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กฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองพิษณุโลก
พ.ศ. ๒๕๕๓
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และ
มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง แห ง พระราชบั ญญั ติ การผัง เมื อง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่ง แก ไขเพิ่ม เติม โดย
พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔
มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับไดมีกําหนดหาป
ขอ ๒ ใหใชบังคับผังเมืองรวม ในทองที่ตําบลจอมทอง ตําบลปากโทก ตําบลบานกราง
ตําบลหัวรอ ตําบลดอนทอง ตําบลพลายชุมพล ตําบลสมอแข ตําบลบานคลอง ตําบลอรัญญิก ตําบลในเมือง
ตําบลวัดจัน ทร ตํา บลทาทอง ตําบลบึ งพระ ตําบลทาโพธิ์ ตําบลวัดพริก อําเภอเมืองพิษณุโลก
ตําบลวังทอง ตําบลวังพิกุล อําเภอวังทอง และตําบลบางระกํา อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก
ภายในแนวเขตตามแผนที่ทายกฎกระทรวงนี้
ขอ ๓ การวางและจั ด ทํ าผั ง เมื อ งรวมตามกฎกระทรวงนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่อ ใช เ ป น
แนวทางในการพัฒนาและการดํ ารงรักษาเมือ งและบริเ วณที่เ กี่ยวของหรือชนบท ในดานการใช
ประโยชนใ นทรัพ ยสิน การคมนาคมและการขนสง การสาธารณูป โภค บริก ารสาธารณะ
และสภาพแวดลอมในบริเวณแนวเขตตามขอ ๒ ใหสอดคลองกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศตามแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซึ่งมุงพัฒนาชุม ชนเมืองพิษณุโลกใหเปน
เมืองหลักของภาคเหนือตอนลางและเปนศูนยกลางการพัฒนาพื้นที่สี่แยกอินโดจีน
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ขอ ๔ ผัง เมือ งรวมตามกฎกระทรวงนี้ มี น โยบายและมาตรการเพื่อ จั ด ระบบการใช
ประโยชนที่ดิน โครงขายคมนาคมขนสงและบริการสาธารณะใหมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับ
และสอดคลองกั บการขยายตัว ของชุม ชนในอนาคต รวมทั้ง สงเสริ มและพั ฒนาเศรษฐกิจ โดยมี
สาระสําคัญดังตอไปนี้
(๑) สงเสริม และพัฒ นาชุม ชนเมื องพิ ษณุโลกใหเ ปน ศู น ยกลางการบริ หารการปกครอง
พาณิชยกรรม การอยูอาศัยและการศึกษาระดับอุดมศึกษาของจังหวัดพิษณุโลกและภาคเหนือตอนลาง
(๒) พัฒนาชุมชนเมืองพิษณุโลกใหเปนศูน ยกลางการบริการทางดานสังคม การบริการ
ดานการทองเที่ยว การบริการทางธุรกิจและการคมนาคมขนสงของภาคเหนือตอนลาง
(๓) สงเสริมและพัฒนาดานอุตสาหกรรมการแปรรูปสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมบริการ
(๔) ส ง เสริ ม และพั ฒ นาการบริ ก ารทางสั ง คม การสาธารณู ป โภคและสาธารณู ป การ
ใหเพียงพอและไดมาตรฐาน
(๕) อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โบราณสถานทางประวัติศาสตร
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย เพื่อดํารงความเปนเอกลักษณของเมืองพิษณุโลก
ขอ ๕ การใชประโยชนที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม ใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใช
ประโยชนที่ดิน ตามที่ไดจําแนกประเภท แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง และรายการ
ประกอบแผนผังทายกฎกระทรวงนี้
ขอ ๖ การใชประโยชนที่ดิน ตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดิน ตามที่ไดจําแนก
ประเภททายกฎกระทรวงนี้ ใหเปนไปดังตอไปนี้
(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๕๒ ที่กําหนดไวเปนสีเหลือง ใหเปน
ที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย
(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒.๑ ถึงหมายเลข ๒.๒๕ ที่กําหนดไวเปนสีสม ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง
(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึงหมายเลข ๓.๒๙ ที่กําหนดไวเปนสีแดง ใหเปนที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔.๑ ถึงหมายเลข ๔.๓ ที่กําหนดไวเปนสีมวงออน ใหเปน
ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
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(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ ถึงหมายเลข ๕.๔๕ ที่กําหนดไวเปนสีเขียว ใหเปน
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(๖) ที่ดิน ในบริเวณหมายเลข ๖ ที่กําหนดไวเปน สีเขียวมีกรอบและเสน ทแยงสีน้ําตาล
ใหเปนที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(๗) ที่ดิ น ในบริเ วณหมายเลข ๗.๑ ถึ งหมายเลข ๗.๑๔ ที่ กํา หนดไวเ ปน สีเ ขีย วอ อ น
ใหเปนที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
(๘) ที่ดิน ในบริเวณหมายเลข ๘.๑ ถึงหมายเลข ๘.๔๖ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก
ใหเปนที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา
(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๙ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําตาลออน ใหเปนที่ดินประเภทอนุรักษ
เพื่อสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย
(๑๐) ที่ดิน ในบริเวณหมายเลข ๑๐.๑ ถึงหมายเลข ๑๐.๕๓ ที่กําหนดไวเปน สีเทาออ น
ใหเปนที่ดินประเภทสถาบันศาสนา
(๑๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๑.๑ ถึงหมายเลข ๑๑.๔๗ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน ใหเปน
ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ขอ ๗ ที่ดิ น ประเภทที่อ ยู อาศั ยหนาแน น น อ ย ให ใ ชป ระโยชน ที่ ดิน เพื่อ การอยูอ าศั ย
สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ สําหรับการใชประโยชนที่ดิน
เพื่อกิจการอื่น ใหใชไดไมเกินรอยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังตอไปนี้
(๑) โรงงานทุก จําพวกตามกฎหมายวา ดว ยโรงงาน เวน แตโรงงานตามประเภท ชนิ ด
และจําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้
(๒) คลั ง น้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง และสถานที่ ที่ ใ ช ใ นการเก็ บ รั ก ษาน้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง ที่ ไ ม ใ ช
กาซปโตรเลียมเหลวและกาซธรรมชาติ เพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
(๓) สถานที่บรรจุกาซ สถานที่เก็บกาซ และหองบรรจุกาซ สําหรับกาซปโตรเลียมเหลว
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ รานจําหนายกาซ
สถานที่ใชกาซ และสถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ
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(๔) เลี้ ย งม า โค กระบื อ สุ ก ร แพะ แกะ ห า น เป ด ไก งู จระเข หรื อ สั ต ว ป า
ตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา เพื่อการคา
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน
(๖) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงสัตว
(๗) โรงฆาสัตว
(๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๙) กําจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(๑๐) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๕๒ นอกจากหามใชประโยชนที่ดินตามวรรคสองแลวหามใช
ประโยชนที่ดินเพื่อประกอบกิจการโรงแรมดวย
การใชประโยชนที่ดินประเภทนี้ ใหเปนไปดังตอไปนี้
(๑) ใหมีที่วางไมนอยกวารอยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
(๒) ที่ดิน ริมทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๑๒ สายตาก - ขอนแก น ทางหลวงแผ น ดิ น
หมายเลข ๑๑๗ สายนครสวรรค - พิษณุโลก ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๕๘ สายแยกทางหลวง
หมายเลข ๑๐๖๓ (พิษณุโลก) - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๖๓
สายตอเขตเทศบาลเมืองพิษณุโลกควบคุม - ตอเขตเทศบาลตําบลบางกระทุมควบคุม ทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๖๔ สายตอเทศบาลเมืองพิษณุโลกควบคุม - บึงพระ ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘๖
สายตอเขตเทศบาลเมืองพิษณุโลกควบคุม - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๑๑ (วัดโบสถ) และทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๑๑๖๑ สายทางแยกเขาสถานีวิทยุ ป.ช.ส. พิษณุโลก ใหมีที่วางตามแนวขนาน
ริมเขตทางไมนอยกวา ๑๐ เมตร
(๓) ที่ดินริมฝงลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะ ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝง ตามสภาพ
ธรรมชาติของลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา ๖ เมตร เวนแตเปนการกอสรางเพื่อการ
คมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
(๔) ที่ดินเพื่อประกอบกิจการโรงแรม อาคารชุด อาคารอยูอาศัยรวมหรือหอพักใหมีที่วาง
ตามแนวขนานริมฝงตามสภาพธรรมชาติของแมน้ํา ลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา ๒๕ เมตร
เวนแตเปนการกอสรางเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
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ขอ ๘ ที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการอยูอาศัย
สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ สําหรับการใชประโยชนที่ดิน
เพื่อกิจการอื่น ใหใชไดไมเกินรอยละสิบหาของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังตอไปนี้
(๑) โรงงานทุก จําพวกตามกฎหมายวา ดว ยโรงงาน เวน แตโรงงานตามประเภท ชนิ ด
และจําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้
(๒) คลัง น้ํา มัน เชื้ อเพลิง และสถานที่ ที่ใ ช ใ นการเก็บ รักษาน้ํ ามั น เชื้อ เพลิ ง ที่ ไม ใ ช กา ซ
ปโตรเลียมเหลวและกาซธรรมชาติ เพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
(๓) สถานที่บรรจุกาซ สถานที่เก็บกาซ และหองบรรจุกาซ สําหรับกาซปโตรเลียมเหลว
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ รานจําหนายกาซ
สถานที่ใชกา ซ และสถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ
(๔) เลี้ ย งม า โค กระบื อ สุ ก ร แพะ แกะ ห า น เป ด ไก งู จระเข หรื อ สั ต ว ป า
ตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา เพื่อการคา
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน
(๖) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงสัตว
(๗) โรงฆาสัตว
(๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๙) กําจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(๑๐) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒.๒๕ นอกจากหามใชประโยชนที่ดินตามวรรคสองแลวหามใช
ประโยชนที่ดินเพื่อประกอบกิจการโรงแรมดวย
การใชประโยชนที่ดินประเภทนี้ ใหเปนไปดังตอไปนี้
(๑) ใหมีที่วางไมนอยกวารอยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
(๒) ที่ดิน ริมทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๑๒ สายตาก - ขอนแก น ทางหลวงแผ น ดิ น
หมายเลข ๑๑๗ สายนครสวรรค - พิษณุโลก และทางหลวงแผน ดินหมายเลข ๑๐๖๔ สายตอเขต
เทศบาลเมืองพิษณุโลกควบคุม - บึงพระ ใหมีที่วางตามแนวขนานริมเขตทางไมนอยกวา ๑๐ เมตร

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ กันยายน ๒๕๕๓

(๓) ที่ดินริม ฝงแมน้ํา ลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะ ใหมีที่วางตามแนวขนาน ริม ฝง
ตามสภาพธรรมชาติของแมน้ํา ลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา ๖ เมตร เวนแตเปนการ
กอสรางเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
(๔) ที่ดินเพื่อประกอบกิจการโรงแรม อาคารชุด อาคารอยูอาศัยรวมหรือหอพัก ใหมีที่วาง
ตามแนวขนานริมฝงตามสภาพธรรมชาติของแมน้ํา ลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา ๒๕ เมตร
เวนแตเปนการกอสรางเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ขอ ๙ ที่ดินประเภทพาณิ ช ยกรรมและที่อยู อาศัยหนาแนน มาก ให ใ ชประโยชนที่ดิ น
เพื่อพาณิชยกรรม การอยูอาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ
สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น ใหใชไดไมเกินรอยละหาของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังตอไปนี้
(๑) โรงงานทุก จําพวกตามกฎหมายวา ดว ยโรงงาน เวน แตโรงงานตามประเภท ชนิ ด
และจําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้
(๒) คลั ง น้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง และสถานที่ ที่ ใ ช ใ นการเก็ บ รั ก ษาน้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง ที่ ไ ม ใ ช
กาซปโตรเลียมเหลวและกาซธรรมชาติ เพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง
(๓) สถานที่บรรจุกาซ สถานที่เก็บกาซ และหองบรรจุกาซ สําหรับกาซปโตรเลียมเหลว
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุม น้ํามันเชื้อเพลิง แตไมหมายความรวมถึงรานจําหนายกาซ สถานที่
ใชกาซ และสถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ
(๔) เลี้ย งมา โค กระบือ สุก ร แพะ แกะ หา น เปด ไก งู จระเข หรือ สัต วปา
ตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา เพื่อการคา
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน
(๖) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงสัตว
(๗) โรงฆาสัตว
(๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๙) กําจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(๑๐) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ กันยายน ๒๕๕๓

การใชประโยชนที่ดินประเภทนี้ ใหเปนไปดังตอไปนี้
(๑) ใหมีที่วางไมนอยกวารอยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
(๒) ที่ดินริมทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ สายตาก - ขอนแกน และถนนพิชัยสงคราม
ใหมีที่วางตามแนวขนานริมเขตทางไมนอยกวา ๑๐ เมตร
(๓) ที่ดิน ริม ฝงแมน้ํ า ลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะ ใหมีที่วางตามแนวขนานริม ฝ ง
ตามสภาพธรรมชาติของแมน้ํา ลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา ๖ เมตร เวนแตเปนการ
กอสรางเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
(๔) ที่ดินเพื่อประกอบกิจการโรงแรม อาคารชุด อาคารอยูอาศัยรวมหรือหอพักใหมีที่วาง
ตามแนวขนานริม ฝง ตามสภาพธรรมชาติของแม น้ํา ลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกว า
๒๕ เมตร เวนแตเปนการกอสรางเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ขอ ๑๐ ที่ดิ น ประเภทอุ ตสาหกรรมเฉพาะกิ จ ให ใ ช ประโยชน ที่ ดิ น เพื่ อ อุ ต สาหกรรม
ที่ประกอบกิจการในลักษณะโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงานตามประเภท ชนิด และจําพวก
ที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้ คลังสินคา สถาบันราชการ การสาธารณูปโภค
และสาธารณูป การเปน สว นใหญ สํา หรั บการใชป ระโยชน ที่ดิ น เพื่อ กิจ การอื่ น ใหใ ชไ ดไ มเ กิ น
รอยละหาของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังตอไปนี้
(๑) โรงงานทุก จําพวกตามกฎหมายวา ดว ยโรงงาน เวน แตโรงงานตามประเภท ชนิ ด
และจําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้
(๒) คลัง น้ํา มัน เชื้ อเพลิง และสถานที่ ที่ใ ช ใ นการเก็บ รักษาน้ํ ามั น เชื้อ เพลิ ง ที่ ไม ใ ช กา ซ
ปโตรเลียมเหลวและกาซธรรมชาติ เพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
(๓) เลี้ ย งม า โค กระบื อ สุ ก ร แพะ แกะ ห า น เป ด ไก งู จระเข หรื อ สั ต ว ป า
ตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา เพื่อการคา
(๔) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน
(๕) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม
(๖) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ กันยายน ๒๕๕๓

(๗) การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทหองแถวหรือตึกแถวเวน แตเปนการ
ดําเนินการในโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย และมีพื้นที่ไมเกินรอยละหาของพื้นที่โครงการ
ทั้งหมด
(๘) การอยูอาศัยประเภทหองชุด อาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยูอาศัยรวม
(๙) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงสัตว
(๑๐) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงเด็ก
(๑๑) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงคนชรา
การใชประโยชนที่ดินประเภทนี้ ใหเปนไปดังตอไปนี้
(๑) ใหมีที่วางไมนอยกวารอยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
(๒) ที่ดินริมทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ สายตาก - ขอนแกน ใหมีที่วางตามแนวขนาน
ริมเขตทางไมนอยกวา ๑๕ เมตร
(๓) ที่ดินริมฝงลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะ ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝงตามสภาพ
ธรรมชาติของลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา ๖ เมตร เวนแตเปนการกอสรางเพื่อการ
คมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ขอ ๑๑ ที่ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม ใหใ ช ป ระโยชน ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม
หรือเกี่ยวของกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปน สวนใหญ
สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น ใหใชไดไมเกินรอยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังตอไปนี้
(๑) โรงงานทุก จําพวกตามกฎหมายวา ดว ยโรงงาน เวน แตโรงงานตามประเภท ชนิ ด
และจําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้
(๒) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม
(๓) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๔) จัดสรรที่ดิน เพื่ อประกอบพาณิ ช ยกรรม เว น แต เป น สว นหนึ่งของการจัด สรรที่ดิ น
เพื่อการอยูอาศัย และมีพื้นที่ไมเกินรอยละหาของพื้นที่โครงการทั้งหมด
(๕) การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ
(๖) การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทหองแถวหรือตึกแถว เวนแตเปนการ
ดําเนินการในโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย และมีพื้นที่ไมเกินรอยละหาของพื้นที่โครงการทั้งหมด

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ กันยายน ๒๕๕๓

(๗) การอยูอาศัยประเภทหองชุด อาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยูอาศัยรวม
(๘) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุในระยะ ๑๐๐ เมตร จากริมเขตทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑
สายอินทรบุรี - เชียงใหม ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ สายตาก - ขอนแกน ทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑๗ สายนครสวรรค - พิษณุโลก ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๖๓ สายตอเขตเทศบาล
เมืองพิษณุโลกควบคุม - ตอเขตเทศบาลตําบลบางกระทุมควบคุม ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๖๔
สายตอเขตเทศบาลเมืองพิษณุโลกควบคุม - บึงพระ ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๖๕ สายแยก
ทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ (พรานกระตาย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ (บางระกํา) ทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๑๐๘๖ สายตอเขตเทศบาลเมืองพิษณุโลกควบคุม - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๑๑
(วัด โบสถ ) ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๑๖๑ สายทางแยกเขา สถานี วิท ยุ ป.ช.ส. พิ ษณุ โลก
ทางหลวงชนบทหมายเลข พล. ๒๐๓๒ ทางหลวงชนบทหมายเลข พล. ๖๐๕๓ ถนน อบจ. พล. ๓๐๐๑
(บานดงขอย - บานบางสะพาน) และถนน อบต. วังทอง (บานเสือลากหาง - บานดอนมวง)
ในกรณีที่มีการใชประโยชนที่ดินเพื่อการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม ตาม (๔)
และเพื่อการอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทหองแถวหรือตึกแถวตาม (๖) ดําเนิน การ
ในโครงการจัดสรรที่ดินเดียวกัน ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการดังกลาวรวมกันไมเกินรอยละหา
ของพื้นที่โครงการทั้งหมด
การใชประโยชนที่ดินประเภทนี้ ใหเปนไปดังตอไปนี้
(๑) ใหมีที่วางไมนอยกวารอยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
(๒) ที่ดินริมทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ สายอินทรบุรี - เชียงใหม ทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๒ สายตาก - ขอนแกน ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๗ สายนครสวรรค -พิษณุโลก
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๖๔ สายตอเขตเทศบาลเมืองพิษณุโลกควบคุม - บึงพระ ทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๑๐๖๕ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ (พรานกระตาย) - บรรจบทางหลวง
หมายเลข ๑๑๗ (บางระกํา) ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘๖ สายตอเขตเทศบาลเมืองพิษณุโลก
ควบคุ ม - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๑๑ (วั ดโบสถ) และทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๑๖๑
สายทางแยกเขาสถานีวิทยุ ป.ช.ส. พิษณุโลก ใหมีที่วางตามแนวขนานริมเขตทางไมนอยกวา ๑๕ เมตร
(๓) ที่ดิน ริม ฝงแมน้ํ า ลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะ ใหมีที่วางตามแนวขนานริม ฝ ง
ตามสภาพธรรมชาติของแมน้ํา ลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา ๖ เมตร เวนแตเปนการ
กอสรางเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ กันยายน ๒๕๕๓

ขอ ๑๒ ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดิน
เพื่ อ เกษตรกรรมตามกฎหมายว า ด ว ยการปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม การสาธารณู ป โภค
และสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชนเทานั้น
การใชประโยชนที่ดินประเภทนี้ ใหเปนไปดังตอไปนี้
(๑) ใหมีที่วางไมนอยกวารอยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
(๒) ที่ดิ น ริ ม ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๒ (ตอนเลี่ ยงเมื อ ง) สายตาก - ขอนแก น
ใหมีที่วางตามแนวขนานริมเขตทางไมนอยกวา ๑๕ เมตร
(๓) ที่ดินริมฝงลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะ ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝงตามสภาพ
ธรรมชาติของลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา ๖ เมตร เวนแตเปนการกอสรางเพื่อการ
คมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ขอ ๑๓ ที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมเฉพาะที่ดิน
ซึ่งเปนของรัฐ ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวของกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม หรือสาธารณประโยชนเทานั้น และหามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการโรงงานบําบัดน้ําเสียรวม
และกําจัดมูลฝอย
ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเปนเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายใหใชประโยชน
ที่ดิ น เพื่อ นัน ทนาการหรือ เกี่ย วข องกั บนั น ทนาการ การรั กษาคุณ ภาพสิ่ ง แวดล อม การอยู อาศั ย
เกษตรกรรมหรือเกี่ยวของกับเกษตรกรรม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการหรือสาธารณประโยชน
เทานั้น และหามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังตอไปนี้
(๑) เลี้ ย งม า โค กระบื อ สุ ก ร แพะ แกะ ห า น เป ด ไก งู จระเข หรื อ สั ต ว ป า
ตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา เพื่อการคา
(๒) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม
(๓) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย
(๔) การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ
(๕) การอยูอาศัยประเภทหองแถวหรือตึกแถว
(๖) การอยูอาศัยประเภทหองชุด อาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยูอาศัยรวม
(๗) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงสัตว

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ กันยายน ๒๕๕๓

การใชประโยชนที่ดินประเภทนี้ ใหเปนไปดังตอไปนี้
(๑) ใหมีที่วางไมนอยกวารอยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
(๒) ที่ดินริมทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ สายตาก - ขอนแกน ใหมีที่วางตามแนวขนาน
ริมเขตทางไมนอยกวา ๑๕ เมตร
(๓) ที่ดิน ริม ฝงแมน้ํ า ลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะ ใหมีที่วางตามแนวขนานริม ฝ ง
ตามสภาพธรรมชาติของแมน้ํา ลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา ๖ เมตร เวนแตเปนการ
กอสรางเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ขอ ๑๔ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเกี่ยวของ
กับการศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชนเทานั้น
การใชประโยชนที่ดินประเภทนี้ ใหเปนไปดังตอไปนี้
(๑) ใหมีที่วางไมนอยกวารอยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
(๒) ที่ดินริมทางหลวงแผนดิน ใหมีที่วางตามแนวขนานริมเขตทางไมนอยกวา ๑๕ เมตร
(๓) ที่ดิน ริม ฝงแมน้ํ า ลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะ ใหมีที่วางตามแนวขนานริม ฝ ง
ตามสภาพธรรมชาติของแมน้ํา ลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา ๖ เมตร เวนแตเปนการ
กอสรางเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ขอ ๑๕ ที่ดินประเภทอนุรักษเพื่อสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย ใหใชประโยชน
ที่ดินเพื่อสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทยและสถาปตยกรรมทองถิ่น อุตสาหกรรม หัตถกรรม
การทองเที่ยว การอยูอาศัย พาณิชยกรรม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ที่ดินประเภทนี้ หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังตอไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
(๒) คลัง น้ํา มัน เชื้ อเพลิง และสถานที่ ที่ใ ช ใ นการเก็บ รักษาน้ํ ามั น เชื้อ เพลิ ง ที่ ไม ใ ช กา ซ
ปโตรเลียมเหลวและกาซธรรมชาติ เพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง
(๓) สถานที่บรรจุกาซ สถานที่เก็บกาซ และหองบรรจุกาซ สําหรับกาซปโตรเลียมเหลว
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง แตไมหมายความรวมถึงสถานที่ใชกาซ และสถานที่
จําหนายอาหารที่ใชกาซ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ กันยายน ๒๕๕๓

(๔) เลี้ ย งม า โค กระบื อ สุ ก ร แพะ แกะ ห า น เป ด ไก งู จระเข หรื อ สั ต ว ป า
ตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา เพื่อการคา
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน
(๖) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม
(๗) การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ
(๘) การอยูอาศัยประเภทหองแถวหรือตึกแถว
(๙) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงสัตว
(๑๐) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๑๑) กําจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(๑๒) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใชประโยชนที่ดินประเภทนี้ ใหเปนไปดังตอไปนี้
(๑) ใหมีที่วางไมนอยกวารอยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
(๒) ที่ดินริมทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ สายตาก - ขอนแกน ใหมีที่วางตามแนวขนาน
ริมเขตทางไมนอยกวา ๑๕ เมตร
(๓) ที่ดิน ริม ฝงแมน้ํ า ลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะ ใหมีที่วางตามแนวขนานริม ฝ ง
ตามสภาพธรรมชาติของแมน้ํา ลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา ๖ เมตร เวนแตเปนการ
กอสรางเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ขอ ๑๖ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเกี่ยวของกับ
การศาสนา การศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชนเทานั้น
การใชประโยชนที่ดินประเภทนี้ ใหเปนไปดังตอไปนี้
(๑) ใหมีที่วางไมนอยกวารอยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
(๒) ที่ดินริมทางหลวงแผนดิน ใหมีที่วางตามแนวขนานริมเขตทางไมนอยกวา ๑๕ เมตร
(๓) ที่ดิน ริม ฝงแมน้ํ า ลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะ ใหมีที่วางตามแนวขนานริม ฝ ง
ตามสภาพธรรมชาติของแมน้ํา ลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา ๖ เมตร เวนแตเปนการ
กอสรางเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ขอ ๑๗ ที่ ดิ น ประเภทสถาบั น ราชการ การสาธารณู ป โภคและสาธารณู ป การให ใ ช
ประโยชน ที่ ดิ น เพื่ อ กิ จ การของรั ฐ กิ จ การเกี่ ย วกั บ การสาธารณู ป โภคและสาธารณู ป การ
หรือสาธารณประโยชนเทานั้น

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ กันยายน ๒๕๕๓

การใชประโยชนที่ดินประเภทนี้ ใหเปนไปดังตอไปนี้
(๑) ใหมีที่วางไมนอยกวารอยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
(๒) ที่ดินริมทางหลวงแผนดิน ใหมีที่วางตามแนวขนานริมเขตทางไมนอยกวา ๑๕ เมตร
(๓) ที่ดิน ริม ฝงแมน้ํ า ลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะ ใหมีที่วางตามแนวขนานริม ฝ ง
ตามสภาพธรรมชาติของแมน้ํา ลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา ๖ เมตร เวนแตเปนการ
กอสรางเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ขอ ๑๘ ใหผูมี อํานาจหนาที่ใ นการควบคุม การก อสร างอาคารหรือ การประกอบกิ จการ
ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎกระทรวงนี้
ใหไว ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ชวรัตน ชาญวีรกูล
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

