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กฎกระทรวง 
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย 

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  และ
มาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
การผังเมือง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๔๑  
มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับได้มีกําหนดห้าปี 
ข้อ ๒ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  ในท้องที่ตําบลเมืองชุม  ตําบลเวียงเหนือ  และตําบลเวียงชัย  

อําเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย  ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ 
ข้อ ๓ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงน้ี  มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง

ในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เก่ียวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  
การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อมในบริเวณแนวเขต
ตามข้อ  ๒  ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ข้อ ๔ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงน้ี  มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้
ประโยชน์ที่ดิน  โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับ 
และสอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยมีสาระสําคัญ
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนเวียงชัยให้เป็นศูนย์กลางการบริหาร  การปกครอง  การค้า  การบริการ  
และการอยู่อาศัย  ในระดับอําเภอ 
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(๒) ส่งเสริมและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมให้สอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชน
และระบบเศรษฐกิจ 

(๓) ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับความเหมาะสมของท่ีดิน 
และศักยภาพในการพัฒนาของพื้นที่เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด 

(๔) ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอและได้มาตรฐาน 
(๕) ส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และศักยภาพของชุมชน 
(๖) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม  ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้

ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท  แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง  และรายการประกอบ
แผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๖ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนก
ประเภทท้ายกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๒๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีเหลือง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 

(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๘  ที่กําหนดไว้เป็นสีส้ม  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง 

(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๗  ที่กําหนดไว้เป็นสีแดง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก 

(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๑๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๑๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทท่ีโล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๑๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก   
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา 

(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๑๘  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันศาสนา 

(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๘  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ข้อ ๗ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทน้ีในแต่ละบริเวณ 
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ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   
เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  
สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๔) เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า 
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๗) สถานที่ เก็บสินค้าซึ่งเป็นที่ เก็บหรือพักสินค้าหรือสิ่งของเพื่อประโยชน์ทางการค้า 

หรืออุตสาหกรรม  แต่ไม่รวมถึงการเก็บสนิค้าหรือสิ่งของเพื่อรอการจําหน่าย  ณ  สถานที่นั้น 
(๘) โรงฆ่าสัตว์ 
(๙) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 

(๑๐) กําจัดมูลฝอย 
(๑๑) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเคร่ืองจักรกลเก่า 
(๑๒) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง 

ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๓  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๘ ที่ดินประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทน้ีในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   
เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 
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(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  
สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๔) เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า 
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๗) สถานที่ เก็บสินค้าซึ่งเป็นที่ เก็บหรือพักสินค้าหรือสิ่งของเพื่อประโยชน์ทางการค้า 

หรืออุตสาหกรรม  แต่ไม่รวมถึงการเก็บสินค้าหรือสิ่งของเพื่อรอการจําหน่าย  ณ  สถานที่นั้น 
(๘) โรงฆ่าสัตว์ 
(๙) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 

(๑๐) กําจัดมูลฝอย 
(๑๑) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเคร่ืองจักรกลเก่า 
(๑๒) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง 

ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๓  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๙ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อ
พาณิชยกรรม  การอยู่อาศัย  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทน้ีในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังตอ่ไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 
(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๔) เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า 
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) โรงฆ่าสัตว์ 
(๗) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
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(๘) กําจัดมูลฝอย 
(๙) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเคร่ืองจักรกลเก่า 

(๑๐) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง 

ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๓  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   
เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  
สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม   
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๙) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถวหรือตึกแถว 

(๑๐) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 
(๑๑) สนามกอล์ฟ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน

ริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๓  เมตร  เว้นแต่เป็นการ
ก่อสร้างเพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  เฉพาะที่ดิน 
ซึ่งเป็นของรัฐ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 
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ที่ดินประเภทน้ีซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  การอยู่อาศัย  
เกษตรกรรมหรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น   

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๒) การอยู่อาศัยประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๓) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
(๔) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด  อาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง 

ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๓  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเก่ียวข้องกับ
การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเก่ียวข้องกับ
การศาสนา  การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อกิจการของรัฐ  กิจการเก่ียวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวง  
ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย  ก  ๑  ถนนสาย  ก  ๒  ถนนสาย  ก  ๓  ถนนสาย  ก  ๔  ถนนสาย  ก  ๕  
ถนนสาย  ก  ๖  ถนนสาย  ก  ๗  ถนนสาย  ก  ๘  ถนนสาย  ก  ๙  ถนนสาย  ก  ๑๐  ถนนสาย  ก  ๑๑  
ถนนสาย  ข  ๑  ถนนสาย  ข  ๒  ถนนสาย  ค  ๑  และถนนสาย  ค  ๒  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการ
ตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การสร้างถนนหรือที่เก่ียวข้องกับถนน  และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
(๒) การสร้างร้ัวหรือกําแพง 
(๓) การเกษตรกรรมหรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๙  เมตร  

หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 
(๔) การอยู่อาศัยที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๙  เมตร  หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 
(๕) การอยู่อาศัยที่ไม่ใช่ห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
(๖) การอยู่อาศัยที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดิน 
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ข้อ ๑๖ ให้ผู้มีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการในเขต
ผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๔  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

ยงยุทธ  วิชัยดิษฐ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการบ่มใบชาหรือใบยาสูบ ได้ ได้ ได้ ได้

๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๑) การต้ม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช ได้ ได้ ได้

(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง ได้ ได้

     หรือคลังสินค้า

(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กล้วยไม้ หรือถั่วงอก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๙) การร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๑๑) การฟักไข่โดยใช้ตู้อบ ได้ ได้ ได้

๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ซึ่งมิใช่สัตว์น้ํา อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๑) การฆ่าสัตว์ ได้

(๒) การถนอมเนื้อสัตว์โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือทําให้เยือกแข็ง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     โดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง

(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ มันสัตว์ หนังสัตว์ หรือสารที่สกัดจาก ได้ ได้ ได้ ได้

     ไขสัตว์หรือกระดูกสัตว์

(๖) การล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์ ได้ ได้

พาณิชยกรรมและ

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

บัญชีท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่อยู่อาศัย

หนาแน่นน้อย

ที่ดินประเภท

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก

พ.ศ. ๒๕๕๕

ที่อยู่อาศัย

หนาแน่นปานกลาง
ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๗) การทําผลิตภัณฑ์จากไข่เพื่อใช้ประกอบเป็นอาหาร เช่น ไข่เค็ม ไข่เยี่ยวม้า ไข่ผง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     ไข่เหลวเยือกแข็ง หรือไข่เหลวแช่เย็น

๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ํา อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๒) การถนอมสัตว์น้ําโดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือทําให้เยือกแข็ง ได้ ได้ ได้

     โดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง

(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากสัตว์น้ํา หนัง หรือไขมันสัตว์น้ํา ได้ ได้ ได้ ได้

(๕) การล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอดหรือบดสัตว์น้ํา ได้ ได้

๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม้ และบรรจุในภาชนะที่ผนึก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     และอากาศเข้าไม่ได้

(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไม้โดยวิธีกวน ตากแห้ง ดอง หรือทําให้เยือกแข็ง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     โดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง

๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๑) การสี ฝัด หรือขัดข้าว ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทําแป้ง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๓) การป่นหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

หนาแน่นปานกลาง

ที่อยู่อาศัย

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ

หนาแน่นน้อยที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก

ที่อยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

๒



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๕) การผสมแป้งหรือเมล็ดพืช ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๖) การปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่ง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก้ ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําใบชาแห้งหรือใบชาผง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การคั่ว บด หรือป่นกาแฟหรือการทํากาแฟผง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๓) การทําโกโก้ผงหรือขนมจากโกโก้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๔) การทําช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือขนมจากช็อกโกเลต ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๕) การทําเก๊กฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ ได้ ได้ ได้ ได้

(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไม้อัดเม็ด ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๗) การเชื่อมหรือแช่อิ่มผลไม้หรือเปลือกผลไม้ หรือการเคลือบผลไม้หรือ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     เปลือกผลไม้ด้วยน้ําตาล

(๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) หรือการเคลือบถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     ด้วยน้ําตาล กาแฟ โกโก้ หรือช็อกโกเลต

(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟี่ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๑๑) การทําไอศกรีม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมากลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

๓

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย

หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๖) การทําน้ํามันสลัด ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๗) การบดหรือป่นเครื่องเทศ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๘) การทําพริกป่น พริกไทยป่น หรือเครื่องแกง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด หรือย่อยน้ําแข็ง ได้ ได้ ได้ ได้

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ น้ําอัดลม หรือน้ําแร่

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําน้ําดื่ม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทําเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ได้ ได้ ได้ ได้

(๔) การทําน้ําแร่ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๒๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาสูบ ยาอัด ยาเส้น ยาเคี้ยว หรือยานัตถุ์

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การอบใบยาสูบให้แห้งหรือการรูดก้านใบยาสูบ ได้ ได้ ได้ ได้

(๓) การทํายาอัด ยาเส้น ยาเส้นปรุง หรือยาเคี้ยว ได้ ได้ ได้ ได้

(๔) การทํายานัตถุ์ ได้ ได้ ได้ ได้

๒๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอซึ่งมิใช่เครื่องนุ่งห่ม

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอเป็นเครื่องใช้ในบ้าน ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใช่ถุงหรือกระสอบพลาสติก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

โรงงานจําพวกที่

ชนบทและเกษตรกรรม

๔

หนาแน่นน้อยลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่อยู่อาศัย

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๓) การทําผลิตภัณฑ์จากผ้าใบ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๔) การตบแต่งหรือเย็บปักถักร้อยสิ่งทอ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๒๔ โรงงานถักผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มด้วยด้ายหรือเส้นใย หรือฟอกย้อมสี ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

หรือแต่งสําเร็จผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มที่ถักด้วยด้ายหรือเส้นใย

๒๕ โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมด้วยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกให้เป็นปุยซึ่งมิใช่เสื่อหรือพรม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

ที่ทําด้วยยางหรือพลาสติกหรือพรมน้ํามัน

๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาข่าย แห หรืออวน อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การผลิตเชือก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การผลิต ประกอบ หรือซ่อมแซมตาข่าย แห หรืออวน และรวมถึงชิ้นส่วน ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     หรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายซึ่งมิใช่รองเท้า อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การตัดหรือเย็บเครื่องนุ่งห่ม เข็มขัด ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ เนกไท หูกระต่าย ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเท้าจากผ้า หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือวัสดุอื่น

(๒) การทําหมวก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๓๓ โรงงานผลิตรองเท้าหรือชิ้นส่วนของรองเท้าซึ่งมิได้ทําจากไม้ ยางอบแข็ง ยางอัดเข้ารูป ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

หรือพลาสติกอัดเข้ารูป

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๕

ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

โรงงานจําพวกที่

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะร่อง หรือการแปรรูปไม้ด้วยวิธีอื่นที่คล้ายคลึงกัน ได้

(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง บานประตู หรือส่วนประกอบ ได้

     ที่ทําด้วยไม้ของอาคาร

๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใช้จากไม้ไผ่ หวาย ฟาง อ้อ กก หรือผักตบชวา ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๓๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากไม้หรือไม้ก๊อก อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 

(๑) การทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใช้จากไม้ และรวมถึงชิ้นส่วนของ ได้

     ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

(๒) การทํารองเท้า ชิ้นส่วนของรองเท้า หรือหุ่นรองเท้าจากไม้ ได้ ได้

(๓) การแกะสลักจากไม้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๔) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม้ ได้ ได้

(๕) การทําผลิตภัณฑ์จากไม้ก๊อก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๓๗ โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ แก้ว ยาง หรืออโลหะอื่น ได้ ได้

ซึ่งมิใช่เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากพลาสติกอัดเข้ารูป และรวมถึง

ชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ

(๑) การพิมพ์ การทําแฟ้มเก็บเอกสาร การเย็บเล่ม ทําปก หรือตบแต่งสิ่งพิมพ์ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทําแม่พิมพ์โลหะ ได้ ได้

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อยลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก

โรงงานจําพวกที่

๖

ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๕๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทํายางแผ่นในขั้นต้นจากน้ํายางธรรมชาติซึ่งมิใช่การทําในสวนยางหรือป่า ได้ ได้

(๒) การหั่น ผสม รีดให้เป็นแผ่น หรือตัดแผ่นยางธรรมชาติซึ่งมิใช่การทําในสวนยางหรือป่า ได้

๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปั้นดินเผา หรือเครื่องดินเผา ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกล่าว 

๕๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๓) การผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเข้าด้วยกัน ได้ ได้

     หรือการผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

     เข้ากับวัสดุอื่น

๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๑) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม ผลิตภัณฑ์ยิปซัม หรือผลิตภัณฑ์ ได้ ได้ ได้ ได้

     ปูนปลาสเตอร์ (เฉพาะคอนกรีตผสมเสร็จ)

๖๑ โรงงานดัดแปลงหรือซ่อมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใช้ที่ทําด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ดังกล่าว 

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก

ที่อยู่อาศัย

หนาแน่นปานกลาง

โรงงานจําพวกที่

หนาแน่นน้อย
ชนบทและเกษตรกรรม

๗



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๖๒ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคาร ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

ที่ทําจากโลหะหรือโลหะเป็นส่วนใหญ่ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์

ของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งดังกล่าว

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะสําหรับใช้ในการก่อสร้างหรือติดตั้ง

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๒) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร ได้ ได้ ได้

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๑) การทําภาชนะบรรจุ ได้ ได้ ได้

(๑๒) การตัด พับ หรือม้วนโลหะ ได้ ได้ ได้ ได้

(๑๓) การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป ได้ ได้ ได้ ได้

๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องกังหัน และรวมถึง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์หรือเครื่องกังหันดังกล่าว

๖๙ โรงงานดัดแปลงหรือซ่อมแซมเครื่องคํานวณ เครื่องทําบัญชี เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

เครื่องจักรสําหรับใช้ในการคํานวณชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาล้อก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์

สําหรับปฏิบัติกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันหรืออุปกรณ์ (Digital or Analog Computers or 

Associated Electronic Data Processing Equipment or Accessories) เครื่องรวมราคา

ของขาย (Cash Registers) เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องชั่งซึ่งมิใช่เครื่องชั่งที่ใช้ในห้องทดลอง 

วิทยาศาสตร์ เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใช่เครื่องอัดสําเนาด้วยการถ่ายภาพ และรวมถึงส่วนประกอบ

หรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก

โรงงานจําพวกที่

๘

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ชนบทและเกษตรกรรม
หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๗๐ โรงงานดัดแปลงหรือซ่อมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศหรือก๊าซ เครื่องเป่าลม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

เครื่องปรับหรือถ่ายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตู้เย็นหรือเครื่องประกอบตู้เย็น

เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ เครื่องล้าง ซัก ซักแห้ง หรือรีดผ้า เครื่องเย็บ เครื่องส่งกําลังกล

เครื่องยก ปั้นจั่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ รถพ่วงสําหรับใช้ในการ

อุตสาหกรรม รถยกซ้อนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรม

หรือสําหรับใช้ในบ้านแต่ผลิตภัณฑ์นั้นต้องไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า และรวมถึงส่วนประกอบ

หรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๗๒ โรงงานดัดแปลงหรือซ่อมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องกระจายเสียง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

หรือบันทึกเสียง เครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องบันทึกคําบอก เครื่องบันทึกเสียงด้วยเทป 

เครื่องเล่นหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วีดิทัศน์) แผ่นเสียง เทปแม่เหล็กที่ได้บันทึกเสียงแล้ว 

เครื่องโทรศัพท์หรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไม่มีสาย เครื่องส่งวิทยุ เครื่องส่งโทรทัศน์

เครื่องรับส่งสัญญาณหรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร์ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนํา

ชนิดไวที่เกี่ยวข้อง (Semi - Conductor or Related Sensitive Semi - Conductor Devices)

คาปาซิเตอร์หรือคอนเดนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได้ (Fixed or 

Variable Electronic Capacitors or Condensers) เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือ

หลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย์ และรวมถึงการผลิตอุปกรณ์หรือชิ้นส่วน

สําหรับใช้กับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๙

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ชนบทและเกษตรกรรม
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อยลําดับที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๗๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การต่อ ซ่อมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอู่ต่อเรือนอกจากเรือยาง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษสําหรับเรือหรือเครื่องยนต์เรือ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๗๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     หรือจักรยานสองล้อ 

(๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สําหรับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมล้อเลื่อนที่ขับเคลื่อนด้วยแรงคนหรือสัตว์ ได้ ได้ ได้

ซึ่งมิใช่จักรยาน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๘๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์

หรือการแพทย์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องทดลอง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการชั่ง ตวง วัด หรือบังคับควบคุม

๘๓ โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือชิ้นส่วนของนาฬิกาหรือเครื่องวัดเวลา ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณี อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําเครื่องประดับโดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทําเครื่องใช้ด้วยทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหล่ทอง หรือโลหะที่มีค่า ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

โรงงานจําพวกที่

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

๑๐

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๓) การตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๔) การเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอื่น ๆ ได้

๘๕ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของเครื่องดนตรี ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

ดังกล่าว

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเล่น เครื่องมือ หรือเครื่องใช้ที่มิได้ระบุไว้ในลําดับอื่น 

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําเครื่องเล่น ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๓) การทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๔) การทําร่ม ไม้ถือขนนก ดอกไม้เทียม ซิป กระดุม ไม้กวาด แปรง ตะเกียง โป๊ะตะเกียง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     หรือไฟฟ้า กล้องสูบยาหรือกล้องบุหรี่ ก้นกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก

(๕) การทําป้าย ตรา เครื่องหมาย ป้ายติดของ หรือเครื่องโฆษณาสินค้า ตราโลหะหรือยาง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     แม่พิมพ์ลายฉลุ (Stencils)

(๖) การทําแหคลุมผม ช้องผม หรือผมปลอม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๙๐ โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําให้บริสุทธิ์ หรือจําหน่ายน้ําไปยังอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม ได้ ได้ ได้

๙๑ โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การบรรจุสินค้าทั่วไป ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๙๒ โรงงานห้องเย็น ได้ ได้ ได้

๙๓ โรงงานซ่อมรองเท้าหรือเครื่องหนัง ได้ ได้

โรงงานจําพวกที่

๑๑

โรงงานจําพวกที่

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ชนบทและเกษตรกรรม
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๙๔ โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าสําหรับใช้ในบ้านหรือใช้ประจําตัว ได้ ได้ ได้ ได้

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ รถพ่วง จักรยานสามล้อ

จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๑) การซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว ได้ ได้

(๒) การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว ได้ ได้

(๓) การพ่นสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ได้ ได้

(๔) การล้างหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ได้ ได้ ได้ ได้

๙๖ โรงงานซ่อมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําด้วยเพชร พลอย ทองคํา ได้ ได้ ได้ ได้

ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี

๙๗ โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ที่มิได้ระบุการซ่อมไว้ในลําดับใด ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๙๘ โรงงานซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด อัด หรือย้อมผ้า เครื่องนุ่งห่ม พรม หรือขนสัตว์ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแต่งหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์

หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์โดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๓) การลงรักหรือการประดับตบแต่งด้วยแก้ว กระจก มุก ทอง หรืออัญมณี ได้ ได้

หมายเหตุ                 ลําดับที่                    หมายถึง    ลําดับที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

๑๒

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อยลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

โรงงานจําพวกที่

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

                             โรงงานจําพวกที่          หมายถึง    จําพวกโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

                             ได้                          หมายถึง    สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรงงาน







รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิตามท่ีไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมชมุชนเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย 

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนท่ีดินตามท่ีไดจําแนกประเภท 

ทายกฎกระทรวง  ตามที่กําหนดไวในขอ  ๖  คือ 

๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๒๓  ท่ีกําหนดไวเปนสีเหลือง  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๑.๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๑๗๓  และวัดศรีดอนเรือง 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับริมฝงลําน้ําแมหาง  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๗๓  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๗๓  ฟากเหนือ   

ที่จุดซึ่งถนนวังพระบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๗๓  ไปทางทิศเหนือ 

 ๑.๒ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๗๓  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากตะวันตก  โรงเรียนบานเมืองชุม  และ 

เสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับริมฝงลําน้ําแมหาง  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากเหนือ  และถนนวังพระ  ฟากเหนือ 

 ๑.๓ ดานเหนือ จดถนนวังพระ  ฟากใต  ถนนสาย  ก  ๑  ฟากใต  และเสนขนาน 

ระยะ  ๑๐  เมตร  กับริมฝงลําน้ําแมหาง  ฝงตะวันออก  

  ดานตะวันออก จดถนนรองเสือเตน  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสันโคง  ฟากเหนือ  เสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับริมฝง 

ลําน้ําแมหาง  ฝงเหนือ  และเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๗๓ 

  ดานตะวันตก จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๗๓  ฟากใต   

ที่จุดซึ่งถนนวังพระบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๗๓  ไปทางทิศใต 

 ๑.๔ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๑๗๓ 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนปางิ้ว  และ 

เสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนรองเสือเตน 

  ดานใต จดซอย  ๓  (รองเสือเตน)  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนรองเสือเตน  ฟากตะวันออก  วัดเมืองชุม  และถนนปางิ้ว   

ฟากตะวันออก 



 

๒ 

 ๑.๕ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๔   
เสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๓  และหนองฮาง 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๗๓  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากเหนอืและฟากตะวนัตก  และถนนสาย  ก  ๔   

ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๓๒  ฟากตะวันออก 
 ๑.๖ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๓๒  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดวัดไชยราษฎรสําราญ  และถนนปงเย็น  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๒๓๒ 
 ๑.๗ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๔  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากตะวันตก  และโรงเรียนบานเวียงชัย 
  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๓๒  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๓๒  ฟากตะวันออก 
 ๑.๘ ดานเหนือ จดสํานักงานเทศบาลตําบลเวียงชัย  หนองปาเฮี๊ยะ  และเสนขนาน 

ระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๕   
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๕ 
  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๙๙  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๕  ฟากตะวันออกและฟากเหนือ  และทางหลวง 

แผนดินหมายเลข  ๑๑๗๓  ฟากตะวันออก 
 ๑.๙ ดานเหนือ จดถนนปงเย็น  ฟากใต  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๓๒   

ฟากใต 
  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๗๓  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนปงเย็น  ฟากใต 
 ๑.๑๐ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๕  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๕  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากเหนือ  และถนนชิตะวัน  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดสถานีตํารวจภูธรอําเภอเวียงชัย  ที่วาการอําเภอเวียงชัย  สํานักงาน 

สรรพากรพ้ืนที่สาขาอําเภอเวียงชัย  สํานักงานเกษตรอําเภอเวียงชัย  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล   
ตําบลเวียงชัย  สํานักงานศึกษาธิการอําเภอเวียงชัย  กองรอยอาสาสมัครเวียงชัยท่ี  ๑๐  ท่ีทําการชมรมกํานัน -  
ผูใหญบาน  ศูนยปราบปรามยาเสพติด  หองสมุดประชาชน  ที่ทําการเครือขายกองทุนหมูบาน  และ 
สํานักงานท่ีดินจังหวัดเชียงราย  สาขาเวียงชัย 



 

๓ 

 ๑.๑๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะ 
ไมปรากฏชื่อ 

  ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก   
ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกบัถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันออกเฉยีงเหนือ 
ตามถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  เปนระยะ  ๒๐๐  เมตร 

  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตกและฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 
 ๑.๑๒ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๗๓  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดเสนตั้งฉากกับถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งถนนสาย  ก  ๘   

บรรจบกับถนนสาย  ค  ๑  ไปทางทิศตะวันตก 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๑ 
 ๑.๑๓ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๗๓  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๖  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนสาย  ก  ๘  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันออก 
 ๑.๑๔ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๗๓  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๖ 
  ดานใต จดถนนสาย  ก  ๘  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๖  ฟากตะวันออก 
 ๑.๑๕ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ 
  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๗๓  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 
 ๑.๑๖ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๕  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๙๙  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดซอย  ๑๐  หมู  ๑  ฟากตะวันออก 
 ๑.๑๗ ดานเหนือ จดถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๙๙  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๒  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนสาย  ค  ๒  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๕  ฟากตะวันออก 



 

๔ 

 ๑.๑๘ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๘  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๗  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนสาย  ก  ๑๐  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๖  ฟากตะวันออก 
 ๑.๑๙ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๘  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนน  วชค.  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนสาย  ก  ๑๐  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๗  ฟากตะวันออก 
 ๑.๒๐ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต  ถนนกลางเวียง  ซอย  ๑๑   

ฟากตะวันออก  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๙๙  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๕  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนสาย  ก  ๙  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนน  วชค.  ฟากตะวันออก 
 ๑.๒๑ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๙  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๕  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนสาย  ค  ๒  ฟากเหนือ  และถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ   

ฟากตะวันออกและฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนน  วชค.  ฟากตะวันออก 
 ๑.๒๒ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๑๐  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดหนองบวกบอน  วัดกลางเวียง  และถนนสาย  ก  ๑๑  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนสาย  ค  ๒  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๖  ฟากตะวันออก 
 ๑.๒๓ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๑๗๓  ฌาปนสถานสามัคคี  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๗๓  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมฝงลําเหมืองสาธารณะ   

ฝงตะวันออก 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๑๗๓ 
  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๗๓  ฟากตะวันออก   
๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๘  ที่กําหนดไวเปนสีสม  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง  มีรายการดังตอไปนี้ 
 ๒.๑ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนกลางเวียง  ซอย  ๓  ฟากตะวันตก 



 

๕ 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากตะวันออก 
 ๒.๒ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนกลางเวียง  ซอย  ๓  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๗๓  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากตะวันออก 
 ๒.๓ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๗๓  ฟากใต  และที่ทําการ 

ไปรษณียเวียงชัย  สังกัดสํานักงานการส่ือสารไปรษณีย  เขต  ๕ 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๗  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนสาย  ก  ๘  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๖ 
 ๒.๔ ดานเหนือ จดถนนชิตะวัน  ฟากใต  และถนนสาย  ข  ๒  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดซอย  ๑๐  หมู  ๑  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๙๙  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดซอย  ๗  หมู  ๑  ฟากตะวันออก 
 ๒.๕ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๗๓  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนกลางเวียง  ซอย  ๔  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนสาย  ก  ๘  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๗  ฟากตะวันออก 
 ๒.๖ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดโรงเรียนอนุบาลเวียงชัย  และถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ   

ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 
 ๒.๗ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๙๙  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนกลางเวียง  ซอย  ๑๑  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 
 ๒.๘ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๑๗๓ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 



 

๖ 

๓. ที่ดินบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๗  ที่กําหนดไวเปนสีแดง  ใหเปนท่ีดินประเภท 
พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๓.๑ ดานเหนือ จดสนามกีฬากลางเทศบาลตําบลเวียงชัย  และชมรมอาสาสมัคร 
สาธารณสุขอําเภอเวียงชัย 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๗๓  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนกลางเวียง  ซอย  ๓  ฟากตะวันออก 
 ๓.๒ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๗๓  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๗๓  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนกลางเวียง  ซอย  ๓  ฟากตะวันออก 
 ๓.๓ ดานเหนือ จดถนนชิตะวัน  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดซอย  ๗  หมู  ๑  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๙๙  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๗๓  ฟากตะวันออก 
 ๓.๔ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๗๓  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนน  วชค.  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนสาย  ก  ๘  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนกลางเวียง  ซอย  ๔  ฟากตะวันออก 
 ๓.๕ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๙๙  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  
  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนน  วชค.  ฟากตะวันออก 
 ๓.๖ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๑๗๓ 
  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  และวัดราษฎรชุมพล 
  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๗๓  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 
 ๓.๗ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๗๓  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดฌาปนสถานสามัคคี 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๑๗๓   
  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๗๓  ฟากตะวันออก 



 

๗ 

๔. ที่ดินบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๑๔  ที่กําหนดไวเปนสีเขียว  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๔.๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับริมฝงลําน้ําแมหาง  ฝงตะวันออก   

และเสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับริมฝงลําน้ําแมสะกึ๋น  ฝงตะวันตก   

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับริมฝงลําน้ําแมสะกึ๋น  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๗๓  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนปางิ้ว  ฟากตะวันออก 

 ๔.๒ ดานเหนือ จดถนนบานเวียงทอง  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๗๓  ฟากตะวันตก  ที่ประชุม 

หมูบานใหมเจริญ  และวัดคีรีสถาน 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๗๓  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับริมฝงลําน้ําแมสะกึ๋น  ฝงตะวันออก 

 ๔.๓ ดานเหนือ จดทางหลวงชนบท  ชร.  ๔๐๕๔  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดซอยพิมกมล  ฟากตะวันตก  โรงเรียนบานคายเจริญ  และ 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๗๓  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๓   

หนองฮาง  และเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๔ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๓๒  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๖.๓  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก 

 ๔.๔ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับริมฝงลําน้ําแมหาง  ฝงตะวันตก   

และโรงเรียนบานวังชาง  (ราง) 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๑๗๓  วัดศรีดอนเรอืง  เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๗๓  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่ง 

ถนนวังพระบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๗๓  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๗๓  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดซอยพิมกมล  ฟากตะวันออก 

 ๔.๕ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๓๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  ทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๑๗๓  ฟากตะวันตก  และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนแมน้ําลาว  ฝงตะวันออก 



 

๘ 

 ๔.๖ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๓๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๓๒  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  เสนตั้งฉากกับ 

ถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับ 

ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  เปนระยะ   

๒๐๐  เมตร  และเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  วัดโพธิ์ชัย  และ 

โรงเรียนบานโพธิ์ชัย  (ราง) 

 ๔.๗ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๗๓  ฟากใต  เสนตั้งฉากกับ 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๗๓  ฟากใต  ที่จุดซึ่งถนนวังพระบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๗๓   

เสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๗๓  เสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร   

กับริมฝงลําน้ําแมหาง  ฝงใต  และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนรองเสือเตน  ฟากตะวันตก  และโรงฆาสัตวเทศบาลตําบล 

เวียงชัย 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๙๙  ฟากเหนือ  เสนขนาน 

ระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๕  หนองปาเฮี๊ยะ  และสํานักงานเทศบาลตําบลเวียงชัย 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๗๓  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๕.๕  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน 

 ๔.๘ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๗๓  ฟากใต  และที่ทําการ 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองชุม   

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับริมฝงลําน้ําแมสะกึ๋น  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๙๙  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนรองเสือเตน  ฟากตะวันออก  ฌาปนสถานเมืองชุม  ซอย  ๓   

(รองเสือเตน)  ฟากใต  และเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนรองเสือเตน 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๕.๗  และหมายเลข  ๕.๑๑  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน   

และบริเวณหมายเลข  ๗.๑๑  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน     

 ๔.๙ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๒๓๒   

  ดานใต จดถนนปงเย็น  ฟากเหนือ  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๗๓   

ฟากเหนือ 



 

๙ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๗.๗  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน   

 ๔.๑๐ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๗๓  ฟากใต  เสนขนานระยะ   

๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๑  เสนตั้งฉากกับถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งถนนสาย  ก  ๘   

บรรจบกับถนนสาย  ค  ๑  และถนนสาย  ก  ๘  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๖  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ค  ๒  ฟากเหนือ  และถนนสามชัย  ฟากเหนือ 

และฟากตะวันออก 

 ๔.๑๑ ดานเหนือ จดถนนสาย  ค  ๒  ฟากใต  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๙๙   

ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๙๙  ฟากตะวันตก  โรงเรียน 

บานดอนมูล  และเสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับริมฝงลําน้ําแมสะกึ๋น  ฝงตะวันตก   

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๙๙  ฟากตะวันออก  และ 

ถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๕.๑๒  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน  และบริเวณ 

หมายเลข  ๗.๑๓  และหมายเลข  ๗.๑๗  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 

 ๔.๑๒ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๗๓  ฟากใต  ถนนสามชัย   

ฟากตะวันตกและฟากใต  และฌาปนสถานบานชัยนิเวศน 

  ดานตะวันออก จดถนนบานชัยนิเวศน - บานศรีเวียง  ฟากตะวันตก  โรงพยาบาล 

สมเด็จพระญาณสังวร  ฌาปนสถานพรอมเพรียง  และวัดศรีเวียง 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๕๒  ฟากเหนือ  วัดชัยเจริญ   

แนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  ๔๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๗๓   

หนองกูแกว  และที่ประชุมองคการบริหารสวนตําบลเวียงชัย 

  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  ทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๑๗๓  ฟากตะวันออก  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๑๗๓  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมฝงลําเหมืองสาธารณะ  ฝงตะวันออก 

 ๔.๑๓ ดานเหนือ จดถนนสาย  ค  ๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  ถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๕๒  ฟากตะวันตก  และเสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร   

กับริมฝงลําน้ําแมหาง  ฝงตะวันตก 



 

๑๐ 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  ๔๕๐  เมตร   

กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๕๒ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๕๒  ฟากใต  ถนนบานชัยนเิวศน -  

บานศรีเวียง  ฟากตะวันออก  โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร  และฌาปนสถานพรอมเพรียง 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๖.๑๒  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก 

 ๔.๑๔ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต  โรงเรียนบานรองบัวลอย   

วัดชัยสวัสดิ์  และโรงเรียนบานปง 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๙๙  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับริมฝงลําน้ําแมสะกึ๋น  ฝงเหนือ   

และเสนขนานระยะ  ๔๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๕๒ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับริมฝงลําน้ําแมหาง  ฝงตะวันออก   

และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๕๒  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๕.๑๒  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน  และบริเวณหมายเลข  ๗.๑๘   

ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 

๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๑๔  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออน  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๕.๑ ที่ดินบริเวณริมฝงลําน้ําแมหาง  ฝงตะวันออก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร   

กับริมฝงลําน้ําแมหาง  ฝงตะวันออก 

 ๕.๒ ที่ดินบริเวณริมฝงลําน้ําแมสะกึ๋น  ฝงใต  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับริมฝง 

ลําน้ําแมสะกึ๋น  ฝงใต 

 ๕.๓ ที่ดินบริเวณสองฝงลําน้ําแมสะกึ๋น  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับริมฝง 

ลําน้ําแมสะกึ๋น  ฝงตะวันออกและฝงตะวันตก 

 ๕.๔ ที่ดินบริเวณสองฝงลําน้ําแมหาง  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับริมฝงลําน้ําแมหาง   

ฝงตะวันออกและฝงตะวันตก 

 ๕.๕ ที่ดินบริเวณสองฝงลําน้ําแมหาง  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับริมฝงลําน้ําแมหาง   

ฝงตะวันออก  ฝงใต  ฝงตะวันตก  และฝงเหนือ 

 ๕.๖ ที่ดินบริเวณริมฝงลําน้ําแมสะกึ๋น  ฝงตะวันตก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร   

กับริมฝงลําน้ําแมสะกึ๋น  ฝงตะวันตก 

 ๕.๗ หนองบอยปูสาม 

 ๕.๘ หนองฮาง 



 

๑๑ 

 ๕.๙ หนองปาเฮี๊ยะ 

 ๕.๑๐ สนามกีฬากลางเทศบาลตาํบลเวยีงชัย  และชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอําเภอเวียงชัย 

 ๕.๑๑ หนองสแลป 

 ๕.๑๒ ที่ดินบริเวณสองฝงลําน้ําแมหาง  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับริมฝงลําน้ําแมหาง   

ฝงตะวันออก  ฝงใต  ฝงเหนือ  และฝงตะวันตก 

 ๕.๑๓ หนองบวกบอน 

 ๕.๑๔ หนองกูแกว 

๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๑๒  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทสถาบันการศึกษา  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๖.๑ โรงเรียนบานคายเจริญ   

 ๖.๒ โรงเรียนบานวังชาง  (ราง) 

 ๖.๓ โรงเรียนวัดเวียงชัยพิทยา  (โรงเรียนบานเวียงเหนือ) 

 ๖.๔ โรงเรียนบานโพธิ์ชัย  (ราง) 

 ๖.๕ โรงเรียนบานเมืองชุม 

 ๖.๖ โรงเรียนบานเวียงชัย 

 ๖.๗ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 

 ๖.๘ โรงเรียนบานดอนมูล 

 ๖.๙ โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 

 ๖.๑๐ โรงเรียนบานรองบัวลอย 

 ๖.๑๑ โรงเรียนบานปง 

 ๖.๑๒ โรงเรียนบานศรีเวียง 

๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๑๘  ท่ีกําหนดไวเปนสีเทาออน  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทสถาบันศาสนา  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๗.๑ วัดคีรีสถาน 

 ๗.๒ วัดโพธิ์ชัย 

 ๗.๓ วัดศรีดอนเรือง 

 ๗.๔ วัดเมืองชุม 

 ๗.๕ วัดไชยราษฎรสําราญ 

 ๗.๖ ฌาปนสถานเมืองชุม 

 ๗.๗ วัดไชยนารายณ 



 

๑๒ 

 ๗.๘ วัดราษฎรชุมพล 

 ๗.๙ ฌาปนสถานบานชัยนิเวศน 

 ๗.๑๐ ฌาปนสถานสามัคคี 

 ๗.๑๑ วัดดอนมูล 

 ๗.๑๒ วัดกลางเวียง 

 ๗.๑๓ ฌาปนสถานบานปง 

 ๗.๑๔ วัดศรีเวียง 

 ๗.๑๕ วัดชัยสวัสดิ์ 

 ๗.๑๖ วัดชัยเจริญ 

 ๗.๑๗ วัดปงหลวง 

 ๗.๑๘ สุสานบานใหมโพธิ์งาม 

๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๘  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๘.๑ ที่ประชุมหมูบานใหมเจริญ 

 ๘.๒ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลเมืองชุม 

 ๘.๓ สํานักงานเทศบาลตําบลเวียงชัย 

 ๘.๔ สถานีตํารวจภูธรอําเภอเวียงชัย  ที่วาการอําเภอเวียงชัย  สํานักงานสรรพากรพ้ืนที่ 

สาขาอําเภอเวียงชัย  สํานักงานเกษตรอําเภอเวียงชัย  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  ตําบลเวียงชัย   

สํานักงานศึกษาธิการอําเภอเวียงชัย  กองรอยอาสาสมัครเวียงชัยท่ี  ๑๐  ที่ทําการชมรมกํานัน - ผูใหญบาน   

ศูนยปราบปรามยาเสพติด  หองสมุดประชาชน  ที่ทําการเครือขายกองทุนหมูบาน  และสํานักงานที่ดิน 

จังหวัดเชียงราย  สาขาเวียงชัย   

 ๘.๕ ที่ทําการไปรษณียเวียงชัย  สังกัดสํานักงานการส่ือสารไปรษณีย  เขต  ๕ 

 ๘.๖ โรงฆาสัตวเทศบาลตําบลเวียงชัย 

 ๘.๗ ที่ประชุมองคการบริหารสวนตําบลเวียงชัย 

 ๘.๘ โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร  และฌาปนสถานพรอมเพรียง 





รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมชมุชนเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย 

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง  แบงเปน  ๔  ขนาด  คือ 

๑. ถนนแบบ  ก  ขนาดเขตทาง  ๑๒.๐๐  เมตร  จํานวน  ๑๑  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ก  ๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนสันโคง  ถนนวังพระ  และ 

ซอย  ๑  หมู  ๖  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๗๓  ท่ีบริเวณถนนสันโคงบรรจบกับทางหลวง 

แผนดินหมายเลข  ๑๑๗๓  ไปทางทิศใตและทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสันโคงบรรจบกับซอย  ๒   

หมู  ๕  (ถนนสาย  ก  ๒)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนวังพระ  และไปทางทิศเหนือ 

ตามแนวซอย  ๑  หมู  ๖  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๗๓ 

 ถนนสาย  ก  ๒  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอย  ๒  หมู  ๕  เริ่มตนจาก 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๗๓  ท่ีบริเวณหางจากถนนสันโคง  (ถนนสาย  ก  ๑)  บรรจบกับทางหลวง 

แผนดินหมายเลข  ๑๑๗๓  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๗๓  ระยะประมาณ   

๔๐๐  เมตร  ไปทางทิศใตตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนสันโคง  (ถนนสาย  ก  ๑) 

 ถนนสาย  ก  ๓  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอย  ๑๓  หมู  ๑  และ 

ถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๗๓  ท่ีบริเวณซอย  ๑๓   

หมู  ๑  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๗๓  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงใต 

ตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๔๘๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๒๘๐  เมตร   

ตัดกับถนนสาย  ข  ๑  และไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๒๐๐  เมตร  จนบรรจบกับ 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๗๓  ท่ีบริเวณหางจากถนนกลางเวียงซอย  ๒  (ถนนสาย  ก  ๗)  บรรจบกับ 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๗๓  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๗๓   

ระยะประมาณ  ๑๗๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๔  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๒๓๒  ที่บริเวณหางจากซอย  ๗  หมู  ๘  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๓๒   

ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๓๒  ระยะประมาณ  ๒๖๐  เมตร  ไปทาง 

ทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๙๕๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ก  ๓   

ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ก  ๓  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๗๓  ไปทางทิศเหนือตามแนว 

ถนนสาย  ก  ๓  ระยะประมาณ  ๒๐๐  เมตร 



 

๒ 

 ถนนสาย  ก  ๕  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนนราดิศร  และซอย  ๔  หมู  ๑๐   

และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๗๓  ที่บริเวณ 

ถนนนราดิศรบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๗๓  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนเดิม   

ระยะประมาณ  ๒๔๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออก  ระยะประมาณ  ๒๔๐  เมตร  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ   

๒๘๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาย  ข  ๒  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๑๘๐  เมตร  ตัดกับทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๒๙๙  ท่ีบริเวณหางจากซอย  ๑๐  หมู  ๑  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๙๙   

ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๙๙  ระยะประมาณ  ๑๕๐  เมตร  ไปทางทิศใต   

ระยะประมาณ  ๒๐๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาย  ก  ๙  และไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ   

๑๕๐  เมตร  บรรจบกับซอย  ๔  หมู  ๑๐  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวซอย  ๔  หมู  ๑๐  ระยะประมาณ   

๓๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสามชัย  (ถนนสาย  ค  ๒) 

 ถนนสาย  ก  ๖  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนชัยนิเวศน  เริ่มตนจาก 

ทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๑๑๗๓  ที่บริเวณถนนชยันิเวศนบรรจบกับทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๑๑๗๓   

ไปทางทิศใตตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนสามชัย  (ถนนสาย  ค  ๒) 

 ถนนสาย  ก  ๗  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนกลางเวียง  ซอย  ๒   

และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๗๓  ที่บริเวณ 

ถนนกลางเวียง  ซอย  ๒  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๗๓  ไปทางทิศใตตามแนวถนนเดิม   

ระยะประมาณ  ๓๓๐  เมตร  ตัดกับถนนสาย  ก  ๘  และไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๒๖๐  เมตร   

จนบรรจบกับถนนบวกบอน  หมู  ๑๓  (ถนนสาย  ก  ๑๐)  ที่บริเวณหางจากถนนบวกบอน  หมู  ๑๓   

(ถนนสาย  ก  ๑๐)  บรรจบกับถนนชัยนิเวศน  (ถนนสาย  ก  ๖)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนว 

ถนนบวกบอน  หมู  ๑๓  (ถนนสาย  ก  ๑๐)  ระยะประมาณ  ๓๘๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๘  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนกลางเวียง  ซอย  ๒   

และซอย  ๔  หมู  ๑๓  และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนน  วชค.  ที่บริเวณ 

ถนนกลางเวียง  ซอย  ๒  บรรจบกับถนน  วชค.  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนกลางเวียง  ซอย  ๒   

ระยะประมาณ  ๔๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตก  ระยะประมาณ  ๓๔๐  เมตร  ตัดกับถนนชัยนิเวศน   

(ถนนสาย  ก  ๖)  ที่บริเวณซอย  ๔  หมู  ๑๓  บรรจบกับถนนชัยนิเวศน  (ถนนสาย  ก  ๖)  ไปทาง 

ทิศตะวันตกตามแนวซอย  ๔  หมู  ๑๓  ระยะประมาณ  ๒๘๐  เมตร  และไปทางทิศตะวันตก  ระยะประมาณ   

๒๐๐  เมตร  จนบรรจบกับซอย  ๘  หมู  ๘  (ถนนสาย  ค  ๑)  ท่ีบริเวณหางจากซอย  ๘  หมู  ๘   

(ถนนสาย  ค  ๑)  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๗๓  ไปทางทิศใตตามแนวซอย  ๘  หมู  ๘   

(ถนนสาย  ค  ๑)  ระยะทางประมาณ  ๓๐๐  เมตร 



 

๓ 

 ถนนสาย  ก  ๙  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนน  วชค.  ท่ีบริเวณ 

หางจากถนนกลางเวียง  ซอย  ๒  (ถนนสาย  ก  ๘)  บรรจบกับถนน  วชค.  ไปทางทิศใตตามแนวถนน  วชค.   

ระยะประมาณ  ๑๘๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออก  ระยะประมาณ  ๕๖๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ก  ๕   

ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ก  ๕  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๙๙  ไปทางทิศใตตามแนว 

ถนนสาย  ก  ๕  ระยะประมาณ  ๒๐๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๑๐  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนบวกบอน  หมู  ๑๓   

เริ่มตนจากถนนชัยนิเวศน  (ถนนสาย  ก  ๖)  ที่บริเวณถนนบวกบอน  หมู  ๑๓  บรรจบกับถนนชัยนิเวศน   

(ถนนสาย  ก  ๖)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนบวกบอน  (ถนนสาย  ก  ๑๑) 

 ถนนสาย  ก  ๑๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนบวกบอน  เริ่มตนจาก 

ถนนสามชัย  (ถนนสาย  ค  ๒)  ที่บริเวณถนนบวกบอนบรรจบกับถนนสามชัย  (ถนนสาย  ค  ๒)  ไปทางทิศเหนือ 

และทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๓๐๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนบวกบอน   

หมู  ๑๓  (ถนนสาย  ก  ๑๐) 

๒. ถนนแบบ  ข  ขนาดเขตทาง  ๑๔.๐๐  เมตร  จํานวน  ๒  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ข  ๑  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๑๗๓  ที่บริเวณถนนชิตะวันบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๗๓  ไปทาง 

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๕๐๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ก  ๓  ที่บริเวณหางจาก 

ถนนสาย  ก  ๓  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๗๓  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนว 

ถนนสาย  ก  ๓  ระยะประมาณ  ๒๐๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๒  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนชิตะวัน  ที่บริเวณ 

หางจากถนนชิตะวันบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๗๓  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวซอยชิตะวัน   

ระยะประมาณ  ๓๘๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออก  ระยะประมาณ  ๑๗๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ก  ๕   

ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ก  ๕  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๙๙  ไปทางทิศเหนือตามแนว 

ถนนสาย  ก  ๕  ระยะประมาณ  ๑๘๐  เมตร   

๓. ถนนแบบ  ค  ขนาดเขตทาง  ๑๖.๐๐  เมตร  จํานวน  ๒  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ค  ๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอย  ๘  หมู  ๘  เริ่มตนจาก 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๗๓  ที่บริเวณซอย  ๘  หมู  ๘  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๗๓   

ไปทางทิศใตตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนสามชัย  (ถนนสาย  ค  ๒) 

 ถนนสาย  ค  ๒  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนสามชัย  เริ่มตนจาก 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๙๙  ที่บริเวณถนนสามชัยบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๙๙   

ไปทางทิศใต  ทิศตะวันตกเฉียงใต  และทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับซอย  ๘   

หมู  ๘  (ถนนสาย  ค  ๑) 



 

๔ 

๔. ถนนแบบ  ง  ขนาดเขตทาง  ๓๐.๐๐  เมตร  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจาก 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๗๓  ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๗๓  บรรจบกับ 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๓๓  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตและทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนว 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๗๓  ระยะประมาณ  ๑,๑๕๐  เมตร  ไปทางทิศเหนือ  ระยะประมาณ   

๕๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๑,๖๐๐  เมตร  และไปทางทิศตะวันออก   

ระยะประมาณ  ๔๘๐  เมตร  ตัดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๓๒  ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๒๓๒  บรรจบกับซอย  ๗  หมู  ๘  ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๓๒   

ระยะประมาณ  ๖๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออก  ระยะประมาณ  ๑,๕๕๐  เมตร  ตัดกับทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๑๗๓  ที่บริเวณหางจากซอย  ๑๓  หมู  ๑  (ถนนสาย  ก  ๓)  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๑๗๓  ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๗๓  ระยะประมาณ  ๕๕๐  เมตร   

ไปทางทิศตะวันออก  ระยะประมาณ  ๗๘๐  เมตร  และไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ   

๙๕๐  เมตร  ตัดกับถนนรองเสือเตน  ท่ีบริเวณหางจากถนนรองเสือเตนบรรจบกับทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๑๗๓  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนรองเสือเตน  ระยะประมาณ  ๘๐๐  เมตร  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉยีงใต  ระยะประมาณ  ๓๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๓๗๐  เมตร   

ตัดกับซอย  ๓  (รองเสือเตน)  ท่ีบริเวณหางจากซอย  ๓  (รองเสือเตน)  บรรจบกับถนนรองเสือเตน  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวซอย  ๓  (รองเสือเตน)  ระยะประมาณ  ๕๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ   

ระยะประมาณ  ๑,๒๐๐  เมตร  ไปทางทิศเหนือ  ระยะประมาณ  ๒๐๐  เมตร  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๑๗๓  ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๗๓  ตัดกับลําน้ําแมสะกึ๋น  ไปทาง 

ทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๗๓  ระยะประมาณ  ๕๕๐  เมตร 



หน้า   ๔๓ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๕๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มิถุนายน   ๒๕๕๕ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่สมควรกําหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  
ในท้องที่ตําบลเมืองชุม  ตําบลเวียงเหนือ  และตําบลเวียงชัย  อําเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย  เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณท่ีเก่ียวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  
การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อม  ทั้งน้ี  เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการผังเมือง  และโดยที่มาตรา  ๒๖  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘   
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  บัญญัติว่า  การใช้บังคับ  ผังเมืองรวม 
ให้กระทําโดยกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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