
 
กฎกระทรวง 

ให้ใช้บังคับผังเมอืงรวมชมุชนคลองแม่ลาย  จงัหวัดก าแพงเพชร 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบญัญตัิการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  
และมาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  ในท้องที่ต าบลคลองแม่ลาย  ต าบลอ่างทอง  และต าบลวังทอง  
อ าเภอเมืองก าแพงเพชร  จังหวัดก าแพงเพชร  ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๒ การวางและจัดท าผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนา  และการด ารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ 
ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะและสภาพแวดล้อม 
ในบริเวณแนวเขตตามข้อ  ๑  ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ข้อ ๓ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีนโยบายและมาตรการเพ่ือจัดระบบการใช้ประโยชน์
ที่ดิน  โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับและสอดคล้องกับ
การขยายตัวของชุมชนในอนาคต  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยมีสาระส าคัญ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดเตรียมระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับชุมชนในอนาคต 
(๒) ก าหนดแนวทางการพัฒนาและควบคุมการขยายตัวของชุมชนให้อยู่ภายในพ้ืนที่ 

ที่เหมาะสม 
(๓) ส่งเสริมภาคการเกษตรโดยพัฒนาระบบการผลิตและระบบตลาด  เพ่ือให้เศรษฐกิจ 

ภาคการเกษตรของชุมชนเกิดความเข้มแข็ง 
(๔) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์และแหล่งน้ าธรรมชาติ   และรักษาและปกป้องพ้ืนที่

เกษตรกรรมชั้นดี 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



ข้อ ๔ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม   ให้ เป็นไปตามแผนผังก าหนด 
การใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ าแนกประเภท  แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง  และรายการ
ประกอบแผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ าแนกประเภท
ท้ายกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๙  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเหลือง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 

(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๖  ที่ก าหนดไว้เป็นสีส้ม  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง 

(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  และหมายเลข  ๓.๒  ที่ก าหนดไว้เป็นสีแดง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก 

(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๑๒  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  และหมายเลข  ๕.๒  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  ให้เป็น
ที่ดินประเภทท่ีโล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ 

(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๒๑  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก   
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา   

(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๓๙  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน  ให้เป็น
ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา 

(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๑๔  ที่ก าหนดไว้เป็นสีน้ าเงิน  ให้เป็น
ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ข้อ ๖ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย   
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ ามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ ามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจ าหน่าย 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม 
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมหรือประกอบอุตสาหกรรมประเภทอาคารสูง 

หรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๙) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรือหอพัก 

(๑๐) ก าจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
(๑๑) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ให้มีที่ว่าง 

ตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๕  เมตร 
การใช้ประโยชน์ที่ดินในระยะ  ๕๐  เมตร  จากแนวเขตโบราณสถาน  ให้ด าเนินการ 

หรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน  ๖  เมตร  และในระยะเกินกว่า  ๕๐  เมตร  ถึงระยะ  
๑๐๐  เมตร  จากแนวเขตโบราณสถาน  ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการไดใ้นอาคารที่มีความสูงไมเ่กนิ  
๙  เมตร  การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า  ส าหรับอาคารทรงจั่ว
หรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

ข้อ ๗ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย  
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพือ่กิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ ามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ ามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจ าหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน   
(๖) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) การประกอบพาณิชยกรรมหรือประกอบอุตสาหกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคาร 

ขนาดใหญ่ 
(๘) ก าจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
(๙) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ให้มีที่ว่าง 

ตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๕  เมตร 
การใช้ประโยชน์ที่ดินในระยะ  ๕๐  เมตร  จากแนวเขตโบราณสถาน  ให้ด าเนินการหรือ

ประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน  ๖  เมตร  และในระยะเกินกว่า  ๕๐  เมตร  ถึงระยะ  
๑๐๐  เมตร  จากแนวเขตโบราณสถาน  ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการไดใ้นอาคารที่มีความสูงไมเ่กนิ  
๙  เมตร  การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า  ส าหรับอาคารทรงจั่ว
หรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

ข้อ ๘ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพ่ือพาณิชยกรรม  การอยู่อาศัย  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  
ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ ามัน  สถานที่เก็บรักษาน้ ามัน  ลักษณะที่สาม  สถานีบริการน้ ามันประเภท  ก  

สถานีบริการน้ ามันประเภท  ข  สถานีบริการน้ ามันประเภท  ค  ลักษณะที่สอง  สถานีบริการน้ ามัน
ประเภท  จ  ลักษณะที่สอง  และสถานีบริการน้ ามันประเภท  ฉ  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม 
น้ ามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจ าหน่าย 

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ    
สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ   สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภท 
โรงเก็บ  และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน   

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



(๖) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) ก าจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
(๘) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ให้มีที่ว่าง 

ตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๕  เมตร 
การใช้ประโยชน์ที่ดินในระยะ  ๕๐  เมตร  จากแนวเขตโบราณสถาน  ให้ด าเนินการ 

หรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน  ๖  เมตร  และในระยะเกินกว่า  ๕๐  เมตร  ถึงระยะ  
๑๐๐  เมตร  จากแนวเขตโบราณสถาน  ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการไดใ้นอาคารที่มีความสูงไมเ่กนิ  
๙  เมตร  การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า  ส าหรับอาคารทรงจั่ว
หรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

ข้อ ๙ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่   
ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ ามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ ามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจ าหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

(๔) เลี้ยงสุกรเพื่อการค้าในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  หมายเลข  ๔.๔  และหมายเลข  ๔.๕ 
(๕) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม  เว้นแต่โรงแรมประเภท  ๑  ให้ด าเนินการ 

หรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพื้นที่ทั้งหมดรวมกันไม่เกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร 
(๖) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม   
(๘) จัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย 
(๙) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 

(๑๐) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถวหรือตึกแถว 
(๑๑) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรือหอพัก   

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



ที่ดินประเภทนี้ในเขตปฏิรูปที่ดิน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
ตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมเท่านั้น 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ให้มีที่ว่าง 
ตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๕  เมตร 

การใช้ประโยชน์ที่ดินในระยะ  ๕๐  เมตร  จากแนวเขตโบราณสถาน  ให้ด าเนินการหรือ
ประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน  ๖  เมตร  และในระยะเกินกว่า  ๕๐  เมตร  ถึงระยะ  
๑๐๐  เมตร  จากแนวเขตโบราณสถาน  ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการไดใ้นอาคารที่มีความสูงไมเ่กนิ  
๙  เมตร  การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า  ส าหรับอาคารทรงจั่ว
หรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเฉพาะที่ดิน 
ซึ่งเป็นของรัฐ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น   

ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพ่ือนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  การอยู่อาศัย  
เกษตรกรรม  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น  และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการตามที่ก าหนด  
ดังต่อไปนี้ 

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

(๒) จัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย 
(๓) การอยูอ่าศัยประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๔) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
(๕) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรือหอพัก   
ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษา

หรือบ ารุงป่าไม้  สัตว์ป่า  ต้นน้ า  ล าธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ  ตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้  
การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า   และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ   หรือ 
มติคณะรัฐมนตรีเท่านั้น 

ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  การอยู่อาศัย  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น  และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย 

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



(๒) การอยู่อาศัยที่มีความสูงของอาคารเกิน   ๖  เมตร  และขนาดพ้ืนที่อาคารเกิน   
๒๐๐  ตารางเมตร 

(๓) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
(๔) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรือหอพัก   
ที่ดินประเภทนี้ในเขตนิคมสหกรณ์หรือนิคมสร้างตนเอง  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพด้วย 
การใช้ประโยชน์ที่ดินในระยะ  ๕๐  เมตร  จากแนวเขตโบราณสถาน  ให้ด าเนินการหรือ

ประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน  ๖  เมตร  และในระยะเกินกว่า  ๕๐  เมตร  ถึงระยะ  
๑๐๐  เมตร  จากแนวเขตโบราณสถาน  ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการไดใ้นอาคารที่มีความสูงไมเ่กนิ  
๙  เมตร  การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า  ส าหรับอาคารทรงจั่ว
หรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการศึกษาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการศาสนาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศาสนา  การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ให้ใช้ประโยชน์
ท่ีดินเพ่ือกิจการของรัฐ  กิจการเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์
เท่านั้น 

ข้อ ๑๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งทา้ยกฎกระทรวงนี้  
ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย  ก  ๑  ถนนสาย  ก  ๓  ถนนสาย  ก  ๔  และถนนสาย  ข  
ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  นอกจากกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) การสร้างถนนหรือเกี่ยวข้องกับถนน  และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 (ข) การสร้างรั้วหรือก าแพง 
 (ค) เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน   ๙  เมตร  

หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 
(๒) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย  ก  ๒  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอื่น  นอกจากกิจการ

ตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) การสร้างถนนหรือเกี่ยวข้องกับถนน  และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 (ข) การสร้างรั้วหรือก าแพง 

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



 (ค) เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๙  เมตร  
หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 

 (ง) การอยู่อาศัยที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๙  เมตร  หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 
 (จ) การอยู่อาศัยที่ไม่ใช่ห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
 (ฉ) การอยู่อาศัยที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดิน 
ข้อ ๑๖ ให้ผู้มีหน้าที่และอ านาจในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการ 

ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 
 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  15  พฤศจกิายน  พ.ศ.  ๒๕๖2 
พลเอก  อนุพงษ ์ เผ่าจนิดา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การตม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช ได ได

(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช ได ได

(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง หรือคลังสินคา ได

(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กลวยไม หรือถั่วงอก ได ได ได ได

(๙) การรอน ลาง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม ได ได ได

(๑๑) การฟกไขโดยใชตูอบ ได

๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับหิน กรวด ทราย หรือดินสําหรับใชในการกอสราง 

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๔) การดูดทราย  ได

๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวซึ่งมิใชสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การฆาสัตว ได

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

  โดยฉับพลันหรือเหือดแหง

(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว มันสัตว หนังสัตว หรือสารที่สกัดจากไขสัตว ได ได

  หรือกระดูกสัตว

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

    ที่อยูอาศัย     

หนาแนนนอย
ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัย

หนาแนนปานกลาง

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

บัญชีทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนคลองแมลาย จังหวัดกําแพงเพชร

พ.ศ. ๒๕๖๒



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๖) การลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตว ได ได

(๗) การทําผลิตภัณฑจากไขเพื่อใชประกอบเปนอาหาร เชน ไขเค็ม ไขเยี่ยวมา ไขผง ได ได ได

  ไขเหลวเยือกแข็ง หรือไขเหลวแชเย็น

๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม และบรรจุในภาชนะที่ผนึก ได ได ได ได ได

  และอากาศเขาไมได

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

  หรือเหือดแหง

๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การสี ฝด หรือขัดขาว ได ได ได

(๓) การปนหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได ได ได

(๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได ได ได ได

(๖) การปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชใหเปนเสน แวน หรือแทง ได ได ได ได

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแปง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําขนมปงหรือขนมเคก ได ได ได ได ได ได ได

(๒) การทําขนมปงกรอบหรือขนมอบแหง ได ได ได ได ได ได ได

 (๓) การทําผลิตภัณฑอาหารจากแปงเปนเสน เม็ด หรือชิ้น ได ได ได ได ได ได ได

ที่อยูอาศัย

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

    ที่อยูอาศัย     

หนาแนนนอย
ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

หนาแนนปานกลาง

๒



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากออย บีช หญาหวาน หรือพืชอื่นที่ใหความหวาน

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําน้ําเชื่อม ได ได ได ได ได

(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของตนมะพราว ตนตาลโตนด หรือพืชอื่น ๆ ซึ่งมิใชออย ได ได

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําใบชาแหงหรือใบชาผง ได ได ได ได

(๓) การทําโกโกผงหรือขนมจากโกโก ได ได ได ได

(๔) การทําช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือขนมจากช็อกโกเลต ได ได ได ได

(๕) การทําเกกฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ ได ได ได ได ได ได

(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไมอัดเม็ด ได ได ได ได ได ได

(๗) การเชื่อมหรือแชอิ่มผลไมหรือเปลือกผลไม หรือการเคลือบผลไมหรือเปลือกผลไมดวยน้ําตาล ได ได ได ได ได ได

(๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม (Nuts) หรือการเคลือบถั่วหรือเมล็ดผลไม (Nuts) ได ได ได ได ได

 ดวยน้ําตาล กาแฟ โกโก หรือช็อกโกเลต

(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟ ได ได ได ได ได

(๑๑) การทําไอศกรีม ได ได ได ได ได

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๖) การทําน้ํามันสลัด ได ได ได ได ได

(๗) การบดหรือปนเครื่องเทศ ได ได ได ได ได

(๘) การทําพริกปน พริกไทยปน หรือเครื่องแกง ได ได ได ได ได

ที่อยูอาศัย

หนาแนนปานกลาง

    ที่อยูอาศัย     

หนาแนนนอย
ชนบทและเกษตรกรรม

๓

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด หรือยอยน้ําแข็ง ได ได

๑๗ โรงงานผลิตเอทิลแอลกอฮอลซึ่งมิใชเอทิลแอลกอฮอลที่ผลิตจากกากซัลไฟตในการทําเยื่อกระดาษ ได

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล น้ําอัดลม หรือน้ําแร

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําน้ําดื่ม ได ได ได ได ได

(๒) การทําเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล ได ได ได

(๔) การทําน้ําแร ได ได ได ได ได

๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาขาย แห หรืออวน อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 

ดังตอไปนี้

(๑) การผลิตเชือก ได ได ได

(๒) การผลิต ประกอบ หรือซอมแซมตาขาย แห หรืออวน และรวมถึงชิ้นสวนหรืออุปกรณ ได ได ได

  ของผลิตภัณฑดังกลาว

๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแตงกายซึ่งมิใชรองเทา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 

ดังตอไปนี้

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

  ถุงเทาจากผา หนังสัตว ขนสัตว หรือวัสดุอื่น

(๒) การทําหมวก ได ได ได ได ได ได

๓๓ โรงงานผลิตรองเทาหรือชิ้นสวนของรองเทาซึ่งมิไดทําจากไม ยางอบแข็ง ยางอัดเขารูป ได ได ได

หรือพลาสติกอัดเขารูป

ที่อยูอาศัย

๔

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

    ที่อยูอาศัย     

หนาแนนนอย

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

หนาแนนปานกลาง



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะรอง หรือการแปรรูปไมดวยวิธีอื่นที่คลายคลึงกัน ได

(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหนาตาง บานหนาตาง บานประตู หรือสวนประกอบ ได

  ที่ทําดวยไมของอาคาร

(๔) การทําฝอยไม การบด ปน หรือยอยไม ได

๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใชจากไมไผ หวาย ฟาง ออ กก หรือผักตบชวา ได ได

๓๗ โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากไม แกว ยาง หรืออโลหะอื่น ได

ซึ่งมิใชเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากพลาสติกอัดเขารูป และรวมถึง

ชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ

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

๕๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากปโตรเลียม ถานหิน หรือลิกไนต

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๔) การผสมผลิตภัณฑจากปโตรเลียมเขาดวยกัน หรือการผสมผลิตภัณฑจากปโตรเลียม ได

  กับวัสดุอื่น แตไมรวมถึงการผสมผลิตภัณฑจากกาซธรรมชาติกับวัสดุอื่น

๕๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๓) การผสมซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอรอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเขาดวยกัน ได

  หรือการผสมซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอรอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

  เขากับวัสดุอื่น

ที่อยูอาศัย

หนาแนนปานกลาง

๕

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

    ที่อยูอาศัย     

หนาแนนนอย
ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑอโลหะ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําผลิตภัณฑคอนกรีต ผลิตภัณฑคอนกรีตผสม ผลิตภัณฑยิปซัม หรือผลิตภัณฑปูนปลาสเตอร ได ได

(๓) การทําผลิตภัณฑจากหิน ได ได ได

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะสําหรับใชในการกอสรางหรือติดตั้ง

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๒) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางอาคาร ได ได ได

๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องยนต เครื่องกังหัน และรวมถึงสวนประกอบ ได ได ได

หรืออุปกรณของเครื่องยนตหรือเครื่องกังหันดังกลาว

๖๖ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรสําหรับใชในการกสิกรรม ได ได ได ได ได

หรือการเลี้ยงสัตว และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องจักรดังกลาว

๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักร หรือผลิตภัณฑที่ระบุไวในลําดับที่ ๗๐ ได ได ได ได ได

เฉพาะที่ใชไฟฟา เครื่องยนตไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟา หมอแปลงแรงไฟฟา เครื่องสับหรือ

บังคับไฟฟา เครื่องใชสําหรับแผงไฟฟา เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟา เครื่องสงหรือจําหนายไฟฟา

เครื่องสําหรับใชบังคับไฟฟา หรือเครื่องเชื่อมไฟฟา

๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมลอเลื่อนที่ขับเคลื่อนดวยแรงคน ได ได ได ได ได

หรือสัตวซึ่งมิใชจักรยาน และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณี

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

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

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

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

ที่อยูอาศัย

หนาแนนปานกลาง

๖

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

    ที่อยูอาศัย     

หนาแนนนอย
ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเลน เครื่องมือ หรือเครื่องใชที่มิไดระบุไวในลําดับอื่น

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

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

  กลองสูบยาหรือกลองบุหรี่ กนกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก เฉพาะการผลิตสินคาพื้นเมืองหรือของชํารวย

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

  แมพิมพลายฉลุ (Stencils)

๘๘ โรงงานผลิตพลังงานไฟฟา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย ยกเวนที่ติดตั้งบนหลังคา ดาดฟา ได

  หรือสวนหนึ่งสวนใดบนอาคารซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือใชสอยได โดยมีขนาดกําลัง

  การผลิตติดตั้งสูงสุดรวมกันของแผงเซลลแสงอาทิตยไมเกิน ๑,๐๐๐ กิโลวัตต

(๒) การผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานความรอน เฉพาะโรงไฟฟาที่ใชเชื้อเพลิงชีวมวล ได

(๓) การผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานน้ํา ยกเวนการผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานน้ํา ได

  จากเขื่อนหรือจากอางเก็บน้ํา ขนาดกําลังการผลิตไมเกิน ๑๕ เมกะวัตต การผลิตพลังงานไฟฟา

  จากพลังงานน้ําแบบสูบกลับ การผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานน้ําทายเขื่อน การผลิตพลังงาน

  ไฟฟาจากพลังงานน้ําจากฝาย และการผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานน้ําจากคลองสงน้ํา

๙๐ โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําใหบริสุทธิ์ หรือจําหนายน้ําไปยังอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม ได ได

๙๓ โรงงานซอมรองเทาหรือเครื่องหนัง ได ได

๙๔ โรงงานซอมเครื่องมือไฟฟาหรือเครื่องใชไฟฟาสําหรับใชในบานหรือใชประจําตัว ได ได

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต รถพวง จักรยานสามลอ

จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของยานดังกลาว อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การซอมแซมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตหรือสวนประกอบของยานดังกลาว ได

๗

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

ที่อยูอาศัย

หนาแนนปานกลาง

    ที่อยูอาศัย     

หนาแนนนอย
ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๙๖ โรงงานซอมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําดวยเพชร พลอย ทองคํา ทองขาว เงิน ได ได ได ได

นาก หรืออัญมณี

๙๘ โรงงานซักรีด ซักแหง ซักฟอก รีด อัด หรือยอมผา เครื่องนุงหม พรม หรือขนสัตว ได ได ได ได ได ได ได

๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแตงหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ

หรือสวนประกอบของผลิตภัณฑโดยไมมีการผลิต อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๓) การลงรักหรือการประดับตบแตงดวยแกว กระจก มุก ทอง หรืออัญมณี ได ได

๑๐๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝงกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว ได

ที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕)

ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

หมายเหต ุ            ลําดับที่                     หมายถึง      ลําดับที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

                         ได                           หมายถึง      สามารถประกอบกิจการโรงงานไดภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยโรงงาน

                         โรงงานจําพวกที่           หมายถึง      จําพวกโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัย

หนาแนนปานกลาง

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๘

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

    ที่อยูอาศัย     

หนาแนนนอย
ชนบทและเกษตรกรรม







รายการประกอบแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภทท้ายกฎกระทรวง 
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนคลองแม่ลาย  จังหวัดกําแพงเพชร 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 

การใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท
ท้ายกฎกระทรวง  ตามที่ได้กําหนดไว้ในข้อ  ๕  คือ 

๑.  ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๙  ที่กําหนดไว้เป็นสีเหลือง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  มีรายการดังต่อไปนี้   

 ๑.๑  ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑๑๑๗   

  ด้านตะวันออก จดสถานีพัฒนาที่ดินกําแพงเพชร  และทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๑๗   ฟากเหนือ  
สํานักงานเทศบาลตําบลคลองแม่ลาย  (เดิม)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลคลองแม่ลาย  และที่ทําการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลคลองแม่ลาย   

  ด้านตะวันตก จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๑๗  ฟากเหนือ  
ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๑๗  บรรจบกับถนนสาย  ข  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๑๗  เป็นระยะ  ๒,๕๐๐  เมตร 

  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๘.๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาออ่น   
 ๑.๒ ด้านเหนือ จดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกําแพงเพชร  และเส้นตั้งฉากกับ

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ที่จุดซึ่งทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๑๗ 

  ด้านตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลคลองแม่ลาย  ระหว่างหลักเขตที่  ๓  
กับหลักเขตที่  ๔ 

  ด้านใต้ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันออก 
 ๑.๓ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๑๗  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ข   



 
๒ 

  ด้านใต้ จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ข  ฟากตะวันออก 
 ๑.๔ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๑๗  ฟากใต้  และโรงเรียน

ประชารัฐพัฒนา   
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ข  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๑๑๑๗ 
  ด้านตะวันตก จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๑๗  ฟากใต้  

ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๑๗  บรรจบกับถนนสาย  ข  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๑๗  เป็นระยะ  ๒,๕๐๐  เมตร  

 ๑.๕ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ข   
  ด้านใต ้ จดถนนสาย  ข  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ข  ฟากตะวันออก 
 ๑.๖ ด้านเหนือ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลคลองแม่ลาย  ระหว่างหลักเขตที่  ๓  

กับหลักเขตที่  ๔ 
  ด้านใต้ จดเขตเทศบาลตําบลคลองแม่ลาย  ระหว่างหลักเขตที่  ๔  

กับหลักเขตที่  ๕ 
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันออก 
 ๑.๗ ด้านเหนือ จดอ่างเก็บน้ําหนองน้ําขาว  และถนนสาย  ข  ฟากใต้   
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ข  ฟากตะวันตก   
  ด้านใต้ จดทางหลวงชนบท  กพ.  ๑๐๐๘  ฟากตะวันตก   
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ข   
 ๑.๘ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลคลองแม่ลาย  ระหว่างหลักเขตที่  ๔  

กับหลักเขตที่  ๕   



 
๓ 

  ด้านใต้ จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงชนบท  กพ.  ๑๐๐๘  ฟากตะวันออก 
 ๑.๙ ด้านเหนือ จดถนนอ่างทอง  ๒  ซอย  ๒  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดทางหลวงชนบท  กพ.  ๑๐๐๘  ฟากตะวันตก 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ข  ฟากตะวันออก 
๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๖  ที่กําหนดไว้เป็นสีส้ม  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง  มีรายการดังต่อไปนี้ 
 ๒.๑ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๑๗  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนคลองแม่ลาย  ๒  ฟากตะวันตก   
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ข 
 ๒.๒ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ข 
 ๒.๓ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันตก   
  ด้านใต้ จดวัดอ่างทอง   
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันออก 
 ๒.๔ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนอ่างทอง  ๒  ซอย  ๒  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ข  ฟากตะวันออก 
 ๒.๕ ด้านเหนือ จดวัดอ่างทอง   
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันตก  

ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลอ่างทอง  และสํานักงานเทศบาลตําบลคลองแม่ลาย 



 
๔ 

  ด้านใต้ จดถนนอ่างทอง  ๒  ซอย  ๒  ฟากเหนือ   
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันออก 
 ๒.๖ ด้านเหนือ จดถนนอ่างทอง  ๒  ซอย  ๒  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดทางหลวงชนบท  กพ.  ๑๐๐๘  ฟากตะวันตก 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันออก 
๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  และหมายเลข  ๓.๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีแดง  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก  มีรายการดังต่อไปนี้ 
 ๓.๑ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๑๗  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนคลองแม่ลาย  ๒  ฟากตะวันออก 
 ๓.๒ ด้านเหนือ จดโรงเรียนอ่างทองพัฒนา   
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันออก 
๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๑๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังต่อไปนี้ 
 ๔.๑  ด้านเหนือ จดเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครอง

ระหว่างตําบลคลองแม่ลายกับตําบลท่าขุนราม  และเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลคลองแม่ลาย
กับตําบลนครชุม   

  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดสถานีพัฒนาที่ดินกําแพงเพชร  เส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  

กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๑๗  เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๑๗  
ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๑๗  บรรจบกับถนนสาย  ข  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๑๗  เป็นระยะ  ๒,๕๐๐  เมตร  และทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑๑๑๗  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดถนน  อบจ.  กพ.  ๑๐๔๔  ฟากตะวันออก 



 
๕ 

 ๔.๒ ด้านเหนือ จดเขตผั ง เ มืองรวมด้ านเหนือ   ซึ่ ง เ ป็นเส้นแบ่ง เขต   
การปกครองระหว่างตําบลคลองแม่ลายกับตําบลท่าขุนราม   

  ด้านตะวันออก จดถนน  อบจ.  กพ.  ๑๐๔๔  ฟากตะวันตก  โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบลยางเรียง  โรงเรียนยางเลียงราษฎร์พัฒนา  วัดยางเลียง  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๑๗  
ฟากตะวันตก  และวัดยางเรียง 

  ด้านใต้ จดเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าคลองสวนหมาก  และป่าคลองขลุง 
  ด้านตะวันตก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต 

การปกครองระหว่างตําบลคลองแม่ลายกับตําบลนาบ่อคํา  และเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าคลองสวนหมาก
และป่าคลองขลุง 

 ๔.๓ ด้านเหนือ จดเขตผั ง เ มืองรวมด้ านเหนือ   ซึ่ ง เ ป็นเส้นแบ่ง เขต   
การปกครองระหว่างตําบลอ่างทองกับตําบลนครชมุ 

  ด้านตะวันออก จดถนน  อบจ.  กพ.  ถ  ๑  -  ๐๐๐๔  ฟากตะวันตก  เส้นขนานระยะ  
๔๐  เมตร  กับริมฝั่งแม่น้ําปิง  ฝั่งตะวันตก  และวัดเขารัตนโชติการาม 

  ด้านใต้ จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต 
การปกครองระหว่างตําบลอ่างทองกับตําบลไตรตรึงษ์   

  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันออก  
โรงเรียนบ้านท่าเสากระโดง  เขตเทศบาลตําบลคลองแม่ลาย  ระหว่างหลักเขตที่  ๕  หลักเขตที่  ๔   
กับหลักเขตที่  ๓  เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ที่จุดซึ่งทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๑๗  และองค์การบริหาร  
ส่วนจังหวัดกําแพงเพชร   

  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๘.๕  และหมายเลข  ๘.๙  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน 
 ๔.๔ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๑๗  ฟากใต้  วัดคลองละแวก  

เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๑๗  ฟากใต้  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๑๗  
บรรจบกับถนนสาย  ข  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๑๗   
เป็นระยะ  ๒,๕๐๐  เมตร  และเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๑๗   
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ข  ฟากตะวันตก  อ่างเก็บน้ําหนองนํ้าขาว  
เส้นขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ข  เขตเทศบาลตําบลคลองแม่ลาย  ระหว่างหลักเขตที่  ๕  
กับหลักเขตที่  ๖  ทางหลวงชนบท  กพ.  ๑๐๐๘  ฟากตะวันตก  และสํานักสงฆ์ใหม่เจริญธรรม 



 
๖ 

  ด้านใต้ จดถนน  อบจ.  กพ.  ถ  ๑  -  ๐๐๐๒  ฟากเหนือ  โรงเรียน
บ้านวังทอง  และวัดวังทอง 

  ด้านตะวันตก จดเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าคลองสวนหมากและป่าคลองขลุง  
และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๑๗  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๗.๙  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก  และบริเวณ
หมายเลข  ๘.๑๐  และหมายเลข  ๘.๑๘  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน 

 ๔.๕ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากใต้   
  ด้านตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต 

การปกครองระหว่างตําบลอ่างทองกับตําบลไตรตรึงษ์ 
  ด้านใต้ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ   
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงชนบท   กพ .   ๑๐๐๘   ฟากตะวันออก   

ถนนสาย  ก  ๒  ฟากใต้  และเขตเทศบาลตําบลคลองแม่ลาย  ระหว่างหลักเขตที่  ๕  กับหลักเขตที่  ๔ 
 ๔.๖ ด้านเหนือ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้   
  ด้านตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต 

การปกครองระหว่างตําบลอ่างทองกับตําบลไตรตรึงษ์   
  ด้านใต้ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ   
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงชนบท  กพ.  ๑๐๐๘  ฟากตะวันออก 
 ๔.๗ ด้านเหนือ จดถนน  อบจ.  กพ.  ถ  ๑  -  ๐๐๐๒  ฟากใต้   
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงชนบท   กพ .   ๑๐๐๘   ฟากตะ วันตก   

โรงเรียนบ้านมอสําราญ  เขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าคลองสวนหมากและป่าคลองขลุง  วัดคลองใหญ่ใต้   
และโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้   

  ด้านใต้ จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต 
การปกครองระหว่างอําเภอเมืองกําแพงเพชรกับอําเภอคลองลาน   

  ด้านตะวันตก จดเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าคลองสวนหมากและป่าคลองขลุง 
  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๖  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว  

บริเวณหมายเลข  ๗.๑๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก  และบริเวณหมายเลข  ๘.๑๙  หมายเลข  ๘.๒๐   
และหมายเลข  ๘.๒๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน 



 
๗ 

 ๔.๘ ด้านเหนือ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต 

การปกครองระหว่างตําบลอ่างทองกับตําบลไตรตรึงษ์  และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลคลองดู่ 
  ด้านใต้ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  โรงเรียนบ้านหนองขาม  

และวัดหนองขาม 
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงชนบท  กพ.  ๑๐๐๘  ฟากตะวันออก  สํานักสงฆ์

ใต้ร่มพุทธโพธิญาณเจ้า  วัดมอสําราญ  และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลมอสําราญ 
  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๖  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว   

และบริเวณหมายเลข  ๘.๒๗  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน 
 ๔.๙ ด้านเหนือ จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต 

การปกครองระหวา่งตําบลอ่างทองกับตําบลไตรตรึงษ์   
  ด้านตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต 

การปกครองระหว่างตําบลอ่างทองกับตําบลไตรตรึงษ์  เส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอําเภอเมืองกําแพงเพชร
กับอําเภอคลองขลุง  โรงเรียนบ้านวังตะเคียนประชานุสรณ์  และเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่าง  
อําเภอเมืองกําแพงเพชรกับอําเภอปางศิลาทอง   

  ดา้นตะวันตก จดถนน  อบจ.  กพ.  ถ  ๑  -  ๐๐๒๘  ฟากตะวันออก  
และทางหลวงชนบท  กพ.  ๑๐๐๕  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๘.๓๙  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน 
 ๔.๑๐ ด้านเหนือ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงชนบท  กพ.  ๑๐๐๕  ฟากตะวันตก  ถนนไม่ปรากฏชื่อ  

ฟากตะวันตก  วัดดาดเหนือ  และสํานักสงฆ์ทุ่งรวงทอง 
  ด้านใต้ จดเขตผังเมืองรวมด้านใต้  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครอง

ระหว่างอําเภอเมืองกําแพงเพชรกับอําเภอคลองลาน 
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงชนบท   กพ .   ๑๐๐๘   ฟากตะวันออก   

เขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าคลองสวนหมากและป่าคลองขลุง  และวัดหนองหญ้ามุ้ง 
  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๖  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว 
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 ๔.๑๑ ด้านเหนือ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงชนบท  กพ.  ๑๐๐๕  ฟากตะวันตก  โรงเรียน

บ้านหนองใหญ่  และวัดหนองใหญ่   
  ด้านใต้ จดทางหลวงชนบท  กพ.  ๑๐๐๕  ฟากเหนือ  โรงเรียน

บ้านวังตะเคียน  และวัดบ้านดาดทองเจริญ 
  ด้านตะวันตก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  วัดเกษแก้วสามัคคีธรรม  

และโรงเรียนบ้านสันติสุข  (ร้าง) 
  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๘.๓๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน   
 ๔.๑๒ ด้านเหนือ จดทางหลวงชนบท  กพ.  ๑๐๐๕  ฟากใต้  และโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตําบลวังตะเคียน 
  ด้านตะวันออก จดถนน  อบจ.  กพ.  ถ  ๑  -  ๐๐๒๘  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดเขตผังเมืองรวมด้านใต้  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครอง

ระหว่างอําเภอเมืองกําแพงเพชรกับอําเภอปางศิลาทอง  และถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 
  ด้านตะวันตก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต 

การปกครองระหว่างอําเภอเมืองกําแพงเพชรกับอําเภอคลองลาน  ถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  
และโรงเรียนบ้านดาดทองเจริญ 

๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  และหมายเลข  ๕.๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทท่ีโล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  มีรายการดังต่อไปนี้ 

 ๕.๑ ที่ดินในระยะขนาน  ๔๐  เมตร  กับริมฝั่งแม่น้ําปิง  ฝั่งตะวันตก 
 ๕.๒ อ่างเก็บน้ําหนองน้ําขาว 
๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทอนรัุกษ์ป่าไม้  คือ  ป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าคลองสวนหมากและป่าคลองขลุง 
 ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๗.๕  หมายเลข  ๗.๗  หมายเลข  ๗.๑๐  หมายเลข  ๗.๑๒  

และหมายเลข  ๗.๑๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก  บริเวณหมายเลข  ๘.๑๑  หมายเลข  ๘.๑๒  
หมายเลข  ๘.๑๕  หมายเลข  ๘.๑๖  หมายเลข  ๘.๒๑  หมายเลข  ๘.๒๓  หมายเลข  ๘.๒๘  หมายเลข  ๘.๓๐  
และหมายเลข  ๘.๓๑  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน  และบริเวณหมายเลข  ๙.๙  หมายเลข  ๙.๑๒   
และหมายเลข  ๙.๑๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน 
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๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๒๑  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก   
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  มีรายการดังต่อไปนี้ 

 ๗.๑ โรงเรียนยางเลียงราษฎร์พัฒนา 
 ๗.๒ โรงเรียนประชารัฐพัฒนา 
 ๗.๓ โรงเรียนอ่างทองพัฒนา 
 ๗.๔ โรงเรียนบ้านท่าเสากระโดง 
 ๗.๕ โรงเรียนบ้านปางเรือ 
 ๗.๖ โรงเรียนบ้านเขาน้ําเพชร 
 ๗.๗ โรงเรียนจํารูญชัยพฤกษ์ราชวิทยา 
 ๗.๘ โรงเรียนบ้านวังทอง 
 ๗.๙ โรงเรียนบ้านเด่นหญ้าคา 
 ๗.๑๐ โรงเรียนบ้านหนองรี 
 ๗.๑๑ โรงเรียนบ้านมอสําราญ 
 ๗.๑๒ โรงเรียนมอสมบัติ 
 ๗.๑๓ โรงเรียนบ้านหนองขาม 
 ๗.๑๔ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยา 
 ๗.๑๕ โรงเรียนบ้านหนองหญ้ามุ้ง 
 ๗.๑๖ โรงเรียนบ้านสันติสุข  (ร้าง) 
 ๗.๑๗ โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ 
 ๗.๑๘ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 
 ๗.๑๙ โรงเรียนบ้านวังตะเคียนประชานุสรณ์ 
 ๗.๒๐ โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 
 ๗.๒๑ โรงเรียนบ้านดาดทองเจริญ 
๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๓๙  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทสถาบันศาสนา  มีรายการดังต่อไปนี้ 
 ๘.๑ วัดยางเลียง 
 ๘.๒ วัดประดู่ลาย 
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 ๘.๓ วัดคลองละแวก 
 ๘.๔ วัดยางเรียง 
 ๘.๕ วัดกระโจมทอง 
 ๘.๖ วัดอ่างทอง 
 ๘.๗ วัดเขารัตนโชติการาม 
 ๘.๘ วัดวงฆ้องพัฒนาราม 
 ๘.๙ วัดแสงอรุณ 
 ๘.๑๐ วัดปากอ่าง 
 ๘.๑๑ วัดมอสูง 
 ๘.๑๒ วัดปางเรือ 
 ๘.๑๓ วัดเขาน้ําเพชร 
 ๘.๑๔ สํานักสงฆ์ใหม่เจริญธรรม 
 ๘.๑๕ วัดเตาขนมจีน 
 ๘.๑๖ วัดเขาแก้วสามัคคีธรรม 
 ๘.๑๗ วัดวังทอง 
 ๘.๑๘ วัดเด่นหญ้าคา 
 ๘.๑๙ สํานักสงฆ์พุทธมงคลชัย 
 ๘.๒๐ วัดอ่างศิลาราม 
 ๘.๒๑ วัดชัยพฤกษ์ 
 ๘.๒๒ วัดมอสําราญ 
 ๘.๒๓ วัดมอสมบัติ 
 ๘.๒๔ สํานักสงฆ์ศรีสวัสดิ์ 
 ๘.๒๕ วัดหนองขาม 
 ๘.๒๖ สํานักสงฆ์ใต้ร่มพุทธโพธิญาณเจ้า 
 ๘.๒๗ สํานักสงฆ์หนองขามเจริญ 
 ๘.๒๘ วัดป่าสันติสุข 
 ๘.๒๙ วัดหนองหญ้ามุ้ง 
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 ๘.๓๐ วัดหนองใหญ่ปางช่างยม 
 ๘.๓๑ วัดป่าธรรมโสภณ 
 ๘.๓๒ วัดเกษแก้วสามัคคีธรรม 
 ๘.๓๓ สํานักสงฆ์ศรัทธารามเทพนิมิต 
 ๘.๓๔ วัดคลองใหญ่ใต้ 
 ๘.๓๕ วัดหนองใหญ่ 
 ๘.๓๖ วัดดาดเหนือ 
 ๘.๓๗ วัดใหม่จันทร์เทพนิมิต 
 ๘.๓๘ วัดบ้านดาดทองเจริญ 
 ๘.๓๙ วัดตะเคียนทอง 
๙. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๑๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  มีรายการดังต่อไปนี้ 
 ๙.๑ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลยางเรียง 
 ๙.๒ สถานีพัฒนาที่ดินกําแพงเพชร 
 ๙.๓ สํานักงานเทศบาลตําบลคลองแม่ลาย  (เดิม) 
 ๙.๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกําแพงเพชร 
 ๙.๕ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลคลองแม่ลาย 
 ๙.๖ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลคลองแม่ลาย 
 ๙.๗ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลอ่างทอง 
 ๙.๘ สํานักงานเทศบาลตําบลคลองแม่ลาย 
 ๙.๙ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลมอสูง 
 ๙.๑๐ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลคลองดู่ 
 ๙.๑๑ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลมอสําราญ 
 ๙.๑๒ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลวังทอง 
 ๙.๑๓ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลมอสมบูรณ์ 
 ๙.๑๔ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลวังตะเคียน 





รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวง 
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนคลองแม่ลาย  จังหวัดกําแพงเพชร 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 

ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง  แบ่งเป็น  ๒  ขนาด  คือ 
๑. ถนนแบบ  ก  ขนาดเขตทาง  ๑๒.๐๐  เมตร  จํานวน  ๔  สาย  ดังนี้ 
 ถนนสาย  ก  ๑  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนอ่างทองพัฒนา  และถนนโครงการ

กําหนดให้ก่อสร้างใหม่  เร่ิมต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ไปทางทิศตะวันตก
ตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๒๘๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตก  ระยะประมาณ  ๗๔๐  เมตร   
จนบรรจบกับถนนมอมะม่วง  (ถนนสาย  ข)  ที่บริเวณห่างจากถนนมอมะม่วง  (ถนนสาย  ข)  บรรจบกับ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๑๗  ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนมอมะม่วง  (ถนนสาย  ข)  ระยะประมาณ  
๖๘๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๒  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนอ่างทองพัฒนา  ถนนเทศบาล  ๓  
ถนนไม่ปรากฏชื่อ  และถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่  เร่ิมต้นจากถนนอ่างทองพัฒนา  (ถนนสาย  ก  ๑)  
ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนอ่างทองพัฒนา  บรรจบกับถนนปางลับแล  (ถนนสาย  ก  ๓)  ไปทางทิศใต้ 
ตามแนวถนนเทศบาล  ๓  บรรจบกับถนนอ่างทอง  ๒  ซอย  ๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ระยะประมาณ  
๓๖๐  เมตร  บรรจบกับทางหลวงชนบท  กพ.  ๑๐๐๘  ที่บริเวณห่างจากทางหลวงชนบท  กพ.  ๑๐๐๘  
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงชนบท  
กพ.  ๑๐๐๘  ระยะประมาณ  ๕๔๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ระยะประมาณ  ๑๐๐  เมตร  
บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๙๗๐  เมตร  
บรรจบกับถนนบ้านทรัพย์ท่าเสา  ซอย  ๔  (ถนนสาย  ก  ๔)  ที่บริเวณห่างจากถนนบ้านทรัพย์ท่าเสา  
ซอย  ๔  (ถนนสาย  ก  ๔)  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนบ้านทรัพย์ท่าเสา  ซอย  ๔  (ถนนสาย  ก  ๔)  ระยะประมาณ  ๕๖๐  เมตร   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ระยะประมาณ  ๘๑๐  เมตร  บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๒๔๐  เมตร  จนบรรจบกับทางหลวงชนบท  
กพ.  ๑๐๐๕  ที่บริเวณห่างจากทางหลวงชนบท  กพ.  ๑๐๐๕  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  
(ถนนพหลโยธิน)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงชนบท  กพ.  ๑๐๐๕  ระยะประมาณ  ๕๙๐  เมตร 



 
๒ 

 ถนนสาย  ก  ๓  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนปางลับแล  เร่ิมต้นจาก  
ถนนเทศบาล  ๔  (ถนนสาย  ข)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับ 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน) 

 ถนนสาย  ก  ๔  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนบ้านทรัพย์ท่าเสา  ซอย  ๔  
เร่ิมต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม  
จนบรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๒)  ที่บริเวณห่างจากถนนสาย  ก  ๒  บรรจบกับทางหลวงชนบท  
กพ.  ๑๐๐๘  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย  ก  ๒  ระยะประมาณ  ๑,๐๗๐  เมตร 

๒. ถนนแบบ  ข  ขนาดเขตทาง  ๑๖.๐๐  เมตร  จํานวน  ๑  สาย  ดังนี้ 
 ถนนสาย  ข  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนมอมะม่วง  ถนนปางลับแล  

และถนนเทศบาล  ๔  เร่ิมต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๑๗  ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนมอมะม่วง  
บรรจบกับถนนปางลับแล  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนปางลับแล  บรรจบกับถนนเทศบาล  ๔   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเทศบาล  ๔  จนบรรจบกับทางหลวงชนบท  กพ.  ๑๐๐๘ 



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่สมควรก าหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  
ในท้องที่ต าบลคลองแม่ลาย  ต าบลอ่างทอง  และต าบลวังทอง  อ าเภอเมืองก าแพงเพชร  จังหวัดก าแพงเพชร  
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา  และการด ารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะและสภาพแวดล้อม  
ทั้งนี้  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง  และโดยที่มาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติ 
การผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
บัญญัติว่า  การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระท าโดยกฎกระทรวง  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒
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