
 
กฎกระทรวง 

ให้ใช้บังคับผังเมอืงรวมเมืองก ำแพงเพชร   
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๕  วรรคหนึ่ง  แห่งพระรำชบญัญตัิกำรผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  
และมำตรำ  ๒๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 
ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  ในท้องที่ต ำบลหนองปลิง  ต ำบลทรงธรรม  ต ำบลสระแก้ว  
ต ำบลนครชุม  ต ำบลในเมือง  ต ำบลเทพนคร  และต ำบลท่ำขุนรำม  อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร   
จังหวัดก ำแพงเพชร  ภำยในแนวเขตตำมแผนที่ท้ำยกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๒ กำรวำงและจัดท ำผังเมืองรวมตำมกฎกระทรวงนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นแนวทำง
ในกำรพัฒนำ  และกำรด ำรงรักษำเมืองและบริเวณที่ เกี่ยวข้องหรือชนบท  ในด้ำนกำรใช้ประโยชน์ 
ในทรัพย์สิน  กำรคมนำคมและกำรขนส่ง  กำรสำธำรณูปโภค  บริกำรสำธำรณะและสภำพแวดล้อม 
ในบริเวณแนวเขตตำมข้อ  ๑  ให้สอดคล้องกับกำรพัฒนำระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

ข้อ ๓ ผังเมืองรวมตำมกฎกระทรวงนี้  มีนโยบำยและมำตรกำรเพ่ือจัดระบบกำรใช้ประโยชน์
ที่ดิน  โครงข่ำยคมนำคมขนส่งและบริกำรสำธำรณะให้มีประสิทธิภำพ  สำมำรถรองรับและสอดคล้องกับ
กำรขยำยตัวของชุมชนในอนำคต  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนำเศรษฐกิจ  โดยมีสำระส ำคัญ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริมและพัฒนำชุมชนเมืองให้เป็นศูนย์กลำงกำรบริหำร  กำรปกครอง  กำรเศรษฐกิจ  
กำรศึกษำ  และกำรคมนำคมขนส่งของอ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร  จังหวัดก ำแพงเพชร 

(๒) ส่งเสริมและพัฒนำด้ำนที่อยู่อำศัยและพำณิชยกรรมให้สอดคล้องกับกำรขยำยตัว  
ของชุมชนและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

(๓) ส่งเสริมและสำมำรถพัฒนำชุมชนเมืองให้เป็นศูนย์กลำงกำรค้ำและบริกำรทำงกำรเกษตร
ของจังหวัดก ำแพงเพชร 

(๔) ส่งเสริมและพัฒนำให้ชุมชนเมืองเป็นสถำนที่ท่องเที่ยวทำงประวัติศำสตร์และธรรมชำติ 

้หนา   ๓๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



(๕) ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสภำพแวดล้อมที่มีคุณค่ำในทำงศิลปกรรม  
สถำปัตยกรรม  ประวัติศำสตร์  โบรำณคดี  และประเพณี  ให้เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดก ำแพงเพชร 

(๖) พัฒนำกำรบริกำรทำงสังคม  กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรให้เพียงพอและ 
ได้มำตรฐำน 

(๗) อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
ข้อ ๔ กำรใช้ประโยชน์ที่ดินภำยในเขตผังเมืองรวม   ให้ เป็นไปตำมแผนผังก ำหนด 

กำรใช้ประโยชน์ที่ดินตำมที่ได้จ ำแนกประเภท  แผนผังแสดงโครงกำรคมนำคมและขนส่ง  และรำยกำร
ประกอบแผนผังท้ำยกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๕ กำรใช้ประโยชน์ที่ดินตำมแผนผังก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินตำมที่ได้จ ำแนกประเภท
ท้ำยกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณหมำยเลข  ๑.๑  ถึงหมำยเลข  ๑.๒๒  ที่ก ำหนดไว้เป็นสีเหลือง  ให้เป็น
ที่ดินประเภทท่ีอยู่อำศัยหนำแน่นน้อย 

(๒) ที่ดินในบริเวณหมำยเลข  ๒.๑  ถึงหมำยเลข  ๒.๑๖  ที่ก ำหนดไว้เป็นสีส้ม  ให้เป็น 
ที่ดินประเภทท่ีอยู่อำศัยหนำแน่นปำนกลำง 

(๓) ที่ดินในบริเวณหมำยเลข  ๓.๑  ถึงหมำยเลข  ๓.๗  ที่ก ำหนดไว้เป็นสีแดง  ให้เป็น 
ที่ดินประเภทพำณิชยกรรมและที่อยู่อำศัยหนำแน่นมำก 

(๔) ที่ดินในบริเวณหมำยเลข  ๔  ที่ก ำหนดไว้เปน็สีมว่งอ่อน  ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสำหกรรม
เฉพำะกิจ 

(๕) ที่ดินในบริเวณหมำยเลข  ๕.๑  ถึงหมำยเลข  ๕.๑๓  ที่ก ำหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็น 
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

(๖) ที่ดินในบริเวณหมำยเลข  ๖.๑  ถึงหมำยเลข  ๖.๓  ที่ก ำหนดไว้เป็นสีเขียวมีกรอบและ 
เส้นทแยงสีน้ ำตำล  ให้เป็นที่ดินประเภทกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

(๗) ที่ดินในบริเวณหมำยเลข  ๗.๑  ถึงหมำยเลข  ๗.๑๗  ที่ก ำหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  ให้เป็น
ที่ดินประเภทท่ีโล่งเพื่อนันทนำกำรและกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม 

(๘) ที่ดินในบริเวณหมำยเลข  ๘  ที่ก ำหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขำว  ให้เป็น 
ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่ำไม้ 

(๙) ที่ดินในบริเวณหมำยเลข  ๙.๑  ถึงหมำยเลข  ๙.๑๗  ที่ก ำหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก   
ให้เป็นที่ดินประเภทสถำบันกำรศึกษำ 

(๑๐) ที่ดินในบริเวณหมำยเลข  ๑๐.๑  ถึงหมำยเลข  ๑๐.๑๗  ที่ก ำหนดไว้เป็นสีน้ ำตำลอ่อน  
ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์เพ่ือส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 

(๑๑) ที่ดินในบริเวณหมำยเลข  ๑๑.๑  ถึงหมำยเลข  ๑๑.๑๗  ที่ก ำหนดไว้เป็นสีเทำอ่อน   
ให้เป็นที่ดินประเภทสถำบันศำสนำ 

้หนา   ๓๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



(๑๒) ที่ดินในบริเวณหมำยเลข  ๑๒.๑  ถึงหมำยเลข  ๑๒.๓๙  ที่ก ำหนดไว้เป็นสีน้ ำเงิน  ให้เป็น
ที่ดินประเภทสถำบันรำชกำร  กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร 

ข้อ ๖ ที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นน้อย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกำรอยู่อำศัย 
สถำบันรำชกำร  กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรเป็นส่วนใหญ่  ส ำหรับกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจกำรอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ำมใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรตำมที่ก ำหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงำนทุกจ ำพวกตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน  เว้นแต่โรงงำนตำมประเภท  ชนิด 

และจ ำพวกที่ก ำหนดให้ด ำเนินกำรได้ตำมบัญชีท้ำยกฎกระทรวงนี้  และโรงงำนบ ำบัดน้ ำเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ ำมันและสถำนที่เก็บรักษำน้ ำมัน  ลักษณะที่สำม  ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุม

น้ ำมันเชื้อเพลิง  เพื่อกำรจ ำหน่ำย 
(๓) คลังก๊ำซปิโตรเลียมเหลว  สถำนที่บรรจุก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถำนที่

บรรจุก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถำนที่เก็บรักษำก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภท 
โรงเก็บ  ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมน้ ำมันเชื้อเพลิง 

(๔) เลี้ยงม้ำ  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่ำน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่ำ 
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ  เพื่อกำรค้ำ 

(๕) สุสำนและฌำปนสถำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยสุสำนและฌำปนสถำน 
(๖) กำรอยู่อำศัยหรือประกอบพำณิชยกรรมประเภทอำคำรสูงและอำคำรขนำดใหญ่ 
(๗) ไซโลเก็บผลิตผลทำงกำรเกษตร 
(๘) ก ำจัดมูลฝอย 
(๙) ซื้อขำยหรือเก็บเศษวัสดุ 
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกำรใดที่อยู่ติดกับบริเวณโบรำณสถำนภำยในระยะ  ๕๐  เมตร   

ให้ด ำเนินกำรหรือประกอบกิจกำรได้ในอำคำรที่มีควำมสูงไม่เกิน  ๖  เมตร  และในระยะเกินกว่ำ  ๕๐  เมตร  
แต่ไม่เกิน  ๑๐๐  เมตร  ให้มีควำมสูงไม่เกิน  ๙  เมตร  กำรวัดควำมสูงของอำคำรให้วัดจำกระดับพื้นดิน
ที่ก่อสร้ำงถึงพ้ืนดำดฟ้ำ  ส ำหรับอำคำรทรงจั่วหรือปั้นหยำให้วัดจำกระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้ำงถึงยอดผนัง
ของชั้นสูงสุด 

กำรใช้ประโยชน์ที่ดินริมทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ทำงหลวงแผ่นดิน
หมำยเลข  ๑๐๑  ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข  ๑๐๗๘  ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข  ๑๐๗๙  และ 
ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข  ๑๐๘๔  ให้มีที่ว่ำงตำมแนวขนำนริมเขตทำงไม่น้อยกว่ำ  ๑๕  เมตร 

กำรใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งล ำคลองหรือแหล่งน้ ำสำธำรณะ  ให้มีที่ว่ำงตำมแนวขนำนริมฝั่ง 
ตำมสภำพธรรมชำติของล ำคลองหรือแหล่งน้ ำสำธำรณะไม่น้อยกว่ำ   ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นกำรก่อสร้ำง 
เพื่อกำรคมนำคมทำงน้ ำหรือสำธำรณูปโภค 

้หนา   ๓๓
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ข้อ ๗ ที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นปำนกลำง  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกำรอยู่อำศัย  
สถำบันรำชกำร  กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรเป็นส่วนใหญ่  ส ำหรับกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจกำรอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้ำของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ำมใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรตำมที่ก ำหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงำนทุกจ ำพวกตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน  เว้นแต่โรงงำนตำมประเภท  ชนิด 

และจ ำพวกที่ก ำหนดให้ด ำเนินกำรได้ตำมบัญชีท้ำยกฎกระทรวงนี้  และโรงงำนบ ำบัดน้ ำเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ ำมันและสถำนที่เก็บรักษำน้ ำมัน  ลักษณะที่สำม  ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุม

น้ ำมันเชื้อเพลิง  เพื่อกำรจ ำหน่ำย 
(๓) คลังก๊ำซปิโตรเลียมเหลว  สถำนที่บรรจุก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถำนที่

บรรจุก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถำนที่เก็บรักษำก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมน้ ำมันเชื้อเพลิง 

(๔) เลี้ยงม้ำ  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่ำน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่ำ 
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ  เพื่อกำรค้ำ 

(๕) สุสำนและฌำปนสถำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยสุสำนและฌำปนสถำน 
(๖) กำรประกอบพำณิชยกรรมประเภทอำคำรสูงหรืออำคำรขนำดใหญ่ 
(๗) ไซโลเก็บผลิตผลทำงกำรเกษตร 
(๘) ก ำจัดมูลฝอย 
(๙) ซื้อขำยหรือเก็บเศษวัสดุ 
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกำรใดที่อยู่ติดกับบริเวณโบรำณสถำนภำยในระยะ  ๕๐  เมตร   

ให้ด ำเนินกำรหรือประกอบกิจกำรได้ในอำคำรที่มีควำมสูงไม่เกิน  ๖  เมตร  และในระยะเกินกว่ำ  ๕๐  เมตร  
แต่ไม่เกิน  ๑๐๐  เมตร  ให้มีควำมสูงของอำคำรไม่เกิน  ๙  เมตร  กำรวัดควำมสูงของอำคำรให้วัดจำก
ระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้ำงถึงพ้ืนดำดฟ้ำ  ส ำหรับอำคำรทรงจั่วหรือปั้นหยำให้วัดจำกระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้ำง 
ถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

กำรใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งล ำคลองหรือแหล่งน้ ำสำธำรณะ  ให้มีที่ว่ำงตำมแนวขนำนริมฝั่ง 
ตำมสภำพธรรมชำติของล ำคลองหรือแหล่งน้ ำสำธำรณะไม่น้อยกว่ำ  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นกำรก่อสร้ำง
เพื่อกำรคมนำคมทำงน้ ำหรือกำรสำธำรณูปโภค 

ข้อ ๘ ที่ดินประเภทพำณิชยกรรมและที่อยู่อำศัยหนำแน่นมำก  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพ่ือพำณิชยกรรม  กำรอยู่อำศัย  สถำบันรำชกำร  กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรเป็นส่วนใหญ่
ส ำหรับกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกำรอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ำมใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรตำมที่ก ำหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงำนทุกจ ำพวกตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน  เว้นแต่โรงงำนตำมประเภท  ชนิด 

และจ ำพวกที่ก ำหนดให้ด ำเนินกำรได้ตำมบัญชีท้ำยกฎกระทรวงนี้  และโรงงำนบ ำบัดน้ ำเสียรวมของชุมชน 

้หนา   ๓๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



(๒) คลังน้ ำมันและสถำนที่เก็บรักษำน้ ำมัน  ลักษณะที่สำม  ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุม
น้ ำมันเชื้อเพลิง  เพื่อกำรจ ำหน่ำย 

(๓) คลังก๊ำซปิโตรเลียมเหลว  สถำนที่บรรจุก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถำนที่
บรรจุก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถำนที่เก็บรักษำก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมน้ ำมันเชื้อเพลิง 

(๔) เลี้ยงม้ำ  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่ำน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่ำ 
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ  เพื่อกำรค้ำ 

(๕) สุสำนและฌำปนสถำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยสุสำนและฌำปนสถำน 
(๖) ไซโลเก็บผลิตผลทำงกำรเกษตร 
(๗) ก ำจัดมูลฝอย 
(๘) ซื้อขำยหรือเก็บเศษวัสดุ 
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกำรใดที่อยู่ติดกับบริเวณโบรำณสถำนภำยในระยะ  ๕๐  เมตร   

ให้ด ำเนินกำรหรือประกอบกิจกำรได้ในอำคำรที่มีควำมสูงไม่เกิน  ๖  เมตร  และในระยะเกินกว่ำ  ๕๐  เมตร  
แต่ไม่เกิน  ๑๐๐  เมตร  ให้มีควำมสูงไม่เกิน  ๙  เมตร  กำรวัดควำมสูงของอำคำรให้วัดจำกระดับพื้นดิน
ที่ก่อสร้ำงถึงพ้ืนดำดฟ้ำ  ส ำหรับอำคำรทรงจั่วหรือปั้นหยำให้วัดจำกระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้ำงถึงยอดผนัง
ของชั้นสูงสุด 

กำรใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งล ำคลองหรือแหล่งน้ ำสำธำรณะ  ให้มีที่ว่ำงตำมแนวขนำนริมฝั่ง 
ตำมสภำพธรรมชำติของล ำคลองหรือแหล่งน้ ำสำธำรณะไม่น้อยกว่ำ  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นกำรก่อสร้ำง
เพื่อกำรคมนำคมทำงน้ ำหรือกำรสำธำรณูปโภค 

ข้อ ๙ ที่ดินประเภทอุตสำหกรรมเฉพำะกจิ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสำหกรรมที่ประกอบ
กิจกำรในลักษณะโรงงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำนตำมประเภท  ชนิด  และจ ำพวกที่ก ำหนด 
ให้ด ำเนินกำรได้ตำมบัญชีท้ำยกฎกระทรวงนี้  โรงงำนบ ำบัดน้ ำเสียรวมของชุมชน  คลังสินค้ำ  สถำบัน 
รำชกำร  กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรเป็นส่วนใหญ่  ส ำหรับกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกำรอื่น  
ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ำมใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรตำมที่ก ำหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงำนทุกจ ำพวกตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน  เว้นแต่โรงงำนตำมประเภท  ชนิด   

และจ ำพวกที่ก ำหนดให้ด ำเนินกำรได้ตำมบัญชีท้ำยกฎกระทรวงนี้  และโรงงำนบ ำบัดน้ ำเสียรวมของชุมชน 
(๒) เลี้ยงม้ำ  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่ำน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่ำ 

ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ  เพื่อกำรค้ำ 
(๓) สุสำนและฌำปนสถำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยสุสำนและฌำปนสถำน 
(๔) โรงแรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงแรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพำณิชยกรรม 

้หนา   ๓๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



(๖) จัดสรรที่ดินเพ่ือกำรอยู่อำศัย 
(๗) สถำนสงเครำะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก 
(๘) สถำนสงเครำะห์หรือรับเลี้ยงคนชรำ 
(๙) สถำนสงเครำะห์หรือรับเลี้ยงคนพิกำร 

(๑๐) สถำนบันกำรศึกษำหรือโรงเรียน 
(๑๑) โรงพยำบำล 
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งล ำคลองหรือแหล่งน้ ำสำธำรณะ  ให้มีที่ว่ำงตำมแนวขนำนริมฝั่ง 

ตำมสภำพธรรมชำติของล ำคลองหรือแหล่งน้ ำสำธำรณะไม่น้อยกว่ำ   ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นกำรก่อสร้ำง
เพื่อกำรคมนำคมทำงน้ ำ  หรือกำรสำธำรณูปโภค 

ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม  สถำบันรำชกำร  กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรเป็นส่วนใหญ่  
ส ำหรับกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกำรอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ำมใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรตำมที่ก ำหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงำนทุกจ ำพวกตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน  เว้นแต่โรงงำนตำมประเภท  ชนิด   

และจ ำพวกที่ก ำหนดให้ด ำเนินกำรได้ตำมบัญชีท้ำยกฎกระทรวงนี้  และโรงงำนบ ำบัดน้ ำเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ ำมันและสถำนที่เก็บรักษำน้ ำมัน  ลักษณะที่สำม  ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุม

น้ ำมันเชื้อเพลิง  เพื่อกำรจ ำหน่ำย 
(๓) คลังก๊ำซปิโตรเลียมเหลว  สถำนที่บรรจุก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ   สถำนที่

บรรจุก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถำนที่เก็บรักษำก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมน้ ำมันเชื้อเพลิง 

(๔) โรงแรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงแรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสำหกรรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพำณิชยกรรม 
(๗) จัดสรรที่ดินเพ่ือกำรอยู่อำศัย 
(๘) กำรอยู่อำศัยหรือประกอบพำณิชยกรรมประเภทอำคำรสูงหรืออำคำรขนำดใหญ่ 
(๙) กำรอยู่อำศัยหรือประกอบพำณิชยกรรมประเภทห้องแถวหรือตึกแถว 

(๑๐) กำรอยู่อำศัยประเภทอำคำรชุดหรือหอพัก 
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกำรใดที่อยู่ติดกับบริเวณโบรำณสถำนภำยในระยะ  ๕๐  เมตร   

ให้ด ำเนินกำรหรือประกอบกิจกำรได้ในอำคำรที่มีควำมสูงไม่เกิน  ๖  เมตร  และในระยะเกินกว่ำ  ๕๐  เมตร  
แต่ไม่เกิน  ๑๐๐  เมตร  ให้มีควำมสูงไม่เกิน  ๙  เมตร  กำรวัดควำมสูงของอำคำรให้วัดจำกระดับพื้นดิน
ที่ก่อสร้ำงถึงพ้ืนดำดฟ้ำ  ส ำหรับอำคำรทรงจั่วหรือปั้นหยำให้วัดจำกระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้ำงถึงยอดผนัง
ของชั้นสูงสุด 

้หนา   ๓๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



กำรใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งล ำคลองหรือแหล่งน้ ำสำธำรณะ  ให้มีที่ว่ำงตำมแนวขนำนริมฝั่ง 
ตำมสภำพธรรมชำติของล ำคลองหรือแหล่งน้ ำสำธำรณะไม่น้อยกว่ำ  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นกำรก่อสร้ำง
เพื่อกำรคมนำคมทำงน้ ำ  หรือกำรสำธำรณูปโภค 

ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกำรปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมเท่ำนั้น 

ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนำกำรและกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมเฉพำะที่ดิน 
ซึ่งเป็นของรัฐ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือนันทนำกำรหรือเกี่ยวข้องกับนันทนำกำร  กำรรักษำคุณภำพ
สิ่งแวดล้อม  หรือสำธำรณประโยชน์เท่ำนั้น 

ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้ำของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมำย  ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพ่ือนันทนำกำรหรือเกี่ยวข้องกับนันทนำกำร  กำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม  กำรอยู่อำศัย  
เกษตรกรรม  กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร  หรือสำธำรณประโยชน์เท่ำนั้น  และห้ำมใช้
ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกำรตำมที่ก ำหนด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) โรงงำนทุกจ ำพวกตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน 
(๒) จัดสรรที่ดินเพ่ือกำรอยู่อำศัย 
(๓) กำรอยู่อำศัยประเภทอำคำรสูงหรืออำคำรขนำดใหญ่ 
(๔) กำรอยู่อำศัยหรือประกอบพำณิชยกรรมประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้ำนแถว 
(๕) กำรอยู่อำศัยประเภทอำคำรชุดหรือหอพัก 
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ ำปิง  ให้มีที่ว่ำงตำมแนวขนำนริมฝั่งตำมสภำพธรรมชำติของ

แม่น้ ำปิงไม่นอ้ยกวำ่  ๔๐  เมตร  เว้นแต่เปน็กำรก่อสร้ำงเพื่อกำรคมนำคมทำงน้ ำ  หรือกำรสำธำรณูปโภค 
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งล ำคลองหรือแหล่งน้ ำสำธำรณะ  ให้มีที่ว่ำงตำมแนวขนำนริมฝั่ง 

ตำมสภำพธรรมชำติของล ำคลองหรือแหล่งน้ ำสำธำรณะไม่น้อยกว่ำ  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นกำรก่อสร้ำง
เพื่อกำรคมนำคมทำงน้ ำ  หรือกำรสำธำรณูปโภค 

ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่ำไม้  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกำรสงวนและคุ้มครองดูแลรักษำ
หรือบ ำรุงป่ำไม ้ สัตว์ป่ำ  ต้นน้ ำ  ล ำธำร  และทรัพยำกรธรรมชำตอิื่น  ๆ  ตำมกฎหมำยเกี่ยวกบักำรปำ่ไม้  
กำรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ   และกำรส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ   หรือ 
มติคณะรัฐมนตรีเท่ำนั้น 

ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้ำของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมำย  ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม  กำรอยู่อำศัย  กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร  
หรือสำธำรณประโยชน์เท่ำนั้น  และห้ำมใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกำรตำมที่ก ำหนด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) โรงงำนทุกจ ำพวกตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน 
(๒) จัดสรรที่ดินเพ่ือกำรอยู่อำศัย 
(๓) กำรอยู่อำศัยประเภทอำคำรสูงหรืออำคำรขนำดใหญ่ 

้หนา   ๓๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



(๔) กำรอยู่อำศัยประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้ำนแถว 
(๕) กำรอยู่อำศัยประเภทอำคำรชุดหรือหอพัก 
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกำรใดที่อยู่ติดกับบริเวณโบรำณสถำนภำยในระยะ  ๕๐  เมตร   

ให้ด ำเนินกำรหรือประกอบกิจกำรได้ในอำคำรที่มีควำมสูงไม่เกิน  ๖  เมตร  และในระยะเกินกว่ำ  ๕๐  เมตร  
แต่ไม่เกิน  ๑๐๐  เมตร  ให้มีควำมสูงไม่เกิน  ๙  เมตร  กำรวัดควำมสูงของอำคำรให้วัดจำกระดับพื้นดิน
ที่ก่อสร้ำงถึงพ้ืนดำดฟ้ำ  ส ำหรับอำคำรทรงจั่วหรือปั้นหยำให้วัดจำกระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้ำงถึงยอดผนัง
ของชั้นสูงสุด 

กำรใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งล ำคลองหรือแหล่งน้ ำสำธำรณะ  ให้มีที่ว่ำงตำมแนวขนำนริมฝั่ง 
ตำมสภำพธรรมชำติของล ำคลองหรือแหล่งน้ ำสำธำรณะไม่น้อยกว่ำ   ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นกำรก่อสร้ำง
เพื่อกำรคมนำคมทำงน้ ำ  หรือกำรสำธำรณูปโภค 

ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทสถำบันกำรศึกษำ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกำรศึกษำหรือเกี่ยวข้องกับ
กำรศึกษำ  สถำบันรำชกำร  หรือสำธำรณประโยชน์เท่ำนั้น 

ข้อ ๑๕ ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพ่ือส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพ่ือกำรอนุรักษ์โบรำณสถำน  โบรำณคดี  ประวัติศำสตร์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยโบรำณสถำน  โบรำณวัตถุ  
ศิลปวัตถุ  และพิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติ  หรือสำธำรณประโยชน์เท่ำนั้น 

ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้ำของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมำย  ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพ่ือกำรอยู่อำศัย  เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม  กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร  
หรือสำธำรณประโยชน์เท่ำนั้น  และห้ำมใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกำรตำมที่ก ำหนด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) โรงงำนทุกจ ำพวกตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน 
(๒) จัดสรรที่ดินเพ่ือกำรอยู่อำศัย 
(๓) กำรอยู่อำศัยประเภทอำคำรสูงหรืออำคำรขนำดใหญ่ 
(๔) กำรอยู่อำศัยประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้ำนแถว 
(๕) กำรอยู่อำศัยประเภทอำคำรชุดหรือหอพัก 
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกำรใดที่อยู่ติดกับบริเวณโบรำณสถำนภำยในระยะ  ๕๐  เมตร   

ให้ด ำเนินกำรหรือประกอบกิจกำรได้ในอำคำรที่มีควำมสูงไม่เกิน  ๖  เมตร  และในระยะเกินกว่ำ  ๕๐  เมตร  
แต่ไม่เกิน  ๑๐๐  เมตร  ให้มีควำมสูงไม่เกิน  ๙  เมตร  กำรวัดควำมสูงของอำคำรให้วัดจำกระดับพื้นดิน
ที่ก่อสร้ำงถึงพ้ืนดำดฟ้ำ  ส ำหรับอำคำรทรงจั่วหรือปั้นหยำให้วัดจำกระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้ำงถึงยอดผนัง
ของชั้นสูงสุด 

กำรใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งล ำคลองหรือแหล่งน้ ำสำธำรณะ  ให้มีที่ว่ำงตำมแนวขนำนริมฝั่ง 
ตำมสภำพธรรมชำติของล ำคลองหรือแหล่งน้ ำสำธำรณะไม่น้อยกว่ำ   ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นกำรก่อสร้ำง
เพื่อกำรคมนำคมทำงน้ ำหรือกำรสำธำรณูปโภค 

้หนา   ๓๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



ข้อ ๑๖ ที่ดินประเภทสถำบันศำสนำ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกำรศำสนำหรือเกี่ยวข้องกับ
กำรศำสนำ  กำรศึกษำ  สถำบันรำชกำร  หรือสำธำรณประโยชน์เท่ำนั้น 

ข้อ ๑๗ ที่ดินประเภทสถำบันรำชกำร  กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร  ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพ่ือกิจกำรของรัฐ  กิจกำรเกี่ยวกับกำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร  หรือสำธำรณประโยชน์
เท่ำนั้น 

ข้อ ๑๘ กำรใช้ประโยชน์ที่ดินในที่ดินทุกประเภทที่อยู่ในระยะ  ๒๐๐  เมตร  โดยรอบแนวเขต
เพื่อกำรประกอบกิจกำร  สถำบันกำรศึกษำ  และสถำบันศำสนำ  ห้ำมใช้ประโยชน์ที่ดิน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ร้ำนจ ำหน่ำยเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ซึ่งเป็นสถำนบริกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยสถำนบริกำร 
(๒) ร้ำนเกมคอมพิวเตอร์ 
ข้อ ๑๙ กำรใช้ประโยชน์ที่ดนิในบริเวณแนวถนนสำย  ก  ๑  ถนนสำย  ก  ๒  ถนนสำย  ก  ๓  

ถนนสำย  ก  ๔  ถนนสำย  ก  ๕  ถนนสำย  ก  ๖  ถนนสำย  ก  ๗  ถนนสำย  ก  ๘  ถนนสำย  ก  ๙  
ถนนสำย  ก  ๑๐  ถนนสำย  ก  ๑๑  ถนนสำย  ก  ๑๒  ถนนสำย  ก  ๑๓  ถนนสำย  ก  ๑๔   
ถนนสำย  ก  ๑๕  ถนนสำย  ก  ๑๖  ถนนสำย  ข  ๑  ถนนสำย  ข  ๒  ถนนสำย  ข  ๓  ถนนสำย  ข  ๔  
ถนนสำย  ข  ๕  ถนนสำย  ข  ๖  ถนนสำย  ข  ๗  ถนนสำย  ข  ๘  ถนนสำย  ข  ๙  ถนนสำย  ข  ๑๐  
ถนนสำย  ข  ๑๑  ถนนสำย  ข  ๑๒  ถนนสำย  ข  ๑๓  ถนนสำย  ข  ๑๔  ถนนสำย  ข  ๑๕   
ถนนสำย  ข  ๑๖  ถนนสำย  ข  ๑๗  ถนนสำย  ข  ๑๘  ถนนสำย  ค  ถนนสำย  ง  ๑  ถนนสำย  ง  ๒  
และถนนสำย  จ  ตำมแผนผังแสดงโครงกำรคมนำคมและขนส่งท้ำยกฎกระทรวงนี้  ห้ำมใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจกำรอื่น  นอกจำกกิจกำรตำมที่ก ำหนด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) กำรสร้ำงถนนหรือเกี่ยวข้องกับถนน  และกำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร 
(๒) กำรสร้ำงรั้วหรือก ำแพง 
(๓) เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมที่มีควำมสูงของอำคำรไม่เกิน   ๙  เมตร   

หรือไม่ใช่อำคำรขนำดใหญ่ 
ข้อ ๒๐ ให้ผู้มีหน้ำที่และอ ำนำจในกำรควบคุมกำรก่อสร้ำงอำคำรหรือกำรประกอบกิจกำร 

ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำมกฎกระทรวงนี้ 
 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  15  พฤศจกิำยน  พ.ศ.  ๒๕๖2 
พลเอก  อนุพงษ ์ เผ่ำจนิดำ 

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 

้หนา   ๓๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การตม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช ได

(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช ได

(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง ได

     หรือคลังสินคา

(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กลวยไม หรือถั่วงอก ได ได ได

(๙) การรอน ลาง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม ได ได

(๑๑) การฟกไขโดยใชตูอบ ได

๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับหิน กรวด ทราย หรือดินสําหรับใชในการกอสราง

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การโม บด หรือยอยหิน ได

(๒) การขุดหรือลอกกรวด ทราย หรือดิน ได

(๓) การรอนหรือคัดกรวดหรือทราย ได ได

(๔) การดูดทราย  ได

(๕) การลําเลียงหิน กรวด ทราย หรือดิน ดวยระบบสายพานลําเลียง ได

 ที่อยูอาศัย

หนาแนนนอย

 ที่อยูอาศัย
 อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

พ.ศ. ๒๕๖๒

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ

ที่ดินประเภท

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

หนาแนนปานกลางที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
ชนบทและเกษตรกรรม

บัญชีทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองกําแพงเพชร

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ลําดับที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวซึ่งมิใชสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การฆาสัตว ได

(๒) การถนอมเนื้อสัตวโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง ได ได ได

     หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง

(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว มันสัตว หนังสัตว ได ได

     หรือสารที่สกัดจากไขสัตวหรือกระดูกสัตว

(๖) การลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบดสัตวหรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตว ได ได

(๗) การทําผลิตภัณฑจากไขเพื่อใชประกอบเปนอาหาร เชน ไขเค็ม ไขเยี่ยวมา ได ได

     ไขผง ไขเหลวเยือกแข็ง หรือไขเหลวแชเย็น

๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม และบรรจุในภาชนะ ได ได ได ได ได

     ที่ผนึก และอากาศเขาไมได

(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไม โดยวิธีกวน ตากแหง ดอง หรือทําใหเยือกแข็ง ได ได ได ได ได

     โดยฉับพลันหรือเหือดแหง

๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การสี ฝด หรือขัดขาว ได ได ได ได

(๓) การปนหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได ได ได ได

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๒

 ที่อยูอาศัย

หนาแนนนอยที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง

โรงงานจําพวกที่

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ  ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม  อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได ได ได ได ได

(๖) การปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชใหเปนเสน แวน หรือแทง ได ได ได ได ได

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแปง อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําขนมปงหรือขนมเคก ได ได ได ได ได

(๒) การทําขนมปงกรอบหรือขนมอบแหง ได ได ได ได ได

 (๓) การทําผลิตภัณฑอาหารจากแปงเปนเสน เม็ด หรือชิ้น ได ได ได ได ได

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากออย บีช หญาหวาน 

หรือพืชอื่นที่ใหความหวาน อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําน้ําเชื่อม ได ได ได

(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของตนมะพราว ตนตาลโตนด หรือพืชอื่น ๆ ซึ่งมิใชออย ได ได ได

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําใบชาแหงหรือใบชาผง ได ได ได

(๓) การทําโกโกผงหรือขนมจากโกโก ได ได ได

(๔) การทําช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือขนมจากช็อกโกเลต ได ได ได

(๕) การทําเกกฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ ได ได ได

(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไมอัดเม็ด ได ได ได

(๗) การเชื่อมหรือแชอิ่มผลไมหรือเปลือกผลไม หรือการเคลือบผลไม ได ได ได

     หรือเปลือกผลไมดวยน้ําตาล

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๓

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ  ที่อยูอาศัย  ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม  อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

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

     ดวยน้ําตาล กาแฟ โกโก หรือช็อกโกเลต

(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟ ได ได ได

(๑๑) การทําไอศกรีม ได ได ได

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๖) การทําน้ํามันสลัด ได ได ได

(๗) การบดหรือปนเครื่องเทศ ได ได ได

(๘) การทําพริกปน พริกไทยปน หรือเครื่องแกง ได ได ได

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด หรือยอยน้ําแข็ง ได ได

๑๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตว อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การทําอาหารผสมหรืออาหารสําเร็จรูปสําหรับเลี้ยงสัตว ได ได

(๒) การปนหรือบดพืช เมล็ดพืช กากพืช เนื้อสัตว กระดูกสัตว ขนสัตว ได

     หรือเปลือกหอยสําหรับทําหรือผสมเปนอาหารสัตว

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล น้ําอัดลม

หรือน้ําแร อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําน้ําดื่ม ได ได ได ได

(๒) การทําเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล ได ได

(๔) การทําน้ําแร ได ได ได ได

 อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๔

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ  ที่อยูอาศัย  ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากสิ่งทอซึ่งมิใชเครื่องนุงหม

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําผลิตภัณฑจากสิ่งทอเปนเครื่องใชในบาน ได

(๒) การทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใชถุงหรือกระสอบพลาสติก ได

(๓) การทําผลิตภัณฑจากผาใบ ได

(๔) การตบแตงหรือเย็บปกถักรอยสิ่งทอ ได

๒๔ โรงงานถักผา ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหมดวยดายหรือเสนใย หรือฟอกยอมสี ได

หรือแตงสําเร็จผา ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหมที่ถักดวยดายหรือเสนใย

๒๕ โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมดวยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกใหเปนปุยซึ่งมิใชเสื่อ ได

หรือพรมที่ทําดวยยางหรือพลาสติกหรือพรมน้ํามัน

๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาขาย แห หรืออวน อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การผลิตเชือก ได

(๒) การผลิต ประกอบ หรือซอมแซมตาขาย แห หรืออวน และรวมถึงชิ้นสวน ได

     หรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแตงกายซึ่งมิใชรองเทา อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การตัดหรือเย็บเครื่องนุงหม เข็มขัด ผาเช็ดหนา ผาพันคอ เนกไท ได

     หูกระตาย ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเทาจากผา หนังสัตว ขนสัตว หรือวัสดุอื่น

(๒) การทําหมวก ได

โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๕

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ  ที่อยูอาศัย  ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม  อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๓๓ โรงงานผลิตรองเทาหรือชิ้นสวนของรองเทาซึ่งมิไดทําจากไม ยางอบแข็ง ได ได

ยางอัดเขารูป หรือพลาสติกอัดเขารูป

๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะรอง หรือการแปรรูปไมดวยวิธีอื่นที่คลายคลึงกัน ได ได

(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหนาตาง บานหนาตาง บานประตู ได ได

     หรือสวนประกอบที่ทําดวยไมของอาคาร

๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใชจากไมไผ หวาย ฟาง ออ กก หรือผักตบชวา ได ได

๓๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากไมหรือไมกอก อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใชจากไม และรวมถึงชิ้นสวน ได

     ของผลิตภัณฑดังกลาว

(๓) การแกะสลักไม ได ได

(๔) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม ได

(๕) การทําผลิตภัณฑจากไมกอก ได ได

๓๗ โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากไม แกว ยางหรืออโลหะอื่น ได

ซึ่งมิใชเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากพลาสติกอัดเขารูป

และรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว

๔๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเยื่อกระดาษ หรือกระดาษแข็ง อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การฉาบ ขัดมัน หรือทากาวกระดาษหรือกระดาษแข็งหรือการอัดกระดาษ ได

     หรือกระดาษแข็งหลายชั้นเขาดวยกัน

 ที่อยูอาศัย  ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม  อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๖

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๒) การทําผลิตภัณฑซึ่งมิใชภาชนะบรรจุจากเยื่อกระดาษ หรือกระดาษแข็ง ได ได

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ

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

๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑเครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปนดินเผา หรือเครื่องดินเผา ได ได

และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกลาว

๕๖ โรงงานผลิตอิฐ กระเบื้อง หรือทอสําหรับใชในการกอสรางเบาหลอมโลหะ ได ได

กระเบื้องประดับ (Architectural Terracotta) รองในเตาไฟ ทอ

หรือยอดปลองไฟ หรือวัตถุทนไฟจากดินเหนียว 

๕๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๓) การผสมซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอรอยางใดอยางหนึ่ง ได ได

     หรือหลายอยางเขาดวยกัน หรือการผสมซีเมนต ปูนขาว 

     หรือปูนปลาสเตอรอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเขากับวัสดุอื่น

๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑอโลหะ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การทําผลิตภัณฑคอนกรีต ผลิตภัณฑคอนกรีตผสม ผลิตภัณฑยิปซัม ได

     หรือผลิตภัณฑปูนปลาสเตอร

๖๑ โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใชที่ทําดวยเหล็ก ได ได

หรือเหล็กกลา และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องมือหรือเครื่องใชดังกลาว

๗

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ  ที่อยูอาศัย  ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

 อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๖๒ โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตง ได

ภายในอาคารที่ทําจากโลหะหรือโลหะเปนสวนใหญ และรวมถึงสวนประกอบ

หรืออุปกรณของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงดังกลาว

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะสําหรับใชในการกอสรางหรือติดตั้ง

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางสะพาน ประตูน้ํา ถังน้ํา ได

     หรือปลองไฟ

(๒) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางอาคาร ได

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การทําภาชนะบรรจุ ได

(๑๒) การตัด พับ หรือมวนโลหะ ได

(๑๓) การกลึง เจาะ ควาน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป ได

๖๖ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรสําหรับใชในการกสิกรรม ได ได

หรือการเลี้ยงสัตว และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องจักรดังกลาว

๖๙ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องคํานวณ เครื่องทําบัญชี ได ได

เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับใชในการคํานวณ

ชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาลอก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกสสําหรับปฏิบัติ

กับขอมูลที่เกี่ยวของกันหรืออุปกรณ (Digital or Analog Computers or 

Associated Electronic Data Processing Equipment or Accessories) 

๘

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ  ที่อยูอาศัย  ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม  อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

เครื่องรวมราคาของขาย (Cash Registers) เครื่องพิมพดีด เครื่องชั่ง

ซึ่งมิใชเครื่องชั่งที่ใชในหองทดลองวิทยาศาสตร เครื่องอัดสําเนา ซึ่งมิใช

เครื่องอัดสําเนาดวยการถายภาพ และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของ

ผลิตภัณฑดังกลาว

๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศ ได ได

หรือกาซ เครื่องเปาลม เครื่องปรับหรือถายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ 

ตูเย็นหรือเครื่องประกอบตูเย็น เครื่องขายสินคาอัตโนมัติ เครื่องลาง ซัก 

ซักแหง หรือรีดผา เครื่องเย็บ เครื่องสงกําลังกล เครื่องยก ปนจั่น ลิฟต 

บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร รถพวงสําหรับใชในการอุตสาหกรรม 

รถยกซอนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใชในการอุตสาหกรรม

หรือสําหรับใชในบานแตผลิตภัณฑนั้นตองไมใชพลังงานไฟฟา และรวมถึง

สวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ ได ได

ที่ระบุไวในลําดับที่ ๗๐ เฉพาะที่ใชไฟฟา เครื่องยนตไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟา

หมอแปลงแรงไฟฟา เครื่องสับหรือบังคับไฟฟา เครื่องใชสําหรับแผงไฟฟา

เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟา เครื่องสงหรือจําหนายไฟฟา เครื่องสําหรับใชบังคับไฟฟา 

หรือเครื่องเชื่อมไฟฟา

๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน ได ได

เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเลนแผนเสียง เครื่องบันทึกคําบอก

เครื่องบันทึกเสียงดวยเทป เครื่องเลนหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน)

๙

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ  ที่อยูอาศัย  ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

 อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

แผนเสียง เทปแมเหล็กที่ไดบันทึกเสียงแลว เครื่องโทรศัพทหรือโทรเลขชนิดมีสาย

หรือไมมีสาย เครื่องสงวิทยุ เครื่องสงโทรทัศน เครื่องรับสงสัญญาณหรือจับสัญญาณ  

เครื่องเรดาร ผลิตภัณฑที่เปนตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวของ  

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

คาปาซิเตอรหรือคอนเดนเซอรอิเล็กทรอนิกสชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได 

(Fixed or Variable Electronic Capacitors or Condensers) เครื่องหรือ

หลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย 

และรวมถึงการผลิตอุปกรณหรือชิ้นสวนสําหรับใชกับเครื่องอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมลอเลื่อนที่ขับเคลื่อนดวยแรงคน ได ได ได ได

หรือสัตวซึ่งมิใชจักรยาน และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

๘๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช หรืออุปกรณวิทยาศาสตร

หรือการแพทย อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณวิทยาศาสตร ได ได

      ที่ใชในหองทดลองหรืออุปกรณที่ใชในการชั่ง ตวง วัด หรือบังคับควบคุม

๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณี

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

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

     นาก หรืออัญมณี

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

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

๑๐

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ  ที่อยูอาศัย  ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม  อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๔) การเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอื่น ๆ ได

(๕) การทําดวงตราหรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณหรือเหรียญอื่น ได

๘๕ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นสวนหรืออุปกรณของ ได ได

เครื่องดนตรีดังกลาว

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเลน เครื่องมือ หรือเครื่องใชที่มิไดระบุไว

ในลําดับอื่น อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

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

     ตะเกียง โปะตะเกียงหรือไฟฟา กลองสูบยาหรือกลองบุหรี่ กนกรองบุหรี่ 

     หรือไฟแช็ก (เฉพาะการผลิตสินคาพื้นเมืองหรือของชํารวย)

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

     ตราโลหะหรือยาง แมพิมพลายฉลุ (Stencils)

๙๐ โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําใหบริสุทธิ์ หรือจําหนายน้ําไปยังอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม ได ได

๙๑ โรงงานบรรจุสินคาในภาชนะโดยไมมีการผลิต อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การบรรจุสินคาทั่วไป ได ได

๙๒ โรงงานหองเย็น ได ได

๙๓ โรงงานซอมรองเทาหรือเครื่องหนัง ได ได ได

๙๔ โรงงานซอมเครื่องมือไฟฟาหรือเครื่องใชไฟฟาสําหรับใชในบานหรือใชประจําตัว ได ได ได

๑๑

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ  ที่อยูอาศัย  ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

 อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต รถพวง

จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของยานดังกลาว

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การซอมแซมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตหรือสวนประกอบของยานดังกลาว ได

(๒) การซอมแซมรถพวง จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของยาน

     ดังกลาว ได

(๓) การพนสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต  ได

(๔) การลางหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได

๙๖ โรงงานซอมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําดวยเพชร พลอย ทองคํา ได ได ได ได ได

ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี

๙๗ โรงงานซอมผลิตภัณฑที่มิไดระบุการซอมไวในลําดับใด ได ได

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

๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแตงหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของ

ผลิตภัณฑหรือสวนประกอบของผลิตภัณฑโดยไมมีการผลิต อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๓) การลงรักหรือการประดับตบแตงดวยแกว กระจก มุก ทอง หรืออัญมณี ได ได ได

หมายเหต ุ  ลําดับที่              หมายถึง    ลําดับที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

                ได                    หมายถึง    สามารถประกอบกิจการโรงงานไดภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยโรงงาน

                โรงงานจําพวกที่    หมายถึง    จําพวกโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

๑๒

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ  ที่อยูอาศัย  ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม  อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่







รายการประกอบแผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ าแนกประเภท 
ท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บงัคับผังเมืองรวมเมืองก าแพงเพชร 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 

การใช้ประโยชน์ที่ดนิให้เป็นไปตามแผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ าแนกประเภท 
ท้ายกฎกระทรวง  ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๕  คือ 

๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๒๒  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเหลือง  ให้เป็นที่ดิน 
ประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  มีรายการดังต่อไปนี้ 

 ๑.๑ ด้านเหนือ จดเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมตามพระราชกฤษฎีกา 
ก าหนดเขตที่ดิน  ในท้องที่ต าบลโกสัมพี  ต าบลเพชรชมภู  ต าบลลานดอกไม้ตก  อ าเภอโกสัมพีนคร   
และต าบลลานดอกไม้  ต าบลหนองปลิง  ต าบลสระแก้ว  ต าบลทรงธรรม  ต าบลนครชุม  ต าบลเทพนคร   
ต าบลนาบ่อค า  ต าบลท่าขุนราม  ต าบลคลองแม่ลาย  ต าบลคณฑี  ต าบลวังทอง  ต าบลอ่างทอง   
ต าบลไตรตรึงษ์  ต าบลธ ามรงค์  อ าเภอเมืองก าแพงเพชร  จังหวัดก าแพงเพชร  ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน   
พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับกึ่งกลางคลองท่อทองแดง 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๑๑๒ 

  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๑  ฟากตะวันออก 
 ๑.๒ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 

หมายเลข  ๑๑๒ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๑๑๒ 
  ด้านใต้ จดเขตโบราณสถานอรัญญิก  และถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๑  ฟากตะวันออก   
และวัดบ่อสามแสน 

 ๑.๓ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับกึ่งกลางคลองท่อทองแดง 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๑๑๒ 



 
๒ 

  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับกึ่งกลางคลองท่อทองแดง 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับกึ่งกลางคลองท่อทองแดง 
 ๑.๔ ด้านเหนือ จดฝายส่งน้ าและบ ารุงรักษาที่  ๒  โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา 
ท่อทองแดง  กรมชลประทาน 

  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๗๙  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดการประปาก าแพงเพชร  การประปาส่วนภูมิภาค 
  ดา้นตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๔๐  เมตร  กับริมฝั่งแม่น้ าปิง  ฝั่งตะวันออก 

 ๑.๕ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับกึ่งกลางคลองท่อทองแดง 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๑๑๒ 

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับกึ่งกลางคลองท่อทองแดง 
  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๙.๖  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก 

 ๑.๖ ด้านเหนือ จดการประปาก าแพงเพชร  การประปาส่วนภูมิภาค 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๗๙  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๗๙  ฟากใต้   

ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนเทศา  ๒  ซอย  ๙  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๗๙  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๗๙  เป็นระยะ  ๕๐๐  เมตร 

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๔๐  เมตร  กับริมฝั่งแม่น้ าปิง  ฝั่งตะวันออก 
 ๑.๗ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๑  ฟากใต้  และเขตโบราณสถาน 
วัดดงหวาย 

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับกึ่งกลางคลองท่อทองแดง   
วัดนาควัชรโสภณ  (วัดช้าง)  เขตโบราณสถานวัดนาควัชรโสภณ  (วัดช้าง)  โรงเรียนเทศบาล  ๓   
(อินทรัมพรรย์  บุญประคองพิทยาคม)  และเขตโบราณสถานวัดนาควัชรโสภณ 

  ด้านใต้ จดถนนสาย  ข  ๙  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนคูเมืองนอก  ฟากตะวันออก 
  ทั้ งนี้   ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๑๐.๗  และหมายเลข  ๑๐.๘  ที่ก าหนดไว้ 

เป็นสีน้ าตาลอ่อน 
 ๑.๘ ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)   

ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาย  ข  ๓  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)   



 
๓ 

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  เป็นระยะ   
๙๗๕  เมตร  และเส้นขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝั่งคลองแม่คร้อ  ฝั่งใต้ 

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๔๐  เมตร  กับริมฝั่งแม่น้ าปิง  ฝั่งตะวันตก   
และเส้นขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝั่งคลองสวนหมาก  ฝั่งเหนือและฝั่งตะวันตก 

  ด้านใต้ จดถนนสาย  ข  ๑   ฟากตะวันออก  และเส้นตั้ งฉาก 
กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาย  ข  ๓  
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  เป็นระยะ  ๓๕๐  เมตร 

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝั่งคลองแม่คร้อ  ฝั่งตะวันออก 
 ๑.๙ ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)   
ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาย  ข  ๓  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  เป็นระยะ  ๙๗๕  เมตร 

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝั่งคลองแม่คร้อ  ฝั่งตะวันตก 
  ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)   
ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาย  ข  ๓  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)   
ไปทางทิศตะวันตกเฉยีงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธนิ)  เป็นระยะ  ๓๕๐  เมตร 
   ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันออก 
 ๑.๑๐ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ข  ๙  ฟากใต้ 

   ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับกึ่งกลางคลองท่อทองแดง 
   ดา้นใต้ จดถนนสาย  ก  ๑๓  ฟากเหนือ 

   ด้านตะวันตก จดถนนกะโลทัย  ฟากตะวันออก  และเขตโบราณสถานวัดไร่ถั่ว 
 ๑.๑๑ ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)   
ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาย  ข  ๓  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)   
ไปทางทิศตะวันตกเฉยีงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธนิ)  เป็นระยะ  ๓๕๐  เมตร   
และส านักงานเทศบาลต าบลนครชุม 

  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันตก   
และหมวดการทางนครชุม  แขวงการทางก าแพงเพชร 

  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๑๖  ฟากเหนือ 



 
๔ 

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  และเส้นขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝั่งคลองสวนหมาก  ฝั่งใต้และฝั่งตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๗.๙  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน 

 ๑.๑๒ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ก  ๑๓  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับกึ่งกลางคลองท่อทองแดง   

โรงเรียนวัชรวิทยา  และเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๒ 
  ด้านใต้ จดถนนเจริญสุข  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดถนนราษฎร์รวมใจ  ฟากตะวันออก  โรงเรียนเทศบาล  ๑   
(เกริกกฤตยาอุปถัมภ์)  และโรงเรียนอนุบาลองอาจ 

 ๑.๑๓ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝั่งคลองสวนหมาก  ฝั่งใต้ 
   ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๔๐  เมตร  กับริมฝั่งแม่น้ าปิง  ฝั่งตะวันตก 

   ด้านใต้ จดถนนสาย  ข  ๔  ฟากเหนือ 
   ด้านตะวันตก จดโรงเรียนวดัพระบรมธาตุ  และถนนสาย  ก  ๗  ฟากตะวันออก 

 ๑.๑๔ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ก  ๖  ฟากใต้ 
   ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 

หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน) 
   ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๑  ฟากเหนือ 
   ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันออก 

 ๑.๑๕ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ข  ๔  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๑  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๑  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดก าแพงเพชร  เส้นตั้งฉาก 

กับถนนสาย  ก  ๖  ฟากใต้  ที่จุดซึ่งถนนสาย  ก  ๖  บรรจบกับถนนสาย  ข  ๕  ไปทางทิศตะวันออก 
ตามแนวถนนสาย  ก  ๖  เป็นระยะ  ๕๔๐  เมตร  และโรงเรียนวัชรปราการวิทยาคม 

 ๑.๑๖ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๑๐๑ 

  ด้านตะวันออก จดสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดก าแพงเพชร 
  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๑  ฟากเหนือ 



 
๕ 

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน) 

 ๑.๑๗ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๑  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๔  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝั่งคลองสาธารณะ  ฝั่งตะวันออก   

และเส้นขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ข  ๔ 
 ๑.๑๘ ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๔๐  เมตร  กับริมฝั่งแม่น้ าปิง  ฝั่งตะวันตก 

   ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๒  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๔  ฟากตะวันออก 
 ๑.๑๙ ด้านเหนือ จดถนนเจริญสุข  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 

หมายเลข  ๑๑๒  และศูนย์เครื่องจักรกลและพัสดุ  กองการช่าง  เทศบาลเมืองก าแพงเพชร 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ง  ๒  ฟากตะวันออก  และถนนสาย  ข  ๑๑   

ฟากตะวันออก 
  ด้านตะวันตก จดถนนราษฎร์รวมใจ  ฟากใต้และฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๑๑.๑๓  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน  และบริเวณ 

หมายเลข  ๑๒.๓๔  ที่ก าหนดไว้เป็นสีน้ าเงิน 
 ๑.๒๐ โครงการเคหะชุมชนภูมิภาค  ต าบลนครชุม  อ าเภอเมืองก าแพงเพชร  จังหวัดก าแพงเพชร   

(การเคหะแห่งชาติ) 
 ๑.๒๑ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ข  ๑๘  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ง  ๒  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 

หมายเลข  ๑๑๒  และโรงเก็บสุรากรมสรรพสามิต 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๗  ฟากตะวันออก 
 ๑.๒๒ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 

หมายเลข  ๑๑๒ 
  ด้านตะวันออก จดเขตเทศบาลเมืองก าแพงเพชร  ระหว่างหลักเขตที่  ๗   

กับหลักเขตที่  ๘ 



 
๖ 

  ด้านใต้ จดเขตเทศบาลเมืองก าแพงเพชร  ระหว่างหลักเขตที่  ๘   
กับหลักเขตที่  ๙ 

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๑๐๘๔ 

  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๙.๑๕  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก 
๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๑๖  ที่ก าหนดไว้เป็นสีส้ม  ให้เป็นที่ดิน 

ประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง  มีรายการดังต่อไปนี้ 
 ๒.๑ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันตก 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากเหนือ  เส้นขนานระยะ  ๖  เมตร   

กับริมฝั่งคลองแม่คร้อ  ฝั่งตะวันตก  และถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)   
ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาย  ข  ๓  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)   
ไปทางทิศตะวันตกเฉยีงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธนิ)  เป็นระยะ  ๓๕๐  เมตร 
 ๒.๒ ด้านเหนือ จดถนนเทศา  ๒  ฟากใต้  และถนนสาย  ค  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๘  ฟากเหนือ 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ข  ๗  ฟากตะวันออก  และเส้นขนานระยะ  ๔๐  เมตร   

กับริมฝั่งแม่น้ าปิง  ฝั่งตะวันออก 
  ด้านตะวันตก จดเส้นตั้งฉากกับถนนเทศา  ๒  ฟากใต้  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก 

ถนนสาย  ก  ๙  บรรจบกับถนนสาย  ค  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย  ค  เป็นระยะ   
๕๐๐  เมตร 

 ๒.๓ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝั่งคลองสวนหมาก  ฝั่งใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝั่งคลองสวนหมาก  ฝั่งตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ก  ๗  ฟากตะวันตก  และถนนสาย  ข  ๔  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันออก  และเส้นขนานระยะ  ๖  เมตร   
กับริมฝั่งคลองสวนหมาก  ฝั่งใต้ 

 ๒.๔ ด้านเหนือ จดเขตโบราณสถานคูเมืองและก าแพงเมืองก าแพงเพชร 
  ด้านตะวันออก จดถนนคูเมืองนอก  ฟากตะวันตก 



 
๗ 

  ด้านใต้ จดถนนสาย  ง  ๑  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๑๑  ฟากตะวันออก 
 ๒.๕ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ง  ๑  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนกะโลทัย  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ก  ๑๓  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๑๐  ฟากตะวันออก  และส านักงานเทศบาล 

เมืองก าแพงเพชร  (เก่า) 
  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑๐  ที่ก าหนดไว้เป็นสีน้ าตาลอ่อน 
 ๒.๖ ด้านเหนือ จดเขตโบราณสถานคูเมืองและก าแพงเมืองก าแพงเพชร 
  ด้านตะวันออก จดถนนราชด าเนิน  ๒  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนก าแพงเพชร  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ค  ฟากตะวันออก 
 ๒.๗ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ค  ฟากตะวันตก 
  ด้านตะวันออก จดถนนก าแพงเพชร  ฟากเหนือ  และโครงการพัฒนาแม่น้ าปิง   

จังหวัดก าแพงเพชร  กรมชลประทาน 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ข  ๗  ฟากตะวันออก 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๘  ฟากใต้  และที่ว่าการอ าเภอเมืองก าแพงเพชร 

 ๒.๘ ด้านเหนือ จดถนนก าแพงเพชร  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนราชด าเนิน  ๒  ฟากใต้ 
  ด้านใต้ จดเขตโบราณสถานคูเมืองและก าแพงเมืองก าแพงเพชร 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ค  ฟากตะวันออก 
 ๒.๙ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ง  ๑  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๑๐  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ก  ๑๓  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๑๑  ฟากตะวันออก 
 ๒.๑๐ ด้านเหนือ จดถนนก าแพงเพชร  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ค  ฟากตะวันตก  ส านักงานสาธารณสุข 

จังหวัดก าแพงเพชร  และการประปาก าแพงเพชร  การประปาส่วนภูมิภาค 



 
๘ 

  ด้านใต้ จดถนนสาย  ก  ๑๑  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๑๑  ฟากตะวันออก 
 ๒.๑๑ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ก  ๑๓  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนราษฎร์รวมใจ  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ก  ๑๓   

ถนนสาย  ก  ๑๔  ฟากเหนือ  และฌาปนสถานวัดคูยาง 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๑๐  ฟากตะวันออก 
 ๒.๑๒ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ข  ๔  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๕  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 

หมายเลข  ๑๐๑ 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 

หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ถนนสาย  ก  ๖  ฟากเหนือ  และถนนสาย  ก  ๔  ฟากตะวันออก 
 ๒.๑๓ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ก  ๗  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดวัดพระบรมธาตุเจดียาราม  โรงเรียนวัดพระบรมธาตุ   

ถนนสาย  ข  ๔  ฟากใต้  ถนนสาย  ข  ๖  ฟากตะวันตก  ถนนสาย  ก  ๖  ฟากเหนือ  และเส้นตั้งฉาก 
กับถนนสาย  ก  ๖  ฟากใต้  ที่จุดซึ่งถนนสาย  ก  ๖  บรรจบกับถนนสาย  ข  ๕  ไปทางทิศตะวันออก 
ตามแนวถนนสาย  ก  ๖  เป็นระยะ  ๕๔๐  เมตร 

  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๑๐๑ 

  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๕  ฟากตะวันออก 
 ๒.๑๔ ด้านเหนือ จด เส้ น ตั้ งฉ ากกั บ ถนนสาย   ข   ๑ ๑   ฟ ากตะวัน ตก   

ที่จุดซึ่งถนนสาย  ก  ๑๖  บรรจบกับถนนสาย  ข  ๑๑  ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนสาย  ข  ๑๑   
เป็นระยะ  ๑๔๐  เมตร  ถนนสาย  ข  ๑๑  ฟากตะวันตก  ถนนราชด าเนิน  ๑  ซอย  ๑๑  ฟากใต้   
ถนนสาย  ข  ๑๓  ฟากตะวันตก  โรงเรียนเทศบาล  ๒  (วัดทุ่งสวน)  ถนนทุ่งสวน  ฟากตะวันออก   
และถนนสาย  ก  ๑๖  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๑๖  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนราษฎร์รวมใจ  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ค  ฟากตะวันออก 



 
๙ 

 ๒.๑๕ ด้านเหนือ จดเส้นตั้ งฉากกับถนนสาย  ข  ๑๖   ฟากตะวันออก   
ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาย  ก  ๑๖  บรรจบกับถนนสาย  ข  ๑๖  ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนสาย  ข  ๑๖ 
เป็นระยะ  ๒๕๐  เมตร 

  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๑๖  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนราษฎร์รวมใจ  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๑๖  ฟากตะวันออก 
 ๒.๑๖ ด้านเหนือ จดถนนราษฎร์รวมใจ  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๑๑  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดโรงพยาบาลก าแพงเพชร 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๗  ฟากตะวันออก 
๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๗  ที่ก าหนดไว้เป็นสีแดง  ให้เป็นที่ดิน 

ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก  มีรายการดังต่อไปนี้ 
 ๓.๑ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันตก 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันออก 
 ๓.๒ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ข  ๔  ฟากใต้  และโรงเรียนบ้านนครชุม 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๔  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันออก 
 ๓.๓ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ก  ๑๔  ฟากใต้  และเส้นขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร   

กับศูนย์กลางถนนสาย  ก  ๑๓ 
  ด้านตะวันออก จดถนนราษฎร์รวมใจ  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนเจริญสุข  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๑๓  ฟากตะวันออก 
 ๓.๔ ด้านเหนือ จดวัดเทพโมฬี  และถนนสาย  ก  ๑๓  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดโรงเรียนวัดคูยาง  และวัดคูยาง 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ก  ๑๔  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ค  ฟากตะวันออก 



 
๑๐ 

 ๓.๕ ด้านเหนือ จดวัดเสด็จ  และถนนสาย  ก  ๑๔  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๑๓  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ข  ๑๕  ฟากเหนือ  และวัดบาง 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ค  ฟากตะวันออก 
 ๓.๖ ด้านเหนือ จดถนนเจริญสุข  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนราษฎร์รวมใจ  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ก  ๑๖  ฟากตะวันออก  เส้นตั้งฉากกับถนนสาย  ข  ๑๖   

ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาย  ก  ๑๖  บรรจบกับถนนสาย  ข  ๑๖  ไปทางทิศใต้   
ตามแนวถนนสาย  ข  ๑๖  เป็นระยะ  ๒๕๐  เมตร 

  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๑๖  ฟากตะวันออก 
 ๓.๗ ด้านเหนือ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้  ถนนสาย  ข  ๑๕  ฟากใต้   

และถนนเจริญสุข  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๑๖  ฟากตะวนัตก  ถนนสาย  ก  ๑๖  ฟากเหนือ   

และถนนทุ่งสวน  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนราชด าเนิน  ๑  ซอย  ๑๑  ฟากเหนือ  และเส้นตั้งฉาก 

กับถนนสาย  ข  ๑๑  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งถนนสาย  ก  ๑๖  บรรจบกับถนนสาย  ข  ๑๑  ไปทางทิศใต้ 
ตามแนวถนนสาย  ข  ๑๑  เป็นระยะ  ๑๔๐  เมตร 

  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ค  ฟากตะวันออก 
๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔  ที่ก าหนดไว้เป็นสีม่วงอ่อน  ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ   

มีรายการดังต่อไปนี้ 
 ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๙๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 

หมายเลข  ๑๑๕ 
 ด้านตะวันออก จดเส้นตรงซึ่งเป็นแนวเดียวกับเส้นตัง้ฉากกับทางหลวงแผ่นดิน 

หมายเลข  ๑๑๕  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนเจริญสุขบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๕   
ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๕  เป็นระยะ  ๑,๘๐๐  เมตร 

 ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๑๑๕ 



 
๑๑ 

 ด้านตะวันตก จดเส้นตรงซึ่งเป็นแนวเดียวกับเส้นตัง้ฉากกับทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๑๑๕  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนเจริญสุขบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๕   
ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๕  เป็นระยะ  ๘๐๐  เมตร 

๕.  ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๑๓  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน 
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังต่อไปนี้ 

 ๕.๑ ด้านเหนือ จดเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ  ซึ่งเป็นเส้นตั้งฉากกับทางหลวงชนบท   
กพ.  ๓๐๐๒  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ  บรรจบกับทางหลวงชนบท   
กพ.  ๓๐๐๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงชนบท  กพ.  ๓๐๐๒  เป็นระยะ  ๔๑๕  เมตร 
  ด้านตะวันออก จดเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมตามพระราชกฤษฎีกา 
ก าหนดเขตที่ดิน  ในท้องที่ต าบลโกสัมพี  ต าบลเพชรชมภู  ต าบลลานดอกไม้ตก  อ าเภอโกสัมพีนคร   
และต าบลลานดอกไม้  ต าบลหนองปลิง  ต าบลสระแก้ว  ต าบลทรงธรรม  ต าบลนครชุม  ต าบลเทพนคร   
ต าบลนาบ่อค า  ต าบลท่าขุนราม  ต าบลคลองแม่ลาย  ต าบลคณฑี  ต าบลวังทอง  ต าบลอ่างทอง   
ต าบลไตรตรึงษ์  ต าบลธ ามรงค์  อ าเภอเมืองก าแพงเพชร  จังหวัดก าแพงเพชร  ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน   
พ.ศ.  ๒๕๕๒  ทางหลวงชนบท  กพ.  ๓๐๐๒  ฟากตะวันตก  เขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าแม่ระกา  
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง  และเขตโบราณสถานอุทยานประวัติศาสตร์ 

  ด้านใต้ จดเขตโบราณสถานคูเมืองและก าแพงเมืองก าแพงเพชร 
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๗๙  ฟากตะวันออก   

ฝายส่งน้ าและบ ารุงรักษาที่   ๒  โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาท่อทองแดง  กรมชลประทาน 
และเส้นขนานระยะ  ๔๐  เมตร  กับริมฝั่งแม่น้ าปิง  ฝั่งตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๗.๔  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  บริเวณหมายเลข  ๙.๔   
ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก  บริเวณหมายเลข  ๑๑.๒  และหมายเลข  ๑๑.๓  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน   
และบริเวณหมายเลข  ๑๒.๑๖  และหมายเลข  ๑๒.๑๗  ที่ก าหนดไว้เป็นสีน้ าเงิน 

 ๕.๒ ด้านเหนือ จดเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมตามพระราชกฤษฎีกา 
ก าหนดเขตที่ดิน  ในท้องที่ต าบลโกสัมพี  ต าบลเพชรชมภู  ต าบลลานดอกไม้ตก  อ าเภอโกสัมพีนคร   
และต าบลลานดอกไม้  ต าบลหนองปลิง  ต าบลสระแก้ว  ต าบลทรงธรรม  ต าบลนครชุม  ต าบลเทพนคร   
ต าบลนาบ่อค า  ต าบลท่าขุนราม  ต าบลคลองแม่ลาย  ต าบลคณฑี  ต าบลวั งทอง  ต าบลอ่างทอง   
ต าบลไตรตรึงษ์  ต าบลธ ามรงค์  อ าเภอเมืองก าแพงเพชร  จังหวัดก าแพงเพชร  ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน   
พ.ศ.  ๒๕๕๒ 



 
๑๒ 

  ด้านตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก  ซึ่ งเป็น เส้นตั้ งฉาก 
กับทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข  ๑๑๕  ฟากเหนอื  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนเจริญสุขบรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๑๑๕  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๕  เป็นระยะ  ๒,๕๐๐  เมตร 
  ด้านใต้ จดเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมตามพระราชกฤษฎีกา 
ก าหนดเขตที่ดิน  ในท้องที่ต าบลโกสัมพี  ต าบลเพชรชมภู  ต าบลลานดอกไม้ตก  อ าเภอโกสัมพีนคร   
และต าบลลานดอกไม้  ต าบลหนองปลิง  ต าบลสระแก้ว  ต าบลทรงธรรม  ต าบลนครชุม  ต าบลเทพนคร   
ต าบลนาบ่อค า  ต าบลท่าขุนราม  ต าบลคลองแม่ลาย  ต าบลคณฑี  ต าบลวังทอง  ต าบลอ่างทอง   
ต าบลไตรตรึงษ์  ต าบลธ ามรงค์  อ าเภอเมืองก าแพงเพชร  จังหวัดก าแพงเพชร  ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน    
พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

  ด้านตะวันตก จดเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมตามพระราชกฤษฎีกา 
ก าหนดเขตที่ดิน  ในท้องที่ต าบลโกสัมพี  ต าบลเพชรชมภู  ต าบลลานดอกไม้ตก  อ าเภอโกสัมพีนคร   
และต าบลลานดอกไม้  ต าบลหนองปลิง  ต าบลสระแก้ว  ต าบลทรงธรรม  ต าบลนครชุม  ต าบลเทพนคร  
ต าบลนาบ่อค า  ต าบลท่าขุนราม  ต าบลคลองแม่ลาย  ต าบลคณฑี  ต าบลวังทอง  ต าบลอ่างทอง   
ต าบลไตรตรึงษ์  ต าบลธ ามรงค์  อ าเภอเมืองก าแพงเพชร  จังหวัดก าแพงเพชร  ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน   
พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

 ๕.๓ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๑๑๒  เส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับกึ่งกลางคลองท่อทองแดง  และเขตปฏิรูปที่ดิน 
เพ่ือเกษตรกรรมตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน  ในท้องที่ต าบลโกสัมพี  ต าบลเพชรชมภู   
ต าบลลานดอกไม้ตก  อ าเภอโกสัมพีนคร  และต าบลลานดอกไม้  ต าบลหนองปลิง  ต าบลสระแก้ว   
ต าบลทรงธรรม  ต าบลนครชุม  ต าบลเทพนคร  ต าบลนาบ่อค า  ต าบลท่าขุนราม  ต าบลคลองแม่ลาย   
ต าบลคณฑี  ต าบลวังทอง  ต าบลอ่างทอง  ต าบลไตรตรึงษ์  ต าบลธ ามรงค์  อ าเภอเมืองก าแพงเพชร   
จังหวัดก าแพงเพชร  ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

  ด้านตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก  ซึ่ งเป็น เส้นตั้ งฉาก 
กับทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข  ๑๑๕  ฟากเหนอื  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนเจริญสุขบรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๑๑๕  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๕  เป็นระยะ  ๒,๕๐๐  เมตร 
  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๕  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๒  ฟากตะวันออก   
และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๑  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๔  ที่ก าหนดไว้เป็นสีม่วงอ่อน 



 
๑๓ 

 ๕.๔ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๒  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   ๑๑๒  ฟากตะวันตก   

และส านักงานเทศบาลเมืองก าแพงเพชร 
  ด้านใต้ จดถนนเจริญสุข  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 

หมายเลข  ๑๑๒  เส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับกึ่งกลางคลองส่งน้ า  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๑   
ฟากตะวันออก  โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน  ถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้  เขตโบราณสถานอรัญญิก   
และเส้นขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๒ 

  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๑.๓  และหมายเลข  ๑.๕  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเหลือง   
และบริเวณหมายเลข  ๙.๖  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก 

 ๕.๕ ด้านเหนือ จดเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ  ซึ่งเป็นเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  
(ถนนพหลโยธิน)  บรรจบกับคลองแม่คร้อ  ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑   
(ถนนพหลโยธิน)  เป็นระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร 

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๔๐  เมตร  กับริมฝั่งแม่น้ าปิง  ฝั่งตะวันตก   
และเส้นขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝั่งคลองแม่คร้อ  ฝั่งเหนือ 

  ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)   
ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยู่หา่งจากถนนสาย  ข  ๓  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)   
ไปทางทิศตะวันตกเฉยีงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธนิ)  เป็นระยะ  ๙๗๕  เมตร 
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันออก   
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  สถานีไฟฟ้าก าแพงเพชร  และสถานีไฟฟ้าย่อย  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 ๕.๖ ด้านเหนือ จดเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ  ซึ่งเป็นเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)   
ตัดกับคลองแม่คร้อ  ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  เป็นระยะ   
๑,๐๐๐  เมตร 

  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันตก   
ส านักงานเทศบาลต าบลนครชุม  เส้นตรงที่เป็นแนวเดียวกับเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑   
(ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาย  ข  ๓  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑   



 
๑๔ 

(ถนนพหลโยธิน)  เป็นระยะ  ๓๕๐  เมตร  และเส้นขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน) 

  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๑๖  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก  ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ   

๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน) 
  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๗.๕  และหมายเลข  ๗.๙  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน 

 ๕.๗ ด้านเหนือ จดเขตโบราณสถานอุทยานประวัติศาสตร์ 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๑  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดเขตโบราณสถานคูเมืองและก าแพงเมืองก าแพงเพชร 
  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๑๐.๒๐  ท่ีก าหนดไว้เป็นสีน้ าเงิน 
 ๕.๘ ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๔๐  เมตร  กับริมฝั่งแม่น้ าปิง  ฝั่งตะวันตก 

  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝั่งคลองสวนหมาก  ฝั่งเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝั่งคลองสวนหมาก  ฝั่งตะวันออก 
 ๕.๙ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๕  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก  ซึ่ งเป็น เส้นตั้ งฉาก 
กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๕  ฟากใต้  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนเจริญสุขบรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๑๑๕  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๕  เป็นระยะ  ๒,๕๐๐  เมตร 
  ด้านใต้ จดเขตผังเมืองรวมด้านใต้  ซึ่งเป็นเส้นตรงที่ลากต่อจาก 
เส้นตั้งฉากระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๕  ฟากใต้  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก 
ถนนเจริญสุข  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๕  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๑๑๕  เป็นระยะ  ๒,๕๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)   
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  เป็นระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร 

   ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๔๐  เมตร  กับริมฝั่งแม่น้ าปิง  ฝั่งตะวันออก   
ถนนสาย  ข  ๗  ฟากตะวันออก  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๒  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๑.๒๒  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเหลือง  บริเวณหมายเลข  ๙.๑๕   
ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก  บริเวณหมายเลข  ๑๑.๑๖  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน  และบริเวณ 
หมายเลข  ๑๒.๓๗  ที่ก าหนดไว้เป็นสีน้ าเงิน 



 
๑๕ 

 ๕.๑๐ ด้านเหนือ จดถนนเจริญสุข  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๒  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ข  ๗   ฟากตะวันออก  และโรงเก็บสุรา   

กรมสรรพสามิตร 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 

หมายเลข  ๑๑๒  และศูนย์เครื่องจักรกลและพัสดุ  กองการช่าง  เทศบาลเมืองก าแพงเพชร 
 ๕.๑๑ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๑  ฟากใต้  เขตโบราณสถาน 

ป้อมทุ่งเศรษฐี  บริษัท  กสท.  โทรคมนาคม  จ ากัด  (มหาชน)  ส านักงานบริการลูกค้า  กสท.  ก าแพงเพชร   
และเขตโบราณสถานวัดซุ้มกอ 

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ข  ๔   
เส้นขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝั่งคลองสาธารณะ  ฝั่งเหนือและฝั่งใต้  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   
และถนนสาย  ข  ๔  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๒  ฟากเหนือ  และเขตปฏิรูปที่ดิน 
เพ่ือเกษตรกรรมตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน  ในท้องที่ต าบลโกสัมพี  ต าบลเพชรชมภู  ต าบลลานดอกไม้ตก   
อ าเภอโกสัมพีนคร  และต าบลลานดอกไม้  ต าบลหนองปลิง  ต าบลสระแก้ว  ต าบลทรงธรรม  ต าบลนครชุม   
ต าบลเทพนคร  ต าบลนาบ่อค า  ต าบลท่าขุนราม  ต าบลคลองแม่ลาย  ต าบลคณฑี  ต าบลวังทอง  ต าบลอ่างทอง   
ต าบลไตรตรึงษ์  ต าบลธ ามรงค์  อ าเภอเมืองก าแพงเพชร  จังหวัดก าแพงเพชร  ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน  
พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๑.๒๐  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเหลือง  บริเวณหมายเลข  ๑๐.๑๓   
หมายเลข  ๑๐.๑๔  หมายเลข  ๑๐.๑๕  หมายเลข  ๑๐.๑๖  และหมายเลข  ๑๐.๑๗  ที่ก าหนดไว้ 
เป็นสีน้ าตาลอ่อน  และบริเวณหมายเลข  ๑๑.๑๔  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน 

 ๕.๑๒ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๑๖  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันตก   

วัดทุ่งเศรษฐี  และโรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี 
  ด้านใต้ จดเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมตามพระราชกฤษฎีกา 

ก าหนดเขตที่ดิน  ในท้องที่ต าบลโกสัมพี  ต าบลเพชรชมภู  ต าบลลานดอกไม้ตก   อ าเภอโกสัมพีนคร   
และต าบลลานดอกไม้  ต าบลหนองปลิง  ต าบลสระแก้ว  ต าบลทรงธรรม  ต าบลนครชุม  ต าบลเทพนคร   



 
๑๖ 

ต าบลนาบ่อค า  ต าบลท่าขุนราม  ต าบลคลองแม่ลาย  ต าบลคณฑี  ต าบลวังทอง  ต าบลอ่างทอง   
ต าบลไตรตรึงษ์  ต าบลธ ามรงค์  อ าเภอเมืองก าแพงเพชร  จังหวัดก าแพงเพชร  ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน  
พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

  ด้านตะวันตก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก  ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ   
๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน) 

 ๕.๑๓ ด้านเหนือ จดเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมตามพระราชกฤษฎีกา 
ก าหนดเขตที่ดิน  ในท้องที่ต าบลโกสัมพี  ต าบลเพชรชมภู  ต าบลลานดอกไม้ตก  อ าเภอโกสัมพีนคร   
และต าบลลานดอกไม้  ต าบลหนองปลิง  ต าบลสระแก้ว  ต าบลทรงธรรม  ต าบลนครชุม  ต าบลเทพนคร   
ต าบลนาบ่อค า  ต าบลท่าขุนราม  ต าบลคลองแม่ลาย  ต าบลคณฑี  ต าบลวังทอง  ต าบลอ่างทอง   
ต าบลไตรตรึงษ์  ต าบลธ ามรงค์  อ าเภอเมืองก าแพงเพชร  จังหวัดก าแพงเพชร  ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน   
พ.ศ.  ๒๕๕๒  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๒  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๔๐  เมตร  กับริมฝั่งแม่น้ าปิง  ฝั่งตะวันตก   
โรงเรียนวัดวังยาง  และวัดวังยาง 

  ด้านใต้ จดเขตผังเมืองรวมด้านใต้  ซึ่งเป็นเส้นตรงที่ลากต่อจาก 
เส้นตั้งฉากระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๒  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  เป็นระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร 
   ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันออก 
 ๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๓  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวมีกรอบ 
และเส้นทแยงสีน้ าตาล  ให้เป็นที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  มีรายการดังต่อไปนี้ 

 ๖.๑ เขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน  ในท้องที่ต าบลโกสัมพี   
ต าบลเพชรชมภู  ต าบลลานดอกไม้ตก  อ าเภอโกสัมพีนคร  และต าบลลานดอกไม้  ต าบลหนองปลิง   
ต าบลสระแก้ว  ต าบลทรงธรรม  ต าบลนครชุม  ต าบลเทพนคร  ต าบลนาบ่อค า  ต าบลท่าขุนราม   
ต าบลคลองแม่ลาย  ต าบลคณฑี  ต าบลวังทอง  ต าบลอ่างทอง  ต าบลไตรตรึงษ์  ต าบลธ ามรงค์   
อ าเภอเมืองก าแพงเพชร  จังหวัดก าแพงเพชร  ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

 ๖.๒ เขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน  ในท้องที่ต าบลโกสัมพี   
ต าบลเพชรชมภู  ต าบลลานดอกไม้ตก  อ าเภอโกสัมพีนคร  และต าบลลานดอกไม้  ต าบลหนองปลิง   
ต าบลสระแก้ว  ต าบลทรงธรรม  ต าบลนครชุม  ต าบลเทพนคร  ต าบลนาบ่อค า  ต าบลท่าขุนราม   



 
๑๗ 

ต าบลคลองแม่ลาย  ต าบลคณฑี  ต าบลวังทอง  ต าบลอ่างทอง  ต าบลไตรตรึงษ์  ต าบลธ ามรงค์   
อ าเภอเมืองก าแพงเพชร  จังหวัดก าแพงเพชร  ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

 ๖.๓ เขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน  ในท้องที่ต าบลโกสัมพี   
ต าบลเพชรชมภู  ต าบลลานดอกไม้ตก  อ าเภอโกสัมพีนคร  และต าบลลานดอกไม้  ต าบลหนองปลิง   
ต าบลสระแก้ว  ต าบลทรงธรรม  ต าบลนครชุม  ต าบลเทพนคร  ต าบลนาบ่อค า  ต าบลท่าขุนราม  
ต าบลคลองแม่ลาย  ต าบลคณฑี  ต าบลวังทอง  ต าบลอ่างทอง  ต าบลไตรตรึงษ์  ต าบลธ ามรงค์   
อ าเภอเมืองก าแพงเพชร  จังหวัดก าแพงเพชร  ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๑๗  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  ให้เป็นที่ดิน 
ประเภทท่ีโล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  มีรายการดังต่อไปนี้ 

 ๗.๑ ด้านเหนือ จดเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ  ซึ่งเป็นเส้นตั้งฉากกับทางหลวงชนบท   
กพ.  ๓๐๐๒  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ  บรรจบกับทางหลวงชนบท  กพ.  ๓๐๐๒   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงชนบท  กพ.  ๓๐๐๒  เป็นระยะ  ๔๑๕  เมตร 

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๔๐  เมตร  กับริมฝั่งแม่น้ าปิง  ฝั่งตะวันออก 
  ด้านใต้ จดเขตเทศบาลเมืองก าแพงเพชร  ระหว่างหลักเขตที่  ๑   
กับหลักเขตที่  ๒ 

  ด้านตะวันตก จดแม่น้ าปิง  ฝั่งตะวันออก 
 ๗.๒ เกาะกลางแม่น้ าปิง  ซึ่งอยู่ระหว่างเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ  และเขตเทศบาล   

เมืองก าแพงเพชร  ระหว่างหลักเขตที่  ๑  กับหลักเขตที่  ๒ 
 ๗.๓ ด้านเหนือ จดเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ  ซึ่งเป็นเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดิน 

หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑   
(ถนนพหลโยธิน)  ตัดกับคลองแม่คร้อ  ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)   
เป็นระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร 

  ด้านตะวันออก จดแม่น้ าปิง  ฝั่งตะวันตก 
  ด้านใต้ จดสะพานข้ามแม่น้ าปิง  (สะพานก าแพงเพชร) 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๔๐  เมตร  กับริมฝั่งแม่น้ าปิง  ฝั่งตะวันตก 

 ๗.๔ ที่สาธารณประโยชน์หนองปลิง 
 ๗.๕ ด้านเหนือ จดเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ  ซึ่งเป็นเส้นตั้งฉากระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร   

กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดิน 



 
๑๘ 

หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ตัดกับคลองแม่คร้อ  ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดิน  
หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  เป็นระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร 

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๖   เมตร  กับริมฝั่ งคลองแม่คร้อ   
ฝั่งตะวันออก 

  ด้านใต้ จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๖   เมตร  กับริมฝั่ งคลองแม่คร้อ   

ฝั่งตะวันตก 
 ๗.๖ ด้านเหนือ จดเขตเทศบาลเมืองก าแพงเพชร  ระหว่างหลักเขตที่  ๑   

กับหลักเขตที่  ๒ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๔๐  เมตร  กับริมฝั่งแม่น้ าปิง  ฝั่งตะวันออก 

  ด้านใต้ จดถนนก าแพงเพชร  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดแม่น้ าปิง  ฝั่งตะวันออก 
 ๗.๗ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝั่งคลองแม่คร้อ  ฝั่งใต้   

และเส้นขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝั่งคลองแม่คร้อ  ฝั่งตะวันออก 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝั่งคลองแม่คร้อ  ฝั่งตะวันออก 

  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๔๐  เมตร  กับริมฝั่งแม่น้ าปิง  ฝั่งตะวันตก 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝั่งคลองแม่คร้อ  ฝั่งตะวันตก 
 ๗.๘ เกาะกลางแม่น้ าปิง  ซึ่งอยู่ระหว่างเขตเทศบาลเมืองก าแพงเพชร  หลักเขตที่  ๑   
กับหลักเขตที่  ๒  และสะพานข้ามแม่น้ าปิง  (สะพานก าแพงเพชร) 

 ๗.๙ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันตก 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝั่งคลองสวนหมาก   
ฝั่งตะวันออก 

  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๑๖  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝั่งคลองสวนหมาก   

ฝั่งตะวันตก 
 ๗.๑๐ ด้านเหนือ จดถนนก าแพงเพชร  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๑๑  ฟากตะวันตก  และถนนสาย  ค  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดถนนราษฎร์รวมใจ  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๗  ฟากตะวันออก 



 
๑๙ 

 ๗.๑๑ ด้านเหนือ จดถนนก าแพงเพชร  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๗  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดสะพานข้ามแม่น้ าปิง  (สะพานใหม่  ถนนเลี่ยงเมือง) 
  ด้านตะวันตก จดแม่น้ าปิง  ฝั่งตะวันออก 
 ๗.๑๒ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๑  ฟากใต้ 
   ด้านตะวันออก จดแม่น้ าปิง  ฝั่งตะวันตก 
   ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๒  ฟากเหนือ 
   ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๔๐  เมตร  กับริมฝั่งแม่น้ าปิง  ฝั่งตะวันตก 

 ๗.๑๓ เกาะกลางแม่น้ า  ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างสะพานข้ามแม่น้ าปิง  (สะพานก าแพงเพชร)   
กับสะพานข้ามแม่น้ าปิง  (สะพานใหม่  ถนนเลี่ยงเมือง) 

 ๗.๑๔ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๑๖  ฟากใต้ 
   ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝั่งคลองสาธารณะ  ฝั่งตะวันออก

   ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๔๐  เมตร  กับริมฝั่งแม่น้ าปิง  ฝั่งตะวันตก 
   ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝั่งคลองสาธารณะ  ฝั่งตะวันตก 
 ๗.๑๕ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๒  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๗  ฟากตะวันตก  และเส้นขนานระยะ  ๔๐  เมตร   
กับริมฝั่งแม่น้ าปิง  ฝั่งตะวันออก 

   ด้านใต้ จดเขตผังเมืองรวมด้านใต้  ซึ่งเป็นเส้นตรงที่ต่อจากเส้นตั้งฉาก 
ระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๒  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  เป็นระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร 
 ๗.๑๖ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๒  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดแม่น้ าปิง  ฝั่งตะวันตก 
  ด้านใต้ จดเขตผังเมืองรวมด้านใต้  ซึ่งเป็นเส้นตรงที่ต่อจากเส้นตั้งฉาก 

ระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๒  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  เป็นระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร 



 
๒๐ 

  ด้านตะวันตก จนเส้นขนานระยะ  ๔๐  เมตร  กับริมฝั่งแม่น้ าปิง  ฝั่งตะวันตก   
และโรงเรียนวัดวังยาง 

 ๗.๑๗ เกาะกลางแม่น้ าปิง  ซึ่งอยู่ระหว่างสะพานแม่น้ าปิง  สะพานใหม่  (ถนนเลี่ยงเมือง)   
กับเขตผังเมืองรวมด้านใต้  ซึ่งเป็นเส้นตรงที่ต่อจากเส้นตั้งฉากระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)   
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  เป็นระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร 

๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว  ให้เป็นที่ดิน 
ประเภทอนุรักษ์ป่าไม้  เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าแม่ระกา 

๙. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๑๗  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก  ให้เป็นที่ดิน 
ประเภทสถาบันการศึกษา  มีรายการดังต่อไปนี้ 

 ๙.๑ โรงเรียนบ้านน้ าดิบ 
 ๙.๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง 
 ๙.๓ โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน 
 ๙.๔ วิทยาลัยสารพัดช่างก าแพงเพชร 
 ๙.๕ โรงเรียนเทศบาล  ๓  (อินทรัมพรรย์  บุญประคองพิทยาคม) 
 ๙.๖ โรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร 
 ๙.๗ โรงเรียนวัชรวิทยา 
 ๙.๘ โรงเรียนบ้านนครชุม 
 ๙.๙ โรงเรียนเทศบาล  ๑  (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์)  และโรงเรียนอนุบาลองอาจ 
 ๙.๑๐ โรงเรียนวัดพระบรมธาตุ 
 ๙.๑๑ โรงเรียนวัดคูยาง 
 ๙.๑๒ โรงเรียนวัชรปราการวิทยาคม 
 ๙.๑๓ โรงเรียนเทศบาล  ๒  (วัดทุ่งสวน) 
 ๙.๑๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 ๙.๑๕ โรงเรียนเทศบาล  ๔  (อินทร์  -  ชุ่ม  ดีสารอุปถัมภ์) 
 ๙.๑๖ โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี 
 ๙.๑๗ โรงเรียนวัดวังยาง 



 
๒๑ 

๑๐.  ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑  ถึงหมายเลข  ๑๐.๑๗  ที่ก าหนดไว้เป็นสีน้ าตาลอ่อน   
ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์เพ่ือส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  มีรายการดังต่อไปนี้ 

 ๑๐.๑  เขตโบราณสถานอรัญญิก 
 ๑๐.๒ เขตโบราณสถานอุทยานประวัติศาสตร์ 
 ๑๐.๓ เขตโบราณสถานวัดดงหวาย 
 ๑๐.๔ เขตโบราณสถานวัดนาควัชรโสภณ  (วัดช้าง) 
 ๑๐.๕ เขตโบราณสถานคูเมืองและก าแพงเมืองก าแพงเพชร 
 ๑๐.๖ เขตโบราณสถานวัดนาควัชรโสภณ 
 ๑๐.๗ เขตโบราณสถานวัดตาเถรขี่เกวียน 
 ๑๐.๘ เขตโบราณสถานวัดป่าไผ่ 
 ๑๐.๙ เขตโบราณสถานวัดไร่ถั่ว 
 ๑๐.๑๐ เขตโบราณสถานวัดกะโลทัย 
 ๑๐.๑๑ เขตโบราณสถานป้อมทุ่งเศรษฐี 
 ๑๐.๑๒ เขตโบราณสถานวัดซุ้มกอ 
 ๑๐.๑๓ เขตโบราณสถานวัดเจดีย์กลางทุ่ง 
 ๑๐.๑๔ เขตโบราณสถานวัดหนองพิกุล 
 ๑๐.๑๕ เขตโบราณสถานวัดหนองยายช่วย 
 ๑๐.๑๖ เขตโบราณสถานวัดหนองลังกา 
 ๑๐.๑๗ เขตโบราณสถานวัดหม่องกาเล 
๑๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑๑.๑๗  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน   

ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  มีรายการดังต่อไปนี้ 
 ๑๑.๑ วัดศรีโยธิน 
 ๑๑.๒ วัดราชพฤกษ์ศรัทธาราม 
 ๑๑.๓ เมรุวัดราชพฤกษ์ศรัทธาราม 
 ๑๑.๔ วัดบ่อสามแสน 
 ๑๑.๕ วัดนาควัชรโสภณ  (วัดช้าง) 
 ๑๑.๖ วัดสว่างอารมณ์ 
 ๑๑.๗ วัดพระบรมธาตุเจดียาราม 



 
๒๒ 

 ๑๑.๘ วัดเทพโมฬี 
 ๑๑.๙ วัดคูยาง 
 ๑๑.๑๐ ฌาปนสถานวัดคูยาง 
 ๑๑.๑๑ วัดเสด็จ 
 ๑๑.๑๒ วัดบาง 
 ๑๑.๑๓ วัดก าแพงเพชร 
 ๑๑.๑๔ วัดพิกุล 
 ๑๑.๑๕ วัดทุ่งเศรษฐี 
 ๑๑.๑๖ วัดหงส์ทองดอนไพรวัลย์ 
 ๑๑.๑๗ วัดวังยาง 
๑๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๒.๑  ถึงหมายเลข  ๑๒.๓๙  ที่ก าหนดไว้เป็นสีน้ าเงิน   

ให้เป็นที่ดินสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  มีรายการดังต่อไปนี้ 
 ๑๒.๑ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านน้ าดิบ 
 ๑๒.๒ สถานีวนวิจัยก าแพงเพชร 
 ๑๒.๓ ศูนย์ราชการจังหวัดก าแพงเพชร 
 ๑๒.๔ การประปาหนองปลิง 
 ๑๒.๕ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 
 ๑๒.๖ ส านักงานประกันสังคมจังหวัดก าแพงเพชร 
 ๑๒.๗ ส านักชลประทานที่  ๔ 
 ๑๒.๘ ศนูย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต  ๘  ก าแพงเพชร 
 ๑๒.๙ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวก าแพงเพชร 
 ๑๒.๑๐ ส านักงานทางหลวงชนบทจังหวัดก าแพงเพชร 
 ๑๒.๑๑ ส านักงานขนส่งจังหวัดก าแพงเพชร 
 ๑๒.๑๒ ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษก าแพงเพชร 
 ๑๒.๑๓ บริษัท  ทีโอที  จ ากัด  (มหาชน) 
 ๑๒.๑๔ เรือนจ ากลางก าแพงเพชร 
 ๑๒.๑๕ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดก าแพงเพชร 
 ๑๒.๑๖ สถานีประมงน้ าจืดจังหวัดก าแพงเพชร 



 
๒๓ 

 ๑๒.๑๗ ส านักงานประมงจังหวัดก าแพงเพชร  และส านักงานปศุสัตว์จังหวัดก าแพงเพชร  
 ๑๒.๑๘ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  สถานีไฟฟ้าก าแพงเพชร  และสถานีไฟฟ้าย่อย  การไฟฟ้า 
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 ๑๒.๑๙ ฝายส่งน้ าและบ ารุงรักษาที่  ๒  โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาท่อทองแดง   
กรมชลประทาน 

 ๑๒.๒๐ สถานีวิทยุกระจายเสียงภาค  เอฟ  เอ็ม 
 ๑๒.๒๑ การประปาก าแพงเพชร  การประปาส่วนภูมิภาค 
 ๑๒.๒๒ ส านักงานเทศบาลต าบลนครชุม 
 ๑๒.๒๓ ที่ว่าการอ าเภอเมืองก าแพงเพชร 
 ๑๒.๒๔ ส านักงานเทศบาลเมืองก าแพงเพชร  (เก่า) 
 ๑๒.๒๕ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 
 ๑๒.๒๖ ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดก าแพงเพชร  ห้องสมุดประชาชน  และบ้านพักข้าราชการ 

 ๑๒.๒๗ โครงการพัฒนาแม่น้ าปิงจังหวัดก าแพงเพชร  กรมชลประทาน 
 ๑๒.๒๘ หมวดการทางนครชุม  แขวงการทางก าแพงเพชร 
 ๑๒.๒๙ การประปาก าแพงเพชร  การประปาส่วนภูมิภาค 
 ๑๒.๓๐ ส านักงานเทศบาลเมืองก าแพงเพชร 
 ๑๒.๓๑ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดก าแพงเพชร 
 ๑๒.๓๒ บริษัท  กสท.  โทรคมนาคม  จ ากัด  (มหาชน)  ส านักงานบริการลูกค้า  กสท.  ก าแพงเพชร 

 ๑๒.๓๓ โรงพยาบาลก าแพงเพชร 
 ๑๒.๓๔ ที่ท าการงานรักษาความสะอาด  กองอนามัยและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองก าแพงเพชร 

 ๑๒.๓๕ ศูนย์เครื่องจักรกลและพัสดุ  กองการช่าง  เทศบาลเมืองก าแพงเพชร 
 ๑๒.๓๖ โรงเก็บสุรากรมสรรพสามิต 
 ๑๒.๓๗ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองก าแพงเพชร 
 ๑๒.๓๘ ส านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดก าแพงเพชร 
 ๑๒.๓๙ แขวงทางหลวงก าแพงเพชร 





รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวง 
ให้ใช้บังคับผังเมอืงรวมเมืองก าแพงเพชร 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 

ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง  แบ่งเป็น  ๕  ขนาด  คือ 
๑. ถนนแบบ  ก  ขนาดเขตทาง  ๑๒.๐๐  เมตร  จ านวน  ๑๖  สาย  ดังนี้ 
 ถนนสาย  ก  ๑  เป็นถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อก าหนดให้ขยายเขตทาง  และถนนโครงการ 

ก าหนดให้ก่อสร้างใหม่  เริ่มต้นจากถนนแม้คล้อ  (ถนนสาย  ข  ๓)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
ตามแนวถนนเดิมจนสุดถนน  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๒๒๐  เมตร  จนบรรจบ 
กับถนนสาย  ข  ๒  ที่บริเวณห่างจากถนนสาย  ข  ๒  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑   
(ถนนพหลโยธิน)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย  ข  ๒  ระยะประมาณ  ๔๑๐  เมตร 
 ถนนสาย  ก  ๒  เป็นถนนเดมิก าหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนชาญธุรารักษ์  เริ่มต้นจาก 
ถนนนครชุม  ๒  (ถนนสาย  ข  ๑)  ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน) 

 ถนนสาย  ก  ๓  เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนนครชุม  ๑  เริ่มต้นจาก 
ถนนชาญธุรารักษ์  (ถนนสาย  ก  ๒)  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนศรีรัตน์   
(ถนนสาย  ข  ๑) 

 ถนนสาย  ก  ๔  เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนนครชุม  ซอย  ๖  เริ่มต้นจาก 
ถนนนครชุม  ๑  (ถนนสาย  ข  ๔)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนนครชุม   
ซอย  ๑๐  (ถนนสาย  ก  ๖) 

 ถนนสาย  ก  ๕  เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนนครชุม  ซอย  ๑๐   
เริ่มต้นจากถนนนครชุม  ๑  (ถนนสาย  ข  ๔)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ   
๓๕๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนนครชุม  ซอย  ๑๐  (ถนนสาย  ก  ๖) 

 ถนนสาย  ก  ๖  เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนนครชุม  ซอย  ๑๐   
และถนนไม่ปรากฏชื่อ  และถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่  เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑   
(ถนนพหลโยธิน)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนนครชุม  ซอย  ๑๐  ระยะประมาณ  ๒๘๐  เมตร   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ระยะประมาณ  ๖๗๐  เมตร  บรรจบกับถนนวิมลวัชราธร  (ถนนสาย  ข  ๕)   
ที่บริเวณห่างจากถนนนครชุม  ๑  (ถนนสาย  ข  ๔)  บรรจบกับถนนวิมลวัชราธร  (ถนนสาย  ข  ๕)   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนสุขาภิบาล  ๔  (ถนนสาย  ข  ๕)  ระยะประมาณ  ๓๓๐  เมตร   
ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ  จนบรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ข  ๖) 



 
๒ 

 ถนนสาย  ก  ๗  เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนชากังราว  และถนนนครชุม   
ซอย  ๒๕  เริ่มต้นจากถนนนครชุม  ๑  (ถนนสาย  ข  ๔)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงใต้ 
ตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนนครชุม  ๑  (ถนนสาย  ข  ๔) 

 ถนนสาย  ก  ๘  เป็นถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่  เริ่มต้นจากถนนคูเมืองนอก   
ที่บริเวณห่างจากถนนคูเมืองนอก  บรรจบกับถนนราชด าเนิน  ๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 
ตามแนวถนนคูเมืองนอก  ระยะประมาณ  ๘๖๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ   
๘๓๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ข  ๑๘  ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ข  ๑๘)   
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๑  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงใต้ 
ตามแนวถนนสาย  ข  ๑๘  ระยะประมาณ  ๑,๐๖๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๙  เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนเทศา  ๒  ซอย  ๙   
และถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่  เริ่มต้นจากถนนเทศา  ๒  (ถนนสาย  ค)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 
ตามแนวถนนเดิมจนสุดถนน  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ระยะประมาณ  ๑๕๐  เมตร  จนบรรจบ 
กับถนนสาย  ข  ๗  ที่บริเวณห่างจากถนนเทศา  ๒  ซอย  ๑๕  (ถนนสาย  ข  ๗)  บรรจบกับถนนเทศา  ๒   
(ถนนสาย  ค)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย  ข  ๗  ระยะประมาณ   
๕๒๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๑๐  เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนเทศา  ๑  ซอย  ๔   
เริ่มต้นจากถนนเทศา  ๑  (ถนนสาย  ค)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบ 
กับถนนเรืองราษฎร์พัฒนา  (ถนนสาย  ก  ๑๑) 

 ถนนสาย  ก  ๑๑  เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนเรืองราษฎร์พัฒนา   
และถนนเทศา  ๑   ซอย  ๑๒  เริ่มต้นจากถนนก าแพงเพชร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 
และทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนเทศา  ๑  (ถนนสาย  ค) 

 ถนนสาย  ก  ๑๒  เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนราชด าเนิน  ๑  ซอย  ๑   
และถนนวิจิตร  ๑  ซอย  ๒  และถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่  เริ่มต้นจากถนนราชด าเนิน  ๑   
(ถนนสาย  ข  ๑๑)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนราชด าเนิน   ๑   ซอย  ๑   
ระยะประมาณ  ๑๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๑๒๐  เมตร  บรรจบ 
กับถนนวิจิตร  ๑  ซอย  ๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนวิจิตร  ๑  ซอย  ๒  จนบรรจบ 
กับถนนวิจิตร  ๑  (ถนนสาย  ข  ๑๐) 

 ถนนสาย  ก  ๑๓  เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนเทศา  ๑  ซอย  ๕   
ถนนราชด าเนิน  ๑  ซอย  ๒  และถนนวังคาง  และถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่  เริ่มต้นจาก 



 
๓ 

ถนนเทศา  ๑  (ถนนสาย  ค)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเทศา  ๑  ซอย  ๕   
และถนนราชด าเนิน  ๑  ซอย  ๒  บรรจบกับถนนวจิิตร  ๑  (ถนนสาย  ข  ๑๐)  ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ   
ระยะประมาณ  ๑๖๐  เมตร  บรรจบกับถนนวังคาง  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนวังคาง   
ระยะประมาณ  ๑,๒๕๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ข  ๑๘ 

 ถนนสาย  ก  ๑๔  เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนเทศา  ๑  ซอย  ๗   
ถนนราชด าเนิน  ๑  ซอย  ๔  ถนนราชวิถี  และถนนราชวิถี  ซอย  ๑  เริ่มต้นจากถนนเทศา  ๑   
(ถนนสาย  ค)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนราษฎร์รวมใจ 

 ถนนสาย  ก  ๑๕  เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนเทศา  ๑  ซอย  ๑๑   
ถนนราชด าเนิน  ๑  ซอย  ๗  ถนนวิจิตร  ๒  ซอย  ๑  และถนนราชวิถี  ซอย  ๔  และถนนโครงการ 
ก าหนดให้ก่อสร้างใหม่  เริ่มต้นจากถนนเทศา  ๑  (ถนนสาย  ค)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตามแนวถนนเดิมจนสุดถนน  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๗๐  เมตร  จนบรรจบ 
กับถนนราษฎร์รวมใจ 

 ถนนสาย  ก  ๑๖  เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนราชด าเนิน  ๑  ซอย  ๑๐   
และถนนประชาหรรษา  ซอย  ๒  และถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่  เริ่มต้นจากถนนราชด าเนิน  ๑   
(ถนนสาย  ข  ๑๑)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนราชด าเนิน  ๑  ซอย  ๑๐  บรรจบ 
กับถนนเทศบาล  ๑  (ถนนสาย  ข  ๑๖)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ระยะประมาณ  ๑๙๐  เมตร   
บรรจบกับถนนประชาหรรษา  ซอย  ๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนประชาหรรษา   
ซอย  ๒  จนบรรจบกับถนนราษฎร์รวมใจ 

๒. ถนนแบบ  ข  ขนาดเขตทาง  ๑๘.๐๐  เมตร  จ านวน  ๑๘  สาย  ดังนี้ 
 ถนนสาย  ข  ๑  เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนศรีรัตน์  ถนนนครชุม  ๒ 

ทางหลวงชนบท  กพ.  ๕๐๖๙  และถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่  เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนศรีรัตน์  บรรจบกับถนนนครชุม  ๑   
(ถนนสาย  ก  ๓)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๙๐  เมตร  บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนนครชุม  ๒  และทางหลวงชนบท  กพ.  ๕๐๖๙  จนบรรจบ 
กับถนนไม่ปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  จ) 

 ถนนสาย  ข  ๒  เป็นถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่  เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ที่บริเวณห่างจากถนนแม้คล้อ  (ถนนสาย  ข  ๓)  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑   
(ถนนพหลโยธิน)  ระยะประมาณ  ๗๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๔๑๐  เมตร   



 
๔ 

บรรจบกับถนนสาย  ก  ๑  ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๑)  บรรจบกับถนนแม้คล้อ   
(ถนนสาย  ข  ๓)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย  ก  ๑  ระยะประมาณ  ๕๙๐  เมตร   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๔๗๐  เมตร  บรรจบกับทางหลวงชนบท  กพ.  ๕๐๖๙   
(ถนนสาย  ข  ๑)  ที่บริเวณห่างจากถนนแม้คล้อ  (ถนนสาย  ข  ๓)  บรรจบกับถนนนครชุม  ๒  (ถนนสาย  ข  ๑)   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนนครชุม  ๒  และทางหลวงชนบท  กพ.  ๕๐๖๙  (ถนนสาย  ข  ๑)   
ระยะประมาณ  ๕๔๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๓๙๐  เมตร  จนจดคลองสวนหมาก   
ฝั่งตะวันตก 

 ถนนสาย  ข  ๓  เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนแม้คล้อ  และถนนไม่ปรากฏชื่อ   
เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม   
จนบรรจบกับถนนนครชุม  ๒  (ถนนสาย  ข  ๑) 

 ถนนสาย  ข  ๔  เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนนครชุม  ๑  และทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๑๐๗๘  เริ่มต้นจากถนนศรีรัตน์  (ถนนสาย  ข  ๑)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม   
จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๒ 

 ถนนสาย  ข  ๕  เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนวิมลวัชราธร  เริ่มต้นจาก 
ทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข  ๑๐๑  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนอืตามแนวถนนเดมิ  จนบรรจบกับถนนนครชุม  ๑   
(ถนนสาย  ข  ๔) 

 ถนนสาย  ข  ๖  เป็นถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อก าหนดให้ขยายเขตทาง  เริ่มต้นจากถนนนครชุม  ๑   
(ถนนสาย  ข  ๔)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๖) 
 ถนนสาย  ข  ๗  เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนเทศา  ๒  ซอย  ๑๕   
ถนนสิริจิต  และถนนไม่ปรากฏชื่อ  และถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่  เริ่มต้นจากถนนเทศา  ๒   
(ถนนสาย  ค)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนจนสุดถนนเทศา  ๒  ซอย  ๑๕  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้เลียบแม่น้ าปิง  ฝั่งตะวันออก  ระยะประมาณ  ๒๕๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาย  ก  ๙   
ที่บริเวณห่างจากถนนเทศา  ๒  ซอย  ๙  (ถนนสาย  ก  ๙)  บรรจบกับถนนเทศา  ๒  (ถนนสาย  ค)   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย  ก  ๙  ระยะประมาณ  ๓๑๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 
เลียบแม่น้ าปิง  ฝั่งตะวันออก  ระยะประมาณ  ๓๙๐  เมตร  บรรจบกับถนนสิริจิต  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 
ตามแนวถนนสิริจิต  บรรจบกับถนนราชด าเนิน  ๑  ซอย  ๑๘  (ถนนสาย  ข  ๑๘)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 
เลียบแม่น้ าปิง  ฝั่งตะวันออก  ระยะประมาณ  ๑,๑๑๐  เมตร  ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๒   
ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๒  บรรจบกับถนนราชด าเนิน  ๑  (ถนนสาย  ง  ๒)   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๒  ระยะประมาณ  ๑,๑๐๐  เมตร   



 
๕ 

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เลียบแม่น้ าปิง  ฝั่งตะวันออก  ระยะประมาณ  ๑,๙๐๐  เมตร  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๕๗๐  เมตร  บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ  จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๘๔ 
 ถนนสาย  ข  ๘  เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนเทศา  ๒  ซอย  ๑   
เริ่มต้นจากถนนเทศา  ๒  (ถนนสาย  ค)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบ 
กับถนนสิริจิต  (ถนนสาย  ข  ๗) 

 ถนนสาย  ข  ๙  เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนชากังราว  และถนนไม่ปรากฏชื่อ   
เริ่มต้นจากถนนกะโลทัย  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๑๑๒ 

 ถนนสาย  ข  ๑๐  เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนวิจิตร  ๑  เริ่มต้นจาก 
ถนนชากังราว  (ถนนสาย  ง  ๑)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนราชวิถี   
(ถนนสาย  ก  ๑๔) 

 ถนนสาย  ข  ๑๑  เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนราชด าเนิน  ๑  เริ่มต้นจาก 
ถนนชากังราว  (ถนนสาย  ง  ๑)  ไปทางทิศตะวนัออกเฉยีงใตต้ามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนราชด าเนิน  ๑   
ซอย  ๑๘  (ถนนสาย  ข  ๑๘) 

 ถนนสาย  ข  ๑๒  เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนราชวิถี  เริ่มต้นจากถนนราชวิถี   
ซอย  ๑  (ถนนสาย  ก  ๑๔)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนเจริญสุข 
 ถนนสาย  ข  ๑๓  เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนวิจิตร  ๒  และถนนเดิม 
ไม่ปรากฏชื่อ  และถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่  เริ่มต้นจากถนนราชด าเนิน  ๑  ซอย  ๔   
(ถนนสาย  ก  ๑๔)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนวิจิตร  ๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้   
ระยะประมาณ  ๑๖๐  เมตร  บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ   
ระยะประมาณ  ๒๔๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ระยะประมาณ  ๘๐  เมตร  จนบรรจบ 
กับถนนราษฎร์รวมใจ  ที่บริเวณห่างจากถนนราษฎร์รวมใจบรรจบกับถนนราชด าเนิน  ๑  (ถนนสาย  ข  ๑๑)   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนราษฎร์รวมใจ  ระยะประมาณ  ๒๘๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๑๔  เป็นถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อก าหนดให้ขยายเขตทาง  และถนนโครงการ 
ก าหนดให้ก่อสร้างใหม่  เริ่มต้นจากถนนราษฎร์รวมใจ  ที่บริเวณห่างจากถนนราชวิถี  ซอย  ๑  (ถนนสาย  ก  ๑๔)   
บรรจบกับถนนราษฎร์รวมใจ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนราษฎร์รวมใจ  ระยะประมาณ   
๑๙๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๓๑๐  เมตร  บรรจบกับถนนเดิม  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๖๐๐  เมตร   
จนบรรจบกับถนนสาย  ข  ๑๘ 



 
๖ 

 ถนนสาย  ข  ๑๕  เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนเจริญสุข  เริ่มต้นจาก 
ถนนเทศา  ๑  (ถนนสาย  ค)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนวิจิตร  ๒   
(ถนนสาย  ข  ๑๓) 

 ถนนสาย  ข  ๑๖  เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนเทศบาล  ๑  เริ่มต้นจาก 
ถนนเจริญสุข  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม  บรรจบกับถนนราษฎร์รวมใจ   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๔๕๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ข  ๑๘ 
 ถนนสาย  ข  ๑๗  เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนประชาหรรษา   
และถนนบ่อแขก  เริ่มต้นจากถนนเทศบาล  ๑  (ถนนสาย  ข  ๑๖)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 
และทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนประชาหรรษา  บรรจบกับถนนบ่อแขก  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 
ตามแนวถนนบ่อแขก  จนบรรจบกับถนนเจริญสุข  ซอย  ๖  (ถนนสาย  ข  ๑๘) 

 ถนนสาย  ข  ๑๘  เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนราชด าเนิน  ๑  ซอย  ๑๘   
ถนนเจริญสุข  ซอย  ๖  และถนนไม่ปรากฏชื่อ  และถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่  เริ่มต้นจาก  
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๑  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ   
๒๘๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ระยะประมาณ  ๗๘๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาย  ก  ๘   
ที่บริเวณห่างจากถนนสาย  ก  ๘  บรรจบกับถนนคูเมืองนอก  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตามแนวถนนสาย  ก  ๘  ระยะประมาณ  ๘๓๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ระยะประมาณ   
๑,๐๐๐  เมตร  บรรจบกับถนนชากังราว  (ถนนสาย  ข  ๙)  ที่บริเวณห่างจากถนนชากังราว  (ถนนสาย  ข  ๙)   
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๒  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนชากังราว   
(ถนนสาย  ข  ๙)  ระยะประมาณ  ๖๔๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ระยะประมาณ  ๘๒๐  เมตร   
บรรจบกับถนนวังคาง  (ถนนสาย  ก  ๑๓)  ที่บริเวณห่างจากถนนวังคาง  (ถนนสาย  ก  ๑๓)  บรรจบ 
กับถนนราษฎรร์วมใจ  ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือตามแนวถนนวังคาง  (ถนนสาย  ก  ๑๓)  ระยะประมาณ   
๘๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ระยะประมาณ  ๘๑๐  เมตร  บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ   
(ถนนสาย  ข  ๑๔)  ที่บริเวณห่างจากถนนสาย  ข  ๑๔  บรรจบกับถนนราษฎร์รวมใจ  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย  ข  ๑๔  ระยะประมาณ  ๙๑๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  
ระยะประมาณ  ๕๔๐  เมตร  บรรจบกบัถนนเจริญสุข  ที่บริเวณถนนเจริญสุข  ซอย  ๖  บรรจบกับถนนเจริญสุข   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเจริญสุข  ซอย  ๖  บรรจบกับถนนบ่อแขก  (ถนนสาย  ข  ๑๗)   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ระยะประมาณ  ๑,๒๖๐  เมตร  บรรจบกับถนนเทศบาล  ๑  (ถนนสาย  ข  ๑๖)   
ที่บริเวณห่างจากถนนเทศบาล  ๑  (ถนนสาย  ข  ๑๖)  บรรจบกับถนนราษฎร์รวมใจ  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเทศบาล  ๑  (ถนนสาย  ข  ๑๖)  ระยะประมาณ  ๔๕๐  เมตร   



 
๗ 

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ระยะประมาณ  ๓๕๐  เมตร  บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ  จนบรรจบกับถนนสิริจิตร  (ถนนสาย  ข  ๗) 

๓. ถนนแบบ  ค  ขนาดเขตทาง  ๒๐.๐๐  เมตร  จ านวน  ๑  สาย  เป็นถนนเดิมก าหนดให้ 
ขยายเขตทาง  คือ  ถนนเทศา  ๑  และถนนเทศา  ๒  เริ่มต้นจากถนนเทศา  ๒  ซอย  ๑๕  (ถนนสาย  ข  ๗)   
ที่บริเวณถนนเทศา  ๒  ซอย  ๑๕  (ถนนสาย  ข  ๗)  บรรจบกับถนนเทศา  ๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้   
ตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนราษฎร์รวมใจ 

๔. ถนนแบบ  ง  ขนาดเขตทาง  ๒๔.๐๐  เมตร  จ านวน  ๒  สาย  ดังนี้ 
 ถนนสาย  ง  ๑  เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนราชด าเนิน  ๑  และถนนชากังราว   

เริ่มต้นจากถนนเทศา  ๑  (ถนนสาย  ค)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ทิศตะวันออกเฉียงใต้ 
และทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนกะโลทัย 

 ถนนสาย  ง  ๒  เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนราชด าเนิน  ๑  เริ่มต้นจาก 
ถนนราชด าเนิน  ๑  ซอย  ๑๘  (ถนนสาย  ข  ๑๘)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม   
จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๒ 

๕. ถนนแบบ  จ  ขนาดเขตทาง  ๖๐.๐๐  เมตร  จ านวน  ๑  สาย  เป็นถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อ 
ก าหนดให้ขยายเขตทาง  และถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่  เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดิน  
หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม  บรรจบกับทางหลวงชนบท   
กพ.  ๕๐๖๙  (ถนนสาย  ข  ๑)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๑,๑๑๐  เมตร   
บรรจบกับทางหลวงชนบท  กพ.  ๓๐๐๒  ที่บริเวณห่างจากถนนเทศา  ๒  ซอย  ๑๕  (ถนนสาย  ข  ๗)   
บรรจบกับถนนเทศา  ๒  (ถนนสาย  ค)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเทศา  ๒  (ถนนสาย  ค)   
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๗๙  และทางหลวงชนบทหมายเลข  ๓๐๐๒  ระยะประมาณ  ๓,๗๙๐  เมตร   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๑,๕๗๐  เมตร  จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๑๐๑  ที่บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๒  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๑ 
 



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่สมควรก าหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  
ในท้องที่ต าบลหนองปลิง  ต าบลทรงธรรม  ต าบลสระแก้ว  ต าบลนครชุม  ต าบลในเมือง  ต าบลเทพนคร   
และต าบลท่าขุนราม  อ าเภอเมืองก าแพงเพชร  จังหวัดก าแพงเพชร  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา   
และการด ารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  การคมนาคม
และการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะและสภาพแวดล้อม  ทั้งนี้  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
ของการผังเมือง  และโดยที่มาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘   
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  บัญญัติว่า  การใช้บังคับผังเมืองรวม 
ให้กระท าโดยกฎกระทรวง  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๔๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒
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