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๗  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  และถนนโครงการ  

กําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงชนบท  สท.  ๔๐๒๒  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนไมปรากฏช่ือ  

จนสุดถนน  ระยะประมาณ  ๘๒๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ที่บริเวณหางจาก 

ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  บรรจบกับซอยนรานุกูลกิจ  ๑๖  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนว 

ถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ  ระยะประมาณ  ๒๙๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  

๑๒๐  เมตร  บรรจบกับถนนนรานุกูลกิจ  ท่ีบริเวณหางจากซอยนรานุกูลกิจ  ๑๖  บรรจบกับถนนนรานุกูลกิจ  

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนนรานุกูลกิจ  ระยะประมาณ  ๒๔๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  

ระยะประมาณ  ๒๑๐  เมตร  บรรจบกับซอยนรานุกูลกิจ  ๑๕/๓  ที่บริเวณหางจากซอยนรานุกูลกิจ  ๑๕/๓  

บรรจบกับซอยนรานุกูลกิจ  ๑๓  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวซอยนรานุกูลกิจ  ๑๕/๓  ระยะประมาณ  



 
๓ 

๑๙๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๔๘๐  เมตร  จนบรรจบทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๐๕๕  ท่ีบริเวณหางจากซอยนรานุกูลกิจ  ๑๓  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๕๕  

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๕๕  ระยะประมาณ  ๑๙๐  เมตร 

๒. ถนนแบบ  ข  ขนาดเขตทาง  ๒๐.๐๐  เมตร  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  

เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒  ที่บริเวณหางจากทางหลวงทองถิ่น  สท.ถ  ๑ - ๐๐๒๖  

บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๒  ระยะประมาณ  ๑,๕๓๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงใต

ตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๕๗  ท่ีบริเวณหางจากทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๐๕๗  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๕๗  ระยะประมาณ  ๑,๐๗๐  เมตร 

๓. ถนนแบบ  ค  ขนาดเขตทาง  ๓๐.๐๐  เมตร  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  

เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒  ท่ีบริเวณหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๕๗  บรรจบกับ  

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒  

ระยะประมาณ  ๗๙๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตและทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๙๑๐  เมตร  

บรรจบกับถนนสาย  ก  ๓  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ก  ๓  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๕๕   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสาย  ก  ๓  ระยะประมาณ  ๕๙๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  

ระยะประมาณ  ๕๘๐  เมตร  บรรจบกับถนน  อบจ.  สท.  ๕๐๑๔  (ถนนสาย  ก  ๕)  ที่บริเวณหางจาก

ถนน  อบจ.  สท.  ๕๐๑๔  (ถนนสาย  ก  ๕)  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๕๕  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนว  ถนน  อบจ.  สท.  ๕๐๑๔  (ถนนสาย  ก  ๕)  ระยะประมาณ  ๖๔๐  เมตร  

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๑,๓๒๐  เมตร  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๕๕   

ที่บริเวณหางจากถนนนรานุกูลกิจ  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๕๕  ไปทางทิศวันออกเฉียงใต

ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๕๕  ระยะประมาณ  ๔๘๐  เมตร 



หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๐๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่สมควรกําหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  
ในท้องที่ตําบลป่าแฝก  ตําบลไกรใน  ตําบลไกรกลาง  ตําบลไกรนอก  ตําบลกกแรต  ตําบลดงเดือย  ตําบลบ้านกร่าง  
และตําบลกง  อําเภอกงไกรลาศ  จังหวัดสุโขทัย  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมือง
และบริเวณที่ เ ก่ียวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง   
การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อม  ทั้งน้ี  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง  
และโดยที่มาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  บัญญัติว่า  การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระทําโดย
กฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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