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กฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเด่นชัย - แม่จั๊วะ จังหวัดแพร่
พ.ศ. ๒๕๕๘
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง 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
พระราชบัญ ญัติก ารผัง เมือ ง (ฉบับ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐ มนตรีว่า การกระทรวงมหาดไทย
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับได้มีกําหนดห้าปี
ข้อ ๒ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ในท้องที่ตําบลปงป่าหวาย ตําบลแม่จั๊วะ และตําบลเด่นชัย
อําเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๓ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพั ฒ นาและการดํ า รงรั ก ษาเมื อ งและบริ เ วณที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ ชนบท ในด้ า นการใช้ ป ระโยชน์
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 ๔ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้ มีน โยบายเพื่อ จั ดระบบการใช้ประโยชน์ ที่ดิ น
โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริ การสาธารณะให้มีประสิ ทธิ ภาพ สามารถรองรับ และสอดคล้อ งกั บ
การขยายตัวของชุมชนในอนาคต รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมีสาระสําคัญดังต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนเด่นชัย - แม่จั๊วะให้เป็นศูนย์กลางการคมนาคมและขนส่งของ
จังหวัดแพร่
(๒) ส่งเสริมและพัฒนาบริการทางสังคม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอ
และได้มาตรฐาน
(๓) พัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินที่สอดคล้องกับสภาพของที่ดินและศักยภาพในการพัฒนา
ของพื้นที่เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด
(๔) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง และรายการประกอบ
แผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๖ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนก
ประเภทท้ายกฎกระทรวงนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๑๕ ที่กําหนดไว้เป็นสีเหลือง ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒.๑ ถึงหมายเลข ๒.๑๕ ที่กําหนดไว้เป็นสีส้ม ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง
(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึงหมายเลข ๓.๗ ที่กําหนดไว้เป็นสีแดง ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔ ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วง ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
และคลังสินค้า
(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ และหมายเลข ๕.๒ ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วงอ่อน ให้เป็น
ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๖.๑ ถึงหมายเลข ๖.๑๘ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๗ ที่กําหนดไว้เป็นสีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว ให้เป็นที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๘.๑ และหมายเลข ๘.๒ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมีกรอบและ
เส้นทแยงสีน้ําตาล ให้เป็นที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๙ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน ให้เป็นที่ดินประเภทที่โล่ง
เพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(๑๐) ที่ดิน ในบริเวณหมายเลข ๑๐.๑ ถึงหมายเลข ๑๐.๕ ที่กํ าหนดไว้เ ป็น สีเขี ย วอ่อ น
มีเส้นทแยงสีขาว ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้
(๑๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๑.๑ ถึงหมายเลข ๑๑.๑๑ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา
(๑๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๒ ที่กําหนดไว้เป็นสีฟ้า ให้เป็นที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
(๑๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๓.๑ ถึงหมายเลข ๑๓.๑๙ ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อ น
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันศาสนา
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(๑๔) ที่ ดิ น ในบริ เ วณหมายเลข ๑๔.๑ ถึ ง หมายเลข ๑๔.๒๕ ที่ กํ า หนดไว้ เ ป็ น สี น้ํ า เงิ น
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ข้อ ๗ ที่ ดิ น ประเภทที่ อ ยู่ อ าศั ย หนาแน่ น น้ อ ย ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ การอยู่ อ าศั ย
สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และ
จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ 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) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๖) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๗) คลังสินค้า
(๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๙) กําจัดมูลฝอย
(๑๐) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า
(๑๑) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๘ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และ
จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
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(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) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๖) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๗) คลังสินค้า
(๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๙) กําจัดมูลฝอย
(๑๐) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า
(๑๑) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
เขตปฏิรูปที่ดินที่อยู่ในที่ดินประเภทนี้ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเท่านั้น
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๙ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อ ยู่อาศัยหนาแน่นมาก ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อพาณิชยกรรม การอยู่อาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และ
จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ํามัน สถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม สถานีบริการน้ํามันประเภท ก
สถานีบริการน้ํามันประเภท ข สถานีบริการน้ํามันประเภท ค ลักษณะที่สอง สถานีบริการน้ํามัน
ประเภท จ ลักษณะที่สอง และสถานีบริการน้ํามันประเภท ฉ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
เพื่อการจําหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๘๘ ก

หน้า ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ กันยายน ๒๕๕๘

(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) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๗) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๘) กําจัดมูลฝอย
(๙) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า
(๑๐) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแหล่งน้ําสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติ
ของแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ํา
หรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม
คลังสินค้า สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๒) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๓) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๔) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก
(๕) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา
(๖) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนพิการ
เขตปฏิรูปที่ดินที่อยู่ในที่ดินประเภทนี้ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรปู ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเท่านั้น
ข้อ ๑๑ ที่ ดิ น ประเภทอุ ต สาหกรรมเฉพาะกิ จ ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ อุ ต สาหกรรม
ที่ประกอบกิจการในลักษณะโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ตามประเภท ชนิด และจําพวก
ที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ โรงบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน สถาบันราชการ
การสาธารณู ป โภคและสาธารณู ป การเป็ น ส่ ว นใหญ่ สํ า หรั บ การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ กิ จ การอื่ น
ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และ
จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๘๘ ก

หน้า ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ กันยายน ๒๕๕๘

(๒) คลังน้ํามัน สถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม สถานีบริการน้ํามันประเภท ก
สถานีบริการน้ํามันประเภท ข สถานีบริการน้ํามันประเภท ค ลักษณะที่สอง สถานีบริการน้ํามัน
ประเภท จ ลักษณะที่สอง และสถานีบริการน้ํามันประเภท ฉ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
เพื่อการจําหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๕) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๙) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรือหอพัก
(๑๐) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก
(๑๑) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา
(๑๒) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนพิการ
ข้อ ๑๒ ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม
หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และ
จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ํามัน สถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม สถานีบริการน้ํามันประเภท ก
สถานีบริการน้ํามันประเภท ข สถานีบริการน้ํามันประเภท ค ลักษณะที่สอง สถานีบริการน้ํามัน
ประเภท จ ลักษณะที่สอง และสถานีบริการน้ํามันประเภท ฉ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
เพื่อการจําหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๘๘ ก

หน้า ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ กันยายน ๒๕๕๘

(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย เว้นแต่ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๖.๕ หมายเลข ๖.๑๒
และหมายเลข ๖.๑๕ ให้จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๙) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(๑๐) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรือหอพัก
เขตปฏิรูปที่ดินที่อยู่ในที่ดินประเภทนี้ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเท่านั้น
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และ
จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้
(๒) คลังน้ํามัน สถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม สถานีบริการน้ํามันประเภท ก
สถานีบริการน้ํามันประเภท ข สถานีบริการน้ํามันประเภท ค ลักษณะที่สอง สถานีบริการน้ํามัน
ประเภท จ ลักษณะที่สอง และสถานีบริการน้ํามันประเภท ฉ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
เพื่อการจําหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๙) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(๑๐) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรือหอพัก
(๑๑) คลังสินค้า

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๘๘ ก

หน้า ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ กันยายน ๒๕๕๘

การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูง
ไม่เกิน ๙ เมตร การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สําหรับ
อาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังชั้นสูงสุด และให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่า
ร้อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ขออนุญาต
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเท่านั้น
ข้อ ๑๕ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเฉพาะที่ดิน
ซึ่งเป็นของรัฐ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การอยู่อาศัย เกษตรกรรม
หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม 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) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๓) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๕) การอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๖) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(๗) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรือหอพัก
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนดในวรรคสอง ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการ
ได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๙ เมตร การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึง
พื้นดาดฟ้า สํ าหรั บอาคารทรงจั่ วหรื อปั้นหยาให้วัด จากระดั บพื้น ดินที่ ก่อสร้ างถึ งยอดผนั งชั้น สูงสุ ด
และให้มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ขออนุญาต
การใช้ประโยชน์ท่ีดินริมฝั่งแม่น้ํา ลําคลอง หรือแหล่งน้ําสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา ลําคลอง หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๘๘ ก

หน้า ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ กันยายน ๒๕๕๘

ข้อ ๑๖ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครอง ดูแล
รักษาหรือบํารุงป่าไม้ สัตว์ป่า ต้นน้ํา ลําธาร และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรี
และกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อการอยู่อาศัย เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) การอยู่อาศัยประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
(๒) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(๓) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรือหอพัก
เขตปฏิรูปที่ดินที่อยู่ในที่ดินประเภทนี้ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเท่านั้น
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๑๗ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษา หรือเกี่ยวข้อง
กับการศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
เขตปฏิรูปที่ดินที่อยู่ในที่ดินประเภทนี้ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเท่านั้น
ข้อ ๑๘ ที่ ดิ น ประเภทที่ โ ล่ ง เพื่ อ การรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
เพื่ อ การรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม เกษตรกรรมหรื อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ เกษตรกรรม การประมง
หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ข้อ ๑๙ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศาสนา การศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ข้อ ๒๐ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อกิจการของรัฐ กิจการเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
เขตปฏิรูปที่ดินที่อยู่ในที่ดินประเภทนี้ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเท่านั้น
ข้อ ๒๑ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงนี้
ให้เป็นไปดังต่อไปนี้

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๘๘ ก

หน้า ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ กันยายน ๒๕๕๘

(๑) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย ก ๑ ถนนสาย ก ๗ ถนนสาย ก ๘ ถนนสาย ก ๙
ถนนสาย ข และถนนสาย ค ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น นอกจากกิจการตามที่กําหนด
ดังต่อไปนี้
(ก) การสร้างถนนหรือเกี่ยวข้องกับถนน และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
(ข) การสร้างรั้วหรือกําแพง
(ค) เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน ๙ เมตร
หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่
(๒) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย ก ๒ ถนนสาย ก ๓ ถนนสาย ก ๔ ถนนสาย ก ๕
และถนนสาย ก ๖ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น นอกจากกิจการตามที่กําหนดดังต่อไปนี้
(ก) การสร้างถนนหรือเกี่ยวข้องกับถนน และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
(ข) การสร้างรั้วหรือกําแพง
(ค) เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน ๙ เมตร
หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่
(ง) การอยู่อาศัยที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน ๙ เมตร หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่
(จ) การอยู่อาศัยที่ไม่ใช่ห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(ฉ) การอยู่อาศัยที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดิน
ข้อ ๒๒ ให้ผู้มี อํานาจหน้ าที่ในการควบคุ มการก่อ สร้างอาคารหรื อการประกอบกิ จการ
ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

บัญชีทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนเดนชัย - แมจั๊วะ จังหวัดแพร
พ.ศ. ๒๕๕๘

ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

1 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการบมใบชาหรือใบยาสูบ
2 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การตม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช
(๖) การบด ปน หรือยอยสวนตางๆ ของพืชซึ่งมิใชเมล็ดพืชหรือหัวพืช
(๑๐) การถนอมผลิตผลเกษตรกรรมโดยวิธีฉายรังสี
3 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับหิน กรวด ทราย หรือดินสําหรับใชในการกอสราง อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยางดังตอไปนี้
(๓) การรอนหรือคัดกรวดหรือทราย
(๕) การลําเลียงหิน กรวด ทราย หรือดิน ดวยระบบสายพานลําเลียง
4 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวซึ่งมิใชสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การฆาสัตว
(๒) การถนอมเนื้อสัตวโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลัน
หรือเหือดแหง
5 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ํานม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทํานมสดใหไรเชื้อหรือฆาเชื้อโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง เชน การพาสเจอรไรสหรือสเตอริไลส
(๖) การทํานมเปรี้ยวหรือนมเพาะเชื้อ
8 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม และบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเขาไมได
(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไมโดยวิธีกวน ตากแหง ดอง หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลัน
หรือเหือดแหง
9 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การสี ฝด หรือขัดขาว
(๒) การทําแปง
(๓) การปนหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัย
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
โรงงานจําพวกที่
1
2
3
1
2
3

ที่ดินประเภท
ที่อยูอาศัย
ชนบทและ
หนาแนนนอย
เกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
โรงงานจําพวกที่
1
2
3
1
2
3
ได ได
ได
ได

อุตสาหกรรม
เฉพาะกิจ
โรงงานจําพวกที่
1
2
3
ได ได

ได

ได
ได
ได

ได

ได

ได
ได

ได

ได
ได

ได

ได
ได
ได

ได

อนุรักษชนบท
และเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
1
2
3

ได

ได
ได

ได

ได
ได

ได
ได

ได
ได

ได

ได
ได

ได
ได

ได

ได

ได

ได
ได
ได

ได
ได
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(๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช
(๖) การปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชใหเปนเสน แวน หรือแทง
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแปง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําขนมปงหรือขนมเคก
(๒) การทําขนมปงกรอบหรือขนมอบแหง
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากออย บีช หญาหวาน หรือพืชอื่นที่ใหความหวาน
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําน้ําเชื่อม
(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของตนมะพราว ตนตาลโตนด หรือพืชอื่น ๆ ซึ่งมิใชออย
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน อยางใดอยางหนึ่ง
ดังตอไปนี้
(๑๑) การทําไอศกรีม
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด หรือยอยน้ําแข็ง
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตว อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําอาหารผสมหรืออาหารสําเร็จรูปสําหรับเลี้ยงสัตว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับมอลตหรือเบียร อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๒) การทําเบียร (เฉพาะในสถานบริการ)
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล น้ําอัดลม หรือน้ําแร
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําน้ําดื่ม
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ ดาย หรือเสนใยซึ่งมิใชใยหิน (Asbestos)
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การหมัก คารบอไนซ สาง หวี รีด ปน อบ ควบ บิดเกลียว กรอ เท็กเจอรไรซ ฟอก
หรือยอมสีเสนใย
(๒) การทอหรือการเตรียมเสนดายยืนสําหรับการทอ

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัย
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
โรงงานจําพวกที่
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2
3
1
2
3
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ได
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(๓) การฟอก ยอมสี หรือแตงสําเร็จดายหรือสิ่งทอ
(๔) การพิมพสิ่งทอ (เฉพาะการพิมพสิ่งทอพื้นเมือง)
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะรอง หรือการแปรรูปไมดวยวิธีอื่นที่คลายคลึงกัน
(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหนาตาง บานหนาตาง บานประตู หรือสวนประกอบที่ทําดวยไม
ของอาคาร
(๔) การทําฝอยไม การบด ปน หรือยอยไม
(๕) การถนอมเนื้อไมหรือการอบไม
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากไมหรือไมกอก อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๑) การทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใชจากไม และรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว
โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากไม แกว ยาง หรืออโลหะอื่นซึ่งมิใช
เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากพลาสติกอัดเขารูป และรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑ
ดังกลาว
โรงงานผลิตเยื่อหรือกระดาษ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําเยื่อจากไมหรือวัสดุอื่น
(๒) การทํากระดาษ กระดาษแข็ง หรือกระดาษที่ใชในการกอสรางชนิดที่ทําจากเสนใย (Fibre)
หรือแผนกระดาษไฟเบอร (Fibreboard)
โรงงานผลิตภาชนะบรรจุจากกระดาษทุกชนิดหรือแผนกระดาษไฟเบอร (Fibreboard)
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเยื่อกระดาษ หรือกระดาษแข็ง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๒) การทําผลิตภัณฑซึ่งมิใชภาชนะบรรจุจากเยื่อกระดาษ หรือกระดาษแข็ง
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
(๑) การพิมพ การทําแฟมเก็บเอกสาร การเย็บเลม ทําปก หรือตบแตงสิ่งพิมพ

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัย
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
โรงงานจําพวกที่
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1
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3

ได
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ที่ดินประเภท
ที่อยูอาศัย
ชนบทและ
หนาแนนนอย
เกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
โรงงานจําพวกที่
1
2
3
1
2
3
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ได

อุตสาหกรรม
เฉพาะกิจ
โรงงานจําพวกที่
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43 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับปุย หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว (Pesticides)
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําปุย หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว (เฉพาะการทําปุยหมักหรือปุยอินทรีย)
(๒) การเก็บรักษาหรือการแบงบรรจุปุย หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว
51 โรงงานผลิต ซอม หลอ หรือหลอดอกยางนอกหรือยางในสําหรับยานพาหนะที่เคลื่อนที่ดวยเครื่องกล
คน หรือสัตว
55 โรงงานผลิตผลิตภัณฑเครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปนดินเผา หรือเครื่องดินเผา และรวมถึงการเตรียม
วัสดุเพื่อการดังกลาว
57 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๒) การลําเลียงซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอรดวยระบบสายพานลําเลียงหรือระบบทอลม
58 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑอโลหะ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําผลิตภัณฑคอนกรีต ผลิตภัณฑคอนกรีตผสม ผลิตภัณฑยิปซัม หรือผลิตภัณฑปูนปลาสเตอร
61 โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใชที่ทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลา
และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องมือหรือเครื่องใชดังกลาว
62 โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารที่ทําจากโลหะ
หรือโลหะเปนสวนใหญ และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตง
ดังกลาว
63 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะสําหรับใชในการกอสรางหรือติดตั้ง
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๒) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางอาคาร
64 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําภาชนะบรรจุ
(๑๑) การอัดเศษโลหะ
(๑๒) การตัด พับ หรือมวนโลหะ
(๑๓) การกลึง เจาะ ควาน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป
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65 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องยนต เครื่องกังหัน และรวมถึงสวนประกอบ
หรืออุปกรณของเครื่องยนตหรือเครื่องกังหันดังกลาว (เฉพาะดัดแปลงหรือซอมแซม)
66 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรสําหรับใชในการกสิกรรมหรือการเลี้ยงสัตว
และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องจักรดังกลาว (เฉพาะดัดแปลงหรือซอมแซม)
67 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องจักร สวนประกอบ หรืออุปกรณของเครื่องจักรสําหรับประดิษฐ
โลหะหรือไม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทํา การดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรสําหรับโรงเลื่อย ไส ทําเครื่องเรือนหรือทําไมวีเนียร
69 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องคํานวณ เครื่องทําบัญชี เครื่องจักรสําหรับ
ระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับใชในการคํานวณชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาลอก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส
สําหรับปฏิบัติกับขอมูลที่เกี่ยวของกันหรืออุปกรณ (Digital or Analog Computers or Associated
Electronic Data Processing Equipment or Accessories) เครื่องรวมราคาของขาย
(Cash Registers) เครื่องพิมพดีด เครื่องชั่งซึ่งมิใชเครื่องชั่งที่ใชในหองทดลองวิทยาศาสตร
เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใชเครื่องอัดสําเนาดวยการถายภาพ และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณ
ของผลิตภัณฑดังกลาว
70 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศหรือกาซ เครื่องเปาลม
เครื่องปรับหรือถายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตูเย็นหรือเครื่องประกอบตูเย็น เครื่องขายสินคา
อัตโนมัติ เครื่องลาง ซัก ซักแหง หรือรีดผา เครื่องเย็บ เครื่องสงกําลังกล เครื่องยก ปนจั่น ลิฟต
บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร รถพวงสําหรับใชในการอุตสาหกรรม รถยกซอนของ
(Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใชในการอุตสาหกรรมหรือสําหรับใชในบานแตผลิตภัณฑนั้น
ตองไมใชพลังงานไฟฟา และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว
71 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑที่ระบุไวในลําดับที่ ๗๐
เฉพาะที่ใชไฟฟา เครื่องยนตไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟา หมอแปลงแรงไฟฟา เครื่องสับหรือบังคับ
ไฟฟา เครื่องใชสําหรับแผงไฟฟา เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟา เครื่องสงหรือจําหนายไฟฟา เครื่องสําหรับ
ใชบังคับไฟฟา หรือเครื่องเชื่อมไฟฟา
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72 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน เครื่องกระจายเสียง
หรือบันทึกเสียง เครื่องเลนแผนเสียง เครื่องบันทึกคําบอก เครื่องบันทึกเสียงดวยเทป เครื่องเลน
หรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน) แผนเสียง เทปแมเหล็กที่ไดบันทึกเสียงแลว เครื่องโทรศัพท
หรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไมมีสาย เครื่องสงวิทยุ เครื่องสงโทรทัศน เครื่องรับสงสัญญาน
หรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร ผลิตภัณฑที่เปนตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวของ
(Semi - Conductor or Related Sensitive Semi - Conductor Devices) คาปาซิเตอร
หรือคอนเดนเซอรอิเล็กทรอนิกสชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได (Fixed or Variable
Electronic Capacitors or Condensers) เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอด
ฟลูโรสโคป หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย และรวมถึงการผลิตอุปกรณหรือชิ้นสวนสําหรับใชกับ
เครื่องอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
75 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การตอ ซอมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอูตอเรือนอกจากเรือยาง
(๒) การทําชิ้นสวนพิเศษสําหรับเรือหรือเครื่องยนตเรือ
78 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การสราง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพจักรยานยนต จักรยานสามลอ
หรือจักรยานสองลอ
80 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมลอเลื่อนที่ขับเคลื่อนดวยแรงคนหรือสัตวซึ่งมิใชจักรยาน
และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว (เฉพาะดัดแปลง หรือซอมแซม)
81 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช หรืออุปกรณวิทยาศาสตรหรือการแพทย
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณวิทยาศาสตรที่ใชในหองทดลอง
หรืออุปกรณที่ใชในการชั่ง ตวง วัด หรือบังคับควบคุม
83 โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือชิ้นสวนของนาฬิกาหรือเครื่องวัดเวลา
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84 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณี อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําเครื่องประดับโดยใชเพชร พลอย ไขมุก ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี
(๒) การทําเครื่องใชดวยทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหลทอง หรือโลหะที่มีคา
(๓) การตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี
(๔) การเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอื่นๆ
85 โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นสวนหรืออุปกรณของเครื่องดนตรีดังกลาว
87 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเลน เครื่องมือ หรือเครื่องใชที่มิไดระบุไวในลําดับอื่น
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําเครื่องเลน
(๒) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ
(๓) การทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง
(๔) การทํารม ไมถือขนนก ดอกไมเทียม ซิป กระดุม ไมกวาด แปรง ตะเกียง โปะตะเกียง
หรือไฟฟา กลองสูบยาหรือกลองบุหรี่ กนกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก (เฉพาะการผลิตสินคาพื้นเมือง
หรือของชํารวย)
(๕) การทําปาย ตรา เครื่องหมาย ปายติดของ หรือเครื่องโฆษณาสินคา ตราโลหะหรือยาง แมพิมพ
ลายฉลุ (Stencils)
(๖) การทําแหคลุมผม ชองผม หรือผมปลอม
90 โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําใหบริสุทธิ์ หรือจําหนายน้ําไปยังอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม
91 โรงงานบรรจุสินคาในภาชนะโดยไมมีการผลิต อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การบรรจุสินคาทั่วไป
92 โรงงานหองเย็น
93 โรงงานซอมรองเทาหรือเครื่องหนัง
94 โรงงานซอมเครื่องมือไฟฟาหรือเครื่องใชไฟฟาสําหรับใชในบานหรือใชประจําตัว
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95 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต รถพวง จักรยานสามลอ จักรยาน
สองลอ หรือสวนประกอบของยานดังกลาว อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การซอมแซมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตหรือสวนประกอบของยานดังกลาว
(๒) การซอมแซมรถพวง จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของยานดังกลาว
(๓) การพนสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต
(๔) การลางหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต
96 โรงงานซอมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําดวยเพชร พลอย ทองคํา ทองขาว เงิน
นาก หรืออัญมณี
97 โรงงานซอมผลิตภัณฑที่มิไดระบุการซอมไวในลําดับใด
98 โรงงานซักรีด ซักแหง ซักฟอก รีด อัด หรือยอมผา เครื่องนุงหม พรม หรือขนสัตว
100 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแตงหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของผลิตภัณฑหรือสวนประกอบ
ของผลิตภัณฑโดยไมมีการผลิต อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๓) การลงรักหรือการประดับตบแตงดวยแกว กระจก มุก ทอง หรืออัญมณี
105 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝงกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่มีลักษณะ
และคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในกฏกระทรวง ฉบับที่ ๒ ( พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
106 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับนําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ไมใชแลวหรือของเสียจากโรงงานมาผลิต
เปนวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑใหมโดยผานกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม
107 โรงงานผลิตแผนซีดี (ผลิตภัณฑที่ใชสําหรับบันทึกขอมูลเสียง หรือภาพในรูปของอิเล็กทรอนิกส
และสามารถอานไดโดยใชเครื่องมือที่อาศัยแหลงแสงที่กําลังสูง เชน แสงเลเซอร) แผนเสียง
แถบบันทึกภาพ แถบบันทึกเสียง และแถบบันทึกภาพและเสียง ทั้งนี้ ไมวาจะอยูในรูปของผลิตภัณฑ
ที่ไดมีการบันทึกขอมูลไวแลว หรือมีการบันทึกซ้ําไดอีกหรือยังมิไดมีการบันทึกขอมูล
หมายเหตุ
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ได

ลําดับที่
หมายถึง ลําดับที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
ได
หมายถึง สามารถประกอบกิจการโรงงานไดภายใตการบังคับของกฎหมายวาดวยโรงงาน
โรงงานจําพวกที่ หมายถึง จําพวกโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

ได
ได

ที่ดินประเภท
ที่อยูอาศัย
ชนบทและ
หนาแนนนอย
เกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
โรงงานจําพวกที่
1
2
3
1
2
3

อุตสาหกรรม
เฉพาะกิจ
โรงงานจําพวกที่
1
2
3

ได
ได
ได

ได
ได
ได

ได
ได

ได
ได

ได
ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได
ได

ได

ได

ได
ได

อนุรักษชนบท
และเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
1
2
3

รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิ ตามที่ไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนเดนชัย - แมจวั๊ ะ จังหวัดแพร
พ.ศ. ๒๕๕๘
การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภท
ทายกฎกระทรวงตามที่กําหนดไวในขอ ๖ คือ
๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๑๕ ที่กําหนดไวเปนสีเหลือง ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย มีรายการดังตอไปนี้
๑.๑ ดานเหนือ
จดเสนตั้งฉากกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงชนบท พร. ๕๐๑๙ ไปทางทิศเหนือ
ตามแนวถนนสาธารณะไมป รากฏชื่อ เปน ระยะ ๖๐๐ เมตร ถนนสาธารณะไมป รากฏชื่อ ฟากใต
เสนตั้งฉากกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
บรรจบกับทางหลวงชนบท พร. ๕๐๑๙ ไปทางทิศเหนือ ตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ เปนระยะ
๓๕๐ เมตร และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงชนบท พร. ๕๐๑๙ ฟากเหนือ และโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลปงปาหวาย
ดานตะวันตก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑๓.๑ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน
๑.๒ ดานเหนือ
จดถนนสาย ค ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนบานปงปาหวาย - เดนชุมพล ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๑
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ฟากตะวันออก
๑.๓ ดานเหนือ
จดถนนสาย ค ฟากใต และถนนสาย ข ฟากตะวันตก
ดานตะวันออก
จดฌาปนสถานเทศบาลตําบลเดนชัย และเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑
ดานใต
จดถนนสาย ก ๒ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงเทศบาล ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยูหางจาก
ทางหลวงเทศบาลบรรจบกับถนนสาย ก ๗ ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวทางหลวงเทศบาล เปนระยะ
๑,๓๗๕ เมตร
๑.๔ ดานเหนือ
จดถนนสาย ค ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ก ๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๑
ดานตะวันตก
จดถนนบานปงปาหวาย - เดนชุมพล ฟากตะวันออก

๒
๑.๕ ดานเหนือ
จดถนนสาย ค ฟากใต
ดานตะวันออก จดถนนสาย ก ๓ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ ฟากเหนือ วัดพระศรีคิรินทราราม
เสนขนานระยะ ๒๒๕ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ก ๓ เสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลาง
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ และโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๑ ฟากตะวันออก
๑.๖ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูน ยกลางถนนสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ
ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท พร. ๓๐๒๙ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ และวัดชัยเขต
ดานตะวันตก
จดเส น ตรงที่ ล ากจากถนนสาธารณะไม ป รากฏชื่ อ ฟากเหนื อ
ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงชนบท พร. ๓๐๒๙ ไปทางทิศตะวันตก
ตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ เปนระยะ ๕๕๐ เมตร ไปทางทิศเหนือจนบรรจบกับเสนขนานระยะ
๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
๑.๗ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ก ๔
ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ก ๔ ฟากเหนือ และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลแมจั๊วะ
ดานตะวันตก
จดคลองสงน้ําชลประทานสายใหญ ๓๔ ขวา ฝงตะวันออก
๑.๘ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท พร. ๓๐๒๙ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนเทศบาล ๑๖ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนเทศบาล ๑๖ ฟากตะวันออก
๑.๙ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๒ ฟากใต และโรงเรียนชุมชนบานปากพวก
ดานตะวันออก จดเสนตรงที่ลากจากถนนสาย ก ๕ ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยูหางจาก
ถนนสาย ก ๕ บรรจบกับถนนสาย ก ๗ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวถนนสาย ก ๕
เปนระยะ ๒๔๐ เมตร
ดานใต
จดถนนสาย ก ๕ ฟากเหนือ และวัดอินทนิเวศน
ดานตะวันตก
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงเทศบาล ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยูหางจาก
ทางหลวงเทศบาลบรรจบกับถนนสาย ก ๗ ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวทางหลวงเทศบาล เปนระยะ
๑,๓๗๕ เมตร

๓
๑.๑๐ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๔ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๔๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๑
ดานใต
จดวัดใหมวงศวรรณ และถนนเทศบาล ๒๓ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๖ ฟากตะวันออก และคลองสงน้ําชลประทาน
สายใหญ ๓๔ ขวา ฝงตะวันออก
๑.๑๑ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๕ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนตรงที่ลากจากถนนสาย ก ๕ ฟากใต ที่จุดซึ่งอยูหาง
จากถนนสาย ก ๕ บรรจบกับถนนสาย ก ๗ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวถนนสาย ก ๕
เปนระยะ ๒๔๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต จนบรรจบกับแนวเขตทางรถไฟสายเหนือ ฟากเหนือ
ดานใต
จดเขตทางรถไฟสายเหนือ ฟากเหนือ และทางหลวงเทศบาล
ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงเทศบาล ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยูหางจาก
ทางหลวงเทศบาลบรรจบกับถนนสาย ก ๗ ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวทางหลวงเทศบาล เปนระยะ
๑,๓๗๕ เมตร
๑.๑๒ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสน ตั้งฉากกับ ทางหลวงแผน ดิ น หมายเลข ๑๐๑ ฟากใต
ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย ก ๘ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ เปนระยะ ๓๑๕ เมตร
ดานใต
จดถนนสาย ก ๙ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๘ ฟากตะวั น ออก ห ว ยแม พ วก ฝ ง ใต
และเสนตรงที่ตอเปนแนวเสนตรงเดียวกันกับเสนขนานระยะ ๒๒๕ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ก ๓
๑.๑๓ ดานเหนือ
จดหวยแมพวก ฝงใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ก ๘ ฟากตะวันตก และที่วาการอําเภอเดนชัย
ดานใต
จดถนนสาย ก ๙ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๐๑ ฟากตะวั น ออก
และมัสยิดเดนชัย
๑.๑๔ ดานเหนือ
จดหวยแมพวก ฝงใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับแนวเขตทางรถไฟสายเหนือ
ฟากตะวันออก และโรงเรียนเดนไชยวิทยา
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงเทศบาล
๑.๑๕ ดานเหนือ
จดถนนเทศบาล ๒๓ ฟากใต และถนนเทศบาล ๒๖ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๖ ฟากตะวันออก

๔
๒. ที่ดิน ในบริเวณหมายเลข ๒.๑ ถึงหมายเลข ๒.๑๕ ที่กําหนดไวเปนสีสม ใหเปน ที่ดิน
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง มีรายการดังตอไปนี้
๒.๑ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๑
ดานตะวันออก
จดถนนบานปงปาหวาย - เดนชุมพล ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนบานปงปาหวาย - เดนชุมพล ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ฟากตะวันออก
๒.๒ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๑
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ก ๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๑
ดานตะวันตก
จดถนนบานปงปาหวาย - เดนชุมพล ฟากตะวันออก
๒.๓ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๔ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนเทศบาล ๒ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๔๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๑
๒.๔ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๔ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๑
ดานใต
จดสํานักงานเทศบาลตําบลแมจั๊วะ
ดานตะวันตก
จดถนนเทศบาล ๒ ฟากตะวันออก
๒.๕ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ฟากตะวันตก
ดานตะวันออก
จดฌาปนสถานเทศบาลตํ า บลเด น ชั ย และถนนสาย ก ๒
ฟากตะวันตก
ดานใต
จดวัดเดนชัย และถนนสาย ก ๒ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๑
๒.๖ ดานเหนือ
จดโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ และเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๒๒๕ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ก ๓
และวัดพระศรีคิรินทราราม
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ ฟากเหนือ

๕
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ก ๑
เสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ และถนนสาย ก ๑ ฟากตะวันออก
๒.๗ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๒ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ข ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๑ และสํานักงานเกษตรอําเภอเดนชัย การไฟฟาเดนชัย
ดานตะวันตก
จดโรงเรียนเดนไชยประชานุกูล โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเดนชัย
และสํานักงานเกษตรอําเภอเดนชัย การไฟฟาเดนชัย
๒.๘ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนเทศบาล ๒ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนเทศบาล ๒๓ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดวัดใหมวงศวรรณ และเสนขนานระยะ ๔๕๐ เมตร กับศูนยกลาง
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑
๒.๙ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๒ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ก ๗ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ก ๕ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนตรงที่ลากจากถนนสาย ก ๕ ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยูหางจาก
ถนนสาย ก ๕ บรรจบกับ ถนนสาย ก ๗ ไปทางทิศตะวัน ตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ก ๕
เป น ระยะ ๒๔๐ เมตร ไปทางทิ ศตะวัน ตกเฉีย งเหนือ จนบรรจบกั บ โรงเรีย นชุ ม ชนบา นปากพวก
และโรงเรียนชุมชนบานปากพวก
๒.๑๐ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๑ เสนตรงที่ลากจากทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๑๐๑ ฟากใต ที่จุด ซึ่งอยูหางจาก
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ บรรจบกับถนนสาย ก ๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนว
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ เปนระยะ ๒๕๐ เมตร และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ก ๘ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดหวยแมพวก ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๐๑ ฟากตะวั น ออก
และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดนชัย
๒.๑๑ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๕ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ก ๗ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงเทศบาล ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเขตทางรถไฟสายเหนือ ฟากเหนือ สํานักงานสาธารณสุข
อําเภอเดนชัย และเสนตรงที่ลากจากถนนสาย ก ๕ ฟากใต ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย ก ๕ บรรจบกับ
ถนนสาย ก ๗ ไปทางทิศ ตะวั น ตกเฉียงเหนือ ตามแนวถนนสาย ก ๕ เปน ระยะ ๒๔๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต จนบรรจบกับเขตทางรถไฟสายเหนือ
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑๓.๑๔ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน

๖
๒.๑๒ ดานเหนือ
จดทางหลวงเทศบาล ฟากตะวันออก
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดหวยแมพวก ฝงเหนือ และเสน ขนานระยะ ๑๐๐ เมตร
กับศูนยกลางทางหลวงเทศบาล
ดานตะวันตก
จดเขตทางรถไฟสายเหนือ ฟากตะวันออก
๒.๑๓ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเส น ตรงที่ ต อ เป น แนวเส น ตรงเดี ย วกั น กั บ เส น ขนานระยะ
๒๒๕ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ก ๓
ดานใต
จดหวยแมพวก ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๘ ฟากตะวันออก
๒.๑๔ ดานเหนือ
จดเขตเทศบาลตําบลเดนชัย จังหวัดแพร ระหวางหลักเขตที่ ๔
กับหลักเขตที่ ๕ และหมวดการทางเดนชัย แขวงการทางแพร สํานักทางหลวงที่ ๒ (แพร)
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑ และสถานีควบคุมไฟปาแพร
ดานใต
จดศู น ย ห ม อ นไหมเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระนางเจ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ แพร
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ฟากตะวันออก
๒.๑๕ ดานเหนือ
จดวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร
ดานตะวันตก
จดวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร
๓. ที่ดิน ในบริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึง หมายเลข ๓.๗ ที่กําหนดไวเปน สีแดง ใหเปน ที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก มีรายการดังตอไปนี้
๓.๑ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๑
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ก ๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ฟากตะวันออก
๓.๒ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๑ และสํานักงานเกษตรอําเภอเดนชัย การไฟฟาเดนชัย
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ข ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดสถานี ตํ ารวจภู ธ รอํา เภอเด น ชั ย สํ า นัก งานเทศบาลตํ า บล
เดนชัย และโรงเรียนเดนไชยประชานุกูล และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเดนชัย

๗
๓.๓ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๑
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ก ๑
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๑ ฟากตะวันออก
๓.๔ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนยันตรกิจโกศล ซอย ๑๒ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๑ และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดนชัย
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ ฟากตะวันออก
๓.๕ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนตรงที่ลากจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ ฟากใต
ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ บรรจบกับถนนสาย ก ๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ เปนระยะ ๒๕๐ เมตร
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๑
ดานตะวันตก
จดถนนยันตรกิจโกศล ซอย ๑๒ ฟากตะวันออก
๓.๖ ดานเหนือ
จดโรงเรียนบานแมจั๊วะ (ประชาราษฎรรังสรรค)
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๑
ดานใต
จดศูนยไปรษณียเดนชัย
ดานตะวันตก
จดถนนเทศบาล ๒ ฟากตะวันออก
๓.๗ ดานเหนือ
จดศูนยไปรษณียเดนชัย
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๑
ดานใต
จดถนนเทศบาล ๒๖ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนเทศบาล ๒ ฟากตะวันออก
๔. ที่ดิน ในบริ เวณหมายเลข ๔ ที่กํ าหนดไวเ ปน สีม ว ง ใหเ ปน ที่ดิ น ประเภทอุต สาหกรรม
และคลังสินคา คือ
ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับ เขตทางรถไฟสายเหนือ
ฟากเหนือ
ดานตะวันออก
จดเขตเทศบาลตําบลเดนชัย จังหวัดแพร ระหวางหลักเขตที่ ๗
กับหลักเขตที่ ๑ ถนนสาย ค ฟากตะวันตก และเสนตั้งฉากกับเขตทางรถไฟสายเหนือ ฟากใต ที่จุดซึ่ง
อยูหางจากเขตทางรถไฟสายเหนือบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวเขตทางรถไฟสายเหนือ เปนระยะ ๕๐๐ เมตร

๘
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับแนวเขตปาสงวนแหง ชาติ
ปาแมปาน และเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับเขตทางรถไฟสายเหนือ ฟากใต
ดานตะวันตก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวัน ตก ซึ่ง เปน เสน ตั้ง ฉากกับ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยูหางจากเขตเทศบาลตําบลแมจั๊วะ จังหวัดแพร
หลักเขตที่ ๗ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ เปนระยะ ๑,๒๒๕ เมตร
๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ และหมายเลข ๕.๒ ที่กําหนดไวเปนสีมวงออน ใหเปนที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ มีรายการดังตอไปนี้
๕.๑ ดานเหนือ
จดถนนสาย ค ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ค
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๑
ดานตะวันตก
จดเสน ตั้งฉากกับ ทางหลวงแผ น ดิน หมายเลข ๑๐๑ ที่จุด ซึ่ ง
อยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ บรรจบกับถนนสาย ค ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ เปนระยะ ๖๑๕ เมตร
๕.๒ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๑
ดานตะวันออก
จดเสนตรงตามแนวตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑
ฟากใต ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ บรรจบกับถนนสาย ค ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ เปนระยะ ๑๕ เมตร
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๑
ดานตะวันตก
จดเสนตรงตามแนวตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑
ฟากใต ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ บรรจบกับถนนสาย ค ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ เปนระยะ ๓๑๕ เมตร
๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๖.๑ ถึงหมายเลข ๖.๑๘ ที่กําหนดไวเปนสีเขียว ใหเปนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม มีรายการดังตอไปนี้
๖.๑ ดานเหนือ
จดปาชาปงปาหวาย เสนขนานระยะ ๑๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํายม
ฝง ตะวัน ออกและฝง ใต และแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปน เสนแบง เขตการปกครองระหวาง
อําเภอเดนชัยกับอําเภอสูงเมน
ดานตะวันออก
จดทางหลวงชนบท พร. ๕๐๑๙ ฟากตะวันตก ถนนสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออกและฟากเหนือ เสนตั้งฉากกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงชนบท พร. ๕๐๑๙ ไปทางทิศเหนือ
ตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ เปนระยะ ๓๕๐ เมตร ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
เสนตั้งฉากกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ

๙
บรรจบกับทางหลวงชนบท พร. ๕๐๑๙ ไปทางทิศเหนือ ตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ เปนระยะ
๖๐๐ เมตร และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ค ฟากเหนือ และทางหลวงชนบท พร. ๔๐๐๔
ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํายม ฝงตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑๓.๗ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน
๖.๒ ดานเหนือ
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางอําเภอเดนชัยกับอําเภอสูงเมน
ดานตะวันออก
จดหนวยจัดการปาแมยมตะวันตก แนวเขตปาสงวนแหงชาติ
ปาแมจั๊วะ และปาแมมาน และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ก ๔
และคลองสงน้ําชลประทานสายใหญ ๓๔ ขวา ฝงตะวันตก
ดานตะวันตก
จดทางหลวงชนบท พร. ๓๐๒๙ ฟากตะวันออก
๖.๓ ดานเหนือ
จดเส น ขนานระยะ ๑๐ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง แม น้ํ า ยม ฝ ง ใต
และสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา บานปากพวก
ดานตะวันออก
จดทางหลวงชนบท พร. ๔๐๐๔ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ค ฟากเหนือ หวยแมพวก เขตเทศบาลตําบลเดนชัย
จังหวัดแพร ระหวางหลักเขตที่ ๗ กับหลักเขตที่ ๑ และเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับเขตทางรถไฟ
สายเหนือ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดแนวเขตผั ง เมื อ งรวมด า นตะวั น ตก ซึ่ ง เป น เส น ตั้ ง ฉากกั บ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยูหางจากเขตเทศบาลตําบลแมจั๊วะ จังหวัดแพร
หลักเขตที่ ๗ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ เปนระยะ ๑,๒๒๕ เมตร
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑๑.๔ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก และบริเวณ
หมายเลข ๑๓.๔ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน
๖.๔ ดานเหนือ
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปนถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
ฟากใต
ดานตะวันออก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนเสนขนานระยะ
๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑
ดานใต
จดเขตปฏิ รู ป ที่ ดิ น ตามพระราชกฤษฎี ก ากํ า หนดเขตที่ ดิ น
ในทองที่ตําบลหัวฝาย อําเภอสูงเมน และตําบลแมจั๊วะ อําเภอเดนชัย จังหวัดแพร ใหเปนเขตปฏิรูปที่ดิน
พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปฏิรูปที่ดินในทองที่ตําบลแมจั๊วะ ตําบลเดนชัย และตําบลหวยไร
อํ า เภอเด น ชั ย จั ง หวั ด แพร ให เ ป น เขตปฏิ รู ป ที่ ดิ น พ.ศ. ๒๕๕๐ และศู น ย เ พาะชํ า กล า ไม แ พร
สํานักสงเสริมการปลูกปา กรมปาไม

๑๐
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๐๑ ฟากตะวั น ออก
สถานี วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง ตชด. ค า ยพญางํ า เมื อ ง ที่ ทํ า การหน ว ยรั ก ษาป า ที่ พร. ๒๐ (แม จั๊ ว ะ)
และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมจั๊วะ และปาแมมาน
๖.๕ ดานเหนือ
จดถนนสาย ค ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงเทศบาล ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยูหางจาก
ทางหลวงเทศบาลบรรจบกับถนนสาย ก ๗ ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวทางหลวงเทศบาล เปนระยะ
๑,๓๗๕ เมตร
ดานใต
จดทางหลวงเทศบาล ฟากเหนือ และเขตทางรถไฟสายเหนือ
ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ค ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑๓.๑๐ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน
๖.๖ ดานเหนือ
จดถนนสาย ค ฟากใต เสนตรงตามแนวตั้งฉากกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๑ ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ บรรจบกับถนนสาย ค
ไปทางทิศ ตะวัน ตกเฉียงเหนือ ตามแนวทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๑๐๑ เปน ระยะ ๖๑๕ เมตร
เสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ และเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร
กับศูนยกลางถนนสาย ค
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ค ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๐๑ ฟากเหนื อ สหกรณ
การเกษตรศรีเดนชัย จํากัด สถานีใบยาสูบเดนชัย ไปรษณียเดนชัย และสํานักงานประปาสวนภูมิภาค
สาขาเดนชัย
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๓ ฟากตะวั น ออก สถานี ใ บยาสู บ เด น ชั ย
ไปรษณียเดนชัย และสํานักงานประปาสวนภูมิภาค สาขาเดนชัย
๖.๗ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๔ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดสํานักงานเทศบาลตําบลแมจั๊วะ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๑
๖.๘ ดานเหนือ
จดทางหลวงชนบท พร. ๓๐๒๙ ฟากตะวันออก
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ก ๖ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ ฟากเหนือ และฌาปนสถาน
เทศบาลตําบลแมจั๊วะ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ค ฟากตะวันออก

๑๑
๖.๙ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับแนวเขตปาสงวนแหง ชาติ
ปาแมปาน เสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับเขตทางรถไฟสายเหนือ ฟากใต เสนตั้งฉากกับเขตทางรถไฟ
สายเหนือ ฟากใต ที่จุดซึ่ง อยูหางจากเขตทางรถไฟสายเหนือบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวเขตทางรถไฟสายเหนือ เปนระยะ ๕๐๐ เมตร และเขตทางรถไฟ
สายเหนือ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดกองพันทหารมาที่ ๑๒ กองพลทหารมาที่ ๙
ดานใต
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมปาน
ดานตะวันตก
จดแนวเขตผั ง เมื อ งรวมด า นตะวั น ตก ซึ่ ง เป น เส น ตั้ ง ฉากกั บ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยูหางจากเขตเทศบาลตําบลแมจั๊วะ จังหวัดแพร
หลักเขตที่ ๗ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ เปนระยะ ๑,๒๒๕ เมตร
๖.๑๐ ดานเหนือ
จดเขตรถไฟสายเหนือ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเขตรถไฟสายเหนือ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดวัดแพรธรรมาราม เสนตรงที่ตอจากแนวเขตปาสงวนแหงชาติ
ปาแมพวก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับเขตวัดแพรธรรมาราม และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ
ปาแมพวก
ดานตะวันตก
จดกองพันทหารมาที่ ๑๒ กองพลทหารมาที่ ๙ และแนวเขต
ปาสงวนแหงชาติ ปาแมพวก
๖.๑๑ ดานเหนือ
จดโรงเรียนบานแมจั๊วะ (ประชาราษฎรรังสรรค)
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดศูนยไปรษณียเดนชัย
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๑
๖.๑๒ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ ฟากใต สถานีใบยาสูบเดนชัย
และสํานักงานชลประทานที่ ๔ กลุมงานกอสราง ๑ โครงการกอสราง ๒
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ ฟากตะวันตกและฟากเหนือ
แนวเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน ในทองที่ตําบลแมจั๊วะ ตําบลเดนชัย
และตําบลหวยไร อําเภอเดนชัย จังหวัดแพร ใหเปนเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๐ และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ
ปาแมพวก
ดานใต
จดถนนสาย ก ๙ ฟากเหนือ และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ
ปาแมพวก
ดานตะวันตก
จดเสน ตั้ งฉากกับ ทางหลวงแผน ดิ น หมายเลข ๑๐๑ ฟากใต
ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ บรรจบกับถนนสาย ก ๘ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ เปนระยะ ๓๑๕ เมตร
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๕.๒ ที่กําหนดไวเปนสีมวงออน

๑๒
๖.๑๓ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงเทศบาล
ดานตะวันออก
จดเส น ขนานระยะ ๑๕ เมตร กั บ เขตทางรถไฟสายเหนื อ
และโรงเรียนเดนไชยวิทยา
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเขตทางรถไฟสายเหนือ ฟากตะวันออก
๖.๑๔ ดานเหนือ
จดศูนยไปรษณียเดนชัย
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนเทศบาล ๒๖ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๑
๖.๑๕ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๙ ฟากใต แนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมพวก
โรงเรียนเดนทัพชัย และดานปาไมเดนชัย
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ ฟากตะวันตก ดานปาไมเดนชัย
และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมพวก
ดานใต
จดเขตทางรถไฟสายเหนือ ฟากตะวันออก
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑๓.๑๘ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน
๖.๑๖ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมพวก
ดานใต
จดศูน ยห มอนไหมเฉลิม พระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ แพร
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑ หมวดการทางเดนชัย แขวงการทางแพร สํานักทางหลวงที่ ๒ (แพร) เขตเทศบาลตําบลเดนชัย
จังหวัดแพร ระหวางหลักเขตที่ ๔ กับหลักเขตที่ ๕ และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ฟากตะวันออก
๖.๑๗ ดานเหนือ
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมพวก
ดานตะวันออก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนหวยแมพวก ฝงตะวันตก
แนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมพวก
ดานใต
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนขนานระยะ ๒,๐๐๐
เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑
ดานตะวันตก
จดเขตทางรถไฟสายเหนือ ฟากตะวันออก
๖.๑๘ ดานเหนือ
จดศูนยหมอนไหม เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ แพร
ดานตะวันออก
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมพวก

๑๓
ดานใต
จดหวยแมพวก ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมพวก สํานักงานขนสงจังหวัดแพร
สาขาเดนชัย ดานกักกันสัตวจังหวัดแพร และสํานักควบคุมปองกันและบําบัดโรคสัตว
๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๗ ที่กําหนดไวเปนสีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว ใหเปนที่ดิน
ประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม คือ
ดานเหนือ
จดทางหลวงชนบท พร. ๕๐๑๙ ฟากตะวันออกและฟากใต
โรงเรียนชุมชนบานปงปาหวาย สํานักงานเทศบาลตําบลปงปาหวาย หวยรองผา ฝงใต แนวเขตผังเมืองรวม
ดานเหนือ ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอเดนชัยกับอําเภอสูงเมน และอางเก็บน้ํารองผา
ดานตะวันออก
จดทางหลวงชนบท พร. ๓๐๒๙ ฟากตะวันตก เสนขนานระยะ
๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ เสนตรงที่ลากจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
ฟากเหนื อ ที่จุ ด ซึ่ง อยู หางจากถนนสาธารณะไมป รากฏชื่ อบรรจบกับ ทางหลวงชนบท พร. ๓๐๒๙
ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ เปนระยะ ๕๕๐ เมตร และถนนเทศบาล ๑๖
ฟากตะวันตก
ดานใต
จดคลองสงน้ําชลประทานซอย ๓๗ ขวา ฟากเหนือ และถนนสาย ค
ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงชนบท พร. ๕๐๑๙ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑๑.๒ และหมายเลข ๑๑.๓ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก
และบริเวณหมายเลข ๑๓.๓ หมายเลข ๑๓.๕ หมายเลข ๑๓.๖ และหมายเลข ๑๓.๘ ที่กําหนดไว
เปนสีเทาออน
๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๘.๑ และหมายเลข ๘.๒ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมีกรอบและเสนทแยง
สีน้ําตาล ใหเปนที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
๘.๑ พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน ในทองที่ตําบลหัวฝาย อําเภอสูงเมน และตําบลแมจั๊วะ
อําเภอเดนชัย จังหวัดแพร ใหเปนเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๐
๘.๒ พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน ในทองที่ตําบลแมจั๊วะ ตําบลเดนชัย และตําบลหวยไร
อําเภอเดนชัย จังหวัดแพร ใหเปนเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๐
๙. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๙ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน ใหเปนที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการ
และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม คือ เสนขนานระยะ ๑๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํายม ฝงใตและฝงตะวันออก
๑๐. ที่ ดิ น ในบริ เ วณหมายเลข ๑๐.๑ ถึ ง หมายเลข ๑๐.๕ ที่ กํ า หนดไว เ ป น สี เ ขี ย วอ อ น
มีเสนทแยงสีขาว ใหเปนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม มีรายการดังตอไปนี้
๑๐.๑ ปาสงวนแหงชาติ ปาแมจั๊วะ และปาแมมาน
๑๐.๒ ปาสงวนแหงชาติ ปาแมปาน
๑๐.๓ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๙ ฟากตะวันตก และเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๑ ฟากใต ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย ก ๘ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ เปนระยะ ๓๑๕ เมตร

๑๔
ดานตะวันออก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมพวก
ดานใต
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมพวก
ดานตะวันตก
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมพวก
๑๐.๔ ปาสงวนแหงชาติ ปาแมพวก และบริเวณพื้นที่ตามรายการดังตอไปนี้
ดานเหนือ
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมพวก และทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๑ ฟากใต
ดานตะวันออก จดศูนยเพาะชํากลาไมแพร สํานักสงเสริมการปลูกปา กรมปาไม
แนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลาง ทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๑ และแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนหวยตนตอง
ดานตะวันตก
จดแนวเขตป า สงวนแห ง ชาติ ป า แม พ วก ศู น ย ห ม อ นไหม
เฉลิม พระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แพร เสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร
กับ ศู น ย ก ลางทางหลวงแผ น ดิน หมายเลข ๑๑ สถานี ควบคุ ม ไฟป าแพร และหมวดการทางเด น ชั ย
แขวงการทางแพร สํานักทางหลวงที่ ๒ (แพร)
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๘.๒ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมีกรอบและเสนทแยงสีน้ําตาล
๑๐.๕ ปาสงวนแหงชาติ ปาแมพวก และบริเวณพื้นที่ตามรายการดังตอไปนี้
ดานเหนือ
จดเส น ตรงที่ ต อ จากแนวเขตป า สงวนแห ง ชาติ ป า แม พ วก
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับเขตวัดแพรธรรมาราม วัดแพรธรรมาราม และแนวเขต
ปาสงวนแหงชาติ ปาแมพวก
ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่ง เปน หวยแมพวก ฝงเหนือ
และเปนเสนขนานระยะ ๙๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑
ดานตะวันตก
จดกองพันทหารมาที่ ๑๒ กองพลทหารมาที่ ๙
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๒.๑๕ ที่กําหนดไวเปนสีสม บริเวณหมายเลข ๑๑.๑๑
ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก และบริเวณหมายเลข ๑๔.๒๕ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน
๑๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๑.๑ ถึงหมายเลข ๑๑.๑๑ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก
ใหเปนที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา มีรายการดังตอไปนี้
๑๑.๑ โรงเรียนชุมชนบานปงปาหวาย
๑๑.๒ โรงเรียนบานเดนชุมพล
๑๑.๓ โรงเรียนบานดงสุระ
๑๑.๔ โรงเรียนบานน้ําโคง
๑๑.๕ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ
๑๑.๖ โรงเรียนเดนไชยประชานุกูล และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเดนชัย
๑๑.๗ โรงเรียนชุมชนบานปากพวก

๑๕
๑๑.๘ โรงเรียนบานแมจั๊วะ (ประชาราษฎรรังสรรค)
๑๑.๙ โรงเรียนเดนไชยวิทยา
๑๑.๑๐ โรงเรียนเดนทัพชัย
๑๑.๑๑ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร
๑๒. ที่ ดิ น ในบริ เ วณหมายเลข ๑๒ ที่ กํ า หนดไว เ ป น สี ฟ า ให เ ป น ที่ ดิ น ประเภทที่ โ ล ง
เพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม คือ อางเก็บน้ํารองผา
๑๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๓.๑ ถึงหมายเลข ๑๓.๑๙ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน ใหเปนที่ดิน
ประเภทสถาบันศาสนา มีรายการดังตอไปนี้
๑๓.๑ วัดพงปาหวาย
๑๓.๒ ปาชาปงปาหวาย
๑๓.๓ วัดเดนชุมพล
๑๓.๔ วัดน้ําโคง
๑๓.๕ วัดแพะรองหิน
๑๓.๖ วัดแพะหนองบอ
๑๓.๗ ปาชาบานปากพวก
๑๓.๘ วัดชัยเขต
๑๓.๙ ฌาปนสถานเทศบาลตําบลเดนชัย
๑๓.๑๐ วัดแพะโรงสูบ
๑๓.๑๑ วัดอินทนิเวศน
๑๓.๑๒ วัดเดนชัย
๑๓.๑๓ วัดศรีคิรินทราราม
๑๓.๑๔ ศาลเจาปงเถากงมา
๑๓.๑๕ วัดใหมวงศวรรณ
๑๓.๑๖ มัสยิดเดนชัย
๑๓.๑๗ ฌาปนสถานเทศบาลตําบลแมจั๊วะ
๑๓.๑๘ วัดเดนทัพชัย
๑๓.๑๙ วัดแพรธรรมาราม
๑๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๔.๑ ถึงหมายเลข ๑๔.๒๕ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน ใหเปนที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มีรายการดังตอไปนี้
๑๔.๑ สํานักงานเทศบาลตําบลปงปาหวาย
๑๔.๒ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลปงปาหวาย
๑๔.๓ หนวยจัดการปาแมยมตะวันตก
๑๔.๔ สถานีสูบน้ําดวยไฟฟา บานปากพวก
๑๔.๕ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลแมจั๊วะ

๑๖

สาขาเดนชัย

แพร

๑๔.๖ สํานักงานเกษตรอําเภอเดนชัย การไฟฟาเดนชัย
๑๔.๗ สํานักงานเทศบาลตําบลแมจั๊วะ
๑๔.๘ สถานีใบยาสูบเดน ชัย ไปรษณียเดนชัย และสํานักงานการประปาสวนภูมิภาค
๑๔.๙
๑๔.๑๐
๑๔.๑๑
๑๔.๑๒
๑๔.๑๓
๑๔.๑๔
๑๔.๑๕
๑๔.๑๖
๑๔.๑๗
๑๔.๑๘
๑๔.๑๙
๑๔.๒๐
๑๔.๒๑
๑๔.๒๒
๑๔.๒๓
๑๔.๒๔

ที่ทําการหนวยรักษาปาที่ พร. ๒๐ (แมจั๊วะ)
สถานีตํารวจภูธรอําเภอเดนชัยและสํานักงานเทศบาลตําบลเดนชัย
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดนชัย
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเดนชัย
สถานีวิทยุกระจายเสียง ตชด. คายพญางําเมือง
ศูนยไปรษณียเดนชัย
สถานีใบยาสูบเดนชัย
สหกรณการเกษตรศรีเดนชัย จํากัด
ที่วาการอําเภอเดนชัย
การไฟฟาสวนภูมิภาค อําเภอเดนชัย
สํานักงานชลประทานที่ ๔ กลุมงานกอสราง ๑ โครงการกอสราง ๒
ศูนยเพาะชํากลาไมแพร สํานักสงเสริมการปลูกปา กรมปาไม
ดานปาไมเดนชัย
หมวดการทางเดนชัย แขวงการทางแพร สํานักทางหลวงที่ ๒ (แพร)
สถานีควบคุมไฟปาแพร
ศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

๑๔.๒๕ สํานักงานขนสงจังหวัดแพร สาขาเดนชัย ดานกักกันสัตวแพร และสํานักควบคุม
ปองกันและบําบัดโรคสัตว

รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนเดนชัย - แมจวั๊ ะ จังหวัดแพร
พ.ศ. ๒๕๕๘
ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง แบงเปน ๓ ขนาด คือ
๑. ถนนแบบ ก ขนาดเขตทาง ๑๒.๐๐ เมตร จํานวน ๙ สาย ดังนี้
ถนนสาย ก ๑ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนยันตรกิจโกศล ซอย ๑๑
เริ่ ม ต น จากทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๐๑ ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตามแนวถนนเดิ ม
ระยะประมาณ ๙๙๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ค)
ถนนสาย ก ๒ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
เริ่มตนจากถนนยันตรกิจโกศล ซอย ๖ (ถนนสาย ข) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตและทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๑,๙๕๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ค
ถนนสาย ก ๓ เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๑ ที่บ ริเวณหางจากทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๑๐๑ บรรจบกับ ทางหลวงเทศบาล
(ถนนสาย ก ๘) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ ระยะประมาณ
๓๔๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๙๓๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
(ถนนสาย ค) ที่บริเวณหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ค) บรรจบกับถนนยันตรกิจโกศล
ซอย ๑๑ (ถนนสาย ก ๑) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ค)
ระยะประมาณ ๖๗๐ เมตร
ถนนสาย ก ๔ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
(ปากทางเข าบ า นแม จั๊ ว ะ) เริ่ม ต น จากทางหลวงชนบท พร. ๓๐๒๙ ไปทางทิศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต
ตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑
ถนนสาย ก ๕ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
เริ่มตนจากถนนยันตรกิจโกศล ซอย ๕ (ถนนสาย ก ๗) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวถนนเดิม
ระยะประมาณ ๒,๑๖๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ค
ถนนสาย ก ๖ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
(ปากทางเขาบานเหมืองใหม) เริ่มตนจากหลวงชนบท พร. ๓๐๒๙ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนวถนนเดิม
จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑

๒
ถนนสาย ก ๗ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนยันตรกิจโกศล ซอย ๕
เริ่มตนจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ก ๒) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนวถนนเดิม
จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑
ถนนสาย ก ๘ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ทางหลวงเทศบาล เริ่มตนจาก
หลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตและทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนวถนนเดิม
จนบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ก ๙)
ถนนสาย ก ๙ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑
๒. ถนนแบบ ข ขนาดเขตทาง ๑๖.๐๐ เมตร จํานวน ๑ สาย ดังนี้
ถนนสาย ข เปน ถนนเดิ มกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนยัน ตรกิจ โกศล ซอย ๖
เริ่ ม ต น จากทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๐๑ ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ ตามแนวถนนเดิ ม
ระยะประมาณ ๑,๒๑๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ค
๓. ถนนแบบ ค ขนาดเขตทาง ๒๐.๐๐ เมตร จํานวน ๑ สาย ดังนี้
ถนนสาย ค เปนถนนเดิม กําหนดใหขยายเขตทาง คือ ทางหลวงชนบท พร. ๓๐๒๙
และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวทางหลวงชนบท พร. ๓๐๒๙ ระยะประมาณ
๔๓๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๒,๐๙๐ เมตร
ตัดกับถนนยันตรกิจโกศล ซอย ๑๑ (ถนนสาย ก ๑) ที่บริเวณหางจากถนนยันตรกิจโกศล ซอย ๑๑
(ถนนสาย ก ๑) บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนว
ถนนยันตรกิจโกศล ซอย ๑๑ (ถนนสาย ก ๑) ระยะประมาณ ๙๙๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียง
เหนื อ ระยะประมาณ ๒๕๐ เมตร ตั ด กั บ ถนนบ า นปงป า หวาย - เด น ชุ ม พล ที่ บ ริ เ วณห า งจาก
ถนนบา นปงป าหวาย - เด น ชุ ม พล บรรจบกั บ ถนนยัน ตรกิ จโกศล ซอย ๖ (ถนนสาย ข) ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวถนนบานปงปาหวาย - เดนชุมพล ระยะประมาณ ๙๖๐ เมตร ไปทาง
ทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ และทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต ระยะประมาณ ๑,๑๘๐ เมตร บรรจบกั บ
ถนนยันตรกิจโกศล ซอย ๖ (ถนนสาย ข) ที่บริเวณหางจากถนนยันตรกิจโกศล ซอย ๖ (ถนนสาย ข)
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวถนนยันตรกิจโกศล
ซอย ๖ (ถนนสาย ข) ระยะประมาณ ๑,๒๑๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ระยะประมาณ ๙๑๐ เมตร
บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ก ๒) ที่บริเวณหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ

๓
(ถนนสาย ก ๒) บรรจบกับถนนยันตรกิจโกศล ซอย ๖ (ถนนสาย ข) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
และทิศ ตะวัน ตกเฉียงเหนือ ตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ก ๒) ระยะประมาณ
๑,๙๕๐ เมตร ไปทางทิศ ตะวัน ตกเฉียงใต ระยะประมาณ ๘๘๐ เมตร บรรจบกับ ถนนสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ก ๕) ที่บริเวณหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ก ๕) บรรจบกับ
ถนนยันตรกิจโกศล ซอย ๕ (ถนนสาย ก ๗) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวถนนสาธารณะ
ไม ป รากฏชื่ อ (ถนนสาย ก ๕) ระยะประมาณ ๒,๑๖๐ เมตร ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต
ระยะประมาณ ๔๙๐ เมตร จนบรรจบกับเขตทางรถไฟสายเหนือ

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๘๘ ก

หน้า ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ กันยายน ๒๕๕๘

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่สมควรกําหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
ในท้องที่ตําบลปงป่าหวาย ตําบลแม่จั๊วะ และตําบลเด่นชัย อําเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนา 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

