
 
กฎกระทรวง 

ให้ใช้บังคับผังเมอืงรวมชมุชนปากดง  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 าบลไตรตรึงษ์  และต าบลธ ามรงค์  อ าเภอ 
เมืองก าแพงเพชร  จังหวัดก าแพงเพชร  ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

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

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

(๑) จัดเตรียมระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับชุมชนในอนาคต 
(๒) ส่งเสริมภาคการเกษตรโดยพัฒนาระบบการผลิตและระบบตลาด  เพ่ือให้เศรษฐกิจ 

ภาคการเกษตรของชุมชนเกิดความเข้มแข็ง 
(๓) ควบคุมสิ่งปลูกสร้างและการขยายตัวของชุมชนให้อยู่ภายในพ้ืนที่ที่เหมาะสมและป้องกัน

ชุมชนขยายตัวแบบไร้ทิศทางและขาดระเบียบ 
(๔) รักษาและป้องกันพ้ืนที่เกษตรกรรมชั้นดี 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๘๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๒



(๕) อนุรักษ์และฟื้นฟูพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์และแหล่งน้ าธรรมชาติ 
ข้อ ๔ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม  ให้เป็นไปตามแผนผังก าหนดการใช้

ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ าแนกประเภท  แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง  และรายการประกอบ
แผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ าแนกประเภท
ท้ายกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริ เวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๑๑  ที่ก าหนดไว้ เป็นสีเหลือง   
ให้เป็นที่ดินประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 

(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๔  ที่ก าหนดไว้เป็นสีส้ม  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง 

(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๕  ที่ก าหนดไว้เป็นสีแดง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก 

(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔  ที่ก าหนดไว้เป็นสีม่วง  ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรม 
และคลังสินค้า 

(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๑๒  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๓  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวมีกรอบและ 
เส้นทแยงสีน้ าตาล  ให้เป็นที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๖  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  ให้เป็น
ที่ดินประเภทท่ีโล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว  ให้เป็น 
ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ 

(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๙  ที่ก าหนดไวเ้ป็นสีเขยีวมะกอก  ให้เปน็
ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา 

(๑๐) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑  และหมายเลข  ๑๐.๒  ที่ก าหนดไว้เป็นสีน้ าตาลอ่อน  
ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์เพ่ือส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 

(๑๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑๑.๑๕  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน   
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันศาสนา 
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(๑๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๒.๑  ถึงหมายเลข  ๑๒.๑๐  ที่ก าหนดไว้เป็นสีน้ าเงิน   
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ข้อ ๖ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย   
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม 
(๘) การอยู่อาศัย  การประกอบพาณิชยกรรม  หรือการประกอบอุตสาหกรรมประเภท 

อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๙) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรือหอพัก 

(๑๐) ก าจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
(๑๑) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) ในระยะ  ๕๐  เมตร  จากเขตโบราณสถาน  ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ 

ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน  ๖  เมตร  ส าหรับในระยะเกินกว่า  ๕๐  เมตร  จนถึงระยะ  ๑๐๐  เมตร  
จากเขตโบราณสถาน  ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน   ๙  เมตร   
การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า   ส าหรับอาคารทรงจั่ว 
หรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 
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(๒) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   ๑  (ถนนพหลโยธิน)   
ไม่น้อยกว่า  ๑๕  เมตร 

(๓) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของล าคลองหรือแหล่งน้ าสาธารณะ 
ไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพ่ือการคมนาคมทางน้ าหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๗ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย  
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้   
(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจ 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  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ   
และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

(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 
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) ในระยะ  ๕๐  เมตร  จากเขตโบราณสถาน  ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ 

ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน  ๖  เมตร  ส าหรับในระยะเกินกว่า  ๕๐  เมตร  จนถึงระยะ  ๑๐๐  เมตร  
จากเขตโบราณสถาน  ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน   ๙  เมตร   
การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า   ส าหรับอาคารทรงจั่ว 
หรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๘๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๒



(๒) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)   
ไม่น้อยกว่า  ๑๕  เมตร 

(๓) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของล าคลองหรือแหล่งน้ าสาธารณะ  
ไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพ่ือการคมนาคมทางน้ าหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๘ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพ่ือพาณิชยกรรม  การอยู่อาศัย  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  
ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจ 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  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ   
และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) ก าจัดมูลฝอย 
(๘) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) ในระยะ  ๕๐  เมตร  จากเขตโบราณสถาน  ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ 

ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน  ๖  เมตร  ส าหรับในระยะเกินกว่า  ๕๐  เมตร  จนถึงระยะ  ๑๐๐  เมตร  
จากเขตโบราณสถาน  ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน   ๙  เมตร   
การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า   ส าหรับอาคารทรงจั่ว 
หรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

้หนา   ๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๘๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๒



(๒) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)   
ไม่น้อยกว่า  ๑๕  เมตร 

(๓) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของล าคลองหรือแหล่งน้ าสาธารณะ  
ไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพ่ือการคมนาคมทางน้ าหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๙ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ืออุตสาหกรรม  
คลังสินค้า  โรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่   
ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า 

ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 
(๒) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๓) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๔) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย 
(๖) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก 
(๗) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา 
(๘) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนพิการ 
(๙) สถาบันการศึกษาหรือโรงเรียน 

(๑๐) โรงพยาบาล 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งล าคลองหรือแหล่งน้ าสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง 

ตามสภาพธรรมชาติของล าคลองหรือแหล่งน้ าสาธารณะไม่น้อยกว่า   ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ าหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่   
ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

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

น้ ามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจ าหน่าย 

้หนา   ๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๘๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๒



(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ   สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม  เว้นแต่โรงแรมประเภท  ๑  ที่มีพ้ืนที่ประกอบการ 
ไม่เกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร 

(๕) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม 
(๗) จัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย 
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๙) การอยู่อาศัยประเภทตึกแถวหรือบ้านแถว 

(๑๐) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรือหอพัก 
(๑๑) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) ในระยะ  ๕๐  เมตร  จากเขตโบราณสถาน  ให้ด าเนินการหรือประกอบกจิการได้ในอาคาร

ที่มีความสูงไม่เกิน  ๖  เมตร  ส าหรับในระยะเกินกว่า  ๕๐  เมตร  จนถึงระยะ  ๑๐๐  เมตร  จากเขต
โบราณสถาน  ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน  ๙  เมตร  การวัดความสูง
ของอาคารให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า  ส าหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจาก
ระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

(๒) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)   
ไม่น้อยกว่า  ๑๕  เมตร 

(๓) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของล าคลองหรือแหล่งน้ าสาธารณะ 
ไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพ่ือการคมนาคมทางน้ าหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมเท่านั้น 

ที่ดินประเภทนี้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ   ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการสงวนและคุ้มครอง 
ดูแลรักษา  หรือบ ารุงป่าไม้  สัตว์ป่า  ต้นน้ า  ล าธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ   ตามมติคณะรัฐมนตรี  
และกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้  การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติเท่านั้น 

ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเฉพาะที่ดิน 
ซึ่งเป็นของรัฐ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

้หนา   ๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๘๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๒



ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  การอยู่อาศัย  เกษตรกรรม  
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น  และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย 
(๒) การอยู่อาศัยประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๓) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
(๔) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรือหอพัก 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งล าคลองหรือแหล่งน้ าสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง 

ตามสภาพธรรมชาติของล าคลองหรือแหล่งน้ าสาธารณะไม่น้อยกว่า   ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ าหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการสงวนและคุ้มครอง  ดูแลรักษา  
หรือบ ารุงป่าไม ้ สัตว์ป่า  ต้นน้ า  ล าธาร  และทรพัยากรธรรมชาติอืน่ ๆ   ตามกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้  การสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า  และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิ หรือมติคณะรัฐมนตรีเท่านั้น 

ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพ่ือการอยู่อาศัย  เกษตรกรรม  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น  และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการ
ตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย 
(๒) การอยู่อาศัยมีความสูงของอาคารเกิน  ๖  เมตร  หรือมีขนาดพ้ืนที่อาคารเกิน   

๒๐๐  ตารางเมตร 
(๓) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
(๔) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรือหอพัก 
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) ในระยะ  ๕๐  เมตร  จากเขตโบราณสถาน  ให้ด าเนินการหรือประกอบกจิการได้ในอาคาร

ที่มีความสูงไม่เกิน  ๖  เมตร  ส าหรับในระยะเกินกว่า  ๕๐  เมตร  จนถึงระยะ  ๑๐๐  เมตร  จากเขต
โบราณสถาน  ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน  ๙  เมตร  การวัดความสูง
ของอาคารให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า  ส าหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจาก
ระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

้หนา   ๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๘๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๒



(๒) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของล าคลองหรือแหล่งน้ าสาธารณะ 
ไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพ่ือการคมนาคมทางน้ าหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการศึกษาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๕ ที่ดินประเภทอนุรักษ์เ พ่ือส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทยเฉพาะที่ดิน 
ซึ่งเป็นของรัฐ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอนุรักษ์โบราณสถาน  โบราณคดี  ประวัติศาสตร์ตามกฎหมาย
ว่าด้วยโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  หรือสาธารณประโยชน์
เท่านั้น 

ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพ่ือการอยู่อาศัย  เกษตรกรรม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น  
และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย 
(๒) การอยู่อาศัยประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๓) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
(๔) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) ในระยะ  ๕๐  เมตร  จากเขตโบราณสถาน  ให้ด าเนินการหรือประกอบกจิการได้ในอาคาร

ที่มีความสูงไม่เกิน  ๖  เมตร  ส าหรับในระยะเกินกว่า  ๕๐  เมตร  จนถึงระยะ  ๑๐๐  เมตร  จากเขต
โบราณสถาน  ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน  ๙  เมตร  การวัดความสูง
ของอาคารให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า  ส าหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจาก
ระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

(๒) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของล าคลองหรือแหล่งน้ าสาธารณะ 
ไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพ่ือการคมนาคมทางน้ าหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๖ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการศาสนาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศาสนา  การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๗ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการของรัฐ  กิจการเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๘ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งทา้ยกฎกระทรวงนี้  
ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๘๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๒



(๑) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย  ก  ๒  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอื่น  นอกจากกิจการ
ตามที่ก าหนดดังต่อไปนี้ 

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

หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 
(๒) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย  ก  ๑  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอื่น  นอกจากกิจการ

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

หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 
 (ง) การอยู่อาศัยที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๙  เมตร  หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 
 (จ) การอยู่อาศัยที่ไม่ใช่ห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
 (ฉ) การอยู่อาศัยที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดิน 
ข้อ ๑๙ ให้ผู้มีหน้าที่และอ านาจในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการ 

ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 
 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  29  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 
พลเอก  อนุพงษ ์ เผ่าจนิดา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๘๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๒



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การตม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช ได ได ได

(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช ได ได ได

(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง หรือคลังสินคา ได ได

(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กลวยไม หรือถั่วงอก ได ได ได ได

(๙) การรอน ลาง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม ได ได ได ได ได

(๑๑) การฟกไขโดยใชตูอบ ได ได

๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับหิน กรวด ทราย หรือดินสําหรับใชในการกอสราง

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การโม บด หรือยอยหิน ได

(๒) การขุดหรือลอกกรวด ทราย หรือดิน ได

(๓) การรอนหรือคัดกรวดหรือทราย ได ได ได

(๔) การดูดทราย  ได

(๕) การลําเลียงหิน กรวด ทราย หรือดิน ดวยระบบสายพานลําเลียง ได

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

หมายเหตุ

บัญชีทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนปากดง จังหวัดกําแพงเพชร

พ.ศ. ๒๕๖๒



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวซึ่งมิใชสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การฆาสัตว ได

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

     โดยฉับพลันหรือเหือดแหง

(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว มันสัตว หนังสัตว หรือสารที่สกัด ได ได ได

     จากไขสัตวหรือกระดูกสัตว

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

(๗) การทําผลิตภัณฑจากไขเพื่อใชประกอบเปนอาหาร เชน ไขเค็ม ไขเยี่ยวมา ไขผง ได ได ได

     ไขเหลวเยือกแข็ง หรือไขเหลวแชเย็น

๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ํามันจากพืช หรือสัตว หรือไขมันจากสัตว อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การสกัดน้ํามันจากพืช หรือสัตว หรือไขมันจากสัตว   ได

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

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

หมายเหตุ

๒



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การสี ฝด หรือขัดขาว ได ได ได ได ได

(๓) การปนหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได ได ได ได ได

(๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได ได ได ได ได

(๖) การปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชใหเปนเสน แวน หรือแทง ได 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

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากออย บีช หญาหวาน หรือพืชอื่นที่ใหความหวาน

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําน้ําเชื่อม ได ได ได ได ได

(๒) การทําน้ําตาลทรายแดง ได ได ได ได ได

(๓) การทําน้ําตาลทรายดิบหรือน้ําตาลทรายขาว ได

(๔) การทําน้ําตาลทรายดิบหรือน้ําตาลทรายขาวใหบริสุทธิ์ ได

(๕) การทําน้ําตาลกอนหรือน้ําตาลผง ได ได ได ได ได

(๖) การทํากลูโคส เดกซโทรส ฟรักโทส หรือผลิตภัณฑอื่นที่คลายคลึงกัน ได

(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของตนมะพราว ตนตาลโตนด หรือพืชอื่น ๆ ซึ่งมิใชออย ได ได

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๓

หมายเหตุ



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

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

(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไมอัดเม็ด ได ได ได ได

(๗) การเชื่อมหรือแชอิ่มผลไมหรือเปลือกผลไม หรือการเคลือบผลไมหรือเปลือกผลไมดวยน้ําตาล 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

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด หรือยอยน้ําแข็ง ได ได ได

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๔

หมายเหตุ



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๑๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตว อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําอาหารผสมหรืออาหารสําเร็จรูปสําหรับเลี้ยงสัตว ได ได

(๒) การปนหรือบดพืช เมล็ดพืช กากพืช เนื้อสัตว กระดูกสัตว ขนสัตว หรือเปลือกหอย ได

     สําหรับทําหรือผสมเปนอาหารสัตว

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล น้ําอัดลม หรือน้ําแร

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําน้ําดื่ม ได ได ได ได ได ได ได

(๒) การทําเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล ได ได

(๔) การทําน้ําแร ได ได ได

๒๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากสิ่งทอซึ่งมิใชเครื่องนุงหม อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้  

(๑) การทําผลิตภัณฑจากสิ่งทอเปนเครื่องใชในบาน ได ได ได ได ได ได ได

(๒) การทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใชถุงหรือกระสอบพลาสติก ได ได ได ได ได

(๓) การทําผลิตภัณฑจากผาใบ ได ได ได ได ได

(๔) การตบแตงหรือเย็บปกถักรอยสิ่งทอ ได ได ได ได ได ได ได

๒๔ โรงงานถักผา ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหมดวยดายหรือเสนใย หรือฟอกยอมสีหรือแตงสําเร็จผา ได ได ได ได ได

ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหมที่ถักดวยดายหรือเสนใย

๒๕ โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมดวยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกใหเปนปุยซึ่งมิใชเสื่อหรือพรมที่ทําดวยยาง ได ได ได ได ได

หรือพลาสติกหรือพรมน้ํามัน

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๕

หมายเหตุ

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาขาย แห หรืออวน อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การผลิตเชือก ได ได ได ได ได

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

     ของผลิตภัณฑดังกลาว

๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแตงกายซึ่งมิใชรองเทา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

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

     ถุงเทาจากผา หนังสัตว ขนสัตว หรือวัสดุอื่น

(๒) การทําหมวก ได ได ได ได ได ได ได

๓๓ โรงงานผลิตรองเทาหรือชิ้นสวนของรองเทาซึ่งมิไดทําจากไม ยางอบแข็ง ยางอัดเขารูป ได ได ได ได ได

หรือพลาสติกอัดเขารูป

๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะรอง หรือการแปรรูปไมดวยวิธีอื่นที่คลายคลึงกัน ได

(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหนาตาง บานหนาตาง บานประตู หรือสวนประกอบ ได

     ที่ทําดวยไมของอาคาร

๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใชจากไมไผ หวาย ฟาง ออ กก หรือผักตบชวา ได ได ได

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๖

หมายเหตุ

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๓๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากไมหรือไมกอก อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใชจากไม และรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว ได

(๓) การแกะสลักไม ได ได ได ได ได

(๔) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม ได  ได

(๕) การทําผลิตภัณฑจากไมกอก ได ได ได ได ได

๓๗ โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากไม แกว ยาง หรืออโลหะอื่น ได ได

ซึ่งมิใชเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากพลาสติกอัดเขารูป และรวมถึง

ชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว

๔๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเยื่อกระดาษ หรือกระดาษแข็ง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การฉาบ ขัดมัน หรือทากาวกระดาษหรือกระดาษแข็งหรือการอัดกระดาษหรือกระดาษ ได

     แข็งหลายชั้นเขาดวยกัน

(๒) การทําผลิตภัณฑซึ่งมิใชภาชนะบรรจุจากเยื่อกระดาษ หรือกระดาษแข็ง ได

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ

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

๔๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับปุย หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว (Pesticides)

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําปุย หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว ได เฉพาะการทําปุย

(๒) การเก็บรักษาหรือแบงบรรจุปุย หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว ได

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๗

หมายเหตุ

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๕๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑพลาสติก อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๒) การทําเสื่อหรือพรม ได ได

๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑเครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปนดินเผา หรือเครื่องดินเผา  ได ได ได

และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกลาว

๕๖ โรงงานผลิตอิฐ กระเบื้อง หรือทอสําหรับใชในการกอสรางเบาหลอมโลหะ กระเบื้องประดับ ได ได ได

(Architectural Terracotta) รองในเตาไฟ ทอหรือยอดปลองไฟ หรือวัตถุทนไฟจากดินเหนียว

๕๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๓) การผสมซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอรอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเขาดวยกัน ได

     หรือการผสมซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอรอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเขากับวัสดุอื่น

๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑอโลหะ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําผลิตภัณฑคอนกรีต ผลิตภัณฑคอนกรีตผสม ผลิตภัณฑยิปซัม ได ได ได

     หรือผลิตภัณฑปูนปลาสเตอร

๖๑ โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใชที่ทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลา ได ได ได ได ได

และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องมือหรือเครื่องใชดังกลาว

๖๒ โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคาร ได ได ได ได ได

ที่ทําจากโลหะหรือโลหะเปนสวนใหญ และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องเรือน

หรือเครื่องตบแตงดังกลาว

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๘

หมายเหตุ

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะสําหรับใชในการกอสรางหรือติดตั้ง

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางสะพาน ประตูน้ํา ถังน้ํา หรือปลองไฟ ได ได ได ได ได

(๒) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางอาคาร ได ได ได ได ได

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําภาชนะบรรจุ ได ได ได ได ได

(๑๒) การตัด พับ หรือมวนโลหะ ได ได ได

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

๖๖ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรสําหรับใชในการกสิกรรมหรือการเลี้ยงสัตว ได ได ได ได ได ได

และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องจักรดังกลาว

๖๙ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องคํานวณ เครื่องทําบัญชี ได ได ได ได ได ได ได

เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับใชในการคํานวณชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาลอก

หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกสสําหรับปฏิบัติกับขอมูลที่เกี่ยวของกันหรืออุปกรณ (Digital or Analog 

Computers or Associated Electronic Data Processing Equipment or Accessories)

เครื่องรวมราคาของขาย (Cash Registers) เครื่องพิมพดีด เครื่องชั่งซึ่งมิใชเครื่องชั่งที่ใชใน

หองทดลองวิทยาศาสตร เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใชเครื่องอัดสําเนาดวยการถายภาพ 

และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศหรือกาซ ได ได ได ได ได

เครื่องเปาลม เครื่องปรับหรือถายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตูเย็นหรือเครื่องประกอบตูเย็น

เครื่องขายสินคาอัตโนมัติ เครื่องลาง ซัก ซักแหง หรือรีดผา เครื่องเย็บ เครื่องสงกําลังกล

เครื่องยก ปนจั่น ลิฟต บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร รถพวงสําหรับใชในการอุตสาหกรรม  

รถยกซอนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใชในการอุตสาหกรรมหรือสําหรับใชในบาน

แตผลิตภัณฑนั้นตองไมใชพลังงานไฟฟา และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๙

หมายเหตุลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑที่ระบุไวในลําดับที่ ๗๐ ได ได ได
เฉพาะที่ใชไฟฟา เครื่องยนตไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟา หมอแปลงแรงไฟฟา เครื่องสับหรือบังคับไฟฟา
เครื่องใชสําหรับแผงไฟฟา เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟา เครื่องสงหรือจําหนายไฟฟา 
เครื่องสําหรับใชบังคับไฟฟา หรือเครื่องเชื่อมไฟฟา  

๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน เครื่องกระจายเสียง ได ได ได ได ได ได ได
หรือบันทึกเสียง เครื่องเลนแผนเสียง เครื่องบันทึกคําบอก เครื่องบันทึกเสียงดวยเทป เครื่องเลนหรือ
เครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน) แผนเสียง เทปแมเหล็กที่ไดบันทึกเสียงแลว เครื่องโทรศัพทหรือ
โทรเลขชนิดมีสายหรือไมมีสาย เครื่องสงวิทยุ เครื่องสงโทรทัศน เครื่องรับสงสัญญาณหรือ
จับสัญญาณ เครื่องเรดาร ผลิตภัณฑที่เปนตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวของ 
(Semi - Conductor or Related Sensitive Semi - Conductor Devices)
คาปาซิเตอรหรือคอนเดนเซอรอิเล็กทรอนิกสชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได (Fixed or Variable 
Electronic Capacitors or Condensers) เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือ
หลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย และรวมถึงการผลิตอุปกรณหรือชิ้นสวน

สําหรับใชกับเครื่องอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
๗๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับรถยนตหรือรถพวง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การสราง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนตหรือรถพวง ได ได ได ได ได

๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมลอเลื่อนที่ขับเคลื่อนดวยแรงคนหรือสัตว ได ได ได ได ได

ซึ่งมิใชจักรยาน และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว
๘๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช หรืออุปกรณวิทยาศาสตรหรือการแพทย

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณวิทยาศาสตรที่ใชในหองทดลอง ได ได ได ได ได

     หรืออุปกรณที่ใชในการชั่ง ตวง วัด หรือบังคับควบคุม

หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

๑๐

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน หมายเหตุ

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณี อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

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

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

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

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเลน เครื่องมือ หรือเครื่องใชที่มิไดระบุไวในลําดับอื่น

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

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

     กลองสูบยาหรือกลองบุหรี่ กนกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก พื้นเมืองหรือของ

    ชํารวย

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

     หรือยาง แมพิมพลายฉลุ (Stencils)

๘๘ โรงงานผลิตพลังงานไฟฟา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย ยกเวนที่ติดตั้งบนหลังคา ดาดฟา ได

     หรือสวนหนึ่งสวนใดบนอาคาร ซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือใชสอยได โดยมีขนาดกําลังการผลิต

     ติดตั้งสูงสุดรวมกันของแผงเซลลแสงอาทิตยไมเกิน ๑,๐๐๐ กิโลวัตต

(๒) การผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานความรอน ได เฉพาะโรงงานไฟฟา

ที่ใชเชื้อเพลิงชีวมวล

(๓) การผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานน้ํา ยกเวนการผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานน้ํา ได

     จากเขื่อนหรือจากอางเก็บน้ํา ขนาดกําลังการผลิตไมเกิน ๑๕ เมกะวัตต  

     การผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานน้ําแบบสูบกลับ การผลิตพลังงานไฟฟา

     จากพลังงานน้ําทายเขื่อน การผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานน้ําจากฝาย 

     และการผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานน้ําจากคลองสงน้ํา

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

๑๑

หมายเหตุลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๙๐ โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําใหบริสุทธิ์ หรือจําหนายน้ําไปยังอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม ได

๙๑ โรงงานบรรจุสินคาในภาชนะโดยไมมีการผลิต อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้

(๑) การบรรจุสินคาทั่วไป ได ได ได ได ได

๙๓ โรงงานซอมรองเทาหรือเครื่องหนัง ได ได

๙๔ โรงงานซอมเครื่องมือไฟฟาหรือเครื่องใชไฟฟาสําหรับใชในบานหรือใชประจําตัว ได ได

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต รถพวง จักรยานสามลอ

จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของยานดังกลาว อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การซอมแซมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตหรือสวนประกอบของยานดังกลาว ได

(๒) การซอมแซมรถพวง จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของยานดังกลาว ได

(๓) การพนสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต  ได

(๔) การลางหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได

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

นาก หรืออัญมณี

๙๗ โรงงานซอมผลิตภัณฑที่มิไดระบุการซอมไวในลําดับใด ได ได ได ได ได ได

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

๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแตงหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของผลิตภัณฑหรือ

สวนประกอบของผลิตภัณฑโดยไมมีการผลิต อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๓) การลงรักหรือการประดับตบแตงดวยแกว กระจก มุก ทอง หรืออัญมณี ได ได

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

๑๒

หมายเหตุลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๑๐๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝงกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว ได

ที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕)

ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕  

หมายเหต ุ       ลําดับที่                                    หมายถึง     ลําดับที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

                    ได                                           หมายถึง     สามารถประกอบกิจการโรงงานไดภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยโรงงาน

                    โรงงานจําพวกที่                         หมายถึง     จําพวกโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

๑๓

หมายเหตุลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
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รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนท่ีดินตามท่ีไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนปากดง  จังหวัดกําแพงเพชร 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 การใชประโยชนท่ีดินใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนท่ีดินตามท่ีไดจําแนก

ประเภททายกฎกระทรวง  ตามท่ีกําหนดไวในขอ  ๕  คือ 

 ๑. ท่ีดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๑๑  ท่ีกําหนดไวเปนสีเหลือง   

ใหเปนท่ีดินประเภทท่ีอยูอาศัยหนาแนนนอย  มีรายการดังตอไปนี้ 

  ๑.๑ ดานเหนือ  จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 

   ดานตะวันออก จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก   

   ดานใต  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  

ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก  จดเขตปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมตามพระราชกฤษฎีกา

กําหนดเขตที่ดิน  ในทองที่ตําบลโกสัมพี  ตําบลเพชรชมภู  ตําบลลานดอกไมตก  อําเภอโกสัมพีนคร  

และตําบลลานดอกไม  ตําบลหนองปลิง  ตําบลสระแกว  ตําบลทรงธรรม  ตําบลนครชุม  ตําบลเทพนคร  

ตําบลนาบอคํา  ตําบลทาขุนราม  ตําบลคลองแมลาย  ตําบลคณฑี  ตําบลวังทอง  ตําบลอางทอง  ตําบลไตรตรึงษ  

ตําบลธํามรงค  อําเภอเมืองกําแพงเพชร  จังหวัดกําแพงเพชร  ใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

  ๑.๒ ดานเหนือ  จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 

   ดานตะวันออก จดถนนบานไตรตรึงษ  ฟากตะวันตก  โรงเรียนบานไตรตรึงษ  

และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลไตรตรึงษ 

   ดานใต  จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก  จดถนนสาย  ก ๑  ฟากตะวันออก 

  ๑.๓ ดานเหนือ  จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 

   ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก ๑  ฟากตะวันตก 

   ดานใต  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  

ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก  จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 

  ๑.๔ ดานเหนือ  จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 

   ดานตะวันออก จดวัดศรีปุณณาวาส  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  

กับศูนยกลางถนนไมปรากฏชื่อ  และเสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนบานไตรตรึงษ 

   ดานใต  จดถนนสาย  ก ๒  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก  จดถนนบานไตรตรึงษ  ฟากตะวันออก 

  ๑.๕ ดานเหนือ  จดถนนสาย  ก ๒  ฟากใต 

   ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก ๒  ฟากตะวันตก 

   ดานใต  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  

ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก  จดถนนสุขสมบูรณ  ฟากตะวันออก 



๒ 

  ๑.๖ ดานเหนือ  จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาไตรตรึงษ 

   ดานตะวันออก จดถนนเทศบาล  ๔  ฟากตะวันตก 

   ดานใต  จดเขตเทศบาลตําบลปากดง  ระหวางหลักเขตท่ี  ๔  

กับหลักเขตท่ี  ๑ 

   ดานตะวันตก  จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาไตรตรึงษ 

  ๑.๗ ดานเหนือ  จดถนนเทศบาล  ๓  ฟากใต  และสํานักงานเทศบาล

ตําบลปากดง  (เดิม)   

   ดานใต  จดถนนเทศบาล  ๔  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก  จดถนนเทศบาล  ๔  ฟากตะวันออก 

  ๑.๘ ดานเหนือ  จดถนนเทศบาล  ๓  ฟากใต 

   ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท  กพ.  ๔๐๑๔  ฟากตะวันตก 

   ดานใต  จดเขตเทศบาลตําบลปากดง  ระหวางหลักเขตท่ี  ๔  

กับหลักเขตท่ี  ๑   

   ดานตะวันตก  จดถนนเทศบาล  ๔  ฟากใต 

  ๑.๙ ดานเหนือ  จดเสนตั้งฉากกับถนน  อบจ. กพ. ๑๐๔๓  ฟากตะวันตก  

ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากถนน  อบจ. กพ. ๑๐๔๓  บรรจบกับทางหลวงชนบท  กพ. ๑๐๖๗  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  

ตามแนวถนน  อบจ. กพ. ๑๐๔๓  เปนระยะ  ๕๐๐  เมตร   

   ดานตะวันออก จดถนน  อบจ. กพ. ๑๐๔๓  ฟากตะวันตก  และทางหลวงชนบท  

กพ. ๑๐๖๗  ฟากตะวันตก 

   ดานใต  จดโร งพยาบาลส ง เสริ มสุ ขภาพตํ าบลธํ ามรงค   

ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลธํามรงค  และเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนน  อบจ. ก.พ. ๑๐๔๓ 

   ดานตะวันตก  จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง 

ทางหลวงชนบท  กพ. ๑๐๖๗  โรงเรียนบานธํามรงค  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง 

ถนน  อบจ. กพ. ๑๐๔๓ 

   ๑.๑๐ ดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร   กับศูนยกลาง   

ถนนไมปรากฏชื่อ 

   ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร   กับศูนยกลาง   

ถนนไมปรากฏชื่อ   

   ดานใต  จดเสนตั้งฉากกับถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก   

ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากถนนไมปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงชนบท  กพ.  ๑๐๐๕  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต

ตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ  เปนระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร 

   ดานตะวันตก  จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  วัดศรีสุทธาวาศ  

และเสนขนานระยะ  ๙๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  กพ.  ๑๐๐๕ 

   ๑.๑๑ ดานเหนือ  จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากใต  และโรงเรียนบานวังน้ําขาว 

   ดานตะวันออก จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 



๓ 

   ดานใต  จดเสนตั้งฉากกับถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก   

ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากถนนไมปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงชนบท  กพ. ๑๐๐๕  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต

ตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ  เปนระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร 

   ดานตะวันตก  จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร   กับศูนยกลาง   

ถนนไมปรากฏชื่อ  และเสนขนานระยะ  ๙๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  กพ. ๑๐๐๕ 

 ๒. ท่ีดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๔  ท่ีกําหนดไวเปนสีสม  ใหเปนท่ีดิน

ประเภทท่ีอยูอาศัยหนาแนนปานกลาง  มีรายการดังตอไปนี้ 

  ๒.๑ ดานเหนือ  จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 

   ดานตะวันออก จดถนนธรรมศักดิ์  ฟากตะวันตก 

   ดานใต  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  

ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก  จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากตะวันออก 

  ๒.๒ ดานเหนือ  จดถนนเทศบาล  ๒  ฟากใต 

   ดานตะวันออก จดถนนเมตตา  ฟากตะวันตก 

   ดานใต  จดถนนเทศบาล  ๓  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก  จดถนนเทศบาล  ๔  ฟากตะวันออก 

  ๒.๓ ดานเหนือ  จดถนนเทศบาล  ๒  ฟากใต 

   ดานตะวันออก จดถนนรวมฤดี  ฟากตะวันตก 

   ดานใต  จดถนนเทศบาล  ๓  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก  จดถนนเมตตา  ฟากตะวันออก 

  ๒.๔ ดานเหนือ  จดถนนเทศบาล  ๒  ฟากใต 

   ดานตะวันออก จดถนนไตรตรึงษ  ฟากตะวันตก 

   ดานใต  จดถนนเทศบาล  ๓  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก  จดถนนรวมฤดี  ฟากตะวันออก  

 ๓. ท่ีดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๕  ท่ีกําหนดไวเปนสีแดง  ใหเปนท่ีดิน

ประเภทพาณิชยกรรมและท่ีอยูอาศัยหนาแนนมาก  มีรายการดังตอไปนี้ 

  ๓.๑ ดานเหนือ  จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 

   ดานตะวันออก จดถนนบานไตรตรึงษ  ฟากตะวันตก 

   ดานใต  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  

ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก  จดถนนธรรมศักดิ์  ฟากตะวันออก 

  ๓.๒ ดานเหนือ  จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 

   ดานตะวันออก จดถนนสุขสมบูรณ  ฟากตะวันตก 

   ดานใต  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  

ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก  จดถนนบานไตรตรึงษ  ฟากตะวันออก 



๔ 

  ๓.๓ ดานเหนือ  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  

ฟากใต 

   ดานตะวันออก จดถนนเมตตา  ฟากตะวันตก 

   ดานใต  จดถนนเทศบาล  ๒  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก  จดถนนเทศบาล  ๔  ฟากตะวันออก 

  ๓.๔ ดานเหนือ  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  

ฟากใต 

   ดานตะวันออก จดถนนรวมฤดี  ฟากตะวันตก 

   ดานใต  จดถนนเทศบาล  ๒  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก  จดถนนเมตตา  ฟากตะวันออก 

  ๓.๕ ดานเหนือ  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  

ฟากใต 

   ดานตะวันออก จดถนนไตรตรึงษ  ฟากตะวันตก 

   ดานใต  จดถนนเทศบาล  ๒  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก  จดถนนรวมฤดี  ฟากตะวันออก 

 ๔. ท่ีดินในบริเวณหมายเลข  ๔  ท่ีกําหนดไวเปนสีมวง  ใหเปนท่ีดินประเภทอุตสาหกรรม

และคลังสินคา  มีรายการดังตอไปนี้ 

   ดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร   กับศูนยกลาง   

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน) 

   ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท  กพ.  ๑๐๖๒  ฟากตะวันตก 

   ดานใต  จดเสนขนานระยะ  ๗๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)   

   ดานตะวันตก  จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง   

ทางหลวงชนบท  กพ.  ๑๐๖๒   

 ๕. ท่ีดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๑๒  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียว  ใหเปนท่ีดิน

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 

  ๕.๑ ดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ  ๔๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําปง  ฝงใต  

โบราณสถานวัดวังพระธาตุ  และถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 

   ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากตะวันตก 

   ดานใต  จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  และท่ีทําการองคการบริหาร

สวนตําบลไตรตรึงษ 

   ดานตะวันตก  จดเขตปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมตามพระราชกฤษฎีกา

กําหนดเขตที่ดิน  ในทองที่ตําบลโกสัมพี  ตําบลเพชรชมภู  ตําบลลานดอกไมตก  อําเภอโกสัมพีนคร  

และตําบลลานดอกไม  ตําบลหนองปลิง  ตําบลสระแกว  ตําบลทรงธรรม  ตําบลนครชุม  ตําบลเทพนคร  

ตําบลนาบอคํา  ตําบลทาขุนราม  ตําบลคลองแมลาย  ตําบลคณฑี  ตําบลวังทอง  ตําบลอางทอง  ตําบลไตรตรึงษ  

ตําบลธํามรงค  อําเภอเมืองกําแพงเพชร  จังหวัดกําแพงเพชร  ใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 



 

๕ 

  ๕.๒ ดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ  ๔๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําปง  ฝงใต 

   ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๔๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําปง  ฝงใต  

และวัดราษฎรศรัทธาธรรม 

   ดานใต  จดทางหลวงชนบท  กพ.  ๑๐๖๗  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก  จดทางหลวงชนบท  กพ.  ๑๐๖๗  ฟากตะวันออก  

ถนน  อบจ. กพ. ๑๐๔๓  ฟากตะวันออกและฟากเหนือ  และวัดเสมางาม 

  ๕.๓ ดานเหนือ  จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากใต  และเสนขนานระยะ  

๔๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําปง  ฝงใต 

   ดานตะวันออก จดถนน  อบจ. กพ. ๑๐๔๓  ฟากตะวันตก 

   ดานใต  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  

ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก  จดท่ีทําการไปรษณียปากดง  ถนนสาย  ก ๒  ฟากตะวันออก  

และฟากเหนอื  เสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนบานไตรตรึงษ  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  

กับศูนยกลางถนนไมปรากฏชื่อ  และวัดศรีปุณณาวาส 

   ๕.๔ ดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ  ๔๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําปง  ฝงใต  

ถนน  อบจ. กพ. ๑๐๔๓  ฟากใต  วัดใหมศรีเจริญพร  เสนตั้งฉากกับถนน  อบจ. กพ. ๑๐๔๓  ฟากตะวันตก   

ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากถนน  อบจ. กพ. ๑๐๔๓  บรรจบทางหลวงชนบท  กพ. ๑๐๖๗  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  

ตามแนวถนน  อบจ. กพ. ๑๐๔๓  เปนระยะ  ๕๐๐  เมตร  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง  

ถนน  อบจ. กพ. ๑๐๔๓  โรงเรียนบานธํามรงค  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวง

ชนบท  กพ. ๑๐๖๗  เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนน  อบจ. กพ. ๑๐๔๓  และท่ีทําการ

องคการบริหารสวนตําบลธํามรงค 

   ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท  กพ. ๑๐๖๗  ฟากตะวันตก   

   ดานใต  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  

ฟากเหนือ  โรงเรียนบานคลองสีนวล  และวัดคลองสีนวล 

   ดานตะวันตก  จดถนน  อบจ.  กพ.  ๑๐๔๓  ฟากตะวันออก 

   ๕.๕ ดานเหนือ  จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาไตรตรึงษ  เขตปฏิรูปท่ีดิน

เพื่อเกษตรกรรมตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน  ในทองที่ตําบลโกสัมพี  ตําบลเพชรชมภู  

ตําบลลานดอกไมตก  อําเภอโกสัมพีนคร  และตําบลลานดอกไม  ตําบลหนองปลิง  ตําบลสระแกว  ตําบลทรงธรรม  

ตําบลนครชุม  ตําบลเทพนคร  ตําบลนาบอคํา  ตําบลทาขุนราม  ตําบลคลองแมลาย  ตําบลคณฑี   

ตําบลวังทอง  ตําบลอางทอง  ตําบลไตรตรึงษ  ตําบลธํามรงค  อําเภอเมืองกําแพงเพชร  จังหวัดกําแพงเพชร  

ใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และเขตเทศบาลตําบลปากดง  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑  กับหลักเขตท่ี  ๔  

และถนนเทศบาล  ๔  ฟากใต 

   ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท  กพ. ๔๐๑๔  ฟากตะวันตก 

   ดานใต  จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก  จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาไตรตรึงษ 



๖ 

  ๕.๖ ดานเหนือ  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  

ฟากใต  และสํานักงานเทศบาลตําบลปากดง 

   ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท  กพ.  ๑๐๖๒  ฟากตะวันตก   

เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  เสนขนานระยะ  

๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  กพ.  ๑๐๖๒  เสนขนานระยะ  ๗๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง  

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  และโรงเรียนบานสระแกว 

   ดานใต  จดเขตปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมตามพระราชกฤษฎีกา

กําหนดเขตที่ดิน  ในทองที่ตําบลโกสัมพี  ตําบลเพชรชมภู  ตําบลลานดอกไมตก  อําเภอโกสัมพีนคร  

และตําบลลานดอกไม  ตําบลหนองปลิง  ตําบลสระแกว  ตําบลทรงธรรม  ตําบลนครชุม  ตําบลเทพนคร  

ตําบลนาบอคํา  ตําบลทาขุนราม  ตําบลคลองแมลาย  ตําบลคณฑี  ตําบลวังทอง  ตําบลอางทอง  ตําบลไตรตรึงษ  

ตําบลธํามรงค  อําเภอเมืองกําแพงเพชร  จังหวัดกําแพงเพชร  ใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน  พ.ศ.  ๒๕๕๒   

วัดสระแกว  และเขตผังเมืองรวมดานใต  ซ่ึงเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอเมืองกําแพงเพชร

กับอําเภอคลองขลุง 

   ดานตะวันตก  จดทางหลวงชนบท  กพ.  ๔๐๑๔  ฟากตะวันออก 

  ๕.๗ ดานเหนือ  จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซ่ึ งเปนเสนแบง 

เขตการปกครองระหวางตําบลไตรตรึงษกับตําบลอางทอง  และเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม   

ตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน  ในทองท่ีตําบลโกสัมพี  ตําบลเพชรชมภู  ตําบลลานดอกไมตก  

อําเภอโกสัมพีนคร  และตําบลลานดอกไม  ตําบลหนองปลิง  ตําบลสระแกว  ตําบลทรงธรรม  ตําบลนครชุม  

ตําบลเทพนคร  ตําบลนาบอคํา  ตําบลทาขุนราม  ตําบลคลองแมลาย  ตําบลคณฑี  ตําบลวังทอง  ตําบลอางทอง  

ตําบลไตรตรึงษ  ตําบลธํามรงค  อําเภอเมืองกําแพงเพชร  จังหวัดกําแพงเพชร  ใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน  

พ.ศ.  ๒๕๕๒   

   ดานตะวันออก จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  และวัดทรัพยนิมิตร 

   ดานใต  จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก  จดทางหลวงชนบท  กพ.  ๑๐๐๕  ฟากตะวันออก 

  ๕.๘ ดานเหนือ  จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

   ดานตะวันออก จดเขตผัง เ มืองรวมดานใต   ซ่ึ ง เปน เสนแบ ง เขต   

การปกครองระหวางอําเภอเมืองกําแพงเพชรกับอําเภอคลองขลุง   

   ดานใต  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  

ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก  จดทางหลวงชนบท  กพ.  ๑๐๖๗  ฟากตะวันออก 

   ท้ังนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๑.๑๐  ท่ีกําหนดไวเปนสีเทาออน 

  ๕.๙ ดานเหนือ  จดทางหลวงชนบท  กพ.  ๑๐๖๗  ฟากใต 

   ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๔๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําปง  ฝงใต 

   ดานใต  จด เ ขต ผั ง เ มื อ ง ร ว มด า น ใ ต   ซ่ึ ง เ ป น เ ส น แบ ง 

เขตการปกครองระหวางอําเภอเมืองกําแพงเพชรกับอําเภอคลองขลุง   

   ดานตะวันตก  จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 



๗ 

   ๕.๑๐ ดานเหนือ  จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 

   ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท  กพ.  ๔๐๑๔  ฟากตะวันตก 

   ดานใต  จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  โรงเรียนบานดงตาจันทร  

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลวังประดา  วัดหนองหลวง  เสนตั้งฉากกับถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก   

ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากถนนไมปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงชนบท  กพ. ๑๐๐๕  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต

ตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ  เปนระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนไมปรากฏชื่อ  

และเสนขนานระยะ  ๙๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  กพ. ๑๐๐๕ 

   ดานตะวันตก  จดทางหลวงชนบท  กพ.  ๑๐๐๕  ฟากตะวันออก 

   ท้ังนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๙.๕  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  และบริเวณ

หมายเลข  ๑๑.๘  และหมายเลข  ๑๑.๙  ท่ีกําหนดไวเปนสีเทาออน 

   ๕.๑๑ ดานเหนือ  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  

ฟากตะวันตก 

   ดานตะวันออก จด เ ขต ผั ง เ มื อ ง ร ว มด า น ใ ต   ซ่ึ ง เ ป น เ ส น แบ ง 

เขตการปกครองระหวางอําเภอเมืองกําแพงเพชรกับอําเภอคลองขลุง 

   ดานใต  จดเขตปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมตามพระราชกฤษฎีกา

กําหนดเขตท่ีดิน  ในทองท่ีตําบลโกสัมพี  ตําบลเพชรชมภู  ตําบลลานดอกไมตก  อําเภอโกสัมพีนคร   

และตําบลลานดอกไม  ตําบลหนองปลิง  ตําบลสระแกว  ตําบลทรงธรรม  ตําบลนครชุม  ตําบลเทพนคร  

ตําบลนาบอคํา  ตําบลทาขุนราม  ตําบลคลองแมลาย  ตําบลคณฑี  ตําบลวังทอง  ตําบลอางทอง  ตําบลไตรตรึงษ  

ตําบลธํามรงค  อําเภอเมืองกําแพงเพชร  จังหวัดกําแพงเพชร  ใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

   ดานตะวันตก   จดทางหลวงชนบท  กพ.  ๑๐๖๒  ฟากใต 

   ๕.๑๒ ดานเหนือ  จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากใต  เสนขนานระยะ  ๙๐๐  เมตร  

กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  กพ.  ๑๐๐๕  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนไมปรากฏชื่อ  

เสนตั้งฉากกับถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากถนนไมปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงชนบท  

กพ. ๑๐๐๕  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ  เปนระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร   

โรงเรียนบานวังประดา  และวัดวังประดา 

   ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท  กพ.  ๔๐๑๔  ฟากตะวันตก   

และวัดดงตาจันทร 

   ดานใต  จด เ ขต ผั ง เ มื อ ง ร ว มด า น ใ ต   ซ่ึ ง เ ป น เ ส น แบ ง 

เขตการปกครองระหวางอําเภอเมืองกําแพงเพชรกับอําเภอคลองขลุง  และเขตปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม  

ตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน  ในทองท่ีตําบลโกสัมพี  ตําบลเพชรชมภู  ตําบลลานดอกไมตก   

อําเภอโกสัมพีนคร  และตําบลลานดอกไม  ตําบลหนองปลิง  ตําบลสระแกว  ตําบลทรงธรรม  ตําบลนครชุม  

ตําบลเทพนคร  ตําบลนาบอคํา  ตําบลทาขุนราม  ตําบลคลองแมลาย  ตําบลคณฑี  ตําบลวังทอง   

ตําบลอางทอง   ตําบลไตรตรึงษ   ตําบลธํามรงค   อําเภอเมืองกําแพงเพชร  จังหวัดกําแพงเพชร   

ใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

   ดานตะวันตก  จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซ่ึงเปนเสนแบง 

เขตการปกครองระหวางตําบลไตรตรึงษกับตําบลอางทอง  และทางหลวงชนบท  กพ.  ๑๐๐๕  ฟากตะวันออก 



๘ 

 ๖. ท่ีดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๓  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวมีกรอบ 
และเสนทแยงสีน้ําตาล  ใหเปนท่ีดินประเภทปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 
  ๖.๑ เขตปฏิร ูปที่ด ินเพื ่อเกษตรกรรมตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที ่ด ิน   
ในทองท่ีตําบลโกสัมพี  ตําบลเพชรชมพู  ตําบลลานดอกไมตก  อําเภอโกสัมพีนคร  และตําบลลานดอกไม  
ตําบลหนองปลิง  ตําบลสระแกว  ตําบลทรงธรรม  ตําบลนครชุม  ตําบลเทพนคร  ตําบลนาบอคํา   
ตําบลทาขุนราม  ตําบลคลองแมลาย  ตําบลคณฑี  ตําบลวังทอง  ตําบลอางทอง  ตําบลไตรตรึงษ   
ตําบลธํามรงค  อําเภอเมืองกําแพงเพชร  จังหวัดกําแพงเพชร  ใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
  ๖.๒ เขตปฏิร ูปที่ด ินเพื ่อเกษตรกรรมตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที ่ด ิน   
ในทองท่ีตําบลโกสัมพี  ตําบลเพชรชมภู  ตําบลลานดอกไมตก  อําเภอโกสัมพีนคร  และตําบลลานดอกไม  
ตําบลหนองปลิง  ตําบลสระแกว  ตําบลทรงธรรม  ตําบลนครชุม  ตําบลเทพนคร  ตําบลนาบอคํา   
ตําบลทาขุนราม  ตําบลคลองแมลาย  ตําบลคณฑี  ตําบลวังทอง  ตําบลอางทอง  ตําบลไตรตรึงษ   
ตําบลธํามรงค  อําเภอเมืองกําแพงเพชร  จังหวัดกําแพงเพชร  ใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
  ๖.๓ เขตปฏิร ูปที่ด ินเพื ่อเกษตรกรรมตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที ่ด ิน   
ในทองท่ีตําบลโกสัมพี  ตําบลเพชรชมภู  ตําบลลานดอกไมตก  อําเภอโกสัมพีนคร  และตําบลลานดอกไม  
ตําบลหนองปลิง  ตําบลสระแกว  ตําบลทรงธรรม  ตําบลนครชุม  ตําบลเทพนคร  ตําบลนาบอคํา   
ตําบลทาขุนราม  ตําบลคลองแมลาย  ตําบลคณฑี  ตําบลวังทอง  ตําบลอางทอง  ตําบลไตรตรึงษ   
ตําบลธํามรงค  อําเภอเมืองกําแพงเพชร  จังหวัดกําแพงเพชร  ใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 ๗. ท่ีดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลช  ๗.๖  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออน   
ใหเปนท่ีดินประเภทท่ีโลงเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม  มีรายการดังตอไปนี้ 
  ๗.๑  ท่ีดินบริเวณริมแมน้ําปงในบริเวณแนวขนานระยะ  ๔๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําปง  ฝงใต 
  ๗.๒  เกาะกลางแมน้ําปง  (เกาะข้ีเหล็ก) 
  ๗.๓  เกาะกลางแมน้ําปง  (เกาะบานใหม) 
  ๗.๔  เกาะกลางแมน้ําปง  (เกาะธํามรงค) 
  ๗.๕  เกาะกลางแมน้ําปง  (เกาะธํามรงค) 
  ๗.๖  เกาะกลางแมน้ําปง  (เกาะคลองสุวรรณ) 
 ๘. ท่ีดินในบริเวณหมายเลข  ๘  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว  ใหเปนท่ีดิน
ประเภทอนุรักษปาไม  ไดแก  ปาสงวนแหงชาติ  ปาไตรตรึงษ   
  ท้ังนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑  ท่ีกําหนดไวเปนสีน้ําตาลออน 
 ๙. ท่ีดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๙  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก   
ใหเปนท่ีดินประเภทสถาบันการศึกษา  มีรายการดังตอไปนี้ 
  ๙.๑  โรงเรียนนครไตรตรึงษ 
  ๙.๒  โรงเรียนบานไตรตรึงษ 
  ๙.๓  โรงเรียนบานคลองสีนวล 
  ๙.๔  โรงเรียนบานธํามรงค 
  ๙.๕  โรงเรียนบานโนนโก 
  ๙.๖  โรงเรียนบานดงตาจันทร 
  ๙.๗  โรงเรียนบานสระแกว 



๙ 

  ๙.๘ โรงเรียนบานวังน้ําขาว 

  ๙.๙ โรงเรียนบานวังประดา 

 ๑๐. ท่ีดินในบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑  และหมายเลข  ๑๐.๒  ท่ีกําหนดไวเปนสีน้ําตาลออน  

ใหเปนท่ีดินประเภทอนุรักษเพ่ือสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย  มีรายการดังตอไปนี้ 

  ๑๐.๑ เมืองไตรตรึงษ 

  ๑๐.๒ โบราณสถานวัดวังพระธาตุ 

   ๑๑. ท่ีดินในบริเวณหมายเลข  ๑๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑๑.๑๕  ท่ีกําหนดไวเปนสีเทาออน  

ใหเปนท่ีดินประเภทสถาบันศาสนา  มีรายการดังตอไปนี้ 

  ๑๑.๑ วัดศรีปุณณาวาส 

  ๑๑.๒ วัดเสมางาม 

  ๑๑.๓ วัดใหมศรีเจริญพร 

  ๑๑.๔ วัดไตรตรึงษาราม  (ปากดง) 

  ๑๑.๕ วัดคลองสีนวล 

  ๑๑.๖ วัดราษฎรศรัทธาธรรม 

    ๑๑.๗ วัดทรัพยนิมิต 

    ๑๑.๘ วัดโนนโก 

  ๑๑.๙ วัดมอสําเภาพัฒนาราม 

  ๑๑.๑๐ วัดคลองสุวรรณ 

  ๑๑.๑๑ วัดสระแกว 

  ๑๑.๑๒ วัดศรีสุทธาวาศ 

  ๑๑.๑๓ วัดวังประดา 

  ๑๑.๑๔ วัดดงตาจันทร 

  ๑๑.๑๕ วัดหนองหลวง 

 ๑๒. ท่ีดินในบริเวณหมายเลข  ๑๒.๑  ถึงหมายเลข  ๑๒.๑๐  ท่ีกําหนดไวเปนสีน้ําเงิน   

ใหเปนท่ีดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  มีรายการดังตอไปนี้ 

  ๑๒.๑ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลไตรตรึงษ 

  ๑๒.๒ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลไตรตรึงษ 

  ๑๒.๓ หนวยปองกันรักษาปาท่ี  กพ. ๓  (ไตรตรึงษ)  สํานักจัดการทรัพยากรปาไม

ท่ี  ๔  (ตาก)  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  ๑๒.๔ ท่ีทําการไปรษณียปากดง 

  ๑๒.๕ ท่ีดินกรมทางหลวง 

  ๑๒.๖ สํานักงานเทศบาลตําบลปากดง  (เดิม) 

    ๑๒.๗ สํานักงานเทศบาลตําบลปากดง   

  ๑๒.๘ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลธํามรงค 

  ๑๒.๙ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลธํามรงค 

  ๑๒.๑๐ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลวังประดา 
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รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวง 
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนปากดง  จังหวัดก าแพงเพชร 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง  แบ่งเป็น  ๑  ขนาด  คือ 
ถนนแบบ  ก  ขนาดเขตทาง  ๑๒.๐๐  เมตร  จ านวน  ๒  สาย  ดังนี้ 
ถนนสาย  ก  ๑  เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนเทศบาล  ๑  และถนนโครงการ

ก าหนดให้ก่อสร้างใหม่   เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)   ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๒๗๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  
ระยะประมาณ  ๘๗๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ   
บรรจบกับถนนบ้านไตรตรึงษ์  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  
๘๐๐  เมตร 

ถนนสาย  ก  ๒  เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง  และถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่  
เริ่มต้นจากถนนบ้านไตรตรึงษ์   ที่บริเวณถนนเทศบาล  ๑  บรรจบกับถนนบ้านไตรตรึงษ์   ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๙๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 
และทิศตะวันตกเฉียงใต้  ระยะประมาณ  ๕๗๐  เมตร  จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  
ที่บริเวณทางหลวงชนบท  กพ. ๔๐๑๔  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑ (ถนนพหลโยธิน) 
 



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่สมควรก าหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  
ในท้องที่ต าบลไตรตรึงษ ์ และต าบลธ ามรงค์  อ าเภอเมืองก าแพงเพชร  จังหวัดก าแพงเพชร  เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนา  และการด ารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  
การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อม  ทั้งนี้  เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการผังเมือง  และโดยที่มาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  บัญญัติว่า  การใช้บังคับ 
ผังเมืองรวมให้กระท าโดยกฎกระทรวง  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๘๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๒
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