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กฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเลย
พ.ศ. ๒๕๖๒
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
และมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ ง แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารผั ง เมื อ ง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
โดยพระราชบัญญั ติการผั งเมือ ง (ฉบั บที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ รั ฐ มนตรีว่ าการกระทรวงมหาดไทย
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ ใ ช้ บั ง คั บ ผั ง เมื อ งรวม ในท้ อ งที่ ต าบลเมื อ ง ต าบลชั ย พฤกษ์ ต าบลกุ ด ป่ อ ง
และตาบลนาอาน อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๒ การวางและจัดทาผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒ นา และการดารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและสภาพแวดล้อม
ในบริ เ วณแนวเขตตามข้ อ ๑ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การพั ฒ นาระบบเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ข้อ ๓ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้ มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้ประโยชน์
ที่ดิน โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับและสอดคล้องกับ
การขยายตัวของชุมชนในอนาคต รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมีสาระสาคัญ ดังต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนเมืองเลยให้เป็นศูนย์กลางการบริหาร การปกครอง การค้า
และการบริการด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเลย
(๒) ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาด้ า นที่ อ ยู่ อ าศั ย และพาณิ ช ยกรรมให้ ส อดคล้ อ งกั บ การขยายตั ว
ของชุมชนในอนาคต
(๓) ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการบริ ก ารด้ า นสั ง คม การสาธารณู ป โภคและสาธารณู ป การ
ให้เพียงพอและได้มาตรฐาน
(๔) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนสถานและทางธรรมชาติ
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หนา้ ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

(๕) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข้อ ๔ การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ภายในเขตผั ง เมื อ งรวม ให้ เ ป็ น ไปตามแผนผั ง ก าหนด
การใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จาแนกประเภท แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง และรายการ
ประกอบแผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จาแนกประเภท
ท้ายกฎกระทรวงนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๓๐ ที่กาหนดไว้เป็นสีเหลือง ให้เป็น
ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒.๑ ถึงหมายเลข ๒.๑๓ ที่กาหนดไว้เป็นสีส้ม ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง
(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึงหมายเลข ๓.๗ ที่กาหนดไว้เป็นสีแดง ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔ ที่กาหนดไว้เป็นสีมว่ งอ่อน ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
เฉพาะกิจ
(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ ถึงหมายเลข ๕.๓๐ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๖.๑ ถึงหมายเลข ๖.๒๒ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน ให้เป็น
ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(๗) ที่ ดิ น ในบริ เ วณหมายเลข ๗.๑ และหมายเลข ๗.๒ ที่ ก าหนดไว้ เ ป็ น สี เ ขี ย วอ่ อ น
มีเส้นทแยงสีขาว ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้
(๘) ที่ดิน ในบริเวณหมายเลข ๘.๑ ถึงหมายเลข ๘.๒๑ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา
(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๙.๑ ถึงหมายเลข ๙.๒๔ ที่กาหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน ให้เป็น
ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา
(๑๐) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๐.๑ ถึงหมายเลข ๑๐.๒๘ ที่กาหนดไว้เป็นสีน้าเงิน ให้เป็น
ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ข้อ ๖ ที่ ดิ น ประเภทที่ อ ยู่ อ าศั ย หนาแน่ น น้ อ ย ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ การอยู่ อ าศั ย
สถาบัน ราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
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ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุ ก จ าพวกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน เว้ น แต่ โ รงงานตามประเภท ชนิ ด
และจาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ามันเชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ ย งม้ า โค กระบื อ สุ ก ร แพะ แกะ ห่ า น เป็ ด ไก่ งู จระเข้ หรื อ สั ต ว์ ป่ า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๖) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๗) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์
(๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๙) สนามแข่งรถ
(๑๐) สนามแข่งม้า
(๑๑) สนามยิงปืน
(๑๒) กาจัดมูลฝอย
(๑๓) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
ที่ ดิ น ประเภทนี้ ใ นบริ เ วณหมายเลข ๑.๑ และหมายเลข ๑.๒ ห้ า มใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
เพื่อกิจการ ดังต่อไปนี้
(๑) สถานที่ที่มีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
(๒) สถานที่ที่จัดให้มีการเล่มเกมส์
(๓) สถานที่ที่จัดให้มีการร้องคาราโอเกะ
ที่ดินประเภทนี้ในเขตปฏิรูปที่ดิน ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเท่านั้น
การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ริ ม ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๒๑ และทางหลวงแผ่ น ดิ น
หมายเลข ๒๐๑ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้า ลาคลอง หรือแหล่งน้าสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน
ริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้า ลาคลอง หรือแหล่งน้าสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็น
การก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้าหรือการสาธารณูปโภค
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ข้อ ๗ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
สถาบัน ราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และ
จาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ามันเชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ ย งม้ า โค กระบื อ สุ ก ร แพะ แกะ ห่ า น เป็ ด ไก่ งู จระเข้ หรื อ สั ต ว์ ป่ า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๖) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่พิเศษ
(๗) สถานที่ เ ก็ บ สิ น ค้ า ซึ่ ง เป็ น ที่ เ ก็ บ พั ก หรื อ ขนถ่ า ยสิ น ค้ า หรื อ สิ่ ง ของเพื่ อ ประโยชน์
ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม แต่ไม่รวมถึงการเก็บสินค้าหรือสิ่งของเพื่อรอการจาหน่าย ณ สถานที่นั้น
(๘) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์
(๙) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๑๐) สนามแข่งรถ
(๑๑) สนามแข่งม้า
(๑๒) สนามยิงปืน
(๑๓) กาจัดมูลฝอย
(๑๔) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ริ ม ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๒๑ และทางหลวงแผ่ น ดิ น
หมายเลข ๒๐๑ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้า ลาคลอง หรือแหล่งน้าสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน
ริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้า ลาคลอง หรือแหล่งน้าสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็น
การก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้า หรือการสาธารณูปโภค

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๒๗ ก

หนา้ ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ข้อ ๘ ที่ ดิ น ประเภทพาณิ ช ยกรรมและที่ อ ยู่ อ าศั ย หนาแน่ น มาก ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
เพื่อพาณิชยกรรม การอยู่อาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่
สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และ
จาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ ามัน สถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม สถานีบริการน้ามันประเภท ก
สถานีบริการน้ามันประเภท ข สถานีบริการน้ามันประเภท ค ลักษณะที่สอง สถานีบริการน้ามัน
ประเภท จ ลักษณะที่สอง และสถานีบริการน้ามันประเภท ฉ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามัน
เชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ ย งม้ า โค กระบื อ สุ ก ร แพะ แกะ ห่ า น เป็ ด ไก่ งู จระเข้ หรื อ สั ต ว์ ป่ า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๗) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์
(๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๙) สนามแข่งรถ
(๑๐) สนามแข่งม้า
(๑๑) สนามยิงปืน
(๑๒) กาจัดมูลฝอย
(๑๓) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง
ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิน ริ มฝั่ งแหล่ งน้าสาธารณะ ให้ มี ที่ ว่ า งตามแนวขนานริม ฝั่ งตามสภาพ
ธรรมชาติของแหล่งน้าสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้า
หรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๙ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมที่ประกอบ
กิ จ การในลั ก ษณะโรงงานตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงานตามประเภท ชนิ ด และจ าพวกที่ ก าหนด

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๒๗ ก

หนา้ ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ โรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน คลังสินค้าเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมที่ดาเนินการได้ในที่ดินประเภทนี้ สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
เป็นส่วนใหญ่ สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้
ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุ ก จ าพวกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน เว้ น แต่ โ รงงานตามประเภท ชนิ ด
และจาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ามันเชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
(๓) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๗) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรือหอพัก
(๘) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา
(๙) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนพิการ
(๑๐) สถาบันการศึกษาหรือโรงเรียน
(๑๑) โรงพยาบาล
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง
ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิน ริ มฝั่ งแหล่ งน้าสาธารณะ ให้ มี ที่ ว่ า งตามแนวขนานริม ฝั่ งตามสภาพ
ธรรมชาติของแหล่งน้าสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้า
หรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๑๐ ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม
หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่
สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุ ก จ าพวกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน เว้ น แต่ โ รงงานตามประเภท ชนิ ด
และจาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ามันเชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๒๗ ก

หนา้ ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๖) จั ด สรรที่ ดิ น เพื่ อ ประกอบพาณิ ช ยกรรม เว้ น แต่ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการจั ด สรรที่ ดิ น
เพื่อการอยู่อาศัย และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่โครงการทั้งหมด
(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว เว้นแต่
เป็น การดาเนิ นการในโครงการจัด สรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่
โครงการทั้งหมด
(๙) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรือหอพัก
ในกรณี ที่มีการใช้ประโยชน์ ที่ ดินเพื่ อการจัด สรรที่ดินเพื่อ ประกอบพาณิช ยกรรมตาม (๖)
และเพื่อการอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถวตาม (๘)
ดาเนิ น การในโครงการจัด สรรที่ดิน เดียวกัน ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการดังกล่าวรวมกันไม่เกิน
ร้อยละห้าของพื้นที่โครงการทั้งหมด
ที่ดินประเภทนี้ในเขตปฏิรูปที่ดิน ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเท่านั้น
การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ริ ม ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๒๑ และทางหลวงแผ่ น ดิ น
หมายเลข ๒๐๑ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้า ลาคลอง หรือแหล่งน้าสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน
ริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้า ลาคลอง หรือแหล่งน้าสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็น
การก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้า หรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๑๑ ที่ดิน ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเฉพาะที่ดิน
ซึ่งเป็นของรัฐ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้ประโยชน์
ที่ ดิ น เพื่ อ นั น ทนาการหรื อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ นั น ทนาการ การรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม การอยู่ อ าศั ย
เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์
เท่านั้น และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๒๗ ก

หนา้ ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

(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) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๓) การอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๔) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(๕) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรือหอพัก
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้า ลาคลอง หรือแหล่งน้าสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน
ริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้า ลาคลอง หรือแหล่งน้าสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็น
การก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้า หรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษา
หรือบารุงป่าไม้ สัตว์ป่า ต้นน้า ลาธาร และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้
การสงวนและคุ้ ม ครองสั ต ว์ ป่ า และการส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ หรื อ
มติคณะรัฐมนตรีเท่านั้น
ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้ประโยชน์
ที่ ดิ น เพื่ อ นั น ทนาการหรื อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ นั น ทนาการ การรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม การอยู่ อ าศั ย
เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์
เท่านั้น และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) 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) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๓) การอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๔) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(๕) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรือหอพัก
ที่ดินประเภทนี้ในเขตปฏิรูปที่ดิน ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเท่านั้น
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง
ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิน ริ มฝั่ งแหล่ งน้าสาธารณะ ให้ มี ที่ ว่ า งตามแนวขนานริม ฝั่ งตามสภาพ
ธรรมชาติของแหล่งน้าสาธารณะไม่น้ อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้า
หรือการสาธารณูปโภค
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ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง
ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิน ริ มฝั่ งแหล่ งน้าสาธารณะ ให้ มี ที่ ว่ า งตามแนวขนานริม ฝั่ งตามสภาพ
ธรรมชาติของแหล่งน้าสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้า
หรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศาสนา การศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้า ลาคลอง หรือแหล่งน้าสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน
ริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้า ลาคลอง หรือแหล่งน้าสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็น
การก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้า หรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๑๕ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อกิจการของรัฐ กิจการเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์
เท่านั้น
ที่ดินประเภทนี้ในเขตปฏิรูปที่ดิน ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเท่านั้น
การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ริ ม ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๒๑ และทางหลวงแผ่ น ดิ น
หมายเลข ๒๐๑ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้า ลาคลอง หรือแหล่งน้าสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน
ริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้า ลาคลอง หรือแหล่งน้าสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็น
การก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้า หรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๑๖ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงนี้
ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย ก ๒ ถนนสาย ก ๓ ถนนสาย ก ๔ ถนนสาย ข ๑
ถนนสาย ข ๔ ถนนสาย ข ๖ ถนนสาย ข ๗ ถนนสาย ค ๖ ถนนสาย ง ๔ ถนนสาย ง ๕
ถนนสาย ง ๖ ถนนสาย ง ๗ ถนนสาย ง ๘ ถนนสาย ง ๙ ถนนสาย ง ๑๐ ถนนสาย ง ๑๑
ถนนสาย ง ๑๒ ถนนสาย ง ๑๓ ถนนสาย ง ๑๔ ถนนสาย จ ๑ และถนนสาย จ ๔
ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น นอกจากกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(ก) การสร้างถนนหรือเกี่ยวข้องกับถนน และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
(ข) การสร้างรั้วหรือกาแพง
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(ค) เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน ๙ เมตร
หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่
(๒) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย ก ๑ ถนนสาย ข ๒ ถนนสาย ข ๓ ถนนสาย ข ๕
ถนนสาย ค ๑ ถนนสาย ค ๒ ถนนสาย ค ๓ ถนนสาย ค ๔ ถนนสาย ค ๕ ถนนสาย ง ๑
ถนนสาย ง ๒ ถนนสาย ง ๓ ถนนสาย จ ๒ และถนนสาย จ ๓ ห้ า มใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
เพื่อกิจการอื่น นอกจากกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(ก) การสร้างถนนหรือเกี่ยวข้องกับถนน และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
(ข) การสร้างรั้วหรือกาแพง
(ค) เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน ๙ เมตร
หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่
(ง) การอยู่อาศัยที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน ๙ เมตร หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่
(จ) การอยู่อาศัยที่ไม่ใช่ห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(ฉ) การอยู่อาศัยที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดิน
ข้อ ๑๗ ให้ผู้มีหน้าที่และอานาจในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการ
ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖2
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

บัญชีทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองเลย
พ.ศ. ๒๕๖๒

ลําดับที่

๒

๔

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การตม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช
(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช
(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืช
ในไซโล โกดัง หรือคลังสินคา
(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กลวยไม หรือถั่วงอก
(๙) การรอน ลาง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผล
เกษตรกรรม
(๑๑) การฟกไขโดยใชตูอบ
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวซึ่งมิใชสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยางดังตอไปนี้
(๑) การฆาสัตว
(๒) การถนอมเนื้อสัตวโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง
หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง
(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว มันสัตว
หนังสัตว หรือสารที่สกัดจากไขสัตวหรือกระดูกสัตว

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่ดินประเภท
ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ชนบทและเกษตรกรรม

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได
ได

ได
ได
ได

ได

ได
ได

ได
ได

ได

ได

ได
ได

ได

ได
ได

ได
ได
ได

๒
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(๖) การลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว หรือสวนหนึ่ง
สวนใดของสัตว
(๗) การทําผลิตภัณฑจากไขเพื่อใชประกอบเปนอาหาร เชน ไขเค็ม
ไขเยี่ยวมา ไขผง ไขเหลวเยือกแข็ง หรือไขเหลวแชเย็น
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ํานม อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังนี้
(๑) การทํานมสดใหไรเชื้อหรือฆาเชื้อโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง
เชน การพาสเจอรไรสหรือสเตอริไลส
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๒) การถนอมสัตวน้ําโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง
หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง
(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากสัตวน้ํา หนัง
หรือไขมันสัตวน้ํา
(๕) การลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบดสัตวน้ํา

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่ดินประเภท
ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได

ได

ชนบทและเกษตรกรรม
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โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได

ได

ได

ได

ได

ได
ได

ได

ได

ได

๓
ที่ดินประเภท
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โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม และบรรจุ
ในภาชนะที่ผนึกและอากาศเขาไมได
(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไมโดยวิธีกวน ตากแหง ดอง
หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง
๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การสี ฝด หรือขัดขาว
(๓) การปนหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช
(๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช
(๖) การปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชใหเปนเสน แวน หรือแทง
๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแปง อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําขนมปงหรือขนมเคก

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
โรงงานจําพวกที่
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(๒) การทําขนมปงกรอบหรือขนมอบแหง
(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารจากแปงเปนเสน เม็ด หรือชิ้น
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ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากออย บีช
หญาหวาน หรือพืชอื่นที่ใหความหวาน อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําน้ําเชื่อม
(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของตนมะพราว ตนตาลโตนด
หรือพืชอื่น ๆ ซึ่งมิใชออย
๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก ช็อกโกเลต
หรือขนมหวาน อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําใบชาแหงหรือใบชาผง
(๒) การคั่ว บด หรือปนกาแฟหรือการทํากาแฟผง
(๓) การทําโกโกผงหรือขนมจากโกโก
(๔) การทําช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือขนมจากช็อกโกเลต
(๕) การทําเกกฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ
(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไมอัดเม็ด
(๗) การเชื่อมหรือแชอิ่มผลไมหรือเปลือกผลไม หรือการเคลือบ
ผลไมหรือเปลือกผลไมดวยน้ําตาล
(๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม (Nuts) หรือการเคลือบถั่ว
หรือเมล็ดผลไม (Nuts) ดวยน้ําตาล กาแฟ โกโก หรือช็อกโกเลต
(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟ
(๑๑) การทําไอศกรีม
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ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๖) การทําน้ํามันสลัด
(๗) การบดหรือปนเครื่องเทศ
(๘) การทําพริกปน พริกไทยปน หรือเครื่องแกง
๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด
หรือยอยน้ําแข็ง
๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล
น้ําอัดลม หรือน้ําแร อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําน้ําดื่ม
(๒) การทําเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล
(๔) การทําน้ําแร
๒๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาสูบ ยาอัด ยาเสน ยาเคี้ยว
หรือยานัตถุ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การอบใบยาสูบใหแหงหรือการรูดกานใบยาสูบ
(๓) การทํายาอัด ยาเสน ยาเสนปรุง หรือยาเคี้ยว
(๔) การทํายานัตถุ
๒๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ ดาย หรือเสนใยซึ่งมิใชหิน
(Asbestos) อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๔) การพิมพสิ่งทอ เฉพาะการพิมพสิ่งทอพื้นเมือง
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พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
โรงงานจําพวกที่
๑

๒๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากสิ่งทอซึ่งมิใช
เครื่องนุงหม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําผลิตภัณฑจากสิ่งทอเปนเครื่องใชในบาน
(๒) การทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใชถุงหรือกระสอบพลาสติก
(๓) กาทําผลิตภัณฑจากผาใบ
(๔) การตบแตงหรือเย็บปกถักรอยสิ่งทอ
๒๔ โรงงานถักผา ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหมดวยดายหรือเสนใย
หรือฟอกยอมสีหรือแตงสําเร็จผา ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหม
ที่ถักดวยดายหรือเสนใย
๒๕ โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมดวยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกใหเปนปุย
ซึ่งมิใชเสื่อหรือพรมที่ทําดวยยางหรือพลาสติกหรือพรมน้ํามัน
๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาขาย แห หรืออวน
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การผลิตเชือก
(๒) การผลิต ประกอบ หรือซอมแซมตาขาย แห หรืออวน และ
รวมถึงชิ้นสวนหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว
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๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแตงกายซึ่งมิใชรองเทา
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การตัดหรือเย็บเครื่องนุงหม เข็มขัด ผาเช็ดหนา ผาพันคอ
เนกไท หูกระตาย ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเทาจากผา หนังสัตว
ขนสัตว หรือวัสดุอื่น
(๒) การทําหมวก
๓๓ โรงงานผลิตรองเทาหรือชิ้นสวนของรองเทาซึ่งมิไดทําจากไม
ยางอบแข็ง ยางอัดเขารูป หรือพลาสติกอัดเขารูป
๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม อยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะรอง หรือการแปรรูปไมดวยวิธีอื่น
ที่คลายคลึงกัน
(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหนาตาง บานหนาตาง บานประตู
หรือสวนประกอบที่ทําดวยไมของอาคาร
๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใชจากไมไผ หวาย ฟาง ออ
กก หรือผักตบชวา
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ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๓๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากไมหรือไมกอก
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใชจากไม และรวมถึง
ชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว
(๒) การทํารองเทา ชิ้นสวนของรองเทา หรือหุนรองเทาจากไม
(๓) การแกะสลักไม
(๔) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม
(๕) การทําผลิตภัณฑจากไมกอก
๓๗ โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากไม แกว
ยาง หรืออโลหะอื่นซึ่งมิใชเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคาร
จากพลาสติกอัดเขารูป และรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว
๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
(๑) การพิมพ การทําแฟมเก็บเอกสาร การเย็บเลม ทําปก
หรือตบแตงสิ่งพิมพ
(๒) การทําแมพิมพโลหะ
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๕๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาง อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทํายางแผนในขั้นตนจากน้ํายางธรรมชาติซึ่งมิใชการทํา
ในสวนยางหรือปา
(๒) การหั่น ผสม รีดใหเปนแผน หรือตัดแผนยางธรรมชาติซึ่งมิใช
การทําในสวนยางหรือปา
๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑเครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปนดินเผา
หรือเครื่องดินเผา และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกลาว
๕๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๓) การผสมซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอรอยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยางเขาดวยกัน หรือการผสมซีเมนต ปูนขาว หรือ
ปูนปลาสเตอรอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเขากับวัสดุอื่น
๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑอโลหะ อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําผลิตภัณฑคอนกรีต ผลิตภัณฑคอนกรีตผสม
ผลิตภัณฑยิปซัม หรือผลิตภัณฑปูนปลาสเตอร
๖๑ โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรือ
เครื่องใชที่ทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลา และรวมถึงสวนประกอบ
หรืออุปกรณของเครื่องมือหรือเครื่องใชดังกลาว
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๖๒ โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องเรือนหรือ
เครื่องตบแตงภายในอาคารที่ทําจากโลหะหรือโลหะเปนสวนใหญ
และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องเรือนหรือ
เครื่องตบแตงดังกลาว
๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะสําหรับใชในการ
กอสรางหรือติดตั้ง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๒) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางอาคาร
๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะ อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําภาชนะบรรจุ
(๑๒) การตัด พับ หรือมวนโลหะ
(๑๓) การกลึง เจาะ ควาน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป
๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องยนต
เครื่องกังหัน และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องยนต
หรือเครื่องกังหันดังกลาว
๖๖ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรสําหรับใช
ในการกสิกรรมหรือการเลี้ยงสัตว และรวมถึงสวนประกอบหรือ
อุปกรณของเครื่องจักรดังกลาว
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๖๙ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องคํานวณ
เครื่องทําบัญชี เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักร
สําหรับใชในการคํานวณชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาลอก หรือ
เครื่องอิเล็กทรอนิกสสําหรับปฏิบัติกับขอมูลที่เกี่ยวของกัน
หรืออุปกรณ (Digital or Analog Computers or Associated
Electronic Data Processing Equipment or Accessories)
เครื่องรวมราคาของขาย (Cash Registers) เครื่องพิมพดีด เครื่องชั่ง
ซึ่งมิใชเครื่องชั่งที่ใชในหองทดลองวิทยาศาสตร เครื่องอัดสําเนา
ซึ่งมิใชเครื่องอัดสําเนาดวยการถายภาพ และรวมถึงสวนประกอบ
หรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว
๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องสูบน้ํา
เครื่องอัดอากาศหรือกาซ เครื่องเปาลม เครื่องปรับหรือถายเทอากาศ
เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตูเย็นหรือเครื่องประกอบตูเย็น เครื่องขายสินคา
อัตโนมัติ เครื่องลาง ซัก ซักแหง หรือรีดผา เครื่องเย็บ เครื่องสง
กําลังกล เครื่องยก ปนจั่น ลิฟต บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร
รถพวงสําหรับใชในการอุตสาหกรรม รถยกซอนของ (Stackers)
เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใชในการอุตสาหกรรมหรือสําหรับใชในบาน
แตผลิตภัณฑนั้นตองไมใชพลังงานไฟฟา และรวมถึงสวนประกอบ
หรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว เฉพาะดัดแปลงหรือซอมแซม

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง

ที่ดินประเภท
ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได

ชนบทและเกษตรกรรม

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได
ได

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได
ได

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได
ได

ได

ได

ได

ได

ได

๑๒

ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรหรือ
ผลิตภัณฑที่ระบุไวในลําดับที่ ๗๐ เฉพาะที่ใชไฟฟา เครื่องยนตไฟฟา
เครื่องกําเนิดไฟฟา หมอแปลงแรงไฟฟา เครื่องสับหรือบังคับไฟฟา
เครื่องใชสําหรับแผงไฟฟา เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟา เครื่องสงหรือ
จําหนายไฟฟา เครื่องสําหรับใชบังคับไฟฟา หรือเครื่องเชื่อมไฟฟา
๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องรับวิทยุ
เครื่องรับโทรทัศน เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเลน
แผนเสียง เครื่องบันทึกคําบอก เครื่องบันทึกเสียงดวยเทป เครื่องเลน
หรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน) แผนเสียง เทปแมเหล็กที่ได
บันทึกเสียงแลว เครื่องโทรศัพทหรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไมมีสาย
เครื่องสงวิทยุ เครื่องสงโทรทัศน เครื่องรับสงสัญญาณหรือจับสัญญาณ
เครื่องเรดาร ผลิตภัณฑที่เปนตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวของ
(Semi - Conductor or Related Sensitive Semi - Conductor
Devices) คาปาซิเตอรหรือคอนเดนเซอรอิเล็กทรอนิกสชนิดคงที่
หรือเปลี่ยนแปลงได (Fixed or Variable Electronic Capacitors
or Condensers) เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอด
ฟลูโรสโคป หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย และรวมถึงการผลิต
อุปกรณหรือชิ้นสวนสําหรับใชกับเครื่องอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
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๗๓ โรงงานผลิต ประกอบ หรือดัดแปลงเครื่องมือหรือเครื่องใชไฟฟา
ที่ไมไดระบุไวในลําดับใด และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของ
ผลิตภัณฑดังกลาว
๗๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การตอ ซอมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอูตอเรือ
นอกจากเรือยาง
(๒) การทําชิ้นสวนพิเศษสําหรับเรือหรือเครื่องยนตเรือ
๗๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับรถไฟ รถรางไฟฟา หรือกระเชาไฟฟา
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การสราง ดัดแปลง หรือซอมแซมรถที่ใชในการรถไฟ รถรางไฟฟา
หรือกระเชาไฟฟา
๗๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต จักรยานสามลอ
หรือจักรยานสองลอ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การสราง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพ
จักรยานยนต จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ
(๒) การทําชิ้นสวนพิเศษหรืออุปกรณสําหรับจักรยานยนต
จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ
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๗๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอากาศยานหรือเรือโฮเวอรคราฟท
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การสราง ประกอบ ดัดแปลง ซอมแซม หรือเปลี่ยนแปลง
สภาพอากาศยานหรือเรือโฮเวอรคราฟท
๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมลอเลื่อนที่ขับเคลื่อน
ดวยแรงคนหรือสัตวซึ่งมิใชจักรยาน และรวมถึงสวนประกอบ
หรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว
๘๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช หรืออุปกรณ
วิทยาศาสตรหรือการแพทย อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณวิทยาศาสตร
ที่ใชในหองทดลองหรืออุปกรณที่ใชในการชั่ง ตวง วัด หรือบังคับ
ควบคุม
๘๓ โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือชิ้นสวน
ของนาฬิกาหรือเครื่องวัดเวลา
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๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก
หรืออัญมณี อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําเครื่องประดับโดยใชเพชร พลอย ไขมุก ทองคํา ทองขาว
เงิน นาก หรืออัญมณี เฉพาะที่มีการควบคุมไนตรัสออกไซด
(๒) การทําเครื่องใชดวยทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหลทอง
หรือโลหะมีคา
(๓) การตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี
(๔) การเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอื่น ๆ
(๕) การทําดวงตราหรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณ
หรือเหรียญอื่น
๘๕ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นสวนหรือ
อุปกรณของเครื่องดนตรีดังกลาว
๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเลน เครื่องมือ หรือเครื่องใช
ที่มิไดระบุไวในลําดับอื่น อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๑) การทําเครื่องเลน เฉพาะการผลิตสินคาพื้นเมืองหรือของชํารวย
(๒) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ เฉพาะการผลิตสินคา
พื้นเมืองหรือของชํารวย
(๓) การทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่ดินประเภท
ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ชนบทและเกษตรกรรม

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได
ได

ได

ได
ได
ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได
ได

ได
ได

ได
ได

ได
ได

ได
ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

๑๖

ลําดับที่

๙๐
๙๑

๙๒
๙๓
๙๔

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

(๔) การทํารม ไมถือขนนก ดอกไมเทียม ซิป กระดุม ไมกวาด
แปรง ตะเกียง โปะตะเกียงหรือไฟฟา กลองสูบยาหรือกลองบุหรี่
กนกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก
(๕) การทําปาย ตรา เครื่องหมาย ปายติดของ หรือเครื่องโฆษณา
สินคา ตราโลหะหรือยาง แมพิมพลายฉลุ (Stencils)
(๖) การทําแหคลุมผม ซองผม หรือผมปลอม
โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําใหบริสุทธิ์ หรือจําหนายน้ําไปยังอาคาร
หรือโรงงานอุตสาหกรรม
โรงงานบรรจุสินคาในภาชนะโดยไมมีการผลิต อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การบรรจุสินคาทั่วไป
โรงงานหองเย็น
โรงงานซอมรองเทาหรือเครื่องหนัง
โรงงานซอมเครื่องมือไฟฟาหรือเครื่องใชไฟฟาสําหรับใชในบาน
หรือใชประจําตัว

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได

ที่ดินประเภท
ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได
ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได

ชนบทและเกษตรกรรม

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได
ได

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได
ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได
ได

ได
ได
ได

ได
ได
ได
ได

ได
ได
ได
ได

ได
ได

ได

ได
ได

ได
ได

๑๗

ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต
รถพวง จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบ
ของยานดังกลาว อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การซอมแซมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตหรือสวนประกอบ
ของยานดังกลาว
(๒) การซอมแซมรถพวง จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ
หรือสวนประกอบของยานดังกลาว
(๓) การพนสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต
(๔) การลางหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต เฉพาะไมเกิน
๔ ลอ
๙๖ โรงงานซอมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําดวย
เพชร พลอย ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี
๙๗ โรงงานซอมผลิตภัณฑที่มิไดระบุการซอมไวในลําดับใด
๙๘ โรงงานซักรีด ซักแหง ซักฟอก รีด อัด หรือยอมผา เครื่องนุงหม
พรม หรือขนสัตว
๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแตงหรือเปลี่ยนแปลง
คุณลักษณะของผลิตภัณฑหรือสวนประกอบของผลิตภัณฑ
โดยไมมีการผลิต อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๓) การลงรักหรือการประดับตบแตงดวยแกว กระจก มุก ทอง
หรืออัญมณี

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่ดินประเภท
ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได
ได

ชนบทและเกษตรกรรม

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได
ได
ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได
ได

๑๘

ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

๑๐๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝงกลบสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไมใชแลวที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กําหนดไว
ในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราช
บัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
หมายเหตุ

ลําดับที่
ได
โรงงานจําพวกที่

หมายถึง ลําดับที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
หมายถึง สามารถประกอบกิจการโรงงานไดภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยโรงงาน
หมายถึง จําพวกโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

ที่ดินประเภท
ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ชนบทและเกษตรกรรม

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

รายการประกอบแผนผังกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จาแนกประเภทท้ายกฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเลย
พ.ศ. ๒๕๖๒
การใช้ประโยชน์ที่ดนิ ให้เป็นไปตามแผนผังกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จาแนกประเภท
ท้ายกฎกระทรวง ตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๕ คือ
๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๓๐ ที่กาหนดไว้เป็นสีเหลือง ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย มีรายการดังต่อไปนี้
๑.๑ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ
และเส้นขนานระยะ ๑๔๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒๐๑ และวัดโนนสว่างสุเทพอรุณ
ด้านใต้
จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ ที่จุดซึ่ง
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑
ฟากตะวันออก ที่พักริมทาง แขวงการทางเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับเขตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
๑.๒ ด้านเหนือ
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ
ด้านตะวันตก
จดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
๑.๓ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย จ ๒
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนดารงวิถี ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒๐๑
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๖.๕ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน
๑.๔ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ง ๑
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งแม่น้าเลย ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ง ๑ ฟากเหนือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลบ้านเพชรเจริญ โรงซ่อมสานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเลย ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลเมือง
สานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเลย และโรงเรียนชุมชนบ้านกาเนิดเพชร
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๖.๕ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน

๒
๑.๕ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ง ๑
ด้านตะวันออก
จดเส้นตรงที่ต่อเป็นแนวเส้นตรงเดียวกันกับเส้นขนานระยะ
๑๕๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ง ๒ และเส้นขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ง ๒
ด้านใต้
จดเส้นตั้งฉากกับถนนสาย ง ๒ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาย ง ๒
บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนสาย ง ๒ เป็นระยะ ๓๐๐ เมตร
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ง ๒
ที่สาธารณประโยชน์บุ่งเลยหลง (บ้านก้างปลา หมู่ ๔) ถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ วัดศีลธราราม
เส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งแม่น้าเลย ฝั่งตะวันออก และวัดศรีสัตตนาค
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๘.๓ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก และบริเวณ
หมายเลข ๑๐.๒ ที่กาหนดไว้เป็นสีน้าเงิน
๑.๖ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ค ๑
เส้นตรงที่ต่อเป็นแนวเส้นตรงเดียวกันกับเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ค ๑
เส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ง ๓ และถนนสาย ง ๑ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งแม่น้าเลย ฝั่งตะวันตก
และเส้นขนานระยะ ๙๕๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๘๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ง ๑
ด้านตะวันตก
จดสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย สถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทยจังหวัดเลย และวัดป่าพุทธยาน
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๙.๓ ที่กาหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน
๑.๗ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ค ๓ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ง ๒
ด้านใต้
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก และเส้นขนานระยะ
๕๐ เมตร กับริมฝั่งแม่น้าเลย ฝั่งตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๖.๘ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน
๑.๘ ด้านเหนือ
จดถนนดารงวิถี ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนเลย - เชียงคาน ฟากตะวันตก โรงเรียนบ้านหนองผักก้าม
(เทศบาล ๕) วัดสุธัมมิการาม ถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก ถนนสาย ข ๑ ฟากใต้ สานักงาน
สรรพสามิตจังหวัดเลย สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย สานักงานพาณิชย์จังหวัดเลย และสานักงาน
การค้าภายในจังหวัดเลย
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนเลย - ด่านซ้าย
แขวงการทางเลยที่ ๑ สานักงานสหกรณ์จังหวัดเลย ถนนสาย ง ๔ ฟากตะวันตก และถนนเลย - ด่านซ้าย
ฟากเหนือ

๓
ด้านตะวันตก
จดเขตป่ า ไม้ ถ าวรตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ป่ า โคกภู เ หล็ ก
เส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนเลย - ด่านซ้าย และเส้นขนานระยะ ๙๐๐ เมตร
กับศูนย์กลางถนนเลย - เชียงคาน
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๙.๑๒ ที่กาหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน
๑.๙ ด้านเหนือ
จดเขตเทศบาลเมืองเลย
ด้านตะวันออก
จดถนนสาย ง ๓ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ง ๕ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนเลย - เชียงคาน ฟากตะวันออก
๑.๑๐ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ง ๕ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนสาย ง ๓ ฟากตะวันตก และเส้นขนานระยะ
๒๐ เมตร กับริมฝั่งห้วยน้าหมาน ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ง ๗ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ง ๗ ฟากตะวันออก และถนนเลย - เชียงคาน
ฟากตะวันออก
๑.๑๑ ด้านตะวันออก
จดถนนสาย ง ๗ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นตรงที่ต่อเป็นแนวเส้นตรงเดียวกันกับเส้นขนานระยะ
๒๕๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนเลย - ด่านซ้าย
ด้านตะวันตก
จดถนนเลย - เชียงคาน ฟากตะวันออก
๑.๑๒ ด้านเหนือ
จดที่สาธารณประโยชน์บุ่งเลยหลง (วัดศรีสุทธาวาส)
ด้านตะวันออก
จดถนนไม่ ป รากฏชื่ อ ฟากตะวัน ตก และเส้ น ขนานระยะ
๕๐ เมตร กับริมฝั่งแม่น้าเลย ฝั่งตะวันตก
ด้านตะวันตก
จดถนนวิสุทธิเทพ ฟากตะวันออก
๑.๑๓ ด้านเหนือ
จดถนนทุ่งนาเมี่ยง ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนวิสุทธิเทพ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ง ๘ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ง ๓ ฟากตะวันออก
๑.๑๔ ด้านเหนือ
จดถนนทุ่งนาเมี่ยง ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนสาย ง ๓ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางถนนสาย ง ๓ ที่จุดซึ่งถนนสาย ง ๓
บรรจบกับถนนสาย ง ๘
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ง ๗ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๖.๙ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน
๑.๑๕ ด้านเหนือ
จดเขตป่ า ไม้ ถ าวรตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ป่ า โคกภู เ หล็ ก
และถนนเลย - ด่านซ้าย ฟากใต้

๔
ด้านตะวันออก
จดถนนสาย ง ๑๐ ฟากตะวันตก โรงเรียนเลยพิ ทยาคม
เส้นขนานระยะ ๖๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ง ๑๒ ถนนมลิวรรณ ฟากตะวันตก สานักงานการประปาเลย
การประปาส่วนภูมิภาค และสถานีโทรคมนาคมเลย
ด้านใต้
จดถนนสาย ข ๗ ฟากเหนื อ คลองส่งน้ า ฝั่งตะวัน ออก
เส้นตรงที่ต่อเป็นแนวเส้นตรงเดียวกันกับเขตเทศบาลเมืองเลย และโรงเรียนบ้านนาซา
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๑,๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนมลิวรรณ
ทั้ งนี้ ยกเว้น บริเวณหมายเลข ๖.๙ ที่ ก าหนดไว้ เป็ น สี เขี ย วอ่ อ น และบริเวณ
หมายเลข ๙.๑๘ ที่กาหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน
๑.๑๖ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมฝั่งแม่น้าเลย ฝั่งตะวันออก
ด้านตะวันออก
จดถนนสาย ง ๒ ฟากตะวันตก
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ง ๙ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้น บริเวณหมายเลข ๖.๑๓ ที่กาหนดไว้เป็ นสีเขียวอ่อน และบริเวณ
หมายเลข ๘.๙ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก
๑.๑๗ ด้านตะวันออก
จดถนนสาย ง ๙ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดวัดศรีสว่าง และถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๑.๑๘ ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งแม่น้าเลย ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งแม่น้าเลย ฝั่งตะวันตก
ด้านตะวันตก
จดวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาเลย (สนามกี ฬ าและอาคารเรีย น)
และถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ และฟากตะวันออก
๑.๑๙ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ง ๑๑ ฟากตะวันออก ไปรษณีย์เลย สานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดเลย และเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งแม่น้าเลย ฝั่งตะวันตก
ด้านตะวันออก
จดถนนสาย ข ๓ ฟากตะวันตก เส้นขนานระยะ ๔๐๐ เมตร
กับศูนย์กลางถนนสาย ง ๑๑ ที่สาธารณประโยชน์บุ่งเลยหลง (วัดทับมิ่งขวัญ) และเส้นขนานระยะ
๕๐ เมตร กับริมฝั่งแม่น้าเลย ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดริมฝั่งลาน้านา ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ง ๑๑ ฟากตะวันออก และวัดศรีบุญเรือง
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๘.๑๕ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก และบริ เวณ
หมายเลข ๑๐.๑๙ ที่กาหนดไว้เป็นสีน้าเงิน
๑.๒๐ ด้านเหนือ
จดที่สาธารณประโยชน์กุดป่อง
ด้านตะวันออก
จดถนนสาย ง ๑๑ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดสวนสาธารณะสามเหลี่ยม
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ง ๑๓ ฟากตะวันออก

๕
๑.๒๑ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ข ๔ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนสาย ง ๑๓ ฟากตะวันตก ถนนสาย ง ๑๑ ฟากตะวันตก
และจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ด้านใต้
จดถนนสาย ง ๑๔ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนมลิวรรณ ฟากตะวันออก
๑.๒๒ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ง ๑๔ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนสาย ง ๑๑ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดริมฝั่งลาน้านา ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนมลิวรรณ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๘.๑๖ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก
๑.๒๓ ด้านเหนือ
จดลาน้านา ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนสาย จ ๔ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย จ ๓ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ ฟากตะวันออก
๑.๒๔ ด้านเหนือ
จดถนนสาย จ ๓ ฟากตะวันออก
ด้านตะวันออก
จดถนนสาย จ ๔ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นตั้งฉากกับถนนสาย จ ๔ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาย จ ๔
บรรจบกับถนนสาย จ ๓ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย จ ๔ เป็นระยะ ๙๕๐ เมตร
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย จ ๔
๑.๒๕ ด้านเหนือ
จดสานักงานเกษตรจังหวัดเลย เส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร
กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ และที่สาธารณประโยชน์บุ่งใหญ่
ด้านตะวันออก
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย จ ๔ ฟากตะวันออก และวัดโพนงาม
๑.๒๖ ด้านเหนือ
จดคลองส่งน้า ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ข ๗
ด้านใต้
จดถนนสาย ค ๖ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ข ๗ ฟากตะวันออก
๑.๒๗ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ค ๖
เส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ข ๗ และวัดภัทราราม
ด้านตะวันออก
จดถนนสาย ข ๗ ฟากตะวันตก และโรงเรียนบ้านฟากนา
ด้านใต้
จดถนนสาย ค ๖ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา

๖
๑.๒๘ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ
และเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งแม่น้าเลย ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งแม่น้าเลย ฝั่งตะวันตก
และถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ และฟากตะวันตก
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๒๐๑ ฟากตะวั น ออก
ถนนสาย จ ๔ ฟากตะวันออก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านนาอาน และวัด โพธิ์ศรีสมโพธิ
๑.๒๙ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย จ ๔
ด้านตะวันออก
จดโรงเรียนบ้านขอนแดง
ด้านใต้
จดถนนสาย จ ๔ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดสถานีอตุ ุนยิ มวิทยาเลย และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑
ฟากตะวันออก
๑.๓๐ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ค ๖ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนน อบจ.
ลย. ๔๐๓๕
ด้านใต้
จดเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร
กับศูนย์กลางถนนสาย ค ๖
ด้านตะวันตก
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก และถนนราษฎร์บารุง
ฟากเหนือ
๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒.๑ ถึงหมายเลข ๒.๑๓ ที่กาหนดไว้เป็นสีส้ม ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง มีรายการดังต่อไปนี้
๒.๑ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ง ๑ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนสาย ง ๓ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ค ๑ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒๐๑
๒.๒ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ง ๑ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ง ๓
ด้านใต้
จดเส้นตรงที่ต่อเป็นแนวเส้นตรงเดียวกันกับเส้นขนานระยะ
๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ค ๑
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ง ๓ ฟากตะวันออก
๒.๓ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ค ๑ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนสาย ง ๓ ฟากตะวันตก

๗
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ค ๑
ด้านตะวันตก
จดวัดป่าพุทธยาน
๒.๔ ด้านเหนือ
จดวัดสุธัมมิการาม และโรงเรียนบ้านหนองผักก้าม (เทศบาล ๕)
ด้านตะวันออก
จดถนนเลย - เชียงคาน ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ข ๑ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๒.๕ ด้านเหนือ
จดเส้นตรงที่ต่อเป็นแนวเส้นตรงเดียวกันกับเส้ นขนานระยะ
๒๕๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนเลย - ด่านซ้าย
ด้านตะวันออก
จดถนนสาย ง ๗ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ก ๒ ฟากเหนือ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย
เขต ๑ และวัดศรีภูมิ
ด้านตะวันตก
จดถนนมลิวรรณ ฟากตะวันออก และถนนเลย - เชียงคาน
ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๖.๙ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน
๒.๖ ด้านเหนือ
จดเส้น ขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับ ศูนย์กลางถนนเลย ด่านซ้าย
ด้านตะวันออก
จดถนนเลย - เชียงคาน ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนเลย - ด่านซ้าย ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ง ๔ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๑๐.๗ ที่กาหนดไว้เป็นสีน้าเงิน
๒.๗ ด้านเหนือ
จดเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางถนนสาย ง ๓ ที่จุดซึ่งถนนสาย ง ๓
บรรจบกับถนนสาย ง ๘
ด้านตะวันออก
จดถนนสาย ง ๓ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ก ๒ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดศู น ย์ ก ารศึ ก ษานอกระบบและตามอั ธ ยาศั ย จั ง หวั ด เลย
ห้ อ งสมุด ประชาชนจังหวัด เลย ถนนสาย ง ๗ ฟากตะวันออก และเส้ นขนานระยะ ๒๐ เมตร
กับริมฝั่งห้วยน้าหมาน ฝั่งตะวันออก
๒.๘ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ง ๘ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนวิสุทธิเทพ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดโรงเรียนชุมชนศรีสะอาด (เทศบาล ๑) และถนนสาย ง ๑๑
ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ง ๓ ฟากตะวันออก
๒.๙ ด้านเหนือ
จดถนนเลย - ด้านซ้าย ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนมลิวรรณ ฟากตะวันตก

๘
ด้านใต้
จดถนนสาย ก ๔ ฟากเหนือ และโรงเรียนเลยพิทยาคม
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ง ๑๐ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๖.๙ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน
๒.๑๐ ด้านเหนือ
จดถนนจรัสศรี ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดกองร้ อ ย อส. จั ง หวั ด เลยที่ ๑ เรื อ นจ าจั ง หวั ด เลย
ศาลาประชาคมจังหวัด เลย สานั กงานปศุสัต ว์จังหวัด เลย กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
สานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเลย สานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ศูนย์ราชการจังหวัดเลย
ศาลจังหวัดเลย สานักงานที่ดินจังหวัดเลย และที่ว่าการอาเภอเมืองเลย
ด้านใต้
จดถนนสาย ง ๑๒ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ง ๑๐ ฟากตะวันออก
๒.๑๑ ด้านเหนือ
จดถนนร่วมจิตร ฟากใต้
ด้านใต้
จดที่สาธารณประโยชน์กุดป่อง
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ง ๑๓ ฟากตะวันออก
๒.๑๒ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ง ๑๒
ด้านตะวันออก
จดถนนสาย ง ๑๓ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ข ๔ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนมลิวรรณ ฟากตะวันออก
๒.๑๓ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ง ๑๒ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนมลิวรรณ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๖๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ง ๑๒
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ง ๑๐ ฟากตะวันออก
๓. ที่ดิน ในบริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึงหมายเลข ๓.๗ ที่กาหนดไว้เป็นสีแดง ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก มีรายการดังต่อไปนี้
๓.๑ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ง ๑ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒๐๑
ด้านใต้
จดถนนสาย ค ๑ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ ฟากตะวันออก
๓.๒ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ก ๒ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนสาย ก ๓ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ง ๑๒ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดโรงพยาบาลเลย และถนนมลิวรรณ ฟากตะวันออก
๓.๓ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ก ๒ ฟากใต้ สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเลย
สถานีตารวจภูธรอาเภอเมืองเลย กองบังคับการตารวจภูธรจังหวัดเลย และสถานีสื่อสารจังหวัดเลย

๙
ด้านตะวันออก
จดถนนสาย ง ๑๑ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ง ๑๒ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ง ๗ ฟากตะวันออก
๓.๔ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ก ๒ ฟากใต้ และโรงเรียนอนุบาลเลย
ด้านตะวันออก
จดถนนสาย ง ๗ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ง ๑๒ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ก ๓ ฟากตะวันออก
๓.๕ ด้านเหนือ
จดถนนวิสุทธิเทพ ฟากใต้ และเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร
กับริมฝั่งแม่น้าเลย ฝั่งตะวันตก
ด้านตะวันออก
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาเลย (สนามกี ฬ าและอาคารเรีย น)
และบ้านพักผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๑
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ง ๑๑ ฟากตะวันออก
๓.๖ ด้านเหนือ
จดสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเลย
และถนนสาย ง ๑๒ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนสาย ง ๑๓ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ง ๑๒
ด้านตะวันตก
จดถนนมลิวรรณ ฟากตะวันออก
๓.๗ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ง ๑๒ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนสาราญวิถี ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนร่วมจิตร ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ง ๑๓ ฟากตะวันออก
๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔ ที่กาหนดไว้เป็นสีม่วงอ่อน ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
มีรายการดังต่อไปนี้
ด้านเหนือ
จดสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย สถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทยจังหวัดเลย และเส้นขนานระยะ ๘๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ง ๑
ด้านตะวันออก
จดถนนสาย ง ๓ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ค ๒ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ ฟากตะวันออก
๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ ถึงหมายเลข ๕.๓๐ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม มีรายการดังต่อไปนี้
๕.๑ ด้านเหนือ
จดเขตผั ง เมื อ งรวมด้ า นเหนื อ ซึ่ ง เป็ น เส้ น ตรงที่ ต่ อ จาก
ถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้ ไปทางทิศตะวันตกจนบรรจบกับเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ป่าโคกภูเหล็ก

๑๐
ถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้ เส้นขนานระยะ ๑,๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑
และริมฝั่งห้วยน้าภู ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ ฟากตะวันตก เส้นขนานระยะ
๑๕๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ เส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับเขตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ที่สาธารณประโยชน์หนองหล่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เส้นขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนย์กลาง
ถนนไม่ปรากฏชื่อ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ ฟากตะวันตก เส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร
กับ ศู น ย์ กลางถนนสาย จ ๒ และเส้น ขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กั บ ศู น ย์ กลางทางหลวงแผ่ น ดิ น
หมายเลข ๒๐๑
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝั่งห้วยน้าพาว ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ป่าโคกภูเหล็ก
๕.๒ ด้านเหนือ
จดเขตผังเมืองรวมด้านเหนื อ ซึ่งเป็น ริมฝั่งห้วยน้าภู ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งแม่น้าเลย ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝั่งห้วยน้าพาว ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๒๐๑ ฟากตะวั น ออก
เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ ที่จุดซึ่งทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ บรรจบกับ
ถนนไม่ปรากฏชื่อ เส้น ขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับ ศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑
วัดโนนสว่างสุเทพอรุณ และเส้นขนานระยะ ๑๔๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๖.๒ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน
๕.๓ ด้านเหนือ
จดเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นแนวเส้นตรงที่ลากจาก
จุดบรรจบของห้วยน้าภู ฝั่งใต้ บรรจบกับแม่น้าเลย ฝั่งตะวันตก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ จนบรรจบกับ
ถนนสาย จ ๑ ที่ จุ ด ซึ่ งอยู่ ห่ างจากถนนสาย จ ๑ บรรจบกั บ ถนนสาย ง ๑ ไปทางทิ ศ เหนื อ
ตามแนวถนนสาย จ ๑ เป็นระยะ ๑,๐๐๐ เมตร
ด้านตะวันออก
จดถนนสาย จ ๑ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ง ๑ ฟากเหนือ และเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร
กับศูนย์กลางถนนสาย ง ๑
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งแม่น้าเลย ฝั่งตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๖.๓ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน
๕.๔ ด้านเหนือ
จดเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นแนวเส้นตรงที่ลากจาก
จุดบรรจบของห้วยน้าภู ฝั่งใต้ บรรจบกับแม่น้าเลย ฝั่งตะวันตก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ จนบรรจบกับ
ถนนสาย จ ๑ ที่ จุ ด ซึ่ งอยู่ ห่ างจากถนนสาย จ ๑ บรรจบกั บ ถนนสาย ง ๑ ไปทางทิ ศ เหนื อ
ตามแนวถนนสาย จ ๑ เป็นระยะ ๑,๐๐๐ เมตร และเป็นเส้นตรงที่ลากจากถนนสาย จ ๑ ฟากตะวันตก
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้จนจดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก

๑๑
ด้านตะวันออก
จดเขตผั งเมื อ งรวมด้ านตะวั น ออก ซึ่ งเป็ น เส้ น ขนานระยะ
๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย จ ๑ วัดป่าขันติสามัคคี เขตเทศบาลเมืองเลย และเขตป่าไม้ถาวร
ตามมติคณะรัฐมนตรี ป่าภูห้วยหมาก ป่าภูทอก และป่าภูบ่อบิด
ด้านใต้
จดถนนสาย ง ๙ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย จ ๑ ฟากตะวันออก และโรงเรียนบ้านนาบอน
๕.๕ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝั่งห้วยน้าพาว ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งแม่น้าเลย ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ง ๑
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝั่งห้วยน้าพาว ฝั่งใต้
๕.๖ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝั่งห้วยน้าพาว ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒๐๑
ด้านใต้
จดถนนดารงวิถี ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ป่าโคกภูเหล็ก
๕.๗ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ง ๑ ฟากใต้ และที่สาธารณประโยชน์กุดแพ
กุดโง้งใหญ่ และกุดโง้งน้อย
ด้านตะวันออก
จดถนนสาย จ ๑ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ค ๓ ฟากเหนือ ถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
และวัดสร้างเที่ยง
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ง ๒
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๘.๔ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก
๕.๘ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ค ๒ ฟากใต้ ถนนสาย ง ๓ ฟากตะวันออก
เส้นขนานระยะ ๘๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ง ๑ และเส้นขนานระยะ ๙๕๐ เมตร กับศูนย์กลาง
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งแม่น้าเลย ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝั่งห้วยน้าหมาน ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ง ๓ ฟากตะวั น ออก เขตเทศบาลเมื อ งเลย
และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ ฟากตะวันออก
๕.๙ ด้านเหนือ
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้ เส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร
กับศูน ย์กลางถนนสาย ง ๒ ที่สาธารณประโยชน์บุ่งเลยหลง (บ้านก้างปลา หมู่ ๔) เส้นตั้งฉาก
กับ ถนนสาย ง ๒ ที่จุด ซึ่งอยู่ห่ างจากถนนสาย ง ๒ บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศใต้
ตามแนวถนนสาย ง ๒ เป็นระยะ ๓๐๐ เมตร และเส้นขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ง ๒
ด้านตะวันออก
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้

๑๒
ด้านใต้
จดถนนสาย ค ๓ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ง ๒ ฟากตะวั น ออก และเส้ น ขนานระยะ
๕๐ เมตร กับริมฝั่งแม่น้าเลย ฝั่งตะวันออก
๕.๑๐ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ค ๓ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนสาย จ ๑ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ค ๔ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ง ๒
๕.๑๑ ด้านเหนือ
จดถนนดารงวิถี ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดเส้น ขนานระยะ ๙๐๐ เมตร กับ ศูนย์กลางถนนเลย เชียงคาน
ด้านใต้
จดเส้น ขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับ ศูนย์กลางถนนเลย ด่านซ้าย
ด้านตะวันตก
จดเขตป่ า ไม้ ถ าวรตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ป่ า โคกภู เ หล็ ก
สถานบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด บ้านพักผู้พิพากษาจังหวัดเลย สานักงานสรรพากรพื้นที่เลย
กองร้อย อส. จังหวัดเลยที่ ๒ หน่วยปฏิบัติการพิเศษกลุ่มงานสืบสวนตารวจภูธรจังหวัดเลย สนามยิงปืน
จังหวัดเลย สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดเลย และสถานีตารวจภูธรจังหวัดเลย
๕.๑๒ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งแม่น้าเลย ฝั่งตะวันออก
ด้านตะวันออก
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดวัดโพธิ์ชัย และเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งแม่น้าเลย
ฝั่งตะวันออก
๕.๑๓ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝั่งห้วยน้าหมาน ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งแม่น้าเลย ฝั่งตะวันตก
และวัดกกม่วงชี
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งแม่น้าเลย ฝั่งตะวันตก
ถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ ที่สาธารณประโยชน์บุ่งเลยหลง (วัดศรีสุทธาวาส) และถนนทุ่งนาเมี่ยง
ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝั่งห้วยน้าหมาน ฝั่งตะวันตก
๕.๑๔ ด้านเหนือ
จดที่ ส าธารณประโยชน์ ที่ เลี้ ย งสั ต ว์ น าบอน วั ด โพนงาม
ถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้ เส้นขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ง ๒ และถนนสาย ค ๔
ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนสาย จ ๑ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ง ๙ ฟากเหนือ และวัดประชานิมิต

๑๓
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ง ๒ ฟากตะวันออก เส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร
กับริมฝั่งแม่น้าเลย ฝั่งตะวันออก ถนนสาย ง ๙ ฟากตะวันออก และเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร
กับริมฝั่งแม่น้าเลย ฝั่งตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๖.๑๒ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน
๕.๑๕ ด้านตะวันออก
จดถนนสาย ง ๙ ฟากตะวัน ตก และถนนไม่ ป รากฏชื่ อ
ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งแม่น้าเลย ฝั่งตะวันออก
๕.๑๖ ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑ ฟากใต้ และถนนเลย ด่านซ้าย ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๑,๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนมลิวรรณ
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝั่งห้วยน้าหมาน ฝั่งเหนือ
และโครงการชลประทานเลย
๕.๑๗ ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑ ฟากใต้ เส้นขนานระยะ
๒๐ เมตร กับริมฝั่งห้วยน้าหมาน ฝั่งใต้ และหนองน้าสาธารณะ
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๑,๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนมลิวรรณ
โรงเรียนบ้านนาซา เส้น ตรงที่ต่อเป็น แนวเส้นตรงเดียวกันกับเขตเทศบาลเมืองเลย และคลองส่งน้ า
ฝัง่ ตะวันตก
ด้านใต้
จดวัดภัทราราม เส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลาง
ถนนสาย ข ๗ เส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ค ๖ และโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา
ด้านตะวันตก
จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวัน ตก ซึ่งเป็นเส้นตรงที่ลากจาก
ศูน ย์กลางถนนสาย ค ๖ ที่ จุด ซึ่งอยู่ห่ างจากถนนสาย ค ๖ บรรจบกับถนนสาย ข ๗ ไปทาง
ทิศตะวันตกตามแนวถนนสาย ค ๖ เป็นระยะ ๘๐๐ เมตร เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑ ฟากใต้ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากหลักเขตเทศบาลเมืองเลย
หลักเขตที่ ๑๔ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑ เป็นระยะ ๗๐๐ เมตร
และโรงพยาบาลจิตเวชเลย
ทั้ งนี้ ยกเว้ น บริเวณหมายเลข ๙.๑๖ ที่ ก าหนดไว้เป็ น สี เทาอ่ อ น และบริเวณ
หมายเลข ๑๐.๑๘ และหมายเลข ๑๐.๒๓ ที่กาหนดไว้เป็นสีน้าเงิน
๕.๑๘ ด้านเหนือ
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้ และถนนสาย ง ๙ ฟากใต้
ด้านใต้
จดริมฝั่งห้วยน้าลาย ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งแม่น้าเลย ฝั่งตะวันออก
สนามกีฬาจังหวัดเลย และสวนเฉลิมพระเกียรติ
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๖.๑๕ และหมายเลข ๖.๑๘ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน

๑๔
๕.๑๙ ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งแม่น้าเลย ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดที่สาธารณประโยชน์บุ่งเลยหลง (วัดทับมิ่งขวัญ)
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ง ๑๑
และถนนสาย ข ๓ ฟากตะวันออก
๕.๒๐ ด้านเหนือ
จดริมฝั่งลาน้านา ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งแม่น้าเลย ฝั่งตะวันตก
และสุสานและฌาปนสถานบ้านติดต่อ
ด้านใต้
จดโรงเรี ย นบ้ า นติ ด ต่ อ ถนนไม่ ป รากฏชื่ อ ฟากตะวั น ตก
และเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ
ด้านตะวันตก
จดสานักงานเกษตรจังหวัดเลย และถนนสาย จ ๔ ฟากตะวันออก
๕.๒๑ ด้านเหนือ
จดสุสานและฌาปนสถานบ้านติดต่อ
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งแม่น้าเลย ฝั่งตะวันตก
ด้านตะวันตก
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๕.๒๒ ด้านเหนือ
จดถนนสาย จ ๓ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย จ ๔
เส้นตั้งฉากกับถนนสาย จ ๔ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาย จ ๔ บรรจบกับถนนสาย จ ๓ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย จ ๔ เป็นระยะ ๙๕๐ เมตร และถนนสาย จ ๔ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดโรงเรียนบ้านขอนแดง และเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร
กับศูนย์กลางถนนสาย จ ๔
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ ฟากตะวันออก
๕.๒๓ ด้านเหนือ
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งแม่น้าเลย ฝั่งตะวันตก
ด้านตะวันตก
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๕.๒๔ ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ค ๖ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ข ๗
คลองส่งน้า ฝั่งตะวันออก และถนนสาย ข ๗ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๖.๒๒ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน
๕.๒๕ ด้านเหนือ
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งแม่น้าเลย ฝั่งตะวันตก
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย จ ๔ ฟากตะวันออก
๕.๒๖ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งแม่น้าเลย ฝั่งตะวันตก
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งแม่น้าเลย ฝั่งตะวันตก

๑๕
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ
และเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย จ ๔ ฟากตะวันออก
๕.๒๗ ด้านเหนือ
จดถนนราษฎร์บารุง ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร
กับศูนย์กลางถนนสาย ค ๖
ด้านตะวันตก
จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก ซึ่งเป็นแนวเส้นตรงที่ลากผ่าน
ศูน ย์กลางถนนสาย ค ๖ ที่ จุด ซึ่งอยู่ห่ างจากถนนสาย ค ๖ บรรจบกับถนนสาย ข ๗ ไปทาง
ทิศตะวันตกตามแนวถนนสาย ค ๖ เป็นระยะ ๘๐๐ เมตร เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑ ฟากใต้ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากหลักเขตเทศบาลเมืองเลย
หลักเขตที่ ๑๔ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑ เป็นระยะ ๗๐๐ เมตร
๕.๒๘ ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งแม่น้าเลย ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งแม่น้าเลย ฝั่งตะวันตก
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ
๕.๒๙ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ค ๖ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย และอนุสรณ์สถานผู้เสียสละ
ในพื้นที่ พตท. ๑๗๑๘
ด้านใต้
จดเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร
กับศูนย์กลางถนนสาย ค ๖
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนน อบจ.
ลย. ๔๐๓๕
๕.๓๐ ด้านเหนือ
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้ และฟากตะวันออก และวัดโพธิ์ชัย
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งแม่น้าเลย ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒๐๑ ที่จุด ซึ่งอยู่ห่ างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ บรรจบกับถนนสาย จ ๔
ไปทางทิศใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ เป็นระยะ ๗๐๐ เมตร
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๒๐๑ ฟากตะวั น ออก
และสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย ฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๖.๑ ถึงหมายเลข ๖.๒๒ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีรายการดังต่อไปนี้
๖.๑ ที่ดินซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งแม่น้าเลยทั้งสองฝั่ง
๖.๒ ที่สาธารณประโยชน์หนองอ้อ
๖.๓ ที่สาธารณประโยชน์กุดแพ กุดโง้งใหญ่ และกุดโง้งน้อย

๑๖
๖.๔ ที่พักริมทาง แขวงการทางเลย
๖.๕ ที่ดินซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝั่งห้วยน้าพาวทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่จุดที่ห้วยน้าพาว
บรรจบกับเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งแม่น้าเลย ฝั่งตะวันตก จนบรรจบกับเขตป่าไม้ถาวร
ตามมติคณะรัฐมนตรี ป่าโคกภูเหล็ก
๖.๖ ที่สาธารณประโยชน์หนองหล่ม
๖.๗ ที่สาธารณประโยชน์บุ่งเลยหลง (บ้านก้างปลา หมู่ ๔)
๖.๘ หนองน้าสาธารณะนาบอน (หนองไคร้)
๖.๙ ที่ดินซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝั่งห้วยน้าหมานทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่จุดที่
ห้วยน้าหมานบรรจบกับเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งแม่น้าเลย ฝั่งตะวันตก จนบรรจบกับเขตผังเมืองรวม
ด้านตะวันตก
๖.๑๐ ที่สาธารณประโยชน์ ที่เลี้ยงสัตว์นาบอน
๖.๑๑ ที่สาธารณประโยชน์บุ่งเลยหลง (วัดศรีสุทธาวาส)
๖.๑๒ หนองน้าสาธารณะกุดโง้ง
๖.๑๓ ที่สาธารณประโยชน์หนองกุดจับ
๖.๑๔ หนองน้าสาธารณะ
๖.๑๕ หนองตีบ
๖.๑๖ ที่สาธารณประโยชน์กุดป่อง
๖.๑๗ สนามกีฬาจังหวัดเลย และสวนเฉลิมพระเกียรติ
๖.๑๘ ที่สาธารณประโยชน์หนองงูเหลือม
๖.๑๙ สวนสาธารณะสามเหลี่ยม
๖.๒๐ ที่สาธารณประโยชน์บุ่งเลยหลง (วัดทับมิ่งขวัญ)
๖.๒๑ ที่สาธารณประโยชน์บุ่งใหญ่
๖.๒๒ ที่สาธารณประโยชน์หนองยาง
๗. ที่ ดิ น ในบริ เวณหมายเลข ๗.๑ และหมายเลข ๗.๒ ที่ ก าหนดไว้ เป็ น สี เขี ย วอ่ อ น
มีเส้นทแยงสีขาว ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ มีรายการดังต่อไปนี้
๗.๑ ด้านเหนือ
จดเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็น เส้น ตรงที่ ลากต่อจาก
ถนนไม่ ปรากฏชื่อ ฟากใต้ ไปทางทิ ศตะวัน ตกจนบรรจบกับ เขตป่ าสงวนแห่ งชาติ ป่ าโคกภู เหล็ ก
ด้านตะวันออก
จดเขตป่ า ไม้ ถ าวรตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ป่ า โคกภู เ หล็ ก
สถานบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด บ้านพักผู้พิพากษาจังหวัดเลย สานักงานสรรพากรพื้นที่เลย
กองร้อย อส. จังหวัดเลยที่ ๒ หน่วยปฏิบัติการพิเศษกลุ่มงานสืบสวนตารวจภูธรจังหวัดเลย สนามยิงปืน
จังหวัดเลย สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดเลย และสถานีตารวจภูธรจังหวัดเลย
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเขตผั ง เมื อ งรวมด้ า นตะวั น ตก ซึ่ ง เป็ น ห้ ว ยน้ าหมาน
ฝั่งตะวันออก และเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกภูเหล็ก

๑๗
๗.๒ ด้านตะวันออก
จดเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ป่าโคกภูเหล็ก
ด้านใต้
จดสถานบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด บ้านพักผู้พิพากษา
จังหวัด เลย สานั กงานสรรพากรพื้น ที่เลย กองร้อย อส. จังหวัดเลยที่ ๒ หน่วยปฏิบัติการพิเศษ
กลุ่มงานสืบสวนตารวจภูธรจังหวัดเลย สนามยิงปืนจังหวัดเลย สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจาจังหวัดเลย และสถานีตารวจภูธรจังหวัดเลย
ด้านตะวันตก
จดสถานบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด บ้านพักผู้พิพากษา
จังหวัด เลย สานั กงานสรรพากรพื้น ที่เลย กองร้อย อส. จั งหวัดเลยที่ ๒ หน่วยปฏิบัติการพิเศษ
กลุ่มงานสืบสวนตารวจภูธรจังหวัดเลย สนามยิงปืนจังหวัดเลย สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจาจังหวัดเลย และสถานีตารวจภูธรจังหวัดเลย
๘. ที่ ดิ น ในบริเวณหมายเลข ๘.๑ ถึงหมายเลข ๘.๒๑ ที่ ก าหนดไว้เป็ น สี เขี ย วมะกอก
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา มีรายการดังต่อไปนี้
๘.๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
๘.๒ โรงเรียนชุมชนบ้านกาเนิดเพชร
๘.๓ โรงเรียนบ้านก้างปลา
๘.๔ โรงเรียนบ้านหัวฝาย
๘.๕ โรงเรียนบ้านหนองผักก้าม (เทศบาล ๕)
๘.๖ โรงเรียนบ้านนาบอน
๘.๗ โรงเรียนชุมชนศรีสะอาด (เทศบาล ๑)
๘.๘ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
๘.๙ โรงเรียนศรีสว่าง (เทศบาล ๓)
๘.๑๐ โรงเรียนอนุบาลเลย
๘.๑๑ โรงเรียนเลยพิทยาคม
๘.๑๒ โรงเรียนเมืองเลย
๘.๑๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย (สนามกีฬาและอาคารเรียน)
๘.๑๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
๘.๑๕ โรงเรียนศรีบุญเรือง (เทศบาล ๒)
๘.๑๖ วิทยาลัยเทคนิคเลย
๘.๑๗ โรงเรียนบ้านนาซา
๘.๑๘ โรงเรียนบ้านติดต่อ
๘.๑๙ โรงเรียนบ้านฟากนา
๘.๒๐ โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา
๘.๒๑ โรงเรียนบ้านขอนแดง

๑๘
๙. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๙.๑ ถึงหมายเลข ๙.๒๔ ที่กาหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันศาสนา มีรายการดังต่อไปนี้
๙.๑ วัดโนนสว่างสุเทพอรุณ
๙.๒ วัดศรีสัตตนาค
๙.๓ วัดสัตยาวาส
๙.๔ วัดศีลธราราม
๙.๕ วัดป่าพุทธยาน
๙.๖ วัดป่าขันติสามัคคี
๙.๗ วัดสร้างเที่ยง
๙.๘ วัดโพธิ์ชัย
๙.๙ วัดสุธัมมิการาม
๙.๑๐ วัดโพนงาม
๙.๑๑ วัดกกม่วงชี
๙.๑๒ วัดศรีวิชัยวนาราม
๙.๑๓ วัดศรีสุทธาวาส
๙.๑๔ วัดศรีภูมิ
๙.๑๕ วัดศรีสว่าง
๙.๑๖ สานักสงฆ์พุทธสามัคคีบุรีเลย
๙.๑๗ วัดประชานิมิต
๙.๑๘ วัดวิเวกธรรมคุณ
๙.๑๙ วัดศรีบุญเรือง
๙.๒๐ สุสานและฌาปนสถานบ้านติดต่อ
๙.๒๑ วัดโพนงาม
๙.๒๒ วัดภัทราราม
๙.๒๓ วัดโพธิ์ศรีสมโพธิ
๙.๒๔ วัดโพธิ์ชัย
๑๐. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๐.๑ ถึงหมายเลข ๑๐.๒๘ ที่กาหนดไว้เป็นสีน้าเงิน ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มีรายการดังต่อไปนี้
๑๐.๑ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านเพชรเจริญ โรงซ่อมสานักงานทางหลวงชนบท
จังหวัดเลย ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลเมือง และสานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเลย
๑๐.๒ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลก้างปลา และที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลชัยพฤกษ์
๑๐.๓ สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดเลย

๑๙
๑๐.๔ สถานบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด บ้านพักผู้พิพากษาจังหวัดเลย สานักงาน
สรรพากรพื้นที่เลย กองร้อย อส. จังหวัดเลยที่ ๒ หน่วยปฏิบัติการพิเศษกลุ่มงานสืบสวนตารวจภูธรจังหวัดเลย
สนามยิงปืนจังหวัดเลย สานักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจาจังหวัดเลย และสถานีตารวจภูธรจังหวัดเลย
๑๐.๕ สานักงานสรรพสามิตจังหวัดเลย
๑๐.๖ สานั กงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย สานักงานพาณิชย์จังหวัดเลย และสานักงาน
การค้าภายในจังหวัดเลย
๑๐.๗ แขวงการทางเลยที่ ๑ และสานักงานสหกรณ์จังหวัดเลย
๑๐.๘ ศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยจังหวัดเลย และห้องสมุดประชาชนจังหวัดเลย
๑๐.๙ สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเลย สถานีตารวจภูธรอาเภอเมืองเลย กองบังคับการ
ตารวจภูธรจังหวัดเลย และสถานีสื่อสารจังหวัดเลย
๑๐.๑๐ โครงการชลประทานเลย
๑๐.๑๑ กองร้อย อส. จังหวัด เลยที่ ๑ เรือนจาจังหวั ดเลย ศาลาประชาคมจังหวัด เลย
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายใน สานักงานทางหลวงชนบทจังหวัด
เลย สานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ศูนย์ราชการจังหวัดเลย ศาลจังหวัดเลย สานักงานที่ดิน
จังหวัดเลย และที่ว่าการอาเภอเมืองเลย
๑๐.๑๒ โรงพยาบาลเลย
๑๐.๑๓ บ้านพักผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๑
๑๐.๑๔ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย
๑๐.๑๕ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย สานักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองเลย
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองเลย สานักงานเทศบาลเมืองเลย และศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยว
จังหวัดเลย
๑๐.๑๖ ไปรษณีย์เลย และสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย
๑๐.๑๗ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
๑๐.๑๘ สานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย
๑๐.๑๙ โรงซ่อมเครื่องจักรกลสานักงานเทศบาลเมืองเลย
๑๐.๒๐ สานักงานการประปาเลย การประปาส่วนภูมิภาค และสถานีโทรคมนาคมเลย
๑๐.๒๑ สานักงานเกษตรจังหวัดเลย
๑๐.๒๒ โรงพยาบาลจิตเวชเลย
๑๐.๒๓ โรงซ่อมเครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย
๑๐.๒๔ สานักงานเทศบาลตาบลนาอาน
๑๐.๒๕ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย และอนุสรณ์ สถานผู้เสียสละในพื้นที่ พตท. ๑๗๑๘
๑๐.๒๖ สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย
๑๐.๒๗ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านนาอาน
๑๐.๒๘ สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย ฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเลย
พ.ศ. ๒๕๖๒
ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง แบ่งเป็น ๕ ขนาด คือ
๑. ถนนแบบ ก ขนาดเขตทาง ๑๔.๐๐ เมตร จานวน ๔ สาย ดังนี้
ถนนสาย ก ๑ เป็นถนนโครงการกาหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนเลย - นาด้วง
(ถนนสาย ง ๙) ที่บริเวณห่างจากแม่น้าเลยฝั่งใต้ตัดกับถนนเลย - นาด้วง (ถนนสาย ง ๙) ไปทาง
ทิศตะวัน ออกเฉียงใต้ต ามแนวถนนเลย - นาด้วง (ถนนสาย ง ๙) ระยะประมาณ ๒๐๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๗๐๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ง ๒ ที่บริเวณห่างจาก
ถนนสาย ง ๒ บรรจบกับถนนเลย - นาด้วง (ถนนสาย ง ๙) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนื อ
และทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ง ๒ ระยะประมาณ ๘๘๐ เมตร
ถนนสาย ก ๒ เป็นถนนเดิมกาหนดให้ขยายเขตทางคือ ถนนพิพัฒน์มงคล เริ่มต้นจาก
ถนนมลิวรรณ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิมจนบรรจบกับถนนพิพัฒน์มงคล ซอย ๒
(ถนนสาย ง ๓)
ถนนสาย ก ๓ เป็นถนนเดิมกาหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนราษฎร์อุทิศ เริ่มต้นจาก
ถนนพิ พั ฒ น์ ม งคล (ถนนสาย ก ๒) ไปทางทิศ ตะวัน ออกเฉียงใต้ ต ามแนวถนนเดิม จนบรรจบกั บ
ถนนนกแก้ว (ถนนสาย ง ๑๒)
ถนนสาย ก ๔ เป็นถนนเดิมกาหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนมลิวรรณซอย ๑ เริ่มต้นจาก
ถนนมลิวรรณ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิมจนบรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ง ๑๐)
๒. ถนนแบบ ข ขนาดเขตทาง ๑๖.๐๐ เมตร จานวน ๗ สาย ดังนี้
ถนนสาย ข ๑ เป็นถนนเดิมกาหนดให้ขยายเขตทางคือ ถนนหนองผักก้าม และถนนโครงการ
ก าหนดให้ ก่ อ สร้า งใหม่ เริ่ ม ต้ น จากถนนเลย - เชี ย งคาน ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกตามแนวถนนเดิ ม
จนสุด ถนน และไปทางทิ ศตะวัน ตก ระยะประมาณ ๒๖๐ เมตร จนบรรจบกับ ถนนสาย ง ๔
ที่ บ ริ เวณห่ า งจากถนนสาย ง ๔ บรรจบกั บ ถนนเลย - เชี ย งคาน ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต้
ตามแนวถนนสาย ง ๔ ระยะประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร
ถนนสาย ข ๒ เป็ น ถนนเดิ ม ก าหนดให้ ข ยายเขตทางคื อ ถนนจรั ส ศรี เริ่ม ต้ น จาก
ถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ง ๑๐) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ
๔๒๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ค ๕
ถนนสาย ข ๓ เป็นถนนเดิมกาหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนซอยบุญเจริญ และถนนโครงการ
กาหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนเจริญรัฐ (ถนนสาย ง ๑๑) ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนเดิม
จนสุดถนนแล้วไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๑,๐๓๐ เมตร
จนบรรจบกับ ถนนเจริญ รัฐ (ถนนสาย ง ๑๑) ที่ บริเวณห่ างจากถนนชุมสาย (ถนนสาย ง ๑๒)

๒
บรรจบกับถนนเจริญรัฐ (ถนนสาย ง ๑๑) ไปทางทิศใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเจริญรัฐ
(ถนนสาย ง ๑๑) ระยะประมาณ ๓๘๐ เมตร
ถนนสาย ข ๔ เป็นถนนเดิมกาหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนร่วมมิตร และถนนโครงการ
ก าหนดให้ ก่ อ สร้ างใหม่ เริ่ม ต้ น จากถนนเสริฐศรี (ถนนสาย ง ๑๓) ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ยงใต้
ตามแนวถนนเดิมจนสุดถนน ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๔๙๐ เมตร จนบรรจบกับ
ถนนมลิว รรณ ที่บริเวณห่ างจากถนนมลิวรรณบรรจบกับถนนมลิวรรณ ซอย ๖ (ซอยบ้านนาซา)
(ถนนสาย ข ๖) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนมลิวรรณ ระยะประมาณ ๓๒๐ เมตร
ถนนสาย ข ๕ เป็นถนนโครงการกาหนดให้ ก่อสร้างใหม่เริ่มต้นจากถนนไม่ปรากฏชื่อ
(ถนนสาย ค ๕) ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ข ๒) บรรจบกับถนนสาย ค ๕
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย ค ๕ ระยะประมาณ ๔๕๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๓๘๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ง ๑๐ ที่บริเวณห่างจาก
ถนนมลิวรรณ ซอย ๖ (ซอยบ้านนาซา) (ถนนสาย ข ๖) บรรจบกับถนนสาย ง ๑๐ ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ง ๑๐ ระยะประมาณ ๔๘๐ เมตร
ถนนสาย ข ๖ เป็ น ถนนเดิ ม ก าหนดให้ ข ยายเขตทางคื อ ถนนมลิ ว รรณ ซอย ๖
(ซอยบ้านนาซา) เริ่มต้นจากถนนมลิวรรณไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนเดิมระยะประมาณ ๔๙๐ เมตร
จนบรรจบกับถนนสาย ง ๑๐
ถนนสาย ข ๗ เป็น ถนนเดิมกาหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนพิ พัฒ น์ เริ่มต้นจาก
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับถนนเจริญรัฐ
(ถนนสาย ค ๖)
๓. ถนนแบบ ค ขนาดเขตทาง ๑๘.๐๐ เมตร จานวน ๖ สาย ดังนี้
ถนนสาย ค ๑ เป็นถนนเดิมกาหนดให้ขยายเขตทางคือ ถนนแสนกิตตะ เริ่มต้นจาก
ทางหลวงแผ่น ดิน หมายเลข ๒๐๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนื อตามแนวถนนเดิมจนบรรจบกับ
ถนนศิริกันรัตน์ (ถนนสาย ง ๓)
ถนนสาย ค ๒ เป็ น ถนนเดิ ม ไม่ ป รากฏชื่ อ ก าหนดให้ ข ยายเขตทาง เริ่ ม ต้ น จาก
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ
๔๘๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ง ๓ ที่บริเวณห่างจากถนนแสนกิตตะ (ถนนสาย ค ๑) บรรจบกับ
ถนนศิริกัน รัน ต์ (ถนนสาย ง ๓) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ และทิศใต้ตามแนวถนนสาย ง ๓
ระยะประมาณ ๑,๑๕๐ เมตร
ถนนสาย ค ๓ เป็นถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อกาหนดให้ขยายเขตทาง เริ่มต้นจากทางหลวงชนบท
ลย. ๔๐๐๙ (บ้ านภู บ่ อ บิ ด - บ้ านห้ ว ยพอด) (ถนนสาย จ ๑) ไปทางทิ ศ ตะวัน ตกเฉี ย งเหนื อ
และทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิมจนบรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ง ๒)
ถนนสาย ค ๔ เป็นถนนโครงการกาหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงชนบท
ลย. ๔๐๐๙ (บ้านภูบ่อบิด - บ้านห้วยพอด) (ถนนสาย จ ๑) ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ
(ถนนสาย ค ๓) บรรจบกับทางหลวงชนบท ลย. ๔๐๐๙ (บ้านภูบ่อบิด - บ้านห้วยพอด) (ถนนสาย จ ๑)
ไปทางทิศใต้ ทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงชนบท ลย. ๔๐๐๙ (บ้านภูบ่อบิด - บ้านห้วยพอด)

๓
(ถนนสาย จ ๑) ระยะประมาณ ๑,๔๘๐ เมตร ไปทางทิ ศตะวันตกเฉียงเหนื อและทิ ศตะวันตก
ระยะประมาณ ๘๐๐ เมตร จนบรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ง ๒) ที่บริเวณห่างจาก
ถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ค ๓) บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ง ๒) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
และทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ง ๒) ระยะประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร
ถนนสาย ค ๕ เป็น ถนนโครงการกาหนดให้ก่อสร้างใหม่ และถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อ
กาหนดให้ขยายเขตทางเริ่มต้นจากถนนเลย - ด่านซ้าย ที่บริเวณถนนเลย - ด่านซ้าย (ซอย ๑๐)
(ถนนสาย จ ๒) บรรจบกับถนนเลย - ด่านซ้าย ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๘๙๐ เมตร
บรรจบกับถนนจรัสศรี (ถนนสาย ข ๒) ที่บริเวณห่างจากถนนจรัสศรี (ถนนสาย ข ๒) บรรจบกับ
ถนนสาย ง ๑๐ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนจรัสศรี (ถนนสาย ข ๒) ระยะประมาณ
๔๒๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๓๑๐ เมตร บรรจบกับถนนเดิม
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิมจนสุดถนน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ
๔๓๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ง ๑๐ ที่บริเวณห่างจากถนนมลิวรรณ ซอย ๖ (ซอยบ้านนาซา)
(ถนนสาย ข ๖) บรรจบกับถนนสาย ง ๑๐ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย ง ๑๐
ระยะประมาณ ๑๓๐ เมตร
ถนนสาย ค ๖ เป็นถนนเดิมกาหนดให้ขยายเขตทางคือ ถนนเจริญรัฐ และถนนศรีประชานุกูล
เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉี ยงใต้และทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับเขตผังเมืองรวม
๔. ถนนแบบ ง ขนาดเขตทาง ๒๐.๐๐ เมตร จานวน ๑๔ สาย ดังนี้
ถนนสาย ง ๑ เป็นถนนเดิมกาหนดให้ขยายเขตทางคือ ถนนหัตถกรรม ถนนไม่ปรากฏชื่อ
และถนนโครงการก าหนดให้ ก่ อ สร้างใหม่ เริ่ม ต้ น จากทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๒๐๑ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิมตัดกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ
๒๘๐ เมตร บรรจบกับถนนเดิม ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนถนนไม่ปรากฏชื่อจนบรรจบกับ
ทางหลวงชนบท ลย. ๔๐๐๙ (บ้านภูบ่อบิด - บ้านห้วยพอด) (ถนนสาย จ ๑)
ถนนสาย ง ๒ เป็น ถนนโครงการกาหนดให้ก่อสร้างใหม่ และถนนเดิมไม่ป รากฏชื่อ
กาหนดให้ขยายเขตทาง เริ่มต้นจากถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ง ๑) ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ
(ถนนสาย ง ๑) บรรจบกับทางหลวงชนบท ลย. ๔๐๐๙ (บ้านภูบ่อบิด - บ้านห้วยพอด) (ถนนสาย จ ๑)
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ง ๑) ระยะประมาณ ๑,๐๕๐ เมตร
ไปทางทิศใต้ระยะประมาณ ๗๐๐ เมตร จนบรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนเดิม
ระยะประมาณ ๑,๒๒๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๗๘๐ เมตร จนบรรจบกับ
ถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๒๖๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
ระยะประมาณ ๑,๐๖๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ก ๑ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ก ๑ บรรจบกับ
ถนนเลย - นาด้ ว ง (ถนนสาย ง ๙) ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตามแนวถนนสาย ก ๑
ระยะประมาณ ๗๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ และทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ
๘๘๐ เมตร จนบรรจบกับถนนเลย - นาด้วง (ถนนสาย ง ๙) ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ

๔
บรรจบกับถนนเลย - นาด้วง (ถนนสาย ง ๙) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเลย - นาด้วง
(ถนนสาย ง ๙) ระยะประมาณ ๕๑๐ เมตร
ถนนสาย ง ๓ เป็นถนนเดิมกาหนดให้ขยายเขตทางคือ ถนนศิริกันรัตน์ ถนนพิพัฒน์มงคล
ซอย ๒ และถนนโครงการกาหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนหัตถกรรม (ถนนสาย ง ๑) ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิมจนสุดถนน ไปทางทิศใต้ ระยะประมาณ ๖๑๐ เมตร บรรจบกับ
ถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ค ๒) ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ค ๒) บรรจบกับ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่ อ (ถนนสาย ค ๒)
ระยะประมาณ ๔๘๐ เมตร ไปทางทิศใต้ ระยะประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร บรรจบกับถนนมะขามหวาน
(ถนนสาย ง ๕) ที่บริเวณห่างจากถนนมะขามหวาน (ถนนสาย ง ๕) บรรจบกับถนนเลย - เชียงคาน
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนมะขามหวาน (ถนนสาย ง ๕) ระยะประมาณ ๖๐๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๑,๒๔๐ เมตร ตัดกับถนนทุ่งนาเมี่ยง ที่บริเวณถนนทุ่งนาเมี่ยง
ตั ด กั บ ถนนพิ พั ฒ น์ ม งคล ซอย ๒ ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ต ามแนวถนนเดิ ม จนบรรจบกั บ
ถนนพิพัฒน์มงคล (ถนนสาย ก ๒)
ถนนสาย ง ๔ เป็นถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อกาหนดให้ขยายเขตทาง และถนนโครงการ
กาหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนเลย - เชียงคาน ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ
๑๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวัน ตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๘๙๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ข ๑
ที่ บ ริเวณห่ างจากถนนหนองผั กก้ าม (ถนนสาย ข ๑) บรรจบกั บ ถนนเลย - เชี ยงคาน ไปทาง
ทิศตะวันตก ระยะประมาณ ๔๖๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๗๖๐ เมตร
ตัดกับถนนสาย ง ๖ ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ง ๖) บรรจบกับถนนเลย เชียงคาน ไปทางทิศตะวันตก ระยะประมาณ ๗๒๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ
๒๗๐ เมตร บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ และไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ
จนบรรจบกับถนนเลย - ด่านซ้าย
ถนนสาย ง ๕ เป็นถนนเดิมกาหนดให้ขยายเขตทางคือ ถนนมะขามหวาน เริ่มต้นจาก
ถนนเลย - เชียงคาน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๖๐๐ เมตร
จนบรรจบกับถนนสาย ง ๓
ถนนสาย ง ๖ เป็นถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อกาหนดให้ขยายเขตทาง และถนนโครงการ
กาหนดให้ก่อสร้างใหม่เริ่มต้นจากถนนเลย - เชียงคาน ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม
ระยะประมาณ ๑๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตก ระยะประมาณ ๖๑๐ เมตร ตัดกับถนนสาย ง ๔
ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ง ๔) บรรจบกับถนนเลย - ด่านซ้าย ไปทางทิศเหนือ
และทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ง ๔) ระยะประมาณ ๖๓๐ เมตร
ไปทางทิศตะวัน ตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๔๘๐ เมตร ตัดกับถนนเลย - ด่านซ้าย (ซอย ๑๐)
(ถนนสาย จ ๒) ที่บริเวณห่างจากถนนเลย - ด่านซ้าย (ซอย ๑๐) (ถนนสาย จ ๒) บรรจบกับ
ถนนเลย - ด่ า นซ้ าย ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ ตามแนวถนนเลย - ด่ า นซ้ าย (ซอย ๑๐)
(ถนนสาย จ ๒) ระยะประมาณ ๖๘๐ เมตร และไปทางทิศตะวันตก จนบรรจบกับเขตป่าไม้ถาวร
ตามมติคณะรัฐมนตรี ป่าโคกภูเหล็ก

๕
ถนนสาย ง ๗ เป็นถนนเดิมกาหนดให้ขยายเขตทางคือ ถนนสถลเชียงคาน เริ่มต้นจาก
ถนนเลย - เชียงคาน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิมจนบรรจบกับถนนนกแก้ว (ถนนสาย ง ๑๒)
ถนนสาย ง ๘ เป็นถนนโครงการกาหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนพิพัฒน์มงคล
ซอย ๒ (ถนนสาย ง ๓) ที่บริเวณห่างจากถนนพิพัฒน์มงคล ซอย ๒ (ถนนสาย ง ๓) บรรจบกับ
ถนนพิพัฒน์มงคล (ถนนสาย ก ๒) ไปทางทิศเหนือและทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนพิพัฒน์มงคล
ซอย ๒ (ถนนสาย ง ๓) ระยะประมาณ ๕๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออก ระยะประมาณ ๑๗๐ เมตร
จนบรรจบกับถนนวิสุทธิเทพ ที่บริเวณห่างจากถนนวิสุทธิเทพบรรจบกับถนนเลย - นาด้วง (ถนนสาย ง ๙)
ถนนสาย ง ๙ เป็ น ถนนเดิ ม ก าหนดให้ ข ยายเขตทาง คื อ ถนนเลย - นาด้ ว ง
และทางหลวงแผ่น ดิ น หมายเลข ๒๑๓๘ เริ่ม ต้น จากถนนวิสุท ธิเทพ ไปทางทิ ศตะวัน ออกเฉีย งใต้
ตามแนวถนนเดิมจนบรรจบกับเขตผังเมืองรวมด้านทิศตะวันออก
ถนนสาย ง ๑๐ เป็นถนนโครงการกาหนดให้ก่อสร้างใหม่ และถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อ
กาหนดให้ขยายเขตทาง เริ่มต้นจากถนนเลย - ด่านซ้าย ที่บริเวณห่างจากถนนมลิวรรณบรรจบกับ
ถนนเลย - ด่านซ้ายไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเลย - ด่านซ้าย ระยะประมาณ ๔๗๐ เมตร
ไปทางทิ ศ ตะวัน ออกเฉี ยงใต้ ระยะประมาณ ๓๔๐ เมตร บรรจบกั บ ถนนไม่ ป รากฏชื่อ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับถนนจรัสศรี (ถนนสาย ข ๒) ที่บริเวณถนนจรัสศรี
(ถนนสาย ข ๒) บรรจบกับถนนเดิม ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๒๑๐ เมตร บรรจบกับ
ถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ง ๑๒) ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ง ๑๒) บรรจบกับ
ถนนมลิวรรณ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ง ๑๒) ระยะประมาณ
๕๒๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๘๗๐ เมตร บรรจบกับถนนมลิวรรณ ซอย ๖
(ซอยบ้านนาซา) (ถนนสาย ข ๖) ที่บริเวณห่างจากถนนมลิวรรณ ซอย ๖ (ซอยบ้านนาซา) (ถนนสาย ข ๖)
บรรจบกับถนนมลิวรรณ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนมลิวรรณ ซอย ๖ (ซอยบ้านนาซา)
(ถนนสาย ข ๖) ระยะประมาณ ๔๙๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ระยะประมาณ ๙๐๐ เมตร จนบรรจบกั บถนนมลิวรรณ ที่ บริเวณถนนมลิวรรณ (ซอยอิ นค าดี )
(ถนนสาย ง ๑๔) บรรจบกับถนนมลิวรรณ
ถนนสาย ง ๑๑ เป็นถนนเดิมกาหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนเจริญรัฐ เริ่มต้นจาก
ถนนพิ พั ฒ น์ ม งคล ซอย ๒ (ถนนสาย ง ๓) ไปทางทิ ศ ตะวั น ออก ทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต้
และทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิมจนบรรจบกับลาน้านา
ถนนสาย ง ๑๒ เป็นถนนเดิมกาหนดให้ขยายเขตทางคือ ถนนนกแก้ว ถนนชุมสาย
และถนนไม่ปรากฏชื่อ เริ่มต้น จากถนนเจริญ รัฐ (ถนนสาย ง ๑๑) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนื อ
และทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๑,๖๑๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ง ๑๐
ถนนสาย ง ๑๓ เป็นถนนเดิมกาหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนเสริฐศรี เริ่มต้นจาก
ถนนนกแก้ว (ถนนสาย ก ๑๒) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทิศตะวันตกเฉียงใต้ และทิศตะวันออกเฉียงใต้
ตามแนวถนนเดิมจนบรรจบกับถนนเจริญรัฐ (ถนนสาย ง ๑๑)

๖
ถนนสาย ง ๑๔ เป็นถนนเดิมกาหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนมลิวรรณ (ซอยอินคาดี)
เริ่มต้นจากถนนมลิวรรณ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิมจนบรรจบกับถนนเจริญรัฐ
(ถนนสาย ง ๑๑)
๕. ถนนแบบ จ ขนาดเขตทาง ๓๐.๐๐ เมตร จานวน ๔ สาย ดังนี้
ถนนสาย จ ๑ เป็นถนนเดิมกาหนดให้ขยายเขตทาง คือ ทางหลวงชนบท ลย. ๔๐๐๙
(บ้านภูบ่อบิด - บ้านห้วยพอด) และถนนโครงการกาหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากเขตผังเมืองรวม
ไปทางทิศใต้ ทิ ศตะวันตกเฉียงใต้ และทิศใต้ตามแนวถนนเดิมบรรจบกับแนวเขตเทศบาลเมืองเลย
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๒๑๐ เมตร ตัดกับถนนเลย - นาด้วง (ถนนสาย ง ๙)
ที่ บ ริ เวณห่ า งจากถนนเลย - นาด้ ว ง (ถนนสาย ง ๙) บรรจบกั บ ถนนไม่ ป รากฏชื่ อ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเลย - นาด้วง (ถนนสาย ง ๙) ระยะประมาณ ๑,๐๔๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๗๗๐ เมตร จนบรรจบกับเขตผังเมืองรวม
ถนนสาย จ ๒ เป็นถนนเดิมกาหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนเลย - ด่านซ้าย (ซอย ๑๐)
และถนนโครงการกาหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนเลย - ด่านซ้าย ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนเดิมบรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๒๖๐ เมตร
ตัดกับถนนดารงวิถี ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ บรรจบกับถนนดารงวิถี ไปทาง
ทิศตะวัน ตกเฉียงเหนื อ ทิศตะวัน ตกเฉียงใต้ต ามแนวถนนดารงวิถี ระยะประมาณ ๑,๖๙๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๑,๘๔๐ เมตร ตัดกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ที่บริเวณห่างจาก
ถนนไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ ไปทางทิศตะวันตก ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๑,๑๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศตะวันออก
ระยะประมาณ ๑,๑๓๐ เมตร จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ ที่บริเวณถนนหัตถกรรม
(ถนนสาย ง ๑) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑
ถนนสาย จ ๓ เป็นถนนโครงการกาหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒๐๑ ที่บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ บรรจบกับถนนพิพัฒน์ (ถนนสาย ข ๗)
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๙๑๐ เมตร ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑๕
(ถนนสาย จ ๔) ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑๕ (ถนนสาย จ ๔) ตัดกับลาน้านา
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑๕ (ถนนสาย จ ๔) ระยะประมาณ
๔๒๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๔๐๐ เมตร จนบรรจบกับเขตผังเมืองรวม
ถนนสาย จ ๔ เป็นถนนเดิมกาหนดให้ขยายเขตทาง คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑๕
เริ่มต้นจากแนวเขตเทศบาลเมืองเลย ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ
๔๒๐ เมตร ตัดกับถนนสาย จ ๓ ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ บรรจบกับ
ถนนพิพัฒน์ (ถนนสาย ข ๗) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๙๑๐ เมตร ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิมจนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๒๗ ก

หนา้ ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่สมควรกาหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
ในท้ อ งที่ ต าบลเมื อ ง ต าบลชั ย พฤกษ์ ต าบลกุ ด ป่ อ ง และต าบลนาอาน อ าเภอเมื อ งเลย จั ง หวั ด เลย
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และการดารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและสภาพแวดล้อม
ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุป ระสงค์ของการผั งเมือง และโดยที่มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบั ญ ญัติ
การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผั งเมือง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘
บัญญัติว่า การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระทาโดยกฎกระทรวง จึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

