
 
กฎกระทรวง 

ให้ใช้บังคับผังเมอืงรวมชมุชนหวัดง  จงัหวัดอตุรดติถ์ 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบญัญตัิการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  
และมาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  ในท้องที่ต าบลแม่พูล  อ าเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์  
ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๒ การวางและจัดท าผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนา  และการด ารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ 
ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะและสภาพแวดล้อม 
ในบริเวณแนวเขตตามข้อ  ๑  ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ข้อ ๓ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีนโยบายและมาตรการเพ่ือจัดระบบการใช้ประโยชน์
ที่ดิน  โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับและสอดคล้องกับ
การขยายตัวของชุมชนในอนาคต  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยมีสาระส าคัญ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนหัวดงให้เป็นเมืองน่าอยู่   มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ดี    
และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

(๒) ส่งเสริมและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมให้สอดคล้องกับการขยายตัว 
ของชุมชนและระบบเศรษฐกิจ 

(๓) ส่งเสริมและพัฒนาบริการทางสังคม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอ
และได้มาตรฐาน  รวมทั้งการพัฒนาด้านอื่น ๆ  ให้สามารถเป็นชุมชนพ่ึงตนเอง 

(๔) ส่งเสริมและพัฒนาระบบโครงข่ายระบบคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



(๕) ด ารงรักษาพ้ืนที่เกษตรกรรมที่มีความอุดมสมบูรณ์   และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมให้คงสภาพที่สมบูรณ์และยั่งยืน  รวมทั้งป้องกันและบรรเทาปัญหาจากภัยธรรมชาติ 

ข้อ ๔ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม  ให้ เป็นไปตามแผนผังก าหนด 
การใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ าแนกประเภท  แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง  และรายการ
ประกอบแผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ าแนกประเภท
ท้ายกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๙  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเหลือง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 

(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๕  ที่ก าหนดไว้เป็นสีส้ม  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง 

(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๕  ที่ก าหนดไว้เป็นสีแดง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก 

(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๕  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๔  ที่ก าหนดไว้เป็นสีขาวมีกรอบและ 
เส้นทแยงสีเขียว  ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 

(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๔  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  ให้เป็น
ที่ดินประเภทท่ีโล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๔  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน 
มีเส้นทแยงสีขาว  ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ 

(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก  ให้เป็นที่ดินประเภท
สถาบันการศึกษา 

(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๖  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน  ให้เป็น
ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา 

(๑๐) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑  ถึงหมายเลข  ๑๐.๖  ที่ก าหนดไว้เป็นสีน้ าเงิน  ให้เป็น
ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ข้อ ๖ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย   
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ ามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ ามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจ าหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
(๗) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่   
(๙) โรงฆ่าสัตว์หรือโรงพักสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์   เพ่ือการจ าหน่าย

เนื้อสัตว์ 
(๑๐) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๑๑) ก าจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
(๑๒) ก าจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
(๑๓) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า 
(๑๔) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๔๓  และทางหลวงชนบท   

อต.  ๑๐๑๔  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างรั้ว  
ก าแพง  ป้อมยาม  ป้ายชื่ออาคารหรือสถานประกอบการ  ป้ายสถานีบริการน้ ามันหรือสถานีบริการก๊าซ  
และทางเข้าออกของอาคารหรือทางเข้าออกของรถ 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งห้วยแม่พูล  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติ 
ของห้วยแม่พูลไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 

ข้อ ๗ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย  
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ ามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ ามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจ าหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) โรงฆ่าสัตว์หรือโรงพักสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์   เพ่ือการจ าหน่าย

เนื้อสัตว์ 
(๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๙) ก าจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 

(๑๐) ก าจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
(๑๑) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า 
(๑๒) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๔๓  ทางหลวงชนบท  อต.  ๑๐๑๔  

และถนนตลาดสด - เทศบาล  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็น 
การก่อสร้างรั้ว  ก าแพง  ป้อมยาม  ป้ายชื่ออาคารหรือสถานประกอบการ  ป้ายสถานีบริการน้ ามันหรือ 
สถานีบริการก๊าซ  และทางเข้าออกของอาคารหรือทางเข้าออกของรถ 

ข้อ ๘ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพ่ือพาณิชยกรรม  การอยู่อาศัย  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  
ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ ามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ ามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจ าหน่าย 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) โรงฆ่าสัตว์หรือโรงพักสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์   เพ่ือการจ าหน่าย

เนื้อสัตว์ 
(๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๙) ก าจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 

(๑๐) ก าจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
(๑๑) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า 
(๑๒) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๔๓  ทางหลวงชนบท  อต.  ๑๐๑๔  

และถนนตลาดสด - เทศบาล  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็น 
การก่อสร้างรั้ว  ก าแพง  ป้อมยาม  ป้ายชื่ออาคารหรือสถานประกอบการ  ป้ายสถานีบริการน้ ามันหรือ 
สถานีบริการก๊าซ  และทางเข้าออกของอาคารหรือทางเข้าออกของรถ 

ข้อ ๙ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่   
ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ ามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ ามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจ าหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม  เว้นแต่โรงแรมประเภท  ๑  ที่มีจ านวนห้องพัก 
ไม่เกิน  ๑๐  ห้อง  หรือโรงแรมประเภท  ๒  ที่มีจ านวนห้องพักไม่เกิน  ๑๐  ห้อง 

(๕) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



(๖) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม 
(๗) จัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย 
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๙) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 

(๑๐) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวมที่มีพ้ืนที่อาคารรวมกัน
เกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๔๓  และทางหลวงชนบท   
อต.  ๑๐๑๔  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างรั้ว  
ก าแพง  ป้อมยาม  ป้ายชื่ออาคารหรือสถานประกอบการ  ป้ายสถานีบริการน้ ามันหรือสถานีบริการก๊าซ  
และทางเข้าออกของอาคารหรือทางเข้าออกของรถ 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งห้วยแม่พูล  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติ 
ของห้วยแม่พูลไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 

ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม
หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม  สถาบันการศึกษา  สถาบันศาสนา  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ  และการอนุรักษ์และส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ ามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ ามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจ าหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ   สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม 
(๗) จัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย 
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๙) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 

(๑๐) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวมที่มีพ้ืนที่อาคารรวมกัน
เกิน  ๓๐๐  ตารางเมตร 

(๑๑) สนามกอล์ฟ 

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๔๓  ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน 
ริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างรั้ว  ก าแพง  ป้อมยาม  ป้ายชื่ออาคารหรือ 
สถานประกอบการ  ป้ายสถานีบริการน้ ามันหรือสถานีบริการก๊าซ  และทางเข้าออกของอาคาร 
หรือทางเข้าออกของรถ 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งห้วยแม่พูล  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติ 
ของห้วยแม่พูลไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 

ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเฉพาะที่ดิน 
ซึ่งเป็นของรัฐ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพ่ือนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  การอยู่อาศัย  
เกษตรกรรมหรอืเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์
เท่านั้น  และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย 
(๒) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๓) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
(๔) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   ๑๐๔๓  และทางหลวงชนบท   

อต.  ๑๐๑๔  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างรั้ว  
ก าแพง  ป้อมยาม  ป้ายชื่ออาคารหรือสถานประกอบการ  ป้ายสถานีบริการน้ ามันหรือสถานีบริการก๊าซ  
และทางเข้าออกของอาคารหรือทางเข้าออกของรถ 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งคลองแม่พร่อง  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติ
ของคลองแม่พร่องไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 

ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษา  
หรือบ ารุงป่าไม้  สัตว์ป่า  ต้นน้ า  ล าธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ  ตามมติคณะรัฐมนตรี    
และกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้  การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติเท่านั้น 

ที่ดินประเภทนึ้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย  เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น  และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๒) จัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย 

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



(๓) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๔) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
(๕) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรือหอพัก   
ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการศึกษาหรือเกี่ยวข้องกับ

การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมถนนตลาดสด - เทศบาล  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง 

ไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างรั้ว  ก าแพง  ป้อมยาม  ป้ายชื่ออาคารหรือสถานประกอบการ  
ป้ายสถานีบริการน้ ามันหรือสถานีบริการก๊าซ  และทางเข้าออกของอาคารหรือทางเข้าออกของรถ 

ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการศาสนาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศาสนา  การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   ๑๐๔๓  และทางหลวงชนบท   
อต.  ๑๐๑๔  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างรั้ว  
ก าแพง  ป้อมยาม  ป้ายชื่ออาคารหรือสถานประกอบการ  ป้ายสถานีบริการน้ ามันหรือสถานีบริการก๊าซ  
และทางเข้าออกของอาคารหรือทางเข้าออกของรถ 

ข้อ ๑๕ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพ่ือกิจการของรัฐ  กิจการเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์
เท่านั้น 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๔๓  ทางหลวงชนบท  อต.  ๑๐๑๔  
และถนนตลาดสด - เทศบาล  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็น 
การก่อสร้างรั้ว  ก าแพง  ป้อมยาม  ป้ายชื่ออาคารหรือสถานประกอบการ  ป้ายสถานีบริการน้ ามันหรือ
สถานีบริการก๊าซ  และทางเข้าออกของอาคารหรือทางเข้าออกของรถ 

ข้อ ๑๖ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งทา้ยกฎกระทรวงนี้  
ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย  ก  ๑  ถนนสาย  ก  ๓  ถนนสาย  ก  ๔  และถนนสาย  ก  ๕  
ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  นอกจากกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) การสร้างถนนหรือเกี่ยวข้องกับถนน  และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 (ข) การสร้างรั้วหรือก าแพง 
 (ค) เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน   ๙  เมตร  

หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 
(๒) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย  ก  ๒  ถนนสาย  ก  ๖  และถนนสาย  ก  ๗  ห้ามใช้

ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอื่น  นอกจากกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) การสร้างถนนหรือเกี่ยวข้องกับถนน  และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



 (ข) การสร้างรั้วหรือก าแพง 
 (ค) เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน   ๙  เมตร  

หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 
 (ง) การอยู่อาศัยที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๙  เมตร  หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 
 (จ) การอยู่อาศัยที่ไม่ใช่ห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
 (ฉ) การอยู่อาศัยที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดิน 
ข้อ ๑๗ ให้ผู้มีหน้าที่และอ านาจในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการ 

ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 
 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  15  พฤศจกิายน  พ.ศ.  ๒๕๖2 
พลเอก  อนุพงษ ์ เผ่าจนิดา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตผลเกษตรกรรม อย่างใดอย่างหน่ึง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การต้ม น่ึง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช ได้

(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช ได้

(๕) การเก็บรักษาหรือล าเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง ได้

     หรือคลังสินค้า

(๘) การเพาะเช้ือเห็ด กล้วยไม้ หรือถ่ัวงอก ได้ ได้ ได้

(๙) การร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม ได้ ได้

(๑๑) การฟักไข่โดยใช้ตู้อบ ได้

๔ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับสัตว์ซ่ึงมิใช่สัตว์น้ า อย่างใดอย่างหน่ึง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การฆ่าสัตว์ ได้

(๒) การถนอมเน้ือสัตว์โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือท าให้ ได้ ได้ ได้

     เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง

โรงงานจ าพวกท่ี

ประเภทหรือชนิดของโรงงานล าดับท่ี

โรงงานจ าพวกท่ี

ท่ีอยู่อาศัย

โรงงานจ าพวกท่ี

ท่ีดินประเภท 

โรงงานจ าพวกท่ี

ท่ีอยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

บัญชีท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนหัวดง จังหวัดอุตรดิตถ์

พ.ศ. ๒๕๖๒

ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก

พาณิชยกรรมและ

หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๓) การท าผลิตภัณฑ์อาหารส าเร็จรูปจากเน้ือสัตว์ มันสัตว์ หนังสัตว์ ได้

     หรือสารท่ีสกัดจากไขสัตว์หรือกระดูกสัตว์

(๖) การล้าง ช าแหละ แกะ ต้ม น่ึง ทอด หรือบดสัตว์ หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของสัตว์ ได้

(๗) การท าผลิตภัณฑ์จากไข่เพ่ือใช้ประกอบเป็นอาหาร เช่น ไข่เค็ม ไข่เย่ียวม้า ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     ไข่ผง ไข่เหลวเยือกแข็ง หรือไข่เหลวแช่เย็น

๘ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผัก พืช หรือผลไม้ อย่างใดอย่างหน่ึง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การท าอาหารหรือเคร่ืองด่ืมจากผัก พืช หรือผลไม้ และบรรจุในภาชนะ ได้ ได้ ได้ ได้

     ท่ีผนึกและอากาศเข้าไม่ได้

(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไม้โดยวิธีกวน ตากแห้ง ดอง หรือท าให้เยือกแข็ง ได้ ได้ ได้ ได้

     โดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง

๙ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อย่างใดอย่างหน่ึง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การสี ฝัด หรือขัดข้าว ได้ ได้ ได้

(๓) การป่นหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้ ได้

(๔) การผลิตอาหารส าเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๖) การปอกหัวพืชหรือท าหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่ง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

โรงงานจ าพวกท่ี

ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี

๒

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ท่ีดินประเภท 

พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย ท่ีอยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับอาหารจากแป้ง อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปน้ี

(๑) การท าขนมปังหรือขนมเค้ก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การท าขนมปังกรอบหรือขนมอบแห้ง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๓) การท าผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้น เม็ด หรือช้ิน ได้ ได้ ได้ ได้

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับชา กาแฟ โกโก้ ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน

อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การท าใบชาแห้งหรือใบชาผง ได้ ได้ ได้

(๒) การค่ัว บด หรือป่นกาแฟหรือการท ากาแฟผง ได้ ได้ ได้

(๓) การท าโกโก้ผงหรือขนมจากโกโก้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๔) การท าช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือขนมจากช็อกโกเลต ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๕) การท าเก๊กฮวยผง ขิงผง หรือเคร่ืองด่ืมชนิดผงจากพืชอ่ืน ๆ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๖) การท ามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไม้อัดเม็ด ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๗) การเช่ือมหรือแช่อ่ิมผลไม้หรือเปลือกผลไม้ หรือการเคลือบผลไม้หรือ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     เปลือกผลไม้ด้วยน้ าตาล

โรงงานจ าพวกท่ี

หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี

๓

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ท่ีดินประเภท 

พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย ท่ีอยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๘) การอบหรือค่ัวถ่ัวหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) หรือการเคลือบถ่ัวหรือเมล็ดผลไม้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     (Nuts) ด้วยน้ าตาล กาแฟ โกโก้ หรือช็อกโกเลต

(๑๐) การท าลูกกวาดหรือทอฟฟ่ี ได้ ได้ ได้ ได้

(๑๑) การท าไอศกรีม ได้ ได้ ได้ ได้

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเคร่ืองปรุงหรือเคร่ืองประกอบอาหาร

อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๖) การท าน้ ามันสลัด ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๗) การบดหรือป่นเคร่ืองเทศ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๘) การท าพริกป่น พริกไทยป่น หรือเคร่ืองแกง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการท าน้ าแข็ง หรือตัด ซอย บด หรือย่อยน้ าแข็ง ได้ ได้ ได้ ได้

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับน้ าด่ืม เคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ น้ าอัดลม 

หรือน้ าแร่ อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การท าน้ าด่ืม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การท าเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ ได้

(๔) การท าน้ าแร่ ได้ ได้ ได้ ได้

โรงงานจ าพวกท่ี

หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี

๔

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ท่ีดินประเภท 

พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย ท่ีอยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒๓ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภัณฑ์จากส่ิงทอซ่ึงมิใช่เคร่ืองนุ่งห่ม

อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี
(๑) การท าผลิตภัณฑ์จากส่ิงทอเป็นเคร่ืองใช้ในบ้าน ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การท าถุงหรือกระสอบซ่ึงมิใช่ถุงหรือกระสอบพลาสติก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๓) การท าผลิตภัณฑ์จากผ้าใบ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๔) การตบแต่งหรือเย็บปักถักร้อยส่ิงทอ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๒๔ โรงงานถักผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเคร่ืองนุ่งห่มด้วยด้ายหรือเส้นใย หรือฟอกย้อมสี ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

หรือแต่งส าเร็จผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเคร่ืองนุ่งห่มท่ีถักด้วยด้ายหรือเส้นใย

๒๕ โรงงานผลิตเส่ือหรือพรมด้วยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกให้เป็นปุยซ่ึงมิใช่เส่ือ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

หรือพรมท่ีท าด้วยยางหรือพลาสติกหรือพรมน้ ามัน

๒๖ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเชือก ตาข่าย แห หรืออวน อย่างใดอย่างหน่ึง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การผลิตเชือก ได้ ได้ ได้

(๒) การผลิต ประกอบ หรือซ่อมแซมตาข่าย แห หรืออวน และรวมถึงช้ินส่วน ได้ ได้ ได้

     หรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

หนาแน่นปานกลาง

โรงงานจ าพวกท่ี

หนาแน่นน้อย

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี

๕

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ท่ีดินประเภท 

พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย ท่ีอยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒๘ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเคร่ืองแต่งกายซ่ึงมิใช่รองเท้า อย่างใดอย่างหน่ึง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การตัดหรือเย็บเคร่ืองนุ่งห่ม เข็มขัด ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ เนกไท หูกระต่าย ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเท้าจากผ้า หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือวัสดุอ่ืน

(๒) การท าหมวก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๓๓ โรงงานผลิตรองเท้าหรือช้ินส่วนของรองเท้าซ่ึงมิได้ท าจากไม้ ยางอบแข็ง ได้ ได้ ได้ ได้

ยางอัดเข้ารูป หรือพลาสติกอัดเข้ารูป

๓๔ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับไม้ อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การเล่ือย ไส ซอย เซาะร่อง หรือการแปรรูปไม้ด้วยวิธีอ่ืนท่ีคล้ายคลึงกัน ได้

 (๒) การท าวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง บานประตู ได้

     หรือส่วนประกอบท่ีท าด้วยไม้ของอาคาร

๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเคร่ืองใช้จากไม้ไผ่ หวาย ฟาง อ้อ กก หรือผักตบชวา ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๓๖ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภัณฑ์จากไม้หรือไม้ก๊อก อย่างใดอย่างหน่ึง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การท าภาชนะบรรจุ เคร่ืองมือ หรือเคร่ืองใช้จากไม้ และรวมถึงช้ินส่วน ได้

     ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

(๒) การท ารองเท้า ช้ินส่วนของรองเท้า หรือหุ่นรองเท้าจากไม้ ได้

โรงงานจ าพวกท่ี

หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี

๖

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ท่ีดินประเภท 

พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย ท่ีอยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๓) การแกะสลักไม้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๔) การท ากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม้ ได้

(๕) การท าผลิตภัณฑ์จากไม้ก๊อก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
๓๗ โรงงานท าเคร่ืองเรือนหรือเคร่ืองตบแต่งภายในอาคารจากไม้ แก้ว ยาง ได้

หรืออโลหะอ่ืนซ่ึงมิใช่เคร่ืองเรือนหรือเคร่ืองตบแต่งภายในอาคารจากพลาสติกอัดเข้ารูป

และรวมถึงช้ินส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับ

(๑) การพิมพ์ การท าแฟ้มเก็บเอกสาร การเย็บเล่ม ท าปก หรือตบแต่งส่ิงพิมพ์ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การท าแม่พิมพ์โลหะ ได้

๕๗ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์

อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๓) การผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ได้

     เข้าด้วยกัน หรือการผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์อย่างใดอย่างหน่ึง

     หรือหลายอย่างเข้ากับวัสดุอ่ืน

๕๘ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ อย่างใดอย่างหน่ึง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การท าผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม ผลิตภัณฑ์ยิปซัม ได้

     หรือผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์

โรงงานจ าพวกท่ี

หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี

๗

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ท่ีดินประเภท 

พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย ท่ีอยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๖๑ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองมือหรือเคร่ืองใช้ท่ีท าด้วย ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

เหล็กหรือเหล็กกล้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเคร่ืองมือหรือ

เคร่ืองใช้ดังกล่าว

๖๒ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองเรือนหรือเคร่ืองตบแต่ง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

ภายในอาคารท่ีท าจากโลหะหรือโลหะเป็นส่วนใหญ่ และรวมถึงส่วนประกอบ

หรืออุปกรณ์ของเคร่ืองเรือนหรือเคร่ืองตบแต่งดังกล่าว

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภัณฑ์โลหะส าหรับใช้ในการก่อสร้างหรือติดต้ัง

อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๒) การท าส่วนประกอบส าหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร ได้ ได้

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภัณฑ์โลหะ อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปน้ี

(๑) การท าภาชนะบรรจุ ได้ ได้

(๑๒) การตัด พับ หรือม้วนโลหะ ได้

(๑๓) การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเช่ือมโลหะท่ัวไป ได้

๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองยนต์ เคร่ืองกังหัน ได้ ได้ ได้ ได้

และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเคร่ืองยนต์หรือเคร่ืองกังหันดังกล่าว

โรงงานจ าพวกท่ี

หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี

๘

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ท่ีดินประเภท 

พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย ท่ีอยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองรับวิทยุ เคร่ืองรับโทรทัศน์ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

เคร่ืองกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เคร่ืองเล่นแผ่นเสียง เคร่ืองบันทึกค าบอก

เคร่ืองบันทึกเสียงด้วยเทป เคร่ืองเล่นหรือเคร่ืองบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน์) 

แผ่นเสียง เทปแม่เหล็กท่ีได้บันทึกเสียงแล้ว เคร่ืองโทรศัพท์หรือโทรเลขชนิดมีสาย

หรือไม่มีสาย เคร่ืองส่งวิทยุ เคร่ืองส่งโทรทัศน์ เคร่ืองรับส่งสัญญาณหรือจับสัญญาณ

เคร่ืองเรดาร์ ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นตัวก่ึงน าหรือตัวก่ึงน าชนิดไวท่ีเก่ียวข้อง (Semi - 

Conductor or Related Sensitive Semi - Conductor Devices) คาปาซิเตอร์

หรือคอนเดนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงท่ีหรือเปล่ียนแปลงได้ (Fixed or Variable

Electronic Capacitors or Condensers) เคร่ืองหรือหลอดเรดิโอกราฟ 

เคร่ืองหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือเคร่ืองหรือหลอดเอกซเรย์ และรวมถึงการผลิต

อุปกรณ์หรือช้ินส่วนส าหรับใช้กับเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๗๘ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ

อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปล่ียนแปลงสภาพจักรยานยนต์ ได้ ได้ ได้ ได้

     จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ

(๒) การท าช้ินส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์ส าหรับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ ได้ ได้ ได้ ได้

     หรือจักรยานสองล้อ

โรงงานจ าพวกท่ี

หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี

๙

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ท่ีดินประเภท 

พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย ท่ีอยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมล้อเล่ือนท่ีขับเคล่ือนด้วยแรงคน ได้ ได้ ได้

หรือสัตว์ซ่ึงมิใช่จักรยาน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์

ดังกล่าว

๘๑ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ หรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์

หรือการแพทย์ อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การท า ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ท่ีใช้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     ในห้องทดลองหรืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการช่ัง ตวง วัด หรือบังคับควบคุม

๘๔ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณี

อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การท าเคร่ืองประดับโดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองค า ทองขาว เงิน นาก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     หรืออัญมณี

(๒) การท าเคร่ืองใช้ด้วยทองค า ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหล่ทอง หรือโลหะท่ีมีค่า ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

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

(๔) การเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอ่ืน ๆ ได้ ได้

(๕) การท าดวงตราหรือเหรียญตราของเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์หรือเหรียญอ่ืน ได้

โรงงานจ าพวกท่ี

หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี

๑๐

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ท่ีดินประเภท 

พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย ท่ีอยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเคร่ืองเล่น เคร่ืองมือ หรือเคร่ืองใช้ท่ีมิได้ระบุไว้

ในล าดับอ่ืน อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การท าเคร่ืองเล่น ได้ ได้ ได้

(๒) การท าเคร่ืองเขียนหรือเคร่ืองวาดภาพ ได้ ได้

(๓) การท าเคร่ืองเพชรหรือพลอยหรือเคร่ืองประดับส าหรับการแสดง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๔) การท าร่ม ไม้ถือขนนก ดอกไม้เทียม ซิป กระดุม ไม้กวาด แปรง ตะเกียง ได้ ได้ ได้ ได้

     โป๊ะตะเกียงหรือไฟฟ้า กล้องยาสูบหรือกล้องบุหร่ี ก้นกรองบุหร่ี หรือไฟแช็ก

(๕) การท าป้าย ตรา เคร่ืองหมาย ป้ายติดของ หรือเคร่ืองโฆษณาสินค้า ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     ตราโลหะหรือยาง แม่พิมพ์ลายฉลุ (Stencils)

(๖) การท าแหคลุมผม ช้องผม หรือผมปลอม ได้ ได้ ได้ ได้
๘๘ โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ยกเว้นท่ีติดต้ังบนหลังคา ได้

     ดาดฟ้า หรือส่วนหน่ึงส่วนใดบนอาคาร ซ่ึงบุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้

     โดยมีขนาดก าลังการผลิตติดต้ังสูงสุดรวมกันของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ไม่เกิน

     ๑,๐๐๐ กิโลวัตต์

๙๑ โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปน้ี

(๑) การบรรจุสินค้าท่ัวไป ได้ ได้ ได้

หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี

๑๑

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ท่ีดินประเภท 

พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย ท่ีอยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๙๒ โรงงานห้องเย็น ได้ ได้ ได้ ได้

๙๓ โรงงานซ่อมรองเท้าหรือเคร่ืองหนัง ได้ ได้ ได้ ได้

๙๔ โรงงานซ่อมเคร่ืองมือไฟฟ้าหรือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าส าหรับใช้ในบ้านหรือใช้ประจ าตัว ได้ ได้ ได้ ได้

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับยานท่ีขับเคล่ือนด้วยเคร่ืองยนต์ รถพ่วง

จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว

อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การซ่อมแซมยานท่ีขับเคล่ือนด้วยเคร่ืองยนต์หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว ได้ ได้ ได้

(๒) การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบ ได้ ได้ ได้

     ของยานดังกล่าว

(๓) การพ่นสีกันสนิมยานท่ีขับเคล่ือนด้วยเคร่ืองยนต์ ได้

(๔) การล้างหรืออัดฉีดยานท่ีขับเคล่ือนด้วยเคร่ืองยนต์ ได้ ได้ ได้ ได้

๙๖ โรงงานซ่อมนาฬิกา เคร่ืองวัดเวลา หรือเคร่ืองประดับท่ีท าด้วยเพชร พลอย ทองค า ได้ ได้ ได้ ได้

ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี

๙๗ โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ท่ีมิได้ระบุการซ่อมไว้ในล าดับใด ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

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

หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี

๑๒

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ท่ีดินประเภท 

พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย ท่ีอยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก

โรงงานจ าพวกท่ี



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการตบแต่งหรือเปล่ียนแปลงคุณลักษณะของ

ผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์โดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหน่ึง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การลงรักหรือการประดับตบแต่งด้วยแก้ว กระจก มุก ทอง หรืออัญมณี ได้ ได้ ได้ ได้

หมายเหตุ    ล าดับท่ี                   หมายถึง   ล าดับท่ีตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

                ได้                         หมายถึง   สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

                โรงงานจ าพวกท่ี         หมายถึง   จ าพวกโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

โรงงานจ าพวกท่ี

๑๓

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ท่ีดินประเภท 

พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย ท่ีอยู่อาศัย

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี

ชนบทและเกษตรกรรม
ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย







รายการประกอบแผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ าแนกประเภทท้ายกฎกระทรวง 
ให้ใช้บังคับผังเมอืงรวมชมุชนหวัดง  จงัหวัดอตุรดติถ์ 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 

การใช้ประโยชน์ที่ดนิให้เป็นไปตามแผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ าแนกประเภท
ท้ายกฎกระทรวง  ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๕  คือ 

๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๙  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเหลือง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  มีรายการดังต่อไปนี้ 

 ๑.๑ ด้านเหนือ จดถนนบ้านดา่น  -  ห้วยใต้  ฟากใต้  และเส้นตรงที่ลากต่อ
เป็นแนวเส้นเดียวกันกับถนนบ้านด่าน  -  ห้วยใต้  ฟากใต้  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับ 
เส้นขนานระยะ  ๑๒  เมตร  กับริมฝั่งคลองแม่พร่อง  ฝั่งตะวันตก   

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๑๒  เมตร  กับริมฝั่งคลองแม่พร่อง  ฝั่งตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากเหนือ  เส้นตั้งฉากกับถนนสาย  ก  ๑  

ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๔๓  บรรจบกับถนนสาย  ก  ๑  ไปทางทิศตะวันออก 
ตามแนวถนนสาย  ก  ๑  เป็นระยะ  ๑๐๐  เมตร  และเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ก  ๑   
  ด้านตะวันตก จดถนนหัวดง  -  นาตอง  -  ตีนศาล  ฟากตะวันออก 

 ๑.๒ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑๐๔๓  เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๔๓  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๔๓  บรรจบกับถนนดอนค่า  -  ต้นงั่ว  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข  ๑๐๔๓  เป็นระยะ  ๑๕๐  เมตร  และเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๔๓   

  ด้านตะวันออก จดศูนย์โอทอปบ้านหัวดง 
  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๔๓  ฟากเหนือ   
  ด้านตะวันตก จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๔๓  ฟากเหนือ  

ที่จุดซึ่งทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๔๓  บรรจบกับถนนดอนแก้ว  -  ต้นงั่ว 
 ๑.๓ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๔๓  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนดอนค่า  -  ต้นงั่ว  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๑๐๔๓  และห้วยแม่พูล  ฝั่งเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนดอนแก้ว  -  ต้นงั่ว  ฟากตะวันออก   
 ๑.๔ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ก  ๑ 
  ด้านตะวันออก จดถนนวัดผักราก  -  ห้วยใต้  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากเหนือ   



 
๒ 

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๑๒  เมตร  กับริมฝั่งคลองแม่พร่อง   
ฝั่งตะวันออก   

 ๑.๕ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑๐๔๓ 

  ด้านตะวันออก จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๔๓   
ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๔๓  บรรจบกับถนนดอนค่า  -  ต้นงั่ว   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๔๓  เป็นระยะ  ๔๕๐  เมตร   

  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๔๓  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดศูนย์โอทอปบ้านหัวดง   
 ๑.๖ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากใต้   
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากตะวันตก   
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ก  ๖  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๑๒  เมตร  กับริมฝั่งคลองแม่พร่อง   

ฝั่งตะวันออก   
 ๑.๗ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๔๓  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๑๐๔๓  และวัดดอนค่า   
  ด้านตะวันตก จดถนนดอนค่า  -  ต้นงั่ว  ฟากตะวันออก 
 ๑.๘ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากใต้   
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๔๓  ฟากตะวันตก   
  ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๔๓   

ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๔๓  บรรจบกับถนน  อต.  ถ.  ๖๔  -  ๐๐๑  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๔๓  เป็นระยะ  ๕๐  เมตร 

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑๐๔๓  เส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ก  ๒  และที่ท าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่พูล   

 ๑.๙ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ก  ๗  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๑๒  เมตร  กับริมฝั่งคลองแม่พร่อง   

ฝั่งตะวันตก 
  ดา้นใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๔๓  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๔๓  ฟากตะวันออก 



 
๓ 

๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๕  ที่ก าหนดไว้เป็นสีส้ม  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง  มีรายการดังต่อไปนี้ 

 ๒.๑ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๑๒  เมตร  กับริมฝั่งคลองแม่พร่อง   

ฝั่งตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ก  ๖  ฟากเหนือ   
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๑๐๔๓ 
 ๒.๒ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๔๓  ฟากใต้  และถนนสาย  ก  ๓  

ฟากใต้  และโรงเรียนชุมชนหัวดง 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๔  ฟากตะวันตก   
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากเหนือ   
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันออก 
 ๒.๓ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๔๓  ฟากใต้   
  ด้านตะวันออก จดส านักงานเทศบาลต าบลหัวดง 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากเหนือ 
 ๒.๔ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ก  ๖  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๑๒  เมตร  กับริมฝั่งคลองแม่พร่อง   

ฝั่งตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ก  ๗  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๔๓  ฟากตะวันออก 
 ๒.๕ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ก  ๕  ฟากใต้   
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๔๓  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากเหนือ  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พูล 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๔  ฟากตะวันออก 
๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๕  ที่ก าหนดไว้เป็นสีแดง  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก  มีรายการดังต่อไปนี้ 
 ๓.๑ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๑๐๔๓  และเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ก  ๑ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นตั้งฉากกับถนนสาย  ก  ๑  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก

ถนนสาย  ก  ๑  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๔๓  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนสาย  ก  ๑  
เป็นระยะ  ๑๐๐  เมตร 



 
๔ 

  ด้านใต้ จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากเหนือ  และทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑๐๔๓  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดถนนหัวดง  -  นาตอง  -  ตีนศาล  ฟากตะวันออก 
 ๓.๒ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๑๐๔๓   
  ด้านตะวันออก จดถนนหัวดง  -  นาตอง  -  ตีนศาล  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๔๓  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๔๓  ฟากเหนือ  

ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๔๓  บรรจบกับถนนหัวดง  -  นาตอง  -  ตีนศาล   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๔๓  เป็นระยะ  ๑๕๐  เมตร 

 ๓.๓ ดา้นเหนือ จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๑๐๔๓ 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ก  ๖  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๔๓  ฟากตะวันออก 
 ๓.๔ ด้านเหนือ จดวัดหัวดงสุวรรณเจดีย์ 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๔๓  ฟากตะวันตก  

และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่พูล   
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากเหนือ   
  ด้านตะวันตก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก   
 ๓.๕ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๔๓  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ก  ๕  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๔  ฟากตะวันออก 
๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๕  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังต่อไปนี้ 
 ๔.๑ ด้านเหนือ จดเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี  ป่าที่จะด าเนินการ

หมายเลข  ๕.๙  และเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ  ซึ่งเป็นเขตเทศบาลต าบลหัวดง 
  ด้านตะวันออก จดถนนหัวดง  -  นาตอง  -  ตีนศาล  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๑๐๔๓  เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๔๓  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๔๓  บรรจบกับถนนหัวดง  -  นาตอง  -  ตีนศาล  ไปทางทิศตะวันตก
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๔๓  เป็นระยะ  ๑๕๐  เมตร  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๔๓   



 
๕ 

ฟากเหนือ  เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๔๓  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑๐๔๓  บรรจบกับถนนดอนค่า  -  ต้นงั่ว  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑๐๔๓  เป็นระยะ  ๔๕๐  เมตร  ศูนย์โอทอปบ้านหัวดง  เส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร   
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๔๓  เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๔๓  
ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๔๓  บรรจบกับถนนดอนค่า  -  ต้นงั่ว   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๔๓  เป็นระยะ  ๑๕๐  เมตร   
เส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๔๓  และเส้นตั้งฉากกับ 
ทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข  ๑๐๔๓  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๔๓  บรรจบกับ
ถนนดอนแก้ว  -  ต้นงั่ว 

  ด้านตะวันตก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก  ซึ่งเป็นเขตเทศบาลต าบลหัวดง 
 ๔.๒ ด้านเหนือ จดเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ  ซึ่งเป็นเขตเทศบาลต าบลหัวดง 

  ด้านตะวันออก จดเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี  ป่าที่จะด าเนินการ
หมายเลข  ๕๙  และเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก  ซึ่งเป็นเขตเทศบาลต าบลหัวดง 

  ด้านใต้ จดเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี  ป่าที่จะด าเนินการ
หมายเลข  ๕๙  วัดผักราก  ถนนวัดผักราก  -  ห้วยใต้  ฟากตะวันออก  และเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร   
กับศูนย์กลางถนนสาย  ก  ๑ 

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๑๒  เมตร  กับริมฝั่งคลองแม่พร่อง   
ฝั่งตะวันออก  เส้นตรงที่ เชื่อมต่อเป็นแนวเส้นตรงเดียวกันกับถนนบ้านด่าน  -  ห้วยใต้  ฟากใต้   
ถนนบ้านด่าน  -  ห้วยใต้  ฟากเหนือ  และถนนหัวดง  -  นาตอง  -  ตีนศาล  ฟากตะวันออก 

 ๔.๓ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑๐๔๓  วัดดอนแก้ว  และห้วยแม่พูล  ฝั่งใต้   

  ด้านตะวันออก จดห้วยแม่พูล  ฝั่งตะวันตก 
  ด้านใต้ จดทางหลวงชนบท  อต.  ๔๐๕๐  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก  ซึ่งเป็นเขตเทศบาลต าบลหัวดง 

 ๔.๔ ด้านเหนือ จดวัดผักราก  และเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี   
ป่าที่จะด าเนินการหมายเลข  ๕๙ 

  ด้านตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก  ซึ่งเป็นเขตเทศบาลต าบลหัวดง 
  ด้านใต้ จดเขตผังเมืองรวมด้านใต้  ซึ่งเป็นเขตเทศบาลต าบลหัวดง 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๑๒  เมตร  กับริมฝั่งคลองแม่พร่อง   
ฝั่งตะวันออก  ถนนสาย  ก  ๖  ฟากใต้  และถนนสาย  ก  ๑  ฟากตะวันออก 

 ๔.๕ ด้านเหนือ จดทางหลวงชนบท  อต.  ๔๐๕๐  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดห้วยแม่พูล  ฝั่งตะวันตก 
  ด้านใต้ จดเขตผังเมืองรวมด้านใต้  ซึ่งเป็นเขตเทศบาลต าบลหัวดง 
  ด้านตะวันตก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก  ซึ่งเป็นเขตเทศบาลต าบลหัวดง   



 
๖ 

๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๔  ที่ก าหนดไว้เป็นสีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว  
ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังต่อไปนี้ 

 ๕.๑ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑๐๔๓  และห้วยแม่พูล  ฝั่งใต้ 

  ด้านตะวันออก จดถนนดอนค่า  -  ต้นงั่ว  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๑๐๔๓ 
  ด้านตะวันตก จดถนนดอนแก้ว  -  ต้นงั่ว  ฟากตะวันออก 
 ๕.๒ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๔๓  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนดอนแก้ว  -  ต้นงั่ว  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดวัดดอนแก้ว  และเส้นขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนย์กลาง

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๔๓ 
  ด้านตะวันตก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก  ซึ่งเป็นเขตเทศบาลต าบลหัวดง 

 ๕.๓ ด้านเหนือ จดวัดดอนค่า  และเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลาง
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๔๓ 

  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดทางหลวงชนบท  อต.  ๔๐๕๐  ฟากเหนือ  ห้วยแม่พูล  

ฝั่งตะวันออก  และเส้นขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๔๓ 
  ด้านตะวันตก จดถนนดอนค่า  -  ต้นงั่ว  ฟากตะวันออก 
 ๕.๔ ด้านเหนือ จดทางหลวงชนบท  อต.  ๔๐๕๐  ฟากใต้  ถนนสาย  ก  ๒  ฟากใต้  

ฌาปนสถานวัดปทุมคงคา  วัดปทุมคงคา  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พูล  และเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  
กับศูนย์กลางถนนสาย  ก  ๒ 

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑๐๔๓  เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๔๓  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๔๓  บรรจบกับถนน  อต.  ถ.  -  ๐๐๑  ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑๐๔๓  เป็นระยะ  ๕๐  เมตร  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๔๓  ฟากตะวันตกและฟากใต้
และคลองแม่พร่อง  ฝั่งตะวันตก 

  ด้านใต้ จดห้วยแม่พูล  ฝั่งเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดห้วยแม่พูล  ฝั่งตะวันออก 
๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๔  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทท่ีโล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  มีรายการดังต่อไปนี้ 
 ๖.๑ ที่ดินริมฝั่งคลองแม่พร่อง  ในบริเวณแนวขนานระยะ  ๑๒  เมตร  กับริมฝั่งคลองแม่พร่อง 

ฝั่งเหนือและฝั่งใต้  เริ่มต้นจากเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ  ซึ่งเป็นเขตเทศบาลต าบลหัวดงไปทางทิศใต้  
และทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวคลองแม่พร่อง  จนบรรจบกับถนนสาย  ก  ๑  ฟากเหนือ 



 
๗ 

 ๖.๒ ที่ดินริมฝั่งคลองแม่พร่อง  ในบริเวณแนวขนานระยะ  ๑๒  เมตร  กับริมฝั่งคลองแม่พร่อง
ฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก  เริ่มต้นจากถนนสาย  ก  ๑  ฟากใต้  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศใต้
ตามแนวคลองแม่พร่อง  จนบรรจบกับถนนสาย  ก  ๖  ฟากเหนือ 

 ๖.๓ ที่ดินริมฝั่งคลองแม่พร่อง  ในบริเวณแนวขนานระยะ  ๑๒  เมตร  กับริมฝั่งคลองแม่พร่อง 
ฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก  เริ่มต้นจากถนนสาย  ก  ๖  ฟากใต้  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 
และทิศใต้ตามแนวคลองพร่อง  จนบรรจบกับถนนสาย  ก  ๗  ฟากเหนือ 

 ๖.๔ ที่ดินริมฝั่งคลองแม่พร่อง  ในบริเวณแนวขนานระยะ  ๑๒  เมตร  กับริมฝั่งคลองแม่พร่อง 
ฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก  เริ่มต้นจากถนนสาย  ก  ๗  ฟากใต้  ไปทางทิศใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้
ตามแนวคลองแม่พร่อง  จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๔๓  ฟากเหนือ 

๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๔  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว  
ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้  มีรายการดังต่อไปนี้ 

 ๗.๑ ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี  ป่าที่จะด าเนินการหมายเลข  ๕๙ 
 ๗.๒ ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี  ป่าที่จะด าเนินการหมายเลข  ๕๙ 
 ๗.๓ ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี  ป่าที่จะด าเนินการหมายเลข  ๕๙ 
 ๗.๔ ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี  ป่าที่จะด าเนินการหมายเลข  ๕๙ 
๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก  ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  

คือ  โรงเรียนชุมชนหัวดง 
๙. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๖  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน  ให้เป็นที่ดิน 
ประเภทสถาบันศาสนา  มีรายการดังต่อไปนี้ 
 ๙.๑ วัดผักราก 
 ๙.๒ วัดหัวดงสุวรรณเจดีย์ 
 ๙.๓ วัดดอนแก้ว 
 ๙.๔ วัดดอนค่า 
 ๙.๕ ฌาปณสถานวัดปทุมคงคา 
 ๙.๖ วัดปทุมคงคา 

๑๐. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑  ถึงหมายเลข  ๑๐.๖  ที่ก าหนดไว้เป็นสีน้ าเงิน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  มีรายการดังต่อไปนี้ 

 ๑๐.๑ ศูนย์โอทอปบ้านหัวดง 
 ๑๐.๒ ส านักงานเทศบาลต าบลหัวดง 
 ๑๐.๓ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่พูล 
 ๑๐.๔ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พูล 
 ๑๐.๕ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พูล 
 ๑๐.๖ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบลหัวดง 





รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวง 
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนหัวดง  จังหวัดอุตรดิตถ ์

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 

ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง  แบ่งเป็น  ๑  ขนาด  คือ   
ถนนแบบ  ก  ขนาดเขตทาง  ๑๒.๐๐  เมตร  จํานวน  ๗  สาย  ดังนี้ 
ถนนสาย  ก  ๑  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ทางหลวงชนบท  อต.  ๑๐๑๔  เร่ิมต้นจาก 

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๔๓  ไปทางทิศตะวันออก  ทิศใต้  และทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม   
ระยะประมาณ  ๒,๒๖๐  เมตร  จนบรรจบกับเขตผังเมืองรวมด้านทิศตะวันออก 

ถนนสาย  ก  ๒  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ทางหลวงชนบท  อต.  ๔๐๕๐  
และถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่  เร่ิมต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๔๓  ที่บริเวณห่างจาก
ถนนตลาดสด  -  เทศบาล  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๔๓  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๔๓  ระยะประมาณ  ๒๔๐  เมตร  ไปทางทิศใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้  
ระยะประมาณ  ๘๙๐  เมตร  บรรจบกับทางหลวงชนบท  อต.  ๔๐๕๐  ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ  
(ถนนสาย  ก  ๔)  บรรจบกับทางหลวงชนบท  อต.  ๔๐๕๐  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงชนบท  
อต.  ๔๐๕๐  ระยะประมาณ  ๗๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิมจนบรรจบกับ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๔๓   

ถนนสาย  ก  ๓  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนตลาดสด  -  เทศบาล  เร่ิมต้นจาก 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๔๓  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิมจนบรรจบกับ 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๔๓ 

ถนนสาย  ก  ๔  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  เร่ิมต้นจากถนนตลาดสด  -  เทศบาล  
(ถนนสาย  ก  ๓)  ที่บริเวณห่างจากถนนตลาดสด  -  เทศบาล  (ถนนสาย  ก  ๓)  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑๐๔๓  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนตลาดสด  -  เทศบาล  (ถนนสาย  ก  ๓)  
ระยะประมาณ  ๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๒๔๐  เมตร  
บรรจบกับถนนสาย  ก  ๕  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๑๕๐  เมตร  
จนบรรจบกับทางหลวงชนบท  อต.  ๔๐๕๐ 



 
๒ 

ถนนสาย  ก  ๕  เป็นถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่  เร่ิมต้นจากถนนไม่ปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๔)  
ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๔)  บรรจบกับถนนตลาดสด  -  เทศบาล  (ถนนสาย  ก  ๓)  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๔)  ระยะประมาณ  ๒๔๐  เมตร  
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๒๔๐  เมตร  จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๔๓   
ที่บริเวณห่างจากถนนตลาดสด  -  เทศบาล  (ถนนสาย  ก  ๓)  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๔๓  
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๔๓  ระยะประมาณ  ๒๖๐  เมตร 
 ถนนสาย  ก  ๖  เป็นถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่  เร่ิมต้นจากทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑๐๔๓  ที่บริเวณถนนสาย  ก  ๕  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๔๓  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๒๘๐  เมตร  จนบรรจบกับทางหลวงชนบท  อต.  ๑๐๑๔  
(ถนนสาย  ก  ๑)  ที่บริเวณห่างจากทางหลวงชนบท  อต.  ๑๐๑๔  (ถนนสาย  ก  ๑)  บรรจบกับ 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๔๓  ไปทางทิศตะวันออก  และทิศใต้ตามแนวทางหลวงชนบท  อต.  ๑๐๑๔  
(ถนนสาย  ก  ๑)  ระยะประมาณ  ๘๗๐  เมตร 

ถนนสาย  ก  ๗  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  เร่ิมต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๔๓   
ที่บริเวณห่างจากถนนตลาดสด  -  เทศบาล  (ถนนสาย  ก  ๓)  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๔๓  
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๔๓  ระยะประมาณ  ๖๖๐  เมตร  
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิมจนบรรจบกับทางหลวงชนบท  
อต.  ๑๐๑๔  (ถนนสาย  ก  ๑) 



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่สมควรก าหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  
ในท้องที่ต าบลแม่พูล  อ าเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา  และการด ารงรักษาเมือง
และบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง   
การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะและสภาพแวดล้อม  ทั้งนี้  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง   
และโดยที่มาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  บัญญัติว่า  การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระท าโดย
กฎกระทรวง  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒


	ชุมชนวัดโบสถ์ 

