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กฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดแพร่
พ.ศ. ๒๕๕๘
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๕ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารผั ง เมื อ ง พ.ศ. ๒๕๑๘
และมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือ ง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารผั ง เมื อ ง (ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไทย
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับได้มีกําหนดห้าปี
ข้อ ๒ ให้ ใ ช้ บั ง คั บ ผั ง เมื อ งรวม ในท้ อ งที่ จั ง หวั ด แพร่ ภายในแนวเขตตามแผนที่ ท้ า ย
กฎกระทรวงนี้
ข้อ ๓ กฎกระทรวงนี้มิให้ใช้บังคับในท้องที่ที่มีการประกาศใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ
ผังเมืองรวม
ข้อ ๔ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนา และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อม
ในบริ เ วณแนวเขตตามข้ อ ๒ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การพั ฒ นาระบบเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ข้อ ๕ ผั ง เมื อ งรวมตามกฎกระทรวงนี้ มี น โยบายและมาตรการเพื่ อ จั ด ระบบการใช้
ประโยชน์ ที่ ดิ น โครงข่ า ยคมนาคมขนส่ ง และบริ ก ารสาธารณะให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สามารถรองรั บ
และสอดคล้ อ งกั บ การขยายตั ว ของชุ ม ชนในอนาคต รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาเศรษฐกิ จ โดยมี
สาระสําคัญดังต่อไปนี้
(๑) กําหนดกรอบการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ชัดเจน เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพพื้นที่
(๒) ส่งเสริม และพัฒ นาระบบขนส่งมวลชน และเชื่ อมโยงโครงข่ ายระบบคมนาคมขนส่ ง
ให้ ส มบู ร ณ์ แ ละมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมทั้ ง พั ฒ นาระบบสาธารณู ป โภคและสาธารณู ป การเพื่ อ รองรั บ
การพัฒนาพื้นที่ในอนาคต
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(๓) อนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมให้มีความอุดมสมบูรณ์ ส่งเสริมการเกษตรชีวภาพ
อุตสาหกรรมแปรรูป สินค้าเกษตรปลอดสารพิษ อุตสาหกรรมพื้นบ้านเพื่อการส่งออก และสนับสนุน
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
(๔) ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม
และวิถีชีวิต โดยมุ่งเน้นการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว และการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
(๕) ส่งเสริมการค้าขายบริเวณชายแดน เพื่อรองรับการเปิดตลาดการค้าขายบริเวณชายแดน
ในระดั บ อนุ ภู มิ ภ าค โดยพั ฒ นาระบบโครงข่ า ยคมนาคมให้ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางการขนถ่ า ยสิ น ค้ า เพื่ อ
การประกอบอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว
(๖) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข้อ ๖ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท และรายการประกอบแผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๗ การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ตามแผนผั ง กํ า หนดการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ตามที่ ไ ด้ จํ า แนก
ประเภทท้ายกฎกระทรวงนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๑๑ ที่กําหนดไว้เป็นสีชมพู ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชุมชน
(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒ ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วง ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
และคลังสินค้า
(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึงหมายเลข ๓.๒๐ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔ ที่กําหนดให้เป็นสีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว ให้เป็นที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
(๕) ที่ ดิ น ในบริ เ วณหมายเลข ๕.๑ ถึ ง หมายเลข ๕.๓๐ ที่ กํ า หนดไว้ เ ป็ น สี เ ขี ย วอ่ อ น
มีเส้นทแยงสีขาว ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้
(๖) ที่ ดิ น ในบริ เ วณหมายเลข ๖ ที่ กํ า หนดให้ เ ป็ น สี เ ขี ย วมะกอก ให้ เ ป็ น ที่ ดิ น ประเภท
สถาบันการศึกษา
(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๗.๑ ถึงหมายเลข ๗.๕ ที่กําหนดไว้เป็นสีฟ้า ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ข้อ ๘ ที่ดินประเภทชุมชน ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย พาณิชยกรรม เกษตรกรรม
สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ สําหรับการใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นให้เป็นไปตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
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(๑) ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๕ เมตร การวัดความสูง
ของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจาก
ระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
(๒) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุ ก จํ า พวกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน เว้ น แต่ โ รงงานตามประเภท ชนิ ด
และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อการจําหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(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) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๖) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๗) กําจัดมูลฝอย
การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ริ ม ฝั่ ง แม่ น้ํ า ยม ให้ มี ที่ ว่ า งตามแนวขนานริ ม ฝั่ ง ตามสภาพธรรมชาติ
ของแม่น้ํายมไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๙ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม
หรือเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม คลังสินค้า สถาบันราชการ สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ สําหรับ
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นให้เป็นไปตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๕ เมตร การวัด
ความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยา
ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
(๒) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๒) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๓) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๔) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก
(๕) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา
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การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ริ ม ฝั่ ง แม่ น้ํ า ยม ให้ มี ที่ ว่ า งตามแนวขนานริ ม ฝั่ ง ตามสภาพธรรมชาติ
ของแม่น้ํายมไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๑๐ ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม
หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันราชการ การสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นให้เป็นไปตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๐ เมตร การวัด
ความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยา
ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
(๒) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุ ก จํ า พวกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน เว้ น แต่ โ รงงานตามประเภท ชนิ ด
และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อการจําหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
ที่ดินประเภทนี้ในเขตปฏิรูปที่ดิน ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วย
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๑ สายกําแพงเพชร - ต่อเขตเทศบาล
เมืองน่านควบคุม ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ํายม ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํายม
ไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันราชการ การสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ และการอนุรักษ์และส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการอื่นให้เป็นไปตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
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(๑) ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๐ เมตร การวัดความสูง
ของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจาก
ระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
(๒) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุ ก จํ า พวกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน เว้ น แต่ โ รงงานตามประเภท ชนิ ด
และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อการจําหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๙) สวนสนุก
(๑๐) สนามกอล์ฟ
(๑๑) กําจัดมูลฝอย
(๑๒) ซื้อขายเศษวัสดุ
ที่ดินประเภทนี้ในเขตปฏิรูปที่ดิน ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วย
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษา
หรือบํารุงป่าไม้ สัตว์ป่า ต้นน้ํา ลําธาร และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมาย
เกี่ยวกับการป่าไม้ การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
เท่านั้น
ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมและการอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวที่มีขนาดพื้นที่อาคารไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
มีความสูงของอาคารไม่เกิน ๖ เมตร และมิใช่การจัดสรรที่ดินเท่านั้น การวัดความสูงของอาคาร
ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดิน
ที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
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การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ํายม ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํายม
ไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือเกี่ยวข้องกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การประมง หรือสาธารณประโยชน์
เท่านั้น
ข้อ ๑๕ ให้ผู้มีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการใน
เขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

บัญชีท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดแพร่
พ.ศ. ๒๕๕๘
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
๑

ชุมชน

ชนบทและเกษตรกรรม

อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

๒

๓

ได้

ได้

(๑) การต้ม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช (เฉพาะอบพืชหรือเมล็ดพืช)

ได้

ได้

(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช

ได้

(๓) การอัดปอหรือใบยาสูบ

ได้

๑

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการบ่มใบชาหรือใบยาสูบ

๒

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

๒

๓

๑

(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง หรือคลังสินค้า

ได้
ได้

ได้
ได้

(๙) การร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

(๑๐) การถนอมผลิตผลเกษตรกรรมโดยวิธีฉายรังสี

ได้

(๑๑) การฟักไข่โดยใช้ตู้อบ

ได้

ได้

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับหิน กรวด ทราย หรือดินสําหรับใช้ในการก่อสร้าง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๓) การร่อนหรือคัดกรวดหรือทราย

ได้

(๕) การลําเลียงหิน กรวด ทราย หรือดิน ด้วยระบบสายพานลําเลียง
๔

ได้

ได้

(๗) การเผาถ่านจากกะลามะพร้าว หรือการบดถ่าน หรือแบ่งบรรจุผงถ่านที่เผาได้จากกะลามะพร้าว

๓

๒

ได้

(๖) การบด ป่น หรือย่อยส่วนต่าง ๆ ของพืชซึ่งมิใช่เมล็ดพืชหรือหัวพืช
(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กล้วยไม้ หรือถั่วงอก

๑

ได้

ได้

ได้

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ซึ่งมิใช่สัตว์น้ํา อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การฆ่าสัตว์ (เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า และคนงานไม่เกิน ๗ คน)
(๒) การถนอมเนื้อสัตว์โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง

ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

๓

๒
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

๕

๖

๘

๙

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ มันสัตว์ หนังสัตว์ หรือสารที่สกัดจากไขสัตว์หรือกระดูกสัตว์
(๕) การบรรจุเนื้อสัตว์หรือมันสัตว์หรือผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปจากเนื้อสัตว์หรือมันสัตว์ในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้
(๖) การล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์
(๗) การทําผลิตภัณฑ์จากไข่เพื่อใช้ประกอบเป็นอาหาร เช่น ไข่เค็ม ไข่เยี่ยวม้า ไข่ผง ไข่เหลวเยือกแข็ง หรือไข่เหลวแช่เย็น
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ํานม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทํานมสดให้ไร้เชื้อหรือฆ่าเชื้อโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่น การพาสเจอร์ไรส์หรือสเตอริไลส์
(๖) การทํานมเปรี้ยวหรือนมเพาะเชื้อ
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ํา อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําอาหารจากสัตว์น้ําและบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้
(๒) การถนอมสัตว์น้ําโดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง
(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากสัตว์น้ํา หนัง หรือไขมันสัตว์น้ํา
(๕) การล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์น้ํา
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม้ และบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้
(เครื่องจักรไม่เกิน ๑๐ แรงม้า)
(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไม้โดยวิธีกวน ตากแห้ง ดอง หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การสี ฝัด หรือขัดข้าว
(๒) การทําแป้ง
(๓) การป่นหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช
(๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช
(๖) การปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่ง

ชุมชน
โรงงานจําพวกที่
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โรงงานจําพวกที่
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ที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

(๑) การทําขนมปังหรือขนมเค้ก

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

(๒) การทําขนมปังกรอบหรือขนมอบแห้ง
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อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้ง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้น เม็ด หรือชิ้น
๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากอ้อย บีช หญ้าหวาน หรือพืชอื่นที่ให้ความหวาน
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําน้ําเชื่อม
(๕) การทําน้ําตาลก้อนหรือน้ําตาลผง
(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของต้นมะพร้าว ต้นตาลโตนด หรือพืชอื่น ๆ ซึ่งมิใช่อ้อย
๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก้ ช็อคโกเลต หรือขนมหวาน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําใบชาแห้งหรือใบชาผง
(๒) การคั่ว บด หรือป่นกาแฟหรือการทํากาแฟผง
(๓) การทําโกโก้ผงหรือขนมจากโกโก้
(๔) การทําช็อคโกเลต ช็อคโกเลตผง หรือขนมจากช็อคโกเลต
(๕) การทําเก๊กฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่นๆ
(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไม้อัดเม็ด
(๗) การเชื่อมหรือแช่อิ่มผลไม้หรือเปลือกผลไม้ หรือการเคลือบผลไม้หรือเปลือกผลไม้ด้วยน้ําตาล
(๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) หรือการเคลือบถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) ด้วยน้ําตาล กาแฟ โกโก้ หรือช็อคโกเลต
(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟี่
(๑๑) การทําไอศกรีม
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๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๖) การทําน้ํามันสลัด
(๗) การบดหรือป่นเครื่องเทศ
(๘) การทําพริกป่น พริกไทยป่น หรือเครื่องแกง
๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด หรือย่อยน้ําแข็ง (เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า)
๑๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตว์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําอาหารผสมหรืออาหารสําเร็จรูปสําหรับเลี้ยงสัตว์
๑๖ โรงงานต้ม กลั่น หรือผสมสุรา
๑๗ โรงงานผลิตเอทิลแอลกอฮอล์ซึ่งมิใช่เอทิลแอลกอฮอล์ที่ผลิตจากกากซัลไฟต์ในการทําเยื่อกระดาษ
๑๘ โรงงานทําหรือผสมสุราจากผลไม้ หรือสุราแช่อื่น ๆ แต่ไม่รวมถึงโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับมอลต์หรือเบียร์ในลําดับที่ ๑๙
๑๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับมอลต์หรือเบียร์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําป่น หรือบดมอลต์
(๒) การทําเบียร์ (เฉพาะในสถานบริการ และเครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้า)
๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ น้ําอัดลม หรือน้ําแร่ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การทําน้ําดื่ม
(๒) การทําเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
(๓) การทําน้ําอัดลม
(๔) การทําน้ําแร่
๒๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาสูบ ยาอัด ยาเส้น ยาเคี้ยว หรือยานัตถุ์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การอบใบยาสูบให้แห้งหรือการรูดก้านใบยาสูบ
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(๒) การทําบุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ซิการ์ หรือบุหรี่อื่น
(๓) การทํายาอัด ยาเส้น ยาเส้นปรุง หรือยาเคี้ยว
(๔) การทํายานัตถุ์
๒๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ ด้าย หรือเส้นใยซึ่งมิใช่ใยหิน (Asbestos) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๒) การทอหรือการเตรียมเส้นด้ายยืนสําหรับการทอ
(๔) การพิมพ์สิ่งทอ (เฉพาะการพิมพ์สิ่งทอพื้นเมือง)

ชุมชน
โรงงานจําพวกที่
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ชนบทและเกษตรกรรม
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๒๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอซึ่งมิใช่เครื่องนุ่งห่ม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

๒๔
๒๕
๒๖

๒๘

(๑) การทําผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอเป็นเครื่องใช้ในบ้าน
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(๒) การทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใช่ถุงหรือกระสอบพลาสติก
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(๓) การทําผลิตภัณฑ์จากผ้าใบ
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ได้

ได้
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(๔) การตบแต่งหรือเย็บปักถักร้อยสิ่งทอ
โรงงานถักผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มด้วยด้ายหรือเส้นใย หรือฟอกย้อมสีหรือแต่งสําเร็จผ้า ผ้าลูกไม้
หรือเครื่องนุ่งห่มที่ถักด้วยด้ายหรือเส้นใย
โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมด้วยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกให้เป็นปุยซึ่งมิใช่เสื่อหรือพรมที่ทําด้วยยางหรือพลาสติกหรือพรมน้ํามัน
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาข่าย แห หรืออวน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การผลิตเชือก
(๒) การผลิต ประกอบ หรือซ่อมแซมตาข่าย แห หรืออวน และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายซึ่งมิใช่รองเท้า อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การตัดหรือเย็บเครื่องนุ่งห่ม เข็ดขัด ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ เนกไท หูกระต่าย ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเท้าจากผ้า
หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือวัสดุอื่น
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(๒) การทําหมวก
โรงงานผลิตรองเท้าหรือชิ้นส่วนของรองเท้าซึ่งมิได้ทําจากไม้ยางอบแข็ง ยางอัดเข้ารูปหรือพลาสติกอัดเข้ารูป
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะร่อง หรือการแปรรูปไม้ด้วยวิธีอื่นที่คล้ายคลึงกัน (เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า)
(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง บานประตู หรือส่วนประกอบที่ทําด้วยไม้ของอาคาร
(๔) การทําฝอยไม้ การบด ป่น หรือย่อยไม้
(๕) การถนอมเนื้อไม้หรือการอบไม้
โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใช้จากไม้ไผ่ หวาย ฟาง อ้อ กก หรือผักตบชวา
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากไม้หรือไม้ก๊อก อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใช้จากไม้ และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว (เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า)
(๒) การทํารองเท้า ชิ้นส่วนของรองเท้า หรือหุ่นรองเท้าจากไม้
(๓) การแกะสลักไม้
(๔) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม้
(๕) การทําผลิตภัณฑ์จากไม้ก๊อก
โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ แก้ว ยาง หรืออโลหะอื่นซึ่งมิใช่เครื่องเรือน
หรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากพลาสติกอัดเข้ารูป และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
โรงงานผลิตเยื่อหรือกระดาษ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําเยื่อจากไม้หรือวัสดุอื่น (เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า)
(๒) การทํากระดาษ กระดาษแข็ง หรือกระดาษที่ใช้ในการก่อสร้างชนิดที่ทําจากเส้นใย (Fibre)
หรือแผ่นกระดาษไฟเบอร์ (Fibreboard)
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๓๙ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุจากกระดาษทุกชนิดหรือแผ่นกระดาษไฟเบอร์ (Fibreboard)
๔๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเยื่อกระดาษ หรือกระดาษแข็ง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๒) การทําผลิตภัณฑ์ซึ่งมิใช่ภาชนะบรรจุจากเยื่อกระดาษ หรือกระดาษแข็ง
๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
(๑) การพิมพ์ การทําแฟ้มเก็บเอกสาร การเย็บเล่ม ทําปก หรือตบแต่งสิ่งพิมพ์
(๒) การทําแม่พิมพ์โลหะ
๔๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ (Pesticides) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การทําปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ (เฉพาะการทําปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยอินทรีย์)
๔๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสบู่ เครื่องสําอาง หรือสิ่งปรุงแต่งร่างกาย อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๓) การทําเครื่องสําอางหรือสิ่งปรุงแต่งร่างกาย
(๔) การทํายาสีฟัน
๕๑ โรงงานผลิต ซ่อม หล่อ หรือหล่อดอกยางนอกหรือยางใน สําหรับยานพาหนะที่เคลื่อนที่ด้วยเครื่องกล คน หรือสัตว์
(เฉพาะซ่อมยางนอกหรือยางใน)
๕๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทํายางแผ่นในขั้นต้นจากน้ํายางธรรมชาติซึ่งมิใช่การทําในสวนยางหรือป่า
(๒) การหั่น ผสม รีดให้เป็นแผ่น หรือตัดแผ่นยางธรรมชาติซึ่งมิใช่การทําในสวนยางหรือป่า
๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปั้นดินเผา หรือเครื่องดินเผา และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกล่าว
(เฉพาะผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาหรือเครื่องดินเผา และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกล่าว)
๕๖ โรงงานผลิตอิฐ กระเบื้อง หรือท่อสําหรับใช้ในการก่อสร้างเบ้าหลอมโลหะ กระเบื้องประดับ (Architectural Terracotta)
รองในเตาไฟ ท่อหรือยอดปล่องไฟ หรือวัตถุทนไฟจากดินเหนียว
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๕๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์
(๒) การลําเลียงซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ด้วยระบบสายพานลําเลียงหรือระบบท่อส่ง
๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม ผลิตภัณฑ์ยิปซัม หรือผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์
(เฉพาะทําผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม)
(๓) การทําผลิตภัณฑ์จากหิน
๖๑ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใช้ที่ทําด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า
และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ดังกล่าว (เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม)
๖๒ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารที่ทําจากโลหะหรือโลหะเป็นส่วนใหญ่
และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งดังกล่าว (เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม)
๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะสําหรับใช้ในการก่อสร้างหรือติดตั้ง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างสะพาน ประตูน้ํา ถังน้ํา หรือปล่องไฟ
(๒) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร
(๓) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการต่อเรือ
(๔) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการสร้างหรือซ่อมหม้อน้ํา
(๕) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้กับระบบเครื่องปรับอากาศ
๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําภาชนะบรรจุภัณฑ์
(๔) การทําตู้หรือห้องนิรภัย
(๕) การทําผลิตภัณฑ์จากลวดหรือสายเคเบิลโดยใช้ลวดที่ได้มาจากแหล่งผลิตอื่นซึ่งมิใช่ลวดหรือสายเคเบิลที่หุ้มด้วยฉนวน
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(๖) การทําขดสปริงเหล็ก สลัก แป้นเกลียว วงแหวน หมุดย้ํา หรือหลอดชนิดพับได้ที่ไม่ทําในโรงรีดหรือ
ดึงขั้นต้น (Primary Rolling or Drawing Mills)
(๗) การทําเตาไฟหรือเครื่องอุ่นห้องอย่างอื่นซึ่งไม่ใช้ไฟฟ้า
(๘) การทําเครื่องสุขภัณฑ์เหล็กหรือโลหะเคลือบเครื่องทองเหลืองสําหรับใช้ในการต่อท่อหรือเครื่องประกอบวาล์วหรือท่อ
(๙) การทําเครื่องใช้เล็ก ๆ จากโลหะ
(๑๐) การทําผลิตภัณฑ์โลหะสําเร็จรูปด้วยวิธีเคลือบหรือลงรัก (Enamelling Japanning or Lacquering) ชุบ หรือขัด
(๑๑) การอัดเศษโลหะ
(๑๒) การตัด พับ หรือม้วนโลหะ
(๑๓) การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป
(๑๔) การทําชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์โลหะตาม (๑) ถึง (๑๐)
๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องกังหัน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์
หรือเครื่องกังหันดังกล่าว (เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม)
๖๖ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรสําหรับใช้ในการกสิกรรมหรือการเลี้ยงสัตว์ และรวมถึงส่วนประกอบ
หรืออุปกรณ์ของเครื่องจักรดังกล่าว
๖๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องจักร ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องจักรสําหรับประดิษฐ์โลหะหรือไม้
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรสําหรับโรงเลื่อย ไส ทําเครื่องเรือนหรือทําไม้วีเนียร์ (เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม)
(๒) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องกลึง เครื่องคว้าน เครื่องเจาะ เครื่องกัด (Milling Machines)
เครื่องเจียน เครื่องตัด (Shearing Machines) หรือเครื่องไส (Shaping Machines)
(๓) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเลื่อยตัดโลหะด้วยเครื่องยนต์หรือเครื่องขัด
(๔) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องทุบโลหะ (Drop Forges or Forging Machines)
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(๕) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรีดโลหะ เครื่องอัดโลหะ หรือเครื่องดึงรีดโลหะ
(๖) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องดันรีด เครื่องทําให้หลอมละลายหรือเชื่อมโดยไม่ใช้ไฟฟ้า
(๗) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมแบบ (Dies) หรือเครื่องจับ (Jigs) สําหรับใช้กับเครื่องมือกล
(๘) การทําส่วนประกอบหรืออุปกรณ์สําหรับเครื่องจักรตาม (๑) ถึง (๗)
โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรสําหรับอุตสาหกรรมกระดาษ เคมี อาหาร การปั่นทอ การพิมพ์
การผลิตซีเมนต์หรือผลิตภัณฑ์ดินเหนียว การก่อสร้าง การทําเหมืองแร่ การเจาะหาปิโตรเลียม หรือการกลั่นน้ํามัน
และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องจักรดังกล่าว
โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องคํานวณ เครื่องทําบัญชี เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับ
ใช้ในการคํานวณชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาล้อก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์สําหรับปฏิบัติกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันหรืออุปกรณ์
(Digital or Analog Computers or Associated Electronic Data Processing Equipment or Accessories)
เครื่องรวมราคาของขาย (Cash Registers) เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องชั่งซึ่งมิใช่เครื่องชั่งที่ใช้ในห้องทดลองวิทยาศาตร์
เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใช่เครื่องอัดสําเนาด้วยการถ่ายภาพ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
(เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม)
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) เตาไฟหรือเตาอบ สําหรับใช้ในการอุตสาหกรรมหรือสําหรับใช้ในบ้านแต่ผลิตภัณฑ์นั้นต้องไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า
และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว (เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม)
โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในลําดับที่ ๗๐ เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้า
เครื่องยนต์ไฟฟ้า เครื่องกําเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงแรงไฟฟ้า เครื่องสับหรือบังคับไฟฟ้า เครื่องใช้สําหรับแผงไฟฟ้า
เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟ้า เครื่องส่งหรือจําหน่ายไฟฟ้า เครื่องสําหรับใช้บังคับไฟฟ้า หรือเครื่องเชื่อมไฟฟ้า
(เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม)
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๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง
เครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องบันทึกคําบอก เครื่องบันทึกเสียงด้วยเทป เครื่องเล่นหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน์)
แผ่นเสียง เทปแม่เหล็กที่ได้บันทึกเสียงแล้ว เครื่องโทรศัพท์หรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไม่มีสาย เครื่องส่งวิทยุ
เครื่องส่งโทรทัศน์ เครื่องรับส่งสัญญาณหรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร์ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวข้อง
(Semi Conductor or Related Sensitive Semi- Conductor Devices) คาปาซิเตอร์หรือคอนเดนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงที่
หรือเปลี่ยนแปลงได้ (Fixed or Variable Electronic Capacitors or Condensers) เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ
เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย์ และรวมถึงการผลิตอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนสําหรับใช้กับ
เครื่องอิเล็กทอรนิกส์ดังกล่าว (เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม)
๗๓ โรงงานผลิต ประกอบ หรือดัดแปลงเครื่องมือหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ระบุไว้ในลําดับใด และรวมถึงส่วนประกอบ
หรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
๗๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้า อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําหลอดไฟฟ้าหรือดวงโคมไฟฟ้า
(๓) การทําอุปกรณ์ติดตั้งหรือเต้าเสียบหลอดไฟฟ้า (Fixtures or Lamp Sockets or Receptacles) สวิตซ์ไฟฟ้า ตัวต่อตัวนํา
(Conductor Connectors) อุปกรณ์ที่ใช้กับสายไฟฟ้า หลอด หรือเครื่องประกอบสําหรับร้อยสายไฟฟ้า
(๔) การทําฉนวนหรือวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้าซึ่งมิใช่กระเบื้องเคลือบหรือแก้ว
๗๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การต่อ ซ่อมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอู่ต่อเรือ นอกจากเรือยาง
(๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษสําหรับเรือหรือเครื่องยนต์เรือ
๗๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับรถยนต์หรือรถพ่วง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต์หรือรถพ่วง
(๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สําหรับรถยนต์หรือรถพ่วง
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๗๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ
(๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สําหรับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ
๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมล้อเลื่อนที่ขับเคลื่อนด้วยแรงคนหรือสัตว์ซึ่งมิใช่จักรยาน
และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
๘๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องทดลองหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการชั่ง ตวง วัด
หรือบังคับควบคุม
(๒) การทํา ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องไซโคลตรอน เครื่องเบตาตรอน หรือเครื่องเร่งปรมาณู
(Cyclotrons Betatrons or Accelerators)
(๓) การทําเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์การแพทย์
๘๒ โรงงานผลิตเครื่องมือหรือเครื่องใช้เกี่ยวกับนัยน์ตาหรือการวัดสายตา เลนส์ เครื่องมือหรือเครื่องใช้ที่ใช้แสงเป็นอุปกรณ์
ในการทํางาน หรือเครื่องอัดสําเนาด้วยการถ่ายภาพ
๘๓ โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือชิ้นส่วนของนาฬิกาหรือเครื่องวัดเวลา
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
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๘๕ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของเครื่องดนตรีดังกล่าว
๘๖ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องมือหรือเครื่องใช้ในการกีฬา การบริหารร่างกาย การเล่นบิลเลียด โบว์ลิ่ง หรือตกปลา
และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ดังกล่าว
๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเล่น เครื่องมือ หรือเครื่องใช้ที่มิได้ระบุไว้ในลําดับอื่น อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การทําเครื่องเล่น
(๒) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ
(๓) การทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง
(๔) การทําร่ม ไม้ถือขนนก ดอกไม้เทียม ซิป กระดุม ไม้กวาด แปรง ตะเกียง โป๊ะตะเกียงหรือไฟฟ้า กล้องสูบยาหรือ
กล้องบุหรี่ ก้นกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ค
(๕) การทําป้าย ตรา เครื่องหมาย ป้ายติดของ หรือเครื่องโฆษณาสินค้า ตราโลหะหรือยาง แม่พิมพ์ลายฉลุ (Stencils)
(๖) การทําแหคลุมผม ช้องผม หรือผมปลอม
๙๐ โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําให้บริสุทธิ์ หรือจําหน่ายน้ําไปยังอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม
๙๑ โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การบรรจุสินค้าทั่วไป
๙๒ โรงงานห้องเย็น
๙๓ โรงงานซ่อมรองเท้าหรือเครื่องหนัง
๙๔ โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าสําหรับใช้ในบ้านหรือใช้ประจําตัว
๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ รถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือ
ส่วนประกอบของยานดังกล่าว อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว
(๒) การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว
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ได้

อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
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

๑๔
ลําดับที่

๙๖
๙๗
๙๘
๑๐๐

๑๐๓

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

(๓) การพ่นสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
(๔) การล้างหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
โรงงานซ่อมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําด้วยเพชร พลอย ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี
โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ที่มิได้ระบุการซ่อมไว้ในลําดับใด
โรงงานซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด อัด หรือย้อมผ้า เครื่องนุ่งห่ม พรม หรือขนสัตว์
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแต่งหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือ
ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์โดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๓) การลงรักหรือการประดับตกแต่งด้วยแก้ว กระจก มุก ทอง หรืออัญมณี
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเกลือ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๓) การบดหรือป่นเกลือ
หมายเหตุ

ลําดับที่
ได้
โรงงานจําพวกที่

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ลําดับที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
จําพวกโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

ชุมชน
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้

ที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได้
ได้
ได้

ได้
ได้

ได้

พ.ศ. 2558

รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิ ตามที่ไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดแพร
พ.ศ. ๒๕๕๘
การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภท
ทายกฎกระทรวง ตามที่กําหนดไวในขอ ๗ คือ
๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึง หมายเลข ๑.๑๑ ที่กําหนดไวเปนสีชมพู ใหเปนที่ดิน
ประเภทชุมชน มีรายการดังตอไปนี้
๑.๑ ดานเหนือ
จดเขตเทศบาลตําบลสอง จังหวัดแพร ระหวางหลักเขตที่ ๑
กับหลักเขตที่ ๒
ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลสอง จังหวัดแพร ระหวางหลักเขตที่ ๒
หลักเขตที่ ๓ กับหลักเขตที่ ๔
ดานใต
จดเขตเทศบาลตําบลสอง จังหวัดแพร ระหวางหลักเขตที่ ๔
กับหลักเขตที่ ๕
ดานตะวันตก
จดเขตเทศบาลตําบลสอง จังหวัดแพร ระหวางหลักเขตที่ ๕
หลักเขตที่ ๖ กับหลักเขตที่ ๑
๑.๒ ดานเหนือ
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ ฟากตะวันตก
และฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๓ บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ เปนระยะ
๕,๙๑๕ เมตร
ดานตะวันออก จดน้ําแมคํามี ฝงตะวันตก ฝงเหนือ และฝงใต และเสนขนาน
ระยะ ๑,๕๗๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑
ดานใต
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ ฟากตะวันออก
และฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๓ บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๑ ไปทางทิศ ตะวั น ตกเฉีย งใตต ามแนวทางหลวงแผ น ดิน หมายเลข ๑๐๑ เปน ระยะ
๒,๐๔๐ เมตร
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๗๕๕ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๑
๑.๓ ดานเหนือ
จดแม น้ํ า ยม ฝ ง ใต และเส น ตั้ ง ฉากระยะ ๑,๑๗๐ เมตร
กับกึ่งกลางแมน้ํายม ฝงตะวันออก ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๙๕ ตัดกับแมน้ํายม
ไปทางทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวแมน้ํายม เปนระยะ ๒,๕๐๐ เมตร
ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๑๗ ฟากตะวันตก

๒
ดานใต
จดเสนตรงระยะ ๑,๖๖๕ เมตร ที่มีจุดเริ่มตนจาก จุดซึ่งศูนยกลาง
ทางหลวงแผน ดิ น หมายเลข ๓๐๙๕ ตัด กั บศู น ยก ลางทางหลวงแผน ดิ น หมายเลข ๓๐๑๗ ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใตจนบรรจบกับเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๙๕ ที่จุดซึ่งอยูหางจาก
ศูน ยกลางทางหลวงแผน ดินหมายเลข ๓๐๙๕ ตัด กับ ศูน ยกลางทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๓๐๑๗
ไปทางทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๙๕ เปนระยะ ๙๗๕ เมตร และบรรจบ
กับเสนตรง ระยะ ๑,๒๙๕ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจนบรรจบกับแมน้ํายม ฝงตะวันออก
ที่จุดซึ่งอยูหางจากศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๙๕ ตัดกับแมน้ํายม ไปทางทิศใตตามแนว
แมน้ํายม เปนระยะ ๑,๑๐๐ เมตร
ดานตะวันตก
จดแมน้ํายม ฝงตะวันออก
๑.๔ ดานเหนือ
จดคลองสงน้ําซอย ๑๔ ขวา ฝงใต และเสนตรง ที่ตอเนื่อง
จากจุดสิ้นสุดของคลองสงน้ําซอย ๑๔ ขวา ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตจนบรรจบกับแมน้ํายม ฝงตะวันออก
ดานตะวันออก จดแนวเขตเทศบาลตํ า บลแม ห ล า ย จั ง หวั ด แพร ระหว า ง
หลักเขตที่ ๒ หลักเขตที่ ๓ หลักเขตที่ ๔ หลักเขตที่ ๕ หลักเขตที่ ๖ กับหลักเขตที่ ๗ คลองสงน้ํา
ชลประทานสายใหญฝงซาย ฝงเหนือ และเสนขนานระยะ ๗๕๕ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๑
ดานใต
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ ฟากตะวันออก
ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๓๔ ตัดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ เปนระยะ ๑,๒๐๐ เมตร และคูสงน้ํา
สาธารณะ ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑,๔๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๑ และแมน้ํายม ฝงตะวันออก
๑.๕ แนวเขตผังเมืองรวมเมืองแพร ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองแพร
พ.ศ. ๒๕๕๔
๑.๖ ดานเหนือ
จดเขตเทศบาลตําบลบานปน จังหวัดแพร ระหวางหลักเขตที่ ๒
กับหลักเขตที่ ๓
ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลบานปน จังหวัดแพร ระหวางหลักเขตที่ ๓
หลักเขตที่ ๔ กับหลักเขตที่ ๕
ดานใต
จดเขตเทศบาลตําบลบานปน จังหวัดแพร ระหวางหลักเขตที่ ๕
กับหลักเขตที่ ๑
ดานตะวันตก
จดเขตเทศบาลตําบลบานปน จังหวัดแพร ระหวางหลักเขตที่ ๑
กับหลักเขตที่ ๒

๓
๑.๗ ดานเหนือ
จดลําเหมืองเลา ฝงใต
ดานตะวันออก จดเสนตรงระยะ ๑,๓๗๐ เมตร ที่มีจุดเริ่มตนจากศูนยกลาง
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๐๑ ที่จุดซึ่งทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๒๒ บรรจบกับทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๑๑๐๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๐๑
เปนระยะ ๑,๓๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตจนบรรจบกับเสนตั้งฉากระยะ ๖๗๕ เมตร ที่จุด
ซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๒๒ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๐๑ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใตและทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๒๒ เปนระยะ
๑,๔๗๐ เมตร และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๒๒ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดน้ําแมสาย ฝงเหนือ เสนตรงที่มีจุดเริ่มตน ซึ่งอยูหางจาก
ศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๒๒ ตัดกับน้ําแมสาย ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวน้ําแมสาย
เป น ระยะ ๒,๔๒๐ เมตร ไปบรรจบกับ หลั ก เขตเทศบาลตํา บลซ อแฮ จัง หวั ด แพร หลัก เขตที่ ๙
และเสนขนานระยะ ๑,๒๗๕ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๒๒
ดานตะวันตก
จดคลองสงน้ําสายใหญฝงซาย ฝงใตและฝงตะวันออก
๑.๘ ดานเหนือ
จดเขตเทศบาลตําบลหวยออ จังหวัดแพร ระหวางหลักเขตที่ ๑
กับหลักเขตที่ ๒
ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลหวยออ จังหวัดแพร ระหวางหลักเขตที่ ๒
กับหลักเขตที่ ๓
ดานใต
จดเขตเทศบาลตําบลหวยออ จังหวัดแพร ระหวางหลักเขตที่ ๓
กับหลักเขตที่ ๔
ดานตะวันตก
จดเขตเทศบาลตําบลหวยออ จังหวัดแพร ระหวางหลักเขตที่ ๔
กับหลักเขตที่ ๑
๑.๙ ดานเหนือ
จดคลองสงน้ําซอย ๓๑ ขวา ฝงใต
ดานตะวันออก จดคลองสงน้ําสายใหญฝงซาย ฝงตะวันตก
ดานใต
จดคลองสงน้ําซอย ๓๓ ขวา ฝงเหนือ และเสนตรง ที่ตอเนื่อง
จากจุดสิ้นสุดของคลองสงน้ําซอย ๓๓ ขวา ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตจนบรรจบกับแมน้ํายม ฝงตะวันออก
ดานตะวันตก
จดแมน้ํายม ฝงตะวันออก
๑.๑๐ ดานเหนือ
จดเขตเทศบาลตําบลเดนชัย จังหวัดแพร ระหวางหลักเขตที่ ๒
หลักเขตที่ ๓ กับหลักเขตที่ ๔ และเขตเทศบาลตําบลแมจั๊ว ะ จังหวัดแพร ระหวางหลักเขตที่ ๗
หลักเขตที่ ๘ หลักเขตที่ ๑ หลักเขตที่ ๒ หลักเขตที่ ๓ กับหลักเขตที่ ๔
ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลแมจั๊วะ จังหวัดแพร ระหวางหลักเขตที่ ๔
หลักเขตที่ ๕ หลักเขตที่ ๖ กับหลักเขตที่ ๗
ดานใต
จดเขตเทศบาลตําบลเดนชัย จังหวัดแพร ระหวางหลักเขตที่ ๔
หลักเขตที่ ๕ กับหลักเขตที่ ๖ และเขตทหาร (คายพระยาไชยบูรณ)

๔
ดานตะวันตก
จดเขตเทศบาลตําบลเดนชัย จังหวัดแพร ระหวางหลักเขตที่ ๗
หลักเขตที่ ๘ หลักเขตที่ ๑ กับหลักเขตที่ ๒
๑.๑๑ ดานเหนือ
จดเขตเทศบาลตําบลวังชิ้น จังหวัดแพร ระหวางหลักเขตที่ ๑
กับหลักเขตที่ ๒
ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลวังชิ้น จังหวัดแพร ระหวางหลักเขตที่ ๒
กับหลักเขตที่ ๓
ดานใต
จดเขตเทศบาลตําบลวังชิ้น จังหวัดแพร ระหวางหลักเขตที่ ๓
กับหลักเขตที่ ๔
ดานตะวันตก
จดเขตเทศบาลตําบลวังชิ้น จังหวัดแพร ระหวางหลักเขตที่ ๔
กับหลักเขตที่ ๑
๒. ที่ดิน ในบริ เวณหมายเลข ๒ ที่กําหนดไวเปน สี มว ง ให เปน ที่ดิน ประเภทอุต สาหกรรม
และคลังสินคา มีรายการดังตอไปนี้
ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับทางรถไฟสายเหนือ
ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลเดนชัย จังหวัดแพร ระหวางหลักเขตที่ ๗
กับหลักเขตที่ ๘ และเขตทหาร (คายพระยาไชยบูรณ)
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับทางรถไฟสายเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑,๔๒๐ เมตร กับเขตเทศบาลตําบลเดนชัย
จังหวัดแพร ระหวางหลักเขตที่ ๗ กับหลักเขตที่ ๘ และแมน้ํายม ฝงใตและฝงตะวันออก
๓. ที่ดินหมายเลข ๓.๑ ถึงหมายเลข ๓.๒๐ ที่กําหนดใหเปนสีเขียว ใหเปนที่ดิน ประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม มีรายการดังตอไปนี้
๓.๑ ดานเหนือ
จดแนวเขตอุทยานแหงชาติ แมยม และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ
ปาแมสอง
ดานตะวันออก จดแนวเขตอุทยานแหงชาติ แมยม และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ
ปาแมสอง
ดานใต
จดแนวเขตอุทยานแหงชาติ แมยม และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ
ปาแมสอง
ดานตะวันตก
จดแนวเขตอุทยานแหงชาติ แมยม และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ
ปาแมสอง
๓.๒ ดานเหนือ
จดแนวเขตอุทยานแหงชาติ แมยม แนวเขตปาสงวนแหงชาติ
ปาแมสอง และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๕๔ ฟากใต
ดานตะวันออก จดทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๑๑๒๐ ฟากตะวัน ตก และ
เขตเทศบาล ตําบลสอง จังหวัดแพร ระหวางหลักเขตที่ ๑ หลักเขตที่ ๖ หลักเขตที่ ๕ กับหลักเขตที่ ๔

๕
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๓ ฟากเหนือและฟากตะวันตก
ดานตะวันตก
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมยมตะวันตก
๓.๓ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๑๒๐ ฟากใต แนวเขต
ปาสงวนแหงชาติ ปาแมสอง แนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาหวยปอม และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ
ปาแมยาง
ดานตะวันออก จดแนวเขตปา สงวนแห ง ชาติ ปา แมคํ า มี และมหาวิ ท ยาลั ย
แมโจ – แพร เฉลิมพระเกียรติ
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ ฟากเหนือ เสนตั้งฉากกับ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๓
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๑ เปนระยะ ๕,๙๑๕ เมตร เสนขนานระยะ ๗๕๕ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๑ และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๓ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๓ ฟากตะวันออกและฟากใต
เขตเทศบาลตําบลสอง จังหวัดแพร ระหวางหลักเขตที่ ๔ หลักเขตที่ ๓ หลักเขตที่ ๒ กับหลักเขตที่ ๑
และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๒๐ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๖ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก
๓.๔ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๓ ฟากตะวันตกและฟากใต
ดานตะวันออก จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๐๓ ฟากตะวั น ตก และ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๑๗ ฟากเหนือและฟากตะวันตก
ดานใต
จดแม น้ํ า ยม ฝ ง ใต และเส น ตั้ ง ฉากระยะ ๑,๑๗๐ เมตร
กับกึ่งกลางแมน้ํายม ฝงตะวันออก ที่จุดซึ่งอยูหางจากศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๙๕
ตัดกับแมน้ํายม ไปทางทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวแมน้ํายม เปนระยะ
๒,๕๐๐ เมตร
ดานตะวันตก
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมยมตะวันตก
๓.๕ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ ฟากใต
ดานตะวันออก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมคํามี และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ
ปาแมเติ๊ก ปาแมถาง และปาแมกําปอง
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๓๔๓ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๓๔ ฟากตะวันออก น้ําแมคํามี
ฝงเหนือ ฝงตะวันออก และฝงใต เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ ฟากตะวันออก
ที่จุดซึ่ง อยูหางจาก ทางหลวงแผนดิน หมายเลข ๑๐๓ บรรจบกับทางหลวงแผน ดินหมายเลข ๑๐๑
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ เปนระยะ ๕,๙๑๕ เมตร
และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ ฟากตะวันออกและฟากใต

๖
๓.๖ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๓ ฟากใต
ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ ๗๕๕ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๑ เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยูหางจาก
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๓ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ เปนระยะ ๒,๐๔๐ เมตร และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑
ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๙๕ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๑๗ ฟากตะวันออกและฟากใต
๓.๗ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ ฟากใต และเสนตั้งฉาก
กับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๓
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑
เปนระยะ ๒,๐๔๐ เมตร
ดานตะวันออก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมคํามี และทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑๓๔ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๓๔ ฟากเหนือและฟากตะวันตก
ดานตะวันตก
จดแนวเขตเทศบาลตําบลแมหลาย จังหวัดแพร ระหวางหลักเขตที่ ๒
หลักเขตที่ ๓ หลักเขตที่ ๔ หลักเขตที่ ๕ หลักเขตที่ ๖ กับหลักเขตที่ ๗ คลองสงน้ําชลประทาน
สายใหญฝงซาย ฝงเหนือ และเสนขนานระยะ ๗๕๕ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑
๓.๘ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๙๕ ฟากใต
ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ ฟากตะวันตก
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๑๗ ฟากตะวันออก
๓.๙ ดานเหนือ
จดเสนตรงระยะ ๑,๖๖๕ เมตร ที่มีจุดเริ่มตนจากจุดซึ่งศูนยกลาง
ทางหลวงแผน ดิ น หมายเลข ๓๐๙๕ ตัด กั บศู น ยก ลางทางหลวงแผน ดิ น หมายเลข ๓๐๑๗ ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใตจนบรรจบกับเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๙๕ ที่จุดซึ่งอยูหางจาก
ศูน ยกลางทางหลวงแผน ดินหมายเลข ๓๐๙๕ ตัด กับ ศูน ยกลางทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๓๐๑๗
ไปทางทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๙๕ เปนระยะ ๙๗๕ เมตร และบรรจบกับ
เสนตรงระยะ ๑,๒๙๕ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจนบรรจบกับแมน้ํายม ฝงตะวันออก ที่จุดซึ่ง
อยูหางจากศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๙๕ ตัดกับแมน้ํายม ไปทางทิศใตตามแนวแมน้ํายม
เปนระยะ ๑,๑๐๐ เมตร และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๙๕ ฟากใต
ดานตะวันออก จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๓๐๑๗ ฟากตะวั น ตก
ทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๑๐๑ ฟากตะวัน ตก คลองส ง น้ํา ซอย ๑๔ ขวา ฝง เหนือ แมน้ํ ายม
ฝง ตะวั น ตก และเส น ขนานระยะ ๑,๔๐๐ เมตร กั บ ศู น ย กลางทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๐๑
และแนวเขตผังเมืองรวมเมืองแพร ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองแพร พ.ศ. ๒๕๕๔

๗
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๒๓ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาหวยเบี้ยและ ปาหวยบอทอง
คลองสงน้ําซอย ๑๒ ซาย ฝงใต และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๑๖ ฟากตะวันออก และฟากใต
๓.๑๐ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๓๔ ฟากใตและฟากตะวันออก
และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๓๔๓ ฟากใต
ดานตะวันออก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาเติ๊กปาแมถางและปาแมกําปอง
แนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมแคม และอางแมถาง
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๒๔ ฟากเหนือและฟากตะวันตก
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๐๑ ฟากตะวันออกและฟากเหนือ
คลองสงน้ําสายใหญฝง ซาย ฝง ตะวัน ออก คลองสงน้ําซอย ๑๗ ขวา ฝ งเหนือ ทางหลวงแผน ดิน
หมายเลข ๑๐๑ ฟากตะวันออก เสน ตั้งฉากกับ ทางหลวงแผน ดินหมายเลข ๑๐๑ ฟากตะวัน ออก
ที่จุดซึ่ง อยูหางจากทางหลวงแผนดิน หมายเลข ๑๑๒๔ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ เปนระยะ ๑,๒๐๐ เมตร และ
เสนขนานระยะ ๗๕๕ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑
๓.๑๑ ดานเหนือ
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดแพรกับจังหวัดลําปาง แนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมตาฝงขวาตอนใต และแนวเขต
ปาสงวนแหงชาติ ปาแมตาฝงซาย
ดานตะวันออก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมตาฝงซาย ทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๒๓ ฟากเหนือและฟากตะวันตก แนวเขตเทศบาลตําบลบานปน จังหวัดแพร ระหวาง
หลักเขตที่ ๒ กับหลักเขตที่ ๑ และแนวเขตเทศบาลตําบลหวยออ จังหวัดแพร ระหวางหลักเขตที่ ๑
กับหลักเขตที่ ๔
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๒๓ ฟากเหนือและฟากตะวันตก
ดานตะวันตก
จดแนวเขตปา สงวนแห ง ชาติ ป า แมป งและป า แม ล อง และ
แนวเขต ปาสงวนแหงชาติ ปาแมลานและปาแมกาง
๓.๑๒ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๒๓ ฟากใต
ดานตะวันออก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมตาฝงซาย และเสนแบงเขต
การปกครองระหวางอําเภอลองกับอําเภอเดนชัย
ดานใต
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมลูและปาแมแปน ทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๑๑ ฟากเหนือ และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ แมปงและปาแมลอง
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๒๓ ฟากใตและฟากตะวันตก
แนวเขตเทศบาลตําบลหวยออ จังหวัดแพร ระหวางหลักเขตที่ ๔ หลักเขตที่ ๓ หลักเขตที่ ๒ กับ
หลั ก เขตที่ ๑ แนวเขตเทศบาลตํา บลบ า นป น จั ง หวั ด แพร ระหวา งหลั ก เขตที่ ๒ หลั ก เขตที่ ๓

๘
หลักเขตที่ ๔ หลักเขตที่ ๕ กับหลักเขตที่ ๑ แนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมลานและปาแมกาง
และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมตาฝงขวาตอนใต
๓.๑๓ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๐๑ ฟากใต
ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๐๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดลําเหมืองเลา ฝงเหนือ และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๒๒
ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดคลองสงน้ําสายใหญฝงซาย ฝงตะวันออกและฝงใต
๓.๑๔ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๒๓ ฟากใต แนวเขตผังเมืองรวม
เมืองแพร ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองแพร พ.ศ. ๒๕๕๔ และน้ําแมสาย ฝงใต
ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ ฟากตะวันตก คลองสงน้ํา
ซอย ๓๑ ขวา ฝงเหนือ แมน้ํายม ฝงตะวันตกและฝงใต และคลองสงน้ําซอย ๓๓ ขวา ฝงใต
ดานใต
จดเขตเทศบาลตําบลแมจั๊วะ จังหวัดแพร ระหวางหลักเขตที่ ๔
หลักเขตที่ ๓ หลักเขตที่ ๒ หลักเขตที่ ๑ หลักเขตที่ ๘ กับหลักเขตที่ ๗ เขตเทศบาลตําบลเดนชัย
จังหวัดแพร ระหวางหลักเขตที่ ๔ หลักเขตที่ ๓ หลักเขตที่ ๒ หลักเขตที่ ๑ หลักเขตที่ ๘ กับ
หลักเขตที่ ๗ เสนขนานระยะ๕๐๐ เมตร กับทางรถไฟสายเหนือ เสนขนานระยะ ๑,๔๒๐ เมตร กับ
เขตเทศบาลตําบลเดนชัย จังหวัดแพร ระหวางหลักเขตที่ ๘ กับหลักเขตที่ ๗ แนวเขตปาสงวนแหงชาติ
ปาแมปาน ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ ฟากเหนือ และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมลูและ
ปาแมแปน
ดานตะวันตก
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอเดนชัยกับอําเภอลอง
แนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแยและปาแมสาง และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาหวยเบี้ยและปาหวยบอทอง
๓.๑๕ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๒๔ ฟากใต
ดานตะวันออก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมแคม และแนวเขตอุทยาน
แหงชาติ ลําน้ํานาน
ดานใต
จดเสนตรงระยะ ๑,๓๗๐ เมตร ที่มีจุดเริ่มตนจากศูนยกลาง
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๐๑ ที่จุดซึ่งทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๒๒ บรรจบกับทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๑๑๐๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๐๑
เปน ระยะ ๑,๓๐๐ เมตร ไปทางทิศ ตะวัน ออกเฉียงใตจนบรรจบกับ เสน ตั้ง ฉากระยะ ๖๗๕ เมตร
กับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๒๒ ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๒๒ บรรจบกับ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๐๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตและทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนว
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๒๒ เปนระยะ ๑,๔๗๐ เมตร
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๐๑ ฟากตะวันออก

๙
๓.๑๖ ดานเหนือ
จดน้ําแมสาย ฝงใต แนวเขตผังเมืองรวมเมืองแพร ตามกฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองแพร พ.ศ. ๒๕๕๔ ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๒๒ ฟากใต คลองสงน้ํา
สายใหญฝงซาย ฝงตะวันตกและฝงเหนือ เสนขนานระยะ ๑,๒๗๕ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๒๒ เสนตรงที่มีจุดเริ่มตนอยูหางจากศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๒๒ ตัดกับ
น้ําแมสาย ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวน้ําแมสายเปนระยะ ๒,๔๒๐ เมตร ไปบรรจบกับหลักเขต
เทศบาลตําบลชอแฮ จังหวัดแพร หลักเขตที่ ๙ และน้ําแมสาย ฝงใต
ดานตะวันออก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมกอนและปาแมสาย แนวเขต
ปาสงวนแหงชาติ ปาแมเข็ก และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมจั๊วะและปาแมมาน
ดานใต
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมจั๊วะฝงซาย และแนวเขต
ปาสงวนแหงชาติ ปาแมพวก
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ฟากใตและฟากตะวันออก
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ ฟากใตและฟากตะวันออก แนวเขตเทศบาลตําบลเดนชัย จังหวัดแพร
ระหวางหลักเขตที่ ๕ กับหลักเขตที่ ๔ แนวเขตเทศบาลตําบลแมจั๊วะ จังหวัดแพร ระหวางหลักเขตที่ ๗
กั บ หลั ก เขตที่ ๖ คลองส ง น้ํ า ซอย ๓๓ ขวา ฝ ง ใต คลองส ง น้ํ า สายใหญ ฝ ง ซ า ย ฝ ง ตะวั น ออก
และคลองสงน้ําซอย ๓๑ ขวา ฝงเหนือ
๓.๑๗ ดานเหนือ
จดแนวเขตอุทยานแหงชาติ เวียงโกศัย
ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๒๓ ฟากเหนือและฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๒๔ ฟากตะวันตกและฟากเหนือ
และแนวเขตเทศบาลตําบลวังชิ้น จังหวัดแพร ระหวางหลักเขตที่ ๑ กับหลักเขตที่ ๔
ดานตะวันตก
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมเกิ๋ง
๓.๑๘ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ฟากใต แนวเขตปาสงวนแหงชาติ
ปาแมปงและปาแมลอง และแมน้ํายม ฝงใต
ดานตะวันออก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมลูและปาแมแปน
ดานใต
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาบอแกวปาแมสูง และปาแมสิน
แนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมยมฝงตะวันออก และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมปงและปาแมลอง
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๒๓ ฟากตะวันออก และ
แนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมเกิ๋ง
๓.๑๙ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ฟากใต
ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ฟากตะวันตกและฟากเหนือ
และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมพวก

๑๐
ดานใต
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดแพรกับจังหวัดอุตรดิตถ
ดานตะวันตก
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมพวก และแนวเขตปาสงวน
แหงชาติ ปาแมปาน
๓.๒๐ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๒๔ ฟากใต และเเนวเขต
เทศบาลตําบลวังชิ้น จังหวัดแพร ระหวางหลักเขตที่ ๔ กับหลักเขตที่ ๓
ดานตะวันออก จดแมน้ํายม ฝงตะวันตก ฝงใต และฝงเหนือ
ดานใต
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมสรอย
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๒๔ ฟากใตและฟากตะวันออก
และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมเกิ๋ง
๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔ ที่กําหนดไวเปนสีขาว มีกรอบและเสนทแยงสีเขียว ใหเปน
ที่ดิน ประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม มีรายการดังตอไปนี้
ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใตและฟากตะวันตก
ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๑๖ ฟากตะวันตกและฟากเหนือ
ดานใต
จดคลองสงน้ําซอย ๑๒ ซาย ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดแนวเขตป า สงวนแห ง ชาติ ป า แม ย มตะวั น ตก แนวเขต
ปาสงวนแหงชาติ ปาแมแฮด และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาหวยเบี้ยและปาหวยบอทอง
๕. ที่ดินหมายเลข ๕.๑ ถึงหมายเลข ๕.๓๐ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว
ใหเปนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม มีรายการดังตอไปนี้
๕.๑ อุทยานแหงชาติ แมยม และปาสงวนแหงชาติ ปาแมปุงและปาแมเปา
๕.๒ ปาสงวนแหงชาติ ปาแมสอง
๕.๓ ปาสงวนแหงชาติ ปาแมยมตะวันตก
๕.๔ เขตรักษาพันธุสัตวปา ปาดอยหลวง
๕.๕ ปาสงวนแหงชาติ ปาแมคํามี
๕.๖ ปาสงวนแหงชาติ ปาแมยาง
๕.๗ ปาสงวนแหงชาติ ปาหวยปอม
๕.๘ ปาสงวนแหงชาติ ปาแมตาตอนขุน
๕.๙ ปาสงวนแหงชาติ ปาแมแฮด
๕.๑๐ ปาสงวนแหงชาติ ปาแมเติ๊ก ปาแมถาง และปาแมกําปอง
๕.๑๑ ปาสงวนแหงชาติ ปาแมลานและปาแมกาง
๕.๑๒ ปาสงวนแหงชาติ ปาหวยเบี้ยและปาหวยบอทอง

๑๑
๕.๑๓ ปาสงวนแหงชาติ ปาแมตาฝงขวาตอนใต
๕.๑๔ ปาสงวนแหงชาติ ปาแมตาฝงซาย
๕.๑๕ ปาสงวนแหงชาติ ปาแมแคม
๕.๑๖ อุทยานแหงชาติ ลําน้ํานาน
๕.๑๗ ปาสงวนแหงชาติ ปาแมแยและปาแมสาง
๕.๑๘ ปาสงวนแหงชาติ ปาแมกอนและปาแมสาย
๕.๑๙ ปาสงวนแหงชาติ ปาแมปงและปาแมลอง
๕.๒๐ อุทยานแหงชาติ เวียงโกศัย
๕.๒๑ ปาสงวนแหงชาติ ปาแมลูและปาแมแปน
๕.๒๒ ปาสงวนแหงชาติ ปาแมเข็ก
๕.๒๓ ปาสงวนแหงชาติ ปาแมจั๊วะและปาแมมาน
๕.๒๔ ปาสงวนแหงชาติ ปาแมเกิ๋ง
๕.๒๕ ปาสงวนแหงชาติ ปาแมปาน
๕.๒๖ ปาสงวนแหงชาติ ปาบอแกว ปาแมสูง และปาแมสิน
๕.๒๗ ปาสงวนแหงชาติ ปาแมพวก
๕.๒๘ ปาสงวนแหงชาติ ปาแมจั๊วะฝงซาย
๕.๒๙ ปาสงวนแหงชาติ ปาแมยมฝงตะวันออก
๕.๓๐ ปาสงวนแหงชาติ ปาแมสรอย
๖. ที่ ดิ น ในบริ เ วณหมายเลข ๖ ที่ กํ า หนดไว เ ป น สี เ ขี ย วมะกอก ให เ ป น ที่ ดิ น ประเภท
สถาบันการศึกษา คือ มหาวิทยาลัยแมโจ – แพร เฉลิมพระเกียรติ
๗. ที่ดิน ในบริเวณหมายเลข ๗.๑ ถึงหมายเลข ๗.๕ ที่กํ าหนดไว เปน สีฟ า ให เปน ที่ ดิ น
ประเภทที่โลงเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม มีรายการดังตอไปนี้
๗.๑ แมน้ํายม
๗.๒ อางแมสอง
๗.๓ อางแมถาง
๗.๔ อางแมมาน
๗.๕ อางแมจั๊วะ

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๕๖ ก
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