
 หน้า   ๒๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๒๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เร่ือง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท 

ในท้องที่ตําบลขะเนจื้อ  ตําบลแม่ระมาด  ตําบลแม่จะเรา  อําเภอแม่ระมาด  ตําบลแม่กาษา  ตําบลแม่ปะ 
ตําบลท่าสายลวด  ตําบลแม่สอด  ตําบลพระธาตุผาแดง  ตาํบลแม่ตาว  ตาํบลแม่กุ  ตําบลมหาวัน  อําเภอแม่สอด 

และตําบลช่องแคบ  ตําบลพบพระ  ตําบลวาเล่ย์  อําเภอพบพระ  จังหวัดตาก 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด  
หรือบางประเภท  ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดตาก  เพื่อประโยชน์แห่งการผังเมือง  การสถาปัตยกรรม  
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  และการอํานวยความสะดวกแก่การจราจร  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
โดยคําแนะนําของอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๓  แห่ง
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ประกอบกับคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่  ๓/๒๕๕๙  เร่ือง  การยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง  และกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ในประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ 
แนวเขตควบคุมอาคาร  (เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก)  หมายความว่า   
 ด้านเหนือ จดเส้นแบ่งเขตการปกครอง  ระหว่างตําบลขะเนจ้ือ  อําเภอแม่ระมาด  

กับตําบลแม่หละ  อําเภอท่าสองยาง   
 ด้านตะวันออก จดเส้นแบ่งเขตการปกครอง  ระหว่างตําบลขะเนจื้อ  ตําบลแม่ระมาด  

ตําบลแม่จะเรา  อําเภอแม่ระมาด  ตําบลแม่กาษา  ตําบลแม่ปะ  ตําบลพระธาตุผาแดง  ตําบลแม่กุ  ตําบลมหาวัน  
อําเภอแม่สอด  ตําบลช่องแคบ  ตําบลพบพระ  อําเภอพบพระ  กับตําบลแม่ตื่น  ตําบลพระธาตุ   
อําเภอแม่ระมาด  ตําบลพะวอ  อําเภอแม่สอด  ตําบลคีรีราษฎร์  ตําบลรวมไทยพัฒนา  อําเภอพบพระ   

 ด้านใต้ จดเส้นแบ่งเขตการปกครองจังหวัดตาก   
 ด้านตะวันตก จดเส้นแบ่งเขตการปกครองจังหวัดตาก   
“บริเวณที่  ๑”  หมายความว่า  พื้นที่บริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
๑.๑ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนพัฒนานครแม่สอด 
 ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๑๐๕ 
๑.๒ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๑,๐๔๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๑๒  และถนนเฉลิมเทพ  ฟากใต้   
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 ด้านตะวันออก จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒  ฟากเหนือ  
ที่จุดซึ่งทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒  บรรจบกับศูนย์กลางถนนเฉลิมเทพ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒  เป็นระยะ  ๔๐๐  เมตร 

 ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒  ฟากเหนือ  

ที่จุดซึ่งทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒  บรรจบกับศูนย์กลางถนนเฉลิมเทพ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒  เป็นระยะ  ๑๐๐  เมตร 

“บริเวณที่  ๒”  หมายความว่า  พื้นที่บริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
๒.๑ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนเฉลิมเทพ  

เส้นตรงที่ลากต่อจากศูนย์กลางถนนเฉลิมเทพ  ไปทางทิศตะวันตก  เป็นระยะ  ๒๐๐  เมตร  และถนนเฉลิมเทพ  
ฟากใต้ 

 ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑๐๕  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒  ฟากใต้  และถนนพัฒนานครแม่สอด  ฟากตะวันตก 

 ด้านใต้ จดถนนพัฒนานครแม่สอด  ฟากเหนือ  เส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  
กับศูนย์กลางถนนศรีพานิช  เส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับก่ึงกลางคลองสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ   
เส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับถนนเลียบคลองส่งน้ํา  เส้นขนานระยะ  ๘๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนอินทรคีรี  
เขตทหาร  ท่าอากาศยานแม่สอด  กรมการบินพลเรือน  กระทรวงคมนาคม  ขอใช้พื้นที่  และทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑๒  ฟากเหนือ 

 ด้านตะวันตก จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒  ฟากเหนือ  
ที่จุดซึ่งทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒  บรรจบกับศูนย์กลางถนนเฉลิมเทพ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒  เป็นระยะ  ๔๐๐  เมตร 

๒.๒ ด้านเหนือ จดแนวเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี  ป่าแม่สอด  และ
เส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนน  อบจ.  ตก.  ๐๗๐๒๕   

 ด้านตะวันออก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 
 ด้านใต้ จดถนน  อบจ.  ตก.  ๐๗๐๒๕  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดถนน  อบจ.  ตก.  ๐๗๐๒๕  ฟากตะวันออก 
๒.๓ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๑,๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๑๒ 
 ด้านตะวันออก จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒  ฟากเหนือ  

ที่จุดซึ่งทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒  บรรจบกับศูนย์กลางถนนเฉลิมเทพ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒  เป็นระยะ  ๑๐๐  เมตร  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒  
ฟากใต้  และเขตทหาร  ท่าอากาศยานแม่สอด  กรมการบินพลเรือน  กระทรวงคมนาคม  ขอใช้พื้นที่   
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 ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๖๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑๒  เส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนมิตรสัมพันธ์  และเขตเทศบาลตําบลท่าสายลวด  
ระหว่างหลักเขตที่  ๓  และหลักเขตที่  ๔   

 ด้านตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลท่าสายลวด  ระหว่างหลักเขตที่  ๔  และ
หลักเขตที่  ๑  เส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒  และห้วยแม่ตาว  
ฝั่งตะวันออก 

“บริเวณที่  ๓”  หมายความว่า  พื้นที่บริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
๓.๑ ด้านเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลแม่ระมาด  ระหว่างหลักเขตที่  ๑  และ

หลักเขตที่  ๒ 
 ด้านตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลแม่ระมาด  ระหว่างหลักเขตที่  ๒  และ

หลักเขตที่  ๓ 
 ด้านใต้ จดเขตเทศบาลตําบลแม่ระมาด  ระหว่างหลักเขตที่  ๒  หลักเขตที่  ๓  

และหลักเขตที่  ๔ 
 ด้านตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลแม่ระมาด  ระหว่างหลักเขตที่  ๔  และ

หลักเขตที่  ๑ 
๓.๒ ด้านเหนือ จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าแม่ระมาด 
 ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ  

เส้นขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ  และเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑๐๕  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๕  บรรจบกับศูนย์กลางถนน 
ไม่ปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๕  เป็นระยะ  ๒๕๐  เมตร   

 ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑๐๕ 

 ด้านตะวันตก จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าแม่ระมาด   
๓.๓ ด้านเหนือ จดเส้นแบ่งเขตการปกครอง  ระหว่างตําบลแม่จะเราตําบล  

และตําบลพระธาตุ 
 ด้านตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลแม่จะเรา  ระหว่างหลักเขตที่  ๔  หลักเขตที่  ๕  

และหลักเขตที่  ๖ 
 ด้านใต้ จดเขตเทศบาลตําบลแม่จะเรา  ระหว่างหลักเขตที่  ๕  และ

หลักเขตที่  ๖   
 ด้านตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลแม่จะเรา  ระหว่างหลักเขตที่  ๖  และ

หลักเขตที่  ๗ 
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๓.๔ ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๕  ที่จุดซึ่ง
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๕  บรรจบกับศูนย์กลางถนน  ตก.  ๕๐๘๘  บ้านห้วยบง - โรงเรียนห้วยบง  
ไปทางทิศเหนือ  ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๕  เป็นระยะ  ๕๐๐  เมตร   

 ด้านตะวันออก จดห้วยบง  ฝั่งตะวันตก  เส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลาง
ถนนบ้านโฮ้ง  เส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ  และเส้นตั้งฉาก  กับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑๐๕  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๕  บรรจบกับศูนย์กลางถนน 
ไม่ปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๕  เป็นระยะ  ๑๐๐  เมตร   

 ดา้นใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑๐๕  เส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนน  ตก.  ๑๒๑๕  บ้านห้วยบงใหม่ - บ้านวังผา  
และเส้นขนานระยะ  ๑๒๐  เมตร  กับศูนย์กลางซอยสร้างสรรค์   

 ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนน  ตก.  ๑๒๑๕  
บ้านห้วยบงใหม่ - บ้านวังผา  เส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๕  
เส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนน  ตก.  ๔๑๔๐  บ้านห้วยบงใหม่ - ศูนย์อพยพ  และเส้นขนาน
ระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๕ 

๓.๕ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ  
เส้นตั้งฉากกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งถนนไม่ปรากฏชื่อ  บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  จนบรรจบกับเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ  
และถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้   

 ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ
เส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ  เส้นขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนย์กลาง  
ถนนไม่ปรากฏชื่อ  เส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ  และเส้นขนานระยะ  
๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท  ตก.  ๔๐๑๖ 

 ด้านใต้ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  และเส้นตั้งฉากกับทางหลวงชนบท  
ตก.  ๔๐๑๖  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งทางหลวงชนบท  ตก.  ๔๐๑๖  บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ 

 ด้านตะวันตก จดห้วยแม่ละเมา  ฝั่งตะวันออก  และเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  
กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ 

๓.๖ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท  
ตก.  ๓๐๐๖  เส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๕  และเส้นตั้งฉาก 
กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๕  ที่จุดซึ่งทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๕  บรรจบกับศูนย์กลางถนน 
ไม่ปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๕  เป็นระยะ  
๑๐๐  เมตร   



 หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๒๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๙๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑๐๕ 

 ด้านใต้ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ   
 ด้านตะวันตก จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าแม่ละเมา  และเส้นขนานระยะ  

๘๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๕   
๓.๗ ด้านเหนือ จดทางหลวงชนบท  ตก.  ๓๐๐๒  ฟากใต้  และถนนไม่ปรากฏชื่อ

ฟากใต้ 
 ดา้นตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๑๐๕ 
 ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนพัฒนานคร  

แม่สอด  เส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนเฉลิมเทพ  เส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลาง  
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๕  ถนนเฉลิมเทพ  ฟากเหนือ  และเส้นตรงที่ลากต่อจากศูนย์กลางถนนเฉลิมเทพ  
ไปทางทิศตะวันตก  จนบรรจบกับเส้นขนานระยะ  ๑,๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๕ 

 ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๑,๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑๐๕ 

๓.๘ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑๒ 

 ด้านตะวันออก จดคลอง  ๑  ขวา  ฝั่งตะวันตก  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒  
ฟากเหนือ  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๙๐  ฟากตะวันตก 

 ด้านใต้ จดห้วยหัวฝาย  ฝั่งเหนือ  เส้นขนานระยะ  ๖๐๐  เมตร  กับศูนย์กลาง
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๙๐  และเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสมัครสรรพการ 

 ด้านตะวันตก จดถนนพัฒนานครแม่สอด  ฟากตะวันออก   
๓.๙ ด้านเหนือ จดถนน  อบจ.  ตก.  ๐๗๐๒๕  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนบ้านท่าอาจ - 

วังตะเคียน  เส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนบ้านท่าอาจ  เส้นตั้งฉากกับถนนบ้านท่าอาจ  
ที่จุดซึ่งถนนบ้านท่าอาจ  บรรจบกับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันออก  ตามแนวถนนบ้านท่าอาจ  
เป็นระยะ  ๔๐๐  เมตร 

 ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนบ้านท่าอาจ  
เส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนทางเกวียน  เส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลาง
ถนนเมยโค้ง  และเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ   



 หน้า   ๒๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๒๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ด้านตะวันตก จดแม่น้ําเมย  ฝั่งตะวันออก  เส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร   
กับศูนย์กลางถนนเมยโค้ง  เส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนบ้านท่าอาจ  เส้นขนานระยะ  
๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนเมยโค้ง  เส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนบ้านท่าอาจ  
แม่น้ําเมย  ฝั่งตะวันออก  เส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนบ้านท่าอาจ  และเส้นขนาน
ระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนบ้านท่าอาจ - วังตะเคียน   

๓.๑๐ ด้านเหนือ จดห้วยแม่ตาว  ฝั่งใต้ 
  ด้านตะวันออก จดห้วยแม่ตาว  ฝั่งตะวันตก 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๑๒ 
  ด้านตะวันตก จดแม่น้ําเมย  ฝั่งตะวันออก 
๓.๑๑ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสมัครสรรพการ  

เส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนบ้านทุ่ง  เส้นตั้งฉากกับถนนบ้านทุ่ง  ฟากตะวันตก   
ที่จุดซึ่งห่างจากถนนบ้านทุ่ง  บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  ไปทางทิศเหนือ  ตามแนวถนนบ้านทุ่ง   
เป็นระยะ  ๑๐๐  เมตร  และเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ 

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนบ้านทุ่ง 
  ด้านใต้ จดถนนคันคลองชลประทาน  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๙๐  ฟากตะวันออก 
๓.๑๒ ด้านเหนือ จดถนนคันคลองชลประทาน  ฟากใต้   
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๑๐๙๐ 
  ด้านใต้ จดถนนคันคลองชลประทาน  ฟากเหนือ   
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนแสงอรุณ  

เส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนศรีพานิช  และเส้นตั้งฉากกับถนนศรีพานิช  ฟากตะวันตก   
ที่จุดซึ่งถนนศรีพานิช  บรรจบกับถนนคันคลองชลประทาน   

๓.๑๓ ด้านเหนือ จดห้วยแม่ตาว  ฝั่งใต้  เส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลาง
ถนน  อบจ.  ตก.  ๐๗๐๔๒  เส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนบ้านแม่ตาวใต้ - บ้านแม่ตาวกลาง  
เส้นตั้งฉากกับถนน  อบจ.  ตก.  ๐๗๐๒๑  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งถนน  อบจ.  ตก.  ๐๗๐๒๑  บรรจบกับ
ศูนย์กลางถนนบ้านแม่ตาวใต้ - บ้านแม่ตาวกลาง  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ตามแนวถนน  อบจ.  ตก.  ๐๗๐๒๑  
เป็นระยะ  ๓๐๐  เมตร   

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนน  อบจ.  
ตก.  ๐๗๐๒๑   



 หน้า   ๒๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๒๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากกับถนน  อบจ.  ตก.  ๐๗๐๒๑  ฟากตะวันออก  
ที่จุดซึ่งถนน  อบจ.  ตก.  ๐๗๐๒๑  บรรจบกับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ  ถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  
เส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนน  อบจ.  ตก.  ๐๗๐๒๑  และเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร   
กับศูนย์กลางถนน  อบจ.  ตก.  ๐๗๐๒๒   

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนน  อบจ.  
ตก.  ๐๗๐๔๒   

๓.๑๔ ด้านเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลแม่กุ  ระหว่างหลักเขตที่  ๑  กับหลักเขตที่  ๒ 
  ด้านตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลแม่กุ  ระหว่างหลักเขตที่  ๒  หลักเขตที่  ๓  

หลักเขตที่  ๔  และหลักเขตที่  ๕ 
  ด้านใต้ จดเขตเทศบาลตําบลแม่กุ  ระหว่างหลักเขตที่  ๕  และหลักเขตที่  ๖ 
  ด้านตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลแม่กุ  ระหว่างหลักเขตที่  ๖  และหลักเขตที่  ๗ 
๓.๑๕ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ  

และห้วยสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ฝั่งใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  และเส้นตรงที่ลากต่อจาก

ถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  ไปทางทิศใต้  จนบรรจบกับแม่น้ําเมย  ฝั่งเหนือ   
  ด้านใต้ จดแม่น้ําเมย  ฝั่งเหนือ   
  ด้านตะวันตก จดเส้นตั้งฉากกับถนน  อบจ.  ตก.  ๐๗๐๑๙  ฟากใต้  ที่จุดซึ่ง

ถนน  อบจ.  ตก.  ๐๗๐๑๙  บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  และเส้นตั้งฉากกับถนน  อบจ.  ตก.  ๐๗๐๑๙  
ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งถนน  อบจ.  ตก.  ๐๗๐๑๙  บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ   

๓.๑๖ ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงชนบท  ตก.  ๔๐๙๘  (บ้านแม่กุ - 
บ้านแม่กุใหม่)  ที่จุดซึ่งทางหลวงชนบท  ตก.  ๔๐๙๘  (บ้านแม่กุ - บ้านแม่กุใหม่)  บรรจบกับศูนย์กลาง  
ถนนไม่ปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ตามแนวทางหลวงชนบท  ตก.  ๔๐๙๘  (บ้านแม่กุ - 
บ้านแม่กุใหม่)  เป็นระยะ  ๒๕๐  เมตร   

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท  
ตก.  ๔๐๙๘  (บ้านแม่กุ - บ้านแม่กุใหม่)  เส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ  
เส้นตั้งฉากกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งถนนไม่ปรากฏชื่อ  บรรจบกับทางหลวงชนบท   
ตก.  ๔๐๙๘  (บ้านแม่กุ - บ้านแม่กุใหม่)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ  
เป็นระยะ  ๔๐๐  เมตร  เส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ  เส้นขนานระยะ  
๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท  ตก.  ๔๐๙๘  (บ้านแม่กุ - บ้านแม่กุใหม่)  เส้นขนานระยะ  
๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ  เส้นตั้งฉากกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งถนนไม่ปรากฏชื่อ  
บรรจบกับทางหลวงชนบท  ตก.  ๔๐๙๘  (บ้านแม่กุ - บ้านแม่กุใหม่)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  
ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ  เป็นระยะ  ๔๕๐  เมตร  เส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนน 
ไม่ปรากฏชื่อ  และเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนน  อบจ.  ตก.  ๐๗๐๑๙ 



 หน้า   ๓๐ 
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  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ   
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ  

เส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนน  อบจ.  ตก.  ๐๗๐๑๙  แม่น้ําเมย  ฝั่งตะวันออก  และเส้นขนาน
ระยะ  ๕๐  เมตร  กับทางหลวงชนบท  ตก.  ๔๐๙๘  (บ้านแม่กุ - บ้านแม่กุใหม่) 

๓.๑๗ ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับถนนห้วยไม้แป้น - แม่โกนเกน  ฟากตะวันออก  
ที่จุดซึ่งถนนห้วยไม้แป้น - แม่โกนเกน  บรรจบกับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนห้วยไม้แป้น - แม่โกนเกน  เป็นระยะ  ๒๕๐  เมตร 

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนแม่กุหลวง - ผาลู  
เส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนห้วยไม้แป้น - แม่โกนเกน  เส้นตั้งฉากกับถนนห้วยไม้แป้น -  
แม่โกนเกน  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งถนนห้วยไม้แป้น - แม่โกนเกน  บรรจบกับศูนย์กลางซอยวงเวียน  ไปทาง  
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ตามแนวถนนห้วยไม้แป้น - แม่โกนเกน  เป็นระยะ  ๒๐๐  เมตร  ห้วยไม้แป้น  
ฝั่งเหนือ  และเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนแม่กุหลวง - ผาลู 

  ด้านใต้ จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าช่องแคบและป่าแม่โกนเกน 
  ด้านตะวันตก จดแม่น้ําเมย  ฝั่งตะวันออก 
๓.๑๘ ด้านเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลพบพระ  ระหว่างหลักเขตที่  ๑  และหลักเขตที่  ๒ 
  ด้านตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลพบพระ  ระหว่างหลักเขตที่  ๑  หลักเขตที่  ๒  

หลักเขตที่  ๓  หลักเขตที่  ๔  และหลักเขตที่  ๕ 
  ด้านใต้ จดเขตเทศบาลตําบลพบพระ  ระหว่างหลักเขตที่  ๕  และหลักเขตที่  ๖ 
  ด้านตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลพบพระ  ระหว่างหลักเขตที่  ๖  และหลักเขตที่  ๑ 
๓.๑๙ ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่ง  

ถนนไม่ปรากฏชื่อ  บรรจบกับศูนย์กลางถนนคอกวัว  และถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 
 ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนคอกวัว  

และเส้นตั้งฉากกับถนนพบพระใต้ - หม่ืนฤาชัย  ฟากใต้  ที่จุดซึ่งถนนพบพระใต้ - หม่ืนฤาชัย  บรรจบกับ
ศูนย์กลางถนนคอกวัว  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ตามแนวถนนพบพระใต้ - หม่ืนฤาชัย  เป็นระยะ  
๑๐๐  เมตร   

  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนพบพระใต้ - 
หม่ืนฤาชัย  และแม่น้ําเมย  ฝั่งเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดแม่น้ําเมย  ฝั่งตะวันออก 
“บริเวณที่  ๔”  หมายความว่า  พื้นที่บริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
๔.๑ เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในอําเภอแม่ระมาด  อําเภอแม่สอด  และอําเภอพบพระ 
๔.๒ ด้านเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลแม่ตาว  ระหว่างหลักเขตที่  ๑  หลักเขตที่  ๒  

และหลักเขตที่  ๓  และห้วยม่วง  ฝั่งใต้ 
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 ด้านตะวันออก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  และทางหลวงชนบท   
ตก.  ๐๗๐๒๒  ฟากตะวันตก 

 ด้านใต้ จดแม่น้ําเมย  ฝั่งเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดแม่น้ําเมย  ฝั่งตะวันออก 
๔.๓ ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒๐๖  ฟากตะวันตก  

ที่จุดซึ่งห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒๐๖  บรรจบกับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้  ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ  เป็นระยะ  ๓๐๐  เมตร 

 ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒๐๖  ฟากตะวันตก  
 ด้านตะวันตก จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒๐๖  ฟากตะวันตก  

ที่จุดซึ่งทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒๐๖  บรรจบกับศูนย์กลางถนนบ้านพบพระเหนือ - บ้านพบพระกลาง  
เส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒๐๖ 

“บริเวณที่  ๕”  หมายความว่า  พื้นที่บริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
๕.๑ ที่ดินในท้องที่ตําบลท่าสายลวด  อําเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  เฉพาะภายในแนวเขต 

ตามแผนที่หมายเลข  ๑/๘  ท้ายคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๗/๒๕๕๘  เร่ือง  การจัดหาที่ดิน
เพื่อใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  ลงวันที่  ๑๕  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๘ 

๕.๒ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑๒   

 ด้านตะวันออก จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒  ฟากเหนือ 
ที่จุดซึ่งทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒  บรรจบกับศูนย์กลางถนนเฉลิมเทพ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒  เป็นระยะ  ๔๐๐  เมตร  จนบรรจบกับเส้นขนานระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร  
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒   

 ด้านใต้ จดถนนเฉลิมเทพ  ฟากเหนือ  และเส้นตรงที่ลากต่อจาก
ศูนย์กลางถนนเฉลิมเทพ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  จนบรรจบกับเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑๒  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒  บรรจบกับศูนย์กลางถนนเฉลิมเทพ  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒  เป็นระยะ  ๑๐๐  เมตร 

 ด้านตะวันตก จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒  ฟากเหนือ  
ที่จุดซึ่งทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒  บรรจบกับศูนย์กลางถนนเฉลิมเทพ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒  เป็นระยะ  ๑๐๐  เมตร  จนบรรจบกับเส้นขนานระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร  
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒   

“บริเวณท่ี  ๖”  หมายความว่า  ป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าแม่ระมาด  ป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าแม่ละเมา  
ป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าแม่สอด  ป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าช่องแคบ  ป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าแม่โกนเกน  ป่าไม้ถาวร
ตามมติคณะรัฐมนตรี  ป่าแม่สอด 
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“บริเวณที่  ๗”  หมายความว่า  พื้นที่ตามแนวเขตควบคุมอาคาร  (เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก)  
เว้นแต่บริเวณที่  ๑  บริเวณที่  ๒  บริเวณที่  ๓  บริเวณที่  ๔  บริเวณที่  ๕  และบริเวณที่  ๖ 

ทั้งนี้  ตามแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ 
ข้อ ๒ ให้กําหนดพื้นที่ในท้องที่ตําบลขะเนจ้ือ  ตําบลแม่ระมาด  ตําบลแม่จะเรา  อําเภอแม่ระมาด  

ตําบลแม่กาษา  ตําบลแม่ปะ  ตําบลท่าสายลวด  ตําบลแม่สอด  ตําบลพระธาตุผาแดง  ตําบลแม่ตาว  
ตําบลแม่กุ  ตําบลมหาวัน  อําเภอแม่สอด  และตําบลช่องแคบ  ตําบลพบพระ  ตําบลวาเล่ย์  อําเภอพบพระ  
จังหวัดตาก  ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนท่ีท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยน้ี  เป็นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคาร
ชนิดและประเภท  ดังต่อไปนี้ 

  (ก) ภายในบริเวณที่  ๑  กําหนดให้เป็นพื้นที่รองรับกิจกรรมทางการค้า  ธุรกิจ  
การบริการ  และการอยู่อาศัยที่มีความหนาแน่นสูง  คํานึงถึงการสร้างสภาวะแวดล้อมเมืองที่ดี  และการป้องกัน  
สาธารณภัย  ทั้งนี้  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 

   (๑) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานที่มีพื้นที่รวมกัน 
ทุกชั้นในหลังเดียวกันไม่เกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร  และมีระยะห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นไม่น้อยกว่า  ๑๐  เมตร  
ทุกด้าน 

   (๒) คลังน้ํามัน  สถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  สถานีบริการนํ้ามัน
ประเภท  ก  สถานีบริการน้ํามันประเภท  ข  สถานีบริการน้ํามันประเภท  ค  ลักษณะที่สอง  สถานีบริการน้ํามัน
ประเภท  จ  ลักษณะที่สอง  และสถานีบริการน้ํามันประเภท  ฉ  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
เพื่อการจําหน่าย 

   (๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภท  
โรงบรรจุ  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ประเภทโรงเก็บ  และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

   (๔) อาคารเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า 
   (๕) อาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
   (๖) โรงฆ่าสัตว์ 
   (๗) อาคารเก็บสินค้าเพื่อเป็นที่เก็บ  พัก  หรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของ  

เพื่อประโยชน์ทางการค้า  หรืออุตสาหกรรม  ที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร  
และอาคารดังกล่าวต้องตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร 

   (๘) โรงกําจัดมูลฝอย   
   (๙) อาคารเก็บวตัถุอันตราย 
   (๑๐) อาคารซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ  ชิ้นส่วนเคร่ืองจักรกลเก่า  ที่มีพื้นที่

รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร 



 หน้า   ๓๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๒๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๑๑) ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสําหรับติดหรือตั้งป้ายทุกชนิด  เว้นแต่ป้ายบอกชื่อ
สถานที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นสําหรับติดหรือตั้งป้ายดังกล่าวที่มีพื้นที่ของป้ายรวมกันไม่เกิน  ๕๐  ตารางเมตร 

   (๑๒) อาคารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร  
เว้นแต่  อาคารที่มีที่วา่งโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  และหากอาคารมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกัน
เกิน  ๕,๐๐๐  ตารางเมตร  ต้องมีที่ว่างโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่า  ๑๐  เมตร  และอาคารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้น  
ในหลังเดียวกันเกิน  ๒,๐๐๐  ตารางเมตร  ต้องมีระยะห่างจากเขตทางสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๑๕  เมตร   

  (ข) ภายในบริเวณท่ี  ๒  กําหนดในบริเวณเมืองที่มีสิ่งปลูกสร้างเดิมจํานวนมาก  
ประกอบด้วยอาคารหลายประเภท  เช่น  บ้านพักอาศัย  อาคารร้านค้า  สถานที่ราชการ  อาคารท่ีทําการ  
การปลูกสร้างอาคารใหม่หรือการปรับปรุงอาคารคํานึงถึงสมรรถนะของระบบสาธารณูปโภคเดิมของบริเวณดังกล่าว  
และการป้องกันสาธารณภัย  ทั้งนี้  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 

   (๑) อาคารที่มีความสูงเกิน  ๒๓  เมตร  เว้นแต่ 
    (ก) อาคารที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  

๒๕  เมตร   
    (ข) โรงงานตาม  (๒)   
    (ค) โครงสร้างสําหรับใช้ในการรับส่งวิทยุ  หรือโทรทัศน์  หรือสัญญาณ

สื่อสารทุกชนิด  หอถังน้ํา  เสาส่งไฟฟ้า  ปล่องเมรุ  ปล่องโรงสีข้าว  ปล่องโรงงานอุตสาหกรรม  ไซโลเก็บผลิตผล
ทางการเกษตร 

   (๒) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้น  
ในหลังเดียวกันไม่เกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร  และมีระยะห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นไม่น้อยกว่า  ๑๐  เมตร  ทุกด้าน 

   (๓) คลังน้ํามัน  สถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  สถานีบริการนํ้ามัน
ประเภท  ก  สถานีบริการน้ํามันประเภท  ข  สถานีบริการน้ํามันประเภท  ค  ลักษณะที่สอง  สถานีบริการน้ํามัน
ประเภท  จ  ลักษณะที่สอง  และสถานีบริการน้ํามันประเภท  ฉ  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
เพื่อการจําหน่าย 

   (๔) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภท
โรงบรรจุ  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ประเภทโรงเก็บ  และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

   (๕) อาคารเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า 
   (๖) อาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
   (๗) โรงฆ่าสัตว์ 
   (๘) อาคารเก็บสินค้าเพื่อเป็นที่เก็บ  พัก  หรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของ  

เพื่อประโยชน์ทางการค้า  หรืออุตสาหกรรม  ที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร  
และอาคารดังกล่าวต้องอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร 

   (๙) โรงกําจัดมูลฝอย   



 หน้า   ๓๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๒๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๑๐) อาคารเก็บวัตถุอันตราย 
   (๑๑) อาคารซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ  ชิ้นส่วนเคร่ืองจักรกลเก่า  ที่มีพื้นที่

รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร 
   (๑๒) ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสําหรับติดหรือตั้งป้ายทุกชนิด  เว้นแต่ป้ายบอก

ชื่อสถานที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นสําหรับติดหรือตั้งป้ายดังกล่าวที่มีพื้นที่ของป้ายรวมกันไม่เกิน  ๕๐  ตารางเมตร 
   (๑๓) อาคารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน  ๒,๐๐๐  ตารางเมตร  

เว้นแต่อาคารที่มีระยะห่างจากเขตทางสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๑๕  เมตร   
  (ค) ภายในบริเวณท่ี  ๓  กําหนดในบริเวณกลุ่มชุมชนที่กระจายอยู่ทั่วไปในเขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก  ประกอบด้วยกลุ่มอาคารบ้านพักอาศัยเป็นส่วนใหญ่  และอาคารร้านค้าที่ขายสินค้า
จําเป็นพื้นฐาน  การปลูกสร้างอาคารใหม่หรือการปรับปรุงอาคารให้คํานึงถึงสมรรถนะของระบบ
สาธารณูปโภคเดิมของชุมชน  การป้องกันสาธารณภัย  ความกลมกลืน  และความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ภายในชุมชน  ทั้งนี้  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 

   (๑) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้น  
ในหลังเดียวกันไม่เกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร  และมีระยะห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นไม่น้อยกว่า  ๑๐  เมตร  ทุกด้าน 

   (๒) คลังน้ํามัน  และสถานท่ีเก็บรักษานํ้ามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 

   (๓) สถานีบริการน้ํามันประเภท  ก  สถานีบริการน้ํามันประเภท  ข  
สถานีบริการน้ํามันประเภท  ค  ลักษณะที่สอง  สถานีบริการน้ํามันประเภท  จ  ลักษณะที่สอง  และสถานี
บริการน้ํามันประเภท  ฉ  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย  ที่ตั้งอยู่ 
ริมถนนสาธารณะที่มีเขตทางน้อยกว่า  ๑๒  เมตร 

   (๔) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภท  
โรงบรรจุ  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ประเภท  โรงเก็บ  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

   (๕) สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิงที่มีที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีเขตทางน้อยกว่า  ๑๒  เมตร 

   (๖) อาคารพาณิชยกรรมที่ มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน   
๓๐๐  ตารางเมตร 

   (๗) อาคารเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า 
   (๘) อาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
   (๙) โรงฆ่าสัตว์ 



 หน้า   ๓๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๒๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๑๐) อาคารเก็บสินค้าเพื่อเป็นที่เก็บ  พักหรือถ่ายสินค้า  หรือสิ่งของ   
เพื่อประโยชน์ทางการค้าหรืออุตสาหกรรมที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร  
และต้องตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร 

   (๑๑) โรงกําจัดมูลฝอย   
   (๑๒) อาคารเก็บวัตถุอันตราย 
   (๑๓) อาคารซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ  ชิ้นส่วนเคร่ืองจักรกลเก่า  ที่มีพื้นที่

รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร 
   (๑๔) ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสําหรับติดหรือตั้งป้ายทุกชนิด  เว้นแต่ป้ายบอกชื่อ  

สถานที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นสําหรับติดหรือตั้งป้ายดังกล่าวที่มีพื้นที่ของป้ายรวมกันไม่เกิน  ๕  ตารางเมตร 
   (๑๕) อาคารที่มีความสูงเกิน  ๒๓  เมตร  เว้นแต่อาคารที่อยู่ในเขตเทศบาล

ตําบลแม่ระมาด  เขตเทศบาลตําบลแม่จะเรา  เขตเทศบาลตําบลทุ่งหลวง  และเขตเทศบาลตําบลพบพระ  
และโครงสร้างสําหรับใช้ในการรับส่งวิทยุหรือโทรทัศน์  ให้มีความสูงเกิน  ๒๓  เมตร  ได้ 

   (๑๖) อาคารที่ มีผนังภายนอกอาคารและหลังคาที่มีสีฉูดฉาด  เว้นแต่   
สีอ่อนหรือสีกลมกลืนธรรมชาติ  ได้แก่  สีขาว  สีเทา  สีอิฐ  สีดินเผา  สีน้ําตาล   

  (ง) ภายในบริเวณที่  ๔  กําหนดในพื้นที่เกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่  มีบ้านพักอาศัย
และชุมชนเกษตรกรรมขนาดเล็กกระจายโดยทั่วไป  ให้เป็นบริเวณรองรับการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม
ที่ต่อเนื่องกับการเกษตร  ร้านค้าย่อยให้บริการชุมชน  และกิจการที่อาจส่งผลกระทบที่ต้องการที่ตั้ง
ห่างไกลชุมชนหนาแน่น  ทั้งนี้  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 

   (๑) อาคารที่มีความสูงเกิน  ๑๒  เมตร  เว้นแต่ 
    (ก) โรงงานตาม  (๒)   
    (ข) โครงสร้างสําหรับใช้ในการรับส่งวิทยุ  หรือโทรทัศน์  หรือสัญญาณ

สื่อสารทุกชนิด  หอถังน้ํา  เสาส่งไฟฟ้า  ปล่องเมรุ  ปล่องโรงสีข้าว  ปล่องโรงงานอุตสาหกรรม  ไซโลเก็บผลิตผล
ทางการเกษตร 

   (๒) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานที่เก่ียวเนื่องกับการเกษตร  
หรือโรงงานที่ได้รับการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

   (๓) คลังน้ํามัน  และสถานท่ีเก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อจําหน่าย 

   (๔) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภท  
โรงบรรจุ  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ประเภทโรงเก็บ  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

   (๕) สํานักงานที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน  ๓๐๐  ตารางเมตร 



 หน้า   ๓๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๒๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๖) อาคารพาณิชยกรรมที่ มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน   
๓๐๐  ตารางเมตร 

   (๗) อาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
   (๘) โรงกําจัดมูลฝอยที่มีระยะห่างจากเขตทางหลวงแผ่นดินน้อยกว่า  

๑๐๐  เมตร  และมีระยะห่างจากริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ
น้อยกว่า  ๕๐๐  เมตร 

   (๙) อาคารซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
   (๑๐) สถานศึกษา   
   (๑๑) สถานพยาบาล   
   (๑๒) สถานสงเคราะห์เด็ก  คนชรา  และคนพิการ   
   (๑๓) อาคารที่มีผนังภายนอกอาคารและหลังคาที่มีสีฉูดฉาด  เว้นแต่สีอ่อน

หรือสีกลมกลืนธรรมชาติ  ได้แก่  สีขาว  สีเทา  สีอิฐ  สีดินเผา  สีน้ําตาล 
  (จ) ภายในบริเวณท่ี  ๕  กําหนดให้เป็นบริเวณที่จัดเตรียมไว้เฉพาะสําหรับกิจการ

อุตสาหกรรม  การขนส่งและโลจิสติกส์เป็นส่วนใหญ่  เป็นพื้นที่เศรษฐกิจในรูปแบบกลุ่มอาคารโรงงาน 
หรืออาคารเพื่อการพาณิชยกรรม  โดยคํานึงถึงสุขลักษณะ  ความปลอดภัย  และการป้องกันผลกระทบ 
ที่จะมีขึ้นกับพื้นที่โดยรอบ  ทั้งนี้  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 

   (๑) สถานศึกษา  เว้นแต่สถาบันอุดมศึกษา  และสํานักงานเพื่อการศึกษา  
วิจัยและพัฒนา 

   (๒) สถานสงเคราะห์เด็ก  คนชรา  และคนพิการ   
   (๓) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์   
  (ฉ) ภายในบริเวณที่  ๖  ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย   

ที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่มีการคุ้มครองดูแลรักษาโดยกฎหมายที่เก่ียวกับการป่าไม้  การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  
และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  คํานึงถึงการอนุรักษ์ป่าไม้  ทรัพยากรธรรมชาติ  
การประกอบอาชีพ  ความหนาแน่นของอาคาร  ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและกลมกลืนกับธรรมชาติ  
ทั้งนี้  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารทุกชนิดทุกประเภท  เว้นแต่อาคาร  ดังต่อไปนี้ 

   (๑) อาคารพักอาศัยประเภทบ้านเดี่ยวที่มีความสูงไม่เกิน  ๖  เมตร  และ
มีที่ว่างโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร   

   (๒) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานที่เก่ียวเนื่องกับการเกษตร  
หรือวิสาหกิจชุมชนที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันไม่เกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร  และมีที่ว่างโดยรอบอาคาร  
ไม่น้อยกว่า  ๑๐  เมตร  ทุกด้าน 



 หน้า   ๓๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๒๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๓) ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสําหรับติดหรือตั้งป้ายทุกชนิด  เว้นแต่ป้ายบอกชื่อ  
สถานที่  หรือสิ่งที่สร้างขึ้นสําหรับติดหรือตั้งป้ายดังกล่าวที่มีพื้นที่ของป้ายรวมกันไม่เกิน  ๒  ตารางเมตร 

  อาคารตาม  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ต้องมีผนังภายนอกอาคารและหลังคาที่มีสีอ่อน
หรือสีกลมกลืนธรรมชาติ  ได้แก่  สขีาว  สีเทา  สีอิฐ  สีดินเผา  สีน้ําตาล   

  (ช) ภายในบริเวณที่  ๗  กําหนดในพื้นที่ที่มีทรัพยากรดินอุดมสมบูรณ์  เป็นพื้นที่
เกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่  เป็นแหล่งวัตถุดิบทางการเกษตรที่สําคัญ  คํานึงถึงการปลูกสร้างอาคาร  
เฉพาะที่มีความจําเป็น  ทั้งนี้  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารทุกชนิดทุกประเภท  เว้นแต่อาคารพักอาศัย
ประเภทบ้านเดี่ยวที่มีที่ว่างโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  และมีผนังภายนอกอาคารและหลังคา 
ที่มีสีอ่อนหรือสีกลมกลืนธรรมชาติ  ได้แก่  สีขาว  สีเทา  สีอิฐ  สีดินเผา  และสีน้ําตาล   

การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า  สําหรับอาคารทรงจั่ว
หรือป้ันหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

ข้อ ๓ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดตามข้อ  ๑  ห้ามก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง  มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการ

ดําเนินงาน  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๒   
(๒) อาคารที่มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลําคลอง  ห้วย  หรือแหล่งน้ํา

สาธารณะน้อยกว่า  ๑๐  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมหรือสาธารณประโยชน์ 
ข้อ ๔ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดตามข้อ  ๑  ห้ามบุคคลใดดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้  

อาคารใด ๆ  ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทท่ีมีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๒  และข้อ  ๓ 
ข้อ ๕ อาคารที่มีอยู่แล้วในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดตามข้อ  ๑  ก่อนหรือในวันที่ประกาศ

กระทรวงมหาดไทยนี้ใช้บังคับให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้  แต่ห้ามดัดแปลง  
หรือเปลี่ยนการใช้อาคารดังกล่าวให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๒  
และข้อ  ๓   

ข้อ ๖ อาคารที่ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้นก่อนวันที่
ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ใช้บังคับ  และยังก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จ   
ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทยน้ี  แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาต 
หรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ไม่ได้ 

ข้อ ๗ ประกาศกระทรวงมหาดไทยน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 



ตำบลขะเนจื้อ

ตำบลแม่จะเรา

ตำบลแม่ระมาด

ตำบลพบพระ

ตำบลวาเล่ย์

ตำบลมหาวัน

ตำบลแม่ตาว

ตำบลแม่กุ

ตำบลพระธาตุผาแดง

ตำบลแม่สอด

ตำบลแม่ปะ

ตำบลแม่กาษา

เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท
แผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย

๒๕ ม.อ.

๐๐
ม.น
.

๔ ๐๐๐

๑๘
๐๐
๐

๐๕

๑๐

๑๕

๒๐

๒๕

๓๐

๓๕

๔๐

๔๕

๕๐

๕๕

๖๐

๖๕

๗๐

๗๕

๘๐

๘๕

๙๐

๙๕

๐๐ ๒๕๔ ๓๐ ๓๕ ๔๐ ๔๕ ๕๐ ๕๕ ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐

๐๐๑๘

ใต้

ตะวันตก

เหนือ

ตะวันออก

ตำบลช่องแคบ

ที่ว่าการอำเภอพบพระ สำนักงานเทศบาลตำบลพบพระ

สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
ที่ว่าการอำเภอแม่สอด

ท่าอากาศยานแม่สอด

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข๑๐๕

ทางห
ลวงแ
ผ่นดิน
หมาย
เลข๑

๒

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒๐๖

ลวงแผ่น

ดิน ายเลข ๑๐๙๐
หม

ทางห

ถนน 
อบจ.ตก. ๐๘๐๓๐

ไปอำเภอท่าสองยาง

ไป

อำเภอเมืองตาก

ไป เภออำ อุ้มผาง

ทางหลวงชนบท ตก.๔๐๐๘

อำเภอแม่สอด
จังหวัดตาก

อำเภอแม่ระมาด

อำเภอพบพระ

ตำบลท่าสายลวด

เทศบาลตำบลแม่จะเรา

เทศบาลตำบลแม่ระมาด

เทศบาลตำบลพบพระ

เทศบาลตำบลแม่กุ

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

หลักเขตที่ ๑

หลักเขตที่ ๒หลักเขตที่ ๔หลักเขตที่ ๓

หลักเขตที่ ๑

หลักเขตที่ ๒

หลักเขตที่ ๓
หลักเขตที่ ๔

หลักเขตที่ ๕หลักเขตที่ ๖

หลักเขตที่ ๑

หลักเขตที่ ๒

หลักเขตที่ ๓

หลักเขตที่ ๔

หลักเขตที่ ๓

หลักเขตที่ ๔

หลักเขตที่ ๕

หลักเขตที่ ๖

หลักเขตที่ ๑

หลักเขตที่ ๒

หลักเขตที่ ๗

หลักเขตที่ ๑
หลักเขตที่ ๒

หลักเขตที่ ๓
หลักเขตที่ ๔
หลักเขตที่ ๕ หลักเขตที่ ๖

หลักเขตที่ ๗หลักเขตที่ ๘

หลักเขตที่ ๙

เทศบาลตำบลแม่ตาว

หลักเขตที่ ๑ หลักเขตที่ ๒

หลักเขตที่ ๓

หลักเขตที่ ๔

หลักเขตที่ ๕
หลักเขตที่ ๖

หลักเขตที่ ๑ หลักเขตที่ ๒
หลักเขตที่ ๓

หลักเขตที่ ๔

หลักเขตที่ ๕
หลักเขตที่ ๖

มาตราส่วน ๑ : ๑๐๐,๐๐๐
๐ ๑ ๒ ๓ ๕ ๑๐ กิโลเมตร

ในท้องที่ตำบลขะเนจื้อ ตำบลแม่ระมาด ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด ตำบลแม่กาษา ตำบลแม่ปะ 
ตำบลท่าสายลวด ตำบลแม่สอด ตำบลพระธาตุผาแดง ตำบลแม่ตาว ตำบลแม่กุ ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด

๑๐๐ เมตร

๕๐ เมตร

๕๐ เมตร

๕๐ เมตร

๓๐๐ เมตร

๒๐๐ เมตร

๒๐๐ เมตร

ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าช่องแคบและป่าแม่โกนเกน

ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าแม่สอด

ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าแม่ละเมา

ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าแม่ระมาด

มาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐

มาตราส่วน ๑ : ๒๕,๐๐๐

มาตราส่วน ๑ : ๒๕,๐๐๐

๑๐๐ เมตร
๒๕๐ เมตร

๑๐๐ เมตร

๑๐๐ เมตร

๑๐๐ เมตร 
๓๐๐ เมตร

๕๐๐ เมตร

๙๐๐ เมตร

๑๐๐ เมตร๘๐๐ เมตร
๕๐๐ เมตร๑๐๐ เมตร

๑๐๐ เมตร
๕๐๐ เมตร
๑๐๐ เมตร

ถนนคันคลองชลประทาน
ถนนบัานทุ่ง

ถนนศรีพานิช

๓๐๐ เมตรถนนบ้านแม่ตาวใต้-แม่ตาวกลางถนนอบจ. ตากตก.๐๗๐

๒๐๐ เมตร

๓.๑

๓.๒
๓.๓

๓.๔

๓.๖

๓.๑๑

๓.๑๓

๓.๑๔

๓.๑๕
๓.๑๖

๓.๑๗

๓.๑๘

๓.๑๙

๔.๓

๔.๒

๕.๑

และตำบลช่องแคบ ตำบลพบพระ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

๓๐ ๓๕ ๔๐ ๔๕ ๕๐ ๕๕ ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐

๐๕

๑๐

๑๕

๒๐

๒๕

๓๐

๓๕

๔๐

๔๕

๕๐

๕๕

๖๐

๖๕

๗๐

๗๕

๘๐

๘๕

๙๐

๙๕

๐๐

๕.๑

๒๐๐ เมตร
๒๐๐ เมตร

๒๐๐ เมตร
๒๑

๓๐๐ เมตร

๑๐๐ เมตร

๑๐๐ เมตร

มาตราส่วน ๑ : ๒๕,๐๐๐

๑๐๐ เมตร๕๐ เมตร

๖

๖

๖

๖

๖

๖

๖

๖

๖

๖

๖๓.๑๙

๔.๑

๔.๑

๔.๑

๔.๑

๔.๑
๔.๑

๔.๑

๔.๑

๓.๕

๓.๗

๑.๑
๓.๘

๒.๑
๕.๒
๑.๒
๒.๒

๒.๒

๓.๑๐ ๒.๓ ๓.๑๒
๓.๙

๓.๑๕

๓.๑๖

๓.๑๗

ตำบลแม่ตื่น

ตำบลสามหมื่น

ตำบลพะวอ

ตำบลแม่หละ
อำเภอท่าสองยาง

ตำบลคีรีราษฎร์

ตำบลรวมไทยพัฒนา

มาตราส่วน ๑ : ๒๕,๐๐๐

มาตราส่วน ๑ : ๒๕,๐๐๐

มาตราส่วน ๑ : ๒๕,๐๐๐

๑๐๐ เมตร

๑๐๐ เมตร

๒๕๐ เมตร
๓.๒

๓.๕

ห้วยแม่ละ

เมา

๑๐๐ เมตร

๑๐๐ เมตร

๑๐๐ เมตร

๑๐๐ เมตร

๑๐๐ เมตร
๑๐๐ เมตร

๒๕๐ เมตร

๓.๔
๑๒๐ เมตร

๕๐๐ เมตร

ห้วยบง

ห้วยบง

๑๐๐ เมตร

๓๐๐ เมตร

๕๐๐ เมตร๑๒๐ เมตร

๕๐๐ เมตร

๑๐๐ เมตร

๑๐๐ เมตร
ถนนบ้านโฮ้ง

ถนน ตก.๑๒๑๕บ้านห้วยบงใหม่ - บ้านวังผา

๑๐๐ เมตร

ถนน ตก.๔๑๔๐ บ้านห้วยบงใหม่ - ศูนย์อพยพ

ถนน ตก.๕๐๘๘ บ้านห้วยบง - โรงเรียนห้วยบง

๑๐๐ เมตร

มาตราส่วน ๑ : ๒๕,๐๐๐

๓.๖

๙๐๐ เมตร

๘๐๐ เมตร

๕๐
๐ เม
ตร

๑๐๐ เมตร ๑๐๐ เมตร

ทาง
หลว
งแผ
่นดิน
หม
ายเ
ลข 
๑๐
๕

ทางหลวงชนบท ตก.๓๐๐๖

ถนนไม่ปรากฏชื่อ

ถน
นไม
่ปร
าก
ฏช
ื่อ

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๕

มาตราส่วน ๑ : ๒๕,๐๐๐

๓.๑๑

๑๐๐ เมตร
๑๐๐ เมตร

๑๐๐ เมตร

๕๐๐ เมตร

ทา
งห
ลว
งแผ
่นด
ินห
มา
ยเล
ข ๑
๐๙
๐

ถนนสมัครสรรพการ
ถนนบ้านทุ่งถนนคันคลอง ชลป ระทาน

ถนนสมัครสรรพการ

หลักเขตที่ ๕

มาตราส่วน ๑ : ๒๕,๐๐๐

หลักเขตที่ ๖

๓.๑๒

ถนนคันคล องชลป
ระทา
น

ถนนคันคลองชลประทาน

ถนนศรีพานิช

ถนนแสงอรุณ

ถนนแสงอรุณ

ทา
งห
ลว
งแผ
่นด
ินห
มา
ยเล
ข ๑
๐๙
๐

๑๐๐ เมตร

๑๐๐ เมตร

๑๐๐ เมตร

ถนนคันคลองชลประทาน

๑๐๐ เมตรถนนไม่ปรากฏชื่อ

ถนนไม่ปรากฏชื่อ

ถนน อบจ.ตก.๐๗๐๑๙

ทางหลวงชนบท ตก.๔๐๙๘(บ้านแม่กุ - บ้านแม่กุใหม่)

ถนน
 อบ
จ. 
ตก
.๐๗

ถนนไม่ปรากฏชื่อ

ห้วยม่วง

แมน่
้ำเมย

๓๐๐ เมตร

๕๐๐ เมตร

ถนนไม่ปรากฏชื่อ

ถนนบ้านพบพระเหนือ - บ้านพบพระกลาง

ทา
งห
ลว
งแผ
่นด
ินห
มา
ยเล
ข

ถนนประ
ห้วย

ทางห
ลวงแผ
่นดิน

ถนนอิ

แม
่น้ำ

ถนนศรีพานิช

ทางหลว

ทา
งห
ลว
งแผ
่นด
ินห
มา
ยเล
ข ๑
๐๙
๐

ถนนบ้านท่าอาจ 

งชนบท 

ถนน
ถนน ถนนบ

้าน

๒๐๐ เมตร
๒๐๐ เมตร

๑,๓๐๐ เมตร

๒๐๐ เมตร

๒๐๐ เมตร
๕๐๐ เมตร

๑๐๐ เมตร

ถนนไมป่รากฏชื่อตก. ๓๐๐๒

๑๐
๕

ถนนเฉลิมเทพ

ถนน
เฉล
ิมเท
พ

หมา
ยเลข
 ๑๒ อินทร

คีรี ทุ่ง
ราษฎร์อุทิศ

สาทวิถี
นทรค
ีรี

หัวฝาย

๓๐๐ เมตร

ถน สมัครสรรพการ
น

ถนนเลียบคลองส่งน้ำ

๘๐๐ เมตร

เขตทหาร
ห้วยแมต่าว

๒๐๐ เมตร

ถนนมิตรสัมพันธ์

เมย

๕๐๐ เมตร
๑,๓๐๐ เมตร

๕๐๐ 
เมตร

๑,๕๐๐ เมตร

๔๐๐ เมตร๑๐๐ เมตร

๒๐๐ เมตร

๒๐๐ เมตร

ทา
งหล
วงแผ

น่ดิน
หม
ายเลข 

๑๒

๔๐๐ เมตร

๒๐๐ เมตร

๑๐๐ เมตร
๑๐๐ เมตร
๑๐๐ เมตร

๓๐๐ เมตร

๑๐๐ เมตร

๒๕๐ เมตร
๑๐๐ เมตร

ห้วย แม่ตาว

๓.๗

๓.๘

๓.๙

๓.๑๐

๑.๑

๑.๒

๕.๒

๕.๑

๕.๑

๒.๑
๒.๒

๒.๓

๒๐๐ เมตร

๒.๑

๖๐๐ เมตร
๑,๐๔๐ เมตร

๖๐๐ เมตร

คลอง ๑ ขวา

ถนนพัฒนานครแม่สอด

หลักเขตที่ ๑

หลักเขตที่ ๒ หลักเขตที่ ๑

หลักเขตที่ ๒
หลักเขตที่ ๔

หลักเขตที่ ๓

หลักเขตที่ ๕

หลักเขตที่ ๖

หลักเขตที่ ๓

หลักเขตที่ ๔หลักเขตที่ ๓

หลักเขตที่ ๒

หลักเขตที่ ๑

หลักเขตที่ ๕

หลักเขตที่ ๔

หลักเขตที่ ๖

หลักเขตที่ ๗
หลักเขตที่ ๘

หลักเขตที่ ๑

๓๐๐ เมตร

ถนน อบจ.ตก.๐๗๐๔๒

ถนนบ้านแม่ตาวใต้ - บัานแม่ตาวกลาง

ถนน อบจ.ตก.๐๗๐๒๒

ถนนไม่ปรากฏชื่อ 

๒๐๐ เมตร ๒๐๐ เมตร

๒๐๐ เมตร

๓.๑๓

๒๐๐ เมตร

เภอบ้านตาก

ไปอำ

ทางหล
วงแผ่น ด

ินหม
ายเล
ข ๑๑
๗๕

สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด

ที่ว่าการอำเภอแม่สอด

ถนนไม่ปรากฏชื่อ ทางหลวงชนบท ตก.๓๐๐๒

ถนน อบจ.ตก.๐๗๐๒๑ 

คลองสาธารณะ

ถนนคอกวัว

ถนนพบพระใต้-หมื่นฤาชัย

ถนนแม่กุหลวง - ผาลู

ถนนห้วยไม้แป้น - แม่โกนเกน

เครื่องหมาย

สนามบิน
สถานที่ราชการ
ที่ว่าการอำเภอ

แนวเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี

แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ แนวเขตอุทยานแห่งชาติ

แม่น้ำ คลอง ห้วย
สะพาน
ทางหลวง ถนน ซอย

คลองส่งน้ำ คลองระบายน้ำ
อ่างเก็บน้ำ หนอง บึง

เขตจังหวัด
เขตอำเภอ เขตกิ่งอำเภอ
เขตตำบล เขตองค์การบริหารส่วนตำบล
เขตเทศบาล

เขตทหาร

แนวเขตวนอุทยาน แนวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบริเวณที่ ๑
บริเวณที่ ๒
บริเวณที่ ๓
บริเวณที่ ๔
บริเวณที่ ๕
บริเวณที่ ๖
บริเวณที่ ๗

แนวเขตควบคุมอาคาร (เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก)

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
( นายมณฑล  สุดประเสริฐ )

ผู้อำนวยการสำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร
( นายสินิทธิ์  บุญสิทธิ์ )

๒๕๐ เมตร

๕๐๐ เ
มตร

๒๐๐ เมตร

ห้วยไม้ แป้น

ซอยวงเวียน
๒๕๐ เมตร

ถนน อบจ. ตก.๐๗๐๑๙

๑๐๐ เมตร

ถนนไม่ปรากฏชื่อ
๔๐๐ เมตร
๑๐๐ เมตร

๑๐๐ เมตร

๔๕๐ เมตร

ทางหลวงชนบท ตก.๔๐๑๖

ห้วย

แม่
ละ
เมา

ทาง
หลว

งชน
บท ต
ก.๔๐
๑๖

ถนนบ้านท่าอาจ - วังตะเคียน

ถนนทางเกวียน

ถนนเมยโค้ง

แมน่
้ำ เมย

ถนนไม่ปรากฏชื่อ 

ถนน อบจ.ตก.๐๗๐๒๕

แม่น
้ำเมย

แม่น้ำเมย

ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี
ป่าแม่สอด

ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี
ป่าแม่สอด

ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าแม่ละเมา

ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าแม่ระมาด

ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าช่องแคบและป่าแม่โกนเกน

ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าแม่สอดป่าสงวนแห่งชาติ

ป่าแม่ละเมา

๐๒๒

๑๐๐ เมตร

ถนนไม่ปรากฏชื่อ 

ถนนไม่ปรากฏชื่อ 


