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กฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนหัวดง จังหวัดอุตรดิตถ์
พ.ศ. ๒๕๖๒
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
และมาตรา 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
โดยพระราชบัญญั ติการผั งเมือ ง (ฉบั บที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ รั ฐ มนตรีว่ าการกระทรวงมหาดไทย
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ ใ ช้ บั ง คั บ ผั ง เมื อ งรวม ในท้ อ งที่ ต าบลแม่พู ล อ าเภอลั บ แล จั ง หวั ด อุต รดิต ถ์
ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๒ การวางและจัดทาผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒ นา และการดารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและสภาพแวดล้อม
ในบริ เ วณแนวเขตตามข้ อ ๑ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การพั ฒ นาระบบเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ข้อ ๓ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้ มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้ประโยชน์
ที่ดิน โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับและสอดคล้องกับ
การขยายตัวของชุมชนในอนาคต รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมีสาระสาคัญ ดังต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริมและพัฒ นาชุมชนหัวดงให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ดี
และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(๒) ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาด้ า นที่ อ ยู่ อ าศั ย และพาณิ ช ยกรรมให้ ส อดคล้ อ งกั บ การขยายตั ว
ของชุมชนและระบบเศรษฐกิจ
(๓) ส่งเสริมและพัฒนาบริการทางสังคม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอ
และได้มาตรฐาน รวมทั้งการพัฒนาด้านอื่น ๆ ให้สามารถเป็นชุมชนพึ่งตนเอง
(๔) ส่งเสริมและพัฒนาระบบโครงข่ายระบบคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๒๒ ก

หนา้ ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

(๕) ดารงรักษาพื้นที่เกษตรกรรมที่มีความอุดมสมบูรณ์ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้คงสภาพที่สมบูรณ์และยั่งยืน รวมทั้งป้องกันและบรรเทาปัญหาจากภัยธรรมชาติ
ข้อ ๔ การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ภายในเขตผั ง เมื อ งรวม ให้ เ ป็ น ไปตามแผนผั ง ก าหนด
การใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จาแนกประเภท แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง และรายการ
ประกอบแผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จาแนกประเภท
ท้ายกฎกระทรวงนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๙ ที่กาหนดไว้เป็นสีเหลือง ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒.๑ ถึงหมายเลข ๒.๕ ที่กาหนดไว้เป็นสีส้ม ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง
(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึงหมายเลข ๓.๕ ที่กาหนดไว้เป็นสีแดง ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔.๑ ถึงหมายเลข ๔.๕ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ ถึงหมายเลข ๕.๔ ที่กาหนดไว้เป็นสีขาวมีกรอบและ
เส้นทแยงสีเขียว ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๖.๑ ถึงหมายเลข ๖.๔ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน ให้เป็น
ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(๗) ที่ ดิ น ในบริ เ วณหมายเลข ๗.๑ ถึ ง หมายเลข ๗.๔ ที่ ก าหนดไว้ เ ป็ น สี เ ขี ย วอ่ อ น
มีเส้นทแยงสีขาว ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้
(๘) ที่ ดิ น ในบริ เ วณหมายเลข ๘ ที่ ก าหนดไว้ เ ป็ น สี เ ขี ย วมะกอก ให้ เ ป็ น ที่ ดิ น ประเภท
สถาบันการศึกษา
(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๙.๑ ถึงหมายเลข ๙.๖ ที่กาหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน ให้เป็น
ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา
(๑๐) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๐.๑ ถึงหมายเลข ๑๐.๖ ที่กาหนดไว้เป็นสีน้าเงิน ให้เป็น
ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ข้อ ๖ 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
สถาบัน ราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
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ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุ ก จ าพวกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน เว้ น แต่ โ รงงานตามประเภท ชนิ ด
และจาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ามันเชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(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) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๙) โรงฆ่าสัตว์หรือโรงพักสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์ เพื่อการจาหน่าย
เนื้อสัตว์
(๑๐) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๑๑) กาจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
(๑๒) กาจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(๑๓) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า
(๑๔) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ริ ม ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๑๐๔๓ และทางหลวงชนบท
อต. ๑๐๑๔ ให้ มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างรั้ว
กาแพง ป้อมยาม ป้ายชื่ออาคารหรือสถานประกอบการ ป้ายสถานีบริการน้ามันหรือสถานีบริการก๊าซ
และทางเข้าออกของอาคารหรือทางเข้าออกของรถ
การใช้ ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งห้ วยแม่พูล ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติ
ของห้วยแม่พูลไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
ข้อ ๗ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
สถาบัน ราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
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ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และ
จาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ามันเชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(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) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๗) โรงฆ่าสัตว์หรือโรงพักสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์ เพื่อการจาหน่าย
เนื้อสัตว์
(๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๙) กาจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
(๑๐) กาจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(๑๑) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า
(๑๒) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๔๓ ทางหลวงชนบท อต. ๑๐๑๔
และถนนตลาดสด - เทศบาล ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็น
การก่อสร้างรั้ว กาแพง ป้อมยาม ป้ายชื่ออาคารหรือสถานประกอบการ ป้ายสถานีบริการน้ามันหรือ
สถานีบริการก๊าซ และทางเข้าออกของอาคารหรือทางเข้าออกของรถ
ข้อ ๘ ที่ ดิ น ประเภทพาณิ ช ยกรรมและที่ อ ยู่ อ าศั ย หนาแน่ น มาก ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
เพื่อพาณิชยกรรม การอยู่อาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่
สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และ
จาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ามันเชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
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(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(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) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๗) โรงฆ่าสัตว์หรือโรงพักสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์ เพื่อการจาหน่าย
เนื้อสัตว์
(๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๙) กาจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
(๑๐) กาจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(๑๑) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า
(๑๒) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๔๓ ทางหลวงชนบท อต. ๑๐๑๔
และถนนตลาดสด - เทศบาล ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็น
การก่อสร้างรั้ว กาแพง ป้อมยาม ป้ายชื่ออาคารหรือสถานประกอบการ ป้ายสถานีบริการน้ามันหรือ
สถานีบริการก๊าซ และทางเข้าออกของอาคารหรือทางเข้าออกของรถ
ข้อ ๙ ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม
หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่
สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และ
จาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ามันเชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม เว้นแต่โรงแรมประเภท ๑ ที่มีจานวนห้องพัก
ไม่เกิน ๑๐ ห้อง หรือโรงแรมประเภท ๒ ที่มีจานวนห้องพักไม่เกิน ๑๐ ห้อง
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
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(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๙) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(๑๐) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวมที่มีพื้นที่อาคารรวมกัน
เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร
การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ริ ม ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๑๐๔๓ และทางหลวงชนบท
อต. ๑๐๑๔ ให้ มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างรั้ว
กาแพง ป้อมยาม ป้ายชื่ออาคารหรือสถานประกอบการ ป้ายสถานีบริการน้ามันหรือสถานีบริการก๊าซ
และทางเข้าออกของอาคารหรือทางเข้าออกของรถ
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งห้ วยแม่พูล ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติ
ของห้วยแม่พูลไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันราชการ การสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ และการอนุรักษ์และส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ามันเชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๙) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(๑๐) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวมที่มีพื้นที่อาคารรวมกัน
เกิน ๓๐๐ ตารางเมตร
(๑๑) สนามกอล์ฟ
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การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ริ ม ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๑๐๔๓ ให้ มี ที่ ว่ า งตามแนวขนาน
ริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างรั้ว กาแพง ป้อมยาม ป้ายชื่ออาคารหรือ
สถานประกอบการ ป้ า ยสถานี บ ริ ก ารน้ ามั น หรื อ สถานี บ ริ ก ารก๊ า ซ และทางเข้ า ออกของอาคาร
หรือทางเข้าออกของรถ
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งห้ วยแม่พูล ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติ
ของห้วยแม่พูลไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
ข้อ ๑๑ ที่ดิน ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเฉพาะที่ดิน
ซึ่งเป็นของรัฐ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้ประโยชน์
ที่ ดิ น เพื่ อ นั น ทนาการหรื อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ นั น ทนาการ การรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม การอยู่ อ าศั ย
เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์
เท่านั้น และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๒) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๓) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(๔) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม
การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ริ ม ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๑๐๔๓ และทางหลวงชนบท
อต. ๑๐๑๔ ให้ มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างรั้ว
กาแพง ป้อมยาม ป้ายชื่ออาคารหรือสถานประกอบการ ป้ายสถานีบริการน้ามันหรือสถานีบริการก๊าซ
และทางเข้าออกของอาคารหรือทางเข้าออกของรถ
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งคลองแม่พร่อง ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติ
ของคลองแม่พร่องไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษา
หรื อ บ ารุ ง ป่ า ไม้ สั ต ว์ ป่ า ต้ น น้ า ล าธาร และทรั พ ยากรธรรมชาติ อื่ น ๆ ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี
และกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติเท่านั้น
ที่ดินประเภทนึ้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๒) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
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(๓) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๔) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(๕) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรือหอพัก
ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ริ ม ถนนตลาดสด - เทศบาล ให้ มี ที่ ว่ า งตามแนวขนานริ ม เขตทาง
ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างรั้ว กาแพง ป้อมยาม ป้ายชื่ออาคารหรือสถานประกอบการ
ป้ายสถานีบริการน้ามันหรือสถานีบริการก๊าซ และทางเข้าออกของอาคารหรือทางเข้าออกของรถ
ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศาสนา การศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ริ ม ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๑๐๔๓ และทางหลวงชนบท
อต. ๑๐๑๔ ให้ มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่ า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างรั้ว
กาแพง ป้อมยาม ป้ายชื่ออาคารหรือสถานประกอบการ ป้ายสถานีบริการน้ามันหรือสถานีบริการก๊าซ
และทางเข้าออกของอาคารหรือทางเข้าออกของรถ
ข้อ ๑๕ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อกิจการของรัฐ กิจการเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์
เท่านั้น
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๔๓ ทางหลวงชนบท อต. ๑๐๑๔
และถนนตลาดสด - เทศบาล ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็น
การก่อสร้างรั้ว กาแพง ป้อมยาม ป้ายชื่ออาคารหรือสถานประกอบการ ป้ายสถานีบริการน้ามันหรือ
สถานีบริการก๊าซ และทางเข้าออกของอาคารหรือทางเข้าออกของรถ
ข้อ ๑๖ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงนี้
ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย ก ๑ ถนนสาย ก ๓ ถนนสาย ก ๔ และถนนสาย ก ๕
ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น นอกจากกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(ก) การสร้างถนนหรือเกี่ยวข้องกับถนน และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
(ข) การสร้างรั้วหรือกาแพง
(ค) เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน ๙ เมตร
หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่
(๒) ที่ ดิ น ในบริ เ วณแนวถนนสาย ก ๒ ถนนสาย ก ๖ และถนนสาย ก ๗ ห้ า มใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น นอกจากกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(ก) การสร้างถนนหรือเกี่ยวข้องกับถนน และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๒๒ ก

หนา้ ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

(ข) การสร้างรั้วหรือกาแพง
(ค) เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน ๙ เมตร
หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่
(ง) การอยู่อาศัยที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน ๙ เมตร หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่
(จ) การอยู่อาศัยที่ไม่ใช่ห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(ฉ) การอยู่อาศัยที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดิน
ข้อ ๑๗ ให้ผู้มีหน้าที่และอานาจในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการ
ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖2
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

บัญชีท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนหัวดง จังหวัดอุตรดิตถ์
พ.ศ. ๒๕๖๒
ที่ดินประเภท
ลาดับที่

๒

๔

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การต้ม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช
(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช
(๕) การเก็บรักษาหรือลาเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง
หรือคลังสินค้า
(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กล้วยไม้ หรือถั่วงอก
(๙) การร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม
(๑๑) การฟักไข่โดยใช้ตอู้ บ
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ซงึ่ มิใช่สัตว์น้า อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การฆ่าสัตว์
(๒) การถนอมเนื้อสัตว์โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือทาให้
เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอ่ าศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยูอ่ าศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยูอ่ าศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

ได้
ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้

ได้

๒
ที่ดินประเภท
ลาดับที่

๘

๙

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

(๓) การทาผลิตภัณฑ์อาหารสาเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ มันสัตว์ หนังสัตว์
หรือสารที่สกัดจากไขสัตว์หรือกระดูกสัตว์
(๖) การล้าง ชาแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์
(๗) การทาผลิตภัณฑ์จากไข่เพื่อใช้ประกอบเป็นอาหาร เช่น ไข่เค็ม ไข่เยีย่ วม้า
ไข่ผง ไข่เหลวเยือกแข็ง หรือไข่เหลวแช่เย็น
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม้ อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทาอาหารหรือเครื่องดืม่ จากผัก พืช หรือผลไม้ และบรรจุในภาชนะ
ที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้
(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไม้โดยวิธีกวน ตากแห้ง ดอง หรือทาให้เยือกแข็ง
โดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การสี ฝัด หรือขัดข้าว
(๓) การป่นหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช
(๔) การผลิตอาหารสาเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช
(๖) การปอกหัวพืชหรือทาหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่ง

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอ่ าศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

ได้

ได้
ได้

ที่อยูอ่ าศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยูอ่ าศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

๓
ที่ดินประเภท
ลาดับที่

๑๐

๑๒

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้ง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การทาขนมปังหรือขนมเค้ก
(๒) การทาขนมปังกรอบหรือขนมอบแห้ง
(๓) การทาผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้น เม็ด หรือชิ้น
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก้ ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทาใบชาแห้งหรือใบชาผง
(๒) การคั่ว บด หรือป่นกาแฟหรือการทากาแฟผง
(๓) การทาโกโก้ผงหรือขนมจากโกโก้
(๔) การทาช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือขนมจากช็อกโกเลต
(๕) การทาเก๊กฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดืม่ ชนิดผงจากพืชอื่น ๆ
(๖) การทามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไม้อัดเม็ด
(๗) การเชื่อมหรือแช่อิ่มผลไม้หรือเปลือกผลไม้ หรือการเคลือบผลไม้หรือ
เปลือกผลไม้ด้วยน้าตาล

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอ่ าศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

ได้
ได้

ที่อยูอ่ าศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยูอ่ าศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้

ได้

ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้
ได้
ได้

๔
ที่ดินประเภท
ลาดับที่

๑๓

๑๔
๒๐

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

(๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) หรือการเคลือบถั่วหรือเมล็ดผลไม้
(Nuts) ด้วยน้าตาล กาแฟ โกโก้ หรือช็อกโกเลต
(๑๐) การทาลูกกวาดหรือทอฟฟี่
(๑๑) การทาไอศกรีม
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๖) การทาน้ามันสลัด
(๗) การบดหรือป่นเครื่องเทศ
(๘) การทาพริกป่น พริกไทยป่น หรือเครื่องแกง
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทาน้าแข็ง หรือตัด ซอย บด หรือย่อยน้าแข็ง
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้าดืม่ เครื่องดืม่ ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ น้าอัดลม
หรือน้าแร่ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทาน้าดืม่
(๒) การทาเครื่องดืม่ ที่ไม่มีแอลกอฮอล์
(๔) การทาน้าแร่

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอ่ าศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

ได้
ได้
ได้

ที่อยูอ่ าศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓
ได้

ที่อยูอ่ าศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓
ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้

ได้

ได้

โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓
ได้
ได้
ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
ได้
ได้

ได้

ได้

ชนบทและเกษตรกรรม

๕
ที่ดินประเภท
ลาดับที่

๒๓

๒๔
๒๕
๒๖

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากสิง่ ทอซึง่ มิใช่เครื่องนุ่งห่ม
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทาผลิตภัณฑ์จากสิง่ ทอเป็นเครื่องใช้ในบ้าน
(๒) การทาถุงหรือกระสอบซึง่ มิใช่ถุงหรือกระสอบพลาสติก
(๓) การทาผลิตภัณฑ์จากผ้าใบ
(๔) การตบแต่งหรือเย็บปักถักร้อยสิง่ ทอ
โรงงานถักผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มด้วยด้ายหรือเส้นใย หรือฟอกย้อมสี
หรือแต่งสาเร็จผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มที่ถักด้วยด้ายหรือเส้นใย
โรงงานผลิตเสือ่ หรือพรมด้วยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกให้เป็นปุยซึง่ มิใช่เสือ่
หรือพรมที่ทาด้วยยางหรือพลาสติกหรือพรมน้ามัน
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาข่าย แห หรืออวน อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การผลิตเชือก
(๒) การผลิต ประกอบ หรือซ่อมแซมตาข่าย แห หรืออวน และรวมถึงชิ้นส่วน
หรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอ่ าศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

ได้
ได้
ได้
ได้
ได้

ที่อยูอ่ าศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยูอ่ าศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

ได้
ได้
ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้
ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
ได้

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้
ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

๖
ที่ดินประเภท
ลาดับที่

๒๘

๓๓
๓๔

๓๕
๓๖

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายซึง่ มิใช่รองเท้า อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การตัดหรือเย็บเครื่องนุ่งห่ม เข็มขัด ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ เนกไท หูกระต่าย
ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเท้าจากผ้า หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือวัสดุอื่น
(๒) การทาหมวก
โรงงานผลิตรองเท้าหรือชิ้นส่วนของรองเท้าซึง่ มิได้ทาจากไม้ ยางอบแข็ง
ยางอัดเข้ารูป หรือพลาสติกอัดเข้ารูป
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การเลือ่ ย ไส ซอย เซาะร่อง หรือการแปรรูปไม้ด้วยวิธีอื่นที่คล้ายคลึงกัน
(๒) การทาวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง บานประตู
หรือส่วนประกอบที่ทาด้วยไม้ของอาคาร
โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใช้จากไม้ไผ่ หวาย ฟาง อ้อ กก หรือผักตบชวา
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากไม้หรือไม้ก๊อก อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทาภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใช้จากไม้ และรวมถึงชิ้นส่วน
ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
(๒) การทารองเท้า ชิ้นส่วนของรองเท้า หรือหุ่นรองเท้าจากไม้

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอ่ าศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยูอ่ าศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยูอ่ าศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

ได้
ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
ได้

๗
ที่ดินประเภท
ลาดับที่

๓๗

๔๑

๕๗

๕๘

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

(๓) การแกะสลักไม้
(๔) การทากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม้
(๕) การทาผลิตภัณฑ์จากไม้ก๊อก
โรงงานทาเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ แก้ว ยาง
หรืออโลหะอื่นซึง่ มิใช่เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากพลาสติกอัดเข้ารูป
และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
(๑) การพิมพ์ การทาแฟ้มเก็บเอกสาร การเย็บเล่ม ทาปก หรือตบแต่งสิง่ พิมพ์
(๒) การทาแม่พิมพ์โลหะ
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๓) การผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
เข้าด้วยกัน หรือการผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างเข้ากับวัสดุอื่น
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทาผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม ผลิตภัณฑ์ยิปซัม
หรือผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอ่ าศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓
ได้

ได้

ที่อยูอ่ าศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓
ได้

ที่อยูอ่ าศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓
ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้

ได้

ได้
ได้

ได้

ได้

๘
ที่ดินประเภท
ลาดับที่

๖๑

๖๒

๖๓

๖๔

๖๕

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใช้ที่ทาด้วย
เหล็กหรือเหล็กกล้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องมือหรือ
เครื่องใช้ดังกล่าว
โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่ง
ภายในอาคารที่ทาจากโลหะหรือโลหะเป็นส่วนใหญ่ และรวมถึงส่วนประกอบ
หรืออุปกรณ์ของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งดังกล่าว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะสาหรับใช้ในการก่อสร้างหรือติดตัง้
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๒) การทาส่วนประกอบสาหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การทาภาชนะบรรจุ
(๑๒) การตัด พับ หรือม้วนโลหะ
(๑๓) การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป
โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องกังหัน
และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์หรือเครื่องกังหันดังกล่าว

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอ่ าศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓
ได้

ได้

ที่อยูอ่ าศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓
ได้

ที่อยูอ่ าศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓
ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
ได้
ได้
ได้

ได้

๙
ที่ดินประเภท
ลาดับที่

๗๒

๗๘

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์
เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องบันทึกคาบอก
เครื่องบันทึกเสียงด้วยเทป เครื่องเล่นหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน์)
แผ่นเสียง เทปแม่เหล็กที่ได้บันทึกเสียงแล้ว เครื่องโทรศัพท์หรือโทรเลขชนิดมีสาย
หรือไม่มีสาย เครื่องส่งวิทยุ เครื่องส่งโทรทัศน์ เครื่องรับส่งสัญญาณหรือจับสัญญาณ
เครื่องเรดาร์ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวกึ่งนาหรือตัวกึ่งนาชนิดไวที่เกี่ยวข้อง (Semi Conductor or Related Sensitive Semi - Conductor Devices) คาปาซิเตอร์
หรือคอนเดนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงที่หรือเปลีย่ นแปลงได้ (Fixed or Variable
Electronic Capacitors or Condensers) เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ
เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย์ และรวมถึงการผลิต
อุปกรณ์หรือชิ้นส่วนสาหรับใช้กับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลีย่ นแปลงสภาพจักรยานยนต์
จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ
(๒) การทาชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สาหรับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ
หรือจักรยานสองล้อ

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอ่ าศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓
ได้

ที่อยูอ่ าศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓
ได้

ที่อยูอ่ าศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓
ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓
ได้
ได้

๑๐
ที่ดินประเภท
ลาดับที่

๘๐

๘๑

๘๔

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมล้อเลือ่ นที่ขับเคลือ่ นด้วยแรงคน
หรือสัตว์ซงึ่ มิใช่จักรยาน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์
ดังกล่าว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ใช้
ในห้องทดลองหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการชั่ง ตวง วัด หรือบังคับควบคุม
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณี
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทาเครื่องประดับโดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองคา ทองขาว เงิน นาก
หรืออัญมณี
(๒) การทาเครื่องใช้ด้วยทองคา ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหล่ทอง หรือโลหะที่มีค่า
(๓) การตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี
(๔) การเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอื่น ๆ
(๕) การทาดวงตราหรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือเหรียญอื่น

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอ่ าศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยูอ่ าศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยูอ่ าศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้
ได้

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓
ได้
ได้

ได้

๑๑
ที่ดินประเภท
ลาดับที่

๘๗

๘๘

๙๑

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเล่น เครื่องมือ หรือเครื่องใช้ที่มิได้ระบุไว้
ในลาดับอื่น อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทาเครื่องเล่น
(๒) การทาเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ
(๓) การทาเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสาหรับการแสดง
(๔) การทาร่ม ไม้ถือขนนก ดอกไม้เทียม ซิป กระดุม ไม้กวาด แปรง ตะเกียง
โป๊ะตะเกียงหรือไฟฟ้า กล้องยาสูบหรือกล้องบุหรี่ ก้นกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก
(๕) การทาป้าย ตรา เครื่องหมาย ป้ายติดของ หรือเครื่องโฆษณาสินค้า
ตราโลหะหรือยาง แม่พิมพ์ลายฉลุ (Stencils)
(๖) การทาแหคลุมผม ช้องผม หรือผมปลอม
โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ยกเว้นที่ติดตัง้ บนหลังคา
ดาดฟ้า หรือส่วนหนึ่งส่วนใดบนอาคาร ซึง่ บุคคลอาจเข้าอยูห่ รือใช้สอยได้
โดยมีขนาดกาลังการผลิตติดตัง้ สูงสุดรวมกันของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ไม่เกิน
๑,๐๐๐ กิโลวัตต์
โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การบรรจุสินค้าทั่วไป

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอ่ าศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยูอ่ าศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยูอ่ าศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

ได้
ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

๑๒
ที่ดินประเภท
ลาดับที่

๙๒
๙๓
๙๔
๙๕

๙๖
๙๗
๙๘

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานห้องเย็น
โรงงานซ่อมรองเท้าหรือเครื่องหนัง
โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าสาหรับใช้ในบ้านหรือใช้ประจาตัว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลือ่ นด้วยเครื่องยนต์ รถพ่วง
จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การซ่อมแซมยานที่ขับเคลือ่ นด้วยเครื่องยนต์หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว
(๒) การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบ
ของยานดังกล่าว
(๓) การพ่นสีกันสนิมยานที่ขับเคลือ่ นด้วยเครื่องยนต์
(๔) การล้างหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลือ่ นด้วยเครื่องยนต์
โรงงานซ่อมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทาด้วยเพชร พลอย ทองคา
ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี
โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ที่มิได้ระบุการซ่อมไว้ในลาดับใด
โรงงานซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด อัด หรือย้อมผ้า เครื่องนุ่งห่ม พรม หรือขนสัตว์

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอ่ าศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓
ได้
ได้

ที่อยูอ่ าศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓
ได้
ได้
ได้

ที่อยูอ่ าศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓
ได้
ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓
ได้
ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้
ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

๑๓
ที่ดินประเภท
ลาดับที่

๑๐๐

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแต่งหรือเปลีย่ นแปลงคุณลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์โดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การลงรักหรือการประดับตบแต่งด้วยแก้ว กระจก มุก ทอง หรืออัญมณี
หมายเหตุ ลาดับที่
ได้
โรงงานจาพวกที่

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอ่ าศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

ได้

ที่อยูอ่ าศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยูอ่ าศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

ได้

ได้

หมายถึง ลาดับที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
หมายถึง สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
หมายถึง จาพวกโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

ได้

รายการประกอบแผนผังกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จาแนกประเภทท้ายกฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนหัวดง จังหวัดอุตรดิตถ์
พ.ศ. ๒๕๖๒
การใช้ประโยชน์ที่ดนิ ให้เป็นไปตามแผนผังกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จาแนกประเภท
ท้ายกฎกระทรวง ตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๕ คือ
๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๙ ที่กาหนดไว้เป็นสีเหลือง ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย มีรายการดังต่อไปนี้
๑.๑ ด้านเหนือ
จดถนนบ้านด่าน - ห้วยใต้ ฟากใต้ และเส้นตรงที่ลากต่อ
เป็นแนวเส้นเดียวกันกับถนนบ้านด่าน - ห้วยใต้ ฟากใต้ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับ
เส้นขนานระยะ ๑๒ เมตร กับริมฝั่งคลองแม่พร่อง ฝั่งตะวันตก
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๑๒ เมตร กับริมฝั่งคลองแม่พร่อง ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ก ๑ ฟากเหนือ เส้นตั้งฉากกับถนนสาย ก ๑
ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๔๓ บรรจบกับถนนสาย ก ๑ ไปทางทิศตะวันออก
ตามแนวถนนสาย ก ๑ เป็นระยะ ๑๐๐ เมตร และเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ก ๑
ด้านตะวันตก
จดถนนหัวดง - นาตอง - ตีนศาล ฟากตะวันออก
๑.๒ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑๐๔๓ เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๔๓ ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๔๓ บรรจบกับถนนดอนค่า - ต้นงั่ว ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๔๓ เป็นระยะ ๑๕๐ เมตร และเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๔๓
ด้านตะวันออก
จดศูนย์โอทอปบ้านหัวดง
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๔๓ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๔๓ ฟากเหนือ
ที่จุดซึ่งทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๔๓ บรรจบกับถนนดอนแก้ว - ต้นงั่ว
๑.๓ ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๔๓ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนดอนค่า - ต้นงั่ว ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑๐๔๓ และห้วยแม่พูล ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนดอนแก้ว - ต้นงั่ว ฟากตะวันออก
๑.๔ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ก ๑
ด้านตะวันออก
จดถนนวัดผักราก - ห้วยใต้ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ก ๑ ฟากเหนือ

๒
ด้านตะวันตก

จดเส้นขนานระยะ ๑๒ เมตร กั บริม ฝั่งคลองแม่พ ร่อ ง

ฝั่งตะวันออก
๑.๕ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑๐๔๓
ด้านตะวันออก
จดเส้ น ตั้ ง ฉากกั บ ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๑๐๔๓
ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่น ดินหมายเลข ๑๐๔๓ บรรจบกับถนนดอนค่า - ต้นงั่ว
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๔๓ เป็นระยะ ๔๕๐ เมตร
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๔๓ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดศูนย์โอทอปบ้านหัวดง
๑.๖ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ก ๑ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนสาย ก ๑ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ก ๖ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๑๒ เมตร กั บริม ฝั่งคลองแม่พ ร่อ ง
ฝั่งตะวันออก
๑.๗ ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๔๓ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนสาย ก ๒ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑๐๔๓ และวัดดอนค่า
ด้านตะวันตก
จดถนนดอนค่า - ต้นงั่ว ฟากตะวันออก
๑.๘ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ก ๒ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๔๓ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้ น ตั้ ง ฉากกั บ ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๑๐๔๓
ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๔๓ บรรจบกับถนน อต. ถ. ๖๔ - ๐๐๑
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๔๓ เป็นระยะ ๕๐ เมตร
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑๐๔๓ เส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ก ๒ และที่ทาการองค์การบริหาร
ส่วนตาบลแม่พูล
๑.๙ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ก ๗ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๑๒ เมตร กั บริม ฝั่งคลองแม่พ ร่อ ง
ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๔๓ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๔๓ ฟากตะวันออก

๓
๒. ที่ดิน ในบริเวณหมายเลข ๒.๑ ถึงหมายเลข ๒.๕ ที่กาหนดไว้เป็นสีส้ม ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง มีรายการดังต่อไปนี้
๒.๑ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ก ๑ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๑๒ เมตร กั บริม ฝั่งคลองแม่พ ร่อ ง
ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ก ๖ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑๐๔๓
๒.๒ ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๔๓ ฟากใต้ และถนนสาย ก ๓
ฟากใต้ และโรงเรียนชุมชนหัวดง
ด้านตะวันออก
จดถนนสาย ก ๔ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ก ๒ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ก ๒ ฟากตะวันออก
๒.๓ ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๔๓ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดสานักงานเทศบาลตาบลหัวดง
ด้านใต้
จดถนนสาย ก ๓ ฟากเหนือ
๒.๔ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ก ๖ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๑๒ เมตร กั บริม ฝั่งคลองแม่พ ร่อ ง
ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ก ๗ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๔๓ ฟากตะวันออก
๒.๕ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ก ๕ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๔๓ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ก ๒ ฟากเหนือ และศูน ย์พั ฒ นาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่พูล
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ก ๔ ฟากตะวันออก
๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึงหมายเลข ๓.๕ ที่กาหนดไว้เป็นสีแดง ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก มีรายการดังต่อไปนี้
๓.๑ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑๐๔๓ และเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ก ๑
ด้านตะวันออก
จดเส้นตั้งฉากกับถนนสาย ก ๑ ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก
ถนนสาย ก ๑ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๔๓ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนสาย ก ๑
เป็นระยะ ๑๐๐ เมตร

๔
ด้านใต้
จดถนนสาย ก ๑ ฟากเหนื อ และทางหลวงแผ่ น ดิ น
หมายเลข ๑๐๔๓ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนหัวดง - นาตอง - ตีนศาล ฟากตะวันออก
๓.๒ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑๐๔๓
ด้านตะวันออก
จดถนนหัวดง - นาตอง - ตีนศาล ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๔๓ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๔๓ ฟากเหนือ
ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๔๓ บรรจบกับถนนหัวดง - นาตอง - ตีนศาล
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๔๓ เป็นระยะ ๑๕๐ เมตร
๓.๓ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ก ๑ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑๐๔๓
ด้านใต้
จดถนนสาย ก ๖ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๔๓ ฟากตะวันออก
๓.๔ ด้านเหนือ
จดวัดหัวดงสุวรรณเจดีย์
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๑๐๔๓ ฟากตะวั น ตก
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลแม่พูล
ด้านใต้
จดถนนสาย ก ๓ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๓.๕ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ก ๓ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๔๓ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ก ๕ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ก ๔ ฟากตะวันออก
๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔.๑ ถึงหมายเลข ๔.๕ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม มีรายการดังต่อไปนี้
๔.๑ ด้านเหนือ
จดเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ป่าที่จะดาเนินการ
หมายเลข ๕.๙ และเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเขตเทศบาลตาบลหัวดง
ด้านตะวันออก
จดถนนหัวดง - นาตอง - ตีนศาล ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑๐๔๓ เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๔๓ ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๔๓ บรรจบกับถนนหัวดง - นาตอง - ตีนศาล ไปทางทิศตะวันตก
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๔๓ เป็นระยะ ๑๕๐ เมตร ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๔๓

๕
ฟากเหนือ เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๔๓ ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑๐๔๓ บรรจบกับถนนดอนค่า - ต้ นงั่ว ไปทางทิศตะวันออกเฉี ยงใต้ ตามแนวทางหลวงแผ่นดิ น
หมายเลข ๑๐๔๓ เป็น ระยะ ๔๕๐ เมตร ศูนย์โอทอปบ้านหัวดง เส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๔๓ เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๔๓
ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๔๓ บรรจบกับถนนดอนค่า - ต้นงั่ว
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนื อตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๔๓ เป็นระยะ ๑๕๐ เมตร
เส้น ขนานระยะ ๕๐ เมตร กับศูน ย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๔๓ และเส้นตั้งฉากกับ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๔๓ ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๔๓ บรรจบกับ
ถนนดอนแก้ว - ต้นงั่ว
ด้านตะวันตก
จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก ซึ่ งเป็นเขตเทศบาลตาบลหัวดง
๔.๒ ด้านเหนือ
จดเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเขตเทศบาลตาบลหัวดง
ด้านตะวันออก
จดเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ป่าที่จะดาเนินการ
หมายเลข ๕๙ และเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก ซึ่งเป็นเขตเทศบาลตาบลหัวดง
ด้านใต้
จดเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ป่าที่จะดาเนินการ
หมายเลข ๕๙ วัดผักราก ถนนวัดผักราก - ห้วยใต้ ฟากตะวันออก และเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร
กับศูนย์กลางถนนสาย ก ๑
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๑๒ เมตร กั บริม ฝั่งคลองแม่พ ร่อ ง
ฝั่ งตะวั น ออก เส้ น ตรงที่ เชื่ อ มต่ อ เป็ น แนวเส้ น ตรงเดี ย วกั น กั บ ถนนบ้ า นด่ า น - ห้ ว ยใต้ ฟากใต้
ถนนบ้านด่าน - ห้วยใต้ ฟากเหนือ และถนนหัวดง - นาตอง - ตีนศาล ฟากตะวันออก
๔.๓ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑๐๔๓ วัดดอนแก้ว และห้วยแม่พูล ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก
จดห้วยแม่พูล ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดทางหลวงชนบท อต. ๔๐๕๐ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก ซึ่งเป็นเขตเทศบาลตาบลหัวดง
๔.๔ ด้านเหนือ
จดวัด ผั ก ราก และเขตป่ าไม้ ถ าวรตามมติ ค ณะรัฐมนตรี
ป่าที่จะดาเนินการหมายเลข ๕๙
ด้านตะวันออก
จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก ซึ่งเป็นเขตเทศบาลตาบลหัวดง
ด้านใต้
จดเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นเขตเทศบาลตาบลหัวดง
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๑๒ เมตร กั บริม ฝั่งคลองแม่พ ร่อ ง
ฝั่งตะวันออก ถนนสาย ก ๖ ฟากใต้ และถนนสาย ก ๑ ฟากตะวันออก
๔.๕ ด้านเหนือ
จดทางหลวงชนบท อต. ๔๐๕๐ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดห้วยแม่พูล ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นเขตเทศบาลตาบลหัวดง
ด้านตะวันตก
จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก ซึ่งเป็นเขตเทศบาลตาบลหัวดง

๖
๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ ถึงหมายเลข ๕.๔ ที่กาหนดไว้เป็นสีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว
ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม มีรายการดังต่อไปนี้
๕.๑ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑๐๔๓ และห้วยแม่พูล ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนดอนค่า - ต้นงั่ว ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑๐๔๓
ด้านตะวันตก
จดถนนดอนแก้ว - ต้นงั่ว ฟากตะวันออก
๕.๒ ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๔๓ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนดอนแก้ว - ต้นงั่ว ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดวัดดอนแก้ว และเส้นขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนย์กลาง
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๔๓
ด้านตะวันตก
จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก ซึ่งเป็นเขตเทศบาลตาบลหัวดง
๕.๓ ด้านเหนือ
จดวัดดอนค่า และเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลาง
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๔๓
ด้านตะวันออก
จดถนนสาย ก ๒ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดทางหลวงชนบท อต. ๔๐๕๐ ฟากเหนือ ห้วยแม่พูล
ฝั่งตะวันออก และเส้นขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๔๓
ด้านตะวันตก
จดถนนดอนค่า - ต้นงั่ว ฟากตะวันออก
๕.๔ ด้านเหนือ
จดทางหลวงชนบท อต. ๔๐๕๐ ฟากใต้ ถนนสาย ก ๒ ฟากใต้
ฌาปนสถานวัดปทุมคงคา วัดปทุมคงคา ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลแม่พูล และเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร
กับศูนย์กลางถนนสาย ก ๒
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑๐๔๓ เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๔๓ ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๔๓ บรรจบกับถนน อต. ถ. - ๐๐๑ ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑๐๔๓ เป็นระยะ ๕๐ เมตร ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๔๓ ฟากตะวันตกและฟากใต้
และคลองแม่พร่อง ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดห้วยแม่พูล ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดห้วยแม่พูล ฝั่งตะวันออก
๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๖.๑ ถึงหมายเลข ๖.๔ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีรายการดังต่อไปนี้
๖.๑ ที่ดินริมฝั่งคลองแม่พร่อง ในบริเวณแนวขนานระยะ ๑๒ เมตร กับริมฝั่งคลองแม่พร่อง
ฝั่งเหนือและฝั่งใต้ เริ่มต้นจากเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเขตเทศบาลตาบลหัวดงไปทางทิศใต้
และทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวคลองแม่พร่อง จนบรรจบกับถนนสาย ก ๑ ฟากเหนือ

๗
๖.๒ ที่ดินริมฝั่งคลองแม่พร่อง ในบริเวณแนวขนานระยะ ๑๒ เมตร กับริมฝั่งคลองแม่พร่อง
ฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก เริ่มต้นจากถนนสาย ก ๑ ฟากใต้ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศใต้
ตามแนวคลองแม่พร่อง จนบรรจบกับถนนสาย ก ๖ ฟากเหนือ
๖.๓ ที่ดินริมฝั่งคลองแม่พร่อง ในบริเวณแนวขนานระยะ ๑๒ เมตร กับริมฝั่งคลองแม่พร่อง
ฝั่ งตะวั น ออกและฝั่ งตะวัน ตก เริ่ ม ต้ น จากถนนสาย ก ๖ ฟากใต้ ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต้
และทิศใต้ตามแนวคลองพร่อง จนบรรจบกับถนนสาย ก ๗ ฟากเหนือ
๖.๔ ที่ดินริมฝั่งคลองแม่พร่อง ในบริเวณแนวขนานระยะ ๑๒ เมตร กับริมฝั่งคลองแม่พร่อง
ฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก เริ่มต้นจากถนนสาย ก ๗ ฟากใต้ ไปทางทิศใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้
ตามแนวคลองแม่พร่อง จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๔๓ ฟากเหนือ
๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๗.๑ ถึงหมายเลข ๗.๔ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว
ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ มีรายการดังต่อไปนี้
๗.๑ ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ป่าที่จะดาเนินการหมายเลข ๕๙
๗.๒ ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ป่าที่จะดาเนินการหมายเลข ๕๙
๗.๓ ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ป่าที่จะดาเนินการหมายเลข ๕๙
๗.๔ ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ป่าที่จะดาเนินการหมายเลข ๕๙
๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๘ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา
คือ โรงเรียนชุมชนหัวดง
๙. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๙.๑ ถึงหมายเลข ๙.๖ ที่กาหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันศาสนา มีรายการดังต่อไปนี้
๙.๑ วัดผักราก
๙.๒ วัดหัวดงสุวรรณเจดีย์
๙.๓ วัดดอนแก้ว
๙.๔ วัดดอนค่า
๙.๕ ฌาปณสถานวัดปทุมคงคา
๙.๖ วัดปทุมคงคา
๑๐. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๐.๑ ถึงหมายเลข ๑๐.๖ ที่กาหนดไว้เป็นสีน้าเงิน ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มีรายการดังต่อไปนี้
๑๐.๑ ศูนย์โอทอปบ้านหัวดง
๑๐.๒ สานักงานเทศบาลตาบลหัวดง
๑๐.๓ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลแม่พูล
๑๐.๔ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลแม่พูล
๑๐.๕ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลแม่พูล
๑๐.๖ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตาบลหัวดง

รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนหัวดง จังหวัดอุตรดิตถ์
พ.ศ. ๒๕๖๒
ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง แบ่งเป็น ๑ ขนาด คือ
ถนนแบบ ก ขนาดเขตทาง ๑๒.๐๐ เมตร จํานวน ๗ สาย ดังนี้
ถนนสาย ก ๑ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ทางหลวงชนบท อต. ๑๐๑๔ เริ่มต้นจาก
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๔๓ ไปทางทิศตะวันออก ทิศใต้ และทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม
ระยะประมาณ ๒,๒๖๐ เมตร จนบรรจบกับเขตผังเมืองรวมด้านทิศตะวันออก
ถนนสาย ก ๒ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ทางหลวงชนบท อต. ๔๐๕๐
และถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๔๓ ที่บริเวณห่างจาก
ถนนตลาดสด - เทศบาล บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๔๓ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๔๓ ระยะประมาณ ๒๔๐ เมตร ไปทางทิศใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้
ระยะประมาณ ๘๙๐ เมตร บรรจบกับทางหลวงชนบท อต. ๔๐๕๐ ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ
(ถนนสาย ก ๔) บรรจบกับทางหลวงชนบท อต. ๔๐๕๐ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงชนบท
อต. ๔๐๕๐ ระยะประมาณ ๗๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิมจนบรรจบกับ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๔๓
ถนนสาย ก ๓ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนตลาดสด - เทศบาล เริ่มต้นจาก
ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๑๐๔๓ ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ต ามแนวถนนเดิ ม จนบรรจบกั บ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๔๓
ถนนสาย ก ๔ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง เริ่มต้นจากถนนตลาดสด - เทศบาล
(ถนนสาย ก ๓) ที่บริเวณห่างจากถนนตลาดสด - เทศบาล (ถนนสาย ก ๓) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑๐๔๓ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนตลาดสด - เทศบาล (ถนนสาย ก ๓)
ระยะประมาณ ๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๒๔๐ เมตร
บรรจบกับถนนสาย ก ๕ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๑๕๐ เมตร
จนบรรจบกับทางหลวงชนบท อต. ๔๐๕๐

๒
ถนนสาย ก ๕ เป็นถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ก ๔)
ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ก ๔) บรรจบกับถนนตลาดสด - เทศบาล (ถนนสาย ก ๓)
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ก ๔) ระยะประมาณ ๒๔๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๒๔๐ เมตร จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๔๓
ที่บริเวณห่างจากถนนตลาดสด - เทศบาล (ถนนสาย ก ๓) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๔๓
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๔๓ ระยะประมาณ ๒๖๐ เมตร
ถนนสาย ก ๖ เป็ น ถนนโครงการกํ า หนดให้ ก่ อ สร้ างใหม่ เริ่ ม ต้ น จากทางหลวงแผ่ น ดิ น
หมายเลข ๑๐๔๓ ที่บริเวณถนนสาย ก ๕ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๔๓ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๒๘๐ เมตร จนบรรจบกับทางหลวงชนบท อต. ๑๐๑๔
(ถนนสาย ก ๑) ที่บริเวณห่างจากทางหลวงชนบท อต. ๑๐๑๔ (ถนนสาย ก ๑) บรรจบกั บ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๔๓ ไปทางทิศตะวันออก และทิศใต้ตามแนวทางหลวงชนบท อต. ๑๐๑๔
(ถนนสาย ก ๑) ระยะประมาณ ๘๗๐ เมตร
ถนนสาย ก ๗ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๔๓
ที่บริเวณห่างจากถนนตลาดสด - เทศบาล (ถนนสาย ก ๓) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๔๓
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๔๓ ระยะประมาณ ๖๖๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิมจนบรรจบกับทางหลวงชนบท
อต. ๑๐๑๔ (ถนนสาย ก ๑)

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๒๒ ก

หนา้ ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่สมควรกาหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
ในท้องที่ตาบลแม่พูล อาเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และการดารงรักษาเมือง
และบริ เ วณที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ ชนบท ในด้ า นการใช้ ป ระโยชน์ ใ นทรั พ ย์ สิ น การคมนาคมและการขนส่ ง
การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและสภาพแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง
และโดยที่ ม าตรา 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
โดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญญัติว่า การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระทาโดย
กฎกระทรวง จึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

