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กฎกระทรวง 

ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนร้องกวาง  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  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย   
ออกกฎกระทรวงไว ้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับได้มีกําหนดห้าปี 
ข้อ ๒ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมในท้องที่ตําบลแม่ทราย  ตําบลร้องกวาง  ตําบลทุ่งศรี  และ

ตําบลร้องเข็ม  อําเภอร้องกวาง  จังหวัดแพร่  ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ 
ข้อ ๓ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง

ในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณท่ีเก่ียวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ 
ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อม 
ในบริเวณแนวเขตตามข้อ  ๒  ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ข้อ ๔ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้
ประโยชน์ที่ดิน  โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับและสอดคล้อง
กับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยมีสาระสําคัญดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนร้องกวางให้เป็นศูนย์กลางการบริหารและการปกครองของอําเภอ 
(๒) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนร้องกวางให้เป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางบกและขนส่งในกลุ่ม

จังหวัดล้านนาตะวันออก  (เชียงราย  พะเยา  แพร่  และน่าน) 
(๓) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอ 

และได้มาตรฐาน  และรองรับการให้บริการด้านการศึกษาของกลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก 
(๔) ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องและเหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ 
(๕) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม  ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท  แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง  และรายการประกอบ
แผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๖ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนก
ประเภทท้ายกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๑๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีเหลือง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 

(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๗  ที่กําหนดไว้เป็นสีส้ม  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง 

(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีแดง  ให้เป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรม  
และที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก 

(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วง  ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
และคลังสินค้า 

(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๑๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๖  ที่กําหนดไว้เป็นสีขาวมีกรอบและ 
เส้นทแยงสีเขียว  ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 

(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๖  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมีกรอบและ
เส้นทแยงสีน้ําตาล  ให้เป็นที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘ .๖  ที่ กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน 
มีเส้นทแยงสีขาว  ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ 

(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๑๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก   
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา 

(๑๐) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑  ถึงหมายเลข  ๑๐.๑๗  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน   
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันศาสนา 

(๑๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑๑.๒๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ข้อ ๗ ที่ดินประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทน้ีในแต่ละบริเวณ   
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ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อจําหน่าย 
(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) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๗) คลังสินค้า 
(๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๙) กําจัดมูลฝอย 
(๑๐) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ   
(๑๑) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเคร่ืองจักรกลเก่า 
การใชป้ระโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง

ตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  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  เพื่อจําหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๗) คลังสินค้า 
(๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๙) กําจัดมูลฝอย 
(๑๐) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ   
(๑๑) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเคร่ืองจักรกลเก่า 
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) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
(๑๐) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเคร่ืองจักรกลเก่า 



หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   สิงหาคม   ๒๕๕๘ 
 

  

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง 
ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค   

ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม
คลังสินค้า  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละย่ีสิบของที่ดินประเภทน้ีในแต่ละบริเวณ   

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๒) จัดสรรที่ดนิเพื่อการอยู่อาศัย 
(๓) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๔) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก 
(๕) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา 
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  เพื่อจําหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภท   
โรงเก็บ  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม   
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๙) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
(๑๐) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 



หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   สิงหาคม   ๒๕๕๘ 
 

  

ที่ดินประเภทน้ีในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแล
รักษาหรือบํารุงป่าไม้  สัตว์ป่า  ต้นน้ํา  ลําธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ  ตามมติคณะรัฐมนตรี  
และกฎหมายเก่ียวกับการป่าไม้  การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ  
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติด้วย 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค   

ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทน้ีในแต่ละบริเวณ   

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้   
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อจําหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
(๙) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๑๐) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว   
(๑๑) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 
(๑๒) คลังสินค้า 
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ  ให้มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของแปลงที่ดิน 

ที่ย่ืนขออนุญาต  และมีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๙  เมตร  การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดิน 
ที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า  สําหรับอาคารทรงจั่วหรือป้ันหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนัง
ของชั้นสูงสุด 



หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   สิงหาคม   ๒๕๕๘ 
 

  

ที่ดินประเภทน้ีในเขตปฏิรูปที่ดิน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วย 
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเท่านั้น   

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค   

ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเท่านั้น   

ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครอง  ดูแล
รักษาหรือบํารุงป่าไม้  สัตว์ป่า  ต้นน้ํา  ลําธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ  ตามมติคณะรัฐมนตรีและ
กฎหมายเก่ียวกับการป่าไม้  การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติเท่านั้น 

ที่ดินประเภทน้ีซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อการอยู่อาศัย  เกษตรกรรมหรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การอยู่อาศัยประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๒) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
(๓) การอยู่อาศัยประเภทห้องชดุ  อาคารชุด  หรือหอพัก 
ที่ดินประเภทน้ีในเขตปฏิรูปที่ดิน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วย 

การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเท่านั้น 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน

ริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่ 
เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค   

ข้อ ๑๕ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเก่ียวข้องกับ
การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น   

ที่ดินประเภทน้ีในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครอง  ดูแล
รักษาหรือบํารุงป่าไม้  สัตว์ป่า  ต้นน้ํา  ลําธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ  ตามมติคณะรัฐมนตรี  
และกฎหมายเก่ียวกับการป่าไม้  การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติด้วย   

ข้อ ๑๖ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเก่ียวข้องกับ
การศาสนา  การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 



หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   สิงหาคม   ๒๕๕๘ 
 

  

ข้อ ๑๗ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการของรัฐ  กิจการเก่ียวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ที่ดินประเภทน้ีในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครอง  ดูแล
รักษาหรือบํารุงป่าไม้  สัตว์ป่า  ต้นน้ํา  ลําธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ  ตามมติคณะรัฐมนตรี  
และกฎหมายเก่ียวกับการป่าไม้  การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติด้วย   

ข้อ ๑๘ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงนี้  
ให้เป็นดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย  ข  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  นอกจากกิจการ
ตามที่กําหนดดังต่อไปนี้ 

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

หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 
(๒) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย  ก  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  นอกจากกิจการ

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

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

ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๐  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจินดา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
 
 



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการบมใบชาหรือใบยาสูบ ได ได

๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อยางใดอยางหนึ่งหรือ

หลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การตม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช ได ได

(๖) การบด ปน หรือยอยสวนตาง ๆ ของพืชซึ่งมิใชเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได

(๑๐) การถนอมผลิตผลเกษตรกรรมโดยวิธีฉายรังสี ได

๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับหิน กรวด ทราย หรือดินสําหรับใชในการกอสราง

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๓) การรอนหรือคัดกรวดหรือทราย ได ได ได

(๕) การลําเลียงหิน กรวด ทราย หรือดิน ดวยระบบสายพานลําเลียง ได

๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวซึ่งมิใชสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การฆาสัตว ได

(๒) การถนอมเนื้อสัตวโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง หรือทําใหเยือกแข็ง ได ได

     โดยฉับพลันหรือเหือดแหง

๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ํานม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทํานมสดใหไรเชื้อหรือฆาเชื้อโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง เชน การพาสเจอรไรส ได ได

(๑) หรือสเตอริไลส

(๖) การทํานมเปรี้ยวหรือนมเพาะเชื้อ ได ได

๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม และบรรจุในภาชนะที่ผนึก ได ได ได ได ได

(๑) และอากาศเขาไมได

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

บัญชีทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนรองกวาง  จังหวัดแพร

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ

เกษตรกรรม

พ.ศ. ๒๕๕๘

หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

อนุรักษชนบท

ที่ดินประเภท

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่

และเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การสี ฝด หรือขัดขาว ได ได ได ได ได ได

(๒) การทําแปง ได ได

(๓) การปนหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได ได

(๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได ได

(๖) การปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชใหเปนเสน แวน หรือแทง ได ได

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแปง  อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 

ดังตอไปนี้

(๑) การทําขนมปงหรือขนมเคก ได ได ได ได ได ได

(๒) การทําขนมปงกรอบหรือขนมอบแหง ได ได ได ได ได ได

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากออย บีช หญาหวาน หรือพืชอื่น

ที่ใหความหวาน อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําน้ําเชื่อม ได ได ได

(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของตนมะพราว ตนตาลโตนด หรือพืชอื่น ๆ ซึ่งมิใชออย ได ได ได

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑๑) การทําไอศกรีม ได ได ได

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด หรือยอยน้ําแข็ง ได ได ได ได ได ได

๑๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตว อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้  

(๑) การทําอาหารผสมหรืออาหารสําเร็จรูปสําหรับเลี้ยงสัตว ได

๒

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย

ที่ดินประเภท

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

ที่อยูอาศัย ชนบทและ

และเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่

อนุรักษชนบท

โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๑๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับมอลตหรือเบียร อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๒) การทําเบียร (เฉพาะในสถานบริการ) ได

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล น้ําอัดลม หรือน้ําแร

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําน้ําดื่ม ได ได ได ได ได ได ได ได ได

๒๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ ดาย หรือเสนใยซึ่งมิใชใยหิน (Asbestos)

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การหมัก คารบอไนซ สาง หวี รีด ปน อบ ควบ บิดเกลียว กรอ เท็กเจอรไรซ ฟอก ได

      หรือยอมสีเสนใย

(๒) การทอหรือการเตรียมเสนดายยืนสําหรับการทอ ได ได

(๓) การฟอก ยอมสี หรือแตงสําเร็จดายหรือสิ่งทอ ได

(๔) การพิมพสิ่งทอ (เฉพาะการพิมพสิ่งทอพื้นเมือง) ได

๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะรอง หรือการแปรรูปไมดวยวิธีอื่นที่คลายคลึงกัน ได ได ได ได

(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหนาตาง บานหนาตาง บานประตู หรือสวน ได ได ได

     ประกอบที่ทําดวยไมของอาคาร

(๔) การทําฝอยไม การบด ปน หรือยอยไม ได ได ได ได

(๕) การถนอมเนื้อไมหรือการอบไม ได ได ได ได

๓๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากไมหรือไมกอก อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใชจากไม และรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑ ได ได ได

     ดังกลาว

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

หนาแนนนอย เกษตรกรรม และเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย

หนาแนนปานกลางลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ชนบทและ อนุรักษชนบท

๓



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๓๗ โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากไม แกว ยาง หรืออโลหะอื่น ได ได ได

ซึ่งมิใชเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากพลาสติกอัดเขารูป และรวมถึงชิ้นสวน

ของผลิตภัณฑดังกลาว

๓๘ โรงงานผลิตเยื่อหรือกระดาษ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําเยื่อจากไมหรือวัสดุอื่น ได

(๒) การทํากระดาษ กระดาษแข็ง หรือกระดาษที่ใชในการกอสรางชนิดที่ทําจาก ได

     เสนใย (Fibre) หรือแผนกระดาษไฟเบอร (Fibreboard)

๓๙ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุจากกระดาษทุกชนิดหรือแผนกระดาษไฟเบอร (Fibreboard) ได ได ได

๔๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเยื่อกระดาษ หรือกระดาษแข็ง อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๒) การทําผลิตภัณฑซึ่งมิใชภาชนะบรรจุจากเยื่อกระดาษ หรือกระดาษแข็ง ได ได ได

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ

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

๔๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับปุย หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว (Pesticides) 

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําปุย หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว (เฉพาะการทําปุยหมัก ได

     หรือปุยอินทรีย)

(๒) การเก็บรักษาหรือแบงบรรจุปุย หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว ได

๕๑ โรงงานผลิต ซอม หลอ หรือหลอดอกยางนอกหรือยางใน สําหรับยานพาหนะที่เคลื่อนที่ดวย ได ได ได ได ได ได

เครื่องกล คน หรือสัตว

๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑเครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปนดินเผา หรือเครื่องดินเผา ได ได ได ได ได

และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกลาว

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ชนบทและ อนุรักษชนบท

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม และเกษตรกรรมลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย

๔



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๕๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๒) การลําเลียงซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอรดวยระบบสายพานลําเลียงหรือระบบทอลม ได

๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑอโลหะ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําผลิตภัณฑคอนกรีต ผลิตภัณฑคอนกรีตผสม ผลิตภัณฑยิปซัม หรือผลิตภัณฑ ได ได ได

     ปูนปลาสเตอร

๖๑ โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือ หรือเครื่องใชที่ทําดวยเหล็ก ได ได ได ได ได

หรือเหล็กกลา และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องมือหรือเครื่องใชดังกลาว

๖๒ โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคาร ได ได ได ได ได

ที่ทําจากโลหะหรือโลหะเปนสวนใหญ และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องเรือน

หรือเครื่องตบแตงดังกลาว

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะสําหรับใชในการกอสรางหรือติดตั้ง 

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๒) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางอาคาร ได ได ได ได ได

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําภาชนะบรรจุ ได ได ได ได

(๑๑) การอัดเศษโลหะ ได ได

(๑๒) การตัด พับ หรือมวนโลหะ ได ได

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

๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องยนต เครื่องกังหัน และรวมถึงสวน ได ได ได ได ได

ประกอบหรืออุปกรณของเครื่องยนตหรือเครื่องกังหันดังกลาว (เฉพาะดัดแปลงหรือซอมแซม)

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม และเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ อนุรักษชนบท

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ

โรงงานจําพวกที่

๕



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๖๖ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรสําหรับใชในการกสิกรรมหรือ ได ได ได ได

การเลี้ยงสัตว และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องจักรดังกลาว

(เฉพาะดัดแปลงหรือซอมแซม)

๖๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องจักร สวนประกอบ หรืออุปกรณของเครื่องจักร

สําหรับประดิษฐโลหะหรือไม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรสําหรับโรงเลื่อย ไส ทําเครื่องเรือน ได ได ได

(๑) หรือทําไมวีเนียร

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

ระบบบัตรเจาะ  เครื่องจักรสําหรับใชในการคํานวณชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาลอก หรือเครื่อง

อิเล็กทรอนิกสสําหรับปฏิบัติกับขอมูลที่เกี่ยวของกันหรืออุปกรณ (Digital or Analog  

Computers or Associated Elcetronic Data Processing Equipment or Accessories )

เครื่องรวมราคาของขาย (Cash Registers) เครื่องพิมพดีด เครื่องชั่งซึ่งมิใชเครื่องชั่ง

ที่ใชในหองทดลองวิทยาศาสตร เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใชเครื่องอัดสําเนาดวยการถายภาพ

และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศหรือกาซ ได ได ได ได ได ได

เครื่องเปาลม เครื่องปรับหรือถายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตูเย็นหรือเครื่องประกอบ

ตูเย็น เครื่องขายสินคาอัตโนมัติ เครื่องลาง ซัก ซักแหง หรือรีดผา เครื่องเย็บ เครื่องสงกําลังกล 

เครื่องยก ปนจั่น ลิฟต บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร รถพวงสําหรับใชในการ

อุตสาหกรรม รถยกซอนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใชในการอุตสาหกรรม

หรือสําหรับใชในบาน แตผลิตภัณฑนั้นตองไมใชพลังงานไฟฟา และรวมถึงสวนประกอบ

หรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัย ชนบทและ อนุรักษชนบท

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม และเกษตรกรรมลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย

๖



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักร หรือผลิตภัณฑที่ระบุไวในลําดับที่ ๗๐ ได ได ได ได

เฉพาะที่ใชไฟฟา เครื่องยนตไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟา หมอแปลงแรงไฟฟา เครื่องสับ  

หรือบังคับไฟฟา เครื่องใชสําหรับแผงไฟฟา เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟา เครื่องสงหรือจําหนายไฟฟา

เครื่องสําหรับใชบังคับไฟฟา หรือเครื่องเชื่อมไฟฟา

๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน เครื่อง ได ได ได ได ได ได

กระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเลนแผนเสียง เครื่องบันทึกคําบอก เครื่องบันทึกเสียง

ดวยเทป เครื่องเลนหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน) แผนเสียง เทปแมเหล็กที่ไดบันทึก

เสียงแลว เครื่องโทรศัพทหรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไมมีสาย เครื่องสงวิทยุ เครื่องสงโทรทัศน 

เครื่องรับสงสัญญาณหรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร ผลิตภัณฑที่เปนตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไว

ที่เกี่ยวของ (Semi - Conductor or Related Sensitive Semi - Conductor Devices) 

คาปาชิเตอรหรือคอนเดนเซอรอิเล็กทรอนิกสชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได (Fixed or Variable

Electronic Capacitors or Condensers) เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือ

หรือหลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย และรวมถึงการผลิตอุปกรณหรือชิ้นสวน

สําหรับใชกับเครื่องอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

๗๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การตอ ซอมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอูตอเรือนอกจากเรือยาง ได ได ได ได

(๒) การทําชิ้นสวนพิเศษสําหรับเรือหรือเครื่องยนตเรือ ได ได ได ได

๗๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ 

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การสราง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพจักรยานยนต จักรยานสามลอ ได ได ได ได

     หรือจักรยานสองลอ

๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมลอเลื่อนที่ขับเคลื่อนดวยแรงคนหรือสัตว  ได ได ได

ซึ่งมิใชจักรยาน และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย

๗

ชนบทและ อนุรักษชนบท

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

โรงงานจําพวกที่

เกษตรกรรม และเกษตรกรรมหนาแนนนอยลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

หนาแนนปานกลาง



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๘๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช หรืออุปกรณวิทยาศาสตรหรือการแพทย

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณวิทยาศาสตรที่ใชในหองทดลอง  ได ได

     หรืออุปกรณที่ใชในการชั่ง ตวง วัด หรือบังคับควบคุม

๘๓ โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือชิ้นสวนของนาฬิกาหรือเครื่องวัดเวลา ได ได

๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณี อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

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

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

(๓) การตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี ได ได ได

(๔) การเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอื่น ๆ ได ได

๘๕ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี  และรวมถึงชิ้นสวนหรืออุปกรณของเครื่องดนตรีดังกลาว ได ได

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเลน เครื่องมือ หรือเครื่องใชที่มิไดระบุไวในลําดับอื่น

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําเครื่องเลน ได ได

(๒) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ ได ได

(๓) การทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง ได ได

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

     หรือไฟฟา กลองสูบยาหรือกลองบุหรี่ กนกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก (เฉพาะการผลิตสินคา

     พื้นเมือง หรือของชํารวย)

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

     แมพิมพลายฉลุ (Stencils)

(๖) การทําแหคลุมผม ชองผม หรือผมปลอม ได ได

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ อนุรักษชนบท

หนาแนนนอย เกษตรกรรม และเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน หนาแนนปานกลาง

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ

๘



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๙๐ โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําใหบริสุทธิ์ หรือจําหนายน้ําไปยังอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม ได

๙๑ โรงงานบรรจุสินคาในภาชนะโดยไมมีการผลิต อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การบรรจุสินคาทั่วไป ได ได

๙๒ โรงงานหองเย็น ได ได

๙๓ โรงงานซอมรองเทาหรือเครื่องหนัง ได ได ได ได

๙๔ โรงงานซอมเครื่องมือไฟฟาหรือเครื่องใชไฟฟาสําหรับใชในบานหรือใชประจําตัว ได ได ได ได

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต รถพวง จักรยานสามลอ

จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของยานดังกลาว อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การซอมแซมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตหรือสวนประกอบของยานดังกลาว ได

(๒) การซอมแซมรถพวง จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของยาน ได

     ดังกลาว

(๓) การพนสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได

(๔) การลางหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได ได ได

๙๖ โรงงานซอมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําดวยเพชร พลอย ทองคํา ทองขาว ได ได ได ได

เงิน นาก หรืออัญมณี

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

๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแตงหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ

หรือสวนประกอบของผลิตภัณฑโดยไมมีการผลิต อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๓) การลงรักหรือการประดับตกแตงดวยแกว กระจก มุก ทอง หรืออัญมณี ได ได

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

อนุรักษชนบท

เกษตรกรรม

๙

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ

ลําดับที่ และเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๑๐๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝงกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่มีลักษณะ ได

และคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในกฏกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.  ๒๕๓๕) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

หมายเหตุ          ลําดับที่             หมายถึง    ลําดับที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

                      ได                   หมายถึง    สามารถประกอบกิจการโรงงานไดภายใตบังคับของกฏหมายวาดวยโรงงาน

                      โรงงานจําพวกที่   หมายถึง    จําพวกโรงงานตามกฏหมายวาดวยโรงงาน

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

หนาแนนนอย

ที่อยูอาศัย ชนบทและ อนุรักษชนบท

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง เกษตรกรรม และเกษตรกรรมลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย

๑๐







รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิตามท่ีไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมชมุชนรองกวาง  จังหวดัแพร 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนท่ีดินตามท่ีไดจําแนกประเภท

ทายกฎกระทรวง  ตามที่กําหนดไวในขอ  ๖  คือ 

๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๑๓  ท่ีกําหนดไวเปนสีเหลือง  ใหเปนท่ีดิน

ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๑.๑ ดานเหนือ จดถนน  อบต.  แมทราย  ฟากตะวันตก 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ฟากตะวันตก  เสนขนาน

ระยะ  ๔๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนเทศบาล  ซอย  ๘  และเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑ 

  ดานใต จดถนนเทศบาล  ซอย  ๘  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ฟากตะวันออก   

 ๑.๒ ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ฟากตะวันออก  

ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนเทศบาล  ซอย  ๑  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ไปทางทิศตะวันตก

เฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  เปนระยะ  ๒๘๐  เมตร 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๐๑ 

  ดานใต จดถนนเทศบาล  ซอย  ๑๑  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๐๑  และเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหาง

จากถนนเทศบาล  ซอย  ๑  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต   

ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  เปนระยะ  ๓๘๐  เมตร   

 ๑.๓ ดานเหนือ จดถนนเทศบาล  ซอย  ๘  ฟากใต  

  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ก  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ฟากตะวันออก  



 

๒ 

 ๑.๔ ดานเหนือ จดถนนเทศบาล  ซอย  ๘  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๐๑ 

  ดานใต จดถนนสาย  ก  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 

 ๑.๕ ดานเหนือ จดถนนเทศบาล  ซอย  ๑๑  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๐๑   

  ดานใต จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ฟากตะวันออก  

ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนเทศบาล  ซอย  ๒๓  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ไปทางทิศตะวันออก 

เฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  เปนระยะ  ๕๖๐  เมตร 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ฟากตะวันออก  ชุมสาย 

โทรศัพทรองกวาง  เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ฟากตะวันออก  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจาก

ถนนเทศบาล  ซอย  ๑๑  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต 

ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  เปนระยะ  ๖๓๐  เมตร  และเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  

กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑ 

 ๑.๖ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ฟากตะวันตก  โรงเรียน

อนุบาลรองกวาง  และหมวดการทางรองกวาง 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๐.๗  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 

 ๑.๗ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๐๑ 

  ดานตะวันออก จด เส น ตั้ ง ฉ า กกั บทา งหลว งแผ น ดิ นหมาย เ ลข   ๑๐๑   

ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  

๑๐๓  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนอื  ตามแนวทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๑๐๑  เปนระยะ  ๖๐๐  เมตร 



 

๓ 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ฟากตะวันตก  และ

สํานักงานขนสงจังหวัดแพร  สาขารองกวาง 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๐๓ 

 ๑.๘ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ฟากตะวันออก   

  ดานตะวันออก จด เส น ตั้ ง ฉ า กกั บทา งหลว งแผ น ดิ นหมาย เ ลข   ๑๐๑   

ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๐๓  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  เปนระยะ  

๖๐๐  เมตร 

  ดานใต จดคลองสงน้ําชลประทาน  ฝงตะวันตก 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๑๓๔   

 ๑.๙ ดานเหนือ จดคลองสงน้ําชลประทาน  ฝงตะวันออก 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๑๓๔ 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงน้ําแมคํามี  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๓๔  ฟากตะวันออก 

 ๑.๑๐ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๐๑   

  ดานตะวันออก จดโรงพยาบาลรองกวาง   

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ฟากตะวันตก  

   ดานตะวันตก จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ฟากตะวันตก  

ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนเทศบาล  ซอย  ๓๑  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  เปนระยะ  ๓๕๐  เมตร 

 ๑.๑๑ ดานเหนือ จดคลองสงน้ําชลประทาน  ฝงตะวันออก 

   ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๓๔  ฟากตะวันตก  

ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลรองกวาง  และถนนเทศบาล  ซอย  ๓๑   

ฟากตะวันตก 



 

๔ 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงน้ําแมคํามี  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๑๓๔ 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๙.๑๐  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  และบริเวณ

หมายเลข  ๑๑.๒๒  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน     

 ๑.๑๒ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงน้ําแมคํามี  ฝงใต  และ

ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใตและฟากตะวันออก 

  ดานตะวันออก จดถนนเทศบาล  ซอย  ๔๙  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๓๔  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดโรงเรียนรองกวางอนุสรณ  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  

๑๑๓๔  ฟากตะวันออก 

 ๑.๑๓ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ฟากตะวันออก 

  ดานตะวันออก จดโรงเรียนชุมชนบานรองเข็ม 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๐๑ 

  ดานตะวันตก จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ฟากตะวันออก  

ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนเทศบาล  ซอย  ๓๑  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ไปทางทิศตะวันออก 

เฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  เปนระยะ  ๓๕๐  เมตร   

๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๗  ที่กําหนดไวเปนสีสม  ใหเปนที่ดิน

ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๒.๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๔๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนเทศบาล  

ซอย  ๘ 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ฟากตะวันตก  ศูนยบริการ 

การศึกษานอกโรงเรียนอําเภอรองกวาง  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลรองกวาง  และสนามกีฬา

เทศบาลตําบลรองกวาง   

  ดานใต จดถนนเทศบาล  ซอย  ๘  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๐๑   



 

๕ 

 ๒.๒ ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ฟากตะวันออก  

ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนน  อบต.  แมทราย  บรรจบกับทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๑๐๑  ไปทางทิศตะวันตก

เฉียงใต  ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  เปนระยะ  ๓๘๐  เมตร 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๐๑   

  ดานใต จดถนนเทศบาล  ซอย  ๑๑  ฟากเหนือ  สํานักงานสาธารณสุข

อําเภอรองกวาง  สํานักงานเกษตรอําเภอรองกวาง  และองคการบริหารสวนตําบลรองกวาง 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ฟากตะวันออก    

 ๒.๓ ดานเหนือ จดถนนเทศบาล  ซอย  ๘  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดโรงเรียนบานรองกวาง  (จันทิมาคม)  สถานีตํารวจภูธรรองกวาง  

การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอรองกวาง  เสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๐๑  และสํานักงานเทศบาลตําบลรองกวาง 

  ดานใต จดถนนสาย  ก  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๐๑   

 ๒.๔ ดานเหนือ จดวัดรองกวาง  และถนนเทศบาล  ซอย  ๑๑  ฟากใต    

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๐๑   

  ดานใต จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ฟากตะวันออก  

ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนเทศบาล  ซอย  ๑๑  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ไปทางทิศตะวันตก

เฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  เปนระยะ  ๖๓๐  เมตร 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ฟากตะวันออก   

 ๒.๕ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๐๑   

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๐๓ 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ฟากตะวันตก 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๓  ฟากตะวันออก 



 

๖ 

 ๒.๖ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ฟากตะวันออก  

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๑๓๔   

  ดานใต จดคลองสงน้ําชลประทาน  ฝงตะวันตก 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๓๔  ฟากตะวันออก 

 ๒.๗ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ฟากตะวันออก 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๓๔  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองสงน้ําชลประทาน  ฝงตะวันตก 

  ดานตะวันตก จดโรงเรียนชุมชนบานรองเข็ม   

๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓  ที่กําหนดไวเปนสีแดง  ใหเปนที่ดินประเภทพาณิชยกรรม  และ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ดานเหนือ จดการไฟฟาสวนภูมิภาคอาํเภอรองกวาง  สถานีตํารวจภูธรรองกวาง  

ที่วาการอําเภอรองกวาง  สํานักงานท่ีดินจังหวัดแพร  สาขารองกวาง  ศาลาประชาคมอําเภอรองกวาง  

และสํานักงานกาชาดอําเภอรองกวาง 

 ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ฟากตะวันตก  และท่ีทําการ 

ไปรษณียอําเภอรองกวาง 

 ดานใต จดสํานักงานเทศบาลตําบลรองกวาง 

 ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๐๑   

๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔  ที่กําหนดไวเปนสีมวง  ใหเปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและ

คลังสินคา  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  

ซึ่งเปนแนวเขตเทศบาลตําบลรองกวาง 

 ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๐๓ 

 ดานใต จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๓  ฟากตะวันออก  

ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๓  ไปทาง

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๓  เปนระยะ  ๕๕๐  เมตร 



 

๗ 

 ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๐๓ 

๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๑๕  ที่กําหนดไวเปนสีเขียว  ใหเปนท่ีดิน

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๕.๑ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่ ง เปนหวยรองเกี๋ยง   

ฝงตะวันออก 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตปฏิรูปท่ีดินเ พ่ือเกษตรกรรม  ตําบลแมทราย   

ตําบลแมยางรอง  ตําบลรองกวาง  และตําบลแมยางฮอ  อําเภอรองกวาง  จังหวัดแพร  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

  ดานใต จดแนวเขตปฏิรูปท่ีดินเ พ่ือเกษตรกรรม  ตําบลแมทราย   

ตําบลแมยางรอง  ตําบลรองกวาง  และตําบลแมยางฮอ  อําเภอรองกวาง  จังหวัดแพร  พ.ศ.  ๒๕๔๙   

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนอื  ซึ่งเปนหวยรองเกี๋ยง  ฝงตะวันออก 

 ๕.๒ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนอื  ซึ่งเปนหวยรองเกี๋ยง  ฝงตะวันออก 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตปฏิรูปท่ีดินเ พ่ือเกษตรกรรม  ตําบลแมทราย   

ตําบลแมยางรอง  ตําบลรองกวาง  และตําบลแมยางฮอ  อําเภอรองกวาง  จังหวัดแพร  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนหวยรองเกี๋ยง  ฝงเหนือ   

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่ ง เปนหวยรองเกี๋ยง   

ฝงตะวันออก 

 ๕.๓ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ฟากใต  การประปารองกวาง  

และการประปาสวนภูมิภาค 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนน้ําแมคํามี   

ฝงตะวันตก  และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาแมคํามี 

  ดานใต จดน้ําแมคํามี  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนบานกาศผาแพร  -  บานวังโปง  ฟากตะวันออก  วัดกาศผาแพร  

และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาแมคํามี 

 ๕.๔ ดานเหนือ จดถนน  อบต.  แมทราย  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม  ตําบลแมทราย  ตําบล

แมยางรอง  ตําบลรองกวาง  และตําบลแมยางฮอ  อําเภอรองกวาง  จังหวัดแพร  พ.ศ.  ๒๕๔๙  และถนน  

อบต.  แมทราย  ฟากตะวันออก   



 

๘ 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ฟากเหนือและฟากตะวนัตก  และถนนบานรองกวาง  - 

บานแมยางโพธิ์  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม  ตําบลแมทราย  ตําบล

แมยางรอง  ตําบลรองกวาง  และตําบลแมยางฮอ  อําเภอรองกวาง  จังหวัดแพร  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

 ๕.๕ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนหวยรองเกี๋ยง  ฝงใต   

  ดานตะวันออก จดแนวเขตปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม  ตําบลแมทราย  ตําบล

แมยางรอง  ตําบลรองกวาง  และตําบลแมยางฮอ  อําเภอรองกวาง  จังหวัดแพร  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

  ดานใต จดถนนบานรองกวาง  -  บานแมยางโพธิ์  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนหวยรองเกี๋ยง   

ฝงตะวันออก   

 ๕.๖ ดานเหนือ จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาแมคํามี  และถนนเทศบาล  

ซอย  ๑  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดถนนบานกาศผาแพร  -  บานวังโปง  ฟากตะวันตก  ฟากใต  

และฟากเหนือ  และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาแมคํามี 

  ดานใต จดถนนเทศบาล  ซอย  ๑๑  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๐๑  เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจาก

ถนนเทศบาล  ซอย  ๑  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต 

ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  เปนระยะ  ๒๘๐  เมตร  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  

ฟากตะวันออก  และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาแมคํามี   

 ๕.๗ ดานเหนือ จดถนนบานรองกวาง  -  บานแมยางโพธิ์  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ฟากตะวันตกและฟากใต  ทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๐๑  ฟากตะวันตก  เทศบาลตําบลรองกวาง  โรงเรียนอนุบาลตําบลรองกวาง  เสนตั้งฉากกับ

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ฟากตะวันตก  ท่ีจุดซึ่งทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๓  บรรจบกับ

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  

๑๐๑  เปนระยะ  ๖๐๐  เมตร  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๐๑   

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๓  ฟากเหนือ 



 

๙ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแนวเขตเทศบาล

ตําบลรองกวาง  เสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลาง  ถนนบานรองกวาง  -  บานแมยางโพธิ์  และ 

แนวเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  ตําบลแมทราย  ตําบลแมยางรอง  ตําบลรองกวาง  และตําบลแมยางฮอ   

อําเภอรองกวาง  จังหวัดแพร  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๔  ที่กําหนดไวเปนสีมวง  บริเวณหมายเลข  ๑๐.๑๓   

ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน  และบริเวณหมายเลข  ๑๑.๑๖  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๕.๘ ดานเหนือ จดถนนบานกาศผาแพร - บานวังโปง  ฟากตะวันออก  และฟากใต 

  ดานตะวันออก จดน้ําแมคํามี  ฝงตะวันตก  ฝงเหนือ  และฝงใต  และแนวเขต 

ปาสงวนแหงชาติ  ปาแมคํามี   

  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  น้ําแมคํามี   

ฝงเหนือ  และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาแมคํามี  

  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  และโรงเรียน

บานวังโปง  (ประชาบํารุง) 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๐.๖  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 

 ๕.๙ ดานเหนือ จดถนนเทศบาล  ซอย  ๑๑  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  และฟากเหนือ  

และวัดทุงศรี 

  ดานใต จดถนนเทศบาล  ซอย  ๒๓  ฟากเหนือ  และศูนยบริการและ

ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลทุงศรี 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ฟากตะวันออก  เสนตั้งฉาก

กับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งถนนเทศบาล  ซอย  ๒๓  บรรจบกับ 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑   

เปนระยะ  ๕๖๐  เมตร  และเสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑ 

 ๕.๑๐ ดานเหนือ จดถนนเทศบาล  ซอย  ๒๓  ฟากใต  โรงเรียนชุมชนบานทุงศรี  

และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   

  ดานตะวันออก จดน้ําแมคํามี  ฝงตะวันตก  และเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร   

กับน้ําแมคํามี  ฝงตะวันออก 



 

๑๐ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๓๔  ฟากตะวันออก   

เสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับน้ําแมคํามี  ฝงตะวันตก  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๓๔  คลองสงน้ําชลประทาน  ฝงตะวันออก  เสนตั้งฉากกับทางหลวง

แผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๓  บรรจบกับทางหลวง

แผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑   

เปนระยะ  ๖๐๐  เมตร  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ฟากตะวันออก  ฌาปนสถานบานทุงศรี   

และสถานีใบยาสูบแพร 

 ๕.๑๑ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๓  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดโรงพยาบาลรองกวาง  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับ

ศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ฟาก

ตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนเทศบาล  ซอย  ๓๑  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ไป

ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  เปนระยะ  ๓๕๐  เมตร  และทาง

หลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ฟากตะวันตก   

  ดานใต จดถนนดอนมูล  -  แมยางโทน  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนแนวเขตเทศบาล

ตําบลรองกวาง 

 ๕.๑๒ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ฟากตะวันออก  เสนตั้ง

ฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ฟากตะวันออก  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากถนนเทศบาล  ซอย  ๓๑  

บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๐๑  เปนระยะ  ๓๕๐  เมตร  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๐๑  โรงเรียนชุมชนบานรองเข็ม  คลองสงน้ําชลประทาน  ฝงตะวันออก  เสนขนานระยะ  

๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๓๔  และเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝง

น้ําแมคํามี  ฝงตะวันตก 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๓๔  ฟากตะวันตก  น้ําแมคํามี  

ฝงตะวันออก  ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลรองกวาง  และถนนเทศบาล  

ซอย  ๓๑  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนเทศบาล  ซอย  ๓๑  ฟากเหนือ 

 ๕.๑๓ ดานเหนือ จดถนนดอนมูล  -  แมยางโทน  ฟากใต 



 

๑๑ 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนแนวเขตเทศบาล

ตําบลรองกวาง   

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๙.๑๒  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  และบริเวณ

หมายเลข  ๑๐.๑๕  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 

 ๕.๑๔ ดานเหนือ จดถนนเทศบาล  ซอย  ๓๑  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองสงน้ําชลประทาน  ฝงตะวันตก  และลํารางสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดถนน  อบจ.  สายบานดอนมูล  –  บานน้ําเลา  ฟากตะวันออก 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑๖  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 

 ๕.๑๕ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ฟากใต  และถนน  อบจ.  

สายบานดอนมูล  -  บานน้ําเลา  ฟากตะวันตก   

  ดานตะวันออก จดลํารางสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฝงตะวันตก   

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนแนวเขตเทศบาลตําบลรองกวาง

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนแนวเขตเทศบาล

ตําบลรองกวาง  

๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๖  ที่กําหนดไวเปนสีขาวมีกรอบและ 

เสนทแยงสีเขียว  ใหเปนท่ีดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๖.๑ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต  ฟากตะวันตก  และฟาก

ตะวันออก   

  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๐.๘  และบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑๐  ที่กําหนดไวเปน

สีเทาออน   

 ๖.๒ ดานเหนือ จดน้ําแมคํามี  ฝงใต 



 

๑๒ 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาแมคํามี   

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๓๔  ฟากเหนือ  และ 

หนวยบริการประชาชนและสถานีตํารวจภูธรรองกวาง 

  ดานตะวันตก จดถนนเทศบาล  ซอย  ๔๙  ฟากตะวันออก  ถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทุงศรี  และโรงเรียนบานผารางวังหมอ  

(มิตรประชา) 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑๑  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 

 ๖.๓ ดานเหนือ จดน้ําแมคํามี  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  

  ดานตะวันตก จดน้ําแมคํามี  ฝงตะวันออก 

 ๖.๔ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๓๔  ฟากใต  วัดรองเข็ม  

และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาแมคํามี   

  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  และฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนน  อบจ.  สายบานดอนมูล  -  บานน้ําเลา  ฟากเหนือและ

ฟากตะวันตก 

  ดานตะวันตก จดคลองสงน้ําชลประทาน  ฝงตะวันออก  ฝงใต  และฝงเหนือ  

ลํารางสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฝงตะวันออก  และถนนเทศบาล  ซอย  ๓๑  ฟากใตและฟากตะวันออก 

 ๖.๕ ดานเหนือ จดถนน  อบจ.  สายบานดอนมูล  -  บานน้ําเลา  ฟากใต  และ

ฟากตะวันออก  วัดสันพะยอม  และโรงเรียนบานน้ําโคง  (ประชานิมิตร) 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  

๓,๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑ 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมอืงรวมดานใต  ซึ่งเปนแนวเขตเทศบาลตําบลรองเข็ม 

  ดานตะวันตก จดลํารางสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฝงตะวันออก  ฝงใต  และฝงเหนือ 

 ๖.๖ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๓๔  ฟากตะวันตก   

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  

๓,๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑ 

  ดานใต จดถนน  อบจ.  สายบานดอนมูล  -  บานน้ําเลา  ฟากเหนือ 



 

๑๓ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  และฟากใต 

๗. ที่ดินบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๖  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมีกรอบและเสนทแยง

สีน้ําตาล  ใหเปนที่ดินประเภทปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 

 ๗.๑ ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  ตําบลแมทราย  ตําบลแมยางรอง  ตําบลรองกวาง  

และตําบลแมยางฮอ  อําเภอรองกวาง  จังหวัดแพร  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

 ๗.๒ ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  ตําบลแมทราย  และตําบลรองกวาง  อําเภอ

รองกวาง  จังหวัดแพร  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

 ๗.๓ ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  ตําบลแมทราย  ตําบลแมยางรอง  ตําบลรองกวาง  

และตําบลแมยางฮอ  อําเภอรองกวาง  จังหวัดแพร  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

 ๗.๔ ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  ตําบลแมทราย  ตําบลแมยางรอง  ตําบลรองกวาง  

และตําบลแมยางฮอ  อําเภอรองกวาง  จังหวัดแพร  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

 ๗.๕ ที่ดินประเภทปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม  ตําบลแมทราย  ตําบลแมยางรอง  ตําบลรองกวาง  

และตําบลแมยางฮอ  อําเภอรองกวาง  จังหวัดแพร  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

 ๗.๖ ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  ตําบลแมทราย  ตําบลแมยางรอง  ตําบลรองกวาง  

และตําบลแมยางฮอ  อําเภอรองกวาง  จังหวัดแพร  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

๘. ที่ดินบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๖  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว  

ใหเปนท่ีดินประเภทอนุรักษปาไม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๘.๑  ปาสงวนแหงชาติ  ปาแมคํามี 

 ๘.๒  ปาสงวนแหงชาติ  ปาแมคํามี 

 ๘.๓  ปาสงวนแหงชาติ  ปาแมคํามี 

 ๘.๔  ปาสงวนแหงชาติ  ปาแมคํามี 

 ๘.๕  ปาสงวนแหงชาติ  ปาแมคํามี 

 ๘.๖  ปาสงวนแหงชาติ  ปาแมคํามี 

๙. ที่ดินบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๑๓  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  ใหเปน

ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๙.๑  มหาวิทยาลัยแมโจแพร  -  เฉลิมพระเกียรติ 

 ๙.๒  โรงเรียนบานแมยางโพธิ์ 

 ๙.๓  ศูนยประสานงานมหาวิทยาลัยแมโจแพร  -  เฉลิมพระเกียรติ 



 

๑๔ 

 ๙.๔  โรงเรียนบานรองกวาง  (จันทิมาคม) 

 ๙.๕  โรงเรียนบานวังโปง  (ประชาบํารุง) 

 ๙.๖  โรงเรียนอนุบาลรองกวาง 

 ๙.๗  โรงเรียนชุมชนบานทุงศรี 

 ๙.๘  โรงเรียนบานผารางวังหมอ  (มิตรประชา) 

 ๙.๙  โรงเรียนชุมชนบานรองเข็ม 

 ๙.๑๐ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลรองกวาง 

 ๙.๑๑ โรงเรียนรองกวางอนุสรณ 

 ๙.๑๒ โรงเรียนบานดอนมูล 

 ๙.๑๓ โรงเรียนบานน้ําโคง  (ประชานิมิตร) 

๑๐. ที่ดินบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑  ถึงหมายเลข  ๑๐.๑๗  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน  ใหเปน

ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๑๐.๑ อนุตตรสถาน  สถานธรรมไทฝอรองกวาง 

 ๑๐.๒ วัดแมยางโพธิ์ 

 ๑๐.๓ วัดปาวัฒนาราม 

 ๑๐.๔ วัดกาศผาแพร 

 ๑๐.๕ วัดรองกวาง 

 ๑๐.๖ วัดวังโปง 

 ๑๐.๗ ฌาปนสถานบานรองกวาง 

 ๑๐.๘ วัดวังหมอ 

 ๑๐.๙ วัดทุงศรี 

 ๑๐.๑๐ ฌาปนสถานวัดวังหมอ 

 ๑๐.๑๑ วัดผาราง 

 ๑๐.๑๒ ฌาปนสถานบานทุงศรี 

 ๑๐.๑๓ วัดใหมปากกาง 

 ๑๐.๑๔ วัดรองเข็ม 

 ๑๐.๑๕ คริสตจักรไทย  บํารุงธรรม 



 

๑๕ 

 ๑๐.๑๖ วัดดอนมูล 

 ๑๐.๑๗ วัดสันพะยอม 

๑๑. ที่ดินบริเวณหมายเลข  ๑๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑๑.๒๔  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน  ใหเปนที่ดิน

ประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๑๑.๑  การประปารองกวาง  และการประปาสวนภูมิภาค 

 ๑๑.๒  สถานที่เก็บรักษาไมของกลางทองถิ่นจังหวัดแพร  (องคการอุตสาหกรรมปาไม) 

 ๑๑.๓  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแมยางโพธิ์ 

 ๑๑.๔  ศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชนทุงศรี 

 ๑๑.๕  ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอรองกวาง  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบลรองกวาง  และสนามกีฬาเทศบาลตําบลรองกวาง 

 ๑๑.๖  สถานีตํารวจภูธรรองกวาง 

 ๑๑.๗  การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอรองกวาง 

 ๑๑.๘  ที่วาการอําเภอรองกวาง  สํานักงานที่ดินจังหวัดแพร  สาขารองกวาง  ศาลา

ประชาคมอําเภอรองกวาง  และสํานักงานกาชาดอําเภอรองกวาง 

 ๑๑.๙  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอรองกวาง  สํานักงานเกษตรอําเภอรองกวาง  และ

องคการบริหารสวนตําบลรองกวาง 

 ๑๑.๑๐ ที่ทําการไปรษณียรองกวาง 

 ๑๑.๑๑ สํานักงานเทศบาลตําบลรองกวาง 

 ๑๑.๑๒ ชุมสายโทรศัพทรองกวาง 

 ๑๑.๑๓ หมวดการทางรองกวาง 

 ๑๑.๑๔ ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลทุงศรี 

 ๑๑.๑๕ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 ๑๑.๑๖ สถานีพัฒนาที่ดินแพร  สาขารองกวาง 

 ๑๑.๑๗ สถานีใบยาสูบแพร 

 ๑๑.๑๘ ที่ดินของเทศบาลตําบลรองกวาง  และโรงเรียนอนุบาลตําบลรองกวาง   

 ๑๑.๑๙ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทุงศรี 

 ๑๑.๒๐ สํานักงานขนสงจังหวัดแพร  สาขารองกวาง 

 ๑๑.๒๑ โรงพยาบาลรองกวาง 



 

๑๖ 

 ๑๑.๒๒ หนวยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงที่  ๙.๑๕  อําเภอรองกวาง 

 ๑๑.๒๓ ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลรองกวาง 

 ๑๑.๒๔ หนวยบริการประชาชน  และสถานีตํารวจภูธรรองกวาง 





รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมชมุชนรองกวาง  จังหวดัแพร 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง  แบงเปน  ๒  ขนาด  คือ 

๑. ถนนแบบ  ก  ขนาดเขตทาง  ๑๒.๐๐  เมตร  จํานวน  ๑  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ก  เปนถนเดมิกาํหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนเทศบาล  ซอย  ๒๐  และถนนโครงการ

กําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ   

ตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๑๘๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๕๔๐  เมตร  

จนบรรจบกับถนนสาย  ข  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ข  บรรจบกับถนนเทศบาล  ซอย  ๘  ไปทางทิศตะวันตก

เฉียงใต  ตามแนวถนนสาย  ข  ระยะประมาณ  ๙๕๐  เมตร 

๒. ถนนแบบ  ข  ขนาดเขตทาง  ๑๖.๐๐  เมตร  จํานวน  ๑  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ขอ  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  และถนนโครงการ

กําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนน  อบต.  แมทราย  ท่ีบริเวณหางจากถนน  อบต.  แมทราย  บรรจบกับ

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนน  อบต.  แมทราย  ระยะ

ประมาณ  ๓๑๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๙๙๕  เมตร  บรรจบกับถนนเดิม   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๓๑๕  เมตร  บรรจบกับถนนเทศบาล  ซอย  ๘  

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๑,๖๙๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  

๒๔๕  เมตร  บรรจบกับถนนเดิมไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิมระยะประมาณ  ๓๘๕  เมตร  

จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑ 



หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   สิงหาคม   ๒๕๕๘ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่สมควรกําหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  
ในท้องที่ตําบลแม่ทราย  ตําบลร้องกวาง  ตําบลทุ่งศรี  และตําบลร้องเข็ม  อําเภอร้องกวาง  จังหวัดแพร่   
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เก่ียวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อม  
ทั้งน้ี  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง  และโดยที่มาตรา  ๒๖  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  
พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  บัญญัติว่า  การใช้บังคับ
ผังเมืองรวมให้กระทําโดยกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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