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กฎกระทรวง 

ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนสูงเม่น  จังหวัดแพร่ 
พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  และ
มาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้  
ดงัต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับได้มีกําหนดห้าปี 
ข้อ ๒ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  ในท้องที่ตําบลพระหลวง  ตําบลดอนมูล  ตําบลบ้านเหล่า  

ตําบลสูงเม่น  ตําบลนํ้าชํา  และตําบลหัวฝาย  อําเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่  ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้าย
กฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๓ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงน้ี  มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณท่ีเก่ียวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ 
ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อม 
ในบริเวณแนวเขตตามข้อ  ๒  ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ข้อ ๔ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้
ประโยชน์ที่ดิน  โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับและ
สอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยมีสาระสําคัญ
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนสูงเม่นให้เป็นศูนย์กลางการบริหารและการปกครองของอําเภอ 
(๒) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนสูงเม่นให้เป็นศูนย์กลางการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 

หัตถอุตสาหกรรมของจังหวัดแพร่ 
(๓) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอ

และได้มาตรฐาน 
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ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม  ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท  แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง  และรายการประกอบ
แผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๖ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนก
ประเภทท้ายกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๑๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีเหลือง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 

(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๗  ที่กําหนดไว้เป็นสีส้ม  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง 

(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  และหมายเลข  ๓.๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีแดง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก 

(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔  ที่ กําหนดไว้ เป็นสี ม่วงอ่อน  ให้ เป็นที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ 

(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๒๘  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๑๘  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก   
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา 

(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๒๙  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันศาสนา 

(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๑๘  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ข้อ ๗ ที่ดินประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทน้ีในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) คลังสินค้า 
(๗) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๘) กําจัดมูลฝอย 
(๙) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเคร่ืองจักรกลเก่า 
(๑๐) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง 

ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๘ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทน้ีในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) คลังสินค้า 
(๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๙) กําจัดมูลฝอย 
(๑๐) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเคร่ืองจักรกลเก่า 
(๑๑) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
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การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง 
ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๙ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อพาณิชยกรรม  การอยู่อาศัย  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทน้ีในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามัน  สถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  สถานีบริการน้ํามันประเภท  ก  

สถานีบริการน้ํามันประเภท  ข  สถานีบริการน้ํามันประเภท  ค  ลักษณะที่สอง  สถานีบริการน้ํามัน
ประเภท  จ  ลักษณะที่สอง  และสถานีบริการน้ํามันประเภท  ฉ  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  
เพื่อจําหน่าย 

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๘) กําจัดมูลฝอย 
(๙) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเคร่ืองจักรกลเก่า 
(๑๐) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง 

ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม   
หัตถอุตสาหกรรมหรือเก่ียวข้องกับหัตถอุตสาหกรรม  ที่ประกอบกิจการในลักษณะโรงงานตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงน้ี  
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทน้ีในแต่ละบริเวณ 



หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๗๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   สิงหาคม   ๒๕๕๘ 
 

  

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๕) สุสานหรือฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
(๘) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 
(๙) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก 
(๑๐) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา 
(๑๑) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนพิการ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง 

ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทน้ีในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม   
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 



หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๗๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   สิงหาคม   ๒๕๕๘ 
 

  

(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๙) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว   
(๑๐) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 
ยกเว้นที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๘  หมายเลข  ๕.๙  หมายเลข  ๕.๑๑  หมายเลข  ๕.๑๓  

หมายเลข  ๕.๑๗  หมายเลข  ๕.๒๐  หมายเลข  ๕.๒๑  หมายเลข  ๕.๒๒  และหมายเลข  ๕.๒๕  ให้ใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม  จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  การอยู่อาศัย
หรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถวหรือตึกแถวได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินในแต่ละบริเวณ 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเก่ียวข้องกับ
การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเก่ียวข้องกับ
การศาสนา  การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการของรัฐ  กิจการเก่ียวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงนี้  
ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย  ก  ๑  และถนนสาย  ข  ๒  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอื่น  นอกจากกิจการตามที่กําหนดดังต่อไปนี้ 

 (ก) การสร้างถนนหรือเก่ียวข้องกับถนน  และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 (ข) การสร้างร้ัวหรือกําแพง 
 (ค) เกษตรกรรมหรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๙  เมตร  

หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 
(๒) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย  ก  ๒  และถนนสาย  ข  ๑  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดิน 

เพื่อกิจการอื่น  นอกจากกิจการตามที่กําหนดดังต่อไปนี้ 
 (ก) การสร้างถนนหรือเก่ียวข้องกับถนน  และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 (ข) การสร้างร้ัวหรือกําแพง 
 (ค) เกษตรกรรมหรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๙  เมตร  

หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 



หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๗๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   สิงหาคม   ๒๕๕๘ 
 

  

 (ง) การอยู่อาศัยที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๙  เมตร  หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 
 (จ) การอยู่อาศัยที่ไม่ใช่ห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
 (ฉ) การอยู่อาศัยที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดิน 
ข้อ ๑๖ ให้ผู้มีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการ 

ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 
 

ให้ไว้  ณ  วนัที่  ๗  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจินดา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 หรือย่อยส่วนต่าง ๆ ของพืชซึ่งมิใช่เมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้
(๑๐) การถนอมผลิตผลเกษตรกรรมโดยวิธีฉายรังสี ได้

๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับหิน กรวด ทราย หรือดินสําหรับใช้ในการ
ก่อสร้าง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๓) การร่อนหรือคัดกรวดหรือทราย ได้ ได้ ได้
(๕) การลําเลียงหิน กรวด ทราย หรือดิน ด้วยระบบสายพานลําเลียง ได้

๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ซึ่งมิใช่สัตว์น้ํา อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การฆ่าสัตว์ ได้
(๒) การถนอมเนื้อสัตว์โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือทําให้เยือกแข็ง ได้
 โดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง

๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ํานม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทํานมสดให้ไร้เชื้อหรือฆ่าเชื้อโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่น การพาสเจอร์ไรส์ ได้ ได้
     หรือสเตอริไลส์
(๖) การทํานมเปรี้ยวหรือนมเพาะเชื้อ ได้ ได้ ได้

บัญชีท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนสูงเม่น จังหวัดแพร่

หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย เกษตรกรรม
พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย ชนบทและ

เฉพาะกิจ
อุตสาหกรรม

พ.ศ. ๒๕๕๘

โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้
(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม้ และบรรจุในภาชนะที่ผนึก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
     และอากาศเข้าไม่ได้
(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไม้โดยวิธีกวน ตากแห้ง ดอง หรือทําให้เยือกแข็ง ได้ ได้
     โดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง

๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 
ดังต่อไปนี้
(๑) การสี ฝัด หรือขัดข้าว ได้ ได้ ได้
(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
(๒) การทําขนมปังกรอบหรือขนมอบแห้ง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากอ้อย บีช หญ้าหวาน หรือพืชอื่น
ที่ให้ความหวาน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําน้ําเชื่อม ได้ ได้ ได้
(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของต้นมะพร้าว ต้นตาลโตนด หรือพืชอื่น ๆ ซึ่งมิใช่อ้อย ได้ ได้ ได้

โรงงานจําพวกที่
ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๒
ที่อยู่อาศัย ชนบทและ อุตสาหกรรม

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย เกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่

เฉพาะกิจ
โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก้ ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑๑) การทําไอศกรีม ได้ ได้ ได้

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด หรือย่อยน้ําแข็ง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
๑๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตว์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 

(๑) การทําอาหารผสมหรืออาหารสําเร็จรูปสําหรับเลี้ยงสัตว์ ได้
๑๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับมอลต์หรือเบียร์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๒) การทําเบียร์ (เฉพาะในสถานบริการ) ได้
๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ น้ําอัดลม หรือน้ําแร่

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําน้ําดื่ม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๒๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ ด้าย หรือเส้นใยซึ่งมิใช่ใยหิน (Asbestos) อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การหมัก คาร์บอไนซ์ สาง หวี รีด ปั่น อบ ควบ บิดเกลียว กรอ เท็กเจอร์ไรซ์ ฟอก ได้
     หรือย้อมสีเส้นใย
(๒) การทอหรือการเตรียมเส้นด้ายยืนสําหรับการทอ ได้ ได้ ได้ ได้
(๓) การฟอก ย้อมสี หรือแต่งสําเร็จด้ายหรือสิ่งทอ ได้
(๔) การพิมพ์สิ่งทอ (เฉพาะการพิมพ์สิ่งทอพื้นเมือง) ได้ ได้

๓

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย ชนบทและ อุตสาหกรรม
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย เกษตรกรรม เฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะร่อง หรือการแปรรูปไม้ด้วยวิธีอื่นที่คล้ายคลึงกัน ได้ ได้ ได้ ได้
(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง บานประตู หรือส่วนประกอบ ได้ ได้ ได้
     ที่ทําด้วยไม้ของอาคาร
(๔) การทําฝอยไม้ การบด ป่น หรือย่อยไม้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๕) การถนอมเนื้อไม้หรือการอบไม้ ได้ ได้ ได้ ได้

๓๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากไม้หรือไม้ก๊อก อย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใช้จากไม้ และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ ได้ ได้ ได้ ได้
     ดังกล่าว

๓๗ โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ แก้ว ยาง หรืออโลหะอื่น ได้ ได้ ได้ ได้
ซึ่งมิใช่เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากพลาสติกอัดเข้ารูป และรวมถึง
ชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๓๘ โรงงานผลิตเยื่อหรือกระดาษ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําเยื่อจากไม้หรือวัสดุอื่น ได้ ได้
(๒) การทํากระดาษ กระดาษแข็ง หรือกระดาษที่ใช้ในการก่อสร้างชนิดที่ทําจากเส้นใย ได้ ได้
     (Fibre) หรือแผ่นกระดาษไฟเบอร์ (Fibreboard)

๓๙ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุจากกระดาษทุกชนิดหรือแผ่นกระดาษไฟเบอร์ (Fibreboard) ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
๔๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเยื่อกระดาษ หรือกระดาษแข็ง อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๒) การทําผลิตภัณฑ์ซึ่งมิใช่ภาชนะบรรจุจากเยื่อกระดาษ หรือกระดาษแข็ง ได้ ได้ ได้

๔

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย ชนบทและ อุตสาหกรรม
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก เกษตรกรรม เฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ

(๑) การพิมพ์ การทําแฟ้มเก็บเอกสาร การเย็บเล่ม ทําปก หรือตบแต่งสิ่งพิมพ์ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
๔๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว์

(Pesticides) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ ได้
(๒) การเก็บรักษาหรือแบ่งบรรจุปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ ได้

๕๑ โรงงานผลิต ซ่อม หล่อ หรือหล่อดอกยางนอกหรือยางใน สําหรับยานพาหนะที่เคลื่อนที่ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
ด้วยเครื่องกล คน หรือสัตว์

๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปั้นดินเผา หรือเครื่องดินเผา และรวมถึง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
การเตรียมวัสดุเพื่อการดังกล่าว

๕๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๒) การลําเลียงซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ด้วยระบบสายพานลําเลียงหรือระบบ ได้
     ท่อลม

๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม ผลิตภัณฑ์ยิปซัม หรือผลิตภัณฑ์ ได้ ได้ ได้
     ปูนปลาสเตอร์ 

๖๑ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใช้ที่ทําด้วยเหล็กหรือ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
เหล็กกล้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ดังกล่าว

๕

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย ชนบทและ

โรงงานจําพวกที่

อุตสาหกรรม
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
เฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๖๒ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารที่ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

ทําจากโลหะหรือโลหะเป็นส่วนใหญ่ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องเรือน 
หรือเครื่องตบแต่งดังกล่าว

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะสําหรับใช้ในการก่อสร้างหรือติดตั้ง 
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๒) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําภาชนะบรรจุ ได้ ได้ ได้ ได้
(๑๑) การอัดเศษโลหะ ได้ ได้
(๑๒) การตัด พับ หรือม้วนโลหะ ได้ ได้
(๑๓) การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป ได้ ได้

๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องกังหัน และรวมถึงส่วนประกอบ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
หรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์หรือเครื่องกังหันดังกล่าว (เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม)

๖๖ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรสําหรับใช้ในการกสิกรรมหรือ ได้ ได้ ได้ ได้
การเลี้ยงสัตว์ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องจักรดังกล่าว

๖๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องจักร ส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์ของเครื่องจักร
สําหรับประดิษฐ์โลหะหรือไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรสําหรับโรงเลื่อย ไส ทําเครื่องเรือน ได้ ได้ ได้
     หรือทําไม้วีเนียร์

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย ชนบทและ อุตสาหกรรม
เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๖

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
เฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๖๙ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องคํานวณ เครื่องทําบัญชี เครื่องจักรสําหรับ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

ระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับใช้ในการคํานวณชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาล้อก
หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์สําหรับปฏิบัติกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันหรืออุปกรณ์ (Digital or 
Analog Computers or Associated Electronic Data Processing Equipment or
Accessories) เครื่องรวมราคาของขาย (Cash Rigisters) เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องชั่งซึ่งมิใช่
เครื่องชั่งที่ใช้ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใช่เครื่องอัดสําเนา
ด้วยการถ่ายภาพ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศหรือก๊าซ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
เครื่องเป่าลม เครื่องปรับหรือถ่ายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตู้เย็นหรือเครื่องประกอบ
ตู้เย็น เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ เครื่องล้าง ซัก ซักแห้ง หรือรีดผ้า เครื่องเย็บ เครื่องส่งกําลังกล
เครื่องยก ปั้นจั่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ รถพ่วงสําหรับใช้ใน
การอุตสาหกรรม รถยกซ้อนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรม
หรือสําหรับใช้ในบ้านแต่ผลิตภัณฑ์นั้นต้องไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า และรวมถึงส่วนประกอบ
หรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในลําดับที่ ๗๐ ได้ ได้ ได้ ได้
เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์ไฟฟ้า เครื่องกําเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงแรงไฟฟ้า เครื่องสับหรือ
บังคับไฟฟ้า เครื่องใช้สําหรับแผงไฟฟ้า เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟ้า เครื่องส่งหรือจําหน่ายไฟฟ้า
เครื่องสําหรับใช้บังคับไฟฟ้า หรือเครื่องเชื่อมไฟฟ้า

๗

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย ชนบทและ อุตสาหกรรม
เฉพาะกิจที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย เกษตรกรรม



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องกระจาย ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

เสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องบันทึกคําบอก เครื่องบันทึกเสียงด้วยเทป 
เครื่องเล่นหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน์) แผ่นเสียง เทปแม่เหล็กที่ได้บันทึกเสียงแล้ว 
เครื่องโทรศัพท์หรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไม่มีสาย เครื่องส่งวิทยุ เครื่องส่งโทรทัศน์
เครื่องรับส่งสัญญาณหรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาห์ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนํา
ชนิดไวที่เกี่ยวข้อง (Semi - Conductor or Related Sensitive Semi - Conductor Devices)
คาปาซิเตอร์หรือคอนเดนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได้
(Fixed or Variable Electronic Capacitors or Condensers) เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ
เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย์ และรวมถึงการผลิตอุปกรณ์
หรือชิ้นส่วนสําหรับใช้กับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

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
     หรือจักรยานสองล้อ

๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมล้อเลื่อนที่ขับเคลื่อนด้วยแรงคนหรือสัตว์ซึ่งมิใช่ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
จักรยาน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

โรงงานจําพวกที่

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย ชนบทและ อุตสาหกรรม
เฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๘

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
โรงงานจําพวกที่

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย เกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๘๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องทดลองหรือ ได้ ได้
     อุปกรณ์ที่ใช้ในการชั่ง ตวง วัด หรือบังคับควบคุม

๘๓ โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือชิ้นส่วนของนาฬิกาหรือเครื่องวัดเวลา ได้ ได้
๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณี อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง 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 หรืออัญมณี ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๔) การเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอื่น ๆ ได้ ได้ ได้

๘๕ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของเครื่องดนตรี ได้ ได้
ดังกล่าว

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)

หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย เกษตรกรรม เฉพาะกิจ
โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๙

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย ชนบทและ อุตสาหกรรม
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
(๕) การทําป้าย ตรา เครื่องหมาย ป้ายติดของ หรือเครื่องโฆษณาสินค้า ตราโลหะหรือยาง ได้ ได้ ได้ ได้
     แม่พิมพ์ลายฉลุ (Stencils)
(๖) การทําแหคลุมผม ช้องผม หรือผมปลอม ได้ ได้

๙๐ โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําให้บริสุทธิ์ หรือจําหน่ายน้ําไปยังอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม ได้
๙๑ โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การบรรจุสินค้าทั่วไป ได้ ได้
๙๒ โรงงานห้องเย็น ได้ ได้
๙๓ โรงงานซ่อมรองเท้าหรือเครื่องหนัง ได้ ได้ ได้ ได้
๙๔ โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าสําหรับใช้ในบ้านหรือใช้ประจําตัว ได้ ได้ ได้ ได้
๙๖ โรงงานซ่อมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําด้วยเพชร พลอย ทองคํา ทองขาว ได้ ได้ ได้ ได้

เงิน นาก หรืออัญมณี
๙๘ โรงงานซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด อัด หรือย้อมผ้า เครื่องนุ่งห่ม พรม หรือขนสัตว์ ได้ ได้
๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแต่งหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์

หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์โดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๓) การลงรักหรือการประดับตบแต่งด้วยแก้ว กระจก มุก ทอง หรืออัญมณี ได้ ได้ ได้

๑๐๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ได้ ได้
ที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕)
ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
หมายเหตุ          ลําดับที่                 หมายถึง   ลําดับที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
                      ได้                       หมายถึง   สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
                      โรงงานจําพวกที่      หมายถึง   จําพวกโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

หนาแน่นน้อย เกษตรกรรม เฉพาะกิจ
โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑๐

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย ชนบทและ อุตสาหกรรม
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง







รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิตามท่ีไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง 
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การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนท่ีดินตามท่ีไดจําแนกประเภท

ทายกฎกระทรวง  ตามที่กําหนดไวในขอ  ๖  คือ 

๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๑๔  ที่กําหนดไวเปนสีเหลือง  ใหเปนท่ีดิน

ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๑.๑ ดานเหนือ จด เสนขนานระยะ   ๑๐๐  เมตร   กั บศู นย กลางถนน 

บานพระหลวง – โตนเหนือ  และเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ท่ีจุดซึ่งศูนยกลางถนน

สาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ไปทางทิศตะวันตก  จนบรรจบ 

เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนบานพระหลวง  –  โตนเหนือ   

   ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ฟากตะวันตก  เสนตั้งฉาก

กับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ที่จุดซึ่งถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๐๑  ไปทางทิศตะวันตก  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๐๑     

   ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 

   ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๗.๒  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 

 ๑.๒ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต   

   ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันตก  และถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ  

ฟากตะวันตก 

   ดานใต จดถนนบานดอนมูล  –  บานเหลา  ฟากเหนือ  และวัดดอนมูล 

   ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๐๑  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑   

ฟากตะวันออก   

 ๑.๓ ดานเหนือ จด เสนขนานระยะ   ๑๐๐  เมตร   กั บศู นย กลางถนน 

บานพระหลวง  –  โตนเหนือ  องคการบริหารสวนตําบลพระหลวง  และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล

พระหลวง 

   ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 



 

๒ 

   ดานใต จดวัดพระหลวง  และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ

    ดานตะวันตก จด เสนขนานระยะ   ๑๐๐  เมตร   กั บศู นย กลางถนน 

บานพระหลวง  –  โตนเหนือ 

 ๑.๔ ดานเหนือ จดถนนบานดอนมูล  –  บานเหลา  ฟากใต 

   ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

   ดานใต จดถนนบานดอนมูล  –  บานเหลา  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๐๑       

 ๑.๕ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต  และฟากตะวันออก  

และโรงเรียนวัดพระหลวง  (อภิชัยราษฎรสงเคราะห) 

   ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๐๑         

   ดานใต จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากเหนือ   

   ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากตะวันออก  และโรงเรียนวัดพระหลวง  

(อภิชัยราษฎรสงเคราะห) 

 ๑.๖ ดานเหนือ จดถนนบานดอนมูล  –  บานเหลา  ฟากใต  และโรงเรียนดอนมูลวิทยาคาร 

   ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากตะวันตก  และถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ  

ฟากตะวันตก 

   ดานใต จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๐๑   

   ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๗.๑๔  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 

 ๑.๗ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต     

   ดานตะวันออก จดฌาปนสถานพระหลวง  วัดสรางโศก  (โตนเหนือ)  และถนน

สาย  ข  ๒  ฟากตะวันตก   

   ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก จด เสนขนานระยะ   ๑๐๐  เมตร   กั บศู นย กลางถนน 

บานพระหลวง  –  โตนเหนือ     

 ๑.๘ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากใต 

   ดานตะวันออก   จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๐๑  และโรงเรียนเทพนาร ี



 

๓ 

   ดานใต จดถนนเทศบาล  ซอย  ๕  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก   จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากตะวันออก 

 ๑.๙ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต  และถนนเทศบาล   

ซอย  ๕  ฟากใต 

   ดานตะวันออก จดโรงเรียนสูงเมนวิทยาคาร  ที่วาการอําเภอสูงเมน  สํานักงาน

ที่ดินจังหวัดแพร  สาขาสูงเมน  ไปรษณียสูงเมน  และสถานีตํารวจภูธรสูงเมน  และทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๐๑  ฟากตะวันตก 

   ดานใต จดถนนเทศบาล  ซอย  ๑  ฟากเหนือ   

   ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๖๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  

๑๐๑  ฌาปนสถานเทศบาลตําบลสูงเมน  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  

และเสนตั้งฉากกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ที่จุดซึ่งถนนบานพระหลวง  –  โตนเหนือ  บรรจบกับถนน

สาธารณะไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  เปนระยะ   

๑๐๐  เมตร 

   ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๑๐  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๑.๑๐ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากใต 

   ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  และถนนสาย  ข  ๔  

ฟากตะวันตก 

   ดานใต จดถนนบานสูงเมน  –  หัวฝาย  ฟากตะวันออก 

   ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๐๑ 

 ๑.๑๑ ดานเหนือ จดถนนบานสูงเมน  –  หัวฝาย  ฟากใต   

   ดานตะวันออก จดถนนบานสูงเมน  –  หัวฝาย  ฟากตะวันตก  และน้ําแมมาน  

ฝงตะวันตก 

   ดานใต จดถนนเทศบาล  ซอย  ๔  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๐๑ 

 ๑.๑๒ ดานเหนือ จดถนนเทศบาล  ซอย  ๔  ฟากใต 

   ดานตะวันออก จดถนนบานสูงเมน  –  หัวฝาย  ฟากตะวันตก 

   ดานใต จดถนนเทศบาล  ซอย  ๒  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ฟากตะวันออก 

 ๑.๑๓ ดานเหนือ จดถนนเทศบาล  ซอย  ๑  ฟากใต 



 

๔ 

   ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ฟากตะวันตก  และ

สํานักงานเทศบาลตําบลสูงเมน 

   ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 

   ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข    ๘.๑๔  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๑.๑๔ ดานเหนือ   จดถนนเทศบาล  ซอย  ๒  ฟากใต 

   ดานตะวันออก   จดน้ําแมมาน  ฝงตะวันตก 

   ดานใต จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ที่จุดซึ่ง

ศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ไปทางทิศตะวันออก  

จนบรรจบน้ําแมมาน  ฝงตะวันตก 

   ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ฟากตะวันออก   

และโรงเรียนอนุพงศพัชรินทร 

   ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๑๕  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๗  ที่กําหนดไวเปนสีสม  ใหเปนที่ดินประเภท

ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๒.๑ ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ที่ จุด 

ซึ่งศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ไปทางทิศตะวันตก

เปนระยะ  ๒๐๐  เมตร 

   ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ฟากตะวันตก 

   ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  และวัดแกวมงคล 

   ดานตะวันตก   จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๐๑       

 ๒.๒ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 

   ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๐๑   

   ดานใต จดถนนบานดอนมูล  –  บานเหลา  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ฟากตะวันออก 

 ๒.๓ ดานเหนือ จดถนนบานดอนมูล  –  บานเหลา  ฟากใต 

   ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๐๑     

   ดานใต จดถนนบานดอนมูล  –  บานเหลา  ฟากเหนือ 



 

๕ 

   ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ฟากตะวันออก 

 ๒.๔ ดานเหนือ จดถนนบานดอนมูล  –  บานเหลา  ฟากใต 

   ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๐๑   

   ดานใต จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากเหนือ   

   ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ฟากตะวันออก  

โรงพยาบาลสูงเมน  และการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอสูงเมน   

 ๒.๕ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 

   ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ฟากตะวันตก  โรงเรียน

บานหัวดง  และประปาหมูบาน  หมูที่  ๑  ตําบลพระหลวง 

   ดานใต จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๐๑   

 ๒.๖ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากใต 

   ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ฟากตะวันตก 

   ดานใต จดโรงเรียนเทพนาร ี

   ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๐๑     

 ๒.๗ ดานเหนือ จดถนนบานสูงเมน  –  หัวฝาย  ฟากใตและฟากตะวันออก 

   ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๐๑   

   ดานใต จดถนนเทศบาล  ซอย  ๔  ฟากเหนือ  และสถาบันพัฒนา 

ผูนําทองถิ่น  (องคการบริหารสวนจังหวัดแพร) 

   ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ฟากตะวันออก   

และสหกรณการเกษตรสูงเมน  จํากัด 

๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  และหมายเลข  ๓.๒  ท่ีกําหนดไวเปนสีแดง  ใหเปนที่ดิน

ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๓.๑ ดานเหนือ จดโรงเรียนเทพนาร ี

   ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ฟากตะวันตก  และวัดสูงเมน 

   ดานใต จดถนนเทศบาล  ซอย  ๕  ฟากเหนือ 



 

๖ 

   ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๐๑   

 ๓.๒ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากใต 

   ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๐๑ 

   ดานใต จดถนนบานสูงเมน  –  หัวฝาย  ฟากเหนือ   

   ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ฟากตะวันออก  และ

อาคารชุมสายโทรศัพทสูงเมน  

๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔  ที่กําหนดไวเปนสีมวงออน  ใหเปนท่ีดินประเภทอุตสาหกรรม

เฉพาะกิจ  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนเลียบคลอง 

สงน้ําชลประทาน  ๓๑  ขวา     

 ดานตะวันออก   จดเสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๑ 

 ดานใต  จดเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนเลียบคลอง

สงน้ําชลประทาน  ๓๑  ขวา     

 ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๑   

๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๒๘  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียว  ใหเปนที่ดิน

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๕.๑ ดานเหนือ จดถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทาน  ๓๑  ขวา  ฟากใต 

   ดานตะวันออก จดคลองสงน้ําชลประทาน  ๑  ซาย  ๓๑  ขวา  ฝงตะวันตก 

   ดานใต จดคลองสงน้ําชลประทาน  ๑  ซาย  ๓๑  ขวา  ฝงเหนือ 

   ดานตะวันตก จดรองซิว  ฝงตะวันออก 

 ๕.๒ ดานเหนือ จดถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทาน  ๓๑  ขวา  ฟากใต 

   ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ฟากตะวันตก   

   ดานใต จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ที่ จุด 

ซึ่งศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ไปทางทิศตะวันตก

จนบรรจบเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนบานพระหลวง  –  โตนเหนือ  และถนนสาย  ข  

๒  ฟากตะวันออก     

   ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ฟากตะวันออก  และถนนบานพระหลวง  –  โตนเหนือ  

ฟากใตและฟากตะวันออก 



 

๗ 

 ๕.๓ ดานเหนือ จดถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทาน  ๓๑  ขวา  ฟากใต   

และโรงเรียนสูงเมนชนูปถัมภ 

   ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันตก 

   ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ   

   ดานตะวันตก   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ฟากตะวันออก  และ

โรงเรียนสูงเมนชนูปถัมภ 

 ๕.๔ ดานเหนือ   จดถนนบานดอนมูล  –  บานเหลา  ฟากใต  และฟากตะวันออก  

คริสตจักรที่  ๓  ไทยเจริญธรรม  และถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทาน  ๓๑  ขวา  ฟากใต   

   ดานตะวันออก จดถนน เ ลี ยบคลองส ง น้ํ า ชลประทานสายใหญ ฝ ง ซ า ย   

ฟากตะวันตก  และฌาปนสถานและสวนปาชุมชนเหลาใต   

   ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  วัดชองลม  และถนน

บานสูงเมน  –  หัวฝาย  ฟากตะวันออก   

   ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๔  ฟากใตและฟากตะวันออก  ถนนสาธารณะ

ไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  และถนนสาย  ข  ๓  ฟากตะวันออก 

   ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๗.๑๕  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน  และบริเวณ

หมายเลข  ๘.๘  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๕.๕ ดานเหนือ จดถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทาน  ๓๑  ขวา  ฟากใต 

   ดานตะวันออก จดวัดพิชัยศิริ  องคการบริหารสวนตําบลบานเหลา  ถนนบาน

ดอนมูล  –  บานเหลา  ฟากตะวันตกและฟากเหนือ  และโรงเรียนบานเหลา  (พิชัยศิริราษฎรรังสรรค)   

   ดานใต จดถนนบานดอนมูล  –  บานเหลา  ฟากเหนือ   

   ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  และถนน 

สาย  ข  ๑  ฟากตะวันออก     

   ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๔  ที่กําหนดไวเปนสีมวงออน 

 ๕.๖ ดานเหนือ จดรองซิว  ฝงตะวันตก 

   ดานตะวันออก จดคลองสงน้ําชลประทาน  ๑  ซาย  ๓๑  ขวา  ฝงตะวันตก 

   ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่ อ   ฟาก เหนือ   และถนน 

บานสูงเมน  –  บานปง  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก จดรองซิว  ฝงใต 

   ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๗.๗  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 

 ๕.๗ ดานเหนือ จดถนนบานพระหลวง  –  โตนเหนือ  ฟากใต 



 

๘ 

   ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากตะวันตก  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  

กับศูนยกลางถนนบานพระหลวง  –  โตนเหนือ  องคการบริหารสวนตําบลพระหลวง  และโรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบลพระหลวง 

   ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก จดถนนบานพระหลวง  –  โตนเหนือ  ฟากตะวันออก 

 ๕.๘ ดานเหนือ จดถนนบานดอนมูล  –  บานเหลา  ฟากใต  และโรงเรียนบานดอนแทน 

   ดานตะวันออก จดถนนบานดอนมูล  –  บานเหลา  ฟากตะวันตก 

   ดานใต จดถนนบานดอนมูล  –  บานเหลา  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

 ๕.๙ ดานเหนือ จดถนนบานดอนมูล  –  บานเหลา  ฟากใต  และวัดดอนแทน 

   ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

   ดานใต   จดถนนบานดอนมูล  –  บานเหลา  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก   จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 

 ๕.๑๐ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 

   ดานตะวันออก จด เสนขนานระยะ   ๑๐๐  เมตร   กั บศู นย กลางถนน 

บานพระหลวง  –  โตนเหนือ       

   ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก จดถนนบานพระหลวง  –  โตนเหนือ  ฟากตะวันออก 

 ๕.๑๑ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต  และวัดศรีสวาง 

   ดานตะวันออก จดคลองสงน้ําชลประทาน  ๑  ซาย  ๓๑  ขวา  ฝงตะวันตก 

   ดานใต จดถนนบานสูงเมน  –  บานปง  ฟากเหนือ  และโรงเรียนวัดสรางโศก 

   ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 

   ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๕  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๕.๑๒ ดานเหนือ จดถนนบานสูงเมน  –  บานปง  ฟากใต  วัดโชคเกษม  โรงเรียน

วัดโชคเกษม  (เกษมราษฎรบํารุง)  เสนตั้งฉากกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนน 

บานพระหลวง  –  โตนเหนือ  บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ตามแนวถนน

สาธารณะไมปรากฏช่ือ  เปนระยะ  ๑๐๐  เมตร  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนน

สาธารณะไมปรากฏช่ือ 

   ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๖๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๐๑  และฌาปนสถานเทศบาลตําบลสูงเมน 

   ดานใต จดถนนบานสูงเมน  –  รองแดง  ฟากเหนือ   



 

๙ 

   ดานตะวันตก   จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจาก

จุดตัดระหวางคลองสงน้าํชลประทาน  ๑  ซาย  ๓๒  ขวากับถนนบานสูงเมน  –  รองเส้ียว  ฟากใต  ไปทาง

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับจุดตัดระหวางรองซิวกับถนนบานสูงเมน  –  บานปง  ฟากเหนือ 

   ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๗.๑๘  และหมายเลข  ๗.๑๙  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 

 ๕.๑๓ ดานเหนือ จดถนนบานสูงเมน  –  รองแดง  ฟากใต  และโรงเรียนวัดดอนแกว  

(รัฐประชาสรรค) 

   ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  และวัดน้ําชํา 

   ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  และวัดดอนแกว 

   ดานตะวันตก จดถนนบานสูงเมน  –  รองแดง  ฟากตะวันออก 

 ๕.๑๔ ดานเหนือ จดถนนเทศบาล  ซอย  ๒  ฟากใต 

   ดานตะวันออก จดถนนบานสูงเมน  –  หัวฝาย  ฟากตะวันตก 

   ดานใต จดวัดดอนชัย 

   ดานตะวันตก จดวัดดอนชัย  โรงเรียนบานดอนชัย  (กันทราษฎรวิทยาคาร)  

และน้ําแมมาน  ฝงตะวันออก 

 ๕.๑๕ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 

   ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

   ดานใต จดคลองสงน้ําชลประทาน  ๓๒  ขวา  ฝงเหนือ 

   ดานตะวันตก จดถนนบานสูงเมน  –  รองแดง  ฟากใต  และฟากตะวันออก 

 ๕.๑๖ ดานเหนือ จดถนนบานสูงเมน  –  รองแดง  ฟากใต  และคลองสงน้ําชลประทาน  

๓๒  ขวา  ฝงใต 

   ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

   ดานใต จดถนนบานสูงเมน  –  รองเส้ียว  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจาก

จุดตัดระหวางคลองสงน้าํชลประทาน  ๑  ซาย  ๓๒  ขวากับถนนบานสูงเมน  –  รองเส้ียว  ฟากใต  ไปทาง

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับจุดตัดระหวางรองซิวกับถนนบานสูงเมน  –  บานปง  ฟากเหนือ     

 ๕.๑๗ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 

   ดานตะวันออก จดถนน เ ลี ยบคลองส ง น้ํ า ชลประทานสายใหญ ฝ ง ซ า ย   

ฟากตะวันตก 

   ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  และฟากตะวันออก   

   ดานตะวันตก จดถนนบานสูงเมน  –  หัวฝาย  ฟากตะวันออก 

   ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๖.๑๓  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก 



 

๑๐ 

 ๕.๑๘ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 

   ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

   ดานใต จดคลองสงน้ําชลประทาน  ๓๒  ขวา  ฝงเหนือ 

   ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 

 ๕.๑๙ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 

   ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ฟากตะวันตก 

   ดานใต จดคลองสงน้ําชลประทาน  ๓๒  ขวา  ฝงตะวันออกและฝงเหนือ 

   ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 

 ๕.๒๐ ดานเหนือ จดคลองสงน้ําชลประทาน  ๓๒  ขวา  ฝงใต 

   ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

   ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 

   ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๖.๑๔  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก   

 ๕.๒๑ ดานเหนือ จดคลองสงน้ําชลประทาน  ๓๒  ขวา  ฝงใต 

   ดานตะวันออก จดคลองสงน้ําชลประทาน  ๓๒  ขวา  ฝงตะวันตก 

   ดานใต จดคลองสงน้ําชลประทาน  ๑  ซาย  ๓๒  ขวา  ฝงเหนือ  และ

ถนนบานรองแค  –  บวกโปง  ฟากตะวันออกและฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  และฟากใต   

วัดบวกโปง  โรงเรียนชุมชนบานบวกโปง  และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานน้ําชํา 

 ๕.๒๒ ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ที่จุดซึ่ง

ศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ไปทางทิศตะวันออก  

จนบรรจบกับน้ําแมมาน  ฝงตะวันตก 

   ดานตะวันออก จดน้ําแมมาน  ฝงใต  ถนนบานสูงเมน  –  หัวฝาย  ฟากตะวันตก  

และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก   

   ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  และรองน้ํ า

สาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฝงเหนือ 

   ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ฟากตะวันออก 

 ๕.๒๓ ดานเหนือ จดถนนบานสูงเมน  –  รองเส้ียว  ฟากใต  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  

ฟากตะวันออก  และถนนบานรองแค  –  บวกโปง  ฟากใต   

   ดานตะวันออก จดถนนบานรองแค  –  บวกโปง  ฟากตะวันตก 

   ดานใต จดคลองสงน้ําชลประทาน  ๑  ซาย  ๓๒  ขวา  ฝงเหนือ 



 

๑๑ 

   ดานตะวันตก จดคลองสงน้ําชลประทาน  ๑  ซาย  ๓๒  ขวา  ฝงตะวันออก 

 ๕.๒๔ ดานเหนือ จดคลองสงน้ําชลประทาน  ๑  ซาย  ๓๒  ขวา  ฝงใต 

   ดานตะวันออก จดถนนบานรองแค  –  บวกโปง  ฟากตะวันตก   

   ดานใต จดรองแค  ฝงเหนือ   

   ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปน  เสนขนานระยะ  

๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อท่ีลากจากรองแค  ฝ งตะวันตก  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับจุดตัดระหวางคลองสงน้ําชลประทาน  ๑  ซาย  ๓๒  ขวา  กับถนน

บานสูงเมน  -  รองเส้ียว 

 ๕.๒๕ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต  และฟากตะวันออก  

องคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย  และโรงเรียนวัดศรีดอก 

   ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนคลองสงน้ํา

ชลประทานสายใหญฝงซาย  ฝงตะวันตก 

   ดานใต จดคลองสงน้ําชลประทาน  ๓๒  ขวา  ฝ งเหนือ  และฝ ง

ตะวันออก   

   ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ฟากตะวันออก  และ

คริสตจักรที่  ๒  ไทยผดุงธรรมปาผ้ึง 

   ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๗.๒๕  และหมายเลข  ๗.๒๗  ท่ีกําหนดไวเปนสีเทาออน   

และบริเวณหมายเลข  ๘.๑๘  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๕.๒๖ ดานเหนือ จดคลองสงน้ําชลประทาน  ๑  ซาย  ๓๒  ขวา  ฝงใต 

   ดานตะวันออก จดคลองสงน้ําชลประทาน  ๓๒  ขวา  ฝ งตะวันตก  และ 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ฟากตะวันตก   

   ดานใต จดถนนบานรองแค  –  บวกโปง  ฟากเหนือ  โรงเรียนบานรองแค  และ

วัดรองแค   

   ดานตะวันตก จดถนนบานรองแค  –  บวกโปง  ฟากตะวันออก  และฟากเหนือ 

 ๕.๒๗ ดานเหนือ จดรองแค  ฝงใต  และถนนบานรองแค  –  บวกโปง  ฟากใต   

   ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ฟากตะวันตก 

   ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนคลองสงน้ําชลประทาน  

๓๓  ขวา  ฝงเหนือ   

   ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  

๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ 

   ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๗.๒๙  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 



 

๑๒ 

 ๕.๒๘ ดานเหนือ จดคลองสงน้ําชลประทาน  ๓๒  ขวา  ฝงตะวันตก  และฝงใต 

   ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนคลองสงน้ํา

ชลประทานสายใหญฝงซาย  ฝงตะวันตก   

   ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนคลองสงน้ําชลประทาน  

๓๓  ขวา  ฝงเหนือ 

   ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ฟากตะวันออก 

๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๑๘  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  ใหเปน

ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๖.๑  โรงเรียนสูงเมนชนูปถัมภ 

 ๖.๒  โรงเรียนบานเหลา  (พิชัยศิริราษฎรรังสรรค) 

 ๖.๓  โรงเรียนบานหัวดง 

 ๖.๔  โรงเรียนบานดอนแทน 

 ๖.๕  โรงเรียนวัดพระหลวง  (อภิชัยราษฎรสงเคราะห) 

 ๖.๖  โรงเรียนดอนมูลวิทยาคาร 

 ๖.๗  โรงเรียนวัดสรางโศก 

 ๖.๘  โรงเรียนเทพนารี  

 ๖.๙  โรงเรียนวัดโชคเกษม  (เกษมราษฎรบํารุง) 

 ๖.๑๐  โรงเรียนสูงเมนวิทยาคาร 

 ๖.๑๑  โรงเรียนวัดดอนแกว  (รัฐประชาสรรค) 

 ๖.๑๒  โรงเรียนอนุพงศพัชรินทร 

 ๖.๑๓  โรงเรียนชองลมจันทิมาประชาพิทักษ 

 ๖.๑๔  โรงเรียนชุมชนบานบวกโปง 

 ๖.๑๕  โรงเรียนบานดอนชัย  (กันทราษฎรวิทยาคาร) 

 ๖.๑๖  โรงเรียนชุมชนบานบวกโปง 

 ๖.๑๗  โรงเรียนวัดศรีดอก 

 ๖.๑๘  โรงเรียนบานรองแค 

๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๒๙  ท่ีกําหนดไวเปนสีเทาออน  ใหเปนท่ีดิน

ประเภทสถาบันศาสนา  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๗.๑  วัดพิชัยศิริ 

 ๗.๒  ฌาปนสถานบานหัวดง 

 ๗.๓  วัดดอนมูล 



 

๑๓ 

 ๗.๔  วัดแกวมงคล 

 ๗.๕  วัดพระหลวง 

 ๗.๖  วัดดอนแทน 

 ๗.๗  ฌาปนสถานบานโตนใต 

 ๗.๘  ฌาปนสถานพระหลวง 

 ๗.๙  คริสตจักรที่  ๓  ไทยเจริญธรรม 

 ๗.๑๐  วัดศรีสวาง 

 ๗.๑๑  วัดสรางโศก  (โตนเหนือ) 

 ๗.๑๒  ฌาปนสถานและสวนปาชุมชนเหลาใต 

 ๗.๑๓  วัดโชคเกษม 

 ๗.๑๔  วัดวุฒิมงคล  (รองแหยง) 

 ๗.๑๕  ฌาปนสถานบานดอนแทน 

 ๗.๑๖  วัดสูงเมน 

 ๗.๑๗  ฌาปนสถานเทศบาลตําบลสูงเมน 

 ๗.๑๘  ฌาปนสถานบานโตนใต 

 ๗.๑๙  วัดรองแดง 

 ๗.๒๐  วัดชองลม 

 ๗.๒๑  วัดดอนแกว 

 ๗.๒๒  วัดน้ําชํา 

 ๗.๒๓  วัดดอนชัย 

 ๗.๒๔  วัดบวกโปง 

 ๗.๒๕  วัดศรีดอก 

 ๗.๒๖  คริสตจักรที่  ๒  ไทยผดุงธรรมปาผ้ึง 

 ๗.๒๗  ปาชาขี้หนอน 

 ๗.๒๘  วัดรองแค 

 ๗.๒๙  ปาชาหนามแทง 

๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๑๘  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน  ใหเปนที่ดิน

ประเภทสถาบนัราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๘.๑  องคการบริหารสวนตําบลบานเหลา 

 ๘.๒  องคการบริหารสวนตําบลพระหลวง  และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลพระหลวง 

 ๘.๓  ประปาหมูบาน  หมูท่ี  ๑  ตําบลพระหลวง 



 

๑๔ 

 ๘.๔  การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอสูงเมน 

 ๘.๕  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานโตน 

 ๘.๖  โรงพยาบาลสูงเมน 

 ๘.๗  อาคารชุมสายโทรศัพทสูงเมน 

 ๘.๘  องคการบริหารสวนตําบลดอนมูล 

 ๘.๙  ที่วาการอําเภอสูงเมน  สํานักงานที่ดินจังหวัดแพร  สาขาสูงเมน  ไปรษณียสูงเมน  และ

สถานีตํารวจภูธรสูงเมน 

 ๘.๑๐  โรงฆาสัตวเทศบาลตําบลสูงเมน 

 ๘.๑๑  สหกรณการเกษตรสูงเมน  จํากัด 

 ๘.๑๒  สถาบันพัฒนาผูนําทองถิ่น  (องคการบริหารสวนจังหวัดแพร) 

 ๘.๑๓  สํานักงานเทศบาลตําบลสูงเมน 

 ๘.๑๔  องคการบริหารสวนตําบลน้ําชํา 

 ๘.๑๕  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหัวฝาย 

 ๘.๑๖  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานน้ําชํา 

 ๘.๑๗  องคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย 

 ๘.๑๘  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานปาผ้ึง 





รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมชมุชนสูงเมน  จังหวดัแพร 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง  แบงเปน  ๒  ขนาด  คือ 

๑. ถนนแบบ  ก  ขนาดเขตทาง  ๑๒.๐๐  เมตร  จํานวน  ๒  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ก  ๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนประดิษฐพิบูล  และถนน

โครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต

ตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๔๘๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตก  ระยะประมาณ  ๔๖๐  เมตร   

จนบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ข  ๒)  ท่ีบริเวณหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  

(ถนนสาย  ข  ๒)  บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนน

สาธารณะไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ข  ๒)  ระยะประมาณ  ๓๑๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๒  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  

และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ไปทางทิศ

ตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๓๑๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะ

ประมาณ  ๔๗๐  เมตร    จนบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ข  ๓  

บรรจบกับถนนบานดอนมูล  –  บานเหลา  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาย  ข  ๓  และถนน

สาธารณะไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ    ๘๗๐  เมตร 

๒. ถนนแบบ  ข  ขนาดเขตทาง  ๑๖.๐๐  เมตร  จํานวน  ๔  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ข  ๑  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนเลียบคลองสงน้ํา

ชลประทาน  ๓๑  ขวา  ที่บริเวณหางจากถนนเลียบคลองสงน้าํชลประทาน  ๓๑  ขวา  บรรจบกับทางหลวง

แผนดินหมายเลข  ๑๐๑    ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทาน  ๓๑  ขวา   

ระยะประมาณ  ๘๖๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๗๗๐  เมตร  จนบรรจบกับถนน

สาธารณะ  ไมปรากฏชื่อ  ท่ีบริเวณหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับถนนบานดอนมูล  –  บานเหลา  

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๑๐๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๒  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  

และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนบานพระหลวง  –  โตนเหนือ  ไปทางทิศตะวนัตก



 

๒ 

เฉียงใตตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๔๓๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  

ระยะประมาณ  ๑๔๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ท่ีบริเวณถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ

บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตและทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนน

สาธารณะไมปรากฏชื่อ  จนบรรจบกับถนนเทศบาล  ซอย  ๕ 

 ถนนสาย  ข  ๓  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนบานดอนมูล  –  บานเหลา  

ที่บริเวณถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับถนนบานดอนมูล  –  บานเหลา  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  

ระยะประมาณ  ๓๔๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ก  ๒  

บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  

ระยะประมาณ  ๕๓๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๔  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนบานสูงเมน  –  หัวฝาย  

ที่บริเวณถนนเทศบาล  ซอย  ๒  บรรจบกับถนนบานสูงเมน  –  หัวฝาย  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  

ระยะประมาณ  ๕๘๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ก  ๒  

บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  

ระยะประมาณ  ๗๒๐  เมตร 



หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๗๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   สิงหาคม   ๒๕๕๘ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่สมควรกําหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  
ในท้องที่ตําบลพระหลวง  ตําบลดอนมูล  ตําบลบ้านเหล่า  ตําบลสูงเม่น  ตําบลนํ้าชํา  และตําบลหัวฝาย  
อําเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เก่ียวข้อง
หรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  
และสภาพแวดล้อม  ทั้งน้ี  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง  และโดยที่มาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง   
แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๓)  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  บัญญัติว่า  การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระทําโดยกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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