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กฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
พ.ศ. ๒๕๖๑
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๕ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารผั ง เมื อ ง พ.ศ. ๒๕๑๘
และมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ ง แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ การผังเมื อ ง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ ใช้ บั ง คั บ ผั ง เมื อ งรวม ในท้ อ งที่ ตํ า บลสั ก หลง ตํ า บลวั ด ป่ า ตํ า บลบ้ า นโสก
ตําบลตาลเดี่ยว ตําบลหล่มสัก ตําบลน้ําก้อ ตําบลหนองไขว่ ตําบลบ้านหวาย ตําบลน้ําชุน ตําบลลานบ่า
และตําบลปากดุก อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๒ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพั ฒ นา และการดํ ารงรักษาเมื อ งและบริเวณที่ เกี่ ยวข้ อ งหรือ ชนบท ในด้ านการใช้ ป ระโยชน์
ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อม
ในบริ เวณแนวเขตตามข้ อ ๑ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การพั ฒ นาระบบเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ข้อ ๓ ผั ง เมื อ งรวมตามกฎกระทรวงนี้ มี น โยบายและมาตรการเพื่ อ จั ด ระบบการใช้
ประโยชน์ ที่ ดิ น โครงข่ ายคมนาคมขนส่ งและบริ ก ารสาธารณะให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สามารถรองรั บ
และสอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมีสาระสําคัญ
ดังต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริมและพัฒนาเมืองหล่มสักให้เป็นศูนย์กลางการบริหาร การปกครอง และการสาธารณสุข
ของอําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
(๒) ส่งเสริมและพัฒนาเมืองหล่มสักให้เป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าทางการเกษตร การพาณิชยกรรม
และการบริการ
(๓) ส่ งเสริม และพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมเฉพาะกิ จ และอุ ต สาหกรรมการเกษตรที่ ใช้ วัต ถุ ดิ บ
ภายในจังหวัดเพชรบูรณ์
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(๔) ส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่า
ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของท้องถิ่น
(๕) ส่งเสริมและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชน
(๖) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม สาธารณูปโภคและสาธารณู ปการให้เพียงพอ
และได้มาตรฐาน
(๗) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข้อ ๔ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง และรายการประกอบ
แผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๕ การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ตามแผนผั ง กํ า หนดการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ตามที่ ได้ จํ า แนก
ประเภทท้ายกฎกระทรวงนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ที่ ดิ น ในบริ เ วณหมายเลข ๑.๑ ถึ ง หมายเลข ๑.๒๔ ที่ กํ า หนดไว้ เ ป็ น สี เ หลื อ ง
ให้เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒.๑ ถึงหมายเลข ๒.๑๗ ที่กําหนดไว้เป็นสีส้ม ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง
(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึงหมายเลข ๓.๑๘ ที่กําหนดไว้เป็นสีแดง ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔ ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วง ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
และคลังสินค้า
(๕) ที่ ดิ น ในบริ เ วณหมายเลข ๕ ที่ กํ า หนดไว้ เ ป็ น สี ม่ ว งอ่ อ น ให้ เ ป็ น ที่ ดิ น ประเภท
อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๖.๑ ถึงหมายเลข ๖.๑๔ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(๗) ที่ ดิ น ในบริ เวณหมายเลข ๗.๑ และหมายเลข ๗.๒ ที่ กํ า หนดไว้ เป็ น สี ข าวมี ก รอบ
และเส้นทแยงสีเขียว ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
(๘) ที่ ดิ น ในบริ เ วณหมายเลข ๘.๑ ถึ ง หมายเลข ๘.๗ ที่ กํ า หนดไว้ เป็ น สี เ ขี ย วอ่ อ น
ให้เป็นที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(๙) ที่ ดิ น ในบริเวณหมายเลข ๙.๑ ถึ งหมายเลข ๙.๒๑ ที่ กํ าหนดไว้เป็ น สี เขี ย วมะกอก
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา
(๑๐) ที่ ดิ น ในบริ เวณหมายเลข ๑๐.๑ ถึ งหมายเลข ๑๐.๓๖ ที่ กํ าหนดไว้ เป็ น สี เทาอ่ อ น
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันศาสนา
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(๑๑) ที่ ดิ น ในบริ เวณหมายเลข ๑๑.๑ ถึ ง หมายเลข ๑๑.๒๓ ที่ กํ า หนดไว้ เป็ น สี น้ํ า เงิ น
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ข้อ ๖ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย สถาบันราชการ
การสาธารณู ป โภคและสาธารณู ป การเป็ น ส่ ว นใหญ่ สํ า หรั บ การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ กิ จ การอื่ น
ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุ ก จํ า พวกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน เว้ น แต่ โรงงานตามประเภท ชนิ ด
และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อการจําหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ ย งม้ า โค กระบื อ สุ ก ร แพะ แกะ ห่ า น เป็ ด ไก่ งู จระเข้ หรื อ สั ต ว์ ป่ า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๕) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๖) กําจัดมูลฝอย
(๗) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ริ ม ฝั่ งแม่ น้ํ า หรือ แหล่ งน้ํ า สาธารณะ ให้ มี ที่ ว่ างตามแนวขนานริ ม ฝั่ ง
ตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ําหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๗ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
สถาบั น ราชการ การสาธารณู ป โภคและสาธารณู ป การเป็ น ส่ วนใหญ่ สํ าหรับ การใช้ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
เพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุ ก จํ า พวกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน เว้ น แต่ โรงงานตามประเภท ชนิ ด
และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อการจําหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
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(๔) เลี้ ย งม้ า โค กระบื อ สุ ก ร แพะ แกะ ห่ า น เป็ ด ไก่ งู จระเข้ หรื อ สั ต ว์ ป่ า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๖) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๗) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๘) กําจัดมูลฝอย
(๙) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ริ ม ฝั่ งแม่ น้ํ า หรือ แหล่ งน้ํ า สาธารณะ ให้ มี ที่ ว่ างตามแนวขนานริ ม ฝั่ ง
ตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ําหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๘ ที่ ดิ น ประเภทพาณิ ช ยกรรมและที่ อ ยู่ อ าศั ย หนาแน่ น มาก ให้ ใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
เพื่อพาณิชยกรรม การอยู่อาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุ ก จํ า พวกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน เว้ น แต่ โรงงานตามประเภท ชนิ ด
และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อการจําหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ ย งม้ า โค กระบื อ สุ ก ร แพะ แกะ ห่ า น เป็ ด ไก่ งู จระเข้ หรื อ สั ต ว์ ป่ า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๖) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๗) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๘) กําจัดมูลฝอย
(๙) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแหล่งน้ําสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติ
ของแหล่ งน้ํ าสาธารณะไม่ น้ อ ยกว่า ๖ เมตร เว้น แต่ เป็ น การก่ อ สร้างเพื่ อ การคมนาคมทางน้ํ าหรือ
การสาธารณูปโภค
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ข้อ ๙ ที่ดิน ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสิน ค้า ให้ใช้ป ระโยชน์ ที่ ดินเพื่ ออุตสาหกรรม
คลังสินค้า สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสามสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดนิ เพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) เลี้ ย งม้ า โค กระบื อ สุ ก ร แพะ แกะ ห่ า น เป็ ด ไก่ งู จระเข้ หรื อ สั ต ว์ ป่ า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๒) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๓) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๖) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๗) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก
(๘) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา
(๙) สถาบันการศึกษา
(๑๐) สถาบันศาสนา
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแหล่งน้ําสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติ
ของแหล่ ง น้ํ า สาธารณะไม่ น้ อ ยกว่ า ๖ เมตร เว้ น แต่ เป็ น การก่ อ สร้ า งเพื่ อ การคมนาคมทางน้ํ า
หรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๑๐ ที่ ดิ น ประเภทอุ ต สาหกรรมเฉพาะกิ จ ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ อุ ต สาหกรรม
ที่ ป ระกอบกิ จ การในลั ก ษณะโรงงานตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงานตามประเภท ชนิ ด และจํ าพวก
ที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ คลังสินค้า สถาบันราชการ การสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบ
ของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุ ก จํ า พวกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน เว้ น แต่ โรงงานตามประเภท ชนิ ด
และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อการจําหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
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(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) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๙) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๑๐) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก
(๑๑) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแหล่งน้ําสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติ
ของแหล่ งน้ํ าสาธารณะไม่ น้ อ ยกว่า ๖ เมตร เว้น แต่ เป็ น การก่ อ สร้างเพื่ อ การคมนาคมทางน้ํ าหรือ
การสาธารณูปโภค
ข้อ ๑๑ ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม
หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ การสาธารณู ปโภคและสาธารณู ปการเป็ นส่วนใหญ่
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุ ก จํ า พวกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน เว้ น แต่ โรงงานตามประเภท ชนิ ด
และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อการจําหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๖) จั ด สรรที่ ดิ น เพื่ อ ประกอบพาณิ ช ยกรรม เว้ น แต่ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการจั ด สรรที่ ดิ น
เพื่อการอยู่อาศัย และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่โครงการทั้งหมด
(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว เว้นแต่
เป็ น การดํ าเนิ น การในโครงการจัด สรรที่ ดิ น เพื่ อ การอยู่อ าศั ย และมี พื้ น ที่ ไม่ เกิน ร้อ ยละห้ าของพื้ น ที่
โครงการทั้งหมด
(๙) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรือหอพัก
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ในกรณี ที่ ก ารใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ การจั ด สรรที่ ดิ น เพื่ อ ประกอบพาณิ ช ยกรรม ตาม (๖)
และเพื่อการอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว ตาม (๘)
ดําเนินการในโครงการจัดสรรที่ดินเดียวกัน ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้อยละห้า
ของพื้นที่โครงการทั้งหมด
การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ริ ม ฝั่ งแม่ น้ํ า หรือ แหล่ งน้ํ า สาธารณะ ให้ มี ที่ ว่ างตามแนวขนานริ ม ฝั่ ง
ตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ําหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
และการป้องกันอุทกภัยเท่านั้น
ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ข้อ ๑๕ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศาสนา การศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ข้อ ๑๖ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้ใช้ประโยชน์ท่ีดิน
เพื่อกิจการของรัฐ กิจการเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ข้อ ๑๗ ให้ผู้มีหน้าที่และอํานาจในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการ
ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

บัญชีท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
พ.ศ. ๒๕๖๑

ลําดับที่

๑
๒

๔

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการบ่มใบชาหรือใบยาสูบ
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช
(๓) การอัดปอหรือใบยาสูบ
(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช
หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง หรือคลังสินค้า
(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กล้วยไม้ หรือถั่วงอก
(๙) การร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาด
หรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม
(๑๑) การฟักไข่โดยใช้ตู้อบ
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ซึ่งมิใช่สัตว์นํา้
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การฆ่าสัตว์
(๒) การถนอมเนื้อสัตว์โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ
ดอง ตากแห้ง หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลัน
หรือเหือดแห้ง

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่ดินประเภท
ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ชนบทและ
เกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้
ได้

อุตสาหกรรม
เฉพาะกิจ
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้
ได้

ได้

ได้

ได้
ได้
ได้

ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้
ได้

ได้

ได้
ได้

ได้

ได้
ได้

ได้

ได้

ได้
ได้

ได้

๒

ลําดับที่

๖

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว์
มันสัตว์ หนังสัตว์ หรือสารที่สกัดจากไขสัตว์
หรือกระดูกสัตว์
(๖) การล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์
หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์
(๗) การทําผลิตภัณฑ์จากไข่เพื่อใช้ประกอบอาหาร
เช่น ไข่เค็ม ไข่เยี่ยวม้า ไข่ผง ไข่เหลวเยือกแข็ง
หรือไข่เหลวแช่เย็น
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ํา อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําอาหารจากสัตว์น้ําและบรรจุในภาชนะ
ที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้
(๒) การถนอมเนื้อสัตว์น้ําโดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ
ดอง ตากแห้ง หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลัน
หรือเหือดแห้ง
(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากสัตว์น้ํา หนัง
หรือไขมันสัตว์น้ํา

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได้

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได้

ที่ดินประเภท
ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้

ชนบทและ
เกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้

อุตสาหกรรม
เฉพาะกิจ
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
ได้

ได้

ได้

๓

ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม้
อย่างใดอย่างหนึ่งหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม้
และบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้
(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไม้โดยวิธีกวน
ตากแห้ง ดอง หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลัน
หรือเหือดแห้ง
๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การสี ฝัด หรือขัดข้าว
(๒) การทําแป้ง
(๓) การป่นหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช
(๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช
๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้ง
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําขนมปังหรือขนมเค้ก
(๒) การทําขนมปังกรอบหรือขนมอบแห้ง
(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้น เม็ด
หรือชิ้น

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่ดินประเภท
ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ชนบทและ
เกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

อุตสาหกรรม
เฉพาะกิจ
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้

๘

ได้

ได้
ได้

ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้

๔

ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก้
ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๕) การทําเก็กฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผง
จากพืชอื่น ๆ
(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด
หรือผลไม้อัดเม็ด
(๗) การเชื่อมหรือแช่อิ่มผลไม้หรือเปลือกผลไม้
หรือการเคลือบผลไม้หรือเปลือกผลไม้ด้วยน้ําตาล
(๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts)
หรือการเคลือบถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts)
ด้วยน้ําตาล กาแฟ โกโก้ หรือช็อกโกเลต
(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟี่
(๑๑) การทําไอศกรีม
๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือ
เครื่องประกอบอาหาร อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๖) การทําน้ํามันสลัด
(๗) การบดหรือป่นเครื่องเทศ
(๘) การทําพริกป่น พริกไทยป่น หรือเครื่องแกง

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได้

ได้
ได้

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่ดินประเภท
ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ชนบทและ
เกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

อุตสาหกรรม
เฉพาะกิจ
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้

ได้

๕

ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง
หรือตัด ซอย บด หรือย่อยน้ําแข็ง
๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม
เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ น้ําอัดลม หรือน้ําแร่
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําน้ําดื่ม
(๒) การทําเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
๒๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาสูบ ยาอัด ยาเส้น
ยาเคี้ยว หรือยานัตถุ์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การอบใบยาสูบให้แห้งหรือการรูดก้านใบยาสูบ
(๓) การทํายาอัด ยาเส้น ยาเส้นปรุง หรือยาเคี้ยว
๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาข่าย แห
หรืออวน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๒) การผลิต ประกอบ หรือซ่อมแซมตาข่าย แห
หรืออวน และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์
ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้

ที่ดินประเภท
ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้

ชนบทและ
เกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

อุตสาหกรรม
เฉพาะกิจ
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้
ได้

ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

๖

ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายซึ่งมิใช่
รองเท้า อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การตัดหรือเย็บเครื่องนุ่งห่ม เข็มขัด ผ้าเช็ดหน้า
ผ้าพันคอ เนกไท หูกระต่าย ปลอกแขน
ถุงมือ ถุงเท้าจากผ้า หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือวัสดุอื่น
(๒) การทําหมวก
๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้ อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะร่อง หรือการแปรรูปไม้
ด้วยวิธีอื่นที่คล้ายคลึงกัน
(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง
บานหน้าต่าง บานประตู หรือส่วนประกอบ
ที่ทําด้วยไม้ของอาคาร
๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใช้จากไม้ไผ่
หวาย ฟาง อ้อ กก หรือผักตบชวา
๓๗ โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคาร
จากไม้ แก้ว ยาง หรืออโลหะอื่นซึ่งมิใช่เครื่องเรือน
หรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากพลาสติกอัดเข้ารูป
และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได้

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่ดินประเภท
ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ชนบทและ
เกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

อุตสาหกรรม
เฉพาะกิจ
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
ได้

ได้

ได้
ได้

๗

ลําดับที่
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๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
(๑) การพิมพ์ การทําแฟ้มเก็บเอกสาร การเย็บเล่ม
ทําปก หรือตบแต่งสิ่งพิมพ์
(๒) การทําแม่พิมพ์โลหะ
๖๑ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือ
หรือเครื่องใช้ที่ทําด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า และรวมถึง
ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้
ดังกล่าว
๖๒ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเรือน
หรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารที่ทําจากโลหะหรือโลหะ
เป็นส่วนใหญ่ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์
ของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งดังกล่าว
๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๙) การทําเครื่องใช้เล็ก ๆ จากโลหะ
(๑๒) การตัด พับ หรือม้วนโลหะ
(๑๓) การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน
หรือเชื่อมโลหะทั่วไป
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๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซม
เครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศหรือก๊าซ เครื่องเป่าลม
เครื่องปรับหรือถ่ายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ
ตู้เย็นหรือเครื่องประกอบตู้เย็น เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ
เครื่องล้าง ซัก ซักแห้ง หรือรีดผ้า เครื่องเย็บ
เครื่องส่งกําลังกล เครื่องยก ปั้นจั่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน
รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ รถพ่วงสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรม
รถยกซ้อนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใช้
ในการอุตสาหกรรมหรือสําหรับใช้ในบ้านแต่ผลิตภัณฑ์
นั้นต้องไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า และรวมถึงส่วนประกอบ
หรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซม
เครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องกระจายเสียง
หรือบันทึกเสียง เครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องบันทึกคําบอก
เครื่องบันทึกเสียงด้วยเทป เครื่องเล่นหรือเครื่องบันทึก
แถบภาพ (วิดิทัศน์) แผ่นเสียง เทปแม่เหล็กที่ได้บันทึก
เสียงแล้ว เครื่องโทรศัพท์หรือโทรเลขชนิดมีสายหรือ
ไม่มีสาย เครื่องส่งวิทยุ เครื่องส่งโทรทัศน์ เครื่องรับส่ง
สัญญาณหรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร์ ผลิตภัณฑ์ที่เป็น
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โรงงานจําพวกที่
๑
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ได้

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้

ที่ดินประเภท
ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้

ชนบทและ
เกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้

อุตสาหกรรม
เฉพาะกิจ
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
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ตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวข้อง (Semi - Conductor
or Related Sensitive Semi - Conductor Devices)
คาปาซิเตอร์หรือคอนเดนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงที่
หรือเปลี่ยนแปลงได้ (Fixed or Variable Electronic
Capacitors or Condensers) เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ
เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย์
และรวมถึงการผลิตอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนสําหรับใช้กับ
เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเล่น เครื่องมือ
หรือเครื่องใช้ที่มิได้ระบุไว้ในลําดับอื่น อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๔) การทําร่ม ไม้ถือขนนก ดอกไม้เทียม ซิป กระดุม
ไม้กวาด แปรง ตะเกียง โป๊ะตะเกียงหรือไฟฟ้า
กล้องยาสูบหรือกล้องบุหรี่ ก้นกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก
(๕) การทําป้าย ตรา เครื่องหมาย ป้ายติดของ
หรือเครื่องโฆษณาสินค้า ตราโลหะหรือยาง
แม่พิมพ์ลายฉลุ (Stencils)
โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าสําหรับ
ใช้ในบ้านหรือใช้ประจําตัว
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ที่ดินประเภท
ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ชนบทและ
เกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

อุตสาหกรรม
เฉพาะกิจ
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
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๙๕ โรงงานประกอบกิจการที่เกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อน
ด้วยเครื่องยนต์ รถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ
หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว
(๒) การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ
หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว
(๔) การล้างหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
๙๖ โรงงานซ่อมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับ
ที่ทําด้วยเพชร พลอย ทองคํา ทองขาว เงิน นาก
หรืออัญมณี
๙๘ โรงงานซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด อัด หรือย้อมผ้า
เครื่องนุ่งห่ม พรม หรือขนสัตว์
๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแต่งหรือ
เปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบ
ของผลิตภัณฑ์โดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๓) การลงรักหรือการประดับตบแต่งด้วยแก้ว กระจก
มุก ทอง หรืออัญมณี
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พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่ดินประเภท
ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่
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๑๐๑ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste
Treatment Plant)
หมายเหตุ

ลําดับที่
ได้
โรงงานจําพวกที่

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ลําดับที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
จําพวกโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

ชนบทและ
เกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้

อุตสาหกรรม
เฉพาะกิจ
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้

รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิ ตามที่ไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ
พ.ศ. ๒๕๖๑
การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภท
ทายกฎกระทรวง ตามที่กําหนดไวในขอ ๕ คือ
๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๒๔ ที่กําหนดไวเปนสีเหลือง ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย มีรายการดังตอไปนี้
๑.๑ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๑ ฟากใต
ดานตะวันออก จดแมน้ําปาสัก ฝงตะวันตก ฝงเหนือ และฝงใต
ดานใต
จดแมน้ําปาสัก ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดวัดอรุณญาศรี ถนนสาย ก ๒ ฟากตะวันออก สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพชรบูรณ เขต ๒ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลวัดปา และทาง
หลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๓ ฟากตะวันออก
๑.๒ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๑ ฟากใต
ดานตะวันออก จดถนนชลประทาน ฟากตะวันตก และถนนสาย ก ๓ ฟากเหนือ
และฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๑๐ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดแมน้ําปาสัก ฝงตะวันออก ฝงเหนือ และฝงใต วัดศรีสมพร
และโรงเรียนวัดศรีสมพร
ทั้ง นี้ ยกเวน บริเวณหมายเลข ๙.๔ ที่ กําหนดไว เปน สีเขียวมะกอก และบริเวณ
หมายเลข ๑๐.๗ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน
๑.๓ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๓ ฟากใต
ดานตะวันออก จดถนนสาย ก ๒ ฟากใตและฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ข ๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนวจี ฟากตะวั น ออก โรงเรี ย นเทศบาลบ า นสั ก งอย
และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองหลมสัก
๑.๔ ดานเหนือ
จดถนนสาย ค ฟากใต และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๓
ฟากใต
ดานตะวันออก จดถนนวจี ฟากตะวันตก
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ๑ ฟากตะวั น ออก และทางหลวงแผ น ดิ น
หมายเลข ๒๐๑๑ ฟากตะวันออก

๒
๑.๕ ดานเหนือ
จดแมน้ําปาสัก ฝงตะวันตกและฝงใต
ดานตะวันออก จดแมน้ําปาสัก ฝงตะวันตก ฝงเหนือ และฝงใต
ดานใต
จดวัดสามัคคีวัฒนา
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๒ ฟากตะวันออก
๑.๖ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๓ ฟากใต
ดานตะวันออก จดถนนชลประทาน ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ก ๔ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๓ ฟากตะวันออก
๑.๗ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๑๑ ฟากใต
ดานตะวันออก จดถนนคชเสนีย ฟากตะวันตก และถนนสาย ข ๒ ฟากเหนือ
และฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ข ๓ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ค ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑๐.๘ และหมายเลข ๑๐.๑๐ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน
๑.๘ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๑ ฟากใต
ดานตะวันออก จดถนนวจี ฟากตะวันตก
ดานใต
จดซอยชีพสมบูรณ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนคชเสนีย ฟากตะวันออก
๑.๙ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๑ ฟากใต
ดานตะวันออก จดถนนสาย ก ๒ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดซอยนิคม ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนวจี ฟากตะวันออก
๑.๑๐ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๓ ฟากใต
ดานตะวันออก จดถนนสาย ข ๒ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ข ๔ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ค ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๙.๗ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก
๑.๑๑ ดานเหนือ
จดแมน้ําปาสัก ฝงใต
ดานตะวันออก จดแมน้ําปาสัก ฝงตะวันตก
ดานใต
จดแมน้ําปาสัก ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ก ๒
๑.๑๒ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๔ ฟากใต
ดานตะวันออก จดถนนชลประทาน ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๑๐ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๓ ฟากตะวันออก วัดศรีสะอาด โรงเรียนอนุบาลหลมสัก
(ชุมชนบานศรีสะอาด) และวัดลัฏฐิวนาราม

๓
๑.๑๓ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๔ ฟากใต
ดานตะวันออก จดถนนสาย ข ๒ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสน ขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับ ศูน ยกลางถนนสามัคคีชัย
ห ว ยน้ํ า พุ ง นอก ฝ ง เหนื อ ฝ ง ตะวั น ตก ฝ ง ใต และฝ ง ตะวั น ออก ถนนสามั ค คี ชั ย ฟากเหนื อ
และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๐๘ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ค ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๙.๑๑ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก และบริเวณ
หมายเลข ๑๐.๑๙ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน
๑.๑๔ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๑๐ ฟากใต
ดานตะวันออก จดถนนสาย ก ๓ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสุริยะวงษา ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดแมน้ําปาสัก ฝง ตะวัน ออก และฝง เหนือ และสวนสุขภาพ
เทศบาลเมืองหลมสัก ลานดงตาล
๑.๑๕ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๑๐ ฟากใต
ดานตะวันออก จดถนนชลประทาน ฟากตะวันตก และวัดทุงจันทรสมุทร
ดานใต
จดถนนสาย ก ๖ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๓ ฟากตะวันออก
๑.๑๖ ดานเหนือ
จดถนนสุริยะวงษา ฟากใต และสํานักงานเทศบาลเมืองหลมสัก
(หลังเกา)
ดานตะวันออก จดถนนสาย ก ๓ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ และแมน้ําปาสัก ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดแมน้ําปาสัก ฝงตะวันออกและฝงเหนือ
๑.๑๗ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๐๘ ฟากใต และคริสตจักร
หลมสัก
ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ ฟากตะวันตก เสนตั้งฉากกับ
ทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๒๑ ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผน ดินหมายเลข ๒๐๐๘
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑
เปนระยะ ๒๕๐ เมตร เสนขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑
และเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยูหางจากกึ่งกลางสะพานขาม
หว ยน้ํ าก อใหญ ไ ปทางทิศ ตะวั น ออกเฉี ยงเหนื อตามแนวทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๒๑ เปน ระยะ
๑,๕๐๐ เมตร
ดานใต
จดถนนสาย ค ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ค ฟากตะวันออก

๔
๑.๑๘ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสามัคคีชัย
ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ข ๕
ดานใต
จดถนนสาย ข ๘ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ๘ ฟากตะวันออก
๑.๑๙ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก จดแมน้ําปาสัก ฝงตะวันตก ฝงใต และฝงเหนือ
ดานใต
จดถนนสาย ก ๙ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๘ ฟากตะวั น ออก วั ด หงส ท องพั ฒ นาราม
วัดทุงวารีลาภอุดม และพื้นที่สาธารณะ
๑.๒๐ ดานเหนือ
จดวัดโพธิ์ศรีสองคร
ดานตะวันออก จดถนนสาย ก ๓ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ก ๙ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดแมน้ําปาสัก ฝงตะวันออก ฝงใต และฝงเหนือ
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑๐.๒๒ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน
๑.๒๑ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๘ ฟากใต
ดานตะวันออก จดถนนสาย ก ๘ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเส น ตั้ ง ฉากกั บ ถนนสาย ก ๘ ฟากตะวั น ตก ที่ จุ ด ซึ่ ง
ถนนสาย ก ๙ บรรจบกับถนนสาย ก ๘ เสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ก ๘
เสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ข ๘ เสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลาง
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ และเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ ฟากตะวันออก
ที่จุดซึ่งถนนสาย ค บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ ฟากตะวันออก
๑.๒๒ ดานเหนือ
จดโรงเรียนผาเมืองวิทยาคม ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
และเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑
ดานตะวันออก จดเสน ตั้ง ฉากกับ ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๒๑ ฟากเหนื อ
ที่จุดซึ่งอยูหางจากกึ่งกลางสะพานขามหวยน้ํากอใหญไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๑ เปนระยะ ๔๐๐ เมตร
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ ฟากเหนือ หวยน้ํากอใหญ
ฝงตะวันออก วัด อินทรเตชะสวางวราราม ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ เสนขนานระยะ
๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ เสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลาง
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ ฟากเหนือ ที่จุดซึ่ง
อยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ เปนระยะ ๓๐๐ เมตร และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒
ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก

๕
๑.๒๓ ดานเหนือ
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ ฟากใต ที่จุด
ซึ่งอยูหางจากกึ่งกลางสะพานขามหวยน้ํากอใหญไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๑ เปนระยะ ๔๐๐ เมตร
ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๑
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดสถานีขนสงผูโดยสารอําเภอหลมสัก เสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร
กั บ ศู น ย ก ลางทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๒๑ ถนนสาธารณะไม ป รากฏชื่ อ ฟากตะวั น ตก
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองไขว สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ตําบลหนองไขว หวยน้ํากอใหญ ฝงเหนือ และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ ฟากใต
๑.๒๔ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ ฟากใต
ดานตะวันออก จดเส น ตั้ ง ฉากกั บ ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๒ ฟากใต
ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ เปนระยะ ๖๐๐ เมตร
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๒
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ ฟากตะวันออก
๒. ที่ดิน ในบริเวณหมายเลข ๒.๑ ถึง หมายเลข ๒.๑๗ ที่กําหนดไวเปน สีสม ใหเปน ที่ดิ น
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง มีรายการดังตอไปนี้
๒.๑ ดานเหนือ
จดซอยชีพสมบูรณ ฟากใต
ดานตะวันออก จดถนนวจี ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเส น ตั้ ง ฉากกั บ ถนนคชเสนี ย ฟากตะวั น ออก ที่ จุ ด ซึ่ ง
อยู ห า งจากซอยวจี ๑๘ (ซอยนฤพั ฒ น ) บรรจบกั บ ถนนคชเสนี ย ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ
ตามแนวถนนคชเสนีย เปนระยะ ๔๐๐ เมตร
ดานตะวันตก
จดถนนคชเสนีย ฟากตะวันออก
๒.๒ ดานเหนือ
จดซอยนิคม ฟากใต
ดานตะวันออก จดโรงเรียนหลมสักวิทยาคม
ดานใต
จดโรงเรียนหลมสักวิทยาคม
ดานตะวันตก
จดถนนวจี ฟากตะวันออก
๒.๓ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๒ ฟากใต
ดานตะวันออก จดถนนคชเสนีย ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ข ๓ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ๒ ฟากตะวันออก

๖
๒.๔ ดานเหนือ
จดวัดสามัคคีวัฒนา
ดานตะวันออก จดแมน้ําปาสัก ฝงตะวันตก และเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร
กับศูนยกลางถนนสาย ก ๒
ดานใต
จดวัดศรีบุญเรือง
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๒ ฟากตะวันออก
๒.๕ ดานเหนือ
จดถนนเทศบาล ๑ ฟากใต
ดานตะวันออก จดถนนสาย ก ๒ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ก ๕ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนวจี ฟากตะวันออก
๒.๖ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๕ ฟากใต
ดานตะวันออก จดถนนสาย ก ๒ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดซอยมิตรสามัคคี ฟากเหนือ และเสนตรงที่ตอจากซอยมิตรสามัคคี
ไปทางทิศตะวันตกจนบรรจบกับถนนวจี ฟากตะวันออก
ดานตะวันตก
จดถนนวจี ฟากตะวันออก
๒.๗ ดานเหนือ
จดวัดศรีบุญเรือง
ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ก ๒
และแมน้ําปาสัก ฝงเหนือ ฝงตะวันตก และฝงใต
ดานใต
จดซอยกําแหง ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๒ ฟากตะวันออก
๒.๘ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๓ ฟากใต
ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนคชเสนีย
ดานใต
จดถนนสาย ข ๔ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ๒ ฟากตะวันออก
๒.๙ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๔ ฟากใต
ดานตะวันออก จดเส น ขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กั บ ศู น ย ก ลางถนนคชเสนี ย
ฟากตะวันออก
ดานใต
จดเสน ขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับ ศูน ยกลางถนนสามัคคีชัย
และโรงพยาบาลหลมสัก
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ๒ ฟากตะวันออก
๒.๑๐ ดานเหนือ
จดซอยกําแหง ฟากใต
ดานตะวันออก จดแมน้ําปาสัก ฝงตะวันตกและฝงใต
ดานใต
จดถนนสุริยะวงษา ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนพิทักษ ฟากตะวันออก
๒.๑๑ ดานเหนือ
จดถนนสุริยะวงษา ฟากใต
ดานตะวันออก จดแมน้ําปาสัก ฝงตะวันตกและฝงใต
ดานใต
จดถนนสาย ก ๗ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนพิทักษ ฟากตะวันออก

๗

เมืองหลมสัก

๒.๑๒ ดานเหนือ
ดานตะวันออก
ดานใต
ดานตะวันตก
๒.๑๓ ดานเหนือ
ดานตะวันออก
ดานใต
ดานตะวันตก

จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสามัคคีชัย
จดถนนสาย ข ๕ ฟากตะวันตก
จดถนนสาย ข ๘ ฟากเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ข ๕
จดถนนวจี ฟากใต
จดถนนสาย ก ๗ ฟากตะวันตก
จดถนนสาย ก ๗ ฟากเหนือ
จดซอยวจี ๔ ฟากตะวันออก และสถานีดับเพลิง ๒ เทศบาล

๒.๑๔ ดานเหนือ
จดซอยวจี ๘ ฟากใต และถนนวจี ฟากใต
ดานตะวันออก จดซอยวจี ๔ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ข ๘ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ๗ ฟากตะวันออก
๒.๑๕ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๖ ฟากใต
ดานตะวันออก จดถนนสาย ข ๗ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ข ๘ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ๕ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๘.๔ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน และบริเวณหมายเลข ๑๑.๑๔
ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน
๒.๑๖ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต และวัดอินทรเตชะสวางวราราม
ดานตะวันออก จดหวยน้ํากอใหญ ฝงตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
๒.๑๗ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ ฟากใต
ดานตะวันออก จดหวยน้ํากอใหญ ฝงตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๑
ดานตะวันตก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึงหมายเลข ๓.๑๘ ที่กําหนดไวเปนสีแดง ใหเปนที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก มีรายการดังตอไปนี้
๓.๑ ดานเหนือ
จดเสนตรงที่ลากจากถนนวจี ไปทางทิศตะวันออก จนบรรจบกับ
ซอยไพรสณฑรุงเรือง ฟากตะวันตก และซอยมิตรสามัคคี ฟากใต
ดานตะวันออก จดถนนสาย ก ๒ ฟากตะวั น ตก วั ด ไพรสณฑ ศั ก ดาราม
พระอารามหลวง เรือนจําอําเภอหลมสัก แดนหญิง และถนนพิทักษ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดซอยวจี ๑๓ (ซอยปฏิภาค) ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนวจี ฟากตะวันออก และชุมสายโทรศัพทหลมสัก

๘
๓.๒ ดานเหนือ
จดเส น ตั้ ง ฉากกั บ ถนนคชเสนี ย ฟากตะวั น ออก ที่ จุ ด ซึ่ ง
อยูหางจากซอยวจี ๑๘ (ซอยนฤพัฒน) บรรจบกับถนนคชเสนีย ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เปนระยะ
๔๐๐ เมตร
ดานตะวันออก จดถนนวจี ฟากตะวันตก
ดานใต
จดซอยวจี ๑๘ (ซอยนฤพัฒน) ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนคชเสนีย ฟากตะวันออก
๓.๓ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๓ ฟากใต
ดานตะวันออก จดถนนคชเสนีย ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ข ๔ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนคชเสนีย
๓.๔ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๔ ฟากใต
ดานตะวันออก จดถนนคชเสนีย ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสามัคคีชัย ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดโรงพยาบาลหลม สัก สํานักงานสาธารณสุข อําเภอหลม สัก
เส น ขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กั บ ศู น ย ก ลางถนนสามั ค คี ชั ย และเส น ขนานระยะ ๑๕๐ เมตร
กับศูนยกลางถนนคชเสนีย
๓.๕ ดานเหนือ
จดซอยวจี ๑๘ (ซอยนฤพัฒน) ฟากใต
ดานตะวันออก จดถนนวจี ฟากตะวันตก
ดานใต
จดศาลจั ง หวั ด หล ม สั ก สํ า นั ก งานที่ ดิ น จั ง หวั ด เพชรบู ร ณ
สาขาหลมสัก ที่วาการอําเภอหลมสัก สํานักงานทะเบียนอําเภอหลม สัก สํานักงานเครือขายกองทุน
หมูบานและชุมชนเมือง อําเภอหลมสัก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ เขต ๒ สํานักงาน
ศูนยประสานงานวัฒนธรรมอําเภอหลมสัก สํานักงานอัยการจังหวัดเพชรบูรณ สถานีตํารวจภูธรหลมสัก
และศูนยปฏิบัติการสายตรวจ
ดานตะวันตก
จดถนนคชเสนีย ฟากตะวันออก
๓.๖ ดานเหนือ
จดซอยวจี ๑๓ (ซอยปฏิภาค) ฟากใต
ดานตะวันออก จดถนนพิทักษ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนรณกิจ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนวจี ฟากตะวันออก
๓.๗ ดานเหนือ
จดซอยวจี ๑๔ (ซอยสุริยะศักดิ์) ฟากใต
ดานตะวันออก จดถนนวจี ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนรณกิจ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนคชเสนีย ฟากตะวันออก
๓.๘ ดานเหนือ
จดห ว ยน้ํ า พุ ง นอก ฝ ง ใต และเส น ขนานระยะ ๑๕๐ เมตร
กับศูนยกลางถนนสามัคคีชัย

๙
ดานตะวันออก
ดานใต
ดานตะวันตก
๓.๙ ดานเหนือ
ดานตะวันออก
ดานใต
ดานตะวันตก
๓.๑๐ ดานเหนือ
ดานตะวันออก
ดานใต
ดานตะวันตก
๓.๑๑ ดานเหนือ
ดานตะวันออก
ดานใต
ดานตะวันตก
๓.๑๒ ดานเหนือ
ดานตะวันออก
ดานใต
ดานตะวันตก
๓.๑๓ ดานเหนือ
ดานตะวันออก
ดานใต
ดานตะวันตก
๓.๑๔ ดานเหนือ
ดานตะวันออก
ดานใต
ดานตะวันตก
๓.๑๕ ดานเหนือ
ดานตะวันออก
ดานใต
ดานตะวันตก
จังหวัดเพชรบูรณ สาขาหลมสัก
๓.๑๖ ดานเหนือ
ดานตะวันออก
จังหวัดเพชรบูรณ สาขาหลมสัก

จดโรงพยาบาลหลมสัก และสํานักงานสาธารณสุขอําเภอหลมสัก
จดถนนสามัคคีชัย ฟากเหนือ
จดหวยน้ําพุงนอก ฝงตะวันออก
จดถนนรณกิจ ฟากใต
จดถนนพิทักษ ฟากตะวันตก
จดซอยวจี ๓ (ซอยพระพุทธบาท) ฟากเหนือ
จดถนนวจี ฟากตะวันออก
จดถนนรณกิจ ฟากใต
จดถนนวจี ฟากตะวันตก
จดถนนเทศบาล ๓ ฟากเหนือ
จดซอยพินิจ ฟากตะวันออก
จดถนนสามัคคีชัย ฟากใต
จดซอยพินิจ ฟากตะวันตก
จดถนนสาย ข ๖ ฟากเหนือ
จดถนนสาย ข ๕ ฟากตะวันออก
จดถนนสามัคคีชัย ฟากใต
จดถนนสาย ข ๕ ฟากตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสามัคคีชัย
จดถนนสาย ข ๘ ฟากตะวันออก
จดซอยวจี ๓ (ซอยพระพุทธบาท) ฟากใต
จดวัดศรีมงคล
จดวัดศรีมงคล และโรงเรียนเทศบาลบานศรีมงคล
จดโรงเรียนเทศบาลบานศรีมงคล
จดถนนเทศบาล ๓ ฟากใต
จดถนนวจี ฟากตะวันตก
จดซอยวจี ๘ ฟากเหนือ
จดซอยพินิจ ฟากตะวันออก
จดวัดศรีมงคล
จดถนนพิทักษ ฟากตะวันตก
จดถนนวจี ฟากเหนือ
จดสถานีอุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยาหลมสัก และสํานักงานบังคับคดี
จดโรงเรียนเทศบาลบานศรีมงคล
จดสถานีอุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยาหลมสัก และสํานักงานบังคับคดี

๑๐
ดานใต
จดถนนวจี ฟากเหนือ และสํานักงานเทศบาลเมืองหลมสัก
ดานตะวันตก
จดถนนวจี ฟากตะวันออก
๓.๑๗ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๒ และเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑
ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก และเสนขนานระยะ
๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
ดานใต
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๒๑ ฟากเหนื อ สถานี
วิทยุกระจายเสียงอดิศร ๑๕๕๗ และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสน ตั้ง ฉากกับ ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๒ ฟากเหนื อ
ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับ ทางหลวงแผน ดินหมายเลข ๑๒ ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ เปนระยะ ๓๐๐ เมตร
๓.๑๘ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ ฟากใต
ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๑ โรงพยาบาลส ง เสริ ม สุ ข ภาพตํ า บลหนองไขว และสํ า นั ก งานส ง เสริ ม การศึ ก ษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตําบลหนองไขว
ดานตะวันตก
จดสถานีขนสงผูโดยสารอําเภอหลมสัก
๔. ที่ดิน ในบริเวณหมายเลข ๔ ที่กํ าหนดไวเ ปน สี มว ง ใหเป น ที่ดิ น ประเภทอุต สาหกรรม
และคลังสินคา คือ
ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ ฟากใต
ดานตะวันออก จดเส น ตั้ ง ฉากกั บ ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๒ ฟากใต
ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๘๑ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ เปนระยะ ๙๐๐ เมตร
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิ น
หมายเลข ๑๒
ดานตะวันตก
จดเส น ตั้ ง ฉากกั บ ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๒ ฟากใต
ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๘๑ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ เปนระยะ ๒,๑๐๐ เมตร
๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕ ที่กําหนดไวเปนสีมวงออน ใหเปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
เฉพาะกิจ คือ
ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๑
ดานตะวันออก จดเสน ตั้ง ฉากกับ ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๒๑ ฟากเหนื อ
ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๐๘ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ เปนระยะ ๒๕๐ เมตร
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ ฟากตะวันตก

๑๑
ดานตะวันตก
จดเสน ตั้ง ฉากกับ ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๒๑ ฟากเหนื อ
ที่จุดซึ่งอยูหางจากกึ่งกลางสะพานขามหวยน้ํากอใหญไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๑ เปนระยะ ๑,๕๐๐ เมตร
๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๖.๑ ถึงหมายเลข ๖.๑๔ ที่กําหนดไวเปนสีเขียว ใหเปนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม มีรายการดังตอไปนี้
๖.๑ ดานเหนือ
จดเขตผัง เมือ งรวมดา นเหนื อ ซึ่ง เปน เสน ตั้ ง ฉากกั บ เขตทหาร
ดานตะวันตก ที่จุดซึ่งอยูหางจากแนวเขตอุทยานพอขุนผาเมือง (หนองแค) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
และทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวเขตทหาร เปนระยะ ๖๐๐ เมตร
ดานตะวันออก จดเขตทหาร อุทยานพอขุนผาเมือง (หนองแค) การประปาหลมสัก
การประปาส ว นภู มิ ภ าค ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๒๐๓ ฟากตะวั น ตก และถนนสาย ค
ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๑๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเขตผัง เมือ งรวมด านตะวั น ตก ซึ่งเปน เสน ตรงที่ลากจากจุ ด
ซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๑๑ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๓ ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๑๑ เปนระยะ ๑,๘๐๐ เมตร ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับเสนตั้งฉากกับเขตทหาร ที่จุดซึ่งอุทยานพอขุนผาเมือง (หนองแค)
บรรจบกับ เขตทหาร ไปทางทิ ศตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ และทิศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนือ ตามแนวเขตทหาร
เปนระยะ ๖๐๐ เมตร
๖.๒ ดานเหนือ
จดถนน อบต. สักหลง พช. ๕๐๐๘ ฟากใตและฟากตะวันตก
และแนวเขตผั ง เมื อ งรวมด า นเหนื อ ซึ่ ง เป น เส น ตรงที่ ล ากจากถนน อบต. สั ก หลง พช. ๕๐๐๘
ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งถนน อบต. สักหลง พช. ๕๐๐๘ บรรจบกับวัดไตรภูมิ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
จนบรรจบกั บ ถนนชลประทาน ฟากตะวั น ตก ที่ จุ ด ซึ่ ง อยู ห า งจากถนนสาย ก ๑ บรรจบกั บ
ถนนชลประทาน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนชลประทาน เปนระยะ ๑,๒๕๐ เมตร
ดานตะวันออก จดถนนชลประทาน ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ก ๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๓ ฟากตะวันออก เขตทหาร
ปาชาหนองแซง และที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลสักหลง
ทั้ง นี้ ยกเวน บริเวณหมายเลข ๙.๑ ที่ กําหนดไว เปน สีเขียวมะกอก และบริเวณ
หมายเลข ๑๐.๓ และหมายเลข ๑๐.๔ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน
๖.๓ ดานเหนือ
จดเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปนเสนตรง ระยะ ๓๐๐ เมตร
ที่ลากจากเสนตรงที่ลากจากถนน อบต. สักหลง พช. ๕๐๐๘ ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งถนน อบต. สักหลง
พช. ๕๐๐๘ บรรจบกั บ วั ด ไตรภู มิ ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต จ นบรรจบกั บ ถนนชลประทาน
ฟากตะวั น ออก ที่ จุ ด ซึ่ ง อยู ห า งจากถนนสาย ก ๑ บรรจบกั บ ถนนชลประทาน ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนชลประทาน เปนระยะ ๑,๒๕๐ เมตร

๑๒
ดานตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร
กับศูนยกลางถนนชลประทาน และเสน ตรงที่ลากต อจากเสน ขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับ ศูน ยกลาง
ถนนชลประทาน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตจนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๑๐ ฟากเหนือ
ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนชลประทานบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๑๐ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๑๐ เปนระยะ ๑,๐๐๐ เมตร
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๑๐ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดคลองสงน้ําชลประทาน ฝงตะวันออก
๖.๔ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๑๑ ฟากใต
ดานตะวันออก จดถนนสาย ค ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๐๘ ฟากเหนือ และสุสานหลมสัก
ดานตะวันตก
จดเขตผั ง เมื อ งรวมด า นตะวั น ตก ซึ่ ง เป น เส น ตรงที่ ล าก
จากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๐๘ ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๐๘
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ ไปทางทิศตะวัน ตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผน ดิน
หมายเลข ๒๐๐๘ เปนระยะ ๒,๕๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๐๑๑ ฟากใต ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนคชเสนียบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๑๑
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๑๑ เปนระยะ ๑,๘๐๐ เมตร
๖.๕ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๑๐ ฟากใต
ดานตะวันออก จดเขตผั ง เมื อ งรวมด า นตะวั น ออก ซึ่ ง เป น เส น ตรงที่ ล าก
จากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๑๐ ฟากใต ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนชลประทานบรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๐๑๐ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๑๐ เปนระยะ
๑,๐๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ ฟากเหนือ
ที่ จุ ด ซึ่ ง อยู ห า งจากถนนชลประทานบรรจบกั บ ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๒ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ เปนระยะ ๓๐๐ เมตร
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๘๑ ฟากตะวันออก ฟากใต
และฟากเหนือ วัดปากหวยขอนแกน โรงเรียนบานปากหวยขอนแกน ถนนสาย ก ๓ ฟากตะวันออก
และฟากเหนือ โรงเรียนบานทากกแก สํานักงานเทศบาลตําบลตาลเดีย่ ว ถนนสาย ก ๖ ฟากตะวันออก
คลองสงน้ําชลประทาน ฝงเหนือและฝงตะวันออก และโรงฆาสัตวเทศบาลเมืองหลมสัก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑๑.๒๒ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน
๖.๖ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๐๘ ฟากใต โรงเรียนวัดสวางอารมณ
และวัดสวางอารมณ
ดานตะวันออก จดถนนสาย ค ฟากตะวันตกและฟากใต และทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๑ ฟากตะวันตก

๑๓
ดานใต
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ ฟากตะวันตก
ที่จุดซึ่งอยูหางจากกึ่งกลางสะพานขามหวยน้ํากอใหญไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๑ เปนระยะ ๗๕๐ เมตร เสนขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ เสนตั้งฉากกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อไปทางทิศใตตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ เปนระยะ ๓๒๐ เมตร
เสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ เสนตั้งฉากกับถนนสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ ที่จุดซึ่ง อยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับหวยน้ํากอใหญ ฝงตะวันออก
ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อเปนระยะ ๘๐ เมตร และเสนขนานระยะ ๖๐๐ เมตร
กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
ดานตะวันตก
จดเขตผั ง เมื อ งรวมด า นตะวั น ตก ซึ่ ง เป น เส น ตรงที่ ล ากจาก
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ บรรจบกับ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒
เปนระยะ ๖๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๐๘
ฟากใต ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๐๘ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๐๘ เปนระยะ ๒,๕๐๐ เมตร
๖.๗ ดานเหนือ
จดเสน ขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับ ศูน ยกลางถนนสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ เสนตั้งฉากกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะ ไมปรากฏชื่อ
บรรจบกับ ห ว ยน้ําก อใหญ ฝ ง ตะวัน ออก ไปทางทิศ ตะวัน ออกตามแนวถนนสาธารณะไมป รากฏชื่ อ
เปนระยะ ๘๐ เมตร เสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ เสนตั้งฉากกับ
ถนนสาธารณะไมป รากฏชื่อ ที่จุดซึ่ง อยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับถนนสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อไปทางทิศใตตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ เปนระยะ ๓๒๐ เมตร และเสนขนาน
ระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ ฟากตะวันตก
ที่จุดซึ่งอยูหางจากกึ่งกลางสะพานขามหวยน้ํากอใหญไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๑ เปนระยะ ๔๐๐ เมตร เสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๑ และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือและฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเขตผั ง เมื อ งรวมด า นตะวั น ตก ซึ่ ง เป น เส น ตรงที่ ล ากจาก
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒
เปนระยะ ๖๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๐๘
ฟากใต ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๐๘ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๐๘ เปนระยะ ๒,๕๐๐ เมตร

๑๔
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๙.๑๓ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก และบริเวณ
หมายเลข ๑๐.๒๓ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน
๖.๘ ดานเหนือ
จดเส น ตั้ ง ฉากกั บ ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๒๑ ฟากใต
ที่จุด ซึ่ง ถนนสาย ค บรรจบกับทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๒๑ และเสน ขนานระยะ ๓๐๐ เมตร
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑
ดานตะวันออก จดหวยน้ําพุง ฝงใต ฝงตะวันตก ฝงเหนือ และฝงตะวันออก
ดานใต
จดเสน ขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับ ศูน ยกลางถนนสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ สถานีไฟฟาแรงสูงหลมสัก การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย และเสนตัง้ ฉากกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๑ ฟากใต ที่ จุ ด ซึ่ ง อยู ห า งจากกึ่ ง กลางสะพานข า มห ว ยน้ํ า ก อ ใหญ ไ ปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ เปนระยะ ๗๕๐ เมตร
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ ฟากใต
๖.๙ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๑ และเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ข ๘
ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ก ๘
เส น ตั้ ง ฉากกั บ ถนนสาย ก ๘ ฟากตะวั น ตก ที่ จุด ซึ่ ง ถนนสาย ก ๙ บรรจบกั บ ถนนสาย ก ๘
และถนนสาย ก ๘ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดหวยน้ําพุง ฝงตะวันออก ฝงเหนือ ฝงใต และฝงตะวันตก
ดานตะวันตก
จดหวยน้ําพุง ฝงตะวันออก ฝงใต ฝงเหนือ และฝงตะวันตก
และวัดสามัคคีผดุงราษฎร
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑๐.๓๑ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน
๖.๑๐ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๙ ฟากใต
ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๘๑ ฟากตะวันตก ฟากใต
และฟากเหนือ
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๘ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๙.๑๖ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก และบริเวณ
หมายเลข ๑๐.๒๘ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน
๖.๑๑ ดานเหนือ
จดเสน ขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับ ศูน ยกลางถนนสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ และเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับริมฝงหวยน้ํากอใหญ
ดานตะวันออก จดหวยน้ําพุง ฝงตะวันตก ฝงเหนือ ฝงใต และฝงตะวันออก
และถนนสาย ก ๘ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๑ และเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยูหางจาก

๑๕
กึ่งกลางสะพานขามหวยน้ํากอใหญไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑
เปนระยะ ๔๐๐ เมตร
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๙.๑๕ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก และบริเวณ
หมายเลข ๑๐.๒๙ และหมายเลข ๑๐.๓๐ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน
๖.๑๒ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ ฟากใต และฟากตะวันตก
ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๑ ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๒ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ เปนระยะ ๒,๐๐๐ เมตร
ดานตะวันตก
จดเขตผั ง เมื อ งรวมด า นตะวั น ตก ซึ่ ง เป น เส น ตรงที่ ล ากจาก
จุด สิ้น สุดที่ระยะ ๑,๐๐๐ เมตร ของเสน ตั้งฉากกับ ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ ฟากตะวัน ตก
ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ จนบรรจบกั บ ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๒ ที่ จุ ด ซึ่ ง อยู ห า งจาก
ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ เปนระยะ ๖๕๐ เมตร
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๙.๑๗ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก
๖.๑๓ ดานเหนือ
จดสวนรุกขชาติเมืองราด หนวยปองกันรักษาปาที่ พช. ๑๘ (น้ําชุน)
สํานักงานบริหารจัดการในพื้นที่ปาอนุรักษ ๑๑ เสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๒ เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ ฟากใต ที่จุดซึ่งถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ ฟากใต หมวดการทาง
น้ําชุนหลมสัก และที่ดินเพื่อประโยชนแกงานทาง กรมทางหลวง หมวดการทางหลมสักที่ ๑ (น้ําชุน)
ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ ฟากใต ที่จุด
ซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๘๑ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ ไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ เปนระยะ ๒,๑๐๐ เมตร เสนขนานระยะ
๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒
ฟากใต ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๘๑ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒
ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ ตามแนวทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๒ เป น ระยะ ๙๐๐ เมตร
และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๓๔๗ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเขตผั ง เมื อ งรวมด า นใต ซึ่ ง เป น เส น ตรงที่ ลากจากจุ ด ซึ่ ง อยู
หางจากกึ่งกลางสะพานขามหวยน้ําชุนไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๓๔๗
เปนระยะ ๑,๑๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑
ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ เปนระยะ ๒,๐๐๐ เมตร

๑๖
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๙.๑๘ และหมายเลข ๙.๑๙ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก
และบริเวณหมายเลข ๑๐.๓๓ และหมายเลข ๑๐.๓๔ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน
๖.๑๔ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ ฟากใต
ดานตะวันออก จดเขตผั ง เมื อ งรวมด า นตะวั น ออก ซึ่ ง เป น เส น ตรงที่ ล ากจาก
ทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๑๒ ที่จุด ซึ่ง อยูหางจากคลองสง น้ําชลประทานตัด กับ ทางหลวงแผน ดิน
หมายเลข ๑๒ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ เปนระยะ ๓๐๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต จนบรรจบเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๒ ที่จุดซึ่งอยูหางจากกึ่งกลางคลองสงน้ําชลประทานไปทางทิศตะวันออก เปนระยะ ๕๐๐ เมตร
ดานใต
จดเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนขนาน ระยะ ๑,๐๐๐ เมตร
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ และเสนตรงที่ลากจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๓๔๗
ฟากตะวั น ออก ที่ จุ ด ซึ่ ง อยู ห า งจากห ว ยน้ํ า ชุ น บรรจบกั บ ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๒๓๔๗
ไปทางทิศใต ทิศตะวันออกเฉียงใต และทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๓๔๗
เป น ระยะ ๑,๑๐๐ เมตร ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต จ นบรรจบกั บ แนวเขตผั ง เมื อ งรวมด า นใต
ซึ่งเปนเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๒๓๔๗ ฟากตะวั น ออก
และเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ ฟากใต ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๘๑
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ ไปทางทิศตะวัน ตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผน ดิน
หมายเลข ๑๒ เปนระยะ ๙๐๐ เมตร
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๙.๒๑ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก และบริเวณ
หมายเลข ๑๑.๒๓ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน
๗. ที่ ดิ น ในบริ เ วณหมายเลข ๗.๑ และหมายเลข ๗.๒ ที่ กํ า หนดไว เ ป น สี ข าวมี ก รอบ
และเสนทแยงสีเขียว ใหเปนที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม มีรายการดังตอไปนี้
๗.๑ ดานเหนือ
จดเสน ขนานระยะ ๖๐๐ เมตร กับ ศูน ยกลางถนนสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ เสนตั้งฉากกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะ
ไมป รากฏชื่ อบรรจบกั บ ห ว ยน้ํ าก อใหญ ฝง ตะวัน ออก ไปทางทิศตะวั น ออกตามแนวถนนสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ เปนระยะ ๘๐ เมตร เสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
เสนตั้งฉากกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
บรรจบกับ ถนนสาธารณะไมป รากฏชื่อ ไปทางทิศใตต ามแนวถนนสาธารณะไมป รากฏชื่อ เปน ระยะ
๓๒๐ เมตร เสนขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ และเสนตั้งฉากกับ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยูหางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ บรรจบกับ

๑๗
หวยน้ํากอใหญ ฝงตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑
เปนระยะ ๗๕๐ เมตร
ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ ฟากเหนือ และการไฟฟา
สวนภูมิภาคอําเภอหลมสัก
ดานใต
จดเสน ตั้ง ฉากกับ ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๒๑ ฟากเหนื อ
ที่จุ ด ซึ่ ง ห างจากทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๒๑ บรรจบกั บ ห ว ยน้ํา กอ ใหญ ฝง ตะวัน ออก ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ เปนระยะ ๔๐๐ เมตร เสนขนานระยะ
๑๐๐ เมตร กั บ ศู น ยก ลางถนนสาธารณะไมป รากฏชื่อ เส น ตั้ ง ฉากกั บ ถนนสาธารณะไมป รากฏชื่ อ
ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อไปทาง
ทิศใตต ามแนวถนนสาธารณะไมป รากฏชื่อ เปน ระยะ ๓๒๐ เมตร เสน ขนานระยะ ๒๐๐ เมตร
กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ เสนตั้งฉากกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ ที่จุด
ซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับหวยน้ํากอใหญ ฝงตะวันออก ไปทางทิศตะวันออก
ตามแนวถนนสาธารณะไม ป รากฏชื่ อ เป น ระยะ ๘๐ เมตร และเส น ขนานระยะ ๓๐๐ เมตร
กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
ดานตะวันตก
จดเขตผั ง เมื อ งรวมด า นตะวั น ตก ซึ่ ง เป น เส น ตรงที่ ล ากจาก
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๒ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ เปนระยะ ๖๕๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๐๘ ที่จุดซึ่งอยูหางจาก
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๐๘ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๐๘ เปนระยะ ๒,๕๐๐ เมตร
๗.๒ ดานเหนือ
จดเส น ตั้ ง ฉากกั บ ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๒๑ ฟากใต
ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ บรรจบกับหวยน้ํากอใหญ ฝงตะวันออก ไปทาง
ทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตามแนวทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๒๑ เป น ระยะ ๗๕๐ เมตร
สถานีไฟฟาแรงสูงหลมสักการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย เสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลาง
ทางสาธารณะไมปรากฏชื่อ และเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมฝงหวยน้ํากอใหญ ฝงเหนือ
ดานตะวันออก จดหวยน้ําพุง ฝงตะวันตก ฝงเหนือ และฝงใต
ดานใต
จดเส น ขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง ห ว ยน้ํ า ก อ ใหญ
เสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ และเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดิ น
หมายเลข ๒๑ ฟากใต ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ บรรจบกับหวยน้ํากอใหญ
ฝงตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ เปนระยะ ๔๐๐ เมตร
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ ฟากใต

๑๘
๘. ที่ ดิ น ในบริ เ วณหมายเลข ๘.๑ ถึ ง หมายเลข ๘.๗ ที่ กํ า หนดไว เ ป น สี เ ขี ย วอ อ น
ใหเปนที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม มีรายการดังตอไปนี้
๘.๑ อุทยานพอขุนผาเมือง (หนองแค)
๘.๒ สนามเปตองเทศบาลเมืองหลมสัก
๘.๓ สํานักงานเทศบาลเมืองหลมสัก
๘.๔ ศูนยเยาวชนเทศบาลเมืองหลมสัก สนามเด็กเลน
๘.๕ ที่ดินกรมทางหลวง น.ส.๓ เลขที่ ๑๕๑/๑๔๗
๘.๖ อนุสาวรียพอขุนผาเมือง
๘.๗ สวนรุกขชาติเมืองราด หนวยปองกันรักษาปาที่ พช. ๑๘ (น้ําชุน) และสํานักงาน
บริหารจัดการในพื้นที่ปาอนุรักษ ๑๑
๙. ที่ดิ น ในบริเ วณหมายเลข ๙.๑ ถึ ง หมายเลข ๙.๒๑ ที่ กํา หนดไวเ ปน สีเ ขีย วมะกอก
ใหเปนที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา มีรายการดังตอไปนี้
๙.๑ โรงเรียนบานสักหลง
๙.๒ โรงเรียนวัดศรีสมพร
๙.๓ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพชรบูรณ เขต ๒
๙.๔ โรงเรียนบานใหมวิทยา
๙.๕ โรงเรียนเทศบาลบานสักงอย และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองหลมสัก
๙.๖ โรงเรียนหลมสักวิทยาคม
๙.๗ โรงเรียนบานบุงยาง
๙.๘ โรงเรียนอนุบาลหลมสัก (ชุมชนบานศรีสะอาด)
๙.๙ โรงเรียนวัดสวางอารมณ
๙.๑๐ โรงเรียนเทศบาลบานศรีมงคล
๙.๑๑ โรงเรียนเทศบาลวัดประชุมคงคาราม
๙.๑๒ โรงเรียนบานทากกแก
๙.๑๓ โรงเรียนบานน้ํากอแกเครือ
๙.๑๔ โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม
๙.๑๕ โรงเรียนบานหนองไขว
๙.๑๖ โรงเรียนบานทาโก
๙.๑๗ โรงเรียนบานน้ําออม
๙.๑๘ โรงเรียนบานโนนทอง
๙.๑๙ โรงเรียนบานวัดหนองปลาซิว
๙.๒๐ โรงเรียนปากหวยขอนแกน
๙.๒๑ โรงเรียนบานปากดุก

๑๙
๑๐. ที่ดิน ในบริเวณหมายเลข ๑๐.๑ ถึงหมายเลข ๑๐.๓๖ ที่ กําหนดไวเปน สีเทาออ น
ใหเปนที่ดินประเภทสถาบันศาสนา มีรายการดังตอไปนี้
๑๐.๑ วัดไตรภูมิ
๑๐.๒ ปาชาหนองแซง
๑๐.๓ วัดศรีสมบูรณ
๑๐.๔ ปาชากกชนวน
๑๐.๕ วัดศรีสมพร
๑๐.๖ วัดอรุณญาศรี
๑๐.๗ วัดจอมมณี
๑๐.๘ วัดเทศาวาส (บุญเกิด)
๑๐.๙ วัดสามัคคีวัฒนา
๑๐.๑๐ วัดบุงยางวราราม
๑๐.๑๑ วัดศรีบุญเรือง
๑๐.๑๒ วัดลัฎฐิวนาราม (ตาลเดี่ยว)
๑๐.๑๓ วัดไพรสณฑศักดาราม พระอารามหลวง
๑๐.๑๔ วัดศรีสะอาด
๑๐.๑๕ สุสานหลมสัก
๑๐.๑๖ วัดทุงจันทรสมุทร
๑๐.๑๗ วัดสวางอารมณ
๑๐.๑๘ วัดศรีมงคล
๑๐.๑๙ วัดประชุมคงคาราม
๑๐.๒๐ คริสตจักรหลมสัก
๑๐.๒๑ วัดโพธิ์ศรีสองคร
๑๐.๒๒ วัดทากกแก
๑๐.๒๓ วัดสวางยางคํา
๑๐.๒๔ พื้นที่สาธารณะ
๑๐.๒๕ วันสามัคคีผดุงราษฎร
๑๐.๒๖ วัดหงสทองพัฒนาราม และวัดทุงวารีลาภอุดม
๑๐.๒๗ วัดอินทรเตชะสวางวราราม
๑๐.๒๘ วัดเทวราชกุญชร
๑๐.๒๙ วัดศรีสําราญ

๒๐
๑๐.๓๐ วัดโพธาราม
๑๐.๓๑ วัดทาแร
๑๐.๓๒ วัดน้ําชุนวารี
๑๐.๓๓ วัดโนนทอง
๑๐.๓๔ วัดหนองปลาซิว
๑๐.๓๕ วัดปากหวยขอนแกน
๑๐.๓๖ วัดศรีจันทราราม
๑๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๑.๑ ถึงหมายเลข ๑๑.๒๓ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน ใหเปน
ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มีรายการดังตอไปนี้
๑๑.๑ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลสักหลง
๑๑.๒ เรือนจําอําเภอหลมสัก แดนชาย
๑๑.๓ การประปาหลมสัก การประปาสวนภูมิภาค
๑๑.๔ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลวัดปา
๑๑.๕ ชุมสายโทรศัพทหลมสัก
๑๑.๖ เรือนจําอําเภอหลมสัก แดนหญิง
๑๑.๗ ศาลจังหวัดหลมสัก สํานักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ สาขาหลมสัก ที่วาการ
อําเภอหลมสัก สํานักงานทะเบียนอําเภอหลม สัก สํานักงานเครือขายกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
อําเภอหลมสัก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ เขต ๒ สํานักงานศูนยประสานงานวัฒนธรรม
อําเภอหลมสัก สํานักงานอัยการจังหวัดเพชรบูรณ สถานีตํารวจภูธรหลมสัก และศูนยปฏิบัติการสายตรวจ
๑๑.๘ โรงพยาบาลหลมสัก และสํานักงานสาธารณสุขอําเภอหลมสัก
๑๑.๙ สวนสุขภาพเทศบาลเมืองหลมสัก ลานดงตาล
๑๑.๑๐ สํานักงานเทศบาลเมืองหลมสัก (หลังเกา)
๑๑.๑๑ โรงฆาสัตวเทศบาลเมืองหลมสัก
๑๑.๑๒ สถานีอุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยาหลมสัก และสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ
สาขาหลมสัก
๑๑.๑๓ สถานีดับเพลิง ๒ เทศบาลเมืองหลมสัก
๑๑.๑๔ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองหลมสัก ศูนยบริการสาธารณสุข
เทศบาลเมืองหลมสัก และสถานีดับเพลิง ๓ เทศบาลเมืองหลมสัก ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑๑.๑๕ สํานักงานเทศบาลตําบลตาลเดี่ยว
๑๑.๑๖ สถานีไฟฟาแรงสูงหลมสัก การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
๑๑.๑๗ การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอหลมสัก

๒๑
๑๑.๑๘ สถานีวิทยุกระจายเสียง เสียงอดิศร ๑๕๕๗
๑๑.๑๙ สถานีขนสงผูโดยสารอําเภอหลมสัก
๑๑.๒๐ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองไขว และสํานักงานสงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตําบลหนองไขว
๑๑.๒๑ ที่ดินเพื่อประโยชนแกงานทาง กรมทางหลวง หมวดการทางหลมสักที่ ๑ (น้ําชุน)
๑๑.๒๒ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลตาลเดี่ยว
๑๑.๒๓ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลปากดุก

รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ
พ.ศ. ๒๕๖๑
ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง แบงออกเปน ๓ ขนาด คือ
๑. ถนนแบบ ก ขนาดเขตทาง ๑๔.๐๐ เมตร จํานวน ๙ สาย ดังนี้
ถนนสาย ก ๑ เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๐๓ ที่บริเวณหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ก ๒) บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๐๓ ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตามแนวทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๒๐๓
ระยะประมาณ ๗๓๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะประมาณ ๑,๑๒๐ เมตร จนบรรจบกับ
ถนนชลประทาน ที่บ ริเวณหางจากถนน อบต. สักหลง พช. ๕๐๐๘ บรรจบกับ ถนนชลประทาน
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนวถนนชลประทาน ระยะประมาณ ๑,๔๑๐ เมตร
ถนนสาย ก ๒ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
และถนนพิทักษ เริ่ม ตน จากทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๒๐๓ ที่บ ริเวณหางจากถนนวจีบ รรจบกั บ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๓ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๓
ระยะประมาณ ๙๑๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตและทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาธารณะ
ไมป รากฏชื่อ และไปทางทิศใต ทิศ ตะวันออกเฉียงใต และทิศตะวันตกเฉียงใตต ามแนวถนนพิทักษ
จนบรรจบกับซอยกําแหง
ถนนสาย ก ๓ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
ถนนผดุงราษฎร และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๘๑ และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม
เริ่มตนจากถนนชลประทาน ที่บริเวณหางจากถนนชลประทานตัดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๑๐
ไปทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนชลประทาน ระยะประมาณ ๑,๗๖๐ เมตร
ไปทางทิศ ตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๑๔๐ เมตร บรรจบกับ ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๑๐
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตและทิศใตตามแนวถนนผดุงราษฎร และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๘๑
ระยะประมาณ ๓,๑๓๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ก ๙
ถนนสาย ก ๔ เปน ถนนโครงการกํ าหนดใหก อสรา งใหม เริ่ม ตน จากถนนสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ก ๓) ที่บริเวณหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ก ๓) บรรจบกับ
ทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๒๐๑๐ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศตะวัน ตกเฉียงใตต ามแนว
ถนนสาธารณะไมป รากฏชื่อ (ถนนสาย ก ๓) ระยะประมาณ ๙๒๐ เมตร ไปทางทิศตะวัน ออก
ระยะประมาณ ๒๔๐ เมตร จนบรรจบกับถนนชลประทาน ที่บริเวณหางจากถนนชลประทานตัดกับ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๑๐ ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนชลประทาน ระยะประมาณ ๙๑๐ เมตร

๒
ถนนสาย ก ๕ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ซอยวจี ๑๙ (ซอยรุงเรือง)
เริ่มตนจากถนนวจี ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับถนนพิทักษ (ถนนสาย ก ๒)
ถนนสาย ก ๖ เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่ม ตน จากถนนผดุงราษฎร
(ถนนสาย ก ๓) ที่บริเวณหางจากถนนผดุงราษฎร (ถนนสาย ก ๓) บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๐๑๐ ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต ต ามแนวถนนผดุ ง ราษฎร (ถนนสาย ก ๓)
ระยะประมาณ ๑,๑๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๑๕๐ เมตร จนบรรจบกับ
ถนนชลประทาน ที่ บ ริ เวณหา งจากถนนชลประทานบรรจบกับ ทางหลวงแผ น ดิน หมายเลข ๒๐๑๐
ไปทางทิศใตและทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนชลประทาน ระยะประมาณ ๙๒๐ เมตร
ถนนสาย ก ๗ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนพิทักษ และถนนโครงการ
กําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากบริเวณถนนวจี บรรจบกับถนนพิทักษ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทางทิศใตตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๕๘๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตก
เฉียงใตและทิศตะวันตก ระยะประมาณ ๗๕๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ที่บริเวณ
หางจากซอยวจี ๔ บรรจบกับถนนวจี ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวซอยวจี ๔ ระยะประมาณ
๖๖๐ เมตร
ถนนสาย ก ๘ เปน ถนนเดิม ไมป รากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง และถนนโครงการ
กําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากถนนสาย ก ๗ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตและทิศตะวันตกเฉียงใต
ตามแนวถนนสาธารณะไม ป รากฏชื่ อ ระยะประมาณ ๓,๕๖๐ เมตร ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต
ระยะประมาณ ๘๙๐ เมตร จนบรรจบทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ ที่บริเวณหางจากทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๒๑๘๑ บรรจบจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ ระยะประมาณ ๘๒๐ เมตร
ถนนสาย ก ๙ เปน ถนนโครงการกํ าหนดใหก อสรา งใหม เริ่ม ตน จากถนนสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ก ๘) ที่บริเวณหางจากซอยวจี ๔ บรรจบกับถนนวจี ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ตามซอยวจี ๔ และถนนสาธารณะไมป รากฏชื่อ (ถนนสาย ก ๘) ระยะประมาณ ๒,๐๐๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันออก ระยะประมาณ ๔๓๐ เมตร จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๘๑
ที่บ ริเวณหางจากถนนผดุง ราษฎร (ถนนสาย ก ๓) บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๑๐
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตและทิศใตตามแนวถนนผดุงราษฎร และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๘๑
(ถนนสาย ก ๓) ระยะประมาณ ๓,๑๓๐ เมตร

๓
๒. ถนนแบบ ข ขนาดเขตทาง ๑๖.๐๐ เมตร จํานวน ๘ สาย ดังนี้
ถนนสาย ข ๑ เป น ถนนเดิ ม กํ า หนดให ข ยายเขตทาง คื อ ถนนราษฎร ส งเคราะห
และซอยจินดา เริ่มตนจากถนนคชเสนียไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนราษฎรสงเคราะห บรรจบกับ
ถนนวจีไปทางทิศตะวันออกตามแนวซอยจินดา จนบรรจบกับถนนพิทักษ (ถนนสาย ก ๒)
ถนนสาย ข ๒ เปนถนนเดิม ไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง และถนนโครงการ
กําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากถนนคชเสนีย ที่บริเวณหางจากถนนคชเสนีย บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๐๑๑ ไปทางทิศใตตามแนวถนนคชเสนีย ระยะประมาณ ๕๖๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
ตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๗๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตระยะประมาณ
๕๔๐ เมตร บรรจบกับซอยบุงยาง (ถนนสาย ข ๓) ที่บริเวณหางจากซอยบุงยาง (ถนนสาย ข ๓)
บรรจบกั บ ถนนคชเสนี ย ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ ตามแนวซอยบุ ง ยาง (ถนนสาย ข ๓)
ระยะประมาณ ๕๐๐ เมตร ไปทางทิศ ตะวัน ตกเฉียงใต ระยะประมาณ ๔๖๐ เมตร บรรจบกับ
ถนนสาย ข ๔ ที่บริเวณหางจากถนนสาย ข ๔ บรรจบกับถนนคชเสนีย ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนสาย ข ๔ ระยะประมาณ ๖๓๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต และทิศตะวันออกเฉียงใต
ระยะประมาณ ๗๔๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสามัคคีชัย ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๐๘
บรรจบกับถนนสามัคคีชัย ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสามัคคีชัย ระยะประมาณ ๕๘๐ เมตร
ถนนสาย ข ๓ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ซอยบุงยาง และถนนโครงการ
กํ า หนดให ก อ สร า งใหม เริ่ ม ต น จากถนนคชเสนี ย ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ ตามแนวถนนเดิ ม
ระยะประมาณ ๑,๑๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๓๕๐ เมตร จนบรรจบกับ
ถนนสาย ค ที่บ ริเวณหางจากถนนสาย ค บรรจบกับ ทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๒๐๑๑ ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนวถนนสาย ค ระยะประมาณ ๑,๒๓๐ เมตร
ถนนสาย ข ๔ เปนถนนเดิม ไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง และถนนโครงการ
กํ า หนดให ก อ สร า งใหม เริ่ ม ต น จากถนนคชเสนี ย ที่ บ ริ เ วณถนนคชเสนี ย บ รรจบกั บ ซอยวจี ๑๘
(ซอยนฤพัฒน) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๕๒๐ เมตร บรรจบกับถนนประชาอุทิศ ๑
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือระยะประมาณ ๑๒๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ข ๒ ที่บริเวณหางจาก
ถนนสาย ข ๒ ตัดกับซอยบุงยาง (ถนนสาย ข ๓) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาย ข ๒
ระยะประมาณ ๔๖๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตก ระยะประมาณ ๑๑๐ เมตร บรรจบกับถนนสาธารณะ
ไมป รากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนสาธารณะไมป รากฏชื่อ ระยะประมาณ ๒๗๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันตก และทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๘๔๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ค
ที่บ ริเวณหางจากถนนสาย ค บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๐๘ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนสาย ค ระยะประมาณ ๙๖๐ เมตร

๔
ถนนสาย ข ๕ เปน ถนนโครงการกํา หนดให กอ สรา งใหม เริ่ม ตน จากถนนสามัค คีชั ย
ที่ บ ริ เ วณห า งจากทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๒๐๐๘ บรรจบกั บ ถนนสามั ค คี ชั ย ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสามัคคีชัย ระยะประมาณ ๘๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ระยะประมาณ ๔๒๐ เมตร บรรจบถนนสาย ข ๖ ที่บ ริเวณหางจากถนนสาย ข ๖ บรรจบกับ
ซอยพินิจ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาย ข ๖ ระยะประมาณ ๔๖๐ เมตร ไปทาง
ทิศตะวัน ตกเฉียงใต ระยะประมาณ ๕๐๐ เมตร จนบรรจบกับ ถนนสาย ข ๘ ที่บ ริเวณหางจาก
ถนนเชิดบุญชาติ (ถนนสาย ข ๘) บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ตามแนวถนนเชิดบุญชาติ (ถนนสาย ข ๘) และถนนสาย ข ๘ ระยะประมาณ ๑,๐๗๐ เมตร
ถนนสาย ข ๖ เปน ถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่ม ตน จากถนนสาย ข ๕
ที่ บ ริ เ วณห า งจากถนนสาย ข ๕ บรรจบกั บ ถนนสามั ค คี ชั ย ไปทางทิ ศ ใต ต ามแนวถนนสาย ข ๕
ระยะประมาณ ๔๒๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๔๖๐ เมตร จนบรรจบกับ
ซอยพิ นิ จ ที่ บ ริ เ วณห า งจากซอยพิ นิ จ บรรจบกั บ ถนนคชเสนี ย ไปทางทิ ศ ใต ต ามแนวซอยพิ นิ จ
ระยะประมาณ ๔๕๐ เมตร
ถนนสาย ข ๗ เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากซอยพินิจ ที่บริเวณ
ซอยวจี ๘ บรรจบกับซอยพินิจ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต และทิศตะวันตกเฉียงใต ระยะประมาณ ๕๖๐
จนบรรจบกับถนนสาย ข ๘ ที่บริเวณหางจากถนนสาย ข ๘ บรรจบกับซอยวจี ๔ ไปทางทิศตะวันตก
ตามแนวถนนสาย ข ๘ ระยะประมาณ ๔๔๐ เมตร
ถนนสาย ข ๘ เป น ถนนเดิ ม ให กํ า หนดให ข ยายเขตทาง คื อ ถนนเชิ ด บุ ญ ชาติ
และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลย ๒๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ตามแนวถนนเชิดบุญชาติ ระยะประมาณ ๔๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะประมาณ
๖๗๐ เมตร บรรจบถนนสาย ข ๕ ที่บริเวณหางจากถนนสาย ข ๕ บรรจบกับถนนสามัคคีชัย ไปทาง
ทิศใตตามแนวถนนสาย ข ๕ ระยะประมาณ ๙๑๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกระยะประมาณ ๔๘๐ เมตร
บรรจบกับถนนสาย ข ๗ ที่บริเวณหางจากถนนสาย ข ๗ บรรจบกับซอยพินิจ ไปทางตะวันออกเฉียงใต
และทิศ ตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาย ข ๗ ระยะประมาณ ๕๖๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออก
ระยะประมาณ ๔๔๐ เมตร จนบรรจบกับ ถนนสาธารณไมป รากฏชื่อ ที่บ ริเวณหางจากซอยวจี ๔
บรรจบถนนวจี ไปทางทิศตะวัน ออกเฉียงใตต ามซอยวจี ๔ และถนนไมปรากฏชื่อ ระยะประมาณ
๖๖๐ เมตร

๕
๓. ถนนแบบ ค ขนาดเขตทาง ๔๐.๐๐ เมตร จํานวน ๑ สาย เปนถนนโครงการกําหนดให
กอสรางใหม เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๓ ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๑๑
บรรจบกับถนนคชเสนีย ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนคชเสนีย ระยะประมาณ ๕๒๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ระยะประมาณ ๓๘๐ เมตร บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๑๑
ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๑๑ บรรจบกับถนนคชเสนียไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๑๑ ระยะประมาณ ๕๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
ระยะประมาณ ๑,๒๓๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ข ๓ ที่บริเวณหางจากซอยบุงยาง (ถนนสาย ข ๓)
บรรจบกับถนนคชเสนียไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวซอยบุงยาง (ถนนสาย ข ๓) และถนนสาย ข ๓
ระยะประมาณ ๑,๔๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตระยะประมาณ ๗๒๐ เมตร บรรจบถนนสาย ข ๔
ที่บริเวณหางจากถนนสาย ข ๔ ตัดกับหวยน้าํ พุง ไปทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนว
ถนนสาย ข ๔ ระยะประมาณ ๗๑๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ระยะประมาณ ๙๖๐ เมตร
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๐๘ ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผน ดินหมายเลข ๒๐๐๘
บรรจบกับ ทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๒๑ ไปทางทิศตะวั น ตกเฉียงเหนือและทิศตะวัน ตกตามแนว
ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๒๐๐๘ ระยะประมาณ ๑,๒๘๐ เมตร ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต
และทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะประมาณ ๑,๗๔๐ เมตร บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑
ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๐๘ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ ระยะประมาณ ๑,๕๐๐ เมตร

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๓๗ ก

หน้า ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่สมควรกําหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
ในท้องที่ตําบลสักหลง ตําบลวัดป่า ตําบลบ้านโสก ตําบลตาลเดี่ยว ตําบลหล่มสัก ตําบลน้ําก้อ ตําบลหนองไขว่
ตําบลบ้านหวาย ตําบลน้ําชุน ตําบลลานบ่า และตําบลปากดุก อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนา และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อม ทั้งนี้
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง และโดยที่มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง
พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่ งแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ก ารผั งเมื อ ง (ฉบั บ ที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ บั ญ ญั ติ ว่ า
การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระทําโดยกฎกระทรวง จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

