
ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง  ก าหนดบริเวณห้ามกอ่สร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลีย่นการใช้อาคารบางชนดิหรอืบางประเภท   

ในท้องที่ต าบลเกาะชา้ง  ต าบลแม่สาย  ต าบลเวียงพางค า  ต าบลศรเีมืองชุม  ต าบลโป่งผา   
ต าบลโป่งงาม  ต าบลบ้านดา้ย  ต าบลห้วยไคร ้ อ าเภอแม่สาย  ต าบลศรีดอนมูล  ต าบลเวียง   
ต าบลแม่เงิน  ต าบลป่าสัก  ต าบลบ้านแซว  ต าบลโยนก  อ าเภอเชียงแสน  และต าบลริมโขง   

ต าบลเวียง  ต าบลสถาน  ต าบลศรดีอนชัย  ต าบลครึง่  ต าบลบุญเรือง  ต าบลห้วยซอ้   
อ าเภอเชียงของ  จังหวดัเชยีงราย 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด  
หรือบางประเภท  ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดเชียงราย  เพ่ือประโยชน์แห่งการผังเมือง  การรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม  และการอ านวยความสะดวกแก่การจราจร  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
โดยค าแนะน าของอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๓   
แห่งพระราชบัญญัตคิวบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ประกอบกับค าสั่งหัวหนา้คณะรักษาความสงบแหง่ชาติ
ที่  ๓/๒๕๕๙  เรื่อง  การยกเว้นการใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองและกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
ในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  ลงวันที่  ๒๐  มกราคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  จึงออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ 
“แนวเขตควบคุมอาคาร  (เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย)”  หมายความว่า   
 ด้านเหนือ จดเส้นแบ่งเขตการปกครองของจังหวัดเชียงราย 
 ด้านตะวันออก จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอ าเภอเชียงของกับอ าเภอเวียงแก่น 
 ด้านใต้ จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอ าเภอเชียงของกับอ าเภอขุนตาล  

เส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอ าเภอเชียงของกับอ าเภอพญาเม็งราย  เส้นแบ่งเขตการปกครองระหวา่ง
อ าเภอเชียงของกับอ าเภอดอยหลวง  และเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอ าเภอเชียงของกับอ าเภอแม่จัน 

 ด้านตะวันตก จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอ าเภอแม่สายกับอ าเภอแม่ฟ้าหลวง
และเส้นแบ่งเขตการปกครองของจังหวัดเชียงราย 

“บริเวณที่  ๑”  หมายความว่า  พ้ืนที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
 ด้านเหนือ จดแม่น้ าสาย  ฝั่งใต้ 
 ด้านตะวันออก จดถนนเหมืองแดงซอย  ๘  ฟากตะวันตก  และถนนเลียบคลอง

ชลประทาน  ฟากตะวันตก 
 ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒๙๐  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๔๙  ฟากเหนือ  และเขตป่าสงวน

แห่งชาติป่าดอยนางนอน 

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๙๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



“บริเวณที่  ๒”  หมายความว่า  พ้ืนที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
๒.๑ ด้านเหนือ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้   
 ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๔๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน) 
 ด้านใต้ จดทางหลวงชนบท  ชร.  ๑๐๔๒  ฟากเหนือ  ทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันออก  และถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ   
 ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน) 
๒.๒ ด้านเหนือ จดคลองถ้ า  ฝั่งใต้   
 ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน) 
 ด้านใต้ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๘๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน) 
๒.๓ ด้านเหนือ จดเขตเทศบาลต าบลห้วยไคร้  ระหว่างหลักเขตที่  ๑  กับหลักเขตที่  ๒ 
 ด้านตะวันออก จดเขตเทศบาลต าบลห้วยไคร้  ระหว่างหลักเขตที่  ๒  กับหลักเขตที่  ๓  

และเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน) 
 ด้านใต้ จดคลองหัวขาว  ฝั่งเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  

(ถนนพหลโยธิน) 
๒.๔ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๑๐๑๖ 
 ด้านตะวันออก จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๑๖  ฟากเหนือ 

และฟากใต้  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๑๖  บรรจบกับทางหลวงชนบท   
ชร.  ๔๐๑๐  ไปทางทิศตะวันออก  ตามแนวทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข  ๑๐๑๖  เป็นระยะ  ๗๐๐  เมตร  
และเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๑๖ 

 ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากกบัทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข  ๑๐๑๖  ฟากตะวันออก
และฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๑๖  บรรจบกับทางหลวงชนบท  
ชร.  ๔๐๑๐  ไปทางทิศใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๑๖  เป็นระยะ  ๗๐๐  เมตร 

 ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑๐๑๖ 

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๙๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



๒.๕ ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกบัทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข  ๑๐๒๐  ฟากตะวันออก
และฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๒๐  บรรจบกับทางหลวงชนบท  
ชร.  ๔๐๑๙  ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๒๐  เป็นระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร 

 ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๓๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑๐๒๐  และแม่น้ าอิง  ฝั่งตะวันตก 

 ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๒๐  ฟากเหนือ  และถนน 
ไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 

 ด้านตะวันตก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  เส้นตั้งฉากกับทางหลวงชนบท  
ชร.  ๔๐๑๙  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งทางหลวงชนบท  ชร.  ๔๐๑๙  บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  เส้นขนาน
ระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท  ชร.  ๔๐๑๙  และเส้นขนานระยะ  ๓๕๐  เมตร   
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๒๐ 

๒.๖ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ 
 ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๒๐  ฟากตะวันตก 
 ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ 
 ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ 
“บริเวณที่  ๓”  หมายความว่า  พ้ืนที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
 ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ 
 ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒๙๐  ฟากตะวันตก  เขตปฏิรูปที่ดิน

ตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน  ในท้องที่ต าบลเวียง  อ าเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย   
ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 

 ด้านตะวันตก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ด้านตะวันตก  เส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  
กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ  และถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้และฟากเหนือ 

 “บริเวณที่  ๔”  หมายความว่า  พ้ืนที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
๔.๑ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนเหมืองแดง   

เส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท  ชร.  ๑๐๔๑  และซอยกรมชลประทาน  
ฟากใต้ 

 ด้านตะวันออก จดทางหลวงชนบท  ชร.  ๕๐๕๔  ฟากตะวันตก  ถนนไม่ปรากฏชื่อ
ฟากเหนือ  เส้นขนานระยะ  ๘๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒๓  เส้นขนาน
ระยะ  ๘๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒๓  ฟากตะวันตก  
และเส้นขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน) 

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๙๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



 ด้านใต้ จดทางหลวงชนบท  ชร.  ๑๐๔๒  ฟากเหนือ  เส้นขนานระยะ  ๔๕๐  เมตร  
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  และถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้   
ฟากตะวันออกและฟากเหนือ 

 ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันออก  
ถนนป่าเหมือด  ซอย  ๑๑  ฟากเหนือ  เส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๔๙  ฟากใต้  ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑๒๙๐  ฟากใต้  ถนนเลียบคลองชลประทาน  ฟากตะวันออก  และถนนเหมืองแดง  ซอย  ๘  
ฟากตะวันออก 

๔.๒ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท   
ชร.  ๑๐๔๑   

 ด้านตะวันออก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  และเส้นตั้งฉากกับทางหลวง
ชนบท  ชร.  ๑๐๔๑  ฟากใต้  ที่จุดซึ่งทางหลวงชนบท  ชร.  ๑๐๔๑  บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ 

 ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท   
ชร.  ๑๐๔๑   

 ด้านตะวันตก จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงชนบท  ชร.  ๑๐๔๑  ฟากใต้และฟากเหนือ   
ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงชนบท  ชร.  ๑๐๔๑  บรรจบกับทางหลวงชนบท  ชร.  ๕๐๕๕  ไปทาง 
ทิศตะวันตก  ตามแนวทางหลวงชนบท  ชร.  ๑๐๔๑  เป็นระยะ  ๔๐๐  เมตร 

๔.๓ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท   
ชร.  ๑๐๔๑   

 ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงชนบท  ชร.  ๑๐๔๑  ฟากตะวันออก 
และฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงชนบท  ชร.  ๑๐๔๑  บรรจบกับทางหลวงชนบท   
ชร.  ๕๐๕๕  ไปทางทิศใต้  ตามแนวทางหลวงชนบท  ชร.  ๑๐๔๑  เป็นระยะ  ๓๘๐  เมตร  เส้นขนาน
ระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท  ชร.  ๑๐๔๑  และเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร   
กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท  ชร.  ๕๐๕๕ 

 ด้านตะวันตก จดเส้นตรงที่ลากจากเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลาง 
ทางหลวงชนบท  ชร.  ๕๐๕๕  ไปทางทิศเหนือจนบรรจบกับเส้นขนานระยะ  ๖๕๐  เมตรกับศูนย์กลาง
ทางหลวงชนบท  ชร.  ๑๐๔๑  และเส้นขนานระยะ  ๖๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท   
ชร.  ๑๐๔๑ 

๔.๔ ด้านเหนือ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒๙๐  ฟากตะวันตก  ทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข  ๑๒๙๐  (ตอนเลี่ยงเมือง)  ฟากตะวันตก  แม่น้ าโขง  ฝั่งใต้  และเส้นตั้งฉากกับ   
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒๙๐  ฟากเหนือและฟากใต้  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดิน
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หมายเลข  ๑๒๙๐  บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑๒๙๐  เป็นระยะ  ๘๐๐  เมตร 

 ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑๒๙๐ 

 ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑๒๙๐  (ตอนเลี่ยงเมือง) 

๔.๕ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ 
 ด้านตะวันออก จดเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในท้องที่

ต าบลริมโขง  ต าบลเวียง  และต าบลสถาน  อ าเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย  ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๗ 

 ด้านใต้ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๒๐  
ฟากตะวันตก 

 ด้านตะวันตก จดเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน  ในท้องที่
ต าบลริมโขง  ต าบลเวียง  และต าบลสถาน  อ าเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย  ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๗ 

๔.๖ ด้านเหนือ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๒๐  ฟากตะวันตก 
 ด้านใต้ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 
“บริเวณที่  ๕”  หมายความว่า  พ้ืนที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
๕.๑ ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒๙๐  ฟากตะวันตก   
 ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒๙๐  (ตอนเลี่ยงเมือง)  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   ๑๒๙๐  (ตอนเลี่ ยง เมือง )   

ฟากตะวันออก 
๕.๒ ด้านเหนือ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดแม่น้ าโขง  ฝั่งตะวันตก 
 ด้านใต้ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ   
 ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๒๐  ฟากตะวันออก  ล าน้ าสม  

ฝั่งตะวันออก  เส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสายหลังอ าเภอ  และทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑๐๒๐  ฟากเหนือ 

“บริเวณที่  ๖”  หมายความว่า  พ้ืนที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
๖.๑ ด้านเหนือ จดแม่น้ าสาย  ฝั่งใต้ 
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 ด้านตะวันออก จดเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าน้ ามะและป่าสบรวก  เขตปฏิรูปที่ดิน
ตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน  ในท้องที่ต าบลเวียง  และต าบลศรีดอนมูล  อ าเภอเชียงแสน  
จังหวัดเชียงราย  ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒๙๐   
ฟากตะวันตก  เส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ  ถนนไม่ปรากฏชื่อ   
ฟากเหนือ  เส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ  ถนนไม่ปรากฏชื่อ   
ฟากตะวันตก  เขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน  ในท้องที่ต าบลเวียง  อ าเภอเชียงแสน  
จังหวัดเชียงราย  ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒๙๐   
ฟากตะวันตก  ถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  เส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข  ๑๒๙๐  (ตอนเลี่ยงเมือง)  เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒๙๐   
ฟากเหนือและฟากใต้  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒๙๐  บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  
ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒๙๐  เป็นระยะ  ๘๐๐  เมตร  และแม่น้ าโขง   
ฝั่งใต้   

 ด้านใต้ จดเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน  ในท้องที่
ต าบลแม่เงิน  ต าบลบ้านแซว  อ าเภอเชียงแสน  ต าบลเวียง  ต าบลสถาน  ต าบลศรีดอนชัย  ต าบลครึ่ง  
อ าเภอเชียงของ  ต าบลหนองป่าก่อ  ต าบลปงน้อย  อ าเภอแม่จัน  และต าบลม่วงยาย  ต าบลหล่ายงาว  
ต าบลท่าข้าม  ต าบลปอ  กิ่งอ าเภอเวียงแก่น  อ าเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย  ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๗  เส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอ าเภอเชียงแสนกับอ าเภอดอยหลวง  เขตปฏิรูปที่ดิน 
ตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน  ในท้องที่ต าบลโยนก  อ าเภอเชียงแสน  ต าบลท่าข้าวเปลือก  
อ าเภอแม่จัน  และต าบลหนองป่าก่อ  ต าบลปงน้อย  อ าเภอดอยหลวง  จังหวัดเชียงราย  ให้เป็นเขต
ปฏิรูปที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอ าเภอเชียงแสนกับอ าเภอแม่จัน 

 ด้านตะวันตก จดทางหลวงชนบท  ชร.  ๑๐๐๙  ฟากตะวันออก  ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑๒๙๐  ฟากตะวันออก  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒๓  ฟากตะวันออก  เส้นขนานระยะ  
๘๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ  เส้นขนานระยะ  ๘๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข  ๑๒๓  ถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้  ทางหลวงชนบท  ชร.  ๕๐๕๔  ฟากตะวันออก  
ซอยกรมชลประทาน  ฟากเหนือ  เส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท   
ชร.  ๑๐๔๑  และถนนเหมืองแดง  ซอย  ๘  ฟากตะวันออก   

 ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณที่  ๒.๔  บริเวณที่  ๔.๒  บริเวณที่  ๔.๓  และบริเวณที่  ๙.๑   
๖.๒ ด้านตะวันออก จดแม่น้ าโขง  ฝั่งตะวันตก 
 ด้านใต้ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๒๐  

ฟากใต้  เส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสายหลังอ าเภอ  ล าน้ าสม  ฝั่งตะวันตก  ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๒๐  ฟากตะวันตก  และเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกาก าหนด 
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เขตที่ดิน  ในท้องที่ต าบลริมโขง  ต าบลเวียง  และต าบลสถาน  อ าเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย  ให้เป็น
เขตปฏิรูปที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๗ 

 ด้านตะวันตก จดเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าแม่โขงฝั่งขวา 
๖.๓ ด้านตะวันออก จดแม่น้ าโขง  ฝั่งตะวันตก  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๕๕ 

ฟากตะวันตก  เขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน  ในท้องที่ต าบลแม่เงิน  ต าบลบ้านแซว  
อ าเภอเชียงแสน  ต าบลเวียง  ต าบลสถาน  ต าบลศรีดอนชัย  ต าบลครึ่ง  อ าเภอเชียงของ  ต าบลหนองป่าก่อ  
ต าบลปงน้อย  อ าเภอแม่จัน  และต าบลม่วงยาย  ต าบลหล่ายงาว  ต าบลท่าข้าม  ต าบลปอ  กิ่งอ าเภอ
เวียงแก่น  อ าเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย  ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และป่าสงวน
แห่งชาติ  ป่าแม่อิงฝั่งขวาและป่าแม่งาว 

 ด้านใต้ จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอ าเภอเชียงของกับอ าเภอขุนตาล 
 ด้านตะวันตก จดเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน  ในท้องที่

ต าบลศรีดอนชัย  และต าบลห้วยซ้อ  อ าเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย  ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน   
พ.ศ.  ๒๕๓๗  เขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน  ในท้องที่ต าบลสถาน  ต าบลศรีดอนชัย  
และต าบลห้วยซ้อ  อ าเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย  ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๗  เขตปฏิรูป
ที่ดินตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน  ในท้องที่ต าบลแม่เงิน  ต าบลบ้านแซว  อ าเภอเชียงแสน  
ต าบลเวียง  ต าบลสถาน  ต าบลศรีดอนชัย  ต าบลครึ่ง  อ าเภอเชียงของ  ต าบลหนองป่าก่อ  ต าบลปงน้อย   
อ าเภอแม่จัน  และต าบลม่วงยาย  ต าบลหล่ายงาว  ต าบลท่าข้าม  ต าบลปอ  กิ่งอ าเภอเวียงแก่น   
อ าเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย  ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๗  เขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดเขตที่ดิน  ในท้องที่ต าบลริมโขง  ต าบลเวียง  และต าบลสถาน  อ าเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย  
ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 

 ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณที่  ๒.๕  บริเวณที่  ๒.๖  บริเวณที่  ๔.๕  บริเวณที่  ๔.๖  บริเวณที่  ๘.๒  
และบริเวณที่  ๙.๒ 

๖.๔ ด้านเหนือ จดแม่น้ าโขงฝั่งใต้ 
 ด้านใต้ จดเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน  ในท้องที่

ต าบลแม่เงิน  ต าบลบ้านแซว  อ าเภอเชียงแสน  ต าบลเวียง  ต าบลสถาน  ต าบลศรีดอนชัย  ต าบลครึ่ง  
อ าเภอเชียงของ  ต าบลหนองป่าก่อ  ต าบลปงน้อย  อ าเภอแม่จัน  และต าบลม่วงยาย  ต าบลหล่ายงาว  
ต าบลท่าข้าม  ต าบลปอ  กิ่งอ าเภอเวียงแก่น  อ าเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย  ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๗ 

 ด้านตะวันตก จดเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน  ในท้องที่
ต าบลแม่เงิน  ต าบลบ้านแซว  อ าเภอเชียงแสน  ต าบลเวียง  ต าบลสถาน  ต าบลศรีดอนชัย  ต าบลครึ่ง  
อ าเภอเชียงของ  ต าบลหนองป่าก่อ  ต าบลปงน้อย  อ าเภอแม่จัน  และต าบลม่วงยาย  ต าบลหล่ายงาว  
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่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๙๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



ต าบลท่าข้าม  ต าบลปอ  กิ่งอ าเภอเวียงแก่น  อ าเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย  ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๗ 

“บริเวณที่  ๗”  หมายความว่า  พ้ืนที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
๗.๑ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๔๙  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ถนนป่าเหมือด  ซอย  ๑๑  ฟากใต้  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  
(ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันตก  ถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  เส้นขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร   
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้  คลองถ้ า   
ฝั่งเหนือ  เส้นขนานระยะ  ๘๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  
ถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้  เขตเทศบาลต าบลห้วยไคร้  ระหว่างหลักเขตที่   ๑  กับหลักเขตที่  ๒   
และเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตรกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน) 

 ด้านใต้ จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอ าเภอแม่สายกับอ าเภอแม่จัน 
 ด้านตะวันตก จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอ าเภอแม่สายกับอ าเภอแม่ฟ้าหลวง  

และเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยนางนอน 
๗.๒ ด้านเหนือ จดเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าน้ ามะและป่าสบรวก 
 ด้านตะวันออก จดแม่น้ าสาย  ฝั่งตะวันตก  และแม่น้ าโขง  ฝั่งตะวันตก 
 ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒๙๐  ฟากตะวันออก 
“บริเวณที่  ๘”  หมายความว่า  พ้ืนที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
๘.๑ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒๓  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒๙๐  ฟากตะวันตก  และทางหลวงชนบท  

ชร.  ๑๐๐๙  ฟากตะวันตก   
 ด้านใต้ จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอ าเภอแม่สายกับอ าเภอแม่จัน 
 ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  เขตเทศบาลต าบลห้วยไคร้  ระหว่างหลักเขตที่  ๒  กับหลักเขตที่  ๓  
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันออก  ทางหลวงชนบท  ชร.  ๑๐๔๒   
ฟากใต้   และเส้นขนานระยะ  ๑ ,๐๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   ๑   
(ถนนพหลโยธิน) 

๘.๒ ด้านเหนือ จดเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในท้องที่
ต าบลริมโขง  ต าบลเวียง  และต าบลสถาน  อ าเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย  ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๗  และห้วยน้ าแหย่ง  ฝั่งใต้ 

 ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๒๐  ฟากตะวันตก 

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๙๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



 ด้านใต้ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  และเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑๑๗๔  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๗๔  บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ 

 ด้านตะวันตก จดเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน  ในท้องที่
ต าบลแม่เงิน  ต าบลบ้านแซว  อ าเภอเชียงแสน  ต าบลเวียง  ต าบลสถาน  ต าบลศรีดอนชัย  ต าบลครึ่ง  
อ าเภอเชียงของ  ต าบลหนองป่าก่อ  ต าบลปงน้อย  อ าเภอแม่จัน  และต าบลม่วงยาย  ต าบลหล่ายงาว  
ต าบลท่าข้าม  ต าบลปอ  กิ่งอ าเภอเวียงแก่น  อ าเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย  ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๗ 

“บริเวณที่  ๙”  หมายความว่า  พ้ืนที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
๙.๑ พ้ืนที่ในบริเวณเส้นขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคาย  

(ทะเลสาบเชียงแสน) 
๙.๒ ด้านเหนือ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 
 ด้านใต้ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๗๔  ฟากตะวันออก 
“บริเวณที่  ๑๐”  หมายความว่า  พ้ืนที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
 บริเวณที่  ๑๐.๑  เขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน  ในท้องที่   

ต าบลริมโขง  ต าบลเวียง  และต าบลสถาน  อ าเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย  ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๗ 

 บริเวณที่  ๑๐.๒  เขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน  ในท้องที่   
ต าบลเวียง  และต าบลศรีดอนมูล  อ าเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย  ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๗ 

 บริเวณที่  ๑๐.๓  เขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน  ในท้องที่   
ต าบลแม่เงิน  และต าบลบ้านแซว  อ าเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย  ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๗ 

 บริเวณที่  ๑๐.๔  เขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน  ในท้องที่   
ต าบลเวียง  อ าเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย  ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

 บริเวณที่  ๑๐.๕  เขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน  ในท้องที่   
ต าบลแม่เงิน  ต าบลบ้านแซว  อ าเภอเชียงแสน  ต าบลเวียง  ต าบลสถาน  ต าบลศรีดอนชัย  ต าบลครึ่ง  
อ าเภอเชียงของ  ต าบลหนองป่าก่อ  ต าบลปงน้อย  อ าเภอแม่จัน  และต าบลม่วงยาย  ต าบลหล่ายงาว  
ต าบลท่าข้าม  ต าบลปอ  กิ่งอ าเภอเวียงแก่น  อ าเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย  ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๗ 

 บริเวณที่  ๑๐.๖  เขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน  ในท้องที่   
ต าบลโยนก  อ าเภอเชียงแสน  ต าบลท่าข้าวเปลือก  อ าเภอแม่จัน  และต าบลหนองป่าก่อ  ต าบลปงน้อย  
อ าเภอดอยหลวง  จังหวัดเชียงราย  ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๙๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



 บริเวณที่  ๑๐.๗  เขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน  ในท้องที่   
ต าบลสถาน  ต าบลศรีดอนชัย  และต าบลห้วยซ้อ  อ าเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย  ให้เป็นเขต 
ปฏิรูปที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๗ 

 บริเวณที่  ๑๐.๘  เขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน  ในท้องที่   
ต าบลศรีดอนชัย  และต าบลห้วยซ้อ  อ าเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย  ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๗ 

“บริเวณที่  ๑๑”  หมายความว่า  พ้ืนที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
๑๑.๑ ป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าดอยนางนอน 
๑๑.๒ ป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าแม่โขงฝั่งขวา 
๑๑.๓ ป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าน้ ามะและป่าสบรวก 
๑๑.๔ ป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าสบกกฝั่งขวา 
๑๑.๕ ป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าน้ าม้าและป่าน้ าช้าง 
๑๑.๖ ป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าแม่อิงฝั่งขวา  และป่าแม่งาว 
ทั้งนี้  ตามแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ 
ข้อ ๒ ให้ก าหนดพ้ืนที่ในท้องที่ต าบลเกาะช้าง  ต าบลแม่สาย  ต าบลเวียงพางค า  ต าบลศรีเมืองชุม  

ต าบลโป่งผา  ต าบลโป่งงาม  ต าบลบ้านด้าย  ต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย  ต าบลศรีดอนมูล  ต าบลเวียง   
ต าบลแม่เงิน  ต าบลป่าสัก  ต าบลบ้านแซว  ต าบลโยนก  อ าเภอเชียงแสน  และต าบลริมโขง  ต าบลเวียง  
ต าบลสถาน  ต าบลศรีดอนชัย  ต าบลครึ่ง  ต าบลบุญเรือง  ต าบลห้วยซ้อ  อ าเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย  
ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้เป็นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารชนิด
และประเภท  ดังต่อไปนี้ 

  (ก) ภายในบริเวณที่  ๑  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
   (๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประกาศ

กระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  การก าหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมบริการหรืออุตสาหกรรมที่ให้บริการแก่ชุมชน  พ.ศ.  ๒๕๔๕   

   (๒) อาคารที่มีความสูงเกิน  ๒๓  เมตร  เว้นแต่โครงสร้างส าหรับใช้ในการ
รับส่งวิทยุหรือโทรทัศน์  หรือสัญญาณสื่อสารทุกชนิด  หอถังน้ า  เสาส่งไฟฟ้า  ปล่องเมรุ  ปล่องโรงสีข้าว  
ปล่องโรงงานอุตสาหกรรม  และโรงงานตาม  (๑) 

   (๓) คลังน้ ามัน  สถานที่เก็บรักษาน้ ามัน  ลักษณะที่สาม  สถานีบริการน้ ามัน
ประเภท  ก  สถานีบริการน้ ามันประเภท  ข  สถานีบริการน้ ามันประเภท  ค  ลักษณะที่สอง   
สถานีบริการน้ ามันประเภท  จ  ลักษณะที่สอง  และสถานีบริการน้ ามันประเภท  ฉ  ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิงเพื่อการจ าหน่าย 

้หนา   ๒๕

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๙๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



   (๔) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภท 
โรงบรรจุ  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ประเภทโรงเก็บ  และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

   (๕) อาคารเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า 
   (๖) อาคารก าจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย 
  (ข) ภายในบริเวณที่  ๒  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
   (๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน   เว้นแต่ โรงงาน 

ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  การก าหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ประกอบกิจการ
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการหรืออุตสาหกรรมที่ให้บริการแก่ชุมชน  พ.ศ.  ๒๕๔๕   

   (๒) อาคารที่มีความสูงเกิน  ๒๓  เมตร  เว้นแต่โครงสร้างส าหรับใช้ในการ
รับส่งวิทยุหรือโทรทัศน์  หรือสัญญาณสื่อสารทุกชนิด  หอถังน้ า  เสาส่งไฟฟ้า  ปล่องเมรุ  ปล่องโรงสีข้าว  
ปล่องโรงงานอุตสาหกรรม  และโรงงานตาม  (๑) 

   (๓) อาคารขนาดใหญ่พิเศษ  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  
(ถนนพหลโยธิน)  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๑๖  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๒๐ 

   (๔) คลังน้ ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ ามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจ าหน่าย 

   (๕) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภท 
โรงบรรจุ  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ประเภทโรงเก็บ  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

   (๖) อาคารเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า 
   (๗) อาคารก าจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย 
   (๘) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม  เว้นแต่โรงแรมประเภท  ๑   

และโรงแรมประเภท  ๒ 
  (ค) ภายในบริเวณที ่ ๓  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
   (๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประกาศ

กระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  การก าหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมบริการหรืออุตสาหกรรมที่ให้บริการแก่ชุมชน  พ.ศ.  ๒๕๔๕   

   (๒) คลังน้ ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ ามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจ าหน่าย 

   (๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภท 
โรงบรรจุ  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ประเภทโรงเก็บ  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

้หนา   ๒๖

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๙๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



   (๔) อาคารเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า 
   (๕) อาคารก าจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย 
   (๖) อาคารซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า 
  (ง) ภายในบริเวณที่  ๔  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
   (๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่  โรงงานล าดับที่  ๗๕  

(๑)  (๒)  และ  (๓)  ที่ตั้งอยู่ในท้องที่อ าเภอเชียงแสน  และโรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  
เรื่อง  การก าหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการ 
หรืออุตสาหกรรมที่ให้บริการแก่ชุมชน  พ.ศ.  ๒๕๔๕   

   (๒) คลังน้ ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ ามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจ าหน่าย 

   (๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภท   
โรงบรรจุ  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ประเภทโรงเก็บ  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

   (๔) อาคารเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า 
   (๕) อาคารก าจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย 
   (๖) อาคารในระยะ  ๑๐  เมตร  จากเขตโบราณสถานหรือแนวคูเมือง 

ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
  (จ) ภายในบริเวณที่  ๕  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
   (๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประกาศ

กระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  การก าหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมบริการหรืออุตสาหกรรมที่ให้บริการแก่ชุมชน  พ.ศ.  ๒๕๔๕   

   (๒) อาคารที่มีความสูงเกิน  ๑๒  เมตร  เว้นแต่โครงสร้างส าหรับใช้ในการ
รับส่งวิทยุหรือโทรทัศน์  หรือสัญญาณสื่อสารทุกชนิด  หอถังน้ า  เสาส่งไฟฟ้า  ปล่องเมรุ  ปล่องโรงสีข้าว  
ปล่องโรงงานอุตสาหกรรม  และโรงงานตาม  (๑) 

   (๓) อาคารขนาดใหญ่พิเศษ   
   (๔) คลังน้ ามัน  สถานที่เก็บรักษาน้ ามัน  ลักษณะที่สาม  สถานีบริการน้ ามัน

ประเภท  ก  สถานีบริการน้ ามันประเภท  ข  สถานีบริการน้ ามันประเภท  ค  ลักษณะที่สอง  และสถานี
บริการน้ ามันประเภท  ฉ  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจ าหน่าย 

   (๕) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภท   
โรงบรรจุ  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ประเภทโรงเก็บ  และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

   (๖) อาคารเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า 

้หนา   ๒๗

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๙๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



   (๗) อาคารซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า 
   (๘) อาคารเก็บพืชผลทางการเกษตร 
   (๙) อาคารก าจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย 
   (๑๐) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม  เว้นแต่โรงแรมประเภท  ๑   

และโรงแรมประเภท  ๒   
   (๑๑) อาคารในระยะ  ๑๐  เมตร  จากเขตโบราณสถานหรือแนวคูเมือง 

ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
   (๑๒) อาคารที่มีสีของผนังภายนอก  และสีของหลังคาเป็นสีอื่นใด  เว้นแต่ 

โทนสีกลมกลืนธรรมชาติ  เช่น  สีขาว  สีอิฐ  สีดินเผา  สีน้ าตาล  สีเทา 
  (ฉ) ภายในบริเวณที่  ๖  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
   (๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประกาศ

กระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  การก าหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมบริการหรืออุตสาหกรรมที่ให้บริการแก่ชุมชน  พ.ศ.  ๒๕๔๕  โรงงานตามประกาศ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  เรื่อง  นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
จังหวัดเชียงราย  รวมถึงกรณีที่แก้ไขเพ่ิมเติมหรือปรับปรุง  และโรงงานตามประกาศคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน  เรื่อง  นโยบายส่งเสริมการลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์   
รวมถึงกรณีที่แก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุง 

   (๒) อาคารที่มีความสูงเกิน  ๑๒  เมตร  เว้นแต่โครงสร้างส าหรับใช้ในการ
รับส่งวิทยุหรือโทรทัศน์  หรือสัญญาณสื่อสารทุกชนิด  หอถังน้ า  เสาส่งไฟฟ้า  ปล่องเมรุ  ปล่องโรงสีข้าว  
ปล่องโรงงานอุตสาหกรรม  เสาธง  และโรงงานตาม  (๑) 

   (๓) อาคารขนาดใหญ่พิเศษ  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒๓  
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒๙๐  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๒๐  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  
๑๑๗๔  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๑๖  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๕๕  ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑๓๕๖  และทางหลวงชนบท  ชร  หมายเลข  ๑๐๖๓ 

   (๔) คลังน้ ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ ามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจ าหน่าย 

   (๕) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 
   (๖) อาคารในระยะ  ๑๐  เมตร  จากเขตโบราณสถานหรือแนวคูเมือง 

ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
  (ช) ภายในบริเวณที่  ๗  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
   (๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประกาศ

กระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  การก าหนดประเภทหรือประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ประกอบกิจการ

้หนา   ๒๘

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๙๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



เกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการหรืออุตสาหกรรมที่ให้บริการแก่ชุมชน  พ.ศ.  ๒๕๔๕  และโรงงานล าดับที่  ๑  
โรงงานล าดับที่  ๒  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  (๙)  (๑๐)  และ  (๑๑)  โรงงานล าดับที่  ๔  
(๓)  และ  (๕)  โรงงานล าดับที่  ๕  (๒)  โรงงานล าดับที่  ๗  (๑)  และ  (๕)  โรงงานล าดับที่  ๘  (๑)  
และ  (๒)  โรงงานล าดับที่  ๙  (๒)  และ  (๔)  โรงงานล าดับที่  ๑๑  (๑)  (๓)  และ  (๗)  โรงงานล าดับที่  ๑๒  
(๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  และ  (๘)  โรงงานล าดับที่  ๑๓  (๒)  โรงงานล าดับที่  ๑๕  (๒)  โรงงาน
ล าดับที่  ๑๗  โรงงานล าดับที่  ๒๒  (๒)  และ  (๓)  โรงงานล าดับที่  ๒๙  โรงงานล าดับที่  ๓๕  โรงงาน
ล าดับที่  ๓๘  โรงงานล าดับที่  ๕๑  และโรงงานล าดับที่  ๕๒  (๑)  และ  (๓)   

   (๒) อาคารที่มีความสูงเกิน  ๑๒  เมตร  เว้นแต่โครงสร้างส าหรับใช้ในการ
รับส่งวิทยุหรือโทรทัศน์  หรือสัญญาณสื่อสารทุกชนิด  หอถังน้ า  เสาส่งไฟฟ้า  ปล่องเมรุ  ปล่องโรงสีข้าว  
ปล่องโรงงานอุตสาหกรรม  และโรงงานตาม  (๑) 

   (๓) คลังน้ ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ ามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจ าหน่าย 

   (๔) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภท   
โรงบรรจุ  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ประเภทโรงเก็บ  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

   (๕) อาคารก าจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย 
   (๖) อาคารซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า 
   (๗) อาคารในระยะ  ๑๐  เมตร  จากเขตโบราณสถานหรือแนวคูเมือง 

ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
   (๘) อาคารที่มีสีผนังภายนอก  และสีของหลังคาเป็นสีอื่นใด  เว้นแต ่

โทนสีกลมกลืนธรรมชาติ  เช่น  สีขาว  สีอิฐ  สีดินเผา  สีน้ าตาล  สีเทา 
  (ซ) ภายในบริเวณที่  ๘  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
   (๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประกาศ

กระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  การก าหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมบริการหรืออุตสาหกรรมที่ให้บริการแก่ชุมชน  พ.ศ.  ๒๕๔๕  และโรงงานตามประกาศ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  เรื่อง  นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
จังหวัดเชียงราย  รวมถึงกรณีที่แก้ไขเพ่ิมเติมหรือปรับปรุง 

   (๒) อาคารที่มีความสูงเกิน  ๑๒  เมตร  เว้นแต่โครงสร้างส าหรับใช้ในการ
รับส่งวิทยุหรือโทรทัศน์  หรือสัญญาณสื่อสารทุกชนิด  หอถังน้ า  เสาส่งไฟฟ้า  ปล่องเมรุ  ปล่องโรงสีข้าว  
ปล่องโรงงานอุตสาหกรรม  และโรงงานตาม  (๑) 

   (๓) อาคารขนาดใหญ่   

้หนา   ๒๙

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๙๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



   (๔) คลังน้ ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ ามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจ าหน่าย 

   (๕) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภท   
โรงบรรจุ  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ประเภทโรงเก็บ  และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

   (๖) อาคารเก็บสินค้าซึ่งเป็นที่ เก็บ  พัก  หรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของ   
เพ่ือประโยชน์ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม  เว้นแต่อาคารดังกล่าวตั้งอยู่ติดเขตทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒๓  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒๙๐  
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๒๐  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๗๔ 

   (๗) อาคารก าจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย 
   (๘) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม  เว้นแต่โรงแรมประเภท  ๑  และโรงแรม

ประเภท  ๒   
   (๙) อาคารในระยะ  ๑๐  เมตร  จากเขตโบราณสถานหรือแนวคูเมือง 

ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
   (๑๐) รั้วที่มีลักษณะทึบ 
  (ฌ) ภายในบริเวณที่  ๙  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
   (๑) อาคารทุกชนิดทุกประเภท  เว้นแต่อาคารเดี่ยวที่เป็นอาคารอยู่อาศัย 

หรือโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม  สูงไม่เกิน  ๘  เมตร  ใต้ถุนโล่งสูงไม่น้อยกว่า  ๐.๘  เมตร   
ที่มีพ้ืนที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันไม่เกิน  ๔๐๐  ตารางเมตร  มีระยะห่างจากเขตทะเลสาบเชียงแสน 
ไม่น้อยกว่า  ๑๐๐  เมตร  และสีผนังภายนอก  และสีของหลังคาต้องโทนสีกลมกลืนธรรมชาติ  เช่น   
สีขาว  สีอิฐ  สีดินเผา  สีน้ าตาล  สีเทา 

   (๒) รั้วที่มีลักษณะทึบ 
  (ญ) ภายในบริเวณที่  ๑๐  ส าหรับที่ดินซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือครอบครอง 

โดยชอบด้วยกฎหมาย  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
   (๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประกาศ

กระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  การก าหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมบริการหรืออุตสาหกรรมที่ให้บริการแก่ชุมชน  พ.ศ.  ๒๕๔๕  โรงแรมตามประกาศ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  เรื่อง  นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
จังหวัดเชียงราย  รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือปรับปรุง   และโรงงานที่ได้รับการอนุญาต 
ตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

้หนา   ๓๐

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๙๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



   (๒) อาคารที่มีความสูงเกิน  ๑๒  เมตร  เว้นแต่โครงสร้างส าหรับใช้ในการ
รับส่งวิทยุหรือโทรทัศน์  หรือสัญญาณสื่อสารทุกชนิด  หอถังน้ า  เสาส่งไฟฟ้า  ปล่องเมรุ  ปล่องโรงสีข้าว  
ปล่องโรงงานอุตสาหกรรม  และโรงงานตาม  (๑) 

   (๓) อาคารขนาดใหญ่   
   (๔) คลังน้ ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ ามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจ าหน่าย 
   (๕) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภท 

โรงบรรจุ  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ประเภทโรงเก็บ  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

   (๖) อาคารก าจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย 
   (๗) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม  เว้นแต่โรงแรมประเภท  ๑   

และโรงแรมประเภท  ๒   
   (๘) อาคารที่มีสีผนังภายนอก  และสีของหลังคาเป็นสีอื่นใด  เว้นแต ่

โทนสีกลมกลืนธรรมชาติ  เช่น  สีขาว  สีอิฐ  สีดินเผา  สีน้ าตาล  สีเทา 
  (ฎ) ภายในบริเวณที่  ๑๑  ส าหรับที่ดินซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือครอบครอง 

โดยชอบด้วยกฎหมาย  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
   (๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประกาศ

กระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  การก าหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมบริการหรืออุตสาหกรรมที่ให้บริการแก่ชุมชน  พ.ศ.  ๒๕๔๕  กลุ่ม  ก  และโรงงานล าดับที่  ๑  
โรงงานล าดับที่  ๒  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  (๙)  (๑๐)  และ  (๑๑)  โรงงานล าดับที่  ๔  
(๓)  และ  (๕)  โรงงานล าดับที่  ๕  (๒)  โรงงานล าดับที่  ๗  (๑)  และ  (๕)  โรงงานล าดับที่  ๘  (๑)  
และ  (๒)  โรงงานล าดับที่  ๙  (๒)  และ  (๔)  โรงงานล าดับที่  ๑๑  (๑)  (๓)  และ  (๗)  โรงงานล าดับที่  ๑๒  
(๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  และ  (๘)  โรงงานล าดับที่  ๑๓  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  
และ  (๘)  โรงงานล าดับที่  ๑๕  (๒)  โรงงานล าดับที่  ๑๗  โรงงานล าดับที่  ๒๒  (๒)  และ  (๓)  โรงงาน
ล าดับที่  ๓๕  โรงงานล าดับที่  ๓๘  (๑)  และ  (๒)  โรงงานล าดับที่  ๕๑  และโรงงานล าดับที่  ๕๒  (๑)  
และ  (๓) 

   (๒) อาคารที่มีความสูงเกิน  ๖  เมตร  เว้นแต่โครงสร้างส าหรับใช้ในการรับส่ง
วิทยุหรือโทรทัศน์  หรือสัญญาณสื่อสารทุกชนิด  หอถังน้ า  เสาส่งไฟฟ้า  ปล่องเมรุ  ปล่องโรงสีข้าว  
ปล่องโรงงานอุตสาหกรรม  และโรงงานตาม  (๑) 

   (๓) อาคารขนาดใหญ่ 
   (๔) คลังน้ ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ ามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิงเพื่อการจ าหน่าย 

้หนา   ๓๑

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๙๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



   (๕) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภท   
โรงบรรจุ  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ประเภทโรงเก็บ  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

   (๖) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม  เว้นแต่โรงแรมประเภท  ๑   
และโรงแรมประเภท  ๒   

   (๗) อาคารที่มีสีผนังภายนอก  และสีของหลังคาเป็นสีอื่นใด  เว้นแต ่
โทนสีกลมกลืนธรรมชาติ  เช่น  สีขาว  สีอิฐ  สีดินเผา  สีน้ าตาล  สีเทา 

การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า  ส าหรับอาคารทรงจั่ว
หรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด   

ข้อ ๓ ภายในบริเวณพ้ืนที่ที่ก าหนดตามข้อ  ๒  ห้ามบุคคลใดดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้
อาคารใด ๆ  ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทท่ีมีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในข้อ  ๒ 

ข้อ ๔ อาคารที่มีอยู่แล้วในบริเวณพ้ืนที่ที่ก าหนดตามข้อ  ๒  ก่อนหรือในวันที่ประกาศ
กระทรวงมหาดไทยนี้ใช้บังคับ  ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้    
แต่ห้ามดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารดังกล่าวให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้าม
ตามที่ก าหนดในข้อ  ๒ 

ข้อ ๕ อาคารที่ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้างดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้นก่อน
วันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ใช้บังคับ  และยังก่อสร้างดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จ   
ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้  แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาต
หรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ไม่ได้ 

ข้อ ๖ ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  26  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

พลเอก  อนุพงษ ์ เผ่าจนิดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

้หนา   ๓๒

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๙๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑




