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กฎกระทรวง 
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนงิม  จังหวัดพะเยา 

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ .ศ .  ๒๕๑๘   
และมาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔
มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับไดมี้กําหนดห้าปี 
ข้อ ๒ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  ในท้องที่ตําบลงิม  อําเภอปง  จังหวัดพะเยา  ภายในแนวเขต

ตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ 
ข้อ ๓ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง 

ในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เก่ียวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ 
ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อม 
ในบริเวณแนวเขตตามข้อ  ๒  ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ข้อ ๔ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับและสอดคล้องกับการ
ขยายตัวของชมุชนในอนาคต  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยมีสาระสําคัญ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนงิมให้เป็นศูนย์กลางการบริหาร  การค้า  การบริการ  และ
การศึกษาของชุมชน 
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(๒) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอ
และได้มาตรฐาน 

(๓) ส่งเสริมการพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย  พาณิชยกรรม  และอุตสาหกรรมบริการให้สอดคล้องกับ
โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน   

(๔) ส่งเสริม  อนุรักษ์  และฟื้นฟู  ศิลปวัฒนธรรม  และสภาพแวดล้อมที่มีคุณค่าทางศาสนา   
ศิลปกรรม  สถาปัตยกรรม  ประวัติศาสตร์และโบราณสถาน  เพื่อดํารงความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดพะเยา 

(๕) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม  ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ 

ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท  แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง  และรายการประกอบแผนผัง
ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๖ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท
ท้ายกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๑๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีเหลือง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 

(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๖  ที่กําหนดไว้เป็นสีส้ม  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง 

(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีแดง  ให้เป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก 

(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๑๙  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๑๑  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  ให้เป็น
ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  และหมายเลข  ๖.๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน 
มีเส้นทแยงสีขาว  ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ 

(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๖  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก  ให้เป็น
ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา 

(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๑๐  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันศาสนา 

(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
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ข้อ ๗ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  สถาบันราชการ 
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้
ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิดและจําพวก 

ที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่
เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง   

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

(๔) เล้ียงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า 
(๕) การอยู่อาศัยหรอืประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๖) สถานที่เก็บสินค้าซ่ึงเป็นที่ เก็บหรือพักสินค้าหรือส่ิงของเพื่อประโยชน์ทางการค้า 

หรืออุตสาหกรรม  แต่ไม่รวมถึงการเก็บสินค้าหรือส่ิงของเพื่อรอการจําหน่าย  ณ  สถานที่นั้น 
(๗) โรงฆ่าสัตว์ 
(๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๙) กําจัดมูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูล 

(๑๐) ซ้ือขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า 
(๑๑) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังลําคลอง  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติของลําคลอง 

ไม่น้อยกว่า  ๓  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 
ข้อ ๘ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย

สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวก 

ที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

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

(๔) เล้ียงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า 
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน   
(๖) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๗) สถานที่เก็บสินค้าซ่ึงเป็นที่ เก็บหรือพักสินค้าหรือส่ิงของเพื่อประโยชน์ทางการค้า 

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

(๑๐) กําจัดมูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูล 
(๑๑) ซ้ือขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า 
(๑๒) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังลําคลอง  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติของลําคลอง 

ไม่น้อยกว่า  ๓  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 
ข้อ ๙ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 

เพื่อพาณิชยกรรม  การอยู่อาศัย  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวก 

ที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชที้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   
(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๔) เล้ียงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า 
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๗) โรงฆ่าสัตว์ 
(๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
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(๙) กําจัดมูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูล 
(๑๐) ซ้ือขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า 
(๑๑) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่
สําหรับการใช้ประโยชน์เพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวก 

ที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่
เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง   

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

(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม  เว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดินเพื่อการ

อยู่อาศัย  และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่โครงการทั้งหมด 
(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว  หรือตึกแถว  เว้นแต่เป็นการ

ดําเนินการในโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่โครงการ
ทั้งหมด 

(๙) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 
กรณีที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรมตาม  (๖)  และเพื่อ

การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว  หรือตึกแถวตาม  (๘)  ดําเนินการในโครงการ
จัดสรรที่ดินเดียวกัน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่โครงการ
ทั้งหมด 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ัง 
ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๓  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 
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ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมเฉพาะที่ดิน 
ซ่ึงเป็นของรัฐ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ที่ดินประเภทนี้ซ่ึงเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม  การอยู่อาศัย
เกษตรกรรม  การสาธารณูปโภค  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังลําคลอง  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาตขิองลําคลอง 
ไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษา 
หรือบํารุงป่าไม้  สัตว์ป่า  ต้นน้ําลําธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ  ตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมาย 
ที่เก่ียวกับการป่าไม้  การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม
แห่งชาติเท่านั้น 

ที่ดินประเภทนี้ในเขตปฏิรูปที่ดิน  ให้ใช้ประโยชน์เพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วย 
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเก่ียวข้องกับ
การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเก่ียวข้องกับ 
การศาสนา  การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๕ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการของรัฐ  กิจการเก่ียวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๖ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงนี้  
ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย  ก  ๒  และถนนสาย  ก  ๓  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน
นอกจากกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) การก่อสร้างถนนหรือที่เก่ียวข้องกับถนน  และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 (ข) การสร้างรั้วหรือกําแพง 
 (ค) เกษตรกรรมหรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๙  เมตร  

หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 
(๒) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย  ก  ๑  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืนนอกจากกิจการ

ตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) การก่อสร้างถนนหรือที่เก่ียวข้องกับถนน  และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 (ข) การสร้างรั้วหรือกําแพง 
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 (ค) เกษตรกรรมหรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๙  เมตร  
หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 

 (ง) การอยู่อาศัยที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๙  เมตร  หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 
 (จ) การอยู่อาศัยที่ไม่ใช่ห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
 (ฉ) การอยู่อาศัยที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดิน 
ข้อ ๑๗ ให้ผู้มีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการในเขต 

ผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๙  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
ยงยทุธ  วิชัยดิษฐ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนงิม จังหวัดพะเยา 

พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
 

ลําดับท่ี 

 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

 

ท่ีดินประเภท 

พาณิชยกรรมและ 

ท่ีอยูอาศัยหนาแนนมาก 

ท่ีอยูอาศัย 

หนาแนนปานกลาง 

ท่ีอยูอาศัย 

หนาแนนนอย 
ชนบทและเกษตรกรรม 

โรงงานจําพวกท่ี โรงงานจําพวกท่ี โรงงานจําพวกท่ี โรงงานจําพวกท่ี 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๑ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการบมใบชาหรือใบยาสูบ           ได  

๒ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตผลเกษตรกรรม อยางใดอยางหน่ึง 

หรือหลายอยาง ดังตอไปน้ี 

(๑) การตม น่ึง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช 

    

 

 

ได 

  

 

 

ได 

  

 

 

ได 

 

(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช           ได  

(๕) การเก็บรักษาหรือลาํเลยีงพืช เมลด็พืช หรือผลติผลจากพืชในไซโล 

     โกดัง หรือคลังสินคา 

 

 
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ได 

(๘) การเพาะเช้ือเห็ด กลวยไม หรอืถ่ัวงอก    ได ได  ได ได  ได ได  

(๙) การรอน ลาง คัด หรือแยกขนาดหรือคณุภาพของผลิตผลเกษตรกรรม          ได ได  

(๑๑) การฟกไขโดยใชตูอบ       ได   ได   

๔ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับสตัวซึ่งมิใชสัตวนํ้า อยางใดอยางหน่ึง 

หรือหลายอยาง ดังตอไปน้ี 

(๑) การฆาสัตว 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ได 

(๒) การถนอมเน้ือสตัวโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง หรอื 

     ทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลันหรอืเหือดแหง 

ได   ได ได  ได ได  ได ได  

(๓) การทําผลิตภณัฑอาหารสําเรจ็รูปจากเน้ือสตัว มันสตัว หนังสัตว  

     หรือสารท่ีสกัดจากไขสัตวหรือกระดูกสัตว 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
  

ได 
 

 



 

 

 

 

 

 

๒ 

 

ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

ท่ีดินประเภท 

พาณิชยกรรมและ 

ท่ีอยูอาศัยหนาแนนมาก 

ท่ีอยูอาศัย 

หนาแนนปานกลาง 

ท่ีอยูอาศัย 

หนาแนนนอย 
ชนบทและเกษตรกรรม 

โรงงานจําพวกท่ี โรงงานจําพวกท่ี โรงงานจําพวกท่ี โรงงานจําพวกท่ี 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

 (๖) การลาง ชําแหละ แกะ ตม น่ึง ทอด หรือบดสัตวหรือสวนหน่ึงสวนใด 

     ของสัตว 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

  

 

ได  

 

(๗) การทําผลิตภณัฑจากไขเพ่ือใชประกอบเปนอาหาร เชน ไขเคม็  

     ไขเยี่ยวมา ไขผง ไขเหลวเยือกแข็ง หรือไขเหลวแชเย็น 

 

 

  ได ได  ได ได  ได ได ได 

๖ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับสัตวนํ้า อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง  

ดังตอไปน้ี 

(๒) การถนอมสตัวนํ้าโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง หรอืทําให 

     เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง 

 

 

 

 

   

 

ได 

   

 

ได 

 

 

ได 

  

 

ได 

 

 

ได 

 

 

ได 

๘ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผกั พืช หรือผลไม อยางใดอยางหน่ึง 

หรือหลายอยาง ดังตอไปน้ี 

(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม และบรรจุใน 

     ภาชนะท่ีผนึกและอากาศเขาไมได 

    

 

 

 

   

 

ได 

 

 

 

ได 

  

 

ได 

 

 

 

ได 

 

 

ได 

(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไมโดยวิธีกวน ตากแหง ดอง หรือทําให 

     เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง 

      ได ได  ได ได ได 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

๓ 

 

ลําดับท่ี 

 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

 

ท่ีดินประเภท 

พาณิชยกรรมและ 

ท่ีอยูอาศัยหนาแนนมาก 

ท่ีอยูอาศัย 

หนาแนนปานกลาง 

ท่ีอยูอาศัย 

หนาแนนนอย 
ชนบทและเกษตรกรรม 

โรงงานจําพวกท่ี โรงงานจําพวกท่ี โรงงานจําพวกท่ี โรงงานจําพวกท่ี 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับชา กาแฟ โกโก ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน 

อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง ดังตอไปน้ี 

(๑) การทําใบชาแหงหรือใบชาผง 

    

 

 

 

  

 

ได 

   

 

ได 

 

 

ได 

 

(๒) การคั่ว บด หรือปนกาแฟหรือการทํากาแฟผง        ได   ได ได 

(๓) การทําโกโกผงหรือขนมจากโกโก    ได   ได   ได ได ได 

(๔) การทําช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือขนมจากช็อกโกเลต    ได   ได ได  ได ได ได 

(๕) การทําเกกฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอ่ืน ๆ    ได   ได ได  ได ได ได 

(๖) การทํามะขามอัดเมด็ มะนาวอัดเม็ด หรือผลไมอัดเมด็    ได   ได ได  ได ได ได 

(๗) การเช่ือมหรือแชอ่ิมผลไมหรือเปลือกผลไม หรือการเคลือบผลไม 

     หรือเปลือกผลไมดวยนํ้าตาล 

   ได   ได ได  ได ได ได 

(๘) การอบหรือคั่วถ่ัวหรือเมล็ดผลไม (Nuts) หรือการเคลือบถ่ัวหรือ  

     เมล็ดผลไม (Nuts) ดวยนํ้าตาล กาแฟ โกโก หรือช็อกโกเลต 

   ได   ได ได  ได ได ได 

(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟ    ได   ได   ได ได ได 

(๑๑) การทําไอศกรีม    ได   ได ได  ได ได ได 



 

 

 

 

 

๔ 

 

 ลําดับท่ี 

 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

 

ท่ีดินประเภท 

พาณิชยกรรมและ 

ท่ีอยูอาศัยหนาแนนมาก 

ท่ีอยูอาศัย 

หนาแนนปานกลาง 

ท่ีอยูอาศัย 

หนาแนนนอย 
ชนบทและเกษตรกรรม 

โรงงานจําพวกท่ี โรงงานจําพวกท่ี โรงงานจําพวกท่ี โรงงานจําพวกท่ี 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร  

อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง ดังตอไปน้ี 

(๖) การทํานํ้ามันสลัด 

 

 

ได 

 

 

ได 

  

 

ได 

 

 

ได 

  

 

ได 

 

 

ได 

    

(๗) การบดหรือปนเครื่องเทศ ได ได  ได ได  ได ได     

(๘) การทําพริกปน พริกไทยปน หรือเครื่องแกง ได ได  ได ได  ได ได     

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการทํานํ้าแข็ง หรือตัด ซอย บด หรอืยอย

นํ้าแข็ง 

    

 

 

 

  

 

ได   ได ได 

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับนํ้าดื่ม เครื่องดื่มท่ีไมมีแอลกอฮอล  

นํ้าอัดลม หรือนํ้าแร อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง ดังตอไปน้ี 

(๑) การทํานํ้าดื่ม 

 

 

ได 

 

 

ได 

  

 

ได 

 

 

ได 

 

 

ได 

 

 

ได 

 

 

ได 

 

 

ได 

 

 

ได 

 

 

ได 

 

 

ได 

(๒) การทําเครื่องดืม่ท่ีไมมีแอลกอฮอล           ได ได 

(๔) การทํานํ้าแร ได   ได   ได      

๒๑ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับยาสูบ ยาอัด ยาเสน ยาเคี้ยว หรือยานัตถุ 

อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง ดังตอไปน้ี 

(๑) การอบใบยาสูบใหแหงหรือการรูดกานใบยาสูบ 

        

 

 

   

 

ได 

 

 

ได 

(๓) การทํายาอัด ยาเสน ยาเสนปรุง หรือยาเคี้ยว        ได   ได ได 

(๔) การทํายานัตถุ           ได ได 



 

 

 

 

 

๕ 

 

ลําดับท่ี 

 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

 

ท่ีดินประเภท 

พาณิชยกรรมและ 

ท่ีอยูอาศัยหนาแนนมาก 

ท่ีอยูอาศัย 

หนาแนนปานกลาง 

ท่ีอยูอาศัย 

หนาแนนนอย 
ชนบทและเกษตรกรรม 

โรงงานจําพวกท่ี โรงงานจําพวกท่ี โรงงานจําพวกท่ี โรงงานจําพวกท่ี 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๒๓ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภณัฑจากสิ่งทอซึ่งมิใชเครื่องนุงหม  

อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง ดังตอไปน้ี 

(๑) การทําผลิตภณัฑจากสิ่งทอเปนเครื่องใชในบาน 

    

 

ได 

 

 

  

 

ได 

 

 

ได 

  

 

ได 

 

 

ได 

 

 

ได 

(๒) การทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใชถุงหรือกระสอบพลาสติก    ได   ได   ได ได ได 

(๓) การทําผลิตภณัฑจากผาใบ    ได   ได   ได ได ได 

(๔) การตบแตงหรือเย็บปกถักรอยสิ่งทอ    ได   ได   ได ได ได 

๒๔ โรงงานถักผา ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหมดวยดายหรือเสนใย หรือฟอกยอมสี 

หรือแตงสําเร็จผา ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหมท่ีถักดวยดายหรือเสนใย 

   ได   ได   ได ได ได 

๒๕ โรงงานผลติเสื่อหรือพรมดวยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกใหเปนปุยซึ่งมิใชเสื่อ 

หรือพรมท่ีทําดวยยางหรือพลาสตกิหรือพรมนํ้ามัน 

      ได   ได ได ได 

๒๖ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเชือก ตาขาย แห หรืออวน อยางใด 

อยางหน่ึงหรือหลายอยาง ดังตอไปน้ี 

(๑) การผลิตเชือก 

 

 

 

   

 

ได 

   

 

ได 

 

 

ได 

  

 

ได 

 

 

ได 

 

 

ได 

 (๒) การผลิต ประกอบ หรือซอมแซมตาขาย แห หรืออวน และรวมถึง   

     ช้ินสวนหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว 

ได   ได   ได ได  ได ได ได 

 

 



 

 

 

 

 

๖ 

 

  ลําดับท่ี 

 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

 

ท่ีดินประเภท 

พาณิชยกรรมและ 

ท่ีอยูอาศัยหนาแนนมาก 

ท่ีอยูอาศัย 

หนาแนนปานกลาง 

ท่ีอยูอาศัย 

หนาแนนนอย 
ชนบทและเกษตรกรรม 

โรงงานจําพวกท่ี โรงงานจําพวกท่ี โรงงานจําพวกท่ี โรงงานจําพวกท่ี 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๒๘ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเครื่องแตงกายซึ่งมิใชรองเทา อยางใด 

อยางหน่ึงหรือหลายอยาง ดังตอไปน้ี 

(๑) การตัดหรือเย็บเครื่องนุงหม เข็มขัด ผาเช็ดหนา ผาพันคอ เนกไท  

     หูกระตาย ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเทาจากผา หนังสัตว ขนสัตว หรือ 

     วัสดอ่ืุน 

 

 

ได 

 

 

ได 

  

 

ได 

 

 

ได 

  

 

ได 

 

 

ได 

 

 

ได 

   

(๒) การทําหมวก ได ได  ได ได  ได ได ได    

๓๓ โรงงานผลติรองเทาหรือช้ินสวนของรองเทาซึ่งมิไดทําจากไม ยางอบแข็ง 

ยางอัดเขารูป หรือพลาสติกอัดเขารูป 

ได   ได ได  ได ได     

๓๔ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับไม อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง 

ดังตอไปน้ี 

(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะรอง หรือการแปรรูปไมดวยวิธีอ่ืนท่ีคลายคลึงกัน 

 

 

 

        

 

ได 

   

 

ได 

(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหนาตาง บานหนาตาง บานประต ู 

     หรือสวนประกอบท่ีทําดวยไมของอาคาร 

 

 

   

 

   

 

 ได   ได 

๓๕ โรงงานผลติภาชนะบรรจหุรือเครือ่งใชจากไมไผ หวาย ฟาง ออ กก  

หรือผักตบชวา 

   ได ได  ได ได ได ได ได ได 

 

 



 

 

 

 

 

๗ 

 

 ลําดับท่ี 

 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

 

ท่ีดินประเภท 

พาณิชยกรรมและ 

ท่ีอยูอาศัยหนาแนนมาก 

ท่ีอยูอาศัย 

หนาแนนปานกลาง 

ท่ีอยูอาศัย 

หนาแนนนอย 
ชนบทและเกษตรกรรม 

โรงงานจําพวกท่ี โรงงานจําพวกท่ี โรงงานจําพวกท่ี โรงงานจําพวกท่ี 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๓๖ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภณัฑจากไมหรือไมกอก อยางใด 

อยางหน่ึงหรือหลายอยาง ดังตอไปน้ี  

(๑) การทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใชจากไม และรวมถึง 

     ช้ินสวนของผลิตภัณฑดังกลาว 

         

 

ได 

   

 

ได 

(๒) การทํารองเทา ช้ินสวนของรองเทา หรือหุนรองเทาจากไม         ได   ได 

(๓) การแกะสลักไม       ได ได ได ได ได ได 

(๔) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม         ได   ได 

(๕) การทําผลิตภณัฑจากไมกอก    ได   ได   ได ได ได 

๓๗ โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากไม แกว ยาง  

หรืออโลหะอ่ืนซึ่งมิใชเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจาก 

พลาสติกอัดเขารูป และรวมถึงช้ินสวนของผลิตภัณฑดังกลาว 

           ได 

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับ 

(๑) การพิมพ การทําแฟมเก็บเอกสาร การเย็บเลม ทําปก หรือตบแตง    

     สิ่งพิมพ 

 

ได 

   

ได 

        

(๒) การทําแมพิมพโลหะ         ได   ได 

 

 



 

 

 

 

 

๘ 

 

ลําดับท่ี 

 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

 

ท่ีดินประเภท 

พาณิชยกรรมและ 

ท่ีอยูอาศัยหนาแนนมาก 

ท่ีอยูอาศัย 

หนาแนนปานกลาง 

ท่ีอยูอาศัย 

หนาแนนนอย 
ชนบทและเกษตรกรรม 

โรงงานจําพวกท่ี โรงงานจําพวกท่ี โรงงานจําพวกท่ี โรงงานจําพวกท่ี 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๕๒ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับยาง อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง 

ดังตอไปน้ี 

(๑) การทํายางแผนในข้ันตนจากนํ้ายางธรรมชาตซิึ่งมิใชการทําในสวนยาง  

     หรือปา 

           

 

ได 

 

 

ได 

(๒) การหั่น ผสม รดีใหเปนแผน หรือตัดแผนยางธรรมชาติซึ่งมิใชการทํา 

     ในสวนยางหรอืปา 

          ได ได 

๕๕ โรงงานผลติผลิตภัณฑเครื่องกระเบ้ืองเคลือบ เครื่องปนดินเผา หรือเครื่อง 

ดินเผา และรวมถึงการเตรียมวัสดเุพ่ือการดังกลาว 

   ได ได  ได ได     

๕๗ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับซเีมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร  

อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง ดังตอไปน้ี 

(๓) การผสมซเีมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอรอยางใดอยางหน่ึง 

     หรือหลายอยางเขาดวยกัน หรือการผสมซเีมนต ปูนขาว หรือ 

     ปูนปลาสเตอร อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางเขากับวัสดุอ่ืน 

         

 

ได 

   

 

ได 

๕๘ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลติภณัฑอโลหะ อยางใดอยางหน่ึง 

หรือหลายอยาง ดังตอไปน้ี 

(๑) การทําผลิตภณัฑคอนกรีต ผลติภัณฑคอนกรีตผสม ผลิตภัณฑยปิซัม  

     หรือผลิตภณัฑปูนปลาสเตอร 

          

 

 

 

 

 

ได 

 

 

ได 



 

 

 

 

 

๙ 

 

ลําดับท่ี 

 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

 

ท่ีดินประเภท 

พาณิชยกรรมและ 

ท่ีอยูอาศัยหนาแนนมาก 

ท่ีอยูอาศัย 

หนาแนนปานกลาง 

ท่ีอยูอาศัย 

หนาแนนนอย 
ชนบทและเกษตรกรรม 

โรงงานจําพวกท่ี โรงงานจําพวกท่ี โรงงานจําพวกท่ี โรงงานจําพวกท่ี 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๖๑ โรงงานผลติ ตบแตง ดดัแปลง หรอืซอมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใชท่ีทํา 

ดวยเหล็กหรือเหล็กกลา และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องมือ

หรือเครื่องใชดังกลาว 

      ได ได     

๖๒ โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตง

ภายในอาคารท่ีทําจากโลหะหรือโลหะเปนสวนใหญ และรวมถึงสวนประกอบ

หรืออุปกรณของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงดังกลาว 

      ได   ได ได ได 

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภณัฑโลหะสําหรับใชในการกอสราง  

หรือติดตั้ง อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง ดังตอไปน้ี 

(๒) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางอาคาร 

          

 

ได 

 

 

ได 

 

 

ได 

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภณัฑโลหะ อยางใดอยางหน่ึง 

หรือหลายอยาง ดังตอไปน้ี 

(๑) การทําภาชนะบรรจ ุ

       

 

ได 

 

 

 ได 

  

 

ได 

 

 

ได 

 

 

ได 

(๑๒) การตัด พับ หรือมวนโลหะ           ได ได 

(๑๓) การกลึง เจาะ ควาน กัด ไส เจียน หรือเช่ือมโลหะท่ัวไป        ได   ได ได 

๖๕ โรงงานผลติ ประกอบ ดดัแปลง หรือซอมแซมเครื่องยนต เครื่องกังหัน  

และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องยนตหรือเครื่องกังหัน 

ดังกลาว 

ได   ได   ได ได     



 

 

 

 

 

๑๐ 

 

ลําดับท่ี 

 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

 

ท่ีดินประเภท 

พาณิชยกรรมและ 

ท่ีอยูอาศัยหนาแนนมาก 

ท่ีอยูอาศัย 

หนาแนนปานกลาง 

ท่ีอยูอาศัย 

หนาแนนนอย 
ชนบทและเกษตรกรรม 

โรงงานจําพวกท่ี โรงงานจําพวกท่ี โรงงานจําพวกท่ี โรงงานจําพวกท่ี 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๖๙ โรงงานผลติ ประกอบ ดดัแปลง หรือซอมแซมเครื่องคํานวณ เครื่องทําบัญชี 

เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับใชในการคํานวณชนิด 

ดิจิตัลหรือชนิดอนาลอก หรือเครือ่งอิเล็กทรอนิกสสาํหรับปฏิบัติกับขอมูลท่ี

เก่ียวของกันหรืออุปกรณ (Digital or Analog Computers or Associated 

Electronic Data Processing Equipment or Accessories) 

เครื่องรวมราคาของขาย (Cash Registers) เครื่องพิมพดีด เครื่องช่ังซึ่งมิใช

เครื่องช่ังท่ีใชในหองทดลองวิทยาศาสตร เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใชเครือ่ง 

อัดสําเนาดวยการถายภาพ และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของ 

ผลิตภณัฑดังกลาว 

ได   ได   ได ได     

๗๐ โรงงานผลติ ประกอบ ดดัแปลง หรือซอมแซมเครื่องสูบนํ้า เครื่องอัดอากาศ

หรือกาซ เครื่องเปาลม เครื่องปรับหรือถายเทอากาศ เครื่องโปรยนํ้าดับไฟ  

ตูเย็นหรือเครื่องประกอบตูเย็น เครื่องขายสินคาอัตโนมัติ เครื่องลาง ซัก ซักแหง 

หรือรีดผา เครื่องเย็บ เครื่องสงกําลังกล เครื่องยก ปนจั่น ลิฟต บันไดเลื่อน 

รถบรรทุก รถแทรกเตอร รถพวงสาํหรับใชในการอุตสาหกรรม รถยกซอนของ 

(Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใชในการอุตสาหกรรมหรือสําหรับใชในบาน 

แตผลติภณัฑน้ันตองไมใชพลังงานไฟฟา และรวมถึงสวนประกอบหรอือุปกรณ

ของผลิตภณัฑดังกลาว 

      ได ได  ได ได ได 



 

 

 

 

 

๑๑ 

 

ลําดับท่ี 

 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

 

ท่ีดินประเภท 

พาณิชยกรรมและ 

ท่ีอยูอาศัยหนาแนนมาก 

ท่ีอยูอาศัย 

หนาแนนปานกลาง 

ท่ีอยูอาศัย 

หนาแนนนอย 
ชนบทและเกษตรกรรม 

โรงงานจําพวกท่ี โรงงานจําพวกท่ี โรงงานจําพวกท่ี โรงงานจําพวกท่ี 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๗๑ โรงงานผลติ ประกอบ ดดัแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภณัฑ 

ท่ีระบุไวในลําดับท่ี ๗๐ เฉพาะท่ีใชไฟฟา เครื่องยนตไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟา 

หมอแปลงแรงไฟฟา เครื่องสับหรอืบังคับไฟฟา เครื่องใชสําหรับแผงไฟฟา 

เครื่องเปลีย่นทางไฟฟา เครื่องสงหรือจําหนายไฟฟา เครื่องสาํหรับใชบังคับ

ไฟฟา หรือเครื่องเช่ือมไฟฟา 

   ได   ได      

๗๒ โรงงานผลติ ประกอบ ดดัแปลง หรือซอมแซมเครื่องรับวิทย ุ เครื่องรับ

โทรทัศน เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเลนแผนเสียง  

เครื่องบันทึกคําบอก เครื่องบันทึกเสียงดวยเทป เครื่องเลนหรือเครื่อง 

บันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน) แผนเสยีง เทปแมเหล็กท่ีไดบันทึกเสียงแลว  

เครื่องโทรศัพทหรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไมมีสาย เครื่องสงวิทยุ เครื่องสง 

โทรทัศน เครื่องรับสงสัญญาณหรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร ผลิตภัณฑ 

ท่ีเปนตัวก่ึงนําหรือตัวก่ึงนําชนิดไวท่ีเก่ียวของ (Semi - Conductor or  

Related Sensitive Semi - Conductor Devices) คาปาซเิตอรหรอืคอนเดนเซอร

อิเล็กทรอนิกสชนิดคงท่ีหรือเปลีย่นแปลงได (Fixed or Variable Electronic 

Capacitors or Condensers) เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอด 

ฟลูโรสโคป หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย และรวมถึงการผลิตอุปกรณ  

หรือช้ินสวนสําหรับใชกับเครื่องอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

ได   ได   ได ได     



 

 

 

 

 

๑๒ 

 

ลําดับท่ี 

 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

 

ท่ีดินประเภท 

พาณิชยกรรมและ 

ท่ีอยูอาศัยหนาแนนมาก 

ท่ีอยูอาศัย 

หนาแนนปานกลาง 

ท่ีอยูอาศัย 

หนาแนนนอย 
ชนบทและเกษตรกรรม 

โรงงานจําพวกท่ี โรงงานจําพวกท่ี โรงงานจําพวกท่ี โรงงานจําพวกท่ี 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๗๕ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเรอื อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง 

ดังตอไปน้ี 

(๑) การตอ ซอมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอูตอเรือนอกจากเรอืยาง 

    

 

 

 

 

  

 

ได 

   

 

 

 

 

 

(๒) การทําช้ินสวนพิเศษสาํหรับเรอืหรือเครื่องยนตเรือ    ได ได  ได      

๗๘ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับจกัรยานยนต จักรยานสามลอ หรือ 

จักรยานสองลอ อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง ดังตอไปน้ี 

(๑) การสราง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลีย่นแปลงสภาพจักรยานยนต  

     จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ 

    

 

ได 

   

 

ได 

 

 

ได 

    

(๒) การทําช้ินสวนพิเศษหรืออุปกรณสําหรับจักรยานยนต จักรยานสามลอ  

     หรือจักรยานสองลอ 

   ได   ได ได     

๘๐ โรงงานผลติ ประกอบ ดดัแปลง หรือซอมแซมลอเลื่อนท่ีขับเคลื่อนดวย 

แรงคนหรือสตัวซึ่งมิใชจักรยาน และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของ 

ผลิตภณัฑดังกลาว 

   ได   ได      

๘๑ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเครื่องมือ เครื่องใช หรืออุปกรณวิทยาศาสตร

หรือการแพทย อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง ดังตอไปน้ี 

(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณวิทยาศาสตร  

     ท่ีใชในหองทดลองหรืออุปกรณท่ีใชในการช่ัง ตวง วัด หรือบังคับควบคุม 

    

 

ได 

   

 

ได 

 

 

ได 

  

 

ได 

 

 

ได 

 



 

 

 

 

 

๑๓ 

 

ลําดับท่ี 

 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

 

ท่ีดินประเภท 

พาณิชยกรรมและ 

ท่ีอยูอาศัยหนาแนนมาก 

ท่ีอยูอาศัย 

หนาแนนปานกลาง 

ท่ีอยูอาศัย 

หนาแนนนอย 
ชนบทและเกษตรกรรม 

โรงงานจําพวกท่ี โรงงานจําพวกท่ี โรงงานจําพวกท่ี โรงงานจําพวกท่ี 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๘๓ โรงงานผลติหรือประกอบนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือช้ินสวนของนาฬิกา 

หรือเครื่องวัดเวลา 

ได ได  ได ได  ได ได     

๘๔ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณ ี

อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง ดังตอไปน้ี 

(๑) การทําเครื่องประดับโดยใชเพชร พลอย ไขมุก ทองคํา ทองขาว เงิน  

     นาก หรืออัญมณ ี

 

 

ได 

   

 

ได 

   

 

ได 

 

 

ได 

  

 

ได 

 

 

ได 

 

(๒) การทําเครื่องใชดวยทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหลทอง หรือ 

     โลหะมีคา 

ได   ได   ได ได  ได ได  

(๓) การตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณ ี ได   ได   ได ได  ได ได  

(๔) การเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอ่ืน ๆ        ได   ได  

(๕) การทําดวงตราหรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณหรือเหรียญอ่ืน            ได 

๘๕ โรงงานผลติหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงช้ินสวนหรืออุปกรณ 

ของเครื่องดนตรีดังกลาว 

      ได ได     

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเครื่องเลน เครื่องมือ หรือเครื่องใชท่ีมิได 

ระบุไวในลําดับอ่ืน อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง ดังตอไปน้ี 

(๑) การทําเครื่องเลน 

       

 

ได 

 

 

ได 

  

 

ได 

 

 

ได 

 

 



 

 

 

 

 

๑๔ 

 

ลําดับท่ี 

 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

 

ท่ีดินประเภท 

พาณิชยกรรมและ 

ท่ีอยูอาศัยหนาแนนมาก 

ท่ีอยูอาศัย 

หนาแนนปานกลาง 

ท่ีอยูอาศัย 

หนาแนนนอย 
ชนบทและเกษตรกรรม 

โรงงานจําพวกท่ี โรงงานจําพวกท่ี โรงงานจําพวกท่ี โรงงานจําพวกท่ี 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

 (๒) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ          ได ได  

(๓) การทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสําหรบัการแสดง    ได ได  ได ได     

(๔) การทํารม ไมถือขนนก ดอกไมเทียม ซิป กระดุม ไมกวาด แปรง  

     ตะเกียง โปะตะเกียงหรือไฟฟา กลองสูบยาหรือกลองบุหรี่ กนกรอง 

     บุหรี่ หรือไฟแช็ก 

      ได ได     

(๕) การทําปาย ตรา เครื่องหมาย ปายติดของ หรือเครื่องโฆษณาสินคา   

     ตราโลหะหรือยาง แมพิมพลายฉลุ (Stencils) 

ได   ได   ได      

(๖) การทําแหคลมุผม ชองผม หรอืผมปลอม    ได   ได      

๙๐ โรงงานจัดหานํ้า ทํานํ้าใหบริสุทธ์ิ หรือจําหนายนํ้าไปยังอาคารหรือโรงงาน 

อุตสาหกรรม 

       

 

   

 

 

 

ได 

๙๑ โรงงานบรรจสุินคาในภาชนะโดยไมมีการผลติ อยางใดอยางหน่ึงหรอื 

หลายอยาง ดังตอไปน้ี 

(๑) การบรรจุสินคาท่ัวไป 

       

 

ได 

   

 

ได 

 

 

ได 

 

 

ได 

๙๒ โรงงานหองเย็น       ได   ได ได  

๙๓ โรงงานซอมรองเทาหรือเครื่องหนัง ได   ได   ได   ได   

๙๔ โรงงานซอมเครื่องมือไฟฟาหรือเครื่องใชไฟฟาสําหรับใชในบานหรือ 

ใชประจําตัว 

ได  

 

 ได  

 

 ได  

 

 ได  

 

 



 

 

 

 

 

๑๕ 

 

ลําดับท่ี 

 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

 

ท่ีดินประเภท 

พาณิชยกรรมและ 

ท่ีอยูอาศัยหนาแนนมาก 

ท่ีอยูอาศัย 

หนาแนนปานกลาง 

ท่ีอยูอาศัย 

หนาแนนนอย 
ชนบทและเกษตรกรรม 

โรงงานจําพวกท่ี โรงงานจําพวกท่ี โรงงานจําพวกท่ี โรงงานจําพวกท่ี 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับยานท่ีขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต รถพวง 

จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของยานดังกลาว  

อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง ดังตอไปน้ี 

(๑) การซอมแซมยานท่ีขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตหรือสวนประกอบ 

     ของยานดังกลาว 

         

 

 

ได 

   

 

 

ได 

(๒) การซอมแซมรถพวง จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบ  

     ของยานดังกลาว 

 

 

   

 

 ได  

 

 

 

ได   ได 

(๓) การพนสีกันสนิมยานท่ีขับเคลือ่นดวยเครื่องยนต            ได 

(๔) การลางหรืออัดฉีดยานท่ีขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได   ได   ได   ได   

๙๖ โรงงานซอมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับท่ีทําดวยเพชร พลอย 

ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณ ี

ได   ได   ได  

 

 ได  

 

 

๙๗ โรงงานซอมผลิตภัณฑท่ีมิไดระบุการซอมไวในลําดับใด          ได ได ได 

๙๘ โรงงานซักรีด ซักแหง ซักฟอก รีด อัด หรือยอมผา เครื่องนุงหม พรม 

หรือขนสัตว 

ได   ได   ได ได  ได ได  

 

 

 



 

 

 

 

 

๑๖ 

 

ลําดับท่ี 

 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

 

ท่ีดินประเภท 

พาณิชยกรรมและ 

ท่ีอยูอาศัยหนาแนนมาก 

ท่ีอยูอาศัย 

หนาแนนปานกลาง 

ท่ีอยูอาศัย 

หนาแนนนอย 
ชนบทและเกษตรกรรม 

โรงงานจําพวกท่ี โรงงานจําพวกท่ี โรงงานจําพวกท่ี โรงงานจําพวกท่ี 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการตบแตงหรือเปลีย่นแปลงคณุลักษณะของ

ผลิตภณัฑหรือสวนประกอบของผลิตภณัฑโดยไมมีการผลิต อยางใดอยางหน่ึง

หรือหลายอยาง ดังตอไปน้ี 

(๓) การลงรักหรือการประดบัตบแตงดวยแกว กระจก มุก ทอง หรือ 

     อัญมณ ี

 

 

 

ได 

   

 

 

ได 

   

 

 

ได 

   

 

 

ได 

  

 

 หมายเหต ุ ลําดับท่ี หมายถึง   ลําดับท่ีตามกฎหมายวาดวยโรงงาน   

  ได หมายถึง   สามารถประกอบกิจการโรงงานไดภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยโรงงาน 

  โรงงานจําพวกท่ี หมายถึง   จําพวกโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 

 

 

 







รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิตามท่ีไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมชมุชนงิม  จังหวดัพะเยา 

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนท่ีดินตามท่ีไดจําแนกประเภท 

ทายกฎกระทรวง  ตามที่กําหนดไวในขอ  ๖  คือ 

๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๑๓  ท่ีกําหนดไวเปนสีเหลือง  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๑.๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางซอย  ๖ 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๙๒ 

  ดานใต จดซอย  ๖  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๒  ฟากตะวันออก 

 ๑.๒ ดานเหนือ จดซอย  ๖  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๙๒ 

  ดานใต จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๒  ฟากตะวันออก   

และโรงเรียนบานสันกลางนาดอ 

 ๑.๓ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดซอย  ๒  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดซอย  ๒  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๒  ฟากตะวันออก   

 ๑.๔ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันตก  และถนนสาย  ก  ๓  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๙๒  โรงฆาสัตวเทศบาลตําบลงิม  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  สํานักงาน 

เทศบาลตําบลงิม  วัดบานตา  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๒  ฟากตะวันออก   



 

๒ 

 ๑.๕ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันออก 

 ๑.๖ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนบานดอนไชย - บานปาแดง  ฟากตะวันตก  วัดปาแดง   

และโรงเรียนชุมชนบานดอนไชย 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๙๒   

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากตะวันออก 

 ๑.๗ ดานเหนือ จดถนนบานแบง - บานสันกลาง  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงลําน้ํางิม  ฝงตะวันตก   

และเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนบานดอนไชย - บานปาแดง   

  ดานใต จดซอย  ๑๐  ดอนไชย  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนบานดอนไชย - บานปาแดง  ฟากตะวันออก 

 ๑.๘ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดซอย  ๑๕  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๒  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๒  ฟากตะวันออก 

 ๑.๙ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๒  ฟากตะวันตก   

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๒  ฟากเหนือ  และลําน้ํารู   

ฝงตะวันออก 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ 

 ๑.๑๐ ดานเหนือ จดซอย  ๑๐  ดอนไชย  ฟากใต 

   ดานตะวันออก จดซอย  ๑๐  ดอนไชย  ฟากตะวันตกและฟากเหนือ 



 

๓ 

   ดานใต จดซอย  ๑๐  ดอนไชย  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๙๒ 

 ๑.๑๑ ดานเหนือ จดซอย  ๑๐  ดอนไชย  ฟากใต 

   ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๙๒ 

   ดานใต จดทางหลวงชนบท  พย.  ๔๐๑๑  ฟากตะวันออก 

   ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๙๒  และซอย  ๑๐  ดอนไชย  ฟากตะวันออก 

 ๑.๑๒ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๙๒ 

   ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท  พย.  ๔๐๑๑  ฟากตะวันตก 

   ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๙๒ 

   ดานตะวันตก จดลําน้ํารู  ฝงตะวันออก 

 ๑.๑๓ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท   

พย.  ๔๐๑๑  โรงเรียนบานเล้ียว  และทางหลวงชนบท  พย.  ๔๐๑๑  ฟากใต 

   ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท   

พย.  ๔๐๑๑ 

   ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท   

พย.  ๔๐๑๑  และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานเล้ียว  ตําบลงิม 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงชนบท  พย.  ๔๐๑๑  ฟากตะวันออก 

๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๖  ที่กําหนดไวเปนสีสม  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๒.๑ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๒  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดซอย  ๑๕  ฟากตะวันออก 



 

๔ 

 ๒.๒ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๙๒   

  ดานใต จดถนนบานดอนไชย - บานปาแดง  ฟากตะวันตก 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๒  ฟากตะวันออก 

 ๒.๓ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๒  ฟากตะวันตก 

  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  และวัดดอนไชย   

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๒  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ 

 ๒.๔ ดานเหนือ จดซอย  ๑๐  ดอนไชย  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๙๒ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงชนบท  พย.  ๔๐๑๑  ฟากตะวันออก  และ 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๒  ฟากตะวันออก 

 ๒.๕ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท  พย.  ๔๐๑๑  ฟากตะวันตก   

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๙๒ 

  ดานตะวันตก จดลําน้ํารู  ฝงตะวันออก 

 ๒.๖ ดานเหนือ จดทางหลวงชนบท  พย.  ๔๐๑๑  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดโรงเรียนบานเล้ียว 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท   

พย.  ๔๐๑๑ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงชนบท  พย.  ๔๐๑๑  ฟากตะวันออก 

๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓  ที่กําหนดไวเปนสีแดง  ใหเปนที่ดินประเภทพาณิชยกรรม 

และที่อยูอาศัยหนาแนนมาก  มีรายการดังตอไปนี้ 

  ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๒  ฟากตะวันตก 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๒  ฟากตะวันตก 



 

๕ 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๒  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 

๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๑๙  ที่กําหนดไวเปนสีเขียว  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๔.๑ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเขตเทศบาลตําบลงิม 

ดานเหนือ 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๒  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนน  อบจ.  พย.  ๓๐๓๒  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเขตเทศบาลตําบลงิม 

ดานตะวันตก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๓  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 

 ๔.๒ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเขตเทศบาลตําบลงิม 

ดานเหนือ   

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงลําน้ํางิม  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดถนนบานแบง - บานสันกลาง  ฟากเหนือ  และวัดสันกลาง 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๒  ฟากตะวันออก   

 ๔.๓ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเขตเทศบาลตําบลงิม 

ดานเหนือ   

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเขตเทศบาลตําบลงิม 

ดานตะวันออก  และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาแมยม   

  ดานใต จดซอย  ๕  หมูที่  ๓  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนบานแบง - บานสันกลาง  ฟากตะวันออกและฟากเหนือ   

โรงเรียนหนองบัว  วัดบานหนองบัว  และเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงลําน้ํางิม  ฝงตะวันออก 

 ๔.๔ ดานเหนือ จดถนนบานแบง - บานสันกลาง  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงลําน้ํางิม  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๙๒  เสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางซอย  ๖  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๒   

ฟากตะวันออก 



 

๖ 

 ๔.๕ ดานเหนือ จดถนนบานแบง - บานสันกลาง  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนบานแบง - บานสันกลาง  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากเหนือ  

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงลําน้ํางิม  ฝงตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๔.๖ ดานเหนือ จดถนน  อบจ.  พย.  ๓๐๓๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๒  ฟากตะวันตกและฟากใต 

และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ 

  ดานใต จดลําน้ํารู  ฝงตะวันออก 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเขตเทศบาลตําบลงิม 

ดานตะวันตก 

 ๔.๗ ดานเหนือ จดซอย  ๒  ฟากใตและฟากตะวันออก  และถนนสาย  ก  ๑   

ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงลําน้ํางิม  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดถนนบานแบง  –  บานสันกลาง  ฟากเหนือ  ถนนสาย  ก  ๒   

ฟากตะวันออกและฟากเหนือ  และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออกและฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๒  ฟากตะวันออก 

 ๔.๘ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดวัดควร  และถนนบานแบง - บานสันกลาง  ฟากตะวันตก   

  ดานใต จดถนนบานแบง - บานสันกลาง  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงลําน้ํางิม  ฝงตะวันออก 

 ๔.๙ ดานเหนือ จดซอย  ๕  หมูที่  ๓  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาแมยม 

  ดานใต จดซอย  ๖  ฟากเหนือ  ถนนบานแบง - บานสันกลาง  ฟากเหนือ 

และวัดบานใหมเกาเงา 

  ดานตะวันตก จดถนนบานแบง - บานสันกลาง  ฟากตะวันออก  และโรงเรียนบานควร 

 ๔.๑๐ ดานเหนือ จดถนนบานแบง - บานสันกลาง  ฟากใต   

   ดานตะวันออก จดถนนบานแบง - บานสันกลาง  ฟากตะวันตก  และแนวเขต 

ผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเขตเทศบาลตําบลงิมดานตะวันออก 



 

๗ 

   ดานใต จดทางหลวงชนบท  พย.  ๔๐๑๑  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงลําน้ํางิม  ฝงตะวันออก 

 ๔.๑๑ ดานเหนือ จดซอย  ๖  ฟากใต 

   ดานตะวันออก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาแมยม   

   ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเขตเทศบาลตําบลงิม 

ดานตะวันออก 

   ดานตะวันตก จดถนนบานแบง - บานสันกลาง  ฟากตะวันออก 

 ๔.๑๒ ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงลําน้ํางิม  ฝงตะวันตก 

   ดานใต จดทางหลวงชนบท  พย.  ๔๐๑๑  ฟากตะวันออก 

   ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๙๒  ซอย  ๑๐  ดอนไชย  ฟากใต  ฟากตะวันออกและฟากเหนือ  และเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางถนนบานดอนไชย - บานปาแดง 

 ๔.๑๓ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๙๒ 

   ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท  พย.  ๔๐๑๑  ฟากตะวันตก 

   ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงลําน้ํางิม  ฝงเหนือ 

   ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเขตเทศบาลตําบลงิม 

ดานตะวันตก 

 ๔.๑๔ ดานเหนือ จดทางหลวงชนบท  พย.  ๔๐๑๑  ฟากใต 

   ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท  พย.  ๔๐๑๑  ฟากตะวันตก 

   ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 

   ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงลําน้ํางิม  ฝงตะวันออก 

   ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๗.๕  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก 

 ๔.๑๕ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเขตเทศบาลตําบลงิม 

ดานตะวันออก 

   ดานตะวันออก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาแมยม 

   ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก จดทางหลวงชนบท  พย.  ๔๐๑๑  ฟากตะวันออก  วัดบานแบง   

และถนนบานแบง - บานสันกลาง  ฟากตะวันออก 



 

๘ 

 ๔.๑๖ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 

   ดานตะวันออก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาต ิ ปาแมยม  และแนวเขตผังเมืองรวม 

ดานตะวันออก  ซึ่งเปนเขตเทศบาลตําบลงิมดานตะวันออก 

   ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  วัดปวเล้ียววนาราม   

และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานเล้ียว  ตําบลงิม 

   ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท   

พย.  ๔๐๑๑  เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  พย.  ๔๐๑๑  และทางหลวงชนบท   

พย.  ๔๐๑๑  ฟากตะวันออก 

 ๔.๑๗ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงลําน้ํางิม  ฝงใต 

   ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก   

   ดานใต จดทางหลวงชนบท  พย.  ๔๐๑๑  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเขตเทศบาลตําบลงิม 

ดานใต 

 ๔.๑๘ ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

   ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเขตเทศบาลตําบลงิม 

ดานตะวันออก 

   ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 

 ๔.๑๙ ดานเหนือ จดทางหลวงชนบท  พย.  ๔๐๑๑  ฟากใต 

   ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก   

   ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเขตเทศบาลตําบลงิม 

ดานตะวันออก  

   ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเขตเทศบาลตําบลงิม 

ดานใต 

๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๑๑  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออน  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๕.๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงลําน้ํางิม  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเขตเทศบาลตําบลงิม 

ดานเหนือ 

  ดานใต จดลําน้ํางิม  ฝงตะวันตก 

  ดานตะวันตก จดถนนบานแบง - บานสันกลาง  ฟากเหนือ 



 

๙ 

 ๕.๒ ดานเหนือ จดลําน้ํางิม  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเขตเทศบาลตําบลงิม 

ดานเหนือ   

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงลําน้ํางิม  ฝงใต 

  ดานตะวันตก จดถนนบานแบง - บานสันกลาง  ฟากเหนือ 

 ๕.๓ ดานเหนือ จดถนนบานแบง - บานสันกลาง  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดลําน้ํางิม  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงลําน้ํางิม  ฝงตะวันตก 

 ๕.๔ ดานเหนือ จดถนนบานแบง - บานสันกลาง  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงลําน้ํางิม  ฝงตะวันออก 

  ดานใต จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดลําน้ํางิม  ฝงตะวันออก 

 ๕.๕ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดลําน้ํางิม  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดถนนบานดอนไชย - บานปาแดง  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงลําน้ํางิม  ฝงตะวันตก 

 ๕.๖ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงลําน้ํางิม  ฝงตะวันออก 

  ดานใต จดถนนบานดอนไชย - บานปาแดง  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดลําน้ํางิม  ฝงตะวันออก 

 ๕.๗ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดโรงฆาสัตวเทศบาลตําบลงิม  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๒   

  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๒  ฟากตะวันออก   

 ๕.๘ ดานเหนือ จดถนนบานดอนไชย - บานปาแดง  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดลําน้ํางิม  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงชนบท  พย.  ๔๐๑๑  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงลําน้ํางิม  ฝงตะวันตก 



 

๑๐ 

 ๕.๙ ดานเหนือ จดถนนบานดอนไชย - บานปาแดง  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงลําน้ํางิม  ฝงตะวันออก 

  ดานใต จดทางหลวงชนบท  พย.  ๔๐๑๑  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดลําน้ํางิม  ฝงตะวันออก 

 ๕.๑๐ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงลําน้ํางิม  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท  พย.  ๔๐๑๑  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดลําน้ํางิม  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเขตเทศบาลตําบลงิม 

ดานตะวันตก 

 ๕.๑๑ ดานเหนือ จดลําน้ํางิม  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท  พย.  ๔๐๑๑  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงลําน้ํางิม  ฝงใต 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเขตเทศบาลตําบลงิม 

ดานตะวันตก 

๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  และหมายเลข  ๖.๒  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว   

ใหเปนท่ีดินประเภทอนุรักษปาไม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๖.๑ ปาสงวนแหงชาติ  ปาแมยม 

 ๖.๒ ปาสงวนแหงชาติ  ปาแมยม 

๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๖  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทสถาบันการศึกษา  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๗.๑ โรงเรียนหนองบัว 

 ๗.๒ โรงเรียนบานสันกลางนาดอ 

 ๗.๓ โรงเรียนบานควร 

 ๗.๔ โรงเรียนชุมชนบานดอนไชย 

 ๗.๕ โรงเรียนบานแบง 

 ๗.๖ โรงเรียนบานเล้ียว 

๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๑๐  ท่ีกําหนดไวเปนสีเทาออน  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทสถาบันศาสนา  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๘.๑ วัดสันกลาง 

 ๘.๒ วัดบานหนองบัว 



 

๑๑ 

 ๘.๓ วัดบานนาดอ 

 ๘.๔ วัดควร 

 ๘.๕ วัดบานตา 

 ๘.๖ วัดบานใหมเกาเงา 

 ๘.๗ วัดปาแดง 

 ๘.๘ วัดดอนไชย 

 ๘.๙ วัดบานแบง 

 ๘.๑๐ วัดปวเล้ียววนาราม 

๙. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๔  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๙.๑ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหนองบัว 

 ๙.๒ สํานักงานเทศบาลตําบลงิม 

 ๙.๓ โรงฆาสัตวเทศบาลตําบลงิม 

 ๙.๔ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานเล้ียว  ตําบลงิม 





รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมชมุชนงิม  จังหวดัพะเยา 

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง  แบงเปน  ๑  ขนาด  คือ 

ถนนแบบ  ก  ขนาดเขตทาง  ๑๒.๐๐  เมตร  จํานวน  ๓  สาย  ดังนี้ 

ถนนสาย  ก  ๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอย  ๓  และถนนโครงการ 

กําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต 

ตามแนวถนนเดมิ  ระยะประมาณ  ๓๖๕  เมตร  ไปทางทิศตะวนัออกเฉยีงใต  ระยะประมาณ  ๖๘๐  เมตร   

จนบรรจบกับถนนบานแบง - บานสันกลาง  ท่ีบริเวณหางจากซอย  ๕  หมูที่  ๓  บรรจบกับถนนบานแบง -  

บานสันกลาง  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนอืตามแนวถนนบานแบง - บานสันกลาง  ระยะประมาณ  ๓๔๐  เมตร 

ถนนสาย  ก  ๒  เปนถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๙๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตและทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับ 

ถนนบานดอนไชย - บานปาแดง   

ถนนสาย  ก  ๓  เปนถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  และถนนโครงการ 

กําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๑๐๙๒  ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๙๒  บรรจบกับถนนบานดอนไชย - บานปาแดง  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนว 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๒  ระยะประมาณ  ๒๗๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ   

ระยะประมาณ  ๘๐  เมตร  บรรจบกับถนนเดิม  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม   

ระยะประมาณ  ๖๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๗๐๐  เมตร  จนบรรจบกับ 

ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๒)  ท่ีบริเวณหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๒)   

บรรจบกับถนนบานดอนไชย - บานปาแดง  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 

ตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๒)  ระยะประมาณ  ๒๖๐  เมตร 



หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๘๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   สิงหาคม   ๒๕๕๕ 
 

  

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่สมควรกําหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  
ในท้องที่ตําบลงิม  อําเภอปง  จังหวัดพะเยา  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและ
บริ เวณที่ เกี่ยวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน   การคมนาคมและการขนส่ ง   
การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อม  ทั้งน้ี  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง   
และโดยที่มาตรา  ๒๖  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  บัญญัติว่า  การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระทําโดย
กฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงน้ี 
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