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ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง 
เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑการใชประโยชนในทรัพยสินเพื่อประโยชนในการวาง 

และจัดทําผังเมืองรวมในทองที่จังหวัดพิษณุโลก 
พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

 
 

ตามที่ไดมีการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่จะทําการสํารวจ  เพื่อการวางและจัดทํา
ผังเมืองรวม  ในทองที่  ๗๒  จังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ซ่ึงใชบังคับในทองที่ จังหวัดพิษณุโลก  และ 
เพื่อประโยชนในการวางและจัดทําผังเมืองรวมตามพระราชกฤษฎีกาดังกลาว  อาศัยอํานาจตามความ 
ในมาตรา   ๑๕  (๓)   แหงพระราชบัญญัติผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  และโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการผังเมือง  ผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองในฐานะ
เจาพนักงานการผัง  จึงออกประกาศไว  ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ในประกาศนี้ 
“อาคารพาณิชยกรรมคาปลีกคาสง”  หมายความวา  อาคารที่ใชประโยชนเพื่อการพาณิชยกรรม

ในอาคารหลังเดียวหรือหลายหลัง  ที่มีพื้นที่ใชสอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการขายปลีกขายสง
สินคาอุปโภคบริโภคหลากหลายประเภทที่ใชในชีวิตประจําวัน  แตไมหมายความรวมถึงตลาด 
ตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข  และอาคารที่ใชดําเนินการเพื่อสงเสริม  หรือจําหนายสินคาซ่ึงเปน
ผลิตผล  หรือผลิตภัณฑของชุมชน 

ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับในทองที่จังหวัดพิษณุโลก  แตทั้งนี้ไมหมายความรวมถึง
บริเวณที่ไดมีการประกาศใหใชบังคับผังเมืองรวม  หรือบริเวณที่เคยมีการประกาศใหใชบังคับผังเมือง 
รวมแลว   

ขอ ๓ ที่ดินในบริเวณทองที่  ดังตอไปนี้ 
(๑) ในทองที่เขตเทศบาลตําบลวังทอง อําเภอวังทอง 
(๒) ในทองที่เขตเทศบาลตําบลบางระกํา อําเภอบางระกํา 
(๓) ในทองที่เขตเทศบาลตําบลนครไทย อําเภอนครไทย 
(๔) ในทองที่เขตเทศบาลตําบลบางกระทุม อําเภอบางกระทุม 
(๕) ในทองที่เขตเทศบาลตําบลพรหมพิราม อําเภอพรหมพิราม 
(๖) ในทองที่เขตเทศบาลตําบลวัดโบสถ อําเภอวัดโบสถ 
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(๗) ในทองที่เขตเทศบาลตําบลปาแดง อําเภอชาติตระการ 
(๘) ในทองที่เขตเทศบาลตําบลเนินมะปราง อําเภอเนินมะปราง 
(๙) ในทองที่เขตเทศบาลตําบลวงฆอง อําเภอพรหมพิราม 

(๑๐) ในทองที่เขตเทศบาลตําบลเนินกุม อําเภอบางกระทุม 
(๑๑) ในทองที่เขตเทศบาลตําบลปลักแรด อําเภอบางระกํา 
(๑๒) ในทองที่เขตเทศบาลตําบลบานใหม อําเภอเมืองพิษณุโลก 
(๑๓) ในทองที่ตําบลมะขามสูง  อําเภอเมืองพิษณุโลก  
(๑๔) ในทองที่ตําบลบานปา  อําเภอเมืองพิษณุโลก  
(๑๕) ในทองที่ตําบลปากโทก    อําเภอเมืองพิษณุโลก  
(๑๖) ในทองที่ตําบลดอนทอง  อําเภอเมืองพิษณุโลก  
(๑๗) ในทองที่ตําบลไผขอดอน อําเภอเมืองพิษณุโลก  
(๑๘) ในทองที่ตําบลจอมทอง  อําเภอเมืองพิษณุโลก  
(๑๙) ในทองที่ตําบลบานกราง  อําเภอเมืองพิษณุโลก  
(๒๐) ในทองที่ตําบลพลายชุมพล อําเภอเมืองพิษณุโลก  
(๒๑) ในทองที่ตําบลหัวรอ  อําเภอเมืองพิษณุโลก  
(๒๒) ในทองที่ตําบลบานคลอง  อําเภอเมืองพิษณุโลก  
(๒๓) ในทองที่ตําบลสมอแข  อําเภอเมืองพิษณุโลก  
(๒๔) ในทองที่ตําบลวัดจันทร  อําเภอเมืองพิษณุโลก  
(๒๕) ในทองที่ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองพิษณุโลก  
(๒๖) ในทองที่ตําบลทาทอง  อําเภอเมืองพิษณุโลก  
(๒๗) ในทองที่ตําบลอรัญญิก  อําเภอเมืองพิษณุโลก  
(๒๘) ในทองที่ตําบลทาโพธิ์  อําเภอเมืองพิษณุโลก  
(๒๙) ในทองที่ตําบลบึงพระ  อําเภอเมืองพิษณุโลก  
(๓๐) ในทองที่ตําบลวัดพริก  อําเภอเมืองพิษณุโลก  
(๓๑) ในทองที่ตําบลวังน้ําคู  อําเภอเมืองพิษณุโลก  
(๓๒) ในทองที่ตําบลง้ิวงาม  อําเภอเมืองพิษณุโลก  
(๓๓) ในทองที่ตําบลวัดโบสถ  อําเภอวัดโบสถ 
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(๓๔) ในทองที่ตําบลหอกลอง อําเภอพรหมพิราม 
(๓๕) ในทองที่ตําบลมะตูม  อําเภอพรหมพิราม 
(๓๖) ในทองที่ตําบลชัยนาม  อําเภอวังทอง 
(๓๗) ในทองที่ตําบลวังทอง  อําเภอวังทอง 
(๓๘) ในทองที่ตําบลวังพิกุล  อําเภอวังทอง 
(๓๙) ในทองที่ตําบลดินทอง  อําเภอวังทอง 
(๔๐) ในทองที่ตําบลหนองพระ อําเภอวังทอง 
(๔๑) ในทองที่ตําบลทาหมื่นราม อําเภอวังทอง 
(๔๒) ในทองที่ตําบลแมระกา  อําเภอวังทอง 
(๔๓) ในทองที่ตําบลทานางงาม อําเภอบางระกํา 
(๔๔) ในทองที่ตําบลบางระกํา    อําเภอบางระกํา 
(๔๕) ในทองที่ตําบลปลักแรด  อําเภอบางระกํา 
(๔๖) ในทองที่ตําบลวังอิทก  อําเภอบางระกํา 
(๔๗) ในทองที่ตําบลบานไร  อําเภอบางกระทุม 
(๔๘) ในทองที่ตําบลนครปาหมาก อําเภอบางกระทุม 
ในทองที่ตามขอ  ๓  (๑)  ถึง  (๑๒)  ใหใชประโยชนที่ ดินเพื่อกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือ 

เปลี่ยนแปลงการใชเปนอาคารพาณิชยกรรมคาปลีกคาสง  ที่มีพื้นที่ใชสอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบ
กิจการขายปลีกขายสงสินคาอุปโภคบริโภคหลากหลายประเภทที่ใชในชี วิตประจําวัน  ไดไม เกิน   
๒๐๐  ตารางเมตร  และในทองที่ตามขอ  ๓  (๑๓)  ถึง  (๔๘)  ใหใชประโยชนที่ ดินเพื่อกอสราง   
ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนแปลงการใชเปนอาคารพาณิชยกรรมคาปลีกคาสง  ที่มีพื้นที่ใชสอยอาคาร
รวมกันเพื่อประกอบกิจการขายปลีกขายสงสินคาอุปโภคบริโภคหลากหลายประเภทที่ใชในชีวิตประจําวัน
ไดตามขนาดและหลักเกณฑที่กําหนดในขอ  ๔  และในทองที่นอกเหนือจากขอ  ๒  และขอ  ๓  ใหใช
ประโยชนที่ดินเพื่อกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนแปลงการใชเปนอาคารพาณิชยกรรมคาปลีกคาสง  
ที่มีพื้นที่ใชสอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการขายปลีกขายสงสินคาอุปโภคบริโภคหลากหลาย
ประเภทที่ใชในชวิีตประจําวันไดตามขนาดและหลักเกณฑที่กําหนดในขอ  ๕ 

ขอ ๔ การใชประโยชนที่ดินเพื่อกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนแปลงการใชเปนอาคาร
พาณิชยกรรมคาปลีกคาสง  ที่มีพื้นที่ใชสอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการขายปลีกขายสงสินคา
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อุปโภคบริโภคหลากหลายประเภทที่ใชในชีวิตประจําวัน  ถามีพื้นที่ต้ังแต  ๒๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  
๑,๐๐๐  ตารางเมตร  ตองเปนไปตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

(๑) โดยองคกรปกครองทองถิ่นที่ เปนที่ต้ังของสถานที่ที่จะกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือ
เปลี่ยนแปลงการใชเปนอาคารพาณิชยกรรมคาปลีกคาสง  ตองมีการจัดทําประชาพิจารณ  เพื่อรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชนในเขตอําเภอของทองที่  ที่ ต้ังของพื้นที่กอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือ
เปลี่ยนแปลงการใชเปนอาคารพาณิชยกรรมคาปลีกคาสง   

โดยองคกรปกครองทองถิ่นที่เปนที่ต้ังของสถานที่ที่จะกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนแปลง
การใชเปนอาคารพาณิชยกรรมคาปลีกคาสง  ตองแจงใหประชาชนทราบลวงหนา  โดยการโฆษณา
ประชาสัมพันธ  วัน  เวลา  และสถานที่ทําประชาพิจารณ  ภายในทองที่อําเภอ  เทศบาล  หรือองคการ
บริหารสวนตําบล  ที่จะทําการกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนแปลงการใชเปนอาคารพาณิชยกรรม 
คาปลีกคาสง  ไมนอยกวา  ๗  วัน  และปดประกาศ  แบบแปลน  แผนผัง  และรายละเอียดของอาคาร 
ที่จะกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนแปลงการใชเปนอาคารพาณิชยกรรมคาปลีกคาสง  ควบคูกับ
สําเนาประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง  ในสถานที่เปดเผย  ณ  สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดพิษณุโลก  ที่วาการอําเภอ  ที่ทําการเทศบาล  หรือองคการบริหารสวนตําบล  ในทองที่ที่จะกอสราง  
ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนแปลงการใชเปนอาคารพาณิชยกรรมคาปลีกคาสง  กอนที่จะมีการจัดทํา 
ประชาพิจารณติดตอกัน  ไมนอยกวา  ๑๕  วัน 

(๒) ที่ดินแปลงที่ต้ังอาคารจะตองอยูติดถนนสาธารณะที่มีชองทางจราจรไมนอยกวา  ๔  ชองทาง  
หรือมีขนาดเขตทางไมนอยกวา  ๒๐  เมตร  และจะตองบรรจบกับถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง 
ที่เทากันหรือมากกวา 

(๓) แนวศูนยกลางปากทางเขาออกตองอยูหางจากทางรวมทางแยก  ที่เปนทางบรรจบกันของ
ถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง  ต้ังแต  ๑๔  เมตรขึ้นไป  ไมนอยกวา  ๕๐๐  เมตร   

(๔) ภายในระยะตามขอ  ๔  (๓)  ตลอดแนว  โดยเร่ิมตนจากศูนยกลางปากทางเขาออก 
ไปจนถึงทางรวมทางแยก  ในระยะ  ๕๐๐  เมตร  ตองมีเกาะกลางถนน  และหามมีชองทางเลี้ยวหรือ
ชองทางกลับรถ 

(๕) มีอัตราสวนของพื้นที่อาคารคลุมดินตอพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใชเปนที่ต้ังอาคารไมเกิน  ๐.๓   
(๖) มีอัตราสวนของพื้นที่ใชสอยรวมของอาคารตอพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใชเปนที่ต้ังอาคาร

ไมเกิน  ๑.๕ 
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(๗) มีอัตราสวนของพื้นที่วางที่จัดใหเปนสวน  หรือบริเวณปลูกตนไม  หรือการนันทนาการ
ตอพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใชเปนที่ต้ังอาคาร  ไมนอยกวารอยละ  ๒๐ 

(๘) มีที่วางดานหนาของอาคาร  หางจากเขตทางของถนนสาธารณะไมนอยกวา  ๕๐  เมตร  
โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงริมเขตทางดานที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใชเปนที่ต้ังอาคาร 

(๙) มีที่วางดานขางและดานหลังของอาคาร  หางจากเขตที่ดินของผูอื่นหรือเขตทางของถนน
สาธารณะไมนอยกวา  ๑๕  เมตร  โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงเขตที่ดินของผูอื่น  หรือ 
ริมเขตทางดานที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใชเปนที่ต้ังอาคาร 

(๑๐) อาคารที่มีความสูงเกินกวา  ๑๐  เมตร  ตองมีระยะหางจากแนวเขตที่ดินซ่ึงเปนที่ต้ังอาคาร
ศูนยราชการหลักของจังหวัดหรืออําเภอ  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  หรือสถานศึกษา  ไมนอยกวา  
๕๐๐  เมตร  โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารที่ขออนุญาตถึงแนวเขตที่ดินของสถานที่ดังกลาว 

(๑๑) มีที่จอดรถยนตไมนอยกวา  ๑  คัน  ตอพื้นที่อาคาร  ๒๐  ตารางเมตร  เศษของ  ๒๐  ตารางเมตร  
ใหคิดเปน  ๒๐  ตารางเมตร 

(๑๒) ที่พักมูลฝอย  ตองมีระยะหางจากเขตที่ดินของผูอื่นหรือถนนสาธารณะไมนอยกวา  ๑๐  เมตร  
และตองมีระยะหางจากสถานที่ประกอบอาหารและสถานที่เก็บอาหารไมนอยกวา  ๔  เมตร  แตถาที่พัก
มูลฝอยมีขนาดความจุเกิน  ๓  ลูกบาศกเมตร  ตองมีระยะหางจากสถานที่ดังกลาวไมนอยกวา  ๑๐  เมตร  
และสามารถขนยายมูลฝอยไดโดยสะดวก 

ขอ ๕ การใชประโยชนที่ดินเพื่อกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนแปลงการใชเปนอาคาร
พาณิชยกรรมคาปลีกคาสง  ที่มีพื้นที่ใชสอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการขายปลีกขายสงสินคา
อุปโภคบริโภคหลากหลายประเภทที่ใชในชีวิตประจําวัน  ถามีพื้นที่เกินกวา  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร  ตองเปนไป
ตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

(๑) โดยองคกรปกครองทองถิ่นที่เปนที่ต้ังของสถานที่ที่จะกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนแปลง
การใชเปนอาคารพาณิชยกรรมคาปลีกคาสง  ตองมีการจัดทําประชาพิจารณ  เพื่อรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนในเขตอําเภอของทองที่  ที่ต้ังของพื้นที่กอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนแปลงการใชเปน
อาคารพาณิชยกรรมคาปลีกคาสง 

โดยองคกรปกครองทองถิ่นที่เปนที่ต้ังของสถานที่ที่จะกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนแปลง
การใชเปนอาคารพาณิชยกรรมคาปลีกคาสง  ตองแจงใหประชาชนทราบลวงหนา  โดยการโฆษณา
ประชาสัมพันธ  วัน  เวลา  และสถานที่ทําประชาพิจารณ  ภายในทองที่อําเภอ  เทศบาล  หรือองคการ
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บริหารสวนตําบล  ที่จะทําการกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนแปลงการใชเปนอาคารพาณิชยกรรม 
คาปลีกคาสง  ไมนอยกวา  ๗  วัน  และปดประกาศ  แบบแปลน  แผนผัง  และรายละเอียดของอาคาร 
ที่จะกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนแปลงการใชเปนอาคารพาณิชยกรรมคาปลีกคาสง  ควบคูกับ
สําเนาประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง  ในสถานที่เปดเผย  ณ  สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดพิษณุโลก  ที่วาการอําเภอ  ที่ทําการเทศบาล  หรือองคการบริหารสวนตําบล  ในทองที่ที่จะ
กอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนแปลงการใชเปนอาคารพาณิชยกรรมคาปลีกคาสง  กอนที่จะมีการจัดทํา
ประชาพิจารณติดตอกัน  ไมนอยกวา  ๑๕  วัน 

(๒) ตองมีระยะหางจากเขตเทศบาลที่อยูในเขตผังเมืองรวมไปตามแนวถนนสายหลักไมนอยกวา  
๑๕  กิโลเมตร 

(๓) ที่ดินแปลงที่ ต้ังอาคารจะตองอยูติดทางหลวงแผนดินหรือถนนสาธารณะที่มีขนาด 
เขตทางไมนอยกวา  ๔๐  เมตร 

(๔) แนวศูนยกลางปากทางเขาออกของรถยนตตองอยูหางจากทางรวมทางแยกที่เปนทาง
บรรจบกันของถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางตั้งแต  ๑๔  เมตรขึ้นไป  ไมนอยกวา  ๕๐๐  เมตร  และมี
ทางคูขนานกับถนนสาธารณะเชื่อมตอกับทางเขาออกของรถยนต 

(๕) ภายในระยะ  ตามขอ  ๕  (๔)  ตลอดแนว  โดยเร่ิมจากศูนยกลางปากทางเขาออก 
ไปจนถึงทางรวมทางแยก  ตองมีเกาะกลางถนน  และหามมีชองทางเลี้ยวหรือชองทางกลับรถ 

(๖) มีอัตราสวนของพื้นที่อาคารคลุมดินตอพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใชเปนที่ต้ังอาคารไมเกิน  ๐.๒ 
(๗) มีอัตราสวนของพื้นที่ใชสอยรวมของอาคารตอพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใชเปนที่ต้ังอาคาร

ไมเกิน  ๑.๕ 
(๘) มีอัตราสวนของพื้นที่วางที่จัดใหเปนสวน  หรือบริเวณปลูกตนไม  หรือการนันทนาการ

ตอพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใชเปนที่ต้ังอาคาร  ไมนอยกวารอยละ  ๒๐ 
(๙) มีที่วางดานหนาของอาคาร  หางจากเขตทางของถนนสาธารณะไมนอยกวา  ๗๕  เมตร  

โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงริมเขตทางดานที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใชเปนที่ต้ังอาคาร 
(๑๐) มีที่วางดานขางและดานหลังของอาคาร  หางจากเขตที่ดินของผูอื่นหรือเขตทางของ 

ถนนสาธารณะไมนอยกวา  ๒๐  เมตร  โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงเขตที่ดินของผูอื่น 
หรือริมเขตทางดานที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใชเปนที่ต้ังอาคาร 
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(๑๑) อาคารที่มีความสูงเกินกวา  ๑๐  เมตร  ตองมีระยะหางจากแนวเขตที่ดินซ่ึงเปนที่ต้ังอาคาร
ศูนยราชการหลักของจังหวัดหรืออําเภอ  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  หรือสถานศึกษา  ไมนอยกวา  
๕๐๐  เมตร  โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารที่ขออนุญาตถึงแนวเขตที่ดินของสถานที่ดังกลาว 

(๑๒) มีที่จอดรถยนตไมนอยกวา  ๑  คัน  ตอพื้นที่อาคาร  ๔๐  ตารางเมตร  เศษของ  ๔๐  ตารางเมตร  
ใหคิดเปน  ๔๐  ตารางเมตร 

(๑๓) ที่พักมูลฝอย  ตองมีระยะหางจากเขตที่ดินของผูอื่นหรือถนนสาธารณะไมนอยกวา  ๑๐  เมตร  
และตองมีระยะหางจากสถานที่ประกอบอาหารและสถานที่เก็บอาหารไมนอยกวา  ๔  เมตร  แตถาที่พัก
มูลฝอยมีขนาดความจุเกิน  ๓  ลูกบาศกเมตร  ตองมีระยะหางจากสถานที่ดังกลาวไมนอยกวา  ๑๐  เมตร  
และสามารถขนยายมูลฝอยไดโดยสะดวก 

ขอ ๖ กรณีผูขออนุญาตไมอาจปฏิบัติตามหลักเกณฑขอ  ๔  (๘)  ขอ  ๔  (๙)  ขอ  ๔  (๑๐)  
ขอ  ๕  (๙)  ขอ  ๕  (๑๐)  และขอ  ๕  (๑๑)  ผูขออนุญาตอาจย่ืนรองขอตอผูมีอํานาจหนาที่ตามขอ  ๗  
เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาดานผังเมืองระดับจังหวัดพิจารณาตามความเหมาะสมได  ทั้งนี้
ภายใตกรอบหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

(๑) หลักเกณฑตามขอ  ๔  (๘)  ที่วางดานหนาของอาคาร  หางจากเขตทางของถนนสาธารณะ
นอยกวา  ๕๐  เมตร  ได  แตทั้งนี้จะตองไมนอยกวา  ๔๐  เมตร 

(๒) หลักเกณฑตามขอ  ๔  (๙)  ที่วางดานขางและดานหลังของอาคาร  หางจากเขตที่ดินของ
ผูอื่นหรือเขตทางของถนนสาธารณะนอยกวา  ๑๕  เมตร  ได  แตทั้งนี้จะตองไมนอยกวา  ๑๐  เมตร 

(๓) หลักเกณฑตามขอ  ๔  (๑๐)  และขอ  ๕  (๑๑)  อาคารที่มีความสูงเกินกวา  ๑๐  เมตร   
มีระยะหางจากแนวเขตที่ดินซ่ึงเปนที่ต้ังอาคารศูนยราชการหลักของจังหวัดหรืออําเภอ  ศาสนสถาน  
โบราณสถาน  หรือสถานศึกษา  นอยกวา  ๕๐๐  เมตร  ได  แตทั้งนี้จะตองไมนอยกวา  ๓๐๐  เมตร 

(๔) หลักเกณฑตามขอ  ๕  (๙)  ที่วางดานหนาของอาคาร  หางจากเขตทางของถนนสาธารณะ 
นอยกวา  ๗๕  เมตร  ได  แตทั้งนี้จะตองไมนอยกวา  ๕๐  เมตร 

(๕) หลักเกณฑตามขอ  ๕  (๑๐)  ที่วางดานขางและดานหลังของอาคาร  หางจากเขตที่ดิน 
ของผูอื่นหรือเขตทางของถนนสาธารณะนอยกวา  ๒๐  เมตร  ได  แตทั้งนี้จะตองไมนอยกวา  ๑๕  เมตร 

ขอ ๗ ใหผูมีอํานาจหนาที่ในการควบคุมหรืออนุญาตการกอสรางอาคารหรือผูมีอํานาจหนาที่
ในการควบคุมหรืออนุญาตการประกอบกิจการในเขตทองที่จังหวัดพิษณุโลก  ปฏิบัติการใหเปนไปตาม
ประกาศนี้ 
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ขอ ๘ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
พิพัฒน  วงศาโรจน 

ผูวาราชการจังหวัดพิษณุโลก  ปฏิบัติราชการแทน 
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 

เจาพนักงานการผัง 
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