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กฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
พ.ศ. ๒๕๕๕
อาศัย อํานาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญ ญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และ
มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ ง แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารผั ง เมื อ ง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ อัน เป็นกฎหมายที่มีบทบัญ ญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔
มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บงั คับได้มีกําหนดห้าปี
ข้อ ๒ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ในท้องที่ตําบลฝายหลวง ตําบลศรีพนมมาศ และตําบลชัยจุมพล
อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๓ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนา และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อมในบริเวณแนวเขต
ตามข้อ ๒ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ข้อ ๔ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้ มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน
โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับและสอดคล้องกับการขยายตัว
ของชุมชนในอนาคต รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมีสาระสําคัญดังต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนเมืองให้เป็นศูนย์กลางการบริหาร การปกครอง การค้า และ
การบริการของอําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
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(๒) ส่งเสริมและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม ให้สอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชน
และระบบเศรษฐกิจ
(๓) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญด้านประวัติศาสตร์
(๔) ส่ ง เสริ ม และอนุ รั ก ษ์ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและสภาพแวดล้ อ มที่ มี คุ ณ ค่ า ทางศิ ล ปกรรม
สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ให้เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด
(๕) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการขั้นพื้นฐานทางสังคม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ให้เพียงพอและได้มาตรฐาน
(๖) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง และรายการประกอบแผนผัง
ท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๖ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท
ท้ายกฎกระทรวงนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๒๑ ที่กําหนดไว้เป็นสีเหลือง ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒.๑ ถึงหมายเลข ๒.๘ ที่กําหนดไว้เป็นสีส้ม ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง
(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึงหมายเลข ๓.๗ ที่กําหนดไว้เป็นสีแดง ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔.๑ ถึงหมายเลข ๔.๖ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ และหมายเลข ๕.๒ ที่กําหนดไว้เป็นสีขาวมีกรอบและเส้นทแยง
สีเขียว ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๖.๑ ถึงหมายเลข ๖.๑๙ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๗.๑ ถึงหมายเลข ๗.๙ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันการศึกษา
(๘) ที่ดิ น ในบริเ วณหมายเลข ๘.๑ และหมายเลข ๘.๒ ที่ กํา หนดไว้ เป็ น สี น้ํา ตาลอ่ อ น
ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๙.๑ ถึงหมายเลข ๙.๑๔ ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันศาสนา
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(๑๐) ที่ดิน ในบริ เวณหมายเลข ๑๐.๑ ถึง หมายเลข ๑๐.๑๓ ที่ กํา หนดไว้ เป็ น สี น้ํา เงิ น
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ข้อ ๗ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย สถาบันราชการ
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้
ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้น แต่โรงงานตามประเภท ชนิด และ
จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติ เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เว้นแต่
เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซ สําหรับก๊าซปิโ ตรเลีย มเหลว
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ ร้านจําหน่ายก๊าซ
สถานที่ใช้ก๊าซ และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ
(๔) เลี้ ย งม้ า โค กระบื อ สุ ก ร แพะ แกะ ห่ า น เป็ ด ไก่ งู จระเข้ หรื อ สั ต ว์ ป่ า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๖) กําจัดมูลฝอย
(๗) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งคลองงิ้ว คลองน้อย ห้วยปู่เจ้า หรือแหล่งน้ําสาธารณะ ให้มีที่ว่าง
ตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของคลองงิ้ว คลองน้อย ห้วยปู่เจ้า หรือแหล่งน้ําสาธารณะ
ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๘ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย หนาแน่นปานกลาง ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อการอยู่อาศัย
สถาบัน ราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณู ปการเป็น ส่ว นใหญ่ สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิ น
เพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้น แต่โรงงานตามประเภท ชนิด และ
จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติ เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เว้นแต่
เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
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(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซ สําหรับก๊าซปิโ ตรเลีย มเหลว
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ ร้านจําหน่ายก๊าซ
สถานที่ใช้ก๊าซ และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ
(๔) เลี้ ย งม้ า โค กระบื อ สุ ก ร แพะ แกะ ห่ า น เป็ ด ไก่ งู จระเข้ หรื อ สั ต ว์ ป่ า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๖) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๗) กําจัดมูลฝอย
(๘) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ประโยชน์ ที่ดิน ริ มฝั่งคลองขั ว ก้อม คลองน้อ ย ห้ ว ยปู่เ จ้า หรือแหล่งน้ํ าสาธารณะ
ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของคลองขัวก้อม คลองน้อย ห้วยปู่เจ้า หรือแหล่งน้ําสาธารณะ
ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๙ ที่ ดิ น ประเภทพาณิ ช ยกรรมและที่ อ ยู่ อ าศั ย หนาแน่ น มาก ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
เพื่อพาณิชยกรรม การอยู่อาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้น แต่โรงงานตามประเภท ชนิด และ
จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติ เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เว้นแต่
เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซ สําหรับก๊าซปิโ ตรเลีย มเหลว
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ ร้านจําหน่ายก๊าซ
สถานที่ใช้ก๊าซ และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ
(๔) เลี้ ย งม้ า โค กระบื อ สุ ก ร แพะ แกะ ห่ า น เป็ ด ไก่ งู จระเข้ หรื อ สั ต ว์ ป่ า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๖) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๗) กําจัดมูลฝอย
(๘) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๑๖ ก

หน้า ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕

การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ริ ม ฝั่ ง คลองน้ อ ย ห้ ว ยปู่ เ จ้ า หรื อ แหล่ ง น้ํ า สาธารณะ ให้ มี ที่ ว่ า ง
ตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของคลองน้อย ห้วยปู่เจ้า หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า
๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ข้ อ ๑๐ ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม
หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม สถาบัน ราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่ว นใหญ่
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้น แต่โรงงานตามประเภท ชนิด และ
จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติ เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เว้นแต่
เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซ สําหรับก๊าซปิโ ตรเลีย มเหลว
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ ร้านจําหน่ายก๊าซ
สถานที่ใช้ก๊าซ และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ
(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๖) จัดสรรที่ดิน เพื่อประกอบพาณิช ยกรรม เว้น แต่เป็น ส่ว นหนึ่ง ของการจัดสรรที่ดิน เพื่ อ
การอยู่อาศัย และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่โครงการทั้งหมด
(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว เว้นแต่
เป็น การดําเนินการในโครงการจัดสรรที่ดิน เพื่อการอยู่อาศั ย และมีพื้น ที่ไม่เกิ น ร้อยละห้าของพื้น ที่
โครงการทั้งหมด
(๙) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด อาคารชุด หรือหอพัก
ในกรณีที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรมตาม (๖) และ
เพื่ อ การอยู่ อ าศั ย หรื อ ประกอบพาณิ ช ยกรรมประเภทห้ อ งแถว ตึ ก แถว หรื อ บ้ า นแถวตาม (๘)
ดําเนินการในโครงการจัดสรรที่ดินเดียวกัน ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้อยละห้า
ของพื้นที่โครงการทั้งหมด
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งคลองแม่พร่อง คลองงิ้ว ห้วยปู่เจ้า หรือแหล่งน้ําสาธารณะ ให้มีที่ว่าง
ตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของคลองแม่พร่อง คลองงิ้ว ห้วยปู่เจ้า หรือแหล่งน้ําสาธารณะ
ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
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ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา การสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ และการอนุ รักษ์แ ละส่ง เสริ มคุณ ภาพสิ่ง แวดล้ อมเป็ น ส่ว นใหญ่ สํา หรับการใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติ เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เว้นแต่
เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซ สําหรับก๊าซปิโ ตรเลีย มเหลว
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ ร้านจําหน่ายก๊าซ
สถานที่ใช้ก๊าซ และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ
(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๙) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(๑๐) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด อาคารชุด หรือหอพัก
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแหล่งน้ําสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติ
ของแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้น แต่เป็น การก่อ สร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรื อ
การสาธารณูปโภค
ข้อ ๑๒ ที่ดิน ประเภทที่โล่งเพื่อนัน ทนาการและการรักษาคุณ ภาพสิ่ง แวดล้อม เฉพาะที่ดิน
ซึ่งเป็นของรัฐ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดิ น เพื่ อนั น ทนาการหรื อเกี่ ย วข้ องกั บ นั น ทนาการ การรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้ อ ม การอยู่ อ าศั ย
เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) เลี้ ย งม้ า โค กระบื อ สุ ก ร แพะ แกะ ห่ า น เป็ ด ไก่ งู จระเข้ หรื อ สั ต ว์ ป่ า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๒) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
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(๓) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๔) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(๕) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด อาคารชุด หรือหอพัก
การใช้ ประโยชน์ที่ ดิน ริม ฝั่ง คลองแม่พ ร่อ ง คลองขั ว ก้ อม และคลองนาทะเล ให้ มีที่ ว่า ง
ตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของคลองแม่พร่อง คลองขัวก้อม และคลองนาทะเลไม่น้อยกว่า
๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณคดี หรือสาธารณประโยชน์
เท่านั้น
ข้อ ๑๕ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเกี่ยวข้องกับการศาสนา
การศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ข้อ ๑๖ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการของรัฐ กิจการเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ข้อ ๑๗ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวง
ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ที่ดิน ในบริเวณแนวถนนสาย ข ๖ ถนนสาย ข ๘ และถนนสาย ข ๑๐ ห้ามใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น นอกจากกิจการตามที่กําหนดดังต่อไปนี้
(ก) การสร้างถนนหรือที่เกี่ยวข้องกับถนน และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
(ข) การสร้างรั้วหรือกําแพง
(ค) เกษตรกรรมหรือเกี่ย วข้องกับเกษตรกรรมที่มีค วามสูงของอาคารไม่เกิน ๙ เมตร
หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่
(๒) ที่ดิน ในบริเวณแนวถนนสาย ก ถนนสาย ข ๑ ถนนสาย ข ๒ ถนนสาย ข ๓
ถนนสาย ข ๔ ถนนสาย ข ๕ ถนนสาย ข ๗ ถนนสาย ข ๙ ถนนสาย ข ๑๑ ถนนสาย ข ๑๒
ถนนสาย ค ถนนสาย ง และถนนสาย จ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น นอกจากกิจการตามที่กําหนด
ดังต่อไปนี้
(ก) การสร้างถนนหรือที่เกี่ยวข้องกับถนน และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
(ข) การสร้างรั้วหรือกําแพง
(ค) เกษตรกรรมหรือเกี่ย วข้องกับเกษตรกรรมที่มีค วามสูงของอาคารไม่เกิน ๙ เมตร
หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่
(ง) การอยู่อาศัยที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน ๙ เมตร หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๑๖ ก

หน้า ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕

(จ) การอยู่อาศัยที่ไม่ใช่ห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(ฉ) การอยู่อาศัยที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดิน
ข้อ ๑๘ ให้ผู้ มีอํ านาจหน้า ที่ใ นการควบคุม การก่อ สร้ างอาคารหรื อการประกอบกิจ การใน
เขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
ยงยุทธ วิชัยดิษฐ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

บัญชีท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
พ.ศ. ๒๕๕๕

ที่ดินประเภท
ลําดับที่

๒

๔

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การต้ม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช
(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช
(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง หรือคลังสินค้า
(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กล้วยไม้ หรือถั่วงอก
(๙) การร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม
(๑๑) การฟักไข่โดยใช้ตู้อบ
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ซึ่งมิใช่สัตว์น้ํา อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การฆ่าสัตว์
(๒) การถนอมเนื้อสัตว์โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลัน
หรือเหือดแห้ง
(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ มันสัตว์ หนังสัตว์ หรือสารที่สกัดจากไขสัตว์
หรือกระดูกสัตว์
(๖) การล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์
(๗) การทําผลิตภัณฑ์จากไข่เพื่อใช้ประกอบเป็นอาหาร เช่น ไข่เค็ม ไข่เยี่ยวม้า ไข่ผง
ไข่เหลวเยือกแข็ง หรือไข่เหลวแช่เย็น

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ชนบทและ
เกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้
ได้
ได้

ได้
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๒
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ํา อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๒) การถนอมสัตว์น้ําโดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลัน
หรือเหือดแห้ง
(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากสัตว์น้ํา หนัง หรือไขมันสัตว์น้ํา
(๕) การล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์น้ํา
๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม้ และบรรจุในภาชนะที่ผนึก
และอากาศเข้าไม่ได้
(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไม้โดยวิธีกวน ตากแห้ง ดอง หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลัน
หรือเหือดแห้ง
๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การสี ฝัด หรือขัดข้าว
(๓) การป่นหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช
(๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช
(๖) การปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่ง
๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้ง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําขนมปังหรือขนมเค้ก
(๒) การทําขนมปังกรอบหรือขนมอบแห้ง
(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้น เม็ด หรือชิ้น
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โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ชนบทและ
เกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได้

ได้

๖

ได้
ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
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ได้
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๓
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากอ้อย บีช หญ้าหวาน หรือพืชอื่น
ที่ให้ความหวาน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําน้ําเชื่อม
(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของต้นมะพร้าว ต้นตาลโตนด หรือพืชอื่น ๆ ซึ่งมิใช่อ้อย
๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก้ ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําใบชาแห้งหรือใบชาผง
(๒) การคั่ว บด หรือป่นกาแฟหรือการทํากาแฟผง
(๓) การทําโกโก้ผงหรือขนมจากโกโก้
(๔) การทําช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือขนมจากช็อกโกเลต
(๕) การทําเก๊กฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ
(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไม้อัดเม็ด
(๗) การเชื่อมหรือแช่อิ่มผลไม้หรือเปลือกผลไม้ หรือการเคลือบผลไม้หรือเปลือกผลไม้ด้วยน้ําตาล
(๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) หรือการเคลือบถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts)
ด้วยน้ําตาล กาแฟ โกโก้ หรือช็อกโกเลต
(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟี่
(๑๑) การทําไอศกรีม
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๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่
๑
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ชนบทและ
เกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
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๔
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๖) การทําน้ํามันสลัด
(๗) การบดหรือป่นเครื่องเทศ
(๘) การทําพริกป่น พริกไทยป่น หรือเครื่องแกง
๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด หรือย่อยน้ําแข็ง
๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ น้ําอัดลม หรือน้ําแร่
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําน้ําดื่ม
(๒) การทําเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
(๔) การทําน้ําแร่
๒๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาสูบ ยาอัด ยาเส้น ยาเคี้ยว หรือยานัตถุ์ อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การอบใบยาสูบให้แห้งหรือการรูดก้านใบยาสูบ
(๓) การทํายาอัด ยาเส้น ยาเส้นปรุง หรือยาเคี้ยว
(๔) การทํายานัตถุ์
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๕
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๒๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอซึ่งมิใช่เครื่องนุ่งห่ม อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอเป็นเครื่องใช้ในบ้าน
(๒) การทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใช่ถุงหรือกระสอบพลาสติก
(๓) การทําผลิตภัณฑ์จากผ้าใบ
(๔) การตบแต่งหรือเย็บปักถักร้อยสิ่งทอ
๒๔ โรงงานถักผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มด้วยด้ายหรือเส้นใย หรือฟอกย้อมสีหรือแต่งสําเร็จผ้า
ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มที่ถักด้วยด้ายหรือเส้นใย
๒๕ โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมด้วยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกให้เป็นปุยซึ่งมิใช่เสื่อหรือพรม
ที่ทําด้วยยางหรือพลาสติกหรือพรมน้ํามัน
๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาข่าย แห หรืออวน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การผลิตเชือก
(๒) การผลิต ประกอบ หรือซ่อมแซมตาข่าย แห หรืออวน และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์
ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายซึ่งมิใช่รองเท้า อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การตัดหรือเย็บเครื่องนุ่งห่ม เข็มขัด ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ เนกไท หูกระต่าย ปลอกแขน ถุงมือ
ถุงเท้าจากผ้า หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือวัสดุอื่น
(๒) การทําหมวก
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๓๓ โรงงานผลิตรองเท้าหรือชิ้นส่วนของรองเท้าซึ่งมิได้ทําจากไม้ ยางอบแข็ง ยางอัดเข้ารูป
หรือพลาสติกอัดเข้ารูป
๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะร่อง หรือการแปรรูปไม้ด้วยวิธีอื่นที่คล้ายคลึงกัน
(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง บานประตู หรือส่วนประกอบ
ที่ทําด้วยไม้ของอาคาร
๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใช้จากไม้ไผ่ หวาย ฟาง อ้อ กก หรือผักตบชวา
๓๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากไม้หรือไม้ก๊อก อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใช้จากไม้ และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
(๒) การทํารองเท้า ชิ้นส่วนของรองเท้า หรือหุ่นรองเท้าจากไม้
(๓) การแกะสลักไม้
(๔) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม้
(๕) การทําผลิตภัณฑ์จากไม้ก๊อก
๓๗ โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ แก้ว ยาง หรืออโลหะอื่น
ซึ่งมิใช่เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากพลาสติกอัดเข้ารูป และรวมถึง
ชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
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๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
(๑) การพิมพ์ การทําแฟ้มเก็บเอกสาร การเย็บเล่ม ทําปก หรือตบแต่งสิ่งพิมพ์
(๒) การทําแม่พิมพ์โลหะ
๕๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทํายางแผ่นในขั้นต้นจากน้ํายางธรรมชาติซึ่งมิใช่การทําในสวนยางหรือป่า
(๒) การหั่น ผสม รีดให้เป็นแผ่น หรือตัดแผ่นยางธรรมชาติซึ่งมิใช่การทําในสวนยางหรือป่า
๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปั้นดินเผา หรือเครื่องดินเผา
และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกล่าว
๕๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๓) การผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเข้าด้วยกัน
หรือการผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเข้ากับวัสดุอื่น
๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม ผลิตภัณฑ์ยิปซัม หรือผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์
๖๑ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใช้ที่ทําด้วยเหล็ก
หรือเหล็กกล้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ดังกล่าว
๖๒ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคาร
ที่ทําจากโลหะหรือโลหะเป็นส่วนใหญ่ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องเรือน
หรือเครื่องตบแต่งดังกล่าว
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๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะสําหรับใช้ในการก่อสร้างหรือติดตั้ง
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๒) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร
๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําภาชนะบรรจุ
(๑๒) การตัด พับ หรือม้วนโลหะ
(๑๓) การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป
๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องกังหัน และรวมถึงส่วนประกอบ
หรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์หรือเครื่องกังหันดังกล่าว
๖๙ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องคํานวณ เครื่องทําบัญชี เครื่องจักรสําหรับ
ระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับใช้ในการคํานวณชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาล้อก
หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์สําหรับปฏิบัติกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันหรืออุปกรณ์ (Digital or Analog
Computers or Associated Electronic Data Processing Equipment or Accessories)
เครื่องรวมราคาของขาย (Cash Registers) เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องชั่งซึ่งมิใช่เครื่องชั่งที่ใช้ใน
ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใช่เครื่องอัดสําเนาด้วยการถ่ายภาพ และรวมถึง
ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
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๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศหรือก๊าซ
เครื่องเป่าลม เครื่องปรับหรือถ่ายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตู้เย็นหรือเครื่องประกอบตู้เย็น
เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ เครื่องล้าง ซัก ซักแห้ง หรือรีดผ้า เครื่องเย็บ เครื่องส่งกําลังกล
เครื่องยก ปั้นจั่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ รถพ่วงสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรม
รถยกซ้อนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรมหรือสําหรับใช้ในบ้าน
แต่ผลิตภัณฑ์นั้นต้องไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในลําดับที่ ๗๐
เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์ไฟฟ้า เครื่องกําเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงแรงไฟฟ้า เครื่องสับหรือบังคับ
ไฟฟ้า เครื่องใช้สําหรับแผงไฟฟ้า เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟ้า เครื่องส่งหรือจําหน่ายไฟฟ้า
เครื่องสําหรับใช้บังคับไฟฟ้า หรือเครื่องเชื่อมไฟฟ้า
๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องกระจายเสียง
หรือบันทึกเสียง เครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องบันทึกคําบอก เครื่องบันทึกเสียงด้วยเทป เครื่องเล่น
หรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน์) แผ่นเสียง เทปแม่เหล็กที่ได้บันทึกเสียงแล้ว เครื่องโทรศัพท์
หรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไม่มีสาย เครื่องส่งวิทยุ เครื่องส่งโทรทัศน์ เครื่องรับส่งสัญญาณ
หรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร์ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวข้อง
(Semi - Conductor or Related Sensitive Semi - Conductor Devices) คาปาซิเตอร์
หรือคอนเดนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได้ (Fixed or Variable Electronic
Capacitors or Condensers) เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป
หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย์ และรวมถึงการผลิตอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนสําหรับใช้กับ
เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
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๓
ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

๑๐
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๗๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การต่อ ซ่อมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอู่ต่อเรือนอกจากเรือยาง
(๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษสําหรับเรือหรือเครื่องยนต์เรือ
๗๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ
หรือจักรยานสองล้อ
(๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สําหรับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ
๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมล้อเลื่อนที่ขับเคลื่อนด้วยแรงคนหรือสัตว์
ซึ่งมิใช่จักรยาน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
๘๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องทดลอง
หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการชั่ง ตวง วัด หรือบังคับควบคุม
๘๓ โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือชิ้นส่วนของนาฬิกาหรือเครื่องวัดเวลา

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได้

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ชนบทและ
เกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

๑๑
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณี
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําเครื่องประดับโดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี
(๒) การทําเครื่องใช้ด้วยทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหล่ทอง หรือโลหะที่มีค่า
(๓) การตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี
(๔) การเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอื่น ๆ
(๕) การทําดวงตราหรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือเหรียญอื่น
๘๕ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของเครื่องดนตรีดังกล่าว
๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเล่น เครื่องมือ หรือเครื่องใช้ที่มิได้ระบุไว้ในลําดับอื่น
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําเครื่องเล่น
(๒) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ
(๓) การทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง
(๔) การทําร่ม ไม้ถือขนนก ดอกไม้เทียม ซิป กระดุม ไม้กวาด แปรง ตะเกียง โป๊ะตะเกียง
หรือไฟฟ้า กล้องสูบยาหรือกล้องบุหรี่ ก้นกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก
(๕) การทําป้าย ตรา เครื่องหมาย ป้ายติดของ หรือเครื่องโฆษณาสินค้า ตราโลหะหรือยาง
แม่พิมพ์ลายฉลุ (Stencils)
(๖) การทําแหคลุมผม ช้องผม หรือผมปลอม

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได้
ได้
ได้

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ชนบทและ
เกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้
ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
ได้

ได้
ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
ได้

ได้
ได้
ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

๑๒
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๙๐ โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําให้บริสุทธิ์ หรือจําหน่ายน้ําไปยังอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม
๙๑ โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การบรรจุสินค้าทั่วไป
๙๒ โรงงานห้องเย็น
๙๓ โรงงานซ่อมรองเท้าหรือเครื่องหนัง
๙๔ โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าสําหรับใช้ในบ้านหรือใช้ประจําตัว
๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ รถพ่วง จักรยานสามล้อ
จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว
(๒) การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว
(๓) การพ่นสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
(๔) การล้างหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
๙๖ โรงงานซ่อมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําด้วยเพชร พลอย ทองคํา ทองขาว
เงิน นาก หรืออัญมณี
๙๗ โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ที่มิได้ระบุการซ่อมไว้ในลําดับใด
๙๘ โรงงานซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด อัด หรือย้อมผ้า เครื่องนุ่งห่ม พรม หรือขนสัตว์

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได้
ได้

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ชนบทและ
เกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้

ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้
ได้

ได้

ได้
ได้

ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้

ได้
ได้

ได้

ได้
ได้

๑๓
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแต่งหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์โดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๓) การลงรักหรือการประดับตบแต่งด้วยแก้ว กระจก มุก ทอง หรืออัญมณี
หมายเหตุ

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได้

ลําดับที่
หมายถึง ลําดับที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
ได้
หมายถึง สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
โรงงานจําพวกที่ หมายถึง จําพวกโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ชนบทและ
เกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได้

ได้

ได้

รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิ ตามที่ไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองลับแล จังหวัดอุตรดิตถ
พ.ศ. ๒๕๕๕
การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภท
ทายกฎกระทรวง ตามที่กําหนดไวในขอ ๖ คือ
๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๒๑ ที่กําหนดไวเปนสีเหลือง ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย มีรายการดังตอไปนี้
๑.๑ ดานเหนือ
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปนเขตเทศบาลตําบลหัวดง
ดานใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ข ๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสายเล็กอุทัย ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ข ๑
๑.๒ ดานเหนือ
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปนแนวเขตเทศบาลตําบลหัวดง
ดานใต และเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองแมพรอง ฝงตะวันออก
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ค ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ข ๒ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ๑ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๖.๑ หมายเลข ๖.๓ และหมายเลข ๖.๔ ที่กําหนดไว
เปนสีเขียวออน
๑.๓ ดานเหนือ
จดถนน อบต. อต. ๒๐๓๔ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ค
ดานใต
จดวัดใหม
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ค ฟากตะวันออก
๑.๔ ดานเหนือ
จดวัดใหม
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ค
ดานใต
จดถนนสาย จ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ค ฟากตะวันออก และโรงเรียนวัดใหม

๒
๑.๕ ดานเหนือ
จดถนน อบต. อต. ๓๐๖๒ ฟากใต และมอนอารักษ
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ข ๑ ฟากตะวันตก และวัดดอนสัก
ดานใต
จดหวยปูเจา ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ข ๑
๑.๖ ดานเหนือ
จดถนนสาย จ ฟากใต และคลองงิ้ว ฝงใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ค
ดานใต
จดถนน อบจ. อต. ๓๑๑๙ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ค ฟากตะวันออก วัดเจดียคีรีวิหาร และโรงเรียน
วัดเจดียคีรีวิหาร
๑.๗ ดานเหนือ
จดวัดทองลับแล และถนน อบต. อต. ๓๐๐๙ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ค ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ข ๕ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ๑ ฟากตะวันออก
๑.๘ ดานเหนือ
จดถนน อบจ. อต. ๓๑๑๙ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ค
ดานใต
จดเสนตั้งฉากกับถนนสาย ค ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยูหางจาก
ถนน อบต. อต. ๓๐๐๙ บรรจบกับถนนสาย ค ไปทางทิศใตตามแนวถนนสาย ค เปนระยะ ๓๘๐ เมตร
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ค ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๖.๖ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน
๑.๙ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๕ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ค ฟากตะวันตก และสวนสาธารณะมอนจําศีล
เทศบาลตําบลศรีพนมมาศ
ดานใต
จดถนนสาย ข ๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ๑ ฟากตะวันออก
๑.๑๐ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองแมพรอง ฝงใต
ฝงตะวันตก และฝงตะวันออก และคลองงิ้ว ฝงใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๖๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ข ๖
หนองนาเกลือ การประปาเทศบาลตําบลศรีพนมมาศ (หนวยหนองนาเกลือ) ถนนศรีวิจารณ ฟากเหนือ
และถนนสาย ข ๗ ฟากตะวันตก

๓
ดานใต
จดวัดปายาง และถนนสาย ข ๖ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ๔ ฟากตะวันออก
ทั้ ง นี้ ยกเว น บริ เ วณหมายเลข ๖.๗ หมายเลข ๖.๑๐ และหมายเลข ๖.๑๑
ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน
๑.๑๑ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ข ๘ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ข ๙ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดหวยปูเจา ฝงเหนือ ฝงตะวันออก และฝงใต และถนนสาย ง
ฟากตะวันออก
๑.๑๒ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๙ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ข ๘
สํานักงานเทศบาลตําบลศรีพนมมาศ และเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนศรีพนมมาศ
ดานใต
จดวัดดอนไชย และถนน อบจ. อต. ๒๐๔๖ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดโรงเรี ย นอุ ต รดิ ต ถ (หมวดเกษตรกรรม) เสน ขนานระยะ
๗๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนศรีพนมมาศ และหวยปูเจา ฝงเหนือ ฝงตะวันออก และฝงใต
๑.๑๓ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๑๐ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ข ๑๐ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๔๑ ฟากเหนือ เสนตั้งฉาก
กับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๔๑ ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย ก บรรจบกับถนนสาย ข ๘
ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนสาย ข ๘ และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๔๑ เปนระยะ ๘๐๐ เมตร
เสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๔๑ และเสนขนานระยะ
๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ข ๘
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ๖ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๖.๑๓ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน
๑.๑๔ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๔๑
ดานตะวันออก
จดคลังพัสดุ การไฟฟาสวนภูมิภาค จังหวัดอุตรดิตถ
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๔๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดโรงเรียนลับแลพิทยาคม

๔
๑.๑๕ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ข ๘
เสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๔๑ เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๔๑ ฟากใต ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย ก บรรจบกับถนนสาย ข ๘ ไปทางทิศตะวันออก
ตามแนวถนนสาย ข ๘ และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๔๑ เปนระยะ ๘๐๐ เมตร ทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๔๑ ฟากใต สํานักงานเกษตรอําเภอลับแล และโรงพยาบาลลับแล
ดานตะวันออก
จดถนน อบจ. อต. ๓๐๘๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๔๑ เสนขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ข ๘ เสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร
กับศูนยกลางถนนสาย ก และเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองขัวกอม ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๖.๑๔ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน
๑.๑๖ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๔๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ง ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๔๑ เสนขนานระยะ ๑,๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ง และเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๔๑
ดานตะวันตก
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๔๑ ฟากใต
ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย ง ตัดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๔๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๔๑ เปนระยะ ๑,๓๕๐ เมตร
๑.๑๗ ดานเหนือ
จดถนน อบจ. อต. ๒๐๔๖ ฟากใต และวัดดอนไชย
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๔๑ ถนนสาย ข ๑๒ ฟากใต และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๔๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ง ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ง ฟากตะวันออก
ทั้ง นี้ ยกเวน บริเวณหมายเลข ๗.๘ ที่ กําหนดไว เปน สีเขียวมะกอก และบริเวณ
หมายเลข ๙.๑๓ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน
๑.๑๘ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองขัวกอม ฝงใต
ดานตะวันออก
จดเส น ขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กั บ ศูน ย กลางถนนสาย ก
วัดมอนนางเหลียว โรงเรียนวัดน้ําใส และถนนวัดมอนนางเหลียว ฟากตะวันตก

๕
ดานใต
จดถนนสาย ง ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ฟากตะวันออก
๑.๑๙ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๑๒ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ก ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ง ฟากเหนือ และเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร
กับศูนยกลางถนนสาย ข ๑๒
ดานตะวันตก
จดเส น ขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กั บ ศูน ย กลางถนนสาย ก
และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๔๑ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๖.๑๖ และหมายเลข ๖.๑๗ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน
๑.๒๐ ดานเหนือ
จดถนนสาย ง ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนวัดน้าํ ใส ฟากตะวันตก วัดน้ําใส เสนขนานระยะ ๔๕๐ เมตร
กับศูนยกลางถนนสาย ก เสนขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ง และเสนขนานระยะ
๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ก
ดานใต
จดเสนตั้งฉากกับถนนสาย ก ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยูหาง
จากถนนสาย ก ตัดกับถนนสาย ง ไปทางทิศใตตามแนวถนนสาย ก เปนระยะ ๑,๐๐๐ เมตร
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ฟากตะวันออก
๑.๒๑ ดานเหนือ
จดถนนสาย ง ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ก ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนตั้งฉากกับถนนสาย ก ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยูหางจาก
ถนนสาย ก ตัดกับถนนสาย ง ไปทางทิศใตตามแนวถนนสาย ก เปนระยะ ๑,๐๐๐ เมตร
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ก
๒. ที่ดิน ในบริ เวณหมายเลข ๒.๑ ถึ งหมายเลข ๒.๘ ที่ กํา หนดไว เป น สี สม ใหเ ปน ที่ดิ น
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง มีรายการดังตอไปนี้
๒.๑ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๒ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองแมพรอง ฝงตะวันตก
เสนตั้งฉากกับถนนสาย ค ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนน อบต. อต. ๓๐๐๙ บรรจบกับถนนสาย ค
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสาย ค เปนระยะ ๔๐๐ เมตร และถนนสาย ค ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนน อบต. อต. ๓๐๐๙ ฟากเหนือ และโรงเรียนวัดทองลับแล
ธรรมเนตรโสภณ

๖
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ๑ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๖.๕ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน
๒.๒ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๖ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดวัดมอนปรางค
ดานใต
จดวัดมอนปรางค
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ๘ ฟากตะวันออก
๒.๓ ดานเหนือ
จดวัดมอนปรางค และถนนสาย ข ๖ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนราษฎรอุทิศ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ข ๘
และเสนตัง้ ฉากกับถนนสาย ข ๘ ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย ข ๑ บรรจบกับถนนสาย ข ๘
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสาย ข ๘ เปนระยะ ๔๘๐ เมตร
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ๘ ฟากตะวันออก
๒.๔ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๖ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ข ๖ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ข ๘
ดานตะวันตก
จดถนนราษฎรอุทิศ ฟากตะวันออก
๒.๕ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ข ๘
ดานตะวันออก
จดซอยสมเด็จเจา ฟากตะวัน ตก ถนนมอนธาตุ ฟากเหนื อ
หวยปูเจา ฝงตะวันตก ถนนสาย ข ๑๑ ฟากใต ถนนศรีพนมมาศ ฟากตะวันตก และทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๔๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ข ๑๒ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๔๑ และวัดดอนไชย
๒.๖ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ข ๘
และเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๔๑
ดานตะวันออก
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๔๑ ฟากเหนือ
ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย ก บรรจบกับถนนสาย ข ๘ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนสาย ข ๘
และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๔๑ เปนระยะ ๘๐๐ เมตร

๗
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๔๑ ฟากเหนือ เสนตั้งฉาก
กับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๔๑ ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย ก บรรจบกับถนนสาย ข ๘
ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนสาย ข ๘ และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๔๑ เปนระยะ ๕๒๐ เมตร
เสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๔๑ และเสนขนานระยะ
๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ข ๘
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ๖ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๖.๑๓ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน
๒.๗ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ข ๘
เสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๔๑ และทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๔๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๔๑ ฟากใต
ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย ก บรรจบกับถนนสาย ข ๘ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนสาย ข ๘
และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๔๑ เปนระยะ ๘๐๐ เมตร
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๔๑ และเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ข ๘
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๖.๑๔ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน
๒.๘ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๑๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ก ฟากตะวันตก และวัดชัยจุมพล
ดานใต
จดถนนสาย ข ๑๒ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๐๔๑ ฟากตะวั น ออก
และถนนศรีพนมมาศ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๖.๑๕ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน
๓. ที่ดิน ในบริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึง หมายเลข ๓.๗ ที่กําหนดไวเปน สีแดง ใหเปน ที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก มีรายการดังตอไปนี้
๓.๑ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๒ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ค ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนตั้งฉากกับถนนสาย ค ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยูหางจาก
ถนน อบต. อต. ๓๐๐๙ บรรจบกับถนนสาย ค ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนสาย ค เปนระยะ ๔๐๐ เมตร

๘
ดานตะวันตก

จดเส น ขนานระยะ ๑๕ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง คลองแม พ ร อ ง

ฝงตะวันออก
๓.๒ ดานเหนือ
จดเสนตั้งฉากกับถนนสาย ข ๘ ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยูหางจาก
ถนนสาย ข ๑ บรรจบกั บ ถนนสาย ข ๘ ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต ต ามแนวถนนสาย ข ๘
เปนระยะ ๔๘๐ เมตร
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ข ๘ และ
ถนนราษฎรอุทิศ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ข ๘ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ๘ ฟากตะวันออก
๓.๓ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๙ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ข ๘ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดซอยสมเด็จเจา ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ข ๘
และสํานักงานเทศบาลตําบลศรีพนมมาศ
๓.๔ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ข ๘
และเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๔๑
ดานตะวันออก
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๔๑ ฟากเหนือ
ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย ก บรรจบกับถนนสาย ข ๘ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนสาย ข ๘
และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๔๑ เปนระยะ ๕๒๐ เมตร
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๔๑ ฟากเหนือ ถนนสาย ข ๘
ฟากเหนือ และสํานักงานสาธารณสุขอําเภอลับแล
ดานตะวันตก
จดถนนราษฎรอุทิศ ฟากตะวันออก
๓.๕ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๘ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ก ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ข ๑๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนศรีพนมมาศ ฟากตะวันออก วัดเสาหิน โบสถเกาเสาหิน
ธนาคารออมสิน สาขาลับแล และหนวยบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลศรีพนมมาศ
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑๐.๖ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน

๙
๓.๖ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๘ ฟากใต ที่ทําการไปรษณียลับแล (บริษัท
ไปรษณียไทย จํากัด) ศูนยบริการลูกคาอําเภอลับแล บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) และทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๔๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดคลองนอย ฝงตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๔๑ และเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ข ๘
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ฟากตะวันออก
๓.๗ ดานเหนือ
จดซอยบานหนอง ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนศรีพนมมาศ ฟากตะวันตก วัดเสาหิน และโบสถเกาเสาหิน
ดานใต
จดถนนสาย ข ๑๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดหวยปูเจา ฝงตะวันออก
๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔.๑ ถึงหมายเลข ๔.๖ ที่กําหนดไวเปนสีเขียว ใหเปนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม มีรายการดังตอไปนี้
๔.๑ ดานเหนือ
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปนเขตเทศบาลตําบลหัวดง
ดานใต
ดานตะวันออก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนแนวเขตปาไมถาวร
ตามมติคณะรัฐมนตรี ปาไมถาวรของชาติ ปาหมายเลข ๕๙ วัดดอยมูล เสนขนานระยะ ๑,๒๐๐ เมตร
กับศูนยกลางถนนสาย ค เสนตรงที่ลากจากถนน อบจ. อต. ๓๑๑๙ ที่จุดซึ่งเสนขนานระยะ ๑,๒๐๐ เมตร
กับศูนยกลางถนนสาย ค บรรจบกับถนน อบจ. อต. ๓๑๑๙ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต จนบรรจบกับ
เสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอลับแลกับอําเภอเมืองอุตรดิตถ ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๔๑ ตัดกับเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอลับแลกับอําเภอเมืองอุตรดิตถ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอลับแลกับอําเภอเมืองอุตรดิตถ
เปนระยะ ๕๐๐ เมตร และเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอลับแลกับอําเภอเมืองอุตรดิตถ
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๔๑ ฟากเหนือ คลังพัสดุ
การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ เสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๔๑ โรงเรียนลับแลพิทยาคม ถนนสาย ข ๑๐ ฟากตะวันออกและฟากเหนือ ถนนสาย ข ๗
ฟากตะวันออก โรงเรียนหนองนาเกลือ เสนขนานระยะ ๖๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ข ๖
หนองนาเกลือ และเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองแมพรอง ฝงเหนือ

๑๐
ดานตะวันตก
จดเส น ขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับ ศู น ย ก ลางถนนสาย ค
ถนนสาย จ ฟากเหนือ เสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ค ถนน อบต. อต. ๒๐๓๔
ฟากเหนือ และแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปนเขตเทศบาลตําบลหัวดง ดานใต
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๙.๕ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน
๔.๒ ดานเหนือ
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางตําบลฝายหลวงกับตําบลแมพูล
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ข ๑
ถนนสายเล็กอุทัย ฟากเหนือ มอนอารักษ ถนน อบต. อต. ๓๐๖๒ ฟากเหนือและฟากใต เสนขนานระยะ
๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ข ๑ ถนน อบต. อต. ๓๐๐๓ ฟากเหนือและฟากใต หวยปูเจา
ฝงเหนือ ฝงใต และฝงตะวันตก และเสนขนานระยะ ๗๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนศรีพนมมาศ
ดานใต
จดถนนสาย ข ๑๑ ฟากเหนือ ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
ฟากเหนือ และแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่งเปนแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาหวยชางและปาหวยปูเจา
ดานตะวันตก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่งเปน เสน ขนานระยะ
๘๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ข ๑
๔.๓ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๔๑ ฟากใต เสนตั้งฉากกับ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๔๑ ฟากใต ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย ง ตัดกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๔๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๔๑ เปนระยะ
๑,๓๕๐ เมตร เส น ขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กั บ ศู น ย ก ลางทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๐๔๑
เสนขนานระยะ ๑,๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ง และเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลาง
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๔๑
ดานตะวันออก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางอําเภอลับแลกับอําเภอเมืองอุตรดิตถ
ดานใต
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจากเสนแบงเขต
การปกครองระหวางอําเภอลับแลกับอําเภอเมืองอุตรดิตถ ที่จุดซึ่งอยูหา งจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๔๑
ตัดกับเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอลับแลกับอําเภอเมืองอุตรดิตถ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
ตามแนวเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอลับแลกับอําเภอเมืองอุตรดิตถ เปนระยะ ๕๐๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต จนบรรจบกับถนนสาย ก ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย ก ตัดกับถนนสาย ง
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสาย ก เปนระยะ ๑,๒๐๐ เมตร
ดานตะวันตก
จดถนน อบจ .อต. ๓๐๘๑ ฟากตะวันออก

๑๑
๔.๔ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ข ๘
และเสนขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๔๑
ดานตะวันออก
จดถนน อบจ. อต. ๓๐๘๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดที่ดินที่ขอสงวนไวใชในราชการอําเภอลับแล (สนามบินเกา)
โรงเรียนวัดน้ําใส และวัดมอนนางเหลียว
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๖.๑๔ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน
๔.๕ ดานเหนือ
จดถนน อบจ. อต. ๒๐๔๖ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ง ฟากตะวันตกและฟากใต ทางหลวงแผน ดิน
หมายเลข ๑๐๔๑ ฟากตะวันตก และเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองนาทะเล ฝงเหนือ
และฝงใต
ดานใต
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๔๑ ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๔๑ ฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๔๑
เปนระยะ ๕๐๐ เมตร
ดานตะวันตก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่งเปน เสน ขนานระยะ
๘๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๔๑
๔.๖ ดานเหนือ
จดถนนสาย ง ฟากใต และที่ ดิ น ที่ ข อสงวนไว ใ ช ร าชการ
อําเภอลับแล (สนามบินเกา)
ดานตะวันออก
จดถนน อบจ. อต. ๓๐๘๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจากเสนแบงเขต
การปกครองระหวางอําเภอลับแลกับอําเภอเมืองอุตรดิตถ ที่จุดซึ่งอยูหา งจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๔๑
ตัดกับเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอลับแลกับอําเภอเมืองอุตรดิตถ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
เปนระยะ ๕๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอลับแล
กับอําเภอเมืองอุตรดิตถ จนบรรจบกับถนนสาย ก ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย ก ตัดกับถนนสาย ง
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสาย ก เปนระยะ ๑,๒๐๐ เมตร
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ฟากตะวัน ออก เสน ตั้งฉากกับ ถนนสาย ก
ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย ก ตัดกับถนนสาย ง ไปทางทิศใตตามแนวถนนสาย ก
เปนระยะ ๑,๐๐๐ เมตร เสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ก เสนขนานระยะ
๔๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ง เสนขนานระยะ ๔๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ก วัดน้ําใส
และถนนวัดน้ําใส ฟากใต

๑๒
๕. ที่ ดิ น ในบริ เ วณหมายเลข ๕.๑ และหมายเลข ๕.๒ ที่ กํ า หนดไว เ ป น สี ข าวมี ก รอบ
และเสนทแยงสีเขียว ใหเปนที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม มีรายการดังตอไปนี้
๕.๑ ดานเหนือ
จดเสนตั้งฉากกับถนนสาย ค ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยูหางจาก
ถนน อบต. อต. ๓๐๐๙ บรรจบกับถนนสาย ค ไปทางทิศใตตามแนวถนนสาย ค เปนระยะ ๓๘๐ เมตร
และเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองแมพรอง ฝงใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ข ๔ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนน ข ๖ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ค ฟากตะวันออก
๕.๒ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ข ๑๒
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองขัวกอม ฝงตะวันตก
เสน ขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับ ศูน ยกลางถนนสาย ก เสน ตั้งฉากกับถนนสาย ก ฟากตะวัน ตก
ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย ก ตัดกับถนนสาย ง ไปทางทิศใตตามแนวถนนสาย ก เปนระยะ ๑,๐๐๐ เมตร
และถนนสาย ก ฟากตะวันตก
ดานใต
จดแนวเขตผั ง เมื อ งรวมด า นใต ซึ่ ง เป น เส น ตรงที่ ล ากจาก
ถนนสาย ก ที่จุด ซึ่ง อยูหางจากถนนสาย ก ตัด กับ ถนนสาย ง ไปทางทิศใตต ามแนวถนนสาย ก
เปนระยะ ๑,๒๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๔๑
ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๔๑ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๔๑ เปนระยะ ๕๐๐ เมตร
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๔๑ ฟากตะวันออก
ทั้ ง นี้ ยกเว น บริ เ วณหมายเลข ๖.๑๖ หมายเลข ๖.๑๗ หมายเลข ๖.๑๘
และหมายเลข ๖.๑๙ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน
๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๖.๑ ถึงหมายเลข ๖.๑๙ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม มีรายการดังตอไปนี้
๖.๑ ที่ดินบริเวณริม ฝงคลองแมพรอง ในบริเวณแนวขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝง
คลองแมพรอง ฝงตะวันออกและฝงตะวันตก
๖.๒ มอนอารักษ
๖.๓ หนาฝายหลวง
๖.๔ ที่ดินบริเวณริม ฝงคลองแมพรอง ในบริเวณแนวขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝง
คลองแมพรอง ฝงตะวันออกและฝงตะวันตก

๑๓
๖.๕ ที่ดินบริเวณริม ฝงคลองแมพรอง ในบริ เวณแนวขนานระยะ
คลองแมพรอง ฝงตะวันออกและฝงตะวันตก
๖.๖ ที่ดินบริเวณริม ฝงคลองแมพรอง ในบริเวณแนวขนานระยะ
คลองแมพรอง ฝงตะวันออกและฝงตะวันตก
๖.๗ ที่ดินบริเวณริม ฝงคลองแมพรอง ในบริเวณแนวขนานระยะ
คลองแมพรอง ฝงตะวันออกและฝงตะวันตก
๖.๘ สวนสาธารณะมอนจําศีล เทศบาลตําบลศรีพนมมาศ
๖.๙ หนองนาเกลือ
๖.๑๐ ที่ดินบริเวณริม ฝงคลองแมพรอง ในบริเวณแนวขนานระยะ
คลองแมพรอง ฝงตะวันออกและฝงตะวันตก
๖.๑๑ ที่ดินบริเวณริม ฝงคลองแมพรอง ในบริเวณแนวขนานระยะ
คลองแมพรอง ฝงตะวันออกและฝงตะวันตก
๖.๑๒ ที่ดินบริเวณริม ฝงคลองแมพรอง ในบริเวณแนวขนานระยะ
คลองแมพรอง ฝงตะวันออกและฝงตะวันตก
๖.๑๓ ที่ดินบริเวณริม ฝงคลองแมพรอง ในบริเวณแนวขนานระยะ
คลองแมพรอง ฝงตะวันออกและฝงตะวันตก
๖.๑๔ ที่ดินบริเวณริม ฝงคลองแมพรอง ในบริเวณแนวขนานระยะ
คลองแมพรอง ฝงตะวันตกและฝงตะวันตก
๖.๑๕ ที่ดินบริเวณริม ฝงคลองแมพรอง ในบริเวณแนวขนานระยะ
คลองขัวกอม ฝงตะวันออกและฝงตะวันตก
๖.๑๖ ที่ดินบริเวณริม ฝงคลองแมพรอง ในบริเวณแนวขนานระยะ
คลองขัวกอม ฝงตะวันออกและฝงตะวันตก
๖.๑๗ ที่ดิน บริเวณริม ฝง คลองขัว กอ ม ในบริเวณแนวขนานระยะ
คลองแมพรอง ฝงตะวันออกและฝงตะวันตก
๖.๑๘ ที่ดินบริเวณริม ฝงคลองแมพรอง ในบริเวณแนวขนานระยะ
คลองขัวกอม ฝงตะวันออกและฝงตะวันตก
๖.๑๙ ที่ดินบริเวณริม ฝง คลองนาทะเล ในบริเวณแนวขนานระยะ
คลองนาทะเล ฝงเหนือและฝงใต

๑๕ เมตร กับริมฝง
๑๕ เมตร กับริมฝง
๑๕ เมตร กับริมฝง

๑๕ เมตร กับริมฝง
๑๕ เมตร กับริมฝง
๑๕ เมตร กับริมฝง
๑๕ เมตร กับริมฝง
๑๕ เมตร กับริมฝง
๑๕ เมตร กับริมฝง
๑๕ เมตร กับริมฝง
๑๕ เมตร กับ ริม ฝ ง
๑๕ เมตร กับริมฝง
๑๕ เมตร กับ ริม ฝง

๑๔
๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๗.๑ ถึงหมายเลข ๗.๙ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก ใหเปนที่ดิน
ประเภทสถาบันการศึกษา มีรายการดังตอไปนี้
๗.๑ โรงเรียนวัดใหม
๗.๒ โรงเรียนวัดเจดียคีรีวิหาร
๗.๓ โรงเรียนวัดทองลับแลธรรมเนตรโสภณ
๗.๔ โรงเรียนหนองนาเกลือ
๗.๕ โรงเรียนลับแลพิทยาคม
๗.๖ โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร
๗.๗ โรงเรียนอุตรดิตถ (หมวดเกษตรกรรม)
๗.๘ โรงเรียนวัดนาทะเล
๗.๙ โรงเรียนวัดน้ําใส
๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๘.๑ ถึงหมายเลข ๘.๒ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําตาลออน ใหเปนที่ดิน
ประเภทอนุรักษเพื่อสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย มีรายการดังตอไปนี้
๘.๑ วัดเจดียคีรีวิหาร
๘.๒ วัดดอนสัก
๙. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๙.๑ ถึงหมายเลข ๙.๑๔ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน ใหเปนที่ดิน
ประเภทสถาบันศาสนา มีรายการดังตอไปนี้
๙.๑ วัดดอยมูล
๙.๒ วัดใหม
๙.๓ มอนอารักษ
๙.๔ วัดทองลับแล
๙.๕ วัดทุงเอี้ยง
๙.๖ วัดมอนปรางค
๙.๗ วัดปายาง
๙.๘ อนุสาวรียพระศรีพนมมาศ
๙.๙ วัดเสาหิน และโบสถเกาเสาหิน
๙.๑๐ วัดดอนไชย
๙.๑๑ วัดชัยจุมพล

๑๕
๙.๑๒ วัดมอนนางเหลียว
๙.๑๓ วัดนาทะเล และฌาปนสถานวัดนาทะเล
๙.๑๔ วัดน้ําใส
๑๐. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๐.๑ ถึงหมายเลข ๑๐.๑๓ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน ใหเปนที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มีรายการดังตอไปนี้
๑๐.๑ การประปาเทศบาลตําบลศรีพนมมาศ (หนวยหนองนาเกลือ)
๑๐.๒ สํานักงานเทศบาลตําบลศรีพนมมาศ
๑๐.๓ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอลับแล
๑๐.๔ ที่ทําการศูนยเยาวชนเทศบาลตําบลศรีพนมมาศ
๑๐.๕ ธนาคารออมสิน สาขาลับแล และหนวยบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลศรีพนมมาศ
๑๐.๖ การประปาเทศบาลตําบลศรีพนมมาศ
๑๐.๗ ที่ทําการไปรษณียลับแล (บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด)
๑๐.๘ ศูนยบริการลูกคาอําเภอลับแล บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
๑๐.๙ ที่ ว า การอํ า เภอลั บ แล ห อ งประชุ ม อํ า เภอลั บ แล สํ า นั ก งานที่ ดิ น อํ า เภอลั บ แล
และสถานีตํารวจภูธรลับแล
๑๐.๑๐ สํานักงานเกษตรอําเภอลับแล และโรงพยาบาลลับแล
๑๐.๑๑ โรงฆาสัตวเทศบาลตําบลศรีพนมมาศ
๑๐.๑๒ คลังพัสดุ การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ
๑๐.๑๓ ที่ดินที่ขอสงวนไวใชราชการอําเภอลับแล (สนามบินเกา)

รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองลับแล จังหวัดอุตรดิตถ
พ.ศ. ๒๕๕๕
ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง แบงเปน ๕ ขนาด คือ
๑. ถนนแบบ ก ขนาดเขตทาง ๑๔.๐๐ เมตร จํานวน ๑ สาย เปนถนนเดิมกําหนดให
ขยายเขตทาง คือ ถนนราษฎรบํารุง และถนน อบจ. อต. ๒๐๐๗ เริ่มตนจากถนนอินใจมี (ถนนสาย ข ๘)
ไปทางทิศใตตามแนวถนนราษฎรบํารุง และถนน อบจ. อต. ๒๐๐๗ จนบรรจบกับแนวเขตผังเมืองรวม
ดานใต
๒. ถนนแบบ ข ขนาดเขตทาง ๑๖.๐๐ เมตร จํานวน ๑๒ สาย ดังนี้
ถนนสาย ข ๑ เปนถนนเดิม กําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนน อบต. อต. ๒๐๐๖
เริ่มตนจากแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ไปทางทิศใตและทิศตะวันออกตามแนวถนน อบต. อต. ๒๐๐๖
จนบรรจบกับถนนเขาน้ําตก (ถนนสาย ข ๘)
ถนนสาย ข ๒ เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๔๓ (ถนนสาย ค) ที่บริเวณหางจากถนน อบจ. อต. ๓๑๑๙ บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๔๓ (ถนนสาย ค) ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๔๓ (ถนนสาย ค)
ระยะประมาณ ๖๓๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ระยะประมาณ ๔๘๐ เมตร จนบรรจบกับ
ถนน อบต. อต. ๒๐๐๖ (ถนนสาย ข ๑) ที่บริเวณหางจากถนน อบต. อต. ๓๐๖๒ บรรจบกับ
ถนน อบต. อต. ๒๐๐๖ (ถนนสาย ข ๑) ไปทางทิศใตตามแนวถนน อบต. อต. ๒๐๐๖ (ถนนสาย ข ๑)
ระยะประมาณ ๒๓๐ เมตร
ถนนสาย ข ๓ เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากถนน อบจ. อต. ๓๑๑๙
ที่บริเวณหางจากถนน อบจ. อต. ๓๑๑๙ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๔๓ (ถนนสาย ค)
ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนน อบจ. อต. ๓๑๑๙ ระยะประมาณ ๕๐๐ เมตร ไปทางทิศเหนือ
และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๕๓๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย จ ที่บริเวณหางจาก
ถนนสาย จ ตัด กับ ถนน อบจ. อต. ๓๑๑๙ ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ยงเหนื อ ตามแนวถนนสาย จ
ระยะประมาณ ๕๐๐ เมตร
ถนนสาย ข ๔ เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากถนน อบจ. อต. ๓๑๑๙
ที่บริเวณหางจากถนน อบจ. อต. ๓๑๑๙ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๔๓ (ถนนสาย ค)
ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนน อบจ. อต. ๓๑๑๙ ระยะประมาณ ๕๐๐ เมตร ไปทางทิศใต

๒
ระยะประมาณ ๑,๐๘๐ เมตร จนบรรจบกับ ถนนมอนปรางค (ถนนสาย ข ๖) ที่บริเวณหางจาก
ถนนราษฎรอุทิศบรรจบกับถนนมอนปรางค (ถนนสาย ข ๖) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนว
ถนนมอนปรางค (ถนนสาย ข ๖) ระยะประมาณ ๒๐๐ เมตร
ถนนสาย ข ๕ เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๔๓ (ถนนสาย ค) ที่บริเวณหางจากถนน อบต. อต. ๓๐๐๙ บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๔๓ (ถนนสาย ค) ไปทางทิศใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๔๓ (ถนนสาย ค)
ระยะประมาณ ๓๘๐ เมตร ไปทางทิศตะวัน ตก ระยะประมาณ ๖๔๐ เมตร จนบรรจบกับ ถนน
อบต. อต. ๒๐๐๖ (ถนนสาย ข ๑) ที่บริเวณหางจากถนน อบต. อต. ๓๐๐๓ บรรจบกับ ถนน
อบต. อต. ๒๐๐๖ (ถนนสาย ข ๑) ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ และทิ ศ เหนื อ ตามแนวถนน
อบต. อต. ๒๐๐๖ (ถนนสาย ข ๑) ระยะประมาณ ๕๐๐ เมตร
ถนนสาย ข ๖ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนมอนปรางค และถนนศรีวิจารณ
และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๔๓ (ถนนสาย ค)
ไปทางทิศตะวันออกและตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนมอนปรางคและถนนศรีวิจารณ ระยะประมาณ
๗๖๐ เมตร ไปทางทิศตะวัน ออกเฉียงใต ระยะประมาณ ๔๓๐ เมตร ไปทางทิศตะวัน ตกเฉี ยงใต
ระยะประมาณ ๔๓๐ เมตร จนบรรจบกับถนนอินใจมี (ถนนสาย ข ๘) ที่บริเวณถนนอินใจมี ซอย ๑
บรรจบกับถนนอินใจมี (ถนนสาย ข ๘)
ถนนสาย ข ๗ เปนถนนเดิม กําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนน อบต. อต. ๓๑๕๑
และถนนสายฟารมหมู และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากถนนสาย ข ๖ ที่บริเวณ
หางจากถนนสาย ข ๖ บรรจบกับ ถนนอิน ใจมี (ถนนสาย ข ๘) ไปทางทิศตะวัน ออกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนสาย ข ๖ ระยะประมาณ ๔๓๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ
๔๒๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนน อบต อต. ๓๑๕๑ และถนนสายฟารมหมู
ระยะประมาณ ๘๑๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย จ
ถนนสาย ข ๘ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนเขาน้ําตก และถนนอินใจมี
เริ่ม ต น จากถนนมอนปรางค (ถนนสาย ข ๖) ไปทางทิศ ตะวั น ออกเฉีย งใตต ามแนวถนนเขาน้ําตก
และถนนอิ น ใจมี ระยะประมาณ ๑,๕๔๐ เมตร จนบรรจบกั บ เขตเทศบาลตํ า บลศรี พ นมมาศ
ดานตะวันออก
ถนนสาย ข ๙ เป น ถนนโครงการกํ า หนดให ก อ สรา งใหม เริ่ ม ต น จากถนนเขาน้ํ า ตก
(ถนนสาย ข ๘) ที่ บ ริเ วณหา งจากถนนเขาน้ํ า ตก (ถนนสาย ข ๘) บรรจบกั บ ถนนม อ นปรางค
(ถนนสาย ข ๖) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเขาน้ําตก (ถนนสาย ข ๘) ระยะประมาณ

๓
๔๘๐ เมตร ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต แ ละทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนือ ระยะประมาณ ๕๐๐ เมตร
จนบรรจบกับถนนสาย ง ที่บริเวณหางจากถนนสาย ง บรรจบกับถนน อบต. อต. ๒๐๐๖ (ถนนสาย ข ๑)
ไปทางทิศใตตามแนวถนนสาย ง ระยะประมาณ ๔๘๐ เมตร
ถนนสาย ข ๑๐ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนน อบต. อต. ๓๑๕๑
และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๔๑ ไปทางทิศเหนือ
ตามแนวถนน อบต. อต. ๓๑๕๑ ระยะประมาณ ๔๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตก ระยะประมาณ
๘๗๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ข ๖ ที่บริเวณหางจากถนนสาย ข ๖ บรรจบกับถนนอินใจมี
(ถนนสาย ข ๘) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ข ๖ ระยะประมาณ ๔๓๐ เมตร
ถนนสาย ข ๑๑ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนศรีพนมมาศ ซอย ๔
และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากถนนราษฎรบํารุง
(ถนนสาย ก) ที่บริเวณหางจากถนนราษฎรบํารุง (ถนนสาย ก) บรรจบกับถนนอินใจมี (ถนนสาย ข ๘)
ไปทางทิศใตตามแนวถนนราษฎรบํารุง (ถนนสาย ก) ระยะประมาณ ๒๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตก
ระยะประมาณ ๒๒๐ เมตร บรรจบกับถนนศรีพนมมาศ ที่บริเวณหางจากถนนศรีพนมมาศ ซอย ๔
บรรจบกับถนนศรีพนมมาศ ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนศรีพนมมาศ ซอย ๔ ระยะประมาณ ๘๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๔๐๐ เมตร บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๒๗๐ เมตร จนบรรจบกับ
ถนนสาย ง
ถนนสาย ข ๑๒ เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากถนน อบจ. อต. ๒๐๐๗
(ถนนสาย ก) ที่บริเวณหางจากถนนวัดมอนนางเหลียวบรรจบกับถนน อบจ. อต. ๒๐๐๗ (ถนนสาย ก)
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนน อบจ. อต. ๒๐๐๗ (ถนนสาย ก) ระยะประมาณ ๕๑๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๔๓๐ เมตร บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๔๑ ที่บ ริเวณหางจากถนนเขาบานคุม บรรจบกับ ทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๑๐๔๑
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๔๑ ระยะประมาณ ๑๐๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๗๘๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ง ที่บริเวณหางจาก
ถนนสาย ง บรรจบกับถนน อบจ. อต. ๒๐๔๖ ไปทางทิศใตตามแนวถนนสาย ง ระยะประมาณ
๑๘๐ เมตร
๓. ถนนแบบ ค ขนาดเขตทาง ๒๐.๐๐ เมตร จํานวน ๑ สาย เปนถนนเดิมกําหนดให
ขยายเขตทาง คือ ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๔๓ เริ่มตนจากถนนมอนปรางค (ถนนสาย ข ๖)
ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ

๔
๔. ถนนแบบ ง ขนาดเขตทาง ๓๐.๐๐ เมตร จํานวน ๑ สาย เปนถนนเดิม กําหนดให
ขยายเขตทาง คือ ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ และถนนวัดน้ําใส และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม
เริ่มตนจากถนน อบต. อต. ๒๐๐๖ (ถนนสาย ข ๑) ที่บริเวณหางจากถนน อบต. อต. ๒๐๐๖
(ถนนสาย ข ๑) บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๔๓ (ถนนสาย ค) ไปทางทิศตะวันตก
ตามแนวถนน อบต. อต. ๒๐๐๖ (ถนนสาย ข ๑) ระยะประมาณ ๑๘๐ เมตร ไปทางทิ ศใต
ระยะประมาณ ๔๘๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ข ๙ ไปทางทิศใต ระยะประมาณ ๗๒๐ เมตร
บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ข ๑๑) ไปทางทิศใตตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
ระยะประมาณ ๓๗๐ เมตร ไปทางทิศใต ระยะประมาณ ๑๘๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ข ๑๒
ไปทางทิศใตและทิศตะวันออก ระยะประมาณ ๑,๕๓๐ เมตร บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๔๑
ที่บริเวณหางจากถนน อบต. อต. ๒๐๐๔ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๔๑ ไปทางทิศใต
ระยะประมาณ ๑๘๐ เมตร ไปทางทิศ ตะวั น ออก ระยะประมาณ ๘๒๐ เมตร บรรจบกั บ ถนน
อบจ. อต. ๒๐๐๗ (ถนนสาย ก) ที่บริเวณถนนวัดน้ําใสบรรจบกับถนน อบจ. อต. ๒๐๐๗ (ถนนสาย ก)
ไปทางทิศตะวัน ออกตามแนวถนนวัด น้ํ าใส ระยะประมาณ ๓๒๐ เมตร ไปทางทิศตะวัน ออกและ
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๒,๓๘๐ เมตร จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๔๑
ที่บริเวณหางจากถนนบานโปงคางบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๔๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๔๑ ระยะประมาณ ๑๗๐ เมตร
๕. ถนนแบบ จ ขนาดเขตทาง ๖๐.๐๐ เมตร จํ า นวน ๑ สาย เป น ถนนโครงการ
กําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๔๓ (ถนนสาย ค) ที่บริเวณหางจาก
ถนน อบจ. อต. ๓๑๑๙ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๔๓ (ถนนสาย ค) ไปทางทิศเหนือ
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๔๓ ระยะประมาณ ๖๓๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกและ
ทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะประมาณ ๑,๐๗๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ข ๓ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ระยะประมาณ ๑,๘๕๐ เมตร บรรจบกับถนนสายฟารมหมู (ถนนสาย ข ๗) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
และทิศใต ระยะประมาณ ๒,๔๐๐ เมตร จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๔๑ ที่บริเวณ
หางจากถนนบานโปงคางบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๔๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๔๑ ระยะประมาณ ๑๗๐ เมตร
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่สมควรกําหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
ในท้องที่ตําบลฝายหลวง ตําบลศรีพนมมาศ และตําบลชัยจุมพล อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนา และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการผังเมือง และโดยที่มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติว่า การใช้บังคับผังเมืองรวม
ให้กระทําโดยกฎกระทรวง จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

