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กฎกระทรวง 
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองแพร่ 

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  และ
มาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดย  
พระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  
มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้  
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใชบั้งคับได้มีกําหนดห้าปี 
ข้อ ๒ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  ในท้องที่ตําบลทุ่งโฮ้ง  ตําบลแม่ยม  ตําบลร่องฟอง   

ตําบลทุ่งกวาว  ตําบลป่าแมต  ตําบลเหมืองหม้อ  ตําบลในเวียง  ตําบลกาญจนา  ตําบลนาจักร  อําเภอเมืองแพร่  
และตําบลเวียงทอง  ตําบลร่องกาศ  อําเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่  ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้าย
กฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๓ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เก่ียวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ 
ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อม 
ในบริเวณแนวเขตตามข้อ  ๒  ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ข้อ ๔ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้
ประโยชน์ที่ดิน  โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับ 
และสอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจโดยมีสาระสําคัญ
ดังต่อไปนี้ 
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(๑) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนเมืองให้เป็นศูนย์กลางการบริหารและการปกครองของจังหวัดแพร่ 
(๒) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนเมืองให้เป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของ

จังหวัดแพร่ 
(๓) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอ

และได้มาตรฐาน 
(๔) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม  ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้

ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท  แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง  และรายการประกอบ
แผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๖ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนก
ประเภทท้ายกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๕๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีเหลือง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 

(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๒๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีส้ม  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง 

(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๑๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีแดง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก 

(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วงอ่อน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ 

(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๓๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๖  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๓๗  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก   
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา 

(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๗  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําตาลอ่อน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 

(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๗๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันศาสนา 

(๑๐) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑  ถึงหมายเลข  ๑๐.๓๐  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
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ข้อ ๗ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํ า มันเชื้ อเพลิงและสถานที่ที่ ใช้ ในการเก็บรักษาน้ํ า มันเชื้ อเพลิง   ที่ ไ ม่ ใช่ 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลวและก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม 
น้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ
สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) สถานที่เก็บสินค้าซ่ึงเป็นที่เก็บ  พัก  หรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของเพื่อประโยชน์ 

ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม 
(๘) โรงฆ่าสัตว์  เว้นแต่เป็นการประกอบการโดยหน่วยงานของรัฐ 
(๙) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 

(๑๐) สนามแข่งรถ 
(๑๑) สนามยิงปืน 
(๑๒) กําจัดมูลฝอย 
(๑๓) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๑  สายกําแพงเพชร - ต่อเขตเทศบาล

เมืองน่านควบคุม  (ตอนเลี่ยงเมือง)  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๕  เมตร 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ัง 

ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๓  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๘ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 



หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๗๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   ตุลาคม   ๒๕๕๔ 
 

  

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํ า มันเชื้ อเพลิงและสถานที่ที่ ใช้ ในการเก็บรักษาน้ํ า มันเชื้ อเพลิง   ที่ ไ ม่ ใช่ 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลวและก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม 
น้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ
สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) สถานที่เก็บสินค้าซ่ึงเป็นที่เก็บ  พัก  หรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของเพื่อประโยชน์ 

ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม 
(๘) โรงฆ่าสัตว์  เว้นแต่เป็นการประกอบการโดยหน่วยงานของรัฐ 
(๙) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 

(๑๐) สนามแข่งรถ 
(๑๑) สนามยิงปืน 
(๑๒) กําจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
(๑๓) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ัง 

ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๓  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๙ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อพาณิชยกรรม  การอยู่อาศัย  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 



หน้า   ๕ 
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(๒) คลังน้ํ า มันเชื้ อเพลิงและสถานที่ที่ ใช้ ในการเก็บรักษาน้ํ า มันเชื้ อเพลิง   ที่ ไ ม่ ใช่ 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวและก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง 

(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) สถานที่เก็บสินค้าซ่ึงเป็นที่เก็บ  พัก  หรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของเพื่อประโยชน์ 

ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม 
(๘) โรงฆ่าสัตว์  เว้นแต่เป็นการประกอบการโดยหน่วยงานของรัฐ 
(๙) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 

(๑๐) สนามแข่งรถ 
(๑๑) สนามยิงปืน 
(๑๒) กําจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
(๑๓) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ัง 

ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๓  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม 
ที่ประกอบกิจการในลักษณะโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวก 
ที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  โรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน  คลังสินค้า
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํ า มันเชื้ อเพลิงและสถานที่ที่ ใช้ ในการเก็บรักษาน้ํ า มันเชื้ อเพลิง   ที่ ไ ม่ ใช่ 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลวและก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม 
น้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 



หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๗๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   ตุลาคม   ๒๕๕๔ 
 

  

(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ
สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๙) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ 

(๑๐) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 
(๑๑) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก 
(๑๒) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา 
(๑๓) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนพิการ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ัง 

ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๓  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังตอ่ไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํ า มันเชื้ อเพลิงและสถานที่ที่ ใช้ ในการเก็บรักษาน้ํ า มันเชื้ อเพลิง   ที่ ไ ม่ ใช่ 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลวและก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม 
น้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  
สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
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(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม  เว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดินเพื่อ 
การอยู่อาศัย  และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละสิบของพื้นที่โครงการทั้งหมด 

(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถวหรือตึกแถว  เว้นแต่เป็น 

การดําเนินการในโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละสิบของพื้นที่โครงการ
ทั้งหมด 

(๙) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 
ในกรณีที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรมตาม  (๖)   

และเพื่อการอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถวหรือตึกแถวตาม  (๘)  ดําเนินการ 
ในโครงการจัดสรรที่ดินเดียวกัน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้อยละสิบ 
ของพื้นที่โครงการทั้งหมด 

การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ให้เป็นไป  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๑  สายกําแพงเพชร - ต่อเขตเทศบาลเมืองน่าน

ควบคุม  (ตอนเลี่ยงเมือง)  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๕  เมตร 
(๒) ที่ดินริมฝ่ังแม่น้ํายม  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํายม 

ไม่น้อยกว่า  ๑๐  เมตร  และที่ดินริมฝ่ังลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ัง
ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๓  เมตร  ทั้งนี้  เว้นแต่เป็น 
การก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเฉพาะที่ดิน 
ซ่ึงเป็นของรัฐ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมหรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ที่ดินประเภทนี้ซ่ึงเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  การอยู่อาศัย  เกษตรกรรม
หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  การสาธารณูปโภคหรือสาธารณูปการหรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น   
และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 

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

(๒) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๓) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
(๔) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถวหรือตึกแถว 
(๕) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 
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การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ัง 
ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๓  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษาให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเก่ียวข้องกับ
การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อการส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมท้องถิ่น  การอนุรักษ์โบราณสถาน  
โบราณคดี  การท่องเที่ยว  การอยู่อาศัย  พาณิชยกรรม  การศาสนา  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์เป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน   
ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
(๒) คลังน้ํ า มันเชื้ อเพลิงและสถานที่ที่ ใช้ ในการเก็บรักษาน้ํ า มันเชื้ อเพลิง   ที่ ไ ม่ ใช่ 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลวและก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม 
น้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๔) เลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่าตามกฎหมาย
ว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
(๗) สถานีขนส่งสินค้า 
(๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๙) สถานีขนส่งผู้โดยสาร 
(๑๐)  กําจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
(๑๑)  ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
ข้อ ๑๕ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเก่ียวข้องกับ

การศาสนา  การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 
ข้อ ๑๖ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ใช้ประโยชน์

ที่ดินเพื่อกิจการของรัฐ  กิจการเก่ียวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 



หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๗๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   ตุลาคม   ๒๕๕๔ 
 

  

ข้อ ๑๗ ให้ผู้มีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการใน 
เขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

ยงยทุธ  วิชัยดิษฐ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน หมายเหตุ

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการบ่มใบชาหรือใบยาสูบ ได้ ได้

๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การต้ม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช ได้ ได้

(๖) การบด ป่น หรือย่อยส่วนต่างๆ ของพืช ซึ่งมิใช่เมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้

(๑๐) การถนอมผลิตผลเกษตรกรรมโดยวิธีฉายรังสี ได้

๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับหิน กรวด ทราย หรือดินสําหรับใช้ในการก่อสร้าง 

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๓) การร่อนหรือคัดกรวดหรือทราย ได้ ได้ ได้

(๕) การลําเลียงหิน กรวด ทราย หรือดิน ด้วยระบบสายพานลําเลียง ได้

๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ซึ่งมิใช่สัตว์น้ํา อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การฆ่าสัตว์ ได้ ได้

(๒) การถนอมเนื้อสัตว์โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือทําให้เยือกแข็ง ได้

     โดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง

๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ํานม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทํานมสดให้ไร้เชื้อหรือฆ่าเชื้อโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่น การพาสเจอร์ไรส์หรือสเตอริไลส์ ได้ ได้ ได้ ได้

(๖) การทํานมเปรี้ยวหรือนมเพาะเชื้อ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม้ และบรรจุในภาชนะที่ผนึก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     และอากาศเข้าไม่ได้

(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไม้โดยวิธีกวน ตากแห้ง ดอง หรือทําให้เยือกแข็ง ได้

     โดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง

๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรอืหัวพืช อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การสี ฝัด หรือขัดข้าว ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

หนาแน่นน้อย เกษตรกรรม

บัญชีท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองแพร่ 
พ.ศ. ๒๕๕๔

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย ชนบทและ อุตสาหกรรม

ที่ดินประเภท

เฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน หมายเหตุ

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๒) การทําแป้ง ได้ ได้

(๓) การป่นหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้ ได้

(๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้ ได้

(๖) การปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่ง ได้ ได้

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้ง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําขนมปังหรือขนมเค้ก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทําขนมปังกรอบหรือขนมอบแห้ง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากอ้อย บีช หญ้าหวาน หรือพืชอื่นที่ให้ความหวาน

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําน้ําเชื่อม ได้ ได้ ได้

(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของต้นมะพร้าว ต้นตาลโตนด หรือพืชอื่นๆ ซึ่งมิใช่อ้อย ได้ ได้ ได้

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก้ ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑๑) การทําไอศกรีม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด หรือย่อยน้ําแข็ง ได้ ได้ ได้ ได้

๑๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตว์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้  

(๑) การทําอาหารผสมหรืออาหารสําเร็จรูปสําหรับเลี้ยงสัตว์ ได้ ได้

๑๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับมอลต์หรือเบียร์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๒) การทําเบียร์ (เฉพาะในสถานบริการ) ได้ ได้

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ น้ําอัดลม หรือน้ําแร่

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําน้ําดื่ม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๒๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ ด้าย หรือเส้นใยซึ่งมิใช่ใยหิน (Asbestos)

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การหมัก คาร์บอไนซ์ สาง หวี รีด ปั่น อบ ควบ บิดเกลียว กรอ เท็กเจอร์ไรซ์ ฟอก ได้

     หรือย้อมสีเส้นใย

(๒) การทอหรือการเตรียมเส้นด้ายยืนสําหรับการทอ ได้

เฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจาํพวกที่

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย ชนบทและ อุตสาหกรรม

๒

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย เกษตรกรรม



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน หมายเหตุ

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๓) การฟอก ย้อมสี หรือแต่งสําเร็จด้ายหรือสิ่งทอ ได้

(๔) การพิมพ์สิ่งทอ ได้

๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะร่อง หรือการแปรรูปไม้ด้วยวิธีอื่นที่คล้ายคลึงกัน ได้ ได้

(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง บานประตู หรอืส่วนประกอบ ได้* ได้ เฉพาะบริเวณหมายเลข ๑.๔๑

    ที่ทําด้วยไม้ของอาคาร และหมายเลข  ๑.๔๒

(๔) การทําฝอยไม้ การบด ป่น หรือย่อยไม้ ได้ ได้ ได้

(๕) การถนอมเนื้อไม้หรือการอบไม้ ได้ ได้ ได้

๓๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากไม้หรือไม้ก๊อก อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  

ดังต่อไปนี้

(๑) การทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใช้จากไม้ และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ได้ ได้ ได้

๓๗ โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ แก้ว ยาง หรืออโลหะอื่น ได้ ได้ ได้

ซึ่งมิใช่เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากพลาสติกอัดเข้ารูป และรวมถึง

ชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๓๘ โรงงานผลิตเยื่อหรือกระดาษ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําเยื่อจากไม้หรือวัสดุอื่น ได้ ได้

(๒) การทํากระดาษ กระดาษแข็ง หรือกระดาษที่ใช้ในการก่อสร้างชนิดที่ทําจากเส้นใย (Fibre) ได้

     หรือแผ่นกระดาษไฟเบอร์ (Fibreboard)

๓๙ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุจากกระดาษทุกชนิดหรือแผ่นกระดาษไฟเบอร์ (Fibreboard) ได้ ได้ ได้

๔๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเยื่อกระดาษ หรือกระดาษแข็ง อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๒) การทําผลิตภัณฑ์ซึ่งมิใช่ภาชนะบรรจุจากเยื่อกระดาษ หรือกระดาษแข็ง ได้ ได้ ได้

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ

(๑) การพิมพ์ การทําแฟ้มเก็บเอกสาร การเย็บเล่ม ทําปก หรือตบแต่งสิ่งพิมพ์ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

อุตสาหกรรม

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย เกษตรกรรม เฉพาะกิจ

๓

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย

โรงงานจําพวกที่

ชนบทและ



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน หมายเหตุ

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๔๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ (Pesticides)

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ ได้

(๒) การเก็บรักษาหรือการแบ่งบรรจุปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ ได้

๕๑ โรงงานผลิต ซ่อม หล่อ หรือหล่อดอกยางนอกหรอืยางใน สําหรับยานพาหนะ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

ที่เคลื่อนที่ด้วยเครื่องกล คน หรือสัตว์

๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปั้นดินเผา หรือเครื่องดินเผา ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกล่าว

๕๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๒) การลําเลียงซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ด้วยระบบสายพานลําเลียงหรือระบบท่อลม ได้

๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม ผลิตภัณฑ์ยิปซัม หรือผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๖๑ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใช้ที่ทําด้วยเหล็ก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

หรือเหล็กกล้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ดังกล่าว

๖๒ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคาร ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

ที่ทําจากโลหะหรือโลหะเป็นส่วนใหญ่ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องเรือน 

หรือเครื่องตบแต่งดังกล่าว

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะสําหรับใช้ในการก่อสร้างหรือติดตั้ง

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๒) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําภาชนะบรรจุ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๑๑) การอัดเศษโลหะ ได้ ได้ ได้

(๑๒) การตัด พับ หรือม้วนโลหะ ได้ ได้ ได้

(๑๓) การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป ได้ ได้ ได้

เฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย ชนบทและ อุตสาหกรรม

หนาแน่นน้อย เกษตรกรรม

๔

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน หมายเหตุ

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องกังหัน และรวมถึงส่วนประกอบ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

หรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์หรือเครื่องกังหันดังกล่าว

๖๖ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรสําหรับใช้ในการกสิกรรม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

หรือการเลี้ยงสัตว์ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องจักรดังกล่าว

๖๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องจกัร ส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์ของเครื่องจักร

สําหรับประดิษฐ์โลหะหรือไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรสําหรับโรงเลื่อย ไส ทําเครื่องเรือนหรือทําไม้วีเนียร์ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๖๙ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องคํานวณ เครื่องทําบัญชี  ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับใช้ในการคํานวณชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาล้อก 

หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์สําหรับปฏิบัติกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันหรืออุปกรณ์ (Digital or Analog

Computers or Associated Electronic Data Processing Equipment or Accessories) 

เครื่องรวมราคาของขาย (Cash Registers) เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องชั่งซึ่งมิใช่เครื่องชั่งที่ใช้ใน

ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใช่เครื่องอัดสําเนาด้วยการถ่ายภาพ

และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศหรือก๊าซ เครื่องเป่าลม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

เครื่องปรับหรือถ่ายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตู้เย็นหรือเครื่องประกอบตู้เย็น  

เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ เครื่องล้าง ซัก ซักแห้ง หรือรีดผ้า เครื่องเย็บ เครื่องส่งกําลังกล เครื่องยก 

ปั้นจั่น ลิฟต์  บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ รถพ่วงสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรม 

รถยกซ้อนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรมหรือสําหรับใช้ในบ้าน

แต่ผลิตภัณฑ์นั้นต้องไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในลําดับที่ ๗๐ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์ไฟฟ้า เครื่องกําเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงแรงไฟฟ้า เครื่องสับ

หรือบังคับไฟฟ้า เครื่องใช้สําหรับแผงไฟฟ้า เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟ้า เครื่องส่งหรือจําหน่ายไฟฟ้า  

เครื่องสําหรับใช้บังคับไฟฟ้า หรือเครื่องเชื่อมไฟฟ้า

๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องบันทึกคําบอก  

เครื่องบันทึกเสียงด้วยเทป เครื่องเล่นหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดีทัศน์) แผ่นเสียง

เทปแม่เหล็กที่ได้บันทึกเสียงแล้ว เครื่องโทรศัพท์หรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไม่มีสาย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย เกษตรกรรม เฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่

๕

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย

โรงงานจําพวกที่

ชนบทและ อุตสาหกรรม

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน หมายเหตุ

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

เครื่องส่งวิทยุ เครื่องส่งโทรทัศน์ เครื่องรับส่งสัญญาณหรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร์

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวข้อง (Semi - Conductor or Related Sensitive  

Semi - Conductor Devices) คาปาชิเตอร์หรือคอนเดนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงที่   

หรือเปลี่ยนแปลงได้ (Fixed or Variable Electronic Capacitors or Condensers)

เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย์

 และรวมถึงการผลิตอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนสําหรับใช้กับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๗๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การต่อ ซ่อมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอู่ต่อเรือนอกจากเรือยาง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษสําหรับเรือหรือเครื่องยนต์เรือ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๗๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ  

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     หรือจักรยานสองล้อ

๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมล้อเลื่อนที่ขับเคลื่อนด้วยแรงคนหรือสัตว์ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

ซึ่งมิใช่จักรยาน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๘๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องทดลอง ได้ ได้ ได้ ได้

     หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการชั่ง ตวง วัดหรือบังคับควบคุม

๘๓ โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือชิ้นส่วนของนาฬิกาหรือเครื่องวัดเวลา ได้ ได้ ได้ ได้

๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณี  

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําเครื่องประดับโดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทําเครื่องใช้ด้วยทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหล่ทอง หรือโลหะที่มีค่า ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๓) การตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออญัมณี ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๔) การเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอื่นๆ ได้ ได้ ได้

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย ชนบทและ อุตสาหกรรม

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย เกษตรกรรม เฉพาะกิจ

๖

โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน หมายเหตุ

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๘๕ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของเครื่องดนตรีดังกล่าว ได้ ได้ ได้ ได้

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเล่น เครื่องมือ หรือเครื่องใช้ที่มิได้ระบุไว้ในลําดับอื่น

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําเครื่องเล่น ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ ได้ ได้ ได้ ได้

(๓) การทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง ได้ ได้ ได้ ได้

(๔) การทําร่ม ไม้ถือขนนก ดอกไม้เทียม ซิป กระดุม ไม้กวาด แปรง ตะเกียง โป๊ะตะเกียง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     หรือไฟฟ้า กล้องสูบยาหรือกล้องบุหรี่ ก้นกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก 

     (เฉพาะการผลิตสินค้าพื้นเมืองหรือของชําร่วย)

(๕) การทําป้าย ตรา เครื่องหมาย ป้ายติดของ หรือเครื่องโฆษณาสินค้า ตราโลหะหรือยาง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     แม่พิมพ์ลายฉลุ (Stencils)

(๖) การทําแหคลุมผม ช้องผม หรือผมปลอม ได้ ได้ ได้ ได้

๙๐ โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําให้บริสุทธิ์ หรือจําหน่ายน้ําไปยังอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม ได้ ได้

๙๑ โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การบรรจุสินค้าทั่วไป ได้ ได้ ได้ ได้

๙๒ โรงงานห้องเย็น ได้ ได้ ได้ ได้

๙๓ โรงงานซ่อมรองเท้าหรือเครื่องหนัง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๙๔ โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าสําหรับใช้ในบ้านหรือใช้ประจําตัว ได้ ได้ ได้

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ รถพ่วง จักรยานสามล้อ

จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว ได้

(๒) การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว ได้

(๓) การพ่นสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ได้

(๔) การล้างหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ได้ ได้ ได้ ได้

๙๖ โรงงานซ่อมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําด้วยเพชร พลอย ทองคํา ทองขาว เงิน นาก ได้ ได้ ได้ ได้

หรืออัญมณี

อุตสาหกรรม

๗

ที่ดินประเภท

โรงงานจําพวกที่

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย เกษตรกรรม

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย ชนบทและ

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

เฉพาะกิจ



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน หมายเหตุ

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๙๗ โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ที่มิได้ระบุการซ่อมไว้ในลําดับใด ได้ ได้

๙๘ โรงงานซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด อัด หรือย้อมผ้า เครื่องนุ่งห่ม พรม หรือขนสัตว์ ได้ ได้ ได้ ได้

๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแต่งหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์

หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์โดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๓) การลงรักหรือการประดับตกแต่งด้วยแก้ว กระจก มุก ทอง หรืออัญมณี ได้ ได้ ได้

๑๐๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีลักษณะ ได้

และคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕)

ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

๑๐๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับนําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสีย ได้

จากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม

๑๐๗ โรงงานผลิตแผ่นซีดี (ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สําหรับบันทึกข้อมูลเสียง หรือภาพในรูปของอิเล็กทรอนิกส์ ได้

และสามารถอ่านได้โดยใช้เครื่องมือที่อาศัยแหล่งแสงที่มีกําลังสูง เช่น แสงเลเซอร์) แผ่นเสียง

แถบบันทึกภาพ แถบบันทึกเสียง และแถบบันทึกภาพและเสียง ทั้งนี้ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของ

ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีการบันทึกข้อมูลไว้แล้ว หรอืมีการบันทึกซ้ําได้อีกหรือยังมิได้มีการบันทึกข้อมูล

หมายเหต ุ                      ลําดับที่                    หมายถึง         ลําดับที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

                                   ได้                          หมายถึง         สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

                                   ได้*                         หมายถึง        สามารถประกอบกิจการโรงงานภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  ตามเงื่อนไขในหมายเหตุ

                                   โรงงานจําพวกที่          หมายถึง        จําพวกโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

หนาแน่นน้อย เกษตรกรรม เฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง

๘

อุตสาหกรรม

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย ชนบทและ







รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิตามท่ีไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมเมืองแพร 

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 

การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนท่ีดินตามท่ีไดจําแนกประเภท 
ทายกฎกระทรวงตามที่กําหนดไวในขอ  ๖  คือ 

๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๕๒  ท่ีกําหนดไวเปนสีเหลือง  ใหเปนที่ดิน 
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๑.๑ ดานเหนือ จดถนนสาย  ง  ๑  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ง  ๑  ฟากตะวันออก 
 ๑.๒ ดานเหนือ จดถนนสาย  ง  ๑  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดฌาปนสถาน  (ปาชา)  บานทุงโฮง  และโรงงานปรับซอมเครื่องจักร –  

ยานพาหนะ  แขวงการทางแพร 
  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 
 ๑.๓ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ง  ๑  ฟากตะวันออก 
 ๑.๔ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  และเสนขนาน 

ระยะ  ๘๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑ 
  ดานใต จดถนนสาย  ง  ๑  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดหนองรองซาง  และถนนสาย  ง  ๑  ฟากตะวันออก 
 ๑.๕ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดวัดทุงโฮงใต  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก   

และเสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑ 
  ดานใต จดถนนสาย  ง  ๑  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๘๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๑  และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๗.๓  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก 



 

๒ 

 ๑.๖ ดานเหนือ จดถนนสาย  ง  ๒  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ง  ๓  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๐๑  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  และน้ํารองฟอง   

ฝงตะวันออก 
 ๑.๗ ดานเหนือ จดถนนสาย  ง  ๒  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๖  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ   
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๑  สายกําแพงเพชร – ตอเขตเทศบาลเมืองนานควบคุม  (ตอนเล่ียงเมือง) 
 ๑.๘ ดานเหนือ จดถนนสาย  ง  ๒  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ง  ๒  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดคลองสงน้ําซอย  ๒๑  ขวา  ฝงเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๖  ฟากตะวันออก   
 ๑.๙ ดานเหนือ จดถนนสาย  ง  ๑  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ง  ๑ 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๑   
 ๑.๑๐ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ง  ๓  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ 
  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ฟากตะวันตก  และสํานักงาน 

เทศบาลทุงโฮงและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  (รัฐ – ราษฎร  รังคสิริอุปถัมภ) 
 ๑.๑๑ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ง  ๒  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๖  ฟากตะวันออก  โรงเรียนบานรองฟอง   

วัดรองฟอง  น้ํารองฟอง  ฝงใต  และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 
 ๑.๑๒ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับแนวเขตผังเมืองรวม 

ดานตะวันตก  วัดหนองใหม  และหนองใหม 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๑ 



 

๓ 

  ดานใต จดถนนสาย  จ  ๒  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากตะวันออก 
 ๑.๑๓ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนสาย  จ  ๒  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  จ  ๑  ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๗.๖  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  และบริเวณ 

หมายเลข  ๙.๗  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 
 ๑.๑๔ ดานเหนือ จดน้ํารองแดง  ฝงใต 
  ดานตะวันออก จดหนวยปฏิบัติการพิเศษ  กองกํากับการตํารวจภูธรจังหวัดแพร   

วัดทุงกวาว  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากเหนือ  และถนนสาย  จ  ๒  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ํายม  ฝงใต 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๙.๙  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 
 ๑.๑๕ ดานเหนือ จดน้ํารองแดง  ฝงใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ง  ๓  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากเหนือ  และโรงเรียนรัฐราษฎรบํารุง 
  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ฟากตะวันออก  และสํานักงาน 

ทางหลวงที่  ๒ 
 ๑.๑๖ ดานเหนือ จดถนนสาย  จ  ๒  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๑  

ซึ่งเปนเสนตรงไปบรรจบกับถนนสาย  ก  ๒  ฟากเหนือ 
  ดานใต   จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  จ  ๑  ฟากตะวันออก   
 ๑.๑๗ ดานเหนือ จดถนนสาย  จ  ๒  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๑ 
  ดานใต จดเสนตรงซึ่งลากจากแนววัดมหาโพธิ์  ดานทิศตะวันออกเฉียงใต 

ไปทางดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  ท่ีจุดซึ่งเสนขนาน 
ระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๑  บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ 

  ดานตะวันตก จดวัดมหาโพธิ์  และถนนสาย  ก  ๑  ฟากตะวันออก 
 ๑.๑๘ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากตะวันตก   
  ดานใต   จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๒ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  จ  ๑  ฟากตะวันออก   



 

๔ 

 ๑.๑๙ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากใต  และถนนสาย  ก  ๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๑ 

  ดานใต   จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๒ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากตะวันออก   

 ๑.๒๐ ดานเหนือ จดถนนสาย  จ  ๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันตก  หวยแมแคม  ฝงเหนือ 

  ดานใต   จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๔๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ํายม  ฝงตะวันออก   

และเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ํายม  ฝงตะวันออก 

 ๑.๒๑ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากใต  และวัดโศภนาลัย 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ง  ๓  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดลําเหมืองหลวง  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากตะวันออก   

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๗.๑๑  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก 

 ๑.๒๒ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับคลองสงน้ําซอย  ๒๓  ขวา   

ฝงใต  และวัดปทุม 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๐๑  ฟากตะวันตก  และ 

ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต   จดถนนสายบานนาแหลม – เหมืองหมอ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๑  สายกําแพงเพชร – ตอเขตเทศบาลเมืองนานควบคุม  (ตอนเล่ียงเมือง) 

 ๑.๒๓ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๐๑  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก   

  ดานใต   จดถนนสายบานนาแหลม – เหมืองหมอ  ฟากเหนือ  โรงเรียน 

ชุมชนบานเหมืองหมอ  (เหมืองหมอสามัคคี)  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  และสถานีอนามัย 

ตําบลเหมืองหมอ   

  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก   

 ๑.๒๔ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๐๑  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต   จดถนนสายบานนาแหลม – เหมืองหมอ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 



 

๕ 

 ๑.๒๕ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๘๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสายรอบเมือง   

ถนนสาย  ข  ๘  ฟากตะวันตก  โรงเรียนสาธิตเทศบาลเชตวัน  ฌาปนสถานประตูมาร  เทศบาลเมืองแพร   
และโรงเรียนบานในเวียง   

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๒๓  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๓๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๘   

วัดเชตวัน  เสนขนานระยะ  ๔๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ํายม  ฝงตะวันออก  และหวยแมแคม 
 ๑.๒๖ ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากกับถนนสาย  จ  ๑  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย  จ  ๑   

บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนสาย  จ  ๑  เปนระยะ  ๕๐๐  เมตร 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากตะวันตก   
  ดานใต   จดถนนปาแมต  บานสุพรรณ – บานตนหา  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  จ  ๑  ฟากตะวันออก 
 ๑.๒๗ ดานเหนือ จดถนนสายบานนาแหลม – เหมืองหมอ  ฟากใต  และวัดปทุม  (ราง) 
  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก   
  ดานใต   จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ   
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๑  สายกําแพงเพชร – ตอเขตเทศบาลเมืองนานควบคุม  (ตอนเล่ียงเมือง) 
 ๑.๒๘ ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากกับถนนสาย  ก  ๑  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย  ก  ๑   

บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย  ก  ๑  เปนระยะ   
๓๐๐  เมตร   

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๑   
ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  และวัดสุพรรณ 

  ดานใต จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากเหนือ   
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากตะวันออก 
 ๑.๒๙ ดานเหนือ จดถนนสายบานนาแหลม – เหมืองหมอ  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 
  ดานใต   จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ   
  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๙.๒๖  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 
 ๑.๓๐ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต  และถนนสายบานนาแหลม –  

เหมืองหมอ  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  และหวยแมแคม  ฝงเหนือ 



 

๖ 

  ดานใต จดหวยแมแคม  ฝงใต  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับแนวเขต 
ผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนคลองสงน้ําสายใหญฝงซาย  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร   
กับคลองสงน้ําซอย  ๒๕  ขวา  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๑๐๑  สายกําแพงเพชร – ตอเขตเทศบาลเมืองนานควบคุม  (ตอนเล่ียงเมือง)  ถนนสาธารณะ 
ไมปรากฏชื่อ  ฟากใต  และวัดกาซอง 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๗.๑๘  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก 
 ๑.๓๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนปาแมต   

บานสุพรรณ – บานตนหา 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดหวยสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฝงเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  จ  ๑  ฟากตะวันออก 
 ๑.๓๒ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๕  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดโรงเรียนวัดเหมืองคา  (ประชารัฐอุปถัมภ)  วัดเหมืองคา   

และถนนสาย  ง  ๓  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๒๒  ฟากเหนือ  และเรือนจํา 

จังหวัดแพร 
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๙.๔๑  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 
 ๑.๓๓ ดานเหนือ จดเขตทหาร 
  ดานตะวันออก จดเขตทหาร 
  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๒๒  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ง  ๓  ฟากตะวันออก 
 ๑.๓๔ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๒๓  ฟากใต  วิทยาลัยเทคนิคแพร   

โรงงานยาสูบจังหวัดแพร  และถนนเหมืองหิต  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๑๐  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนพญาพล  ฟากเหนือ 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๙.๔๗  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 
 ๑.๓๕ ดานเหนือ จดถนนศศิบุตร  ฟากใต  สํานักงานการประปาแพร – ทุงโฮง   

การประปาสวนภูมิภาค  และคริสตจักรในประเทศไทยจังหวัดแพร 
  ดานตะวันออก จดถนนยันตรกิจโกศล  ฟากตะวันตก  สุสานอิสลาม  สํานักบริหาร 

พ้ืนที่อนุรักษท่ี  ๑๓  (แพร)  ศูนยประสานงานปาไมแพร  สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
จังหวัดแพร 



 

๗ 

  ดานใต จดถนนพญาพล  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๑๐  ฟากตะวันออก  และถนนเหมืองหิต  ฟากใต 
 ๑.๓๖ ดานเหนือ จดถนนสาย  ง  ๔  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดโรงพยาบาลจังหวัดแพร  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๒๒   

ฟากตะวันตก  โรงเรียนอนุบาลประจําจังหวัดแพร  คลองสงน้ําซอย  ๒๖  ขวา  และสํานักงานโครงการสงน้ํา 
และบํารุงรักษาแมน้ํายม  สํานักงานชลประทานที่  ๒ 

  ดานใต จดถนนสาย  จ  ๓  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ง  ๕  ฟากตะวันออก 
 ๑.๓๗ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๒๓  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ง  ๖  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดทางหลวงชนบท  พร.  ๔๐๐๔  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ง  ๖ 
 ๑.๓๘ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๒๓  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  และวัดน้ําโคง 
  ดานใต จดถนนสาย  ง  ๖  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ง  ๖  ฟากตะวันออก  และถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 
 ๑.๓๙ ดานเหนือ จดถนนสาย  ง  ๕  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ง  ๔  ฟากตะวันตก   
  ดานใต จดถนนสาย  จ  ๓  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนยันตรกิจโกศล  ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๙.๕๐  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 
 ๑.๔๐ ดานเหนือ จดถนนสาย  ง  ๕  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ง  ๕  ฟากตะวันตก   
  ดานใต จดถนนสาย  จ  ๓  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ง  ๔  ฟากตะวันออก 
 ๑.๔๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๔๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ํายม  ฝงใต 
  ดานใต   จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 
 ๑.๔๒ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 
  ดานใต   จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  และโรงเรียน 

บานเขื่อนสุนทร  (รัฎประชาวิทยา) 
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  จ  ๑  ฟากตะวันออก 



 

๘ 

 ๑.๔๓ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๔๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ํายม  ฝงตะวันตก   

และถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสายบานเวียงทอง  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  และวัดโพธิ์สุนทร 

 ๑.๔๔ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก   

  ดานใต   จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  จ  ๑  ฟากตะวันออก 

 ๑.๔๕ ดานเหนือ จดถนนสายบานเวียงทอง  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก   

  ดานใต   จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  และวัดน้ําบอ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 

 ๑.๔๖ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต  และวัดเขื่อนคําลือ 

  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก   

  ดานใต   จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  จ  ๑  ฟากตะวันออก 

 ๑.๔๗ ดานเหนือ จดถนนสายบานเวียงทอง  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก   

  ดานใต   จดเสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  จ  ๑ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก   

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๗.๓๒  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  และบริเวณ 

หมายเลข  ๙.๖๐  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 

 ๑.๔๘ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  และเสนตรงซึ่งลากจากเสนขนานดังกลาว  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจนบรรจบกับ 

ถนนสายบานเวียงทอง  ฟากใต 

  ดานใต   จดถนนสาย  จ  ๑  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  สุสานบานเวียงทอง   

และสุสานบานรองกาศ 

 ๑.๔๙ ดานเหนือ จดถนนสาย  จ  ๑  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก   



 

๙ 

  ดานใต   จดถนนสายบานรองกาศใต  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๗.๓๔  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  และบริเวณ 

หมายเลข  ๙.๖๕  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 

 ๑.๕๐ ดานเหนือ จดถนนสาย  จ  ๑  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๑   

  ดานใต   จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 

 ๑.๕๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสายบานรองกาศเหนือ –  

นาจักร  คลองสงน้ําซอย  ๒๙  ขวา  ฝงใต  และวัดตอนิมิตร 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนคลองสงน้ําสายใหญ 

ฝงซาย  ฝงตะวันตก 

  ดานใต   จดถนนสายบานรองกาศเหนือ – นาจักร  ฟากเหนือ  โรงเรียน 

วัดตอนิมิตร  (สิทธิราษฎรรังสรรค)  และวัดตอนิมิตร 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๑ 

 ๑.๕๒ ดานเหนือ จดถนนสายบานรองกาศเหนือ – นาจักร  ฟากใต  ถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  น้ํารองกาศ  ฝงใต  และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนคลองสงน้ําสายใหญ 

ฝงซาย  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับริมคลองสงน้ํา  ๑  ซาย   

๒๙  ขวา  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๑ 

๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๒๒  ท่ีกําหนดไวเปนสีสม  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๒.๑ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ฟากตะวันตก  โรงเรียน 

บานทุงโฮง  (อภิวังวิทยาลัย)  และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต   จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 



 

๑๐ 

 ๒.๒ ดานตะวันออก จดน้ํารองฟอง  ฝงตะวันตก 

  ดานใต   จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ฟากตะวันออก 

 ๒.๓ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๑  และวัดทุงโฮงเหนือ 

  ดานใต   จดถนนสาย  ง  ๑  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๑   

 ๒.๔ ดานเหนือ จดน้ํารองฟอง  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๐๑  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๑   

 ๒.๕ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๐๑  ฟากใต 

  ดานใต   จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๑ 

 ๒.๖ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต   จดน้ํารองฟอง  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๖  ฟากตะวันออก 

 ๒.๗ ดานเหนือ จดถนนสาย  จ  ๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากตะวันตก 

  ดานใต   จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๑   

ซึ่งเปนเสนตรงไปบรรจบกับถนนสาย  ก  ๒  ฟากเหนือ   

 ๒.๘ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ฟากตะวันตก 

  ดานใต   จดถนนยันตรกิจโกศล  ฟากเหนือ  สวนทําไมแพร  ฝายทําไมภาคเหนอื   

องคการอุตสาหกรรมปาไม  วัดสวรรคนิเวศ  และโรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคนิเวศ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  จ  ๒  ฟากตะวันออก 



 

๑๑ 

 ๒.๙ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  จ  ๒  ฟากตะวันตก 
  ดานใต   จดถนนสาย  ข  ๔  ฟากเหนือ  โรงฆาสัตวเทศบาลเมืองแพร   

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร  และสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีแพร 
 ๒.๑๐ ดานเหนือ จดวัดจอมสวรรค  ถนนยันตรกิจโกศล  ฟากใต  และสนามกีฬา 

จังหวัดแพร 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากตะวันตก  สนามกีฬาจังหวัดแพร   

องคการบริหารสวนจังหวัดแพร  และลําเหมืองหลวง  ฝงใต 
  ดานใต   จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนยันตรกิจโกศล   

และวัดจอมสวรรค 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑๐  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 
 ๒.๑๑ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๔  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนยันตรกิจโกศล   

บริษัท  ทศท.  คอรปอเรชั่น  จํากัด  (มหาชน)  และโรงเรียนพิริยาลัย 
  ดานใต   จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนน้ําคือ  ฟากตะวันออก  วัดสระบอแกว  และบริษัท   

ทศท.  คอรปอเรชั่น  จํากัด  (มหาชน)   
 ๒.๑๒ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากตะวันตก 
  ดานใต   จดถนนสาย  ข  ๕  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนยันตรกิจโกศล 
 ๒.๑๓ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดโรงเรียนชุมชนบานเหมืองหมอ  (เหมอืงหมอสามัคคี) 
  ดานใต   จดวัดเหมืองหมอ  และถนนสายบานนาแหลม – เหมืองหมอ   

ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 
 ๒.๑๔ ดานเหนือ จดถนนปาแมต  บานสุพรรณ – บานตนหา  ฟากใต  และโรงเรียน 

บานสุพรรณ  (คุรุราษฎรวิทยา)   
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากตะวันตก 
  ดานใต   จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนปาแมต   

บานสุพรรณ – บานตนหา 
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  จ  ๑  ฟากตะวันออก 



 

๑๒ 

 ๒.๑๕ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๕  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากตะวันตก 

  ดานใต   จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  และเสนขนาน 

ระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนยันตรกิจโกศล 

 ๒.๑๖ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๘๐  เมตร  กับกึ่งกลางคูเมืองเดิม 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๕  ฟากตะวันตก 

  ดานใต   จดถนนเหมืองหิต  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๘  ฟากตะวันออก  และศูนยฝกอบรมที่  ๑   

(แพร)  กรมอุทยานแหงชาติ  สัตวปา  และพันธุพืช 

 ๒.๑๗ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนราษฎรดําเนิน 

  ดานตะวันออก จดถนนเหมืองหิต  ฟากตะวันตก 

  ดานใต   จดถนนสาย  ก  ๕  ฟากเหนือ  และวัดรองซอ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๕  ฟากตะวันออก   

 ๒.๑๘ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนราษฎรดําเนิน 

  ดานตะวันออก จดถนนยันตรกิจโกศล  ฟากตะวันตก  โรงเรียนเจริญราษฎร   

และสํานักงานการประปาแพร – ทุงโฮง  การประปาสวนภูมิภาค 

  ดานใต   จดถนนศศิบุตร  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดถนนเหมืองหิต  ฟากตะวันออก   

 ๒.๑๙ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๙   

และวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร   

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ง  ๔  ฟากตะวันตก 

  ดานใต   จดถนนสาย  ง  ๕  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดถนนยันตรกิจโกศล  ฟากตะวันออก   

 ๒.๒๐ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๒๓  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ง  ๖  ฟากตะวันออก 

 ๒.๒๑ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต  และเสนขนานระยะ   

๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  จ  ๑ 

  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  สุสานบานเวียงทอง   

และสุสานบานรองกาศ   



 

๑๓ 

  ดานใต   จดถนนสาย  จ  ๑  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก   
 ๒.๒๒ ดานเหนือ จดถนนสายบานรองกาศเหนือ – นาจักร  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 
  ดานใต   จดน้ํารองกาศ  ฝงเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 
๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๑๔  ท่ีกําหนดไวเปนสีแดง  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก  มีรายการดังตอไปนี้ 
 ๓.๑ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ฟากตะวันตก 
  ดานใต   จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 
 ๓.๒ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดน้ํารองฟอง  ฝงตะวันตก  และเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร   

กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑   
  ดานใต   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๐๑  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๐๑  ฟากเหนือ  และทางหลวง 

แผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ฟากตะวันออก   
 ๓.๓ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ฟากตะวันตก 
  ดานใต   จดถนนสาย  ง  ๑  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๑  และวัดทุงโฮงเหนือ 
 ๓.๔ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๐๑  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๑   
  ดานใต   จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ฟากตะวันออก 
 ๓.๕ ดานเหนือ จดถนนยันตรกิจโกศล  ฟากใต   
  ดานตะวันออก จดวัดจอมสวรรค  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง 

ถนนยันตรกิจโกศล 
  ดานใต   จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนยันตรกิจโกศล  ฟากตะวันออก 



 

๑๔ 

 ๓.๖ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๔  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนยันตรกิจโกศล  ฟากตะวันตก 
  ดานใต   จดโรงเรียนพิริยาลัย 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนยันตรกิจโกศล   

และบริษัท  ทศท. คอรปอเรชั่น  จํากัด  (มหาชน)   
 ๓.๗ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนยันตรกิจโกศล 
  ดานใต   จดถนนสาย  ข  ๕  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนยันตรกิจโกศล  ฟากตะวันออก 
 ๓.๘ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๕  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนยันตรกิจโกศล   

ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตกและฟากใต  วัดเหมืองแดง  โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง   
และถนนสาย  ข  ๓  ฟากตะวันตก 

  ดานใต   จดถนนสาย  ข  ๖  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนยันตรกิจโกศล  ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๗.๒๓  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอกและบริเวณ 

หมายเลข  ๙.๓๙  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 
 ๓.๙ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนยันตรกิจโกศล  ฟากตะวันตก 
  ดานใต   จดถนนสาย  ข  ๗  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนน้ําคือ  ฟากตะวันออก 
 ๓.๑๐ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๗  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดวัดตนธง  และถนนสาย  ค  ฟากตะวันตก 
  ดานใต   จดถนนราษฎรดําเนิน  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๕  ฟากตะวันออก 
 ๓.๑๑ ดานเหนือ จดถนนราษฎรดําเนิน  ฟากใต  และโรงเรียนวัดเมธังกราวาส   

(เทศรัฐราษฎรนุกูล) 
  ดานตะวันออก จดถนนเหมืองหิต  ฟากตะวันตก 
  ดานใต   จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนราษฎรดําเนิน 
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๕  ฟากตะวันออก 
 ๓.๑๒ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๖  ฟากใต 
  ดานใต   จดถนนสาย  ข  ๙  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ฟากตะวันออก 



 

๑๕ 

 ๓.๑๓ ดานเหนือ จดถนนราษฎรดําเนิน  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนยันตรกิจโกศล  ฟากตะวันตก 

  ดานใต   จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนราษฎรดําเนิน 

  ดานตะวันตก จดถนนเหมืองหิต  ฟากตะวันออก 

 ๓.๑๔ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๙  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ง  ๔  ฟากตะวันตก 

  ดานใต   จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๙   

และวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร 

  ดานตะวันตก จดถนนยันตรกิจโกศล  ฟากตะวันออก 

๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๓  ท่ีกําหนดไวเปนสีมวงออน  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๔.๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๖๕๐  เมตร  กับคลองสงน้ําซอย  ๒๐  ขวา   

ฝงเหนือ 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๑  สายกําแพงเพชร – ตอเขตเทศบาลเมืองนานควบคุม  (ตอนเล่ียงเมือง)  และเสนขนานระยะ   

๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑   

  ดานใต   จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับคลองสงน้ํา  ซอย  ๒๐  ขวา   

ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๗๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๑  สายกําแพงเพชร – ตอเขตเทศบาลเมืองนานควบคุม  (ตอนเล่ียงเมือง) 

 ๔.๒ ดานเหนือ จดลําเหมืองหลวง  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ง  ๓  ฟากตะวันตก 

  ดานใต   จดถนนสาย  ข  ๕  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากตะวันออก 

 ๔.๓ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๑  สายกําแพงเพชร – ตอเขตเทศบาลเมืองนานควบคุม  (ตอนเล่ียงเมือง) 

  ดานตะวันออก จดน้ํารองคาว  ฝงตะวันตก 

  ดานใต   จดเสนขนานระยะ  ๘๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๑  สายกําแพงเพชร – ตอเขตเทศบาลเมืองนานควบคุม  (ตอนเล่ียงเมือง) 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมฝงน้ํารองเวียงทอง   

ฝงตะวันออก 



 

๑๖ 

๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๓๕  ที่กําหนดไวเปนสีเขียว  ใหเปนที่ดิน 
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๕.๑ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนคลองสงน้ําซอย  ๑๗  ขวา   
ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนคลองสงน้ําสายใหญ 
ฝงซาย  ฝงตะวันตก 

  ดานใต   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๐๑  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ง  ๒  ฟากตะวันออกและฟากเหนือ  โรงเรียนนารีรัตน   

และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  สายกําแพงเพชร – ตอเขตเทศบาลเมืองนานควบคุม  (ตอนเล่ียงเมือง)   
ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๙.๒  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 
 ๕.๒ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนคลองสงน้ําซอย  ๑๗  ขวา   

ฝงใต  ไปทางทิศตะวันตกเปนระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  สายกําแพงเพชร –  

ตอเขตเทศบาลเมืองนานควบคุม  (ตอนเล่ียงเมือง)  ฟากตะวันตก  ถนนสาย  ง  ๑  ฟากเหนือ  ฟากตะวันตก   
และฟากใต  เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  และเสนขนาน 
ระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ง  ๑ 

  ดานใต   จดน้ํารองแดง  ฝงเหนือ  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝง 
แมน้ํายม  ฝงตะวันออก  และถนนสาย  จ  ๒  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแมน้ํายม  ฝงตะวันออก  และแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก   
ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจากจุดซึ่งอยูหางจากศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  สายกําแพงเพชร –  
ตอเขตเทศบาลเมืองนานควบคุม  (ตอนเล่ียงเมือง)  ไปทางทิศตะวันตกเปนระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร  และไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใตบรรจบกับแมน้ํายม  ฝงตะวันออก   

  ทั้งนี้  ยกเวนบรเิวณหมายเลข  ๔.๑  ท่ีกําหนดไวเปนสีมวงออน  และบริเวณหมายเลข  ๖.๑   
และหมายเลข  ๖.๒  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน 

 ๕.๓ ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  สายกําแพงเพชร –  
ตอเขตเทศบาลเมืองนานควบคุม  (ตอนเล่ียงเมือง)  ฟากตะวันตก 

  ดานใต   จดถนนสาย  ง  ๒  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ฟากตะวันออก  และ

สํานักตรวจบัญชีสหกรณแพร 
 ๕.๔ ดานเหนือ จดถนนสาย  ง  ๒  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  สายกําแพงเพชร –  

ตอเขตเทศบาลเมืองนานควบคุม  (ตอนเล่ียงเมือง)  ฟากตะวันตก 



 

๑๗ 

  ดานใต   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๐๑  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ง  ๓  ฟากตะวันออก   

 ๕.๕ ดานเหนือ จดถนนสาย  ง  ๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๑  สายกําแพงเพชร – ตอเขตเทศบาลเมืองนานควบคุม  (ตอนเล่ียงเมือง) 

  ดานใต   จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  และทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๑๐๑  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  สายกําแพงเพชร –  

ตอเขตเทศบาลเมืองนานควบคุม  (ตอนเล่ียงเมือง)  ฟากตะวันออก 

 ๕.๖ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๐๑  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  สายกําแพงเพชร –  

ตอเขตเทศบาลเมืองนานควบคุม  (ตอนเล่ียงเมือง)  ฟากตะวันตก  

  ดานใต   จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ง  ๓  ฟากตะวันออก  และวัดพระธาตุเจดีย 

 ๕.๗ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ง  ๓  ฟากตะวันตก 

  ดานใต   จดคลองสงน้ําซอย  ๒๒  ขวา  ฝงเหนือ   

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ฟากตะวันออก   

 ๕.๘ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ง  ๓  ฟากตะวันตก  

  ดานใต   จดน้ํารองแดง  ฝงเหนือ   

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ฟากตะวันออก   

 ๕.๙ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๐๑  ฟากตะวันตก 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับคลองสงน้ําซอย  ๒๓  ขวา   

ฝงใต  วัดปทุม  โรงเรียนบานปทุม  (ถาวรราษฎรศึกษา)  และเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  สายกําแพงเพชร – ตอเขตเทศบาลเมืองนานควบคุม  (ตอนเล่ียงเมือง) 

  ดานใต   จดถนนสายบานนาแหลม – เหมืองหมอ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  สายกําแพงเพชร –  

ตอเขตเทศบาลเมืองนานควบคุม  (ตอนเล่ียงเมือง)  ฟากตะวันออก 

 ๕.๑๐ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ง  ๒  ฟากตะวันตก  และปาชาบานเหมืองหมอ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๐๑  ฟากตะวันออก 



 

๑๘ 

 ๕.๑๑ ดานเหนือ จดหนองใหม  และแนวเขตผังเมืองรวม  ดานตะวันตก  ซึ่งเปน 

แนวหนองใหม  ฝงตะวันออก 

  ดานตะวันออก จดแมน้ํายม  ฝงตะวันตก   

  ดานใต จดถนนสาย  จ  ๒  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๑   

หนองใหม  วัดหนองใหม  โรงเรียนวัดหนองใหม  (ทองดีอุทิศ)  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับแนวเขต 

ผังเมืองรวมดานตะวันตก  และถนนสาย  ก  ๑  ฟากตะวันออก 

 ๕.๑๒ ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากตะวันตก  และถนนสาย  จ  ๑   

ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนปาแมต  บานสุพรรณ – บานตนหา  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจาก 

บริเวณที่ถนนปาแมต  บานสุพรรณ – บานตนหา  ตัดกับถนนสาย  จ  ๑  ไปทางทิศตะวันตกตามแนว 

ถนนปาแมต  บานสุพรรณ – บานตนหา  เปนระยะ  ๑,๒๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ   

เปนระยะ  ๓,๓๐๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ก  ๑  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย  ก  ๑  บรรจบกับ 

ถนนสาย  จ  ๑  ไปทางทิศเหนือ  ตามแนวถนนสาย  ก  ๑  เปนระยะ  ๗๐๐  เมตร 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๗.๑๒  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  และบริเวณ 

หมายเลข  ๙.๑๙  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 

 ๕.๑๓ ดานเหนือ จดถนนสาย  จ  ๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดแมน้ํายม  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๑   

 ๕.๑๔ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากใต  วัดมหาโพธิ์  เสนตรงซึ่งลากจาก 

แนววัดมหาโพธิ์ดานทิศตะวันออกเฉียงใตไปทางดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนบรรจบกับถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  ท่ีจุดซึ่งเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๑  บรรจบกับ 

ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

  ดานตะวันออก จดแมน้ํายม  ฝงตะวันตก   

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๒๓  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากตะวันออก  ลํารางสาธารณะไมปรากฏชื่อ   

ฝงใต  ฌาปนสถานบานสุพรรณ  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  วัดสุพรรณ  เสนขนานระยะ   

๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๑  เสนตั้งฉากกับถนนสาย  ก  ๑  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย  ก  ๑   

บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย  ก  ๑  เปนระยะ   



 

๑๙ 

๓๐๐  เมตร  เสนตั้งฉากกบัถนนสาย  จ  ๑  ที่จุดซึ่งถนนสาย  จ  ๑  บรรจบกับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ   

ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนสาย  จ  ๑  เปนระยะ  ๕๐๐  เมตร  ถนนสาย  จ  ๑  ฟากตะวันออก   

เสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๒  และเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๑ 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๗.๘  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  และบริเวณ 

หมายเลข  ๙.๑๔  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 

 ๕.๑๕ ดานเหนือ จดถนนสาย  จ  ๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ํายม  ฝงตะวันออก   

จนจดเขตเทศบาลเมืองแพร  เสนขนานระยะ  ๔๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ํายม  ฝงตะวันออก  หวยแมแคม   

เสนขนานระยะ  ๔๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ํายม  ฝงตะวันออก  วัดเชตวัน  และเสนขนานระยะ  ๓๕๐  เมตร   

กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๘ 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๒๓  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแมน้ํายม  ฝงตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๖.๖  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน  และบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑๗   

ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๕.๑๖ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  สายกําแพงเพชร –  

ตอเขตเทศบาลเมืองนานควบคุม  (ตอนเล่ียงเมือง)  ฟากตะวันตก   

  ดานใต จดถนนสาย  จ  ๓  ฟากเหนือ  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๒๒   

ฟากตะวันออก  และเขตทหาร   

  ดานตะวันตก จดเขตทหารและถนนสาย  ง  ๓  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๙.๑๘  ท่ีกําหนดไวเปนสีเทาออน  และบริเวณ 

หมายเลข  ๑๐.๑๖  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๕.๑๗ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๐๑  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนคลองสงน้ําสายใหญ 

ฝงซาย  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสายบานนาแหลม – เหมืองหมอ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 

 ๕.๑๘ ดานเหนือ จดถนนสายบานนาแหลม – เหมืองหมอ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๑  สายกําแพงเพชร – ตอเขตเทศบาลเมืองนานควบคุม  (ตอนเล่ียงเมือง) 

  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ   



 

๒๐ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  สายกําแพงเพชร –  

ตอเขตเทศบาลเมืองนานควบคุม  (ตอนเล่ียงเมือง)  ฟากตะวันออก 

 ๕.๑๙ ดานเหนือ จดถนนสายบานนาแหลม – เหมืองหมอ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนคลองสงน้ําสายใหญ 

ฝงซาย  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๒๒  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  สายกําแพงเพชร –  

ตอเขตเทศบาลเมืองนานควบคุม  (ตอนเล่ียงเมือง)  ฟากตะวันออก  ลํารางสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฝงใต   

ถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ  ฟากใต  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับคลองสงน้ําซอย  ๒๕  ขวา   

เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนคลองสงน้ําสายใหญฝงซาย   

หวยแมแคม  และเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๙.๔๕  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน   

 ๕.๒๐ ดานเหนือ จดถนนปาแมต  บานสุพรรณ – บานตนหา  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  จ  ๑  ฟากตะวันตก   

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๒๓  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากกึ่งกลาง 

สะพานขามแมน้ํายมไปทางทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๒๓  เปนระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร   

แลวเปนเสนตรงไปทางทิศเหนือจนบรรจบกับจุดที่ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ตัดกับถนนสาย  ก  ๑   

ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  เปนระยะ  ๑,๒๐๐  เมตร 

 ๕.๒๑ ดานเหนือ จดหวยสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากตะวันตก   

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๒๓  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  จ  ๑  ฟากตะวันออก   

 ๕.๒๒ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๒๓  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  จ  ๑  ฟากตะวันตก  ปาชาเขื่อนคําลือ  ถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  และโรงเรียนบานปงพราว  (ประชารัฐวิทยา) 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนน้ําแมสาย  ฝงเหนือ   

และเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลรองกาศกับตําบลสบสาย   

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ   

๑,๙๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๑๐๑  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับกึ่งกลาง 

แมน้ํายม  ไปทางทิศเหนือ  จนบรรจบเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 



 

๒๑ 

หมายเลข  ๑๐๒๓  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๒๓   

ที่จุดซึ่งอยูหางจากกึ่งกลางสะพานขามแมน้ํายม  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๒๓   

เปนระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๗.๒๒  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  และบริเวณ 

หมายเลข  ๙.๔๒  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 
 ๕.๒๓ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๒๓  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ง  ๖   
  ดานใต จดทางหลวงชนบท  พร.  ๔๐๐๔  ฟากเหนือ   
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  จ  ๑  ฟากตะวันออก   
 ๕.๒๔ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๒๓  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนพญาพล  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนยันตรกิจโกศล  ฟากตะวันตก  น้ํารองแวง  ฝงเหนือ   

และแมน้ํายม  ฝงตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๙.๔๖  ท่ีกําหนดไวเปนสีเทาออน  และบริเวณ 

หมายเลข  ๑๐.๒๕  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 
 ๕.๒๕ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๒๓  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดแมน้ํายม  ฝงตะวันตก 
  ดานตะวันตก จดทางหลวงชนบท  พร.  ๔๐๐๔  ฟากใต  และถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๙.๕๖  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 
 ๕.๒๖ ดานเหนือ จดถนนสาย  จ  ๓  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  สายกําแพงเพชร –  

ตอเขตเทศบาลเมืองนานควบคุม  (ตอนเล่ียงเมือง)  ฟากตะวันตกและฟากเหนือ   
  ดานใต จดถนนธวัชรอดพรอมดําริ  ฟากเหนือ   
  ดานตะวันตก จดถนนยันตรกิจโกศล  ฟากตะวันออก 
 ๕.๒๗ ดานเหนือ จดแมน้ํายม  ฝงใต  วัดไชยามาตย  น้ํารองแวง  ฝงใต  และโรงเรียน 

บานไชยามาตย  (เตรียมปริญญานุสรณ) 
  ดานตะวันออก จดถนนยันตรกิจโกศล  ฟากตะวันตก   
  ดานใต จดถนนสายบานเวียงทอง  ฟากเหนือ  และเสนขนานระยะ  ๔๐  เมตร   

กับริมแมน้ํายม  ฝงใต 
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  จ  ๑  ฟากตะวันออก  และแมน้ํายม  ฝงใต 
 ๕.๒๘  ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๒๒  ฟากใต  และโรงเรียน 

บานนาจักร  (จักรราษฎรบํารุง)   



 

๒๒ 

  ดานตะวันออก จดถนนสายรองกาศเหนือ – นาจักร  ฟากตะวันตก  วัดนาจักร   

แนวเขตผังเมืองรวมดานตะวนัออก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๑  สายกําแพงเพชร – ตอเขตเทศบาลเมืองนานควบคุม  (ตอนเล่ียงเมือง)   

  ดานใต จดคลองสงน้ําซอย  ๒๙  ขวา  ฝงเหนือ  วัดตอนิมิตร  ไปทาง 

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือจนบรรจบกับเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสายรองกาศเหนือ – นาจักร   

ไปทางทิศตะวันตก  เสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑   

ฟากตะวันออก  และถนนสายรองกาศเหนือ – นาจักร  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ฟากตะวันออก  ทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๑  สายกําแพงเพชร – ตอเขตเทศบาลเมืองนานควบคุม  (ตอนเล่ียงเมือง)  ฟากใต   

และวัดบานเหลา 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๔.๓  ท่ีกําหนดไวเปนสีมวงออน  บริเวณหมายเลข  ๗.๒๙   

ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  และบริเวณหมายเลข  ๙.๖๑  และหมายเลข  ๙.๖๔  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 

 ๕.๒๙ ดานเหนือ จดอนุสาวรียพระยาไชยบูรณ  และถนนธวัชรอดพรอมดําริ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  สายกําแพงเพชร –  

ตอเขตเทศบาลเมืองนานควบคุม  (ตอนเล่ียงเมือง)  ฟากตะวันตก   

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ฟากตะวันออก  และ

สถานีไฟฟายอยแพร  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย   

 ๕.๓๐ ดานเหนือ จดถนนสายบานเวียงทอง  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ฟากตะวันตก  และสถานีวิทยุ 

กระจายเสียงกิจการวิทยุกระจายเสียง  ๒  (แพร) 

  ดานใต จดถนนสาย  จ  ๑  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  และไปบรรจบกับถนนสายบานเวียงทอง  ฟากใต 

 ๕.๓๑ ดานเหนือ จดถนนสายบานรองกาศเหนือ – นาจักร  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๒๒  ฟากตะวันตก  และแนวเขต 

ผังเมืองรวมเมืองดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๑  สายกําแพงเพชร – ตอเขตเทศบาลเมืองนานควบคุม  (ตอนเล่ียงเมือง) 

  ดานตะวันตก จดถนนสายบานรองกาศเหนือ – นาจักร  ฟากตะวันออก 

 ๕.๓๒ ดานเหนือ จดถนนสายบานรองกาศใต  ฟากใต  และถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตกและฟากใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสายบานดอนทัน – ปงพราว  ฟากเหนือ  และปาชาวัดดอนทัน 



 

๒๓ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  และวัดปงพราว 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๙.๖๙  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 

 ๕.๓๓ ดานเหนือ จดถนนสาย  จ  ๑  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ฟากตะวันตก  โรงเรียน 

บานรองกาศ  (ศรีวิทยาคาร)  และวัดนิวิฐศรัทธาราม 

  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๑ 

 ๕.๓๔ ดานเหนือ จดถนนสายบานรองกาศเหนือ – นาจักร  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๑  สถานีอนามัยตําบลรองกาศ  “อุดมประชารัฐ”  เสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง 

คลองสงน้ํา  ๑  ซาย  ๒๙  ขวา  และแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนคลองสงน้ําสายใหญ  ฝงซาย   

ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนน้ําแมสาย  ฝงเหนือ   

ปาชาบานตอนิมิตร  และปาชาบานรองกาศ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ฟากตะวันออก 

 ๕.๓๕ ดานเหนือ จดถนนสายบานดอนทัน – ปงพราว  ฟากใต 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ฟากตะวันตก  และแนวเขต 

ผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนน้ําแมสาย  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 

๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๖  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออน  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๖.๑ รองนกแซว 

 ๖.๒ หนองรองซาง 

 ๖.๓ หนองใหม 

 ๖.๔ สนามกีฬาจังหวัดแพร 

 ๖.๕ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ  ร.๙ 

 ๖.๖ สวนสาธารณะเชตะวัน 

๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๓๗  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทสถาบันการศึกษา  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๗.๑ โรงเรียนนารีรัตน 

 ๗.๒ โรงเรียนบานทุงโฮง  (อภิวังวิทยาลัย) 



 

๒๔ 

 ๗.๓ โรงเรียนบานทุงโฮงใต  (เขมะราษฎรรังสฤษฎ์ิ) 

 ๗.๔ โรงเรียนวัดหนองใหม  (ทองดีอุทิศ) 

 ๗.๕ โรงเรียนบานรองฟอง 

 ๗.๖ สนามกีฬาโรงเรียนวัดหนองใหม   

 ๗.๗ โรงเรียนรัฐราษฎรบํารุง 

 ๗.๘ โรงเรียนบานมหาโพธิ ์

 ๗.๙ โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคนิเวศ 

 ๗.๑๐ โรงเรียนบานปทุม  (ถาวรราษฎรศึกษา) 

 ๗.๑๑ โรงเรียนบานนาแหลม  (กอแกวราษฎรอุปถัมภ) 

 ๗.๑๒ โรงเรียนวัดมณีวรรณ 

 ๗.๑๓ โรงเรียนชุมชนบานเหมืองหมอ  (เหมืองหมอสามัคคี) 

 ๗.๑๔ โรงเรียนบานสุพรรณ  (คุรุราษฎรวิทยา) 

 ๗.๑๕ โรงเรียนพิริยาลัย 

 ๗.๑๖ โรงเรียนนารีรัตน 

 ๗.๑๗ โรงเรียนวัดเหมืองคา  (ประชารัฐอุปถัมภ) 

 ๗.๑๘ โรงเรียนบานกาซอง 

 ๗.๑๙ โรงเรียนสาธิตเทศบาลเชตวัน 

 ๗.๒๐ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 

 ๗.๒๑ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส  (เทศรัฐราษฎรนุกูล) 

 ๗.๒๒ โรงเรียนบานน้ําชํา  (ประชาราษฎรสามัคคี) 

 ๗.๒๓ โรงเรียนเทพพิทักษวิทยา 

 ๗.๒๔ โรงเรียนบานในเวียง 

 ๗.๒๕ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร 

 ๗.๒๖ วิทยาลัยเทคนิคแพร 

 ๗.๒๗ โรงเรียนเจริญราษฎร 

 ๗.๒๘ โรงเรียนอนุบาลประจําจังหวัดแพร 

 ๗.๒๙ โรงเรียนบานเหลา  (พงษเกียรติประชาสรรค) 

 ๗.๓๐ โรงเรียนบานเขื่อนสุนทร  (รัฎประชาวิทยา) 

 ๗.๓๑ โรงเรียนบานไชยามาตย  (เตรียมปริญญานุสรณ) 

 ๗.๓๒ โรงเรียนบานเวียงทอง 

 ๗.๓๓ โรงเรียนบานนาจักร  (จักรราษฎรบํารุง) 

 ๗.๓๔ โรงเรียนบานรองกาศใต 



 

๒๕ 

 ๗.๓๕ โรงเรียนบานรองกาศ  (ศรีวิทยาคาร) 

 ๗.๓๖ โรงเรียนวัดตอนิมิตร  (สิทธิราษฎรรังสรรค) 

 ๗.๓๗ โรงเรียนบานปงพราว  (ประชารัฐวิทยา) 

๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๗  ท่ีกําหนดไวเปนสีน้ําตาลออน  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทอนุรักษเพ่ือสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๘.๑ ดานเหนือ จดหวยแมแคม  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันตก  ถนนสาย  ก  ๓  ฟากตะวันตก   

และวัดหัวขวง   

  ดานใต จดศาลจังหวัดแพร  และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก   

 ๘.๒ ดานเหนือ จดโรงฆาสัตวเทศบาลเมืองแพร  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร   

และสํานักงานสรรพากรพ้ืนที่แพร   

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๔  ฟากตะวันตก   

  ดานใต จดถนนรอบเมือง  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันออก 

 ๘.๓ ดานเหนือ จดถนนรอบเมือง  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนไชยบูรณ  ฟากตะวันตก   

  ดานใต จดศาลากลางจังหวดัแพร  สํานักงานจังหวัดแพร  สํานักงานปกครอง 

จังหวัดแพร  สํานักงานปองกนัและบรรเทาสาธารณภัยจังหวดัแพร  กองอํานวยการรักษาความมัน่คงภายใน 

จังหวัดแพร  สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดแพร  สํานักงานคลังจังหวัดแพร  สํานักงานจัดหางาน 

จังหวัดแพร  สํานักงานธนารักษพ้ืนที่แพร  สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดแพร  สํานักงานพัฒนาชุมชน 

จังหวัดแพร  สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดแพร  สํานักงานแรงงานจังหวัดแพร   

สํานักงานสถิติจังหวัดแพร  สํานักงานฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร  สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 

จังหวัดแพร  สํานักงานสัสดีจังหวัดแพร  สํานักงานพลังงานจังหวัดแพร  สํานักงานเสมียนตราจังหวัดแพร   

สํานักงานอัยการจังหวัดแพร  สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดแพร  ท่ีวาการอําเภอเมืองแพร   

หอประชุมอําเภอเมืองแพร  ศาลาประชาคมจังหวัดแพร  สํานักงานเหลากาชาดจังหวัดแพร  และถนนเจริญเมือง   

ฟากตะวันออก 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากตะวันออก 

 ๘.๔ ดานเหนือ จดเรือนจําจังหวัดแพร  และถนนสาย  ข  ๔  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนน้ําคือ  ฟากตะวันตก  และวัดเมธังกราวาส 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๗  ฟากเหนือ 



 

๒๖ 

  ดานตะวันตก จดสํานักงานเทศบาลเมืองแพร  ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาล 
เมืองแพร  หนวยบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองแพร  สํานักงานที่ดินจังหวัดแพร  ที่ทําการไปรษณียแพร   
และถนนไชยบูรณ  ฟากตะวันออก 

 ๘.๕ ดานเหนือ จดหวยแมแคม  ฝงใต  และเสนขนานระยะ  ๘๐  เมตร  กับศูนยกลาง 
ถนนรอบเมือง 

  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  วัดศรีชุม  และ
ถนนเจริญเมือง  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากเหนือ  และถนนสาย  ข  ๘  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๘๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนรอบเมือง 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๙.๒๔  หมายเลข  ๙.๒๘  และหมายเลข  ๙.๒๙   

ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 
 ๘.๖ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ  ร.๙ 
  ดานใต จดถนนคุมเดิม  ฟากเหนือ  และถนนสาย  ก  ๔  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากตะวันออก 
 ๘.๗ ดานเหนือ จดโรงเรียนนารีรัตน  ถนนพระรวง  ฟากตะวันออก  และถนนสาย  ข  ๗   

ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๕  ฟากตะวันตก  สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองแพร   

ศูนยรวมขาววิทยุสายตรวจเวียงโกศัย  ที่ทําการตํารวจภูธรจังหวัดแพร  ท่ีทําการตํารวจวิทยาการจังหวัดแพร   
และส่ือสารตํารวจภูธรจังหวัดแพร 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๘๐  เมตร  กับกึ่งกลางคูเมืองเดิม 
  ดานตะวันตก จดศูนยฝกอบรมที่  ๑  (แพร)  กรมอุทยานแหงชาติ  สัตวปา   

และพันธุพืช  ถนนพระรวง  ฟากเหนือ  ถนนสาย  ข  ๘  ฟากตะวันออก  ถนนสาย  ก  ๔  ฟากใต   
วิทยาลัยชุมชนจังหวัดแพร  และสํานักงานสนับสนุนการปองกันและปราบปรามท่ี  ๓  (ภาคเหนือ)   
กรมอุทยานแหงชาติ  สัตวปา  และพันธุพืช 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๙.๓๕  และหมายเลข  ๙.๓๖  ท่ีกําหนดไวเปนสีเทาออน 
๙. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๗๒  ท่ีกําหนดไวเปนสีเทาออน  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทสถาบันศาสนา  มีรายการดังตอไปนี้ 
 ๙.๑ ฌาปนสถาน  (ปาชา)  บานทุงโฮง 
 ๙.๒ ปาชาบานรองฟอง 
 ๙.๓ วัดทุงโฮงใต 
 ๙.๔ วัดทุงโฮงเหนือ 
 ๙.๕ วัดหนองใหม 
 ๙.๖ วัดรองฟอง 
 ๙.๗ ปาชาบานหนองใหม 



 

๒๗ 

 ๙.๘ วัดทุงกวาว 
 ๙.๙ ปาชาบานตนมวง 
 ๙.๑๐ ปาชาบานเหมืองหมอ 
 ๙.๑๑ วัดพระธาตุเจดีย 
 ๙.๑๒ วัดมหาโพธิ์ 
 ๙.๑๓ วัดโศภนาลัย 
 ๙.๑๔ ปาชาบานมหาโพธิ์ 
 ๙.๑๕ วัดสวรรคนิเวศ 
 ๙.๑๖ วัดจอมสวรรค 
 ๙.๑๗ วัดปทุม 
 ๙.๑๘ วัดนาแหลมเหนือ 
 ๙.๑๙ วัดมณีวรรณ 
 ๙.๒๐ วัดหัวขวง 
 ๙.๒๑ วัดปทุม  (ราง) 
 ๙.๒๒ วัดสระบอแกว 
 ๙.๒๓ วัดศรีชุม 
 ๙.๒๔ วัดหลวง 
 ๙.๒๕ วัดเหมืองหมอ 
 ๙.๒๖ วัดสําเภา 
 ๙.๒๗ วัดสุพรรณ 
 ๙.๒๘ วัดพระนอน 
 ๙.๒๙ วัดพงษสุนันท 
 ๙.๓๐ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร 
 ๙.๓๑ วัดเมธังกราวาส 
 ๙.๓๒ วัดเชตวัน 
 ๙.๓๓ วัดเหมืองคา 
 ๙.๓๔ วัดกาซอง 
 ๙.๓๕ วัดพระรวง 
 ๙.๓๖ วัดศรีบุญเรือง 
 ๙.๓๗ วัดเหมืองแดง 
 ๙.๓๘ ฌาปนสถานประตูมาร  เทศบาลเมืองแพร 
 ๙.๓๙ วัดชัยมงคล 
 ๙.๔๐ วัดตนธง 



 

๒๘ 

 ๙.๔๑ ปาชาบานเหมืองคา 

 ๙.๔๒ วัดน้ําชํา 

 ๙.๔๓ ฌาปนสถานบานสุพรรณ 

 ๙.๔๔ วัดรองซอ 

 ๙.๔๕ ปาชาบานกาซอง 

 ๙.๔๖ วัดสองแคว 

 ๙.๔๗ สํานักปฏิบัติธรรมบุญรักษา  สาขาวัดสังฆทานที่  ๑๑  นนทบุรี 

 ๙.๔๘ คริสตจักรในประเทศไทยจังหวัดแพร 

 ๙.๔๙ วัดน้ําโคง 

 ๙.๕๐ สุสานจีน 

 ๙.๕๑ สุสานอิสลาม 

 ๙.๕๒ วัดบานเหลา 

 ๙.๕๓ วัดโพธิ์สุนทร 

 ๙.๕๔ อนุสาวรียพระยาไชยบูรณ 

 ๙.๕๕ ปาชาเขื่อนคําลือ 

 ๙.๕๖ ปาชาบานน้ําโคงใหม  ที่พักสงฆแพรนันทาราม 

 ๙.๕๗ วัดไชยามาตย 

 ๙.๕๘ วัดเขื่อนคําลือ 

 ๙.๕๙ วัดน้ําบอ 

 ๙.๖๐ วัดทองเกศ 

 ๙.๖๑ ฌาปนสถานบานนาจักร 

 ๙.๖๒ วัดนาจักร 

 ๙.๖๓ สุสานบานเวียงทอง  และสุสานบานรองกาศ 

 ๙.๖๔ วัดเสด็จ 

 ๙.๖๕ วัดรองกาศใต 

 ๙.๖๖ วัดนิวิฐศรัทธาราม 

 ๙.๖๗ วัดตอนิมิตร 

 ๙.๖๘ วัดปงพราว 

 ๙.๖๙ วัดดอนทัน 

 ๙.๗๐ ปาชาวัดดอนทัน 

 ๙.๗๑ ปาชาบานตอนิมิตร 

 ๙.๗๒ ปาชาบานรองกาศ 



 

๒๙ 

๑๐. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑  ถึงหมายเลข  ๑๐.๓๐  ท่ีกําหนดไวเปนสีน้ําเงิน  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๑๐.๑ สํานักตรวจบัญชีสหกรณแพร 

 ๑๐.๒ โรงงานปรับซอมเครื่องจักร – ยานพาหนะ  แขวงการทางแพร 

 ๑๐.๓ สํานักงานเทศบาลตําบลทุงโฮงและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  (รัฐ – ราษฎรรังคสิริอุปถัมภ) 

 ๑๐.๔ หนวยปฏิบัติการพิเศษ  กองกํากับการตํารวจภูธรจังหวัดแพร 

 ๑๐.๕ สํานักงานทางหลวงที่  ๒ 

 ๑๐.๖ สวนทําไมแพร  ฝายทําไมภาคเหนือ  องคการอุตสาหกรรมปาไม 

 ๑๐.๗ โรงฆาสัตวเทศบาลเมืองแพร  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร  สํานักงานสรรพากร 

พ้ืนที่แพร 

 ๑๐.๘ องคการบริหารสวนจังหวัดแพร 

 ๑๐.๙ สถานีอนามัยตําบลเหมืองหมอ 

 ๑๐.๑๐ สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดแพร 

 ๑๐.๑๑ เรือนจําจังหวัดแพร 

 ๑๐.๑๒ บริษัท  ทศท.  คอรปอเรชั่น  จํากัด  (มหาชน)   

 ๑๐.๑๓ ศาลจังหวัดแพร 

 ๑๐.๑๔ ศาลากลางจังหวัดแพร  สํานักงานจังหวัดแพร  สํานักงานปกครองจังหวัดแพร   

สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร  กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแพร   

สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดแพร  สํานักงานคลังจังหวัดแพร  สํานักงานจัดหางานจังหวัดแพร   

สํานักงานธนารักษพ้ืนท่ีแพร  สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดแพร  สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร   

สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดแพร  สํานักงานแรงงานจังหวัดแพร  สํานักงานสถติิ 

จังหวัดแพร  สํานักงานฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร  สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดแพร 

สํานักงานสัสดีจังหวัดแพร  สํานักงานพลังงานจังหวัดแพร  สํานักงานเสมียนตราจังหวัดแพร  สํานักงาน 

อัยการจังหวัดแพร  สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดแพร  ที่วาการอําเภอเมืองแพร   

หอประชุมอําเภอเมืองแพร  ศาลาประชาคมจังหวัดแพร  สํานักงานเหลากาชาดจังหวัดแพร 

 ๑๐.๑๕ สํานักงานเทศบาลเมืองแพร  ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองแพร  หนวยบรรเทา 

สาธารณภัยเทศบาลเมืองแพร  สํานักงานที่ดินจังหวัดแพร  ที่ทําการไปรษณียแพร 

 ๑๐.๑๖ สถานีอนามัยตําบลเหมืองหมอ  สาขาบานสะบู 

 ๑๐.๑๗ โครงการสนามฝายปรับปรุงตนน้ํา  กองอนุรักษตนน้ํา  กรมปาไม 

 ๑๐.๑๘ สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองแพร  ศูนยรวมขาววิทยุสายตรวจเวียงโกศัย  ที่ทําการ 

ตํารวจภูธรจังหวัดแพร  ที่ทําการตํารวจวิทยาการจังหวัดแพร  ส่ือสารตํารวจภูธรจังหวัดแพร 



 

๓๐ 

 ๑๐.๑๙ วิทยาลัยชุมชนจังหวัดแพร  สํานักงานสนับสนุนการปองกันและปราบปรามที่  ๓   

(ภาคเหนือ)  กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช 

 ๑๐.๒๐ ศูนยฝกอบรมท่ี  ๑  (แพร)  กรมอุทยานแหงชาติ  สัตวปา  และพันธุพืช 

 ๑๐.๒๑ เรือนจําจังหวัดแพร 

 ๑๐.๒๒ โรงงานยาสูบจังหวัดแพร 

 ๑๐.๒๓ สํานักงานการประปาแพร – ทุงโฮง  การประปาสวนภูมิภาค 

 ๑๐.๒๔ โรงพยาบาลจังหวัดแพร 

 ๑๐.๒๕ สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยจังหวัดแพร 

 ๑๐.๒๖ สํานักงานโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาแมน้ํายม  สํานักงานชลประทานที่  ๒ 

 ๑๐.๒๗ สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษท่ี  ๑๓  (แพร)  ศูนยประสานงานปาไมแพร  สํานักงาน 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดแพร   

 ๑๐.๒๘ สถานีไฟฟายอยแพร  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย   

 ๑๐.๒๙ สถานีวิทยุกระจายเสียงกิจการวิทยุกระจายเสียง  ๒  (แพร) 

 ๑๐.๓๐ สถานีอนามัยตําบลรองกาศ  “อุดมประชารัฐ” 

 
 





รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมเมืองแพร 

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 

ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง  แบงเปน  ๕  ขนาด  คือ 

๑. ถนนแบบ  ก  ขนาดเขตทาง  ๑๒.๐๐  เมตร  จํานวน  ๖  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ก  ๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ทางหลวงชนบท  พร.  ๔๐๑๖   

และถนนซอย  ๑๑  เริ่มตนจากแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  (สะพานขามหวยมะขาม)  ไปทางทิศใต 

ตามแนวทางหลวงชนบท  พร.  ๔๐๑๖  บรรจบกับถนนซอย  ๑๑  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ตามแนว 

ถนนซอย  ๑๑  ระยะประมาณ  ๔๐๐  เมตร  บรรจบกับทางหลวงชนบท  พร.  ๔๐๑๖  ไปทาง 

ทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงชนบท  พร.  ๔๐๑๖  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๒๓ 

 ถนนสาย  ก  ๒  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  และถนนโครงการกําหนด 

ใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงชนบท  พร.  ๔๐๑๖  (ถนนสาย  ก  ๑)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 

ตามแนวถนนเดิมระยะประมาณ  ๒๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือระยะประมาณ  ๒๖๐  เมตร   

จนบรรจบกับถนนสาย  จ  ๑  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  จ  ๑  บรรจบกับถนนซอย  ๑๑  (ถนนสาย  ก  ๑) 

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาย  จ  ๑  ระยะประมาณ  ๑,๐๐๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๓  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนคําลือ  และถนนคําแสน   

เริ่มตนจากที่บริเวณถนนเหมืองหิต  (ถนนสาย  ข  ๘)  บรรจบกับถนนคุมเดิม  (ถนนสาย  ก  ๔)  ไปทาง   

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนรอบเมือง  และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ   

(ถนนสาย  ข  ๑) 

 ถนนสาย  ก  ๔  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนคุมเดิม  เริ่มตนจากถนนเหมืองหิต   

(ถนนสาย  ข  ๘)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตและทิศตะวันออกเฉยีงเหนอืตามแนวถนนเดมิ  จนบรรจบกบั 

ถนนหลักเมือง 

 ถนนสาย  ก  ๕  เปนถนนเดมิกาํหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนรองซอ  เริ่มตนจากถนนเหมอืงหติ   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนเจริญเมือง  (ถนนสาย  ข  ๗) 

 ถนนสาย  ก  ๖  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  เริ่มตนจากถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิมระยะประมาณ  ๑,๑๒๐  เมตร  จนบรรจบกับ 

ถนนสาย  ง  ๒ 



 

๒ 

๒. ถนนแบบ  ข  ขนาดเขตทาง  ๑๖.๐๐  เมตร  จํานวน  ๑๐  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ข  ๑  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  และถนนโครงการ 

กําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากท่ีบริเวณถนนรอบเมือง  บรรจบกับถนนคําแสน  (ถนนสาย  ก  ๓)   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิมระยะประมาณ  ๓๙๐  เมตร  ตัดกับถนนสาย  จ  ๒   

ที่บริเวณซึ่งอยูหางจากถนนสาย  จ  ๒  บรรจบกับถนนบานใหม  (ถนนสาย  ข  ๔)  และถนนยันตรกิจโกศล   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย  จ  ๒  ระยะประมาณ  ๔๘๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออก 

เฉียงเหนือตามแนวถนนเดิมจนสุดถนน  ไปทางทิศตะวันออกระยะประมาณ  ๘๕๐  เมตร  บรรจบกับ 

ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  และไปทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม   

จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑   

 ถนนสาย  ข  ๒  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนสายบานนาแหลม – เหมืองหมอ   

เริ่มตนจากบริเวณที่ถนนราษฎรอุทิศ  (ถนนสาย  ข  ๓)  บรรจบกับถนนยันตรกิจโกศล  และทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๑  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงใต  ตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับ 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  สายกําแพงเพชร – ตอเขตเทศบาลเมืองนานควบคุม  (ตอนเล่ียงเมือง) 

 ถนนสาย  ข  ๓  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนราษฎรอุทิศ  เริ่มตนจาก 

ที่บริเวณถนนสายบานนาแหลม – เหมืองหมอ  (ถนนสาย  ข  ๒)  บรรจบกับถนนยันตรกิจโกศล  และทางหลวง 

แผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๒๒   

 ถนนสาย  ข  ๔  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนบานใหม  เริ่มตนจาก   

ที่บริเวณถนนไชยบูรณ  บรรจบกับถนนรอบเมือง  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม   

จนบรรจบกับถนนยันตรกิจโกศล   

 ถนนสาย  ข  ๕  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ตรอกอุดมประสาทวิทย   

และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนยันตรกิจโกศล  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต 

ตามแนวถนนเดิมระยะประมาณ  ๒๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๖๖๐  เมตร   

ตัดกับถนนราษฎรอุทิศ  (ถนนสาย  ข  ๓)  ที่บริเวณซึ่งอยูหางจากถนนราษฎรอุทิศ  (ถนนสาย  ข  ๓)   

บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศใตตามแนวถนนราษฎรอุทิศ  (ถนนสาย  ข  ๓)  ระยะประมาณ   

๔๒๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกระยะประมาณ  ๗๘๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ง  ๓  ที่บริเวณ 

ซึ่งอยูหางจากถนนสาย  ง  ๓  บรรจบกับถนนสายบานนาแหลม – เหมืองหมอ  (ถนนสาย  ข  ๒)  ไปทางทิศใต 

ตามแนวถนนสาย  ง  ๓  ระยะประมาณ  ๙๗๐  เมตร 



 

๓ 

 ถนนสาย  ข  ๖  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนชอแฮ  เริ่มตนจาก   

ถนนยันตรกิจโกศล  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับตรอกวัดชัยมงคล 

 ถนนสาย  ข  ๗  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนเจริญเมือง  เริ่มตนจาก 

ที่บริเวณถนนไชยบูรณบรรจบกับถนนคุมเดิม  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับ 

ถนนยันตรกิจโกศล 

 ถนนสาย  ข  ๘  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนเหมืองหิต  เริ่มตนจาก   

ที่บริเวณถนนคําลือ  (ถนนสาย  ก  ๓)  บรรจบกับถนนคุมเดิม  (ถนนสาย  ก  ๔)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต 

และทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนเหมืองหิต 

 ถนนสาย  ข  ๙  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนเหมืองหิต  ซอย  ๑  เริ่มตนจาก 

ที่บริเวณถนนยันตรกิจโกศลบรรจบกับถนนราษฎรดําเนิน  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม   

จนบรรจบกับถนนชอแฮ 

 ถนนสาย  ข  ๑๐  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  และถนนโครงการ 

กําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนเหมืองหิต  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเดิมจนสุดถนน   

ไปทางทิศตะวันตกเฉยีงใตระยะประมาณ  ๗๒๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนพญาพล  ท่ีบริเวณซึ่งอยูหางจาก 

ถนนพญาพลบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนพญาพล   

ระยะประมาณ  ๔๙๐  เมตร 

๓. ถนนแบบ  ค  ขนาดเขตทาง  ๑๗.๐๐  เมตร  จํานวน  ๑  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ค  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนยันตรกิจโกศล  เริ่มตนจาก 

ที่บริเวณถนนเจริญเมือง  (ถนนสาย  ข  ๗)  บรรจบกับถนนชอแฮ  (ถนนสาย  ข  ๖)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต   

ตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนเหมืองหิต  ซอย  ๑  (ถนนสาย  ข  ๙) 

๔. ถนนแบบ  ง  ขนาดเขตทาง  ๒๐.๐๐  เมตร  จํานวน  ๖  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ง  ๑  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๑  ที่บริเวณซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๐๑  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๑  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ระยะประมาณ   

๓๘๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๑,๒๐๐  เมตร  ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ   

ระยะประมาณ  ๘๘๐  เมตร  และทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๑,๐๐๐  เมตร  จนบรรจบกับ 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ที่บริเวณซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๐๑  บรรจบกับ 



 

๔ 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑   

ระยะประมาณ  ๕๕๐  เมตร 

 ถนนสาย  ง  ๒  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  และถนนโครงการ 

กําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๐๑  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตามแนวถนนเดิมจนสุดถนน  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๕๘๐  เมตร  ตัดกับคลองสงน้ํา 

ซอย  ๒๑  ขวา  ท่ีบริเวณซึ่งอยูหางจากคลองสงน้ําซอย  ๒๑  ขวา  บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ   

(ถนนสาย  ก  ๖)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวคลองสงน้ําซอย  ๒๑  ขวา  ระยะประมาณ  ๗๓๐  เมตร   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  และทิศตะวันตกเฉียงเหนือระยะประมาณ  ๙๕๐  เมตร  บรรจบกับ 

ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๖)  ท่ีบริเวณซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๖)   

บรรจบกับคลองสงน้ําซอย  ๒๑  ขวา  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ   

(ถนนสาย  ก  ๖)  ระยะประมาณ  ๕๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือระยะประมาณ  ๕๕๐  เมตร 

ตัดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  สายกําแพงเพชร – ตอเขตเทศบาลเมืองนานควบคุม  (ตอนเล่ียงเมือง)   

ที่บริเวณซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  สายกําแพงเพชร – ตอเขตเทศบาลเมืองนานควบคุม   

(ตอนเล่ียงเมือง)  ตัดกับคลองสงน้ําซอย  ๒๐  ขวา  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๑  สายกําแพงเพชร – ตอเขตเทศบาลเมืองนานควบคุม  (ตอนเล่ียงเมือง)  ระยะประมาณ   

๗๘๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือระยะประมาณ  ๖๐๐  เมตร  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๑  ที่บริเวณซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๐๑  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๑  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ระยะประมาณ   

๕๕๐  เมตร 

 ถนนสาย  ง  ๓  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๒๒  ที่บริเวณซึ่งอยูหางจากถนนราษฎรอุทิศ  (ถนนสาย  ข  ๓)  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๒๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๒๒  ระยะประมาณ   

๔๙๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  และทิศเหนือระยะประมาณ  ๒,๓๗๐  เมตร  ตัดกับถนน 

สายบานนาแหลม – เหมืองหมอ  (ถนนสาย  ข  ๒)  ท่ีบริเวณซึ่งอยูหางจากถนนสายบานนาแหลม – เหมืองหมอ   

(ถนนสาย  ข  ๒)  บรรจบกับถนนราษฎรอุทิศ  (ถนนสาย  ข  ๓)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ   

และทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสายบานนาแหลม – เหมืองหมอ  (ถนนสาย  ข  ๒)  ระยะประมาณ   

๗๖๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือระยะประมาณ  ๒๐๐  เมตร  ตัดกับคลองสงน้ําซอย  ๒๓  ขวา   

ที่บริเวณซึ่งอยูหางจากคลองสงน้ําซอย  ๒๓  ขวา  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ไปทาง 



 

๕ 

ทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวคลองสงน้ําซอย  ๒๓  ขวา  ระยะประมาณ  ๗๕๐  เมตร  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๑,๑๗๐  เมตร  ตัดกับคลองสงน้ําซอย  ๒๒  ขวา  ท่ีบริเวณซึ่งอยูหางจาก 

คลองสงน้ําซอย  ๒๒  ขวา  ตัดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต 

ตามแนวคลองสงน้ําซอย  ๒๒  ขวา  ระยะประมาณ  ๕๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ   

ระยะประมาณ  ๔๕๐  เมตร  ตัดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๐๑  ท่ีบริเวณซึ่งอยูหางจากทางหลวง 

แผนดินหมายเลข  ๑๑๐๑  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต 

ตามแนวทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๑๑๐๑  ระยะประมาณ  ๕๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ระยะประมาณ  ๘๐๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ง  ๒  ที่บริเวณซึ่งอยูหางจากถนนสาย  ง  ๒   

บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสาย  ง  ๒   

ระยะประมาณ  ๓๐๐  เมตร 

 ถนนสาย  ง  ๔  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  และถนนโครงการ 

กําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากที่บริเวณถนนเหมืองหิตซอย  ๑  (ถนนสาย  ข  ๙)  บรรจบกับถนนชอแฮ   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตระยะประมาณ  ๒๕๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเดิมระยะประมาณ  ๒๙๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต 

ระยะประมาณ  ๑๖๐  เมตร  ตัดกับถนนสาย  ง  ๕  ที่บริเวณซึ่งอยูหางจากถนนสาย  ง  ๕  บรรจบกับ 

ถนนยันตรกิจโกศล  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสาย  ง  ๕  ระยะประมาณ  ๕๐๐  เมตร   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตระยะประมาณ  ๖๖๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  จ  ๓  ท่ีบริเวณซึ่งอยูหางจาก 

ถนนสาย  จ  ๓  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนว 

ถนนสาย  จ  ๓  ระยะประมาณ  ๕๐๐  เมตร   

 ถนนสาย  ง  ๕  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนยันตรกิจโกศล 

ที่บริเวณถนนศศิบุตรบรรจบกับถนนยันตรกิจโกศล  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตระยะประมาณ  ๕๐๐  เมตร   

ตัดกับถนนสาย  ง  ๔  ที่บริเวณซึ่งอยูหางจากถนนสาย  ง  ๔  บรรจบกับถนนเหมืองหิต  ซอย  ๑   

(ถนนสาย  ข  ๙)  ไปทางทิศตะวันตกเฉยีงใตตามแนวถนนสาย  ง  ๔  ระยะประมาณ  ๗๐๐  เมตร  ไปทาง 

ทิศตะวันตกเฉียงใต  และทิศใตระยะประมาณ  ๙๓๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  จ  ๓  ท่ีบริเวณซึ่งอยูหางจาก 

ถนนสาย  จ  ๓  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๒๒  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนว 

ถนนสาย  จ  ๓  ระยะประมาณ  ๘๑๐  เมตร 

 ถนนสาย  ง  ๖  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  และถนนโครงการ 

กําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๒๓  ท่ีบริเวณซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท   



 

๖ 

พร.  ๔๐๑๖  (ถนนสาย  ก  ๑)  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๒๓  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต 

ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๒๓  ระยะประมาณ  ๒๕๐  เมตร  ไปทางทิศใตระยะประมาณ   

๑๙๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม   

ระยะประมาณ  ๓๔๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๔๕๐  เมตร  จนบรรจบกับ 

ทางหลวงชนบท  พร.  ๔๐๐๔  ที่บริเวณซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท  พร.  ๔๐๐๔  บรรจบกับถนนสาย  จ  ๑   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  และทิศตะวันออกเฉียงใต  ตามแนวทางหลวงชนบท  พร.  ๔๐๐๔   

ระยะประมาณ  ๑,๓๑๐  เมตร 

๕. ถนนแบบ  จ  ขนาดเขตทาง  ๓๐.๐๐  เมตร  จํานวน  ๓  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  จ  ๑  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนซอย  ๑๑   

(ถนนสาย  ก  ๑)  ท่ีบริเวณซึ่งอยูหางจากถนนซอย  ๑๑  (ถนนสาย  ก  ๑)  บรรจบกับทางหลวงชนบท   

พร.  ๔๐๑๖  (ถนนสาย  ก  ๑)  ไปทางทิศใต  ตามแนวถนนซอย  ๑๑  (ถนนสาย  ก  ๑)  ระยะประมาณ   

๑๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวนัตกเฉยีงใตระยะประมาณ  ๒,๕๓๐  เมตร  ตัดกับถนนปาแมต  บานสุพรรณ –  

บานตนหา  ท่ีบริเวณซึ่งอยูหางจากถนนปาแมต  บานสุพรรณ – บานตนหา  บรรจบกับทางหลวงชนบท   

พร.  ๔๐๑๖  (ถนนสาย  ก  ๑)  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนปาแมต  บานสุพรรณ – บานตนหา   

ระยะประมาณ  ๒๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตระยะประมาณ  ๑,๒๖๐  เมตร  ตัดกับทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๒๓  ที่บริเวณซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท  พร.  ๔๐๑๖  (ถนนสาย  ก  ๑)  บรรจบกับ 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๒๓  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๒๓   

ระยะประมาณ  ๗๗๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตและทิศตะวันออกเฉียงใตระยะประมาณ  ๓,๐๖๐  เมตร   

ตัดกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อที่บริเวณซึ่งอยูหางจากถนนสายบานรองกาศใตบรรจบกับถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อระยะประมาณ  ๓๐๐  เมตร   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตระยะประมาณ  ๑,๙๐๐  เมตร  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑   

ที่บริเวณซึ่งอยูหางจากถนนสายบานรองกาศเหนือ – นาจักร  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ระยะประมาณ  ๒๐๐  เมตร 

 ถนนสาย  จ  ๒  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากที่บริเวณถนนบานใหม   

(ถนนสาย  ข  ๔)  บรรจบกับถนนยันตรกิจโกศล  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือระยะประมาณ  ๔๘๐  เมตร   

ตัดกับถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ  (ถนนสาย  ข  ๑)  ที่บริเวณซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ   

(ถนนสาย  ข  ๑)  บรรจบกับถนนรอบเมืองและถนนคําแสน  (ถนนสาย  ก  ๓)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อระยะประมาณ  ๓๙๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือระยะ 



 

๗ 

ประมาณ  ๘๓๐  เมตร  ตัดกับทางหลวงชนบท  พร.  ๔๐๑๖  (ถนนสาย  ก  ๑)  ที่บริเวณซึ่งอยูหางจาก 

ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๒)  บรรจบกับทางหลวงชนบท  พร.  ๔๐๑๖  (ถนนสาย  ก  ๑)   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  และทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงชนบท  พร.  ๔๐๑๖   

(ถนนสาย  ก  ๑)  ระยะประมาณ  ๗๗๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือระยะประมาณ  ๗๕๐  เมตร   

จนบรรจบกบัถนนสาย  จ  ๑  ที่บริเวณซึง่อยูหางจากถนนสาย  จ  ๑  บรรจบกับถนนซอย  ๑๑  (ถนนสาย  ก  ๑)   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาย  จ  ๑  ระยะประมาณ  ๔๘๐  เมตร 

 ถนนสาย  จ  ๓  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๒๒   

และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ท่ีบริเวณซึ่งอยูหางจาก 

ถนนพญาพลบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  และ 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือระยะประมาณ  ๒,๑๐๐  เมตร  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๒๒   

ที่บริเวณซึ่งอยูหางจากถนนราษฎรอุทิศ  (ถนนสาย  ข  ๓)  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๒๒   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๒๒  ระยะประมาณ  ๑,๕๕๐  เมตร   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑   

สายกําแพงเพชร – ตอเขตเทศบาลเมืองนานควบคุม  (ตอนเล่ียงเมือง) 

 

 



หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๗๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   ตุลาคม   ๒๕๕๔ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่สมควรกําหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  
ในท้องที่ตําบลทุ่งโฮ้ง  ตําบลแม่ยม  ตําบลร่องฟอง  ตําบลทุ่งกวาว  ตําบลป่าแมต  ตําบลเหมืองหม้อ  ตําบลในเวียง  
ตําบลกาญจนา  ตําบลนาจักร  อําเภอเมืองแพร่  และตําบลเวียงทอง  ตําบลร่องกาศ  อําเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่  
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อม  
ทั้งน้ี  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง  และโดยที่มาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  
พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  บัญญัติว่า  การใช้
บังคับผังเมืองรวมให้กระทําโดยกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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