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กฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเลย
พ.ศ. ๒๕๕๘
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๕ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารผั ง เมื อ ง พ.ศ. ๒๕๑๘
และมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือ ง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารผั ง เมื อ ง (ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไทย
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับได้มีกําหนดห้าปี
ข้อ ๒ ให้ ใ ช้ บั ง คั บ ผั ง เมื อ งรวม ในท้ อ งที่ จั ง หวั ด เลย ภายในแนวเขตตามแผนที่ ท้ า ย
กฎกระทรวงนี้
ข้อ ๓ กฎกระทรวงนี้ มิ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ ในท้ อ งที่ ที่ มี ก ารประกาศใช้ บั ง คั บ กฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
ข้อ ๔ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนา และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อม
ในบริ เ วณแนวเขตตามข้ อ ๒ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การพั ฒ นาระบบเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ข้อ ๕ ผั ง เมื อ งรวมตามกฎกระทรวงนี้ มี น โยบายและมาตรการเพื่ อ จั ด ระบบการใช้
ประโยชน์ ที่ ดิ น โครงข่ า ยคมนาคมขนส่ ง และบริ ก ารสาธารณะให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สามารถรองรั บ
และสอดคล้ อ งกั บ การขยายตั ว ของชุ ม ชนในอนาคต รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาเศรษฐกิ จ โดยมี
สาระสําคัญดังต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดเลยให้เป็นเมืองน่าอยู่ เพื่อรองรับการขยายตัวของประชากร
(๒) ส่งเสริมและพัฒ นาการบริการทางด้านสังคม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ให้เพียงพอและได้มาตรฐาน
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(๓) ส่งเสริมและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย และพาณิชยกรรมให้สอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชน
และระบบเศรษฐกิจ
(๔) ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรม และพัฒนาการคมนาคมและการขนส่งเพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าเกษตรและการท่องเที่ยว
(๕) ส่งเสริมการค้าชายแดนของจังหวัดเลยให้เป็นแหล่งการค้าในกลุ่มอินโดจีนและตะวันออกไกล
(๖) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข้อ ๖ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท และรายการประกอบแผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๗ การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ตามแผนผั ง กํ า หนดการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ตามที่ ไ ด้ จํ า แนก
ประเภทท้ายกฎกระทรวงนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๑๖ ที่กําหนดไว้เป็นสีชมพู ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชุมชน
(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒.๑ และหมายเลข ๒.๒ ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วง ให้เป็นที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า
(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึงหมายเลข ๓.๑๑ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔.๑ ถึงหมายเลข ๔.๖ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อนมีเส้น
ทแยงสีขาว ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้
(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ ถึงหมายเลข ๕.๔ ที่กําหนดไว้เป็นสีฟ้า ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ข้อ ๘ ที่ดินประเภทชุมชน ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย พาณิชยกรรม เกษตรกรรม
สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ สําหรับการใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นให้เป็นไปตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่และอาคารสูง
(๒) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุ ก จํ า พวกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน เว้ น แต่ โ รงงานตามประเภท ชนิ ด
และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีทา้ ยกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อการจําหน่าย
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(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ ย งม้ า โค กระบื อ สุ ก ร แพะ แกะ ห่ า น เป็ ด ไก่ งู จระเข้ หรื อ สั ต ว์ ป่ า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๖) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๗) กําจัดมูลฝอย
ที่ดินประเภทนี้ในเขตปฏิรูปที่ดิน ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วย
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ สายสีคิ้ว - เชียงคาน ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒๐๓ สายหล่มสัก - เลย ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๑ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๒
(หนองสองห้อง) - เชียงคาน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑๓ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๑๒
(บ้ า นแยง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๒๐๓ (หางนา) ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๒๐๑๖
สายวังสะพุง - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๒๒๑๖ (ตาดกลอย) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๐๘
สายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ (ธาตุจ อมศรี) - ปากชม ทางหลวงแผ่น ดิน หมายเลข ๒๑๑๔
สายด่านซ้าย - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๒๑๙๕ (ปากหมัน) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๑๕
สายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ (สามแยก) - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๒๑๙๕ (ปากห้ว ย)
และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๓๘ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๑๗ (บ้านใหม่) - นาด้วง
ให้มีท่วี ่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ํา ลําคลอง หรือแหล่งน้ําสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา ลําคลอง หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็น
การก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๙ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม
หรือเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม คลังสินค้า สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นให้เป็นไปตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่และอาคารสูง
และมีขนาดพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
(๒) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๒) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
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(๓) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๔) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก
(๕) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ สายสีคิ้ว - เชียงคาน และทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๒๑๑๕ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ (สามแยก) - บรรจบทางหลวงหมายเลข
๒๑๙๕ (ปากห้วย) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลําคลอง หรือแหล่งน้ําสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของลําคลอง หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๑๐ ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม
หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันราชการ การสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นให้เป็นไปตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่และอาคารสูง
(๒) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และ
จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
ทั้งนี้ การประกอบกิจการโรงงานในที่ดินบริเวณหมายเลข ๓.๖ หมายเลข ๓.๗ และหมายเลข ๓.๑๑
ให้เป็นไปตามประเภท ชนิด และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อการจําหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
ที่ดินประเภทนี้ในเขตปฏิรูปที่ดิน ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วย
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ สายสีคิ้ว - เชียงคาน ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒๐๓ สายหล่มสัก - เลย ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๑ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๒
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(หนองสองห้อง) - เชียงคาน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑๓ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๑๒
(บ้ า นแยง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๒๐๓ (หางนา) ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๒๐๑๖
สายวังสะพุง - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๒๒๑๖ (ตาดกลอย) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๐๘
สายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ (ธาตุจ อมศรี) - ปากชม ทางหลวงแผ่น ดิน หมายเลข ๒๑๑๕
สายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ (สามแยก) - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๒๑๙๕ (ปากห้วย) ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๒๑๓๘ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๑๗ (บ้านใหม่) - นาด้วง และทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๒๑๔๑ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ (ตาดข่า) - โสนนกไก่นา ให้มีที่ว่าง
ตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ํา ลําคลอง หรือแหล่งน้ําสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน
ริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา ลําคลอง หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่
เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแล
รักษา หรือบํารุงป่าไม้ สัตว์ป่า ต้นน้ํา ลําธาร และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรี
และกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมเท่านั้น
ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม หรือการอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวที่มีขนาดพื้นที่อาคารไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
มีความสูงของอาคารไม่เกิน ๖ เมตร และมิใช่การจัดสรรที่ดินเท่านั้น การวัดความสูงของอาคารให้วัดจาก
ระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง
ถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
ที่ดินประเภทนี้ในเขตปฏิรูปที่ดิน ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วย
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ สายสีคิ้ว - เชียงคาน ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๒๐๓ สายหล่มสัก - เลย ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๑ สายแยกทางหลวง
หมายเลข ๒ (หนองสองห้อง) - เชียงคาน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑๓ สายแยกทางหลวง
หมายเลข ๑๒ (บ้านแยง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๒๐๓ (หางนา) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑๖
สายวังสะพุง - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๒๒๑๖ (ตาดกลอย) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๐๘
สายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ (ธาตุจ อมศรี) - ปากชม ทางหลวงแผ่น ดิน หมายเลข ๒๑๑๔
สายด่านซ้าย - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๒๑๙๕ (ปากหมัน) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๑๕
สายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ (สามแยก) - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๒๑๙๕ (ปากห้ว ย)
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๓๘ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๑๗ (บ้านใหม่) - นาด้วง และทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๒๑๔๑ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ (ตาดข่า) - โสนนกไก่นา ให้มีที่ว่าง
ตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
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การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ํา ลําคลอง หรือแหล่งน้ําสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน
ริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา ลําคลอง หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่
เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๑๒ 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 มหรื อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม การประมง
หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ข้อ ๑๓ ให้ผู้มีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการใน
เขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

บัญชีทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดเลย
พ.ศ. ๒๕๕๘
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
๑

๑

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการบมใบชาหรือใบยาสูบ

๒

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

ชุมชน

ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

๒

๓

๑

๒

๓

ได

ได

(๑) การตม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช

ได

(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช

ได

(๓) การอัดปอหรือใบยาสูบ

ได

(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง หรือคลังสินคา
ได

(๗) การเผาถานจากกะลามะพราว หรือการบดถาน หรือแบงบรรจุผงถานที่เผาไดจากกะลามะพราว

ได
ได

(๙) การรอน ลาง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม

ได

ได

ได

ได

ได

ได

(๑๐) การถนอมผลิตผลเกษตรกรรมโดยวิธีฉายรังสี

ได

(๑๑) การฟกไขโดยใชตูอบ
๓

ได

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับหิน กรวด ทราย หรือดินสําหรับใชในการกอสราง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การโม บด หรือยอยหิน

ได*

(๒) การขุดหรือลอกกรวด ทราย หรือดิน

ได*

(๓) การรอนหรือคัดกรวดหรือทราย

ได*

ได*

(๔) การดูดทราย

ได*
ได*

(๕) การลําเลียงหิน กรวด ทราย หรือดิน ดวยระบบสายพานลําเลียง
๔

ได
ได

(๖) การบด ปน หรือยอยสวนตาง ๆ ของพืชซึ่งมิใชเมล็ดพืชหรือหัวพืช
(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กลวยไม หรือถั่วงอก

หมายเหตุ

ได*

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวซึ่งมิใชสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การฆาสัตว
(๒) การถนอมเนื้อสัตวโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง

ได
ได

ได

ได

(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว มันสัตว หรือหนังสัตว หรือสารสกัดจากไขสัตวหรือกระดูกสัตว

ได

(๕) การบรรจุเนื้อสัตวหรือมันสัตวหรือผลิตภัณฑสําเร็จรูปจากเนื้อสัตวหรือมันสัตวในภาชนะที่ผนึกและอากาศเขาไมได

ได

(๖) การลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบดสัตวหรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตว

ได

(๗) การทําผลิตภัณฑจากไขเพื่อใชประกอบเปนอาหาร เชน ไขเค็ม ไขเยี่ยวมา ไขผง ไขเหลวเยือกแข็ง หรือไขเหลวแชเย็น

ได

ได

ได

ได

* เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๖, ๓.๗ และ ๓.๑๑

๒
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
๑

๕

ชุมชน

ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

๒

๓

๑

(๖) การทํานมเปรี้ยวหรือนมเพาะเชื้อ

ได

(๒) การถนอมสัตวน้ําโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง

๙

๑๐

๑๑

๓

ได

ได

ได

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําอาหารจากสัตวน้ําและบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเขาไมได

๘

๒

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ํานม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทํานมสดใหไรเชื้อหรือฆาเชื้อโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง เชน การพาสเจอรไรสหรือสเตอริไลส

๖

หมายเหตุ

ได
ได

ได

ได

(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากสัตวน้ํา หนัง หรือไขมันสัตวน้ํา

ได

(๕) การลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบดสัตวน้ํา

ได

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม และบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเขาไมได

ได

ได

ได

(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไมโดยวิธีกวน ตากแหง ดอง หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง

ได

ได

ได

(๑) การสี ฝด หรือขัดขาว

ได

ได

(๒) การทําแปง

ได

(๓) การปนหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช

ได

ได

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช

ได

ได

ได

(๖) การปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชใหเปนเสน แวน หรือแทง

ได

ได

ได

(๑) การทําขนมปงหรือขนมเคก

ได

ได

ได

(๒) การทําขนมปงกรอบหรือขนมอบแหง

ได

ได

ได

(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารจากแปงเปนเสน เม็ด หรือชิ้น

ได

ได

ได

ได

ได

ได

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแปง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากออย บีช หญาหวาน หรือพืชอื่นที่ใหความหวาน อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําน้ําเชื่อม
(๕) การทําน้ําตาลกอนหรือน้ําตาลผง

ได

(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของตนมะพราว ตนตาลโตนด หรือพืชอื่นๆ ซึ่งมิใชออย

ได

๓
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
๑

๑๒

ชุมชน

ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

๒

๓

๑

๒

๓

ได

ได

ได

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางดังตอไปนี้
(๑) การทําใบชาแหงหรือใบชาผง

ได

(๒) การคั่ว บด หรือปนกาแฟหรือการทํากาแฟผง

๑๓

หมายเหตุ

ได

(๓) การทําโกโกผงหรือขนมจากโกโก

ได

ได

ได

(๔) การทําช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือขนมจากช็อกโกเลต

ได

ได

ได

(๕) การทําเกกฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ

ได

ได

ได

(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไมอัดเม็ด

ได

ได

ได

(๗) การเชื่อมหรือแชอิ่มผลไมหรือเปลือกผลไม หรือการเคลือบผลไมหรือเปลือกผลไมดวยน้ําตาล

ได

ได

ได

(๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม (Nuts) หรือการเคลือบถั่วหรือเมล็ดผลไม (Nuts) ดวยน้ําตาล กาแฟ โกโก หรือช็อกโกเลต

ได

ได

ได

(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟ

ได

ได

ได

(๑๑) การทําไอศกรีม

ได

ได

ได

(๖) การทําน้ํามันสลัด

ได

ได

ได

(๗) การบดหรือปนเครื่องเทศ

ได

ได

ได

(๘) การทําพริกปน พริกไทยปน หรือเครื่องแกง

ได

ได

ได

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

๑๔

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด หรือยอยน้ําแข็ง

๑๕

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตว อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

ได

(๑) การทําอาหารผสมหรืออาหารสําเร็จรูปสําหรับเลี้ยงสัตว (เฉพาะในบริเวณฟารมปศุสัตว)

ได

๑๖

โรงงานตม กลั่น หรือผสมสุรา

ได

๑๗

โรงงานผลิตเอทิลแอลกอฮอลซึ่งมิใชเอทิลแอลกอฮอลที่ผลิตจากกากซัลไฟตในการทําเยื่อกระดาษ

ได

๑๘

โรงงานทําหรือผสมสุราจากผลไม

ได

๑๙

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับมอลตหรือเบียร อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําปน หรือบดมอลต
(๒) การทําเบียร (เฉพาะในสถานบริการ)

ได
ได

ได

๔
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

๒๐

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ชุมชน

ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

๑

๒

ได

ได

๓

๑

๒

ได

ได

หมายเหตุ
๓

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล น้ําอัดลม หรือน้ําแร อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๑) การทําน้ําดื่ม
(๒) การทําเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล

ได

ได

(๓) การทําน้ําอัดลม

ได

ได

(๔) การทําน้ําแร
๒๑

๒๒

ได

ได

ได

ได

ได

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาสูบ ยาอัด ยาเสน ยาเคี้ยว หรือยานัตถุ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การอบใบยาสูบใหแหงหรือการรูดกานใบยาสูบ

ได

(๒) การทําบุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ซิการ หรือบุหรี่อื่น

ได

(๓) การทํายาอัด ยาเสน ยาเสนปรุง หรือยาเคี้ยว

ได

(๔) การทํายานัตถุ

ได

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ ดาย หรือเสนใยซึ่งมิใชใยหิน (Asbestos) อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๒) การทอหรือการเตรียมเสนดายยืนสําหรับการทอ

ได

ได

ได

(๔) การพิมพสิ่งทอ (เฉพาะการพิมพสิ่งทอพื้นเมือง)
๒๓

๒๔

ได

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากสิ่งทอซึ่งมิใชเครื่องนุงหม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําผลิตภัณฑจากสิ่งทอเปนเครื่องใชในบาน

ได

ได

ได

ได

ได

(๒) การทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใชถุงหรือกระสอบพลาสติก

ได

ได

ได

ได

ได

(๓) การทําผลิตภัณฑจากผาใบ

ได

ได

ได

ได

ได

(๔) การตบแตงหรือเย็บปกถักรอยสิ่งทอ

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

โรงงานถักผา ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหมดวยดายหรือเสนใย หรือฟอกยอมสีหรือแตงสําเร็จผา ผาลูกไม
หรือเครื่องนุงหมที่ถักดวยดายหรือเสนใย

๒๕

โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมดวยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกใหเปนปุยซึ่งมิใชเสื่อหรือพรมที่ทําดวยยางหรือพลาสติก

ได

ได

หรือพรมน้ํามัน
๒๖

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาขาย แห หรืออวน อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การผลิตเชือก
(๒) การผลิต ประกอบ หรือซอมแซมตาขาย แห หรืออวน และรวมถึงชิ้นสวนหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

ได

๕
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ชุมชน

ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

๑

๒

ได

(๒) การทําหมวก

ได

๓๓

โรงงานผลิตรองเทาหรือชิ้นสวนของรองเทาซึ่งมิไดทําจากไม ยางอบแข็ง ยางอัดเขารูป หรือพลาสติกอัดเขารูป

ได

๓๔

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

๒๘

๓

๑

๒

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

หมายเหตุ
๓

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแตงกายซึ่งมิใชรองเทา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การตัดหรือเย็บเครื่องนุงหม เข็มขัด ผาเช็ดหนา ผาพันคอ เนกไท หูกระตาย ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเทาจากผา หนังสัตว
ขนสัตว หรือวัสดุอื่น

(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะรอง หรือการแปรรูปไมดวยวิธีอื่นที่คลายคลึงกัน

ได

(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหนาตาง บานหนาตาง บานประตู หรือสวนประกอบที่ทําดวยไมของอาคาร

ได

๓๕

โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใชจากไมไผ หวาย ฟาง ออ กก หรือผักตบชวา

๓๖

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากไมหรือไมกอก อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

ได

ได

ได

ได

(๑) การทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใชจากไม และรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว

ได

(๒) การทํารองเทา ชิ้นสวนของรองเทา หรือหุนรองเทาจากไม

ได

(๓) การแกะสลักไม

ได

ได

ได

ได

(๔) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม
(๕) การทําผลิตภัณฑจากไมกอก
๓๗

ได
ได

ได

ได

ได

โรงงานทําเครื่องเรือนเครื่องตบแตงภายในอาคารจากไม แกว ยาง หรืออโลหะอื่นซึ่งมิใชเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตง

ได

ภายในอาคารจากพลาสติกอัดเขารูป และรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว
๓๙

โรงงานผลิตภาชนะบรรจุจากกระดาษทุกชนิดหรือแผนกระดาษไฟเบอร (Fibreboard)

๔๑

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
(๑) การพิมพ การทําแฟมเก็บเอกสาร การเย็บเลม ทําปก หรือตบแตงสิ่งพิมพ

ได
ได

ได

ได

ได

ได

ได

(๒) การทําแมพิมพโลหะ
๔๗

๕๒

ได

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสบู เครื่องสําอาง หรือสิ่งปรุงแตงรางกาย อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๓) การทําเครื่องสําอางหรือสิ่งปรุงแตงรางกาย

ได

ได

(๔) การทํายาสีฟน

ได

ได

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทํายางแผนในขั้นตนจากน้ํายางธรรมชาติซึ่งมิใชการทําในสวนยางหรือปา

ได

ได

(๒) การหั่น ผสม รีดใหเปนแผน หรือตัดแผนยางธรรมชาติซึ่งมิใชการทําในสวนยางหรือปา

ได

ได

๖
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
๑

๕๕

โรงงานผลิตผลิตภัณฑเครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปนดินเผา หรือเครื่องดินเผา และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกลาว

๕๖

โรงงานผลิตอิฐ กระเบื้อง หรือทอสําหรับใชในการกอสรางเบาหลอมโลหะ กระเบื้องประดับ (Architectural Terracotta)

ได

ชุมชน

ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

๒

๓

๑

๒

ได

ได

ได

ได

หมายเหตุ
๓

รองในเตาไฟ ทอหรือยอดปลองไฟ หรือวัตถุทนไฟ จากดินเหนียว (เฉพาะผลิตอิฐจากดินเหนียว)
๕๗

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร

ได

(๒) การลําเลียงซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอรดวยระบบสายพานลําเลียงหรือระบบทอลม

ได

(๓) การผสมซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอรอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเขาดวยกัน หรือการผสมซีเมนต ปูนขาว

ได

หรือปูนปลาสเตอรอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเขากับวัสดุอื่น
๕๘

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑอโลหะ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําผลิตภัณฑคอนกรีต ผลิตภัณฑคอนกรีตผสม ผลิตภัณฑยิปซัม หรือผลิตภัณฑปูนปลาสเตอร

๖๑

ได

(๓) การทําผลิตภัณฑจากหิน

ได

ได

ได

โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใชที่ทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลา และรวมถึงสวนประกอบ

ได

ได

ได

ได

ได

ได

(๑) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางสะพาน ประตูน้ํา ถังน้ํา หรือปลองไฟ

ได

ได

ได

(๒) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางอาคาร

ได

ได

ได

(๓) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการตอเรือ

ได

ได

ได

(๔) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการสรางหรือซอมหมอน้ํา

ได

ได

ได

ได

ได

หรืออุปกรณของเครื่องมือหรือเครื่องใชดังกลาว
๖๒

โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารที่ทําจากโลหะหรือโลหะเปนสวนใหญ
และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงดังกลาว

๖๓

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะสําหรับใชในการกอสรางหรือติดตั้ง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๕) การทําสวนประกอบสําหรับใชกับระบบเครื่องปรับอากาศ
๖๔

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําภาชนะบรรจุ

ได

ได

ได

(๔) การทําตูหรือหองนิรภัย

ได

ได

ได

(๕) การทําผลิตภัณฑจากลวดหรือสายเคเบิลโดยใชลวดที่ไดมาจากแหลงผลิตอื่นซึ่งมิใชลวดหรือสายเคเบิลที่หุมดวยฉนวน

ได

ได

ได

๗
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
๑

ชุมชน

ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่
๑

๒

ได

ได

ได

(๗) การทําเตาไฟหรือเครื่องอุนหองอยางอื่นซึ่งไมใชไฟฟา

ได

ได

ได

(๘) การทําเครื่องสุขภัณฑเหล็กหรือโลหะเคลือบเครื่องทองเหลืองสําหรับใชในการตอทอหรือเครื่องประกอบวาลวหรือทอ

ได

ได

ได

(๙) การทําเครื่องใชเล็ก ๆ จากโลหะ

ได

ได

ได

(๑๐) การทําผลิตภัณฑโลหะสําเร็จรูปดวยวิธีเคลือบหรือลงรัก ( Enamelling Japanning or Lacquering ) ชุบ หรือขัด

ได

ได

ได

(๖) การทําขดสปริงเหล็ก สลัก แปนเกลียว วงแหวน หมุดย้ํา หรือหลอดชนิดพับไดที่ไมทําในโรงรีดหรือดึงขั้นตน

๒

๓

(Primary Rolling or Drawing Mills)

๖๕

(๑๑) การอัดเศษโลหะ

ได

(๑๒) การตัด พับ หรือมวนโลหะ

ได

(๑๓) การกลึง เจาะ ควาน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป

ได

(๑๔) การทําชิ้นสวนหรืออุปกรณของผลิตภัณฑโลหะตาม (๑) ถึง (๑๐)

ได

ได

ได

โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องยนต เครื่องกังหัน และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องยนต

ได

ได

ได

ได

ได

ได

(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรสําหรับโรงเลื่อย ไส ทําเครื่องเรือนหรือทําไมวีเนียร

ได

ได

ได

(๒) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องกลึง เครื่องควาน เครื่องเจาะ เครื่องกัด (Milling Machines) เครื่องเจียน

ได

ได

ได

(๓) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องเลื่อยตัดโลหะดวยเครื่องยนตหรือเครื่องขัด

ได

ได

(๔) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องทุบโลหะ (Drop Forges or Forging Machines)

ได

ได

(๕) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องรีดโลหะ เครื่องอัดโลหะ หรือเครื่องดึงรีดโลหะ

ได

ได

(๖) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องดันรีด เครื่องทําใหหลอมละลายหรือเชื่อมโดยไมใชไฟฟา

ได

ได

(๗) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมแบบ (Dies) หรือเครื่องจับ (Jigs) สําหรับใชกับเครื่องมือกล

ได

ได

(๘) การทําสวนประกอบหรืออุปกรณสําหรับเครื่องจักรตาม (๑) ถึง (๗)

ได

ได

โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักร สําหรับอุตสาหกรรมกระดาษ เคมี อาหาร การปนทอ การพิมพ

ได

ได

หรือเครื่องกังหันดังกลาว
๖๖

โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรสําหรับใชในการกสิกรรมหรือการเลี้ยงสัตว และรวมถึงสวนประกอบ
หรืออุปกรณของเครื่องจักรดังกลาว

๖๗

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องจักร สวนประกอบ หรืออุปกรณของเครื่องจักรสําหรับประดิษฐโลหะหรือไม
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

เครื่องตัด (Shearing Machines) หรือเครื่องไส (Shaping Machines)

๖๘

การผลิตซีเมนตหรือผลิตภัณฑดินเหนียว การกอสราง การทําเหมืองแร การเจาะหาปโตรเลียม หรือการกลั่นน้ํามัน
และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องจักรดังกลาว

ได

หมายเหตุ
๓

๘
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

๖๙

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องคํานวณ เครื่องทําบัญชี เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ

ชุมชน

ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

๑

๒

ได

ได

๓

๑

๒

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

เครื่องจักรสําหรับใชในการคํานวณชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาลอก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกสสําหรับปฏิบัติกับขอมูล
ที่เกี่ยวของกันหรืออุปกรณ (Digital or Analog Computers or Associated Electronic Data Processing
Equipment or Accessories) เครื่องรวมราคาของขาย (Cash Registers) เครื่องพิมพดีด เครื่องชั่งซึ่งมิใชเครื่องชั่งที่
ใชในหองทดลองวิทยาศาสตร เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใชเครื่องอัดสําเนาดวยการถายภาพ และรวมถึงสวนประกอบ
หรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว
๗๐

โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศหรือกาซ เครื่องเปาลม เครื่องปรับ
หรือถายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตูเย็นหรือเครื่องประกอบตูเย็น เครื่องขายสินคาอัตโนมัติ เครื่องลาง ซัก
ซักแหง หรือรีดผา เครื่องเย็บ เครื่องสงกําลังกล เครื่องยก ปนจั่น ลิฟต บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร
รถพวงสําหรับใชในการอุตสาหกรรม รถยกซอนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใชในการอุตสาหกรรม
หรือสําหรับใชในบานแตผลิตภัณฑนั้นตองไมใชพลังงานไฟฟา และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของ
ผลิตภัณฑดังกลาว

๗๑

โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑที่ระบุไวในลําดับที่ ๗๐ เฉพาะที่ใชไฟฟา
เครื่องยนตไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟา หมอแปลงแรงไฟฟา เครื่องสับหรือบังคับไฟฟา เครื่องใชสําหรับแผงไฟฟา
เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟา เครื่องสงหรือจําหนายไฟฟา เครื่องสําหรับใชบังคับไฟฟา หรือเครื่องเชื่อมไฟฟา

๗๒

โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง

ได

ได

เครื่องเลนแผนเสียง เครื่องบันทึกคําบอก เครื่องบันทึกเสียงดวยเทป เครื่องเลนหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน)
แผนเสียง เทปแมเหล็กที่ไดบันทึกเสียงแลว เครื่องโทรศัพทหรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไมมีสาย
เครื่องสงวิทยุ เครื่องสงโทรทัศน เครื่องรับสงสัญญาณหรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร ผลิตภัณฑที่เปนตัวกึ่งนํา
หรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวของ (Semi - Conductor or Related Sensitive Semi - Conductor Devices)
คาปาซิเตอรหรือคอนเดนเซอรอิเล็กทรอนิกสชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได (Fixed or Variable Electronic
Capacitors or Condensers) เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย
และรวมถึงการผลิตอุปกรณหรือชิ้นสวนสําหรับใชกับเครื่องอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
๗๓

โรงงานผลิต ประกอบ หรือดัดแปลงเครื่องมือหรือเครื่องใชไฟฟาที่ไมไดระบุไวในลําดับใด และรวมถึงสวนประกอบ
หรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

ได

หมายเหตุ
๓

๙
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
๑

๗๔

ชุมชน

ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

๒

๓

๑

๒

หมายเหตุ
๓

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอุปกรณไฟฟา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําหลอดไฟฟาหรือดวงโคมไฟฟา

ได

ได

ได

(๓) การทําอุปกรณติดตั้งหรือเตาเสียบหลอดไฟฟา (Fixtures or Lamp Sockets or Receptacles) สวิตซไฟฟา

ได

ได

ได

ได

ได

ได

(๑) การตอ ซอมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอูตอเรือนอกจากเรือยาง

ได

ได

ได

(๒) การทําชิ้นสวนพิเศษสําหรับเรือหรือเครื่องยนตเรือ

ได

ได

ได

ตัวตอตัวนํา (Conductor Connectors) อุปกรณที่ใชกับสายไฟฟา หลอด หรือเครื่องประกอบสําหรับรอยสายไฟฟา
(๔) การทําฉนวนหรือวัสดุที่เปนฉนวนไฟฟาซึ่งมิใชกระเบื้องเคลือบหรือแกว
๗๕

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๓) การเปลี่ยนแปลงหรือรื้อทําลายเรือ
๗๗

๗๘

ได

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับรถยนตหรือรถพวง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การสราง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนตหรือรถพวง

ได

ได

ได

(๒) การทําชิ้นสวนพิเศษหรืออุปกรณสําหรับรถยนตหรือรถพวง

ได

ได

ได

(๑) การสราง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพจักรยานยนต จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ

ได

ได

ได

(๒) การทําชิ้นสวนพิเศษหรืออุปกรณสําหรับจักรยานยนต จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ

ได

ได

ได

โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมลอเลื่อนที่ขับเคลื่อนดวยแรงคนหรือสัตวซึ่งมิใชจักรยาน และรวมถึงสวนประกอบ

ได

ได

ได

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้

๘๐

หรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว
๘๑

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช หรืออุปกรณวิทยาศาสตรหรือการแพทย อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณวิทยาศาสตรที่ใชในหองทดลองหรืออุปกรณที่ใชในการชั่ง ตวง

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

(๓) การทําเครื่องมือ เครื่องใช หรืออุปกรณการแพทย

ได

ได

ได

ได

โรงงานผลิตเครื่องมือหรือเครื่องใชเกี่ยวกับนัยนตาหรือการวัดสายตา เลนส เครื่องมือหรือเครื่องใชที่ใชแสงเปนอุปกรณ

ได

ได

ได

ได

วัด หรือบังคับควบคุม
(๒) การทํา ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องไซโคลตรอน เครื่องเบตาตรอน หรือเครื่องเรงปรมาณู
(Cyclotrons, Betatrons or Accelerators)
๘๒

ในการทํางาน หรือเครื่องอัดสําเนาดวยการถายภาพ

๑๐
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
๑

๘๓

โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือชิ้นสวนของนาฬิกาหรือเครื่องวัดเวลา

๘๔

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณี อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

ชุมชน

ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

๒

ได

๓

๑

๒

ได

ได

(๑) การทําเครื่องประดับโดยใชเพชร พลอย ไขมุก ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี

ได

ได

ได

ได

(๒) การทําเครื่องใชดวยทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหลทอง หรือโลหะที่มีคา

ได

ได

ได

ได

(๓) การตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี

ได

ได

ได

ได

(๔) การเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอื่น ๆ

ได

หมายเหตุ
๓

ได

(๕) การทําดวงตราหรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณหรือเหรียญอื่น

ได

๘๕

โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นสวนหรืออุปกรณของเครื่องดนตรีดังกลาว

ได

ได

ได

๘๖

โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องมือ หรือเครื่องใชในการกีฬา การบริหารรางกาย การเลนบิลเลียด โบวลิ่ง หรือตกปลา

ได

ได

ได

(๑) การทําเครื่องเลน

ได

ได

ได

(๒) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ

ได

ได

ได

(๓) การทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง

ได

ได

ได

ได

(๔) การทํารม ไมถือขนนก ดอกไมเทียม ซิป กระดุม ไมกวาด แปรง ตะเกียง โปะตะเกียงหรือไฟฟา กลองสูบยา

ได

ได

ได

ได

(๕) การทําปาย ตรา เครื่องหมาย ปายติดของ หรือเครื่องโฆษณาสินคา ตราโลหะหรือยาง แมพิมพลายฉลุ (Stencils)

ได

ได

ได

ได

(๖) การทําแหคลุมผม ชองผม หรือผมปลอม

ได

ได

ได

และรวมถึงชิ้นสวนหรืออุปกรณของเครื่องมือหรือเครื่องใชดังกลาว
๘๗

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเลน เครื่องมือ หรือเครื่องใชที่มิไดระบุไวในลําดับอื่น อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้

หรือกลองบุหรี่ กนกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก

๙๐

โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําใหบริสุทธิ์ หรือจําหนายน้ําไปยังอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม

๙๑

โรงงานบรรจุสินคาในภาชนะโดยไมมีการผลิต อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

ได

(๑) การบรรจุสินคาทั่วไป

ได

ได

ได

๙๒

โรงงานหองเย็น

ได

ได

ได

๙๓

โรงงานซอมรองเทาหรือเครื่องหนัง

ได

ได

๙๔

โรงงานซอมเครื่องมือไฟฟาหรือเครื่องใชไฟฟาสําหรับใชในบานหรือใชประจําตัว

ได

ได

๑๑
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
๑

๙๕

ชุมชน

ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

๒

๓

๑

๒

หมายเหตุ
๓

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต รถพวง จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ
หรือสวนประกอบของยานดังกลาว อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การซอมแซมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตหรือสวนประกอบของยานดังกลาว

ได

ได

(๒) การซอมแซมรถพวง จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของยานดังกลาว

ได

ได

(๓) การพนสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต

ได

ได

(๔) การลางหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต

ได

ได

๙๖

โรงงานซอมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําดวยเพชร พลอย ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี

ได

ได

๙๗

โรงงานซอมผลิตภัณฑที่มิไดระบุการซอมไวในลําดับใด

ได

ได

ได

๙๘

โรงงานซักรีด ซักแหง ซักฟอก รีด อัด หรือยอมผา เครื่องนุงหม พรม หรือขนสัตว

ได

ได

ได

๑๐๐

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแตงหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของผลิตภัณฑหรือสวนประกอบของผลิตภัณฑ

ได

โดยไมมีการผลิต อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๓) การลงรักหรือการประดับตบแตงดวยแกว กระจก มุก ทอง หรืออัญมณี
๑๐๓

ได

ได

ได

ได

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเกลือ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๓) การบดหรือปนเกลือ
หมายเหตุ

ลําดับที่

หมายถึง

ลําดับที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

ได

หมายถึง

สามารถประกอบกิจการโรงงานไดภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยโรงงาน

ได*

หมายถึง

สามารถประกอบกิจการโรงงานไดภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยโรงงาน ตามเงื่อนไขในหมายเหตุ

โรงงานจําพวกที่ หมายถึง

จําพวกโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

ได

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2558

รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิ ตามที่ไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดเลย
พ.ศ. ๒๕๕๘
การใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ให เ ป น ไปตามแผนผั ง กํ า หนดการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ตามที่ ไ ด จํ า แนก
ประเภททายกฎกระทรวง ตามที่กําหนดไวในขอ ๗ คือ
๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๑๖ ที่กําหนดไวเปนสีชมพู ใหเปนที่ดิน
ประเภทชุมชน มีรายการดังตอไปนี้
๑.๑ ดานเหนือ
จดเขตเทศบาลตําบลปากชม ระหวางหลักเขตที่ ๑ กับหลักเขตที่ ๒
ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลปากชม ระหวางหลักเขตที่ ๒ กับหลักเขตที่ ๓
ดานใต
จดเขตเทศบาลตําบลปากชม ระหวางหลักเขตที่ ๓ หลักเขตที่ ๔
กับหลักเขตที่ ๕
ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลปากชม ระหวางหลักเขตที่ ๕ กับหลักเขตที่ ๑
๑.๒ ดานเหนือ
จดเขตเทศบาลตําบลเชียงคาน ระหวางหลักเขตที่ ๑ กับหลักเขตที่ ๒
ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลเชียงคาน ระหวางหลักเขตที่ ๒ กับหลักเขตที่ ๓
ดานใต
จดเขตเทศบาลตําบลเชียงคาน ระหวางหลักเขตที่ ๓ กับหลักเขตที่ ๔
ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลเชียงคาน ระหวางหลักเขตที่ ๔ กับหลักเขตที่ ๑
๑.๓ ดานเหนือ
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลเขาแกวกับตําบลนาซาว
เสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลเขาแกวกับตําบลเชียงคาน และเสนแบงเขตการปกครองระหวาง
ตําบลเขาแกวกับตําบลบุฮม
ดานตะวันออก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอเชียงคานกับอําเภอปากชม
ดานใต
จดเสน แบ ง เขตการปกครองระหวา งตํ าบลเขาแกว กับ ตํา บลธาตุ
และเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลเขาแกวกับตําบลจอมศรี
ดานตะวันตก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลเขาแกวกับตําบลนาซาว
๑.๔ ดานเหนือ
จดเขตเทศบาลตําบลเชียงกลม ระหวางหลักเขตที่ ๑ กับหลักเขตที่ ๒
ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลเชียงกลม ระหวางหลักเขตที่ ๒ หลักเขตที่ ๓
หลักเขตที่ ๔ หลักเขตที่ ๕ กับหลักเขตที่ ๖

๒
ดานใต
จดเขตเทศบาลตําบลเชียงกลม ระหวางหลักเขตที่ ๖ กับหลักเขตที่ ๗
ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลเชียงกลม ระหวางหลักเขตที่ ๗ หลักเขตที่ ๘
หลักเขตที่ ๙ หลักเขตที่ ๑๐ กับหลักเขตที่ ๑
๑.๕ ดานเหนือ
จดน้ําเหือง ฝงใต
ดานตะวันออก จดเส น ตรงที่ ล ากจากทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๒๑๙๕
ฟากตะวันออก ที่จุด ซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดิน หมายเลข ๒๑๙๕ บรรจบกับ ทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๑๑๕ ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตามแนวทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๒๑๙๕
เปนระยะ ๒,๒๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวัน ออกเฉียงใต จนบรรจบกับเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๙๕
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๑๙๕ เสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับ ศูนยกลางทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๒๑๑๕
เสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูน ยกลางทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๒๑๙๕ เสน ตรงที่ลากจาก
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๙๕ ฟากใต ที่จุดซึ่งอยูหางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๑๕ บรรจบกับ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๙๕ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๙๕
เปน ระยะ ๑,๘๐๐ เมตร ไปทางทิ ศ ตะวัน ตกเฉียงใต จนบรรจบกับ เสน ขนานระยะ ๕๐๐ เมตร
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๙๕ เสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๑๙๕ และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๙๕ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก จดเสนตรงที่ลากจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๙๕ ฟากเหนือ
ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๙๕ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๙๕
(เดิม) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๙๕ เปนระยะ ๒๐๐ เมตร
ไปทางทิศเหนือ จนบรรจบกับน้ําเหือง ฝงตะวันออก เปนระยะ ๔๐๐ เมตร
๑.๖ ดานเหนือ
จดเขตเทศบาลตําบลทาลี่ ระหวางหลักเขตที่ ๑ กับหลักเขตที่ ๒
ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลทาลี่ ระหวางหลักเขตที่ ๒ กับหลักเขตที่ ๓
ดานใต
จดเขตเทศบาลตําบลทาลี่ ระหวางหลักเขตที่ ๓ หลักเขตที่ ๔
กับหลักเขตที่ ๕
ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลทาลี่ ระหวางหลักเขตที่ ๕ กับหลักเขตที่ ๑
๑.๗ ดานเหนือ
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลนาออกับตําบลศรีสองรัก
ดานตะวันออก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลนาออกับตําบลน้ําสวย

๓
ดานใต
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลนาออกับตําบลชัยพฤกษ
และเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลนาออกับตําบลเมือง
ดานตะวันตก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลนาออกับตําบลกกดู
๑.๘ ดานเหนือ
จดเขตเทศบาลตําบลน้ําสวย ระหวางหลักเขตที่ ๕ หลักเขตที่ ๑
กับหลักเขตที่ ๒
ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลน้ําสวย ระหวางหลักเขตที่ ๒ หลักเขตที่ ๓
กับหลักเขตที่ ๔
ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลน้ําสวย ระหวางหลักเขตที่ ๔ กับหลักเขตที่ ๕
๑.๙ แนวเขตผั ง เมื อ งรวมเมือ งเลย ตามกฎกระทรวงใหใ ช บั ง คับ ผั ง เมื อ งรวมเมือ งเลย
พ.ศ. ๒๕๔๔
๑.๑๐ ดานเหนือ
จดเขตเทศบาลตําบลนาแหว ระหวางหลักเขตที่ ๑ หลักเขตที่ ๒
กับหลักเขตที่ ๓
ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลนาแหว ระหวางหลักเขตที่ ๓ กับหลักเขตที่ ๔
ดานใต
จดเขตเทศบาลตําบลนาแหว ระหวางหลักเขตที่ ๔ กับหลักเขตที่ ๕
ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลนาแหว ระหวางหลักเขตที่ ๕ กับหลักเขตที่ ๑
๑.๑๑ ดานเหนือ
จดเขตเทศบาลตําบลนาดวง ระหวางหลักเขตที่ ๓ หลักเขตที่ ๔
กับหลักเขตที่ ๕
ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลนาดวง ระหวางหลักเขตที่ ๕ กับหลักเขตที่ ๖
ดานใต
จดเขตเทศบาลตําบลนาดวง ระหวางหลักเขตที่ ๖ หลักเขตที่ ๗
กับหลักเขตที่ ๘
ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลนาดวง ระหวางหลักเขตที่ ๘ กับหลักเขตที่ ๑
หลักเขตที่ ๒ กับหลักเขตที่ ๓
๑.๑๒ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑,๘๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๐๓
ดานตะวันออก จดเสน ตั้งฉากกับ ทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๒๐๓ ฟากเหนื อ
และฟากใต ที่ จุ ด ซึ่ ง อยู ห า งจากทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๒๐๓ บรรจบกั บ ห ว ยเหิ น ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๓ เปนระยะ ๑,๐๐๐ เมตร

๔
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๐๓ เสนตรงระยะ ๓,๕๕๐ เมตร ที่ลากจากเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลาง
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๓ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต จนบรรจบกับทางหลวงชนบท ลย. ๓๐๐๘
ที่จุดซึ่งทางหลวงชนบท ลย. ๓๐๐๘ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๓ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ตามแนวทางหลวงชนบท ลย. ๓๐๐๘ เปนระยะ ๑,๙๐๐ เมตร เสนตรงที่ลากจากทางหลวงชนบท
ลย. ๓๐๐๘ ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท ลย. ๓๐๐๘ บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๐๓ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนวทางหลวงชนบท ลย. ๓๐๐๘ เปนระยะ ๑,๙๐๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันตก จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๓ ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๐๓ บรรจบกับทางหลวงชนบท ลย. ๓๐๐๘ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนวทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๒๐๓ เปนระยะ ๔,๗๐๐ เมตร
ดานตะวันตก จดลําน้ําสาน ฝงตะวันออก และหวยไผ ฝงตะวันออก
๑.๑๓ ดานเหนือ
จดเสนตั้งฉากระยะ ๑,๕๐๐ เมตร ที่ลากจากทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๐๑ ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๑ บรรจบกับถนนภูมิวิถี
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๑ เปนระยะ ๒,๗๐๐ เมตร
และเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๑ ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๐๑ บรรจบกั บ ถนนภูมิ วิถี ไปทางทิศตะวัน ตกเฉี ยงเหนือ ตามแนวทางหลวงแผน ดิ น
หมายเลข ๒๐๑ เปนระยะ ๒,๗๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับแมน้ําเลย
ฝงตะวันตก
ดานตะวันออก จดแมน้ําเลย ฝงตะวันตก เสนตรงที่ลากจากถนน อบจ. ลย. ๓๐๑๒
ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนน อบจ. ลย. ๓๐๑๒ บรรจบกับถนน อบจ. ลย. ๓๐๔๘ ไปทาง
ทิศตะวันตก จนบรรจบกับแมน้ําเลย ถนน อบจ. ลย. ๓๐๔๘ ฟากตะวันตก เสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๐ เสนตรงที่ลากจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๐ ฟากเหนือ
ที่จุด ซึ่ง อยูหางจากทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๒๑๐ บรรจบกับ ถนน อบจ. ลย. ๓๐๔๘ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๐ เปนระยะ ๘๐๐ เมตร ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๑๐ และเสนตรงที่ลากจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๐ ฟากใต ที่จุดซึ่งอยูหางจาก
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๐ บรรจบกับถนน อบจ. ลย. ๓๐๔๘ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๐ เปนระยะ ๘๐๐ เมตร ไปทางทิศใต จนบรรจบกับเสนขนาน
ระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๐

๕
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๑๐ เสน ขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับ ศูน ยกลางทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๒๐๑
เสนตรงที่ลากจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๑ ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๐๑ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๐ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนว
ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๒๐๑ เป น ระยะ ๒,๕๐๐ เมตร ไปทางทิ ศ ตะวั น ตก จนบรรจบ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๑ ฟากตะวันออกเสนตรงที่ลากจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๑
ฟากตะวั น ตก ที่ จุ ด ซึ่ ง อยู ห า งจากทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๒๐๑ บรรจบกั บ ทางหลวงแผ น ดิ น
หมายเลข ๒๑๐ ไปทางทิศตะวัน ตกเฉียงใต ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๑ เปนระยะ
๒,๕๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับถนนภูมิวิถี ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนภูมิวิถี
บรรจบกับถนนสายบานหนองบัวทอง - บานเลา และถนนสายบานหนองบัวทอง - บานเลา ฟากเหนือ
ดานตะวันตก จดเสนตรงที่ลากจากถนนสายบานหนองบัวทอง - บานเลา ฟากเหนือ
ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสายบานหนองบัวทอง - บานเลา บรรจบกับถนนภูมิวิถี ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
ตามแนวถนนสายบานหนองบัวทอง - บานเลา เปนระยะ ๒,๒๓๐ เมตร ไปทางทิศเหนือ จนบรรจบกับ
เสนตั้งฉากระยะ ๑,๕๐๐ เมตร กับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๑ ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยูหางจาก
ทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๒๐๑ บรรจบกั บ ถนนภูมิวิ ถี ไปทางทิ ศตะวัน ตกเฉีย งเหนือ ตามแนว
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๑ เปนระยะ ๒,๗๐๐ เมตร
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๒.๒ ที่กําหนดไวเปนสีมวง
๑.๑๔ ดานเหนือ
จดเขตเทศบาลตําบลดานซาย ระหวางหลักเขตที่ ๑ กับหลักเขตที่ ๒
ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลดานซาย ระหวางหลักเขตที่ ๒ หลักเขตที่ ๓
กับหลักเขตที่ ๔
ดานใต
จดเขตเทศบาลตําบลดานซาย ระหวางหลักเขตที่ ๔ กับหลักเขตที่ ๕
ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลดานซาย ระหวางหลักเขตที่ ๕ กับหลักเขตที่ ๑
๑.๑๕ ดานเหนือ
จดเขตเทศบาลตําบลหนองหิน ระหวางหลักเขตที่ ๑ กับหลักเขตที่ ๒
ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลหนองหิน ระหวางหลักเขตที่ ๒ กับหลักเขตที่ ๓
ดานใต
จดเขตเทศบาลตําบลหนองหิน ระหวางหลักเขตที่ ๓ กับหลักเขตที่ ๔
ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลหนองหิน ระหวางหลักเขตที่ ๔ หลักเขตที่ ๕
กับหลักเขตที่ ๑

๖
๑.๑๖ ดานเหนือ
จดเขตเทศบาลตําบลภูกระดึง ระหวางหลักเขตที่ ๑ หลักเขตที่ ๒
หลักเขตที่ ๓ กับหลักเขตที่ ๔
ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลภูกระดึง ระหวางหลักเขตที่ ๔ หลักเขตที่ ๕
หลักเขตที่ ๖ กับหลักเขตที่ ๗
ดานใต
จดเขตเทศบาลตําบลภูกระดึง ระหวางหลักเขตที่ ๗ กับหลักเขตที่ ๑
๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒.๑ และหมายเลข ๒.๒ ที่กําหนดไวเปนสีมวง ใหเปนที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา มีรายการดังตอไปนี้
๒.๑ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๑๙๕
ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๑๑๕
ดานใต
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๑๕ ฟากตะวันออก
ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๑๕ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๙๕
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๑๕ เปนระยะ ๑,๘๐๐ เมตร
และไปทางทิศตะวันตก จนบรรจบกับ เสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับ ศูน ยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๑๙๕
ดานตะวันตก จดเสนตรงที่ลากจากปลายเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลาง
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๙๕ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๑๙๕ ฟากใต ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๑๕ บรรจบกับทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๒๑๙๕ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนวทางหลวงแผนดิน หมายเลข ๒๑๙๕
เปนระยะ ๑,๘๐๐ เมตร และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๙๕ ฟากตะวันออก
๒.๒ ดานเหนือ
จดเสนตรงที่ลากจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๑ ฟากตะวันออก
ที่จุดซึ่งถนน อบจ. ลย. ๓๑๐๒ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๑ ไปทางทิศตะวันออก
จนบรรจบกับเสนขนานระยะ ๑,๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๐ และเสนขนาน
ระยะ ๑,๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๐
ดานตะวันออก จดถนน อบจ. ลย. ๓๐๔๘ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๐ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๑ ฟากตะวันออก

๗
๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึงหมายเลข ๓.๑๑ ที่กําหนดไวเปนสีเขียว ใหเปนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม มีรายการดังตอไปนี้
๓.๑ ดานเหนือ
จดเส น ขนานระยะ ๕๐ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง แม น้ํ า โขง ฝ ง ใต
ปาสงวนแหงชาติ ปาภูเขาแกวและปาดงปากชม และเขตเทศบาลตําบลปากชม ระหวางหลักเขตที่ ๑
หลักเขตที่ ๕ หลักเขตที่ ๔ หลักเขตที่ ๓ กับหลักเขตที่ ๒
ดานตะวันออก จดปาสงวนแหงชาติ ปาภูเขาแกวและปาดงปากชม ปาสงวนแหงชาติ
ปาโคกผาดํา ปาโคกหนองขา และปาภูบอบิด และแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนเสนแบงเขต
การปกครองระหวางจังหวัดเลยกับจังหวัดหนองบัวลําภู
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๓๘ ฟากตะวันออกและฟากเหนือ
เขตเทศบาลตําบลนาดวง ระหวางหลักเขตที่ ๖ หลักเขตที่ ๕ หลักเขตที่ ๔ หลักเขตที่ ๓ หลักเขตที่ ๒
หลักเขตที่ ๑ กับหลักเขตที่ ๘ และปาสงวนแหงชาติ ปาภูหวยหมาก ปาภูทอก และปาภูบอบิด
ดานตะวันตก จดปาสงวนแหงชาติ ปาภูหวยหมาก ปาภูทอก และปาภูบอบิด
ปา สงวนแห ง ชาติ ปา ภู เขาแก ว และปา ดงปากชม และเส น แบ ง เขตการปกครองระหวา งตํา บลบุ ฮ ม
กับตําบลเขาแกว
ทั้ง นี้ ยกเวน บริเวณหมายเลข ๑.๔ และหมายเลข ๑.๘ ที่กําหนดไวเปนสีชมพู
และบริเวณหมายเลข ๔.๑ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว
๓.๒ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําโขง ฝงใต เขตเทศบาล
ตําบลเชียงคาน ระหวางหลักเขตที่ ๔ กับหลักเขตที่ ๓ และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาภูเขาแกว
และปาดงปากชม
ดานตะวันออก จดปาสงวนแหงชาติ ปาภูเขาแกวและปาดงปากชม เสนแบงเขต
การปกครองระหวางตําบลเชียงคานกับ ตําบลเขาแกว เสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลนาซาว
กับตําบลเขาแกว เสน แบง เขตการปกครองระหวางตําบลจอมศรีกับตําบลเขาแกว ปาสงวนแหง ชาติ
ป า ภู ห ว ยหมาก ป า ภู ท อก และป า ภู บ อ บิ ด เส น แบ ง เขตการปกครองระหว า งตํ า บลศรี ส องรั ก
กับตําบลนาออ เสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลกกดูกับตําบลนาออ เสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางตําบลเมืองกับตําบลนาออ และเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลชัยพฤกษกับตําบลนาออ
ดานใต
จดแนวเขตผั ง เมื อ งรวมเมื อ งเลย ตามกฎกระทรวงให ใ ช บั ง คั บ
ผังเมืองรวมเมืองเลย พ.ศ. ๒๕๔๔ และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๓ ฟากเหนือ

๘
ดานตะวันตก จดปาสงวนแหงชาติ ปาโคกภูเหล็ก และปาสงวนแหงชาติ ปาดงขุนแคม
ปาโคกใหญ ปาภูผาแงม และปาลาดคาง
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๕.๓ ที่กําหนดไวเปนสีฟา
๓.๓ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๑๙๕ เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๑๕ ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยูหางจาก
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๑๕ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๙๕ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๑๕ เปนระยะ ๑,๘๐๐ เมตร และไปทางทิศตะวันตก จนบรรจบกับ
เสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๙๕ เสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๑๕ เสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๑๙๕ และเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมน้ําเหือง ฝงตะวันออกและฝงใต
ดานตะวันออก จดป า สงวนแห ง ชาติ ป า ดงขุ น แคม ป า โคกใหญ ป า ภู ผ าแง ม
และปาลาดคาง
ดานใต
จดป า สงวนแห ง ชาติ ป า ดงขุ น แคม ป า โคกใหญ ป า ภู ผ าแง ม
และปาลาดคาง
ดานตะวันตก จดป า สงวนแห ง ชาติ ป า ดงขุ น แคม ป า โคกใหญ ป า ภู ผ าแง ม
และปาลาดคาง
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑.๖ ที่กําหนดไวเปนสีชมพู
๓.๔ ดานเหนือ
จดป า สงวนแห ง ชาติ ป า ภู เ ป อ ย ป า ภู ขี้ เ ถ า และป า ภู เ รื อ
อุทยานแหงชาติภูเรือ หวยไผ ฝงตะวันตก ลําน้ําสาน ฝงตะวันตก เสนตรงที่ลากจากทางหลวงชนบท
ลย. ๓๐๐๘ ฟากตะวัน ตก ที่จุด ซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท ลย. ๓๐๐๘ บรรจบกับทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๒๐๓ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนวทางหลวงชนบท ลย. ๓๐๐๘ เปนระยะ
๑,๙๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตก จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๓ ที่จุดซึ่งอยูหางจาก
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๓ บรรจบกับทางหลวงชนบท ลย. ๓๐๐๘ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๓ เปนระยะ ๔,๗๐๐ เมตร
ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท ลย. ๓๐๐๘ ฟากตะวันตก และปาสงวนแหงชาติ
ปาภูเปอย ปาภูขี้เถา และปาภูเรือ
ดานใต
จดเขตรักษาพันธุสัตวปาภูหลวง และปาสงวนแหงชาติ ปาภูเปอย
ปาภูขี้เถา และปาภูเรือ

๙
ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลดานซาย ระหวางหลักเขตที่ ๔ หลักเขตที่ ๓
กับหลักเขตที่ ๒ และเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงน้ําหมัน ฝงตะวันออก
๓.๕ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๓ ฟากใต แนวเขตผังเมืองรวม
เมืองเลย ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองเลย พ.ศ. ๒๕๔๔ เสนขนานระยะ ๕๐ เมตร
กับริมฝงแมน้ําเลย ฝงตะวันออก ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๓๘ ฟากใต และเขตเทศบาลตําบลนาดวง
ระหวางหลักเขตที่ ๑ หลักเขตที่ ๘ หลักเขตที่ ๗ กับหลักเขตที่ ๖
ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๓๘ ฟากตะวัน ตก แนวเขต
ผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดเลยกับจังหวัดหนองบัวลําภู
เสน แบง เขตการปกครองระหวางอําเภอนาดว งกับ อําเภอเอราวัณ เสน แบง เขตการปกครองระหวา ง
อําเภอเมืองเลยกับอําเภอเอราวัณ เสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลปากปวนกับตําบลผานอย เสนตั้งฉาก
ระยะ ๑,๕๐๐ เมตร ที่ลากจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๑ ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยูหางจาก
ทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๒๐๑ บรรจบกั บ ถนนภูมิวิ ถี ไปทางทิ ศตะวัน ตกเฉีย งเหนือ ตามแนว
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๑ เปนระยะ ๒,๗๐๐ เมตร เสนตรงที่ลากจากถนนสายบานหนองบัวทอง บานเลา ฟากเหนือ ที่จุดซึ่ง อยูหางจากถนนสายบานหนองบัวทอง - บานเลา บรรจบกับ ถนนภูมิวิถี
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนวถนนสายบานหนองบัวทอง - บานเลา เปนระยะ ๒,๒๓๐ เมตร
ไปทางทิศเหนือ จนบรรจบกับเสนตั้งฉากระยะ ๑,๕๐๐ เมตร กับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๑
ฟากตะวัน ตก ที่จุด ซึ่ง อยูหางจากทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๒๐๑ บรรจบกั บ ถนนภูมิวิถี ไปทาง
ทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ ตามแนวทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๒๐๑ เป น ระยะ ๒,๗๐๐ เมตร
ถนนสายบานหนองบัว ทอง - บานเลา ฟากใต เสน ตรงที่ลากจากทางหลวงแผนดิน หมายเลข ๒๐๑
ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยูหา งจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๑ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๐
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๑ เปนระยะ ๒,๕๐๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับถนนภูมิวิถี ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนภูมิวิถีบรรจบกับถนนสาย
บานหนองบัว ทอง - บ านเลา เสน ตรงที่ล ากจากทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๒๐๑ ฟากตะวัน ออก
ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๑ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๐ ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๑ เปนระยะ ๒,๕๐๐ เมตร ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต จนบรรจบกับเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๐๑ เสน ขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับ ศูน ยกลางทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๒๐๑
เสน ขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับ ศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๐ เสน ตรงที่ลากจาก
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๐ ฟากใต ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๐ บรรจบกับ

๑๐
ถนน อบจ. ลย. ๓๐๔๘ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๐
เปน ระยะ ๘๐๐ เมตร ไปทางทิศ ใต จนบรรจบกับ เสน ขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับ ศูนยกลาง
ทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๒๑๐ เสน ตรงที่ลากจากทางหลวงแผน ดินหมายเลข ๒๑๐ ฟากเหนือ
ที่จุด ซึ่ง อยูหางจากทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๒๑๐ บรรจบกับ ถนน อบจ. ลย. ๓๐๔๘ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๐ เปนระยะ ๘๐๐ เมตร ไปทางทิศเหนือ
จนบรรจบกับเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๐ เสนขนานระยะ
๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๐ ถนน อบจ. ลย. ๓๐๔๘ ฟากตะวันออก
เสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลศรีสงครามกับตําบลผานอย เสนแบงเขตการปกครองระหวาง
ตําบลหนองหญาปลองกับตําบลผานอย เสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอวังสะพุงกับอําเภอเอราวัณ
ทางหลวงชนบท ลย. ๔๐๐๑ ฟากเหนือ ทางหลวงชนบท ลย. ๓๐๑๙ ฟากตะวันตก ทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๐๑ ฟากตะวันตก และเขตเทศบาลตําบลหนองหิน ระหวางหลักเขตที่ ๒ หลักเขตที่ ๑
กับหลักเขตที่ ๕
ดานใต
จดทางหลวงชนบท ลย. ๓๐๒๙ ฟากเหนื อและฟากตะวั น ตก
และปาสงวนแหงชาติ ปาภูคอ และปาภูกระแต
ดานตะวันตก จดปาสงวนแหงชาติ ปาภูหลวงและปาภูหอ และปาสงวนแหงชาติ
ปาโคกภูเหล็ก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑.๑๓ ที่กําหนดไวเปนสีชมพู และบริเวณหมายเลข ๕.๓
ที่กําหนดไวเปนสีฟา
๓.๖ ดานเหนือ
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลผานอยกับตําบลปากปวน
และเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอวังสะพุงกับอําเภอเมืองเลย
ดานตะวันออก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอวังสะพุงกับอําเภอเอราวัณ
ดานใต
จดเส น แบ ง เขตการปกครองระหว า งตํ า บลผาน อ ยกั บ ตํ า บล
หนองหญาปลอง
ดานตะวันตก จดถนน อบจ. ลย. ๓๐๔๘ ฟากตะวันออก ถนน อบจ. ลย. ๓๑๐๒
ฟากตะวันออก และเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําเลย ฝงตะวันออก
๓.๗ ดานเหนือ
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอเอราวัณกับอําเภอเมืองเลย
และเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอเอราวัณกับอําเภอนาดวง
ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดเลยกับจังหวัดหนองบัวลําภู

๑๑
ดานใต
จดปาสงวนแหงชาติ ปาดงซําทอง ปาดงหนองไผ และปาดงผาสามยอด
และเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอเอราวัณกับอําเภอวังสะพุง
ดานตะวันตก
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอเอราวัณกับอําเภอวังสะพุง
๓.๘ ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงน้ําหมัน ฝงตะวันตก
ดานใต
จดอุทยานแหงชาติภูหินรองกลา
ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดเลยกับจังหวัดพิษณุโลก
๓.๙ ดานตะวันออก จดปาสงวนแหงชาติ ปาภูเปอย ปาภูขี้เถา และปาภูเรือ
ดานใต
จดแนวเขตผัง เมืองรวมดานใต ซึ่ง เปน เสน แบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดเลยกับจังหวัดเพชรบูรณ
ดานตะวันตก จดปาสงวนแหงชาติ ปาภูเปอย ปาภูขี้เถา และปาภูเรือ
๓.๑๐ ดานเหนือ
จดทางหลวงชนบท ลย. ๔๐๐๑ ฟากใต
ดานตะวันออก จดปาสงวนแหงชาติ ปาดงซําทอง ปาดงหนองไผ และปาดงผาสามยอด
แนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดเลยกับจังหวัดหนองบัวลําภู
ปาสงวนแหงชาติ ปาหวยสมและปาภูผาแดง เสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอผาขาวกับอําเภอภูกระดึง
และเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลหวยสมกับตําบลผานกเคา เขตเทศบาลตําบลภูกระดึง ระหวาง
หลักเขตที่ ๔ หลักเขตที่ ๓ หลักเขตที่ ๒ หลักเขตที่ ๑ กับหลักเขตที่ ๖
ดานใต
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่ งเปน เสน แบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดเลยกับจังหวัดขอนแกน อุทยานแหงชาติภูผามาน และปาสงวนแหงชาติ ปาภูเปอย
ดานตะวันตก จดอุทยานแหงชาติภูกระดึง เขตรักษาพันธุสัตวปาภูคอและภูกระแต
ทางหลวงชนบท ลย. ๓๐๒๙ ฟากใต เขตเทศบาลตําบลหนองหิน ระหวางหลักเขตที่ ๕ หลักเขตที่ ๔
หลักเขตที่ ๓ หลักเขตที่ ๒ กับหลักเขตที่ ๑ ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๑ ฟากตะวันออก
และทางหลวงชนบท ลย. ๓๐๑๙ ฟากตะวันออก
๓.๑๑ ดานเหนือ
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอภูกระดึงกับอําเภอผาขาว
ดานตะวันออก จดปาสงวนแหงชาติ ปาหวยสมและปาภูผาแดง แนวเขตผังเมืองรวม
ดานตะวันออก ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดเลยกับจังหวัดหนองบัวลําภู
ดานใต
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปน เสน แบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดเลยกับจังหวัดขอนแกน

๑๒
ดานตะวันตก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลผานกเคากับตําบลภูกระดึง
และเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลผานกเคากับตําบลหวยสม
๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔.๑ ถึงหมายเลข ๔.๖ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว
ใหเปนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม มีรายการดังตอไปนี้
๔.๑ ปาสงวนแหงชาติ ปาภูเขาแกวและปาดงปากชม ปาสงวนแหงชาติ ปาภูหวยหมาก
ปาภูทอก และปาภูบอบิด และปาสงวนแหงชาติ ปาโคกผาดํา ปาโคกหนองขา และปาภูบอบิด
๔.๒ ป า สงวนแห ง ชาติ ป า ภู ห ลวงและป า ภู ห อ ป า สงวนแห ง ชาติ ป า โคกภู เ หล็ ก
ปาสงวนแหง ชาติ ป าดงขุน แคม ปาโคกใหญ ปาภูผ าแงม และปาลาดคาง อุทยานแหงชาติภูเรื อ
และเขตรักษาพันธุสัตวปาภูหลวง
๔.๓ ปาสงวนแหงชาติ ปาภูเปอย ปาภูขี้เถา และปาภูเรือ และอุทยานแหงชาติภูสวนทราย
(นาแหว)
๔.๔ ปาสงวนแหงชาติ ปาดงซําทอง ปาดงหนองไผ และปาดงผาสามยอด
๔.๕ ปาสงวนแหงชาติ ปาภูคอ และปาภูกระแต อุทยานแหงชาติภูกระดึง ปาสงวนแหงชาติ
ป า ห ว ยส ม และป า ภู ผ าแดง เขตรั ก ษาพั น ธุ สั ต ว ป า ภู ค อ และภู ก ระแต อุ ท ยานแห ง ชาติ ภู ผ าม า น
และปาสงวนแหงชาติ ปาภูเปอย
๔.๖ อุทยานแหงชาติภูหินรองกลา
๕. ที่ดิน ในบริ เวณหมายเลข ๕.๑ ถึ ง หมายเลข ๕.๔ ที่ กํา หนดไวเ ปน สีฟ า ใหเ ปน ที่ดิ น
ประเภทที่โลงเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม มีรายการดังตอไปนี้
๕.๑ ที่ดินในบริเวณแนวขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําโขง ฝงใตและฝงตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑.๑ และหมายเลข ๑.๒ ที่กําหนดไวเปนสีชมพู
๕.๒ ที่ดินในบริเวณแนวขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงน้ําเหือง ฝงใตและฝงตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑.๕ และหมายเลข ๑.๑๐ ที่กําหนดไวเปนสีชมพู
๕.๓ ที่ดิน ในบริ เวณแนวขนานระยะ ๕๐ เมตร กับ ริม ฝง แมน้ําเลย ฝงตะวัน ตกและ
ฝงตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑.๗ หมายเลข ๑.๙ และหมายเลข ๑.๑๓ ที่กําหนด
ไวเปนสีชมพู
๕.๔ ที่ ดิ น ในบริ เ วณแนวขนานระยะ ๕๐ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง น้ํ า หมั น ฝ ง ตะวั น ตกและ
ฝงตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑.๑๔ ที่กําหนดไวเปนสีชมพู

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๕๙ ก
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