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กฎกระทรวง 

ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดกําแพงเพชร 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  และ
มาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้  
ดงัต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  ในท้องที่จังหวัดกําแพงเพชร  ภายในแนวเขตตามแผนที่
ท้ายกฎกระทรวงน้ี  เว้นแต่พื้นที่ที่อยู่ในแนวเขตดังต่อไปนี้  ให้ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของที่ดินนั้น ๆ  
ตามท่ีมีกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือประกาศท่ีเก่ียวข้องกําหนดไว้  โดยไม่อยู่ในบังคับการใช้
ประโยชน์ที่ดินที่กําหนดในกฎระทรวงน้ี 

(๑) เขตพระราชฐาน 
(๒) พื้นที่ที่ได้ใช้หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ในราชการทหาร 
(๓) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย 
(๔) ท้องที่ที่มีการประกาศใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองหรือผังเมืองรวมชุมชน 
(๕) ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน  เฉพาะที่ดินที่เป็นของรัฐหรือที่รัฐจัดซื้อหรือเวนคืนจากเจ้าของที่ดิน

เพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิรูปที่ดิน 
ข้อ ๒ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง

ในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณท่ีเก่ียวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ 
ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อม 
ในบริเวณแนวเขตตามข้อ  ๑  ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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ข้อ ๓ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้
ประโยชน์ที่ดิน  โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับและ
สอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชน  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยมีสาระสําคัญดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ที่ดินในพื้นที่ชุมชนให้เป็นศูนย์กลางการบริการด้านต่าง ๆ   
ตามบทบาท  หน้าที่  และศักยภาพของแต่ละชุมชน 

(๒) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอและได้มาตรฐาน 
(๓) ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
(๔) ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณสถานให้เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ข้อ ๔ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม  ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้

ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท  และรายการประกอบแผนผงัท้ายกฎกระทรวงนี้ 
ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนก

ประเภทท้ายกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๑๗  ที่กําหนดไว้เป็นสีชมพู  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทชุมชน 
(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วง  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า 
(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๓๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๖  ที่กําหนดไว้เป็นสีขาวมีกรอบและ 

เส้นทแยงสีเขียว  ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 
(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕ .๑  ถึงหมายเลข  ๕ .๖  ที่ กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน 

มีเส้นทแยงสีขาว  ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ 
(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  และหมายเลข  ๖.๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําตาลอ่อน   

ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 
ข้อ ๖ ที่ดินประเภทชุมชน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  พาณิชยกรรม  

สถาบันการศึกษา  สถาบันศาสนา  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  สําหรับการใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารซึ่งไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคาร
ขนาดใหญ่ 
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ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวกท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(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) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๖) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
(๗) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๘) กําจัดมูลฝอย 
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ  ในอาคารที่อยู่ติดเขตโบราณสถานภายในระยะ  ๕๐  เมตร  

ให้มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๖  เมตร  และเกินกว่าระยะ  ๕๐  เมตร  จนถึงระยะ  ๑๐๐  เมตร   
ให้มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๙  เมตร  การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง 
ถึงพื้นดาดฟ้า  สําหรับอาคารทรงจั่วหรือป้ันหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

ที่ดินประเภทนี้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  เขตห้ามล่าสัตว์ป่า  และ 
เขตอุทยานแห่งชาติ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษาหรือบํารุงป่าไม้  สัตว์ป่า  
ต้นน้ํา  ลําธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ  ตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายเก่ียวกับการป่าไม้  
การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเท่านั้น 

ข้อ ๗ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม 
หรือเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม  คลังสินค้า  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  สําหรับ
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารซึ่งไม่ใช่อาคารสูง 
หรืออาคารขนาดใหญ่ 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้   
(๑) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๒) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
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(๓) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก 
(๔) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง

ตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๑๕  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๘ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม   
หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  การอยู่อาศัย  สถาบันการศึกษา  สถาบันศาสนา  สถาบันราชการ   
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้   
(๑) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวกท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๒) คลังน้ํามันตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย  เว้นแต่ที่ดิน

ในบริเวณหมายเลข  ๓.๙  และหมายเลข  ๓.๑๑   
(๓) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๖) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ  ในอาคารที่อยู่ติดเขตโบราณสถานภายในระยะ  ๕๐  เมตร  

ให้มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๖  เมตร  และเกินกว่าระยะ  ๕๐  เมตร  จนถึงระยะ  ๑๐๐  เมตร   
ให้มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๙  เมตร  การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง 
ถึงพื้นดาดฟ้า  สําหรับอาคารทรงจั่วหรือป้ันหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

ที่ดินประเภทนี้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  เขตห้ามล่าสัตว์ป่า  และ 
เขตอุทยานแห่งชาติ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษาหรือบํารุงป่าไม้  สัตว์ป่า  
ต้นน้ํา  ลําธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ  ตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายเก่ียวกับการป่าไม้  
การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเท่านั้น 

ข้อ ๙ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  สถาบันการศึกษา  สถาบันศาสนา  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ  และการอนุรักษ์และรักษาสภาพแวดล้อม  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น
ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารซึ่งไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 



หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

  

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวกท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย  เว้นแต่ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑ 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๘) การอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๙) กําจัดมูลฝอย  เว้นแต่ดําเนินการโดยรัฐ 
(๑๐) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ  เว้นแต่ดําเนินการโดยรัฐ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ  ในอาคารที่อยู่ติดเขตโบราณสถานภายในระยะ  ๕๐  เมตร  

ให้มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๖  เมตร  และเกินกว่าระยะ  ๕๐  เมตร  จนถึงระยะ  ๑๐๐  เมตร   
ให้มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๙  เมตร  การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง 
ถึงพื้นดาดฟ้า  สําหรับอาคารทรงจั่วหรือป้ันหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

ที่ดินประเภทนี้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  เขตห้ามล่าสัตว์ป่า  และ 
เขตอุทยานแห่งชาติ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษาหรือบํารุงป่าไม้  สัตว์ป่า  
ต้นน้ํา  ลําธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ  ตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายเก่ียวกับการป่าไม้  
การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเท่านั้น 

ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแล
รักษาหรือบํารุงป่าไม้  สัตว์ป่า  ต้นน้ํา  ลําธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ  ตามมติคณะรัฐมนตรีและ
กฎหมายเก่ียวกับการป่าไม้  การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติเท่านั้น 

ที่ดินประเภทน้ีซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อเกษตรกรรม  หรือการอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวที่มีขนาดพื้นที่อาคารไม่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร   
มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๖  เมตร  และมิใช่การจัดสรรที่ดิน  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น   



หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

  

การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า  สําหรับอาคารทรงจั่ว 
หรือป้ันหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

ที่ดินประเภทนี้ที่อ ยู่ ในเขตนิคมสร้างตนเองและนิคมสหกรณ์  ให้ ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ  พ.ศ.  ๒๕๑๑ 

ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อการอนุรักษ์โบราณสถาน  โบราณคดี  ประวัติศาสตร์ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  
ศิลปวัตถุ  และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น   

ที่ดินประเภทน้ีซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อการอยู่อาศัย  เกษตรกรรมหรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น  และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวกท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๒) เลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า 

ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 
(๓) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๔) การอยู่อาศัยประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๕) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
(๖) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรือหอพัก 
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ  ในอาคารที่อยู่ติดเขตโบราณสถานภายในระยะ  ๕๐  เมตร   

ให้มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๖  เมตร  และเกินกว่าระยะ  ๕๐  เมตร  จนถึงระยะ  ๑๐๐  เมตร   
ให้มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๙  เมตร  การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง 
ถึงพื้นดาดฟ้า  สําหรับอาคารทรงจั่วหรือป้ันหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

ข้อ ๑๒ ที่ดินในเขตโบราณสถาน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน  
โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

ข้อ ๑๓ ให้ผู้มีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการ 
ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๒  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 



ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ
๗  (๑) โรงงานสกัดน้ํามันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ ท่ีใช้สาร ๓

      ตัวทําละลายในการสกัด
 (๔) โรงงานทําน้ํามันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ให้บริสุทธิ์ ๓
      ท่ีใช้สารตัวทําละลายในการสกัด

๔๒  (๑) โรงงานทําเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมี ซ่ึงมิใช่ปุ๋ย ๓
 (๒) โรงงานเก็บรักษา ลําเลียง แยก คัดเลือก หรือแบ่งบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ์ ๓
      อันตราย ซ่ึงมิใช่ปุ๋ย

๔๓  (๑) โรงงานทําปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ (Pesticides) ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๓ เฉพาะ
ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยเคมีท่ีไม่มี
การใช้แอมโมเนียมไนเตรต
(Ammonium Nitrate) 
หรือโปรแตสเซียมคลอเรต
(Potassium Chlorate)
ให้ประกอบกิจการได้

 (๒) โรงงานเก็บรักษาหรือแบ่งบรรจุปุ๋ย หรือสารป้องกัน หรือกําจัดศัตรูพืช ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๓ เฉพาะ
      หรือสัตว์ (Pesticides) ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยเคมีท่ีไม่มี

การใช้แอมโมเนียมไนเตรต
(Ammonium Nitrate) 
หรือโปรแตสเซียมคลอเรต
(Potassium Chlorate)
ให้ประกอบกิจการได้

๔๔  โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห์ ๓
 ยางอีลาสโตเมอร์ พลาสติก หรือเส้นใยสังเคราะห์ซ่ึงมิใช่ใยแก้ว

๔๕  (๑) โรงงานทําสี (Paints) สําหรับใช้ทา พ่น หรือเคลือบ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๓ เฉพาะสีน้ํา
ให้ประกอบกิจการได้

 (๒) โรงงานทําน้ํามันชักเงา น้ํามันผสมสี หรือน้ํายาล้างสี ๓
 (๓) โรงงานทําเชลแล็ก แล็กเกอร์ หรือผลิตภัณฑ์สําหรับใช้ยาหรืออุด ๓

๔๘  (๔) โรงงานทําไม้ขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไม้เพลิง ๓
 (๖) โรงงานทําหมึกหรือคาร์บอนดํา ๓

ประเภทหรือชนิดของโรงงานท่ีห้ามประกอบกิจการ
ท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดกําแพงเพชร พ.ศ. ๒๕๖๐

 ท่ีดินประเภทชุมชน



ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ
๔๙  โรงงานกลั่นน้ํามันปิโตรเลียม ๓
๕๐  (๔) โรงงานผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมเข้าด้วยกัน หรือการผสมผลิตภัณฑ์ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๓ เฉพาะ

      จากปิโตรเลียมกับวัสดุอ่ืน แต่ไม่รวมถึงการผสมผลิตภัณฑ์จากก๊าซ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต
      ธรรมชาติกับวัสดุอ่ืน ให้ประกอบกิจการได้

๘๘  (๒) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานความร้อน เฉพาะโรงไฟฟ้า ๓
     ท่ีใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง โรงไฟฟ้าท่ีใช้เชื้อเพลิงชีวมวล โรงไฟฟ้า
     ท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง โรงไฟฟ้านิวเคลียร์

๘๙  โรงงานผลิตก๊าซ ซ่ึงมิใช่ก๊าซธรรมชาติ และโรงงานส่งหรือจําหน่ายก๊าซ ๓
 แต่ไม่รวมถึงโรงงานส่งหรือจําหน่ายก๊าซท่ีเป็นน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมาย
 ว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง

๙๑  (๒) โรงงานบรรจุก๊าซ แต่ไม่รวมถึงการบรรจุก๊าซท่ีเป็นน้ํามันเชื้อเพลิง ๓
      ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง

๙๙  โรงงานผลิต ซ่อมแซม หรือดัดแปลง เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ๓
 หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีมีอํานาจในการประหาร ทําลาย หรือทําให้หมดสมรรถภาพ
 ในทํานองเดียวกับเครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด และรวมถึง
 สิ่งประกอบของสิ่งดังกล่าว

๑๐๑  โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant) ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๓ เฉพาะ
โรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของ
ชุมชน ให้ประกอบกิจการได้

๑๐๕  โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการคัดแยกหรือฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ ๓
 ท่ีไม่ใช้แล้วท่ีมีลักษณะและคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไว้ในกฎกระทรวง
 ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน
 พ.ศ. ๒๕๓๕

ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ
๗ (๑) โรงงานสกัดน้ํามันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ ท่ีใช้สาร ๓

     ตัวทําละลายในการสกัด
(๔) โรงงานทําน้ํามันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ให้บริสุทธิ์ ๓
     ท่ีใช้สารตัวทําละลายในการสกัด

 ท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม

๒



ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ
๔๒  (๑) โรงงานทําเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมี ซ่ึงมิใช่ปุ๋ย ๓

 (๒) โรงงานเก็บรักษา ลําเลียง แยก คัดเลือก หรือแบ่งบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ์ ๓
      อันตราย ซ่ึงมิใช่ปุ๋ย

๔๕  (๑) โรงงานทําสี (Paints) สําหรับใช้ทา พ่น หรือเคลือบ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๓ เฉพาะสีน้ํา
ให้ประกอบกิจการได้

 (๒) โรงงานทําน้ํามันชักเงา น้ํามันผสมสี หรือน้ํายาล้างสี ๓
 (๓) โรงงานทําเชลแล็ก แล็กเกอร์ หรือผลิตภัณฑ์สําหรับใช้ยาหรืออุด ๓

๔๘  (๔) โรงงานทําไม้ขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไม้เพลิง ๓
 (๖) โรงงานทําหมึกหรือคาร์บอนดํา ๓

๔๙  โรงงานกลั่นน้ํามันปิโตรเลียม ๓
๕๐  (๔) โรงงานผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมเข้าด้วยกัน หรือการผสมผลิตภัณฑ์ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๓ เฉพาะ

      จากปิโตรเลียมกับวัสดุอ่ืน แต่ไม่รวมถึงการผสมผลิตภัณฑ์จากก๊าซ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต
      ธรรมชาติกับวัสดุอ่ืน ให้ประกอบกิจการได้

๙๙  โรงงานผลิต ซ่อมแซม หรือดัดแปลง เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ๓
 หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีมีอํานาจในการประหาร ทําลาย หรือทําให้หมดสมรรถภาพ
 ในทํานองเดียวกับเครื่องกระสุนปืน หรอืวัตถุระเบิด และรวมถึง
 สิ่งประกอบของสิ่งดังกล่าว

ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ
๗  (๑) โรงงานสกัดน้ํามันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ ท่ีใช้สาร ๓

      ตัวทําละลายในการสกัด
 (๔) โรงงานทําน้ํามันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ให้บริสุทธิ์ ๓
      ท่ีใช้สารตัวทําละลายในการสกัด

๔๒  (๑) โรงงานทําเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมี ซ่ึงมิใช่ปุ๋ย ๓
 (๒) โรงงานเก็บรักษา ลําเลียง แยก คัดเลือก หรือแบ่งบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ์ ๓
      อันตราย ซ่ึงมิใช่ปุ๋ย

๓

 ท่ีดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม



ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ
๔๓  (๑) โรงงานทําปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ (Pesticides) ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๓ เฉพาะ

ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยเคมีท่ีไม่มี
การใช้แอมโมเนียมไนเตรต
(Ammonium Nitrate) 
หรือโปรแตสเซียมคลอเรต
(Potassium Chlorate)
ให้ประกอบกิจการได้

 (๒) โรงงานเก็บรักษาหรือแบ่งบรรจุปุ๋ย หรือสารป้องกัน หรือกําจัดศัตรูพืช ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๓ เฉพาะ
      หรือสัตว์ (Pesticides) ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยเคมีท่ีไม่มี

การใช้แอมโมเนียมไนเตรต
(Ammonium Nitrate) 
หรือโปรแตสเซียมคลอเรต
(Potassium Chlorate)
ให้ประกอบกิจการได้

๔๔  โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห์ ๓
 ยางอีลาสโตเมอร์ พลาสติก หรือเส้นใยสังเคราะห์ซ่ึงมิใช่ใยแก้ว

๔๕  (๑) โรงงานทําสี (Paints) สําหรับใช้ทา พ่น หรือเคลือบ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๓ เฉพาะสีน้ํา
ให้ประกอบกิจการได้

 (๒) โรงงานทําน้ํามันชักเงา น้ํามันผสมสี หรือน้ํายาล้างสี ๓
 (๓) โรงงานทําเชลแล็ก แล็กเกอร์ หรือผลิตภัณฑ์สําหรับใช้ยาหรืออุด ๓

๔๘  (๔) โรงงานทําไม้ขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไม้เพลิง ๓
 (๖) โรงงานทําหมึกหรือคาร์บอนดํา ๓

๔๙  โรงงานกลั่นน้ํามันปิโตรเลียม ๓
๕๐  (๔) โรงงานผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมเข้าด้วยกัน หรือการผสมผลิตภัณฑ์ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๓ เฉพาะ

      จากปิโตรเลียมกับวัสดุอ่ืน แต่ไม่รวมถึงการผสมผลิตภัณฑ์จากก๊าซ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต
      ธรรมชาติกับวัสดุอ่ืน ให้ประกอบกิจการได้

๘๙  โรงงานผลิตก๊าซ ซ่ึงมิใช่ก๊าซธรรมชาติ และโรงงานส่งหรือจําหน่ายก๊าซ ๓
 แต่ไม่รวมถึงโรงงานส่งหรือจําหน่ายก๊าซท่ีเป็นน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมาย
 ว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง

๔



ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ
๙๑  (๒) โรงงานบรรจุก๊าซ แต่ไม่รวมถึงการบรรจุก๊าซท่ีเป็นน้ํามันเชื้อเพลิง ๓

      ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
๙๒  โรงงานห้องเย็นท่ีแอมโมเนียเป็นสารทําความเย็น ๑ ๒ และ ๓
๙๙  โรงงานผลิต ซ่อมแซม หรือดัดแปลง เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ๓

 หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีมีอํานาจในการประหาร ทําลาย หรือทําให้หมดสมรรถภาพ
 ในทํานองเดียวกับเครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด
 และรวมถึงสิ่งประกอบของสิ่งดังกล่าว

ลาํดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ
ทุกลําดับ  โรงงานทุกประเภทและชนิด ทุกจําพวก

หมายเหตุ       ลําดับท่ี   หมายถึง   ลําดับท่ีตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
      จําพวกท่ี  หมายถึง   จําพวกท่ีตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

๕

 ท่ีดินประเภทอนุรักษ์เพ่ือส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
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รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิตามท่ีไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมจังหวัดกาํแพงเพชร 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนท่ีดินตามท่ีไดจําแนกประเภท

ทายกฎกระทรวง  ตามที่ไดกําหนดไวในขอ  ๕  คือ 

๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๑๗  ท่ีกําหนดไวเปนสีชมพู  ใหเปนท่ีดิน

ประเภทชุมชน  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๑.๑ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลพรานกระตาย  ระหวางหลักเขตที่  ๑   

กับหลักเขตท่ี  ๒   

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลพรานกระตาย  ระหวางหลักเขตที่  ๒   

หลักเขตท่ี  ๓  หลักเขตที่  ๔  กับหลักเขตที่  ๕ 

  ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลพรานกระตาย  ระหวางหลักเขตที่  ๕   

หลักเขตท่ี  ๖  หลักเขตที่  ๗  หลักเขตที่  ๘  หลักเขตที่  ๙  กับหลักเขตที่  ๑๐   

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลพรานกระตาย  ระหวางหลักเขตที่  ๑๐  

กับหลักเขตท่ี  ๑   

 ๑.๒ ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  

ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ  ไปทาง 

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  เปนระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร 

  ดานตะวันออก จดแมน้ําปง  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  

ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ  ไปทาง

ทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  เปนระยะ  ๕๐๐  เมตร 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน) 

 ๑.๓ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลลานกระบือ  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑   

หลักเขตท่ี  ๒  กับหลักเขตที่  ๓ 



 

๒ 

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลลานกระบือ  ระหวางหลักเขตท่ี  ๓   

หลักเขตท่ี  ๔  กับหลักเขตที่  ๕ 

  ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลลานกระบือ  ระหวางหลักเขตท่ี  ๕   

กับหลักเขตท่ี  ๖   

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลลานกระบือ  ระหวางหลักเขตที่   ๖   

กับหลักเขตท่ี  ๑   

 ๑.๔ ดานเหนือ จด เสน ท่ี ลากตอจากแมน้ํ าป ง   ฝ ง ตะวั นออก  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับทางหลวงชนบท  กพ.  ๓๐๐๒  ฟากตะวันตก  ท่ีจุดซึ่งทางหลวงชนบท   

กพ.  ๓๐๐๒  บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ  ถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากใต  เสนตรงท่ีลากจากทางหลวงชนบท  

กพ.  ๓๐๐๒  ฟากตะวันออก  ไปทางทิศตะวันออกจนบรรจบกับเสนตั้งฉากระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับ 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ไปทางทิศตะวันออก  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  

ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๕   

(ตอนเล่ียงเมือง)  ไปทางทิศเหนือ  ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  เปนระยะ  ๗,๒๐๐  เมตร 

    ดานตะวันออก จดเสนตรงท่ีลากจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑   

ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๕  (ตอนเล่ียงเมือง)  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๐๑  ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  เปนระยะ  ๗,๒๐๐  เมตร  

ไปทางทิศตะวันออก  จนบรรจบกับเสนตรงท่ีลากจากเสนตั้งฉาก  เปนระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  เสนตั้งฉาก  

๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๕  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๑๕  (ตอนเล่ียงเมือง)  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๕  ไปทางทิศตะวันออก 

ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๕  เปนระยะ  ๒,๕๐๐  เมตร   

  ดานใต จดเสนตรงที่ตอจากเสนตั้งฉากระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๕  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๕  บรรจบกับ 

ทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธนิ)  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๕   

เปนระยะ  ๒,๕๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)   

ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๑๑๕  (ตอนเล่ียงเมือง)  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑   

(ถนนพหลโยธิน)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)   

เปนระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร  บรรจบกับเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)   



 

๓ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  เสนตั้งฉากระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  

(ถนนพหลโยธิน)  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  บรรจบกับคลองแมคลอ  

ไปทางทิศเหนือ  ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  เปนระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  

 ไปทางทิศตะวันออก  จนบรรจบกับแมน้ําปง  ฝงตะวันออก  และแมน้ําปง  ฝงตะวันออก 

 ๑.๕ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลไทรงาม  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑  กับ 

หลักเขตท่ี  ๒   

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลไทรงาม  ระหวางหลักเขตท่ี  ๒  กับ 

หลักเขตท่ี  ๓   

  ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลไทรงาม  ระหวางหลักเขตท่ี  ๓  หลักเขตท่ี  ๔  

กับหลักเขตท่ี  ๕   

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลไทรงาม  ระหวางหลักเขตท่ี  ๕  หลักเขตท่ี  ๖  

กับหลักเขตท่ี  ๑   

 ๑.๖ ดานเหนือ   จดเขตเทศบาลตําบลคลองแมลาย  ระหวางหลักเขตที่  ๑   

หลักเขตท่ี  ๒  กับหลักเขตที่  ๓ 

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลคลองแมลาย  ระหวางหลักเขตที่  ๓   

กับหลักเขตท่ี  ๔   

  ดานใต   จดเขตเทศบาลตําบลคลองแมลาย  ระหวางหลักเขตที่  ๔   

หลักเขตท่ี  ๕  กับหลักเขตที่  ๖   

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลคลองแมลาย  ระหวางหลักเขตที่  ๖   

หลักเขตท่ี  ๗  หลักเขตที่  ๘  กับหลักเขตที่  ๑ 

 ๑.๗ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตาํบลปากดง  ระหวางหลักเขตที่  ๒  กับหลักเขตที่  ๓ 

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตาํบลปากดง  ระหวางหลักเขตที่  ๓  กับหลักเขตที่  ๔   

  ดานใต   จดเขตเทศบาลตาํบลปากดง  ระหวางหลักเขตที่  ๔  กับหลักเขตท่ี  ๑   

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตาํบลปากดง  ระหวางหลักเขตที่  ๑  กับหลักเขตท่ี  ๒ 



 

๔ 

 ๑.๘ ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงชนบท  กพ.  ๔๐๐๔  ท่ีจุดซึ่งอยูหาง

จากทางหลวงชนบท  กพ.  ๔๐๐๔  บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทาง

หลวงชนบท  กพ.  ๔๐๐๔  เปนระยะ  ๕๐๐  เมตร 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  

กพ.  ๔๐๐๔ 

  ดานใต จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงชนบท  กพ.  ๔๐๐๔  ท่ีจุดซึ่งอยูหาง

จากทางหลวงชนบท  กพ.  ๔๐๐๔  บรรจบกับทางหลวงชนบท  กพ.  ๔๐๒๕  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  

ตามแนวทางหลวงชนบท  กพ.  ๔๐๐๔  เปนระยะ  ๕๐๐  เมตร 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  

กพ.  ๔๐๐๔   

 ๑.๙ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลทาพุทรา  ระหวางหลักเขตที่  ๑  กับ 

หลักเขตท่ี  ๒ 

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลทาพุทรา  ระหวางหลักเขตที่  ๒  กับ 

หลักเขตท่ี  ๓ 

  ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลทาพุทรา  ระหวางหลักเขตที่  ๓  กับ 

หลักเขตท่ี  ๔    

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลทาพุทรา  ระหวางหลักเขตที่  ๔  กับ 

หลักเขตท่ี  ๑   

 ๑.๑๐ ดานเหนือ จดคลองขลุง  ฝงใต  คลองโพรง  ฝงตะวันออก  เสนตรงท่ีลากจาก

จุดซึ่งคลองขลุงบรรจบกับคลองโพรง  ไปทางทิศเหนือตามแนวคลองโพรง  เปนระยะ  ๑,๗๐๐  เมตร   

จนบรรจบกับเสนตั้งฉากระยะ  ๖๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘๔  ที่จุดซึ่งอยูหาง

จากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘๔  บรรจบกับถนนทามะเขือ  ซอย  ๑๔  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘๔  เปนระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  และเสนตั้งฉากระยะ  ๖๐๐  เมตร  

กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘๔  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘๔  

บรรจบกับถนนทามะเขือ  ซอย  ๑๔  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘๔  

เปนระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร 



 

๕ 

  ดานตะวันออก  จดเสนตรงที่ลากจากเสนตั้งฉากระยะ  ๖๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘๔  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๐๘๔  บรรจบกับถนนทามะเขือ  ซอย  ๑๔  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวง

แผนดินหมายเลข  ๑๐๘๔  เปนระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวนัออกเฉยีงใต  จนบรรจบกับทางหลวงชนบท  

กพ.  ๔๐๐๔  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท  กพ.  ๔๐๐๔  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘๔  

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงชนบท  กพ.  ๔๐๐๔  เปนระยะ  ๑,๖๐๐  เมตร  เสนตั้งฉาก

ระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  กพ.  ๔๐๐๔  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท  กพ.  ๔๐๐๔  

บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘๔  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงชนบท  

กพ.  ๔๐๐๔  เปนระยะ  ๑,๖๐๐  เมตร  และเสนตรงที่ลากจากเสนตั้งฉากระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง

ทางหลวงชนบท  กพ.  ๔๐๐๔  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท  กพ.  ๔๐๐๔  บรรจบกบัทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๐๘๔  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงชนบท  กพ.  ๔๐๐๔  เปนระยะ  

๑,๖๐๐  เมตร  ไปทางทิศใต  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘๔  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจาก 

ทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๑๐๘๔  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗๕  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต

ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘๔  เปนระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร   

  ดานใต จดเสนตั้งฉากระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๐๘๔  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘๔  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๐๗๕  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘๔  เปนระยะ  

๒,๐๐๐  เมตร  เสนตรงที่ลากจากจุดซึ่งอยูบนเสนตั้งฉากระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๐๘๔  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘๔  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๐๗๕  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘๔  เปนระยะ  

๒,๐๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตจนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  

ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗๕  

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  เปนระยะ  ๒,๕๐๐  เมตร

และเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗๕  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต

ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  เปนระยะ  ๒,๕๐๐  เมตร 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน) 



 

๖ 

 ๑.๑๑ ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๑๗  ที่จุดซึ่งอยูหาง

จากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๑๗  บรรจบกับถนนสายบานคลองน้ําไหล - บานแมสอด  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๑๗  เปนระยะ  ๑,๙๐๐  เมตร 

  ตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวง

แผนดินหมายเลข  ๑๑๑๗   

  ดานใต จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๑๗  ที่จุดซึ่งอยูหาง

จากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๑๗  บรรจบกับถนนสายบานคลองน้ําไหล – บานแมสอด  ไปทาง 

ทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๑๗  เปนระยะ  ๑,๗๐๐  เมตร 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๑๑๗  เสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสายบานคลองน้ําไหล – บานแมสอด  

เสนขนานระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๑๗  และเสนขนานระยะ  

๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสายบานคลองน้ําไหล – บานแมสอด 

 ๑.๑๒ ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗๔  ที่จุดซึ่งอยูหาง

จากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗๔  บรรจบกับทางหลวงชนบท  กพ.  ๔๐๑๓  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗๔  เปนระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๐๗๔ 

  ดานใต จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗๔  ที่จุดซึ่งอยูหาง

จากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗๔  บรรจบกับทางหลวงชนบท  กพ.  ๔๐๑๓  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต

ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗๔  เปนระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๐๗๔ 

 ๑.๑๓ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๓๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๒๔๒  และถนน  อบจ.  กพ.  ๑๐๔๖  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน) 



 

๗ 

  ดานใต จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  

ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๔๒  

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  เปนระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)   

 ๑.๑๔ ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๑๗  ที่จุดซึ่งอยูหาง

จากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๑๗  บรรจบกับถนนสายบานคลองลาน –  น้ําตกคลองลาน  ไปทาง 

ทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๑๗  เปนระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๑๑๗  เสนขนานระยะ  ๗๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗๒   

และเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗๒  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗๒  

บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๑๗  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๐๗๒  เปนระยะ  ๑,๙๐๐  เมตร 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๐๗๒  และเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสายบานคลองลาน – น้ําตกคลองลาน 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๑๑๗ 

 ๑.๑๕ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๖๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๒๔๒ 

  ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๔๒  ที่จุดซึ่งอยูหาง

จากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๔๒  บรรจบกับถนนเขาที่วาการอําเภอปางศิลาทอง  ดานตะวันออก 

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๔๒  เปนระยะ  ๒๐๐  เมตร 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๖๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๒๔๒   

  ดานตะวันตก จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๔๒  ที่จุดซึ่งอยูหาง

จากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๔๒  บรรจบกับถนนเขาที่วาการอําเภอปางศิลาทอง  ดานตะวันออก 

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๔๒  เปนระยะ  ๔,๑๐๐  เมตร 



 

๘ 

 ๑.๑๖ เขตผังเมืองรวมชุมชนขาณุวรลักษบุรี  จังหวัดกําแพงเพชร  ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับ

ผังเมืองรวมชุมชนขาณุวรลักษบุรี  จังหวัดกําแพงเพชร  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 ๑.๑๗ เขตผังเมืองรวมชุมชนสลกบาตร  จังหวัดกําแพงเพชร  ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับ

ผังเมืองรวมชุมชนสลกบาตร  จังหวัดกําแพงเพชร  พ.ศ.  ๒๕๕๘   

๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๓  ท่ีกําหนดไวเปนสีมวง  ใหเปนที่ดิน

ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๒.๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๐๘๔ 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๖๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนไมปรากฏชื่อ 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘๔  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๖๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนไมปรากฏชื่อ 

 ๒.๒ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนไมปรากฏช่ือ 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๐๘๔ 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๔,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง  ถนนไมปรากฏช่ือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘๔  ฟากตะวันออก 

 ๒.๓ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๔,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนน  อบจ.  กพ.  ๑๐๔๖   

  ดานตะวันออก จดแมน้ําปง  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  และถนน  อบจ.  กพ.  ๑๐๔๖  

ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันออก 

๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๓๕  ที่กําหนดไวเปนสีเขียว  ใหเปนท่ีดิน

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๓.๑ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดกําแพงเพชรกับจังหวัดตาก 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางจังหวัดกําแพงเพชรกับจังหวัดสุโขทัย 



 

๙ 

  ดานใต จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ   ปาเขาเขียว  ปาเขาสวาง 

และปาคลองหวยทราย 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดกําแพงเพชรกับจังหวัดตาก 

 ๓.๒ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดกําแพงเพชรกับจังหวัดสุโขทัย   

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๓๑  ฟากตะวันตก   

  ดานใต จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ   ปาเขาเขียว  ปาเขาสวาง 

และปาคลองหวยทราย   

  ดานตะวันตก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ   ปาเขาเขียว  ปาเขาสวาง 

และปาคลองหวยทราย  และแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวาง 

จังหวัดกําแพงเพชรกับจังหวัดสุโขทัย   

 ๓.๓ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดกําแพงเพชรกับจังหวัดสุโขทัย 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ฟากตะวันตก   

  ดานใต จดแนวเขตพ้ืนท่ีโครงการทอทองแดง  กรมชลประทาน   

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๓๑  ฟากตะวันออก   

และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเขาเขียว  ปาเขาสวาง  และปาคลองหวยทราย 

 ๓.๔ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดกําแพงเพชรกับจังหวัดตาก 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเขาเขียว  ปาเขาสวาง  และ 

ปาคลองหวยทราย 

  ดานใต จดเสนตั้งฉากระยะ  ๑ ,๐๐๐  เมตร  กับทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๐๑  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๑๕  (ตอนเล่ียงเมือง)  ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  เปนระยะ  

๗,๒๐๐  เมตร   



 

๑๐ 

  ดานตะวันตก จดแมน้ําปง  ฝงตะวันออก  แนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  

ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดกําแพงเพชรกับจังหวัดตาก  และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  

ปาแมระกา 

 ๓.๕ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๓๑  ฟากตะวันตก   

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๓๑  ฟากตะวันตก   

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ฟากเหนือ  เขตเทศบาล

ตําบลพรานกระตาย  ระหวางหลักเขตท่ี  ๓  หลักเขตที่   ๒  หลักเขตที่   ๑  กับหลักเขตท่ี  ๑๐   

และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๓๒  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเขาเขียว  ปาเขาสวาง  และ 

ปาคลองหวยทราย   

 ๓.๖ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดกําแพงเพชรกับจังหวัดสุโขทัย 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตพ้ืนที่โครงการทอทองแดง  กรมชลประทาน 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖๕  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดแนวเขตพ้ืนท่ีโครงการทอทองแดง  กรมชลประทาน 

 ๓.๗ ดานเหนือ จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเขาเขียว  ปาเขาสวาง  และ 

ปาคลองหวยทราย  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๓๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลพรานกระตาย  ระหวางหลักเขตที่  ๑   

หลักเขตท่ี  ๑๐  กับหลักเขตที่  ๙  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จด เสน ท่ี ลากตอจากแมน้ํ าป ง   ฝ ง ตะวั นออก  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับทางหลวงชนบท  กพ.  ๓๐๐๒  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งทางหลวง

ชนบท  กพ.  ๓๐๐๒  บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ  ถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากใต  เสนตรงที่ลากจากทางหลวง 

ชนบท  กพ.  ๓๐๐๒  ฟากตะวันออก  ไปทางทิศตะวันออกจนบรรจบกับเสนตั้งฉากระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  

กับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ไปทางทิศตะวันออก  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  

ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๕   

(ตอนเล่ียงเมือง)  ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  เปนระยะ  ๗,๒๐๐  เมตร 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเขาเขียว  ปาเขาสวาง  และ 

ปาคลองหวยทราย 



 

๑๑ 

 ๓.๘ ดานเหนือ จดแมน้ําปง  ฝงใต  เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  

(ถนนพหลโยธิน)  ที่จุดซึ่งหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  บรรจบกับถนนไมปรากฏช่ือ  

ไปทางทิศตะวันตกเฉยีงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธนิ)  เปนระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร  

เสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)   

และเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนว 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  เปนระยะ  ๕๐๐  เมตร 

  ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  

(ถนนพหลโยธิน)  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ตัดกับคลองแมคลอ  

ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  เปนระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร   

ไปทางทิศตะวันออก  จนบรรจบกับแมน้ําปง  ฝงตะวันออก  และเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน) 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๑๖  ฟากเหนือ 

  ตะวันตก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาคลองวังเจา  และปาคลองสวนหมาก  

แนวเขตรักษาพันธุสัตวปา  เขาสนามเพรียง  และแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางจังหวัดกําแพงเพชรกับจังหวัดตาก   

 ๓.๙ ดานเหนือ จดแนวเขตพ้ืนท่ีโครงการทอทองแดง  กรมชลประทาน 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางจังหวัดกําแพงเพชรกับจังหวัดพิษณุโลก   

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖๕  ฟากตะวันตก  และ 

เขตเทศบาลตําบลลานกระบือ  ระหวางหลักเขตท่ี  ๓  หลักเขตที่  ๒  หลักเขตที่  ๑  กับหลักเขตที่  ๖ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตพ้ืนท่ีโครงการทอทองแดง  กรมชลประทาน 

 ๓.๑๐ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดแนวเขตพ้ืนท่ีโครงการทอทองแดง  กรมชลประทาน 

  ดานใต จดเสนตรงที่ลากจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ที่จุดซึ่ง

อยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  

ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  เปนระยะ  ๗,๒๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออก   



 

๑๒ 

จนบรรจบกบัเสนตรงที่ลากจากเสนตั้งฉากระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๕  

ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธนิ)  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๕  

ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๕  เปนระยะ  ๒,๕๐๐  เมตร   

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ฟากตะวันออก  และ 

เขตเทศบาลตําบลพรานกระตาย  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑๐  หลักเขตที่  ๙  หลักเขตที่  ๘  หลักเขตที่  ๗   

หลักเขตท่ี  ๖  หลักเขตที่  ๕  หลักเขตที่  ๔  กับหลักเขตที่  ๓   

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว 

 ๓.๑๑ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางจังหวัดกําแพงเพชรกับจังหวัดพิษณุโลก   

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางจังหวัดกําแพงเพชรกับจังหวัดพิษณุโลก  และแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก   

ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดกําแพงเพชรกับจังหวัดพิจิตร   

  ดานใต จดแนวเขตพ้ืนท่ีโครงการทอทองแดง  กรมชลประทาน 

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลลานกระบือ  ระหวางหลักเขตท่ี  ๔   

กับหลักเขตท่ี  ๓  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖๕  ฟากตะวันออก 

 ๓.๑๒ ดานเหนือ จดแนวเขตพ้ืนที่โครงการทอทองแดง  กรมชลประทาน  และ 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๕  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางจังหวัดกําแพงเพชรกับจังหวัดพิจิตร 

  ดานใต จดแนวเขตพ้ืนท่ีโครงการวังบัว  กรมชลประทาน  และทางหลวง 

ชนบท  กพ.  ๓๐๐๖  ฟากตะวันออก 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตพ้ืนท่ีโครงการวังบัว  กรมชลประทาน   

 ๓.๑๓ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๕  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดถนนไปบรรจบทา งหลว งแผ นดิ นหมาย เลข   ๑๑๕   

ตอนกําแพงเพชร – สามงาม  สาย  ๑  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดแนวเขตพ้ืนท่ีโครงการวังบัว  กรมชลประทาน   

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๘๐  ฟากตะวันออก   

และแนวเขตพ้ืนท่ีโครงการวังบัว  กรมชลประทาน 



 

๑๓ 

 ๓.๑๔ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๑๖  ฟากใต  แนวเขต 

ปาสงวนแหงชาติ  ปาคลองวังเจา  และปาคลองสวนหมาก  และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาคลองสวนหมาก

และปาคลองขลุง 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  

(ถนนพหลโยธิน)  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันตก  และเขตเทศบาล 

ตําบลคลองแมลาย  ระหวางหลักเขตที่  ๓  หลักเขตที่  ๒  หลักเขตที่  ๑  กับหลักเขตที่  ๘ 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๑๗  ฟากเหนือและฟากตะวันตก  

แนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาคลองสวนหมากและปาคลองขลุง  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๓๙  

ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาคลองวังเจา  และปาคลองสวนหมาก 

 ๓.๑๕ ดานเหนือ   จดเสนตรงที่ตอจากเสนตั้งฉากระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๕  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๕  บรรจบกับทางหลวง

แผนดินหมายเลข  ๑๑๕  (ตอนเล่ียงเมือง)  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๕  

เปนระยะ  ๒,๕๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตจนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  

ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธนิ)  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๕  

(ถนนเล่ียงเมือง)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)   

เปนระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร   

  ดานตะวันออก จดแนวเขตพ้ืนท่ีโครงการวังบัว  กรมชลประทาน   

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๘๔  และเสนขนานระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนไมปรากฏชื่อ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘๔  ฟากตะวันออก  เสนขนาน

ระยะ  ๖๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนไมปรากฏชื่อ  เสนขนานระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘๔  และเสนขนานระยะ  ๖๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนไมปรากฏชื่อ   

 ๓.๑๖ ดานเหนือ จดเสนตรงที่ตอจากเสนตั้งฉากระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๕  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๕  บรรจบกับทางหลวง

แผนดินหมายเลข  ๑๑๕  (ตอนเล่ียงเมือง)  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๕  

เปนระยะ  ๒,๕๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉยีงใตจนบรรจบกบัทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  



 

๑๔ 

ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธนิ)  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๕  

(ถนนเล่ียงเมือง)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  

เปนระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร   

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘๔  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗๖  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแมน้ําปง  ฝงตะวันออก 

 ๓.๑๗ ดานเหนือ จดเสนตรงที่ตอจากเสนตั้งฉากระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๕  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๕  บรรจบกับทางหลวง

แผนดินหมายเลข  ๑๑๕  (ตอนเล่ียงเมือง)  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๕  

เปนระยะ  ๒,๕๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉยีงใตจนบรรจบกบัทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  

ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธนิ)  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๕  

(ถนนเล่ียงเมือง)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  

เปนระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร   

  ดานตะวันออก จดแมน้ําปง  ฝงตะวันตก   

  ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลทาพุทรา  ระหวางหลักเขตที่  ๒  กับ 

หลักเขตท่ี  ๑ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันออก  

เขตเทศบาลตําบลปากดง  ระหวางหลักเขตที่  ๔  หลักเขตท่ี  ๓  หลักเขตท่ี  ๒  กับหลักเขตที่  ๑  แนวเขต

ปาสงวนแหงชาติ  ปาไตรตรึงษ  และเขตเทศบาลตําบลคลองแมลาย  ระหวางหลักเขตท่ี  ๕  หลักเขตที่  ๔  

หลักเขตท่ี  ๓  กับหลักเขตที่  ๒ 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๖.๒  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําตาลออน 

 ๓.๑๘ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๑๗  ฟากใต  และเขตเทศบาล

ตําบลคลองแมลาย  ระหวางหลักเขตที่  ๑  หลักเขตที่  ๘  หลักเขตที่  ๗  หลักเขตที่  ๖  หลักเขตที่  ๕  

กับหลักเขตท่ี  ๔ 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันตก  

แนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาไตรตรึงษ  เขตเทศบาลตําบลปากดง  ระหวางหลักเขตที่  ๑  หลักเขตที่  ๔  

กับหลักเขตที่  ๓  เขตเทศบาลตําบลทาพุทรา  ระหวางหลักเขตท่ี  ๒  หลักเขตที่  ๑  หลักเขตที่  ๔   



 

๑๕ 

กับหลักเขตท่ี  ๓  คลองขลุง  ฝงเหนือ  แนวเขตพ้ืนท่ีโครงการวังไทร  กรมชลประทาน  เสนขนานระยะ  

๕๐๐  เมตร  กับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  และเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  

บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗๕  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  เปนระยะ  ๒,๕๐๐  เมตร 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๓๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๒๔๒  แนวเขตพ้ืนที่โครงการวังยาง  กรมชลประทาน  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๔๒  

ฟากเหนือ  เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๔๒  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๒๔๒  บรรจบกับถนนเขาที่วาการอําเภอปางศิลาทอง  ดานตะวนัออก  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๔๒  เปนระยะ  ๒๐๐  เมตร  เสนขนานระยะ  ๖๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๔๒  เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๔๒   

ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๔๒  บรรจบกับถนนเขาที่วาการอําเภอปางศิลาทอง   

ดานตะวันออก  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๔๒  เปนระยะ  

๔,๑๐๐  เมตร  และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาคลองขลุง  และปาคลองแมวงก 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗๒  ฟากตะวันออก  เสนตั้งฉาก

กับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗๒  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๑๐๗๒  บรรจบกับ

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๑๗  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗๒  

เปนระยะ  ๑,๙๐๐  เมตร  เสนขนานระยะ  ๗๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๑๐๗๒  

เสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๑๗  เสนตั้งฉากกับ 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๑๗  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๑๗  บรรจบกับ 

ถนนสายบานคลองลาน – น้ําตกคลองลาน  ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๑๗  

เปนระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๑๗  ฟากตะวันออก  เสนตั้งฉากกับทางหลวง

แผนดินหมายเลข  ๑๑๑๗  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๑๗  บรรจบกับถนน 

สายบานคลองน้ําไหล – บานแมสอด  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๑๗  

เปนระยะ  ๑,๗๐๐  เมตร  เสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๑๗  

และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาคลองสวนหมากและปาคลองขลุง 



 

๑๖ 

 ๓.๑๙ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๔,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนไมปรากฏช่ือ  

และเสนขนานระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘๔ 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตพ้ืนท่ีโครงการวังบัว  กรมชลประทาน 

  ดานใต จดทางหลวงชนบท  กพ.  ๔๐๐๔  ฟากตะวันตก  เสนตรง   

ที่ลากจากศูนยกลางทางหลวงชนบท  กพ.  ๔๐๐๔  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท  กพ.  ๔๐๐๔  

บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘๔  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงชนบท  

กพ.  ๔๐๐๔  เปนระยะ  ๑,๖๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนจดเสนตั้งฉากระยะ  ๖๐๐  เมตร  

บรรจบกับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘๔  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘๔  

บรรจบกับถนนทามะเขือ  ซอย  ๑๔  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘๔  

เปนระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร   

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘๔  ฟากตะวันออก 

 ๓.๒๐ ดานเหนือ จดแนวเขตพ้ืนท่ีโครงการวังบัว  กรมชลประทาน 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางจังหวัดกําแพงเพชรกับจังหวัดพิจิตร  และแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก   

ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดกําแพงเพชรกับจังหวัดนครสวรรค   

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗๔  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗๔  ฟากตะวันออก  เสนตั้งฉาก

ระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗๔  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๐๗๔  บรรจบกับทางหลวงชนบท  กพ.  ๔๐๑๓  ไปทางทิศตะวนัตกเฉยีงใตตามแนวทางหลวง

แผนดินหมายเลข  ๑๐๗๔  เปนระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร  เสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗๔  และเสนตั้งฉากระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๗๔  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗๔  บรรจบกับทางหลวงชนบท  

กพ.  ๔๐๑๓  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗๔  เปนระยะ  

๑,๕๐๐  เมตร   

 ๓.๒๑ ดานเหนือ จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาคลองสวนหมาก  และปาคลองขลุง 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย 

บานคลองน้ําไหล – บานแมสอด  เสนขนานระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 



 

๑๗ 

หมายเลข  ๑๑๑๗  เสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสายบานคลองน้ําไหล – บานแมสอด   

เสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๑๗  เสนตั้งฉากกับ 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๑๗  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๑๗  บรรจบกับ

ถนนสายบานคลองน้ําไหล – บานแมสอด  ไปทางทิศตะวนัตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๑๑๑๗  

เปนระยะ  ๑,๗๐๐  เมตร  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๑๗  ฟากตะวันตก  เสนตั้งฉากกับทางหลวง

แผนดินหมายเลข  ๑๑๑๗  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๑๗  บรรจบกับถนน 

สายบานคลองลาน – น้ําตกคลองลาน  ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๑๗   

เปนระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร  เสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๑๗   

และเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับถนนสายบานคลองลาน – น้ําตกคลองลาน 

  ดานใต จดแนวเขตอุทยานแหงชาติคลองลาน 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตอุทยานแหงชาติคลองลาน  และปาสงวนแหงชาติ   

ปาคลองสวนหมากและปาคลองขลุง 

 ๓.๒๒ ดานเหนือ จดทางหลวงชนบท  กพ.  ๔๐๐๔  ฟากตะวันออก  และแนวเขต

พ้ืนที่โครงการวังบัว  กรมชลประทาน 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๘๐  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗๔  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตพ้ืนท่ีโครงการหนองขวัญ  กรมชลประทาน  ทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๘๔  ฟากตะวันออก  และเสนตรงที่ลากจากศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘๔  

ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘๔  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗๕   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘๔  เปนระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร   

จนจดกับเสนตั้งฉากระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  กพ.  ๔๐๐๔  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจาก 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘๔  บรรจบกับทางหลวงชนบท  กพ.  ๔๐๐๔  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตามแนวทางหลวงชนบท  กพ.  ๔๐๐๔  เปนระยะ  ๑,๖๐๐  เมตร 

 ๓.๒๓ ดานเหนือ จดแนวเขตพ้ืนท่ีโครงการวังบัว  กรมชลประทาน 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗๔  ฟากตะวันตก  เสนตั้งฉาก

ระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗๔  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวง

แผนดินหมายเลข  ๑๐๗๔  บรรจบกับทางหลวงชนบท  กพ.  ๑๐๔๓  ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวง



 

๑๘ 

แผนดินหมายเลข  ๑๐๗๔  เปนระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร  เสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗๔  และเสนตั้งฉากระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๐๗๔  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗๔  บรรจบกับทางหลวงชนบท  

กพ.  ๑๐๔๓  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗๔  เปนระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร   

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗๔  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๘๐  ฟากตะวันออก 

 ๓.๒๔ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗๖  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘๔  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนตั้งฉากระยะ  ๖๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๐๘๔  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘๔  บรรจบกับถนนทามะเขือ  ซอย  ๑๔  

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘๔  เปนระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร   

และเสนตรงท่ีลากจากเสนตั้งฉากดังกลาวไปทางทิศใต  จนจดกับคลองโพรง  ท่ีจุดซึ่งคลองขลุงบรรจบกับคลองโพรง 

ไปทางทิศเหนือตามแนวคลองโพรง  เปนระยะ  ๑,๗๐๐  เมตร 

  ดานตะวันตก จดแมน้ําปง  ฝงตะวันออก 

 ๓.๒๕ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลทาพุทรา  ระหวางหลักเขตที่  ๔  กับ 

หลักเขตท่ี  ๓ 

  ดานตะวันออก จดแมน้ําปง  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนตรงท่ีลากจากเสนตั้งฉากระยะ  ๖๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘๔  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘๔  บรรจบกับ  

ถนนทามะเขือ  ซอย  ๑๔  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘๔   

เปนระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  ไปทางทิศใตจนบรรจบกับคลองโพรง  ที่จุดซึ่งอยูหางจากคลองขลุงบรรจบกับ 

คลองโพรง  ไปทางทิศเหนือตามแนวคลองโพรง  เปนระยะ  ๑,๗๐๐  เมตร  คลองโพรง  ฝงตะวันออก  

และคลองขลุง  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันออก 

 ๓.๒๖ ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๐๘๔  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘๔  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๐๗๕  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘๔  เปนระยะ  

๒,๐๐๐  เมตร   



 

๑๙ 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘๔  ฟากตะวันตก  และ 

แนวเขตพ้ืนที่โครงการหนองขวัญ  กรมชลประทาน 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมชุมชนขาณุวรลักษบุรี  จังหวัดกําแพงเพชร  

ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนขาณุวรลักษบุรี  จังหวัดกําแพงเพชร  พ.ศ.  ๒๕๕๖   

  ดานตะวันตก จดแมน้ําปง  ฝงตะวันออก  

 ๓.๒๗ ดานเหนือ จดเสนตรงที่ลากจากศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  

(ถนนพหลโยธิน)  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  บรรจบกับทางหลวง

แผนดินหมายเลข  ๑๐๗๕  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  เปนระยะ  

๒,๕๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนอื  จนบรรจบกับเสนตัง้ฉากระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘๔  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘๔  บรรจบกับ

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗๕  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘๔  

เปนระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร 

  ดานตะวันออก จดแมน้ําปง  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๔,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนน  อบจ.  

กพ.  ๑๐๔๖   

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันออก 

 ๓.๒๘ ดานเหนือ จดถนน  อบจ.  กพ.  ๑๐๔๖  ฟากใต  และถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดแมน้ําปง  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมชุมชนขาณุวรลักษบุรี  จังหวัดกําแพงเพชร  

ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนขาณุวรลักษบุรี  จังหวัดกําแพงเพชร  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ทางหลวง 

แผนดินหมายเลข  ๑๐๗๔  ฟากเหนือ  และแนวเขตผังเมืองรวมชุมชนสลกบาตร  จังหวัดกําแพงเพชร  

ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนสลกบาตร  จังหวัดกําแพงเพชร  พ.ศ.  ๒๕๕๘   

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันออก  

เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  บรรจบกับทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๑๒๔๒  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต

ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  เปนระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร  และเสนขนานระยะ  

๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)   



 

๒๐ 

 ๓.๒๙ ดานเหนือ จดแนวเขตพ้ืนท่ีโครงการหนองขวัญ  กรมชลประทาน 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตพ้ืนท่ีโครงการหนองขวัญ  กรมชลประทาน 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมชุมชนขาณุวรลักษบุรี  จังหวัดกําแพงเพชร  

ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนขาณุวรลักษบุรี  จังหวัดกําแพงเพชร  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘๔  ฟากตะวันออก 

 ๓.๓๐ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗๔  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางจังหวัดกําแพงเพชรกับจังหวัดนครสวรรค 

  ดานใต จดแนวเขตพ้ืนท่ีโครงการหนองขวัญ  กรมชลประทาน 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗๔  ฟากตะวันออก 

 ๓.๓๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๐๗๒  เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗๒  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๐๗๒  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๑๗  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนว 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗๒  เปนระยะ  ๑,๙๐๐  เมตร  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗๒  

ฟากใต  และฟากตะวันตก 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาคลองขลุง  และปาคลองแมวงก 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางจังหวัดกําแพงเพชรกับจังหวัดนครสวรรค   

  ดานตะวันตก จดแนวเขตอุทยานแหงชาติแมวงก  และทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๑๑๗  ฟากตะวันออก 

 ๓.๓๒ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๔๒  ฟากใต  เสนตั้งฉากกับ

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๔๒  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๔๒  บรรจบกับ

ถนนเขาท่ีวาการอําเภอปางศิลาทอง  ดานตะวันออก  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๒๔๒  เปนระยะ  ๔,๑๐๐  เมตร  เสนขนานระยะ  ๖๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๒๔๒  เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๔๒  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๒๔๒  บรรจบกับถนนเขาที่วาการอําเภอปางศิลาทอง  ดานตะวนัออก  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๔๒  เปนระยะ  ๒๐๐  เมตร  และแนวเขตพ้ืนท่ีโครงการฝายหินชะโงก   

(วังหามแห)  กรมชลประทาน 



 

๒๑ 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันตก  

และแนวเขตผังเมืองรวมชุมชนสลกบาตร  จังหวัดกําแพงเพชร  ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม

ชุมชนสลกบาตร  จังหวัดกําแพงเพชร  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๑๒  ฟากเหนือ  ทางหลวง

แผนดินหมายเลข  ๑๐๗๒  ฟากตะวันตก  และแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดกําแพงเพชรกับจังหวัดนครสวรรค 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาคลองขลุง  และปาคลองแมวงก 

 ๓.๓๓ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมชุมชนขาณุวรลักษบุรี  จังหวัดกําแพงเพชร  

ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนขาณุวรลักษบุรี  จังหวัดกําแพงเพชร  พ.ศ.  ๒๕๕๖  และแนวเขต 

พ้ืนที่โครงการหนองขวัญ  กรมชลประทาน 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตพ้ืนท่ีโครงการหนองขวัญ  กรมชลประทาน   

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางจังหวัดกําแพงเพชรกับจังหวัดนครสวรรค   

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘๔  ฟากตะวันออก   

และแนวเขตผังเมืองรวมชุมชนขาณุวรลักษบุรี  จังหวัดกําแพงเพชร  ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม

ชุมชนขาณุวรลักษบุรี  จังหวัดกําแพงเพชร  พ.ศ.  ๒๕๕๖   

 ๓.๓๔ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมชุมชนขาณุวรลักษบุรี  จังหวัดกําแพงเพชร  

ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนขาณุวรลักษบุรี  จังหวัดกําแพงเพชร  พ.ศ.  ๒๕๕๖  และ 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘๔  ฟากตะวันตก 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางจังหวัดกําแพงเพชรกับจังหวัดนครสวรรค   

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันออก  

และแนวเขตผังเมืองรวมชุมชนสลกบาตร  จังหวัดกําแพงเพชร  ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม

ชุมชนสลกบาตร  จังหวัดกําแพงเพชร  พ.ศ.  ๒๕๕๘   

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗๔  ฟากตะวันออก 



 

๒๒ 

 ๓.๓๕ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๑๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมชุมชนสลกบาตร  จังหวัดกําแพงเพชร 

ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนสลกบาตร  จังหวัดกําแพงเพชร  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และทางหลวง

แผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางจังหวัดกําแพงเพชรกับจังหวัดนครสวรรค 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗๒  ฟากตะวันออก   

๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๖  ที่กําหนดไวเปนสีขาวมีกรอบและ 

เสนทแยงสีเขียว  ใหเปนท่ีดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการตอไปนี้ 

 ๔.๑ พ้ืนที่โครงการทอทองแดง  กรมชลประทาน  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๖.๑   

ที่กําหนดไวเปนสีน้ําตาลออน 

 ๔.๒  พ้ืนท่ีโครงการวังบัว  กรมชลประทาน  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑.๘  ท่ีกําหนดไว

เปนสีชมพู 

 ๔.๓ พ้ืนที่โครงการวังไทร  กรมชลประทาน 

 ๔.๔ พ้ืนที่โครงการวังยาง  กรมชลประทาน 

 ๔.๕ พ้ืนที่โครงการหนองขวัญ  กรมชลประทาน 

 ๔.๖ พ้ืนที่โครงการฝายหินชะโงก  (วังหามแห)  กรมชลประทาน 

๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๖  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว  

ใหเปนท่ีดินประเภทอนุรักษปาไม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๕.๑ ปาสงวนแหงชาติ  ปาเขาเขียว  ปาเขาสวาง  และปาคลองหวยทราย 

 ๕.๒ ปาสงวนแหงชาติ  ปาแมระกา 

 ๕.๓ ปาสงวนแหงชาติ  ปาคลองวังเจา  และปาคลองสวนหมาก  อุทยานแหงชาติคลองวังเจา  

และเขตรักษาพันธุสัตวปา  ปาเขาสนามเพรียง 

 ๕.๔ ปาสงวนแหงชาติ  ปาคลองสวนหมากและปาคลองขลุง  และอุทยานแหงชาติคลองลาน 

 ๕.๕ ปาสงวนแหงชาติ  ปาไตรตรึงษ   

 ๕.๖ ปาสงวนแหงชาติ  ปาคลองขลุง  และปาคลองแมวงก  และอุทยานแหงชาติแมวงก 

๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  และหมายเลข  ๖.๒  ท่ีกําหนดไวเปนสีน้ําตาลออน  ใหเปนที่ดิน

ประเภทอนุรักษเพ่ือสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๖.๑ เมืองบางพาน   

 ๖.๒ เมืองไตรตรึงษ 



หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่สมควรกําหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม   
ในท้องที่จังหวัดกําแพงเพชร  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เก่ียวข้อง
หรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค   
บริการสาธารณะและสภาพแวดล้อม  ทั้งน้ี  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง  และโดยที่มาตรา  ๒๖  
วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  
(ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  บัญญัติว่า  การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระทําโดยกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้ 
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