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กฎกระทรวง 
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนแม่ใจ  จังหวัดพะเยา 

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  และ
มาตรา  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 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับได้มีกําหนดห้าปี 
ข้อ ๒ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  ในท้องที่ตําบลศรีถ้อย  ตําบลบ้านเหล่า  ตําบลแม่ใจ   

และตําบลแม่สุก  อําเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา  ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ 
ข้อ ๓ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง

ในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เก่ียวข้องหรือชนบทในด้านการใช้ประโยชน์ 
ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะและสภาพแวดล้อม 
ในบริเวณแนวเขตตามข้อ  ๒  ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ข้อ ๔ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับและสอดคล้องกับ 
การขยายตัวของชุมชนในอนาคต  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยมีสาระสําคัญดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนแม่ใจให้เป็นศูนย์กลางการบริหาร  การพาณิชย์  การบริการ   
และการศึกษาของอําเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา 
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(๒) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม  การสาธารณูปโภค  และสาธารณูปการให้
เพียงพอและได้มาตรฐาน 

(๓) ส่งเสริมและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย  พาณิชยกรรม  และอุตสาหกรรมบริการให้สอดคล้อง
กับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและการขยายตัวของชุมชน   

(๔) ส่งเสริม  อนุรักษ์  และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม  และสภาพแวดล้อมที่มีคุณค่าทางศาสนา  
ศิลปกรรม  สถาปัตยกรรม  ประวัติศาสตร์  และโบราณสถาน  เพื่อดํารงไว้ซ่ึงเอกลักษณ์ของจังหวัดพะเยา 

(๕) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ข้อ  ๕  การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม  ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้

ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท  แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง  และรายการประกอบ
แผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ  ๖  การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท
ท้ายกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๒๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีเหลือง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 

(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๘  ที่กําหนดไว้เป็นสีส้ม  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง 

(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  และหมายเลข  ๓.๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีแดง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก 

(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วงอ่อน  ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
เฉพาะกิจ 

(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๑๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๒๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันการศึกษา 

(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘  ที่กําหนดไว้เป็นสีฟ้า  ให้เป็นที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อการรักษา
คุณภาพส่ิงแวดล้อม 

(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๖  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันศาสนา 

(๑๐) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑  ถึงหมายเลข  ๑๐.๘  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
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ข้อ ๗ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  สถาบันราชการ  
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน   
ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   
เว้นแตเ่ป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

(๔) เล้ียงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า 
(๕) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๖) สถานที่เก็บสินค้าซ่ึงเป็นที่เก็บพักหรือขนถ่ายสินค้าหรือส่ิงของเพื่อประโยชน์ทางการค้า

หรืออุตสาหกรรม  แต่ไม่หมายความรวมถึงการเก็บสินค้าหรือส่ิงของเพื่อรอการจําหน่าย  ณ  สถานที่นั้น 
(๗) โรงฆ่าสัตว์ 
(๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๙) กําจัดมูลฝอย 

(๑๐) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
(๑๑) ซ้ือขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน

ริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๓  เมตร  เว้นแต่เป็น 
การก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๘ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  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) เล้ียงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า 
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๗) สถานที่เก็บสินค้าซ่ึงเป็นที่เก็บพักหรือขนถ่ายสินค้าหรือส่ิงของเพื่อประโยชน์ทางการค้า

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

(๑๐) กําจัดมูลฝอย 
(๑๑) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
(๑๒) ซ้ือขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน

ริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๓  เมตร  เว้นแต่เป็น 
การก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๙ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อพาณิชยกรรม  การอยู่อาศัย  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   
(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๔) เล้ียงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า 
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๗) โรงฆ่าสัตว ์
(๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 



หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๓๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๕๕ 
 

  

 

(๙) กําจัดมูลฝอย 
(๑๐) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
(๑๑) ซ้ือขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า 
ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมที่ประกอบ

กิจการในลักษณะโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวกที่กําหนดให้
ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  โรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน  สถานที่เก็บสินค้า  
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) เล้ียงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า 
(๓) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๕) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๖) สถานสงเคราะห์หรือรับเล้ียงเด็ก 
(๗) สถานสงเคราะห์หรือรับเล้ียงคนชรา 
ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดาํเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   
เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 



หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๓๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๕๕ 
 

  

 

(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม  เว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดินเพื่อ 
การอยู่อาศัย  และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่โครงการทั้งหมด 

(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว  หรือตึกแถว  เว้นแต่เป็น 

การดําเนินการในโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่โครงการทั้งหมด 
(๙) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 
ในกรณีที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรมตาม  (๖)   

และเพื่อการอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถวหรือตึกแถวตาม  (๘)  ดําเนินการ 
ในโครงการจัดสรรที่ดินเดียวกัน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้อยละห้า 
ของพื้นที่โครงการทั้งหมด 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน
ริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๓  เมตร  เว้นแต่ 
เป็นการก่อสรา้งเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมเฉพาะที่ดิน 
ซ่ึงเป็นของรัฐ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ที่ดินประเภทนี้ซ่ึงเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม  การอยู่อาศัย  
เกษตรกรรมหรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  การสาธารณูปโภคหรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน
ริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  ยกเว้น
บริเวณหมายเลข  ๖.๑  และหมายเลข  ๖.๒  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติของ
หนองเล็งทรายไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร  ทั้งนี้  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือ 
การสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อ 
การรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม  การประมงหรือเก่ียวข้องกับการประมง  การเพาะเล้ียงสัตว์น้ํา   
หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเก่ียวข้องกับ
การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๕ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเก่ียวข้องกับ 
การศาสนา  การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 



หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๓๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๕๕ 
 

  

 

ข้อ ๑๖ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการของรัฐ  กิจการเก่ียวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการหรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๗ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวง  
ให้เป็นดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย  ก  ๒  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด
ดงัต่อไปนี้ 

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

หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่   
(๒) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย  ก  ๑  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด

ดังต่อไปนี้ 
 (ก) การก่อสร้างถนนหรือที่เก่ียวขอ้งกับถนน  และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 (ข) การสร้างรั้วหรือกําแพง 
 (ค) การเกษตรกรรมหรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๙  เมตร  

หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 
 (ง) การอยู่อาศัยที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๙  เมตร  หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 
 (จ) การอยู่อาศัยที่ไม่ใช่ห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
 (ฉ) การอยู่อาศัยที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดิน 
ข้อ ๑๘ ให้ผู้มีอํานาจหน้าที่ ในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือประกอบกิจการใน 

เขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๒  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
ยงยทุธ  วิชัยดิษฐ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนแม่ใจ จังหวัดพะเยา 

พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

ลําดบัที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและ

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก 
ที่อยู่อาศัย 

หนาแน่นปานกลาง 
ที่อยู่อาศัย

หนาแน่นน้อย 
ชนบทและ
เกษตรกรรม 

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ 

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 
๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อย่างใด

อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 
(๑) การต้ม นึ่ง หรืออบพืชหรอืเมลด็พืช 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
ได้ 

 
 

 
ได้ 

 
ได้ 

 
 

 
 
ได้ 

 
 
ได้ 

(๒) การกะเทาะเมล็ดหรอืเปลอืกเมลด็พืช  ได้ ได้ ได้ ได้ 
(๕) การเก็บรักษาหรือลาํเลียงพืช เมล็ดพืช
     หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง หรือคลังสินค้า    

 
    

ได้
 

 
 

ได้ 

(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กล้วยไม ้หรือถั่วงอก ได้ ได้  ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้  
(๙) การร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพ
     ของผลิตผลเกษตรกรรม    

 
  

ได้
 

ได้ ได้
 

ได้  

(๑๑) การฟักไข่โดยใช้ตู้อบ  ได้ ได้ ได้   
๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสตัวซ์ึ่งมิใช่สัตว์น้ํา

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดงัต่อไปนี้ 
(๑) การฆา่สตัว ์

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
ได้ 

 
 

 
 
 

 
 
ได้ 

(๒) การถนอมเนือ้สัตว์โดยวธิีอบ รมควัน ใส่เกลอื
     ดอง ตากแห้ง หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลัน 
     หรือเหอืดแห้ง 

 
 

ได้  
 
 

 ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ 

(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรปูจากเนื้อสตัว์
     มันสัตว์ หนังสัตว์ หรือสารที่สกดัจากไขสตัว ์
     หรือกระดูกสตัว ์

 
 

 
 
 
 

 
 

ได้
 

ได้  

 
 



 

 
๒ 

 

ลําดบัที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและ

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก 
ที่อยู่อาศัย 

หนาแน่นปานกลาง 
ที่อยู่อาศัย

หนาแน่นน้อย 
ชนบทและ
เกษตรกรรม 

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ 

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 
 (๖) การลา้ง ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสตัว์

     หรือสว่นหนึ่งส่วนใดของสัตว ์   
 
    

ได้
  

 
 

 

(๗) การทําผลิตภัณฑ์จากไข่เพื่อใช้ประกอบเป็นอาหาร
     เช่น ไข่เค็ม ไข่เยี่ยวม้า ไข่ผง ไข่เหลวเยือกแข็ง 
     หรือไข่เหลวแช่เย็น 

ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
 
 

 
 

 
 

ได้ ได้  

๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสตัวน์้ํา 
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดงัต่อไปนี้ 
(๒) การถนอมสัตว์น้ําโดยวธิีอบ รมควัน ใส่เกลอื 
     ดอง ตากแห้ง หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลัน 
     หรือเหอืดแห้ง 

 
 
 
 

 
ได้ 

 
 

ได้ 
 

ได้ 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
ได้ 

 
 

ได้ 

 
 

ได้ 

(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากสัตว์น้ํา
    หนัง หรือไขมันสัตว์น้ํา   

 
   

ได้  
 

(๕) การลา้ง ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสตัวน์้ํา  ได้  
๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผกั พืช หรือผลไม้

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดงัต่อไปนี้ 
(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม ้
     และบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไมไ่ด ้

 
ได้ 

 
 

ได้ 
 

ได้ 
 

ได้ 
 

ได้ 
 
 

 
ได้ 

 
 

ได้ 

 
 

ได้ 

(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไม้โดยวิธีกวน ตากแห้ง
     ดอง หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง้ 

ได้  ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ 

 
 



 

 
๓ 

 

ลําดบัที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและ

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก 
ที่อยู่อาศัย 

หนาแน่นปานกลาง 
ที่อยู่อาศัย

หนาแน่นน้อย 
ชนบทและ
เกษตรกรรม 

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ 

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 
๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก้ ช็อกโกเลต

หรือขนมหวาน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 
(๑) การทําใบชาแห้งหรือใบชาผง 

  
ได้ 

 
 

 
ได้ 

 
ได้ 

 
ได้ 

 
 

ได้ 

 

(๒) การคั่ว บด หรือป่นกาแฟหรือการทํากาแฟผง ได้ ได้ ได้ ได้  
(๓) การทําโกโกผ้งหรือขนมจากโกโก้ ได้ ได้  ได้ ได้ ได้  
(๔) การทําช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรอืขนมจากช็อกโกเลต ได้ ได้  ได้ ได้ ได้  
(๕) การทําเก๊กฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจาก
     พืชอื่น ๆ 

ได้ ได้  
 

ได้
 

ได้
 

ได้ ได้  

(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไม้อดัเม็ด ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้  
(๗) การเชื่อมหรือแช่อิ่มผลไม้หรือเปลือกผลไม้ หรือการ
     เคลอืบผลไมห้รือเปลือกผลไม้ดว้ยน้ําตาล  

ได้  
 

ได้
 

ได้ ได้ ได้ ได้  

(๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) หรือการ
     เคลอืบถั่วหรือเมล็ดผลไม ้(Nuts) ด้วยน้ําตาล กาแฟ 
     โกโก้ หรือช็อกโกเลต 

 
 

ได้  
 
 

ได้
 
 

ได้ ได้ ได้ ได้  

(๑๐) การทําลกูกวาดหรือทอฟฟี่ ได้  ได้ ได้ ได้ ได้  
(๑๑) การทําไอศกรีม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้  

 
 
 
 
 



 

 
๔ 

 

ลําดบัที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและ

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก 
ที่อยู่อาศัย 

หนาแน่นปานกลาง 
ที่อยู่อาศัย

หนาแน่นน้อย 
ชนบทและ
เกษตรกรรม 

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ 

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 
๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครือ่งปรุงหรือ

เครื่องประกอบอาหาร อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 
ดังต่อไปนี้ 
(๖) การทําน้ํามันสลัด 

 
 

ได้ 

 
 

ได้ 

 
 
 

ได้ 

 
 

ได้ 

 
 

ได้ 

 
 

ได้ 

 
 

ได้ 

 
 

ได้ 

 
 
 

ได้ 

 

(๗) การบดหรือปน่เครื่องเทศ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้  
(๘) การทําพริกปน่ พริกไทยป่น หรอืเครื่องแกง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้  

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย
บด หรือย่อยน้ําแข็ง  

ได้
 

ได้ 
 

ได้ ได้ 

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดืม่ เครื่องดื่มที่ไม่มี
แอลกอฮอล ์น้ําอัดลม หรือน้ําแร่ อย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 
(๑) การทําน้ําดื่ม 

 
 

ได้ 

 
 

ได้ 

 
 
 

ได้ 

 
 

ได้ 

 
 

ได้ 

 
 

ได้ 

 
 
 

ได้ 

 
 
 

ได้ 
(๒) การทําเครื่องดื่มที่ไม่มแีอลกอฮอล ์  ได้ ได้  
(๔) การทําน้ําแร่  ได้ ได้ ได้ ได้  

๒๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาสบู ยาอัด ยาเส้น ยาเคี้ยว
หรือยานัตถุ์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 
(๑) การอบใบยาสูบให้แห้งหรือการรดูก้านใบยาสูบ 

 
 

 
 

ได้ 
 
 

 
 

ได้ 

 

(๓) การทํายาอัด ยาเส้น ยาเส้นปรงุ หรือยาเคี้ยว  ได้ ได้ ได้  
(๔) การทํายานัตถุ์  ได้ ได้  

 
 



 

 
๕ 

 

ลําดบัที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและ

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก 
ที่อยู่อาศัย 

หนาแน่นปานกลาง 
ที่อยู่อาศัย

หนาแน่นน้อย 
ชนบทและ
เกษตรกรรม 

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ 

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 
๒๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากสิง่ทอ

ซึ่งมิใช่เครื่องนุ่งหม่ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 
ดังต่อไปนี้ 
(๑) การทําผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอเป็นเครื่องใช้ในบ้าน 

 
 

ได้ 

 
 

ได้ 

 
 
 
 

 
 
 

ได้ 

 
 

ได้ 

 
 

ได้ 

 
 

ได้ 

 
 

ได้ 

 
 
 

ได้ 

 
 
 

ได้ 
(๒) การทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใช่ถุงหรือกระสอบ
     พลาสติก   

  ได้
 

ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ 

(๓) การทําผลิตภัณฑ์จากผา้ใบ   ได้ ได้ ได้ ได้ 
(๔) การตบแต่งหรอืเย็บปักถักร้อยสิง่ทอ ได้ ได้   ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ 

๒๔ โรงงานถกัผา้ ผา้ลกูไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มดว้ยด้ายหรือเส้นใย
หรือฟอกย้อมสหีรอืแต่งสําเรจ็ผา้ ผา้ลูกไม ้ หรอืเครื่องนุ่งห่ม
ที่ถักด้วยดา้ยหรือเส้นใย 

 
ได้  ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ 

๒๕ โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมดว้ยวิธีทอ สาน ถัก หรือผกูให้เป็น
ปุยซึ่งมิใช่เสื่อหรือพรมที่ทําดว้ยยางหรือพลาสติกหรือ 
พรมน้ํามัน 

 ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ 

๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาข่าย แห    
หรืออวน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 
(๑) การผลิตเชือก 

 
 

ได้ 
 

ได้ 
 

ได้ 
 

ได้ 

 
 

ได้ 

 
 

ได้ 
 (๒) การผลิต ประกอบ หรือซ่อมแซมตาข่าย แห หรืออวน

     และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของผลติภัณฑ์ดงักลา่ว 
ได้  ได้ ได้ ได้  

 
 



 

 
๖ 

 

ลําดบัที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและ

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก 
ที่อยู่อาศัย 

หนาแน่นปานกลาง 
ที่อยู่อาศัย

หนาแน่นน้อย 
ชนบทและ
เกษตรกรรม 

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ 

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 
๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครือ่งแต่งกายซึ่งมใิช่รองเท้า

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดงัต่อไปนี้ 
(๑) การตัดหรือเย็บเครื่องนุ่งห่ม เข็มขัด ผ้าเช็ดหน้า 
     ผ้าพันคอ เนกไท หูกระตา่ย ปลอกแขน ถุงมือ 
     ถุงเท้าจากผ้า หนังสตัว ์ขนสัตว ์หรือวสัดุอื่น 

 
 

ได้ 

 
 

ได้ 

 
 
 

ได้ 

 
 

ได้ 

 
 

ได้ 

 
 

ได้ 

 
 

ได้ 

 
 
 

ได้ 

 
 
 

ได้ 

(๒) การทําหมวก ได้ ได้  ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ 
๓๓ โรงงานผลิตรองเท้าหรือชิ้นส่วนของรองเท้าซึ่งมิได้

ทําจากไม ้ยางอบแข็ง ยางอัดเข้ารูป หรือพลาสติกอัดเข้ารูป 
ได้  ได้

 
ได้ ได้ ได้ ได้  

๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม ้
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดงัต่อไปนี้ 
(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะร่อง หรอืการแปรรปูไม ้
     ดว้ยวิธีอื่นที่คล้ายคลึงกัน 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

ได้ 

(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง
 บานหน้าตา่ง บานประตู หรือส่วนประกอบที่ทําดว้ยไม้   
     ของอาคาร 

 
 
 

ได้
 
 

 
 

ได้  
 
 

ได้ 

๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใช้จากไม้ไผ่ หวาย ฟาง 
อ้อ กก หรือผักตบชวา  

ได้  ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ 

๓๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากไมห้รือไม้ก๊อก 
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดงัต่อไปนี้ 
(๑) การทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใช้จากไม้ 
     และรวมถึงชิ้นส่วนของผลติภัณฑ์ดังกล่าว 

 
 

 

 
 

 
    

 
 

 

 
 

ได้ 



 

๗ 

 

ลําดบัที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและ

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก 
ที่อยู่อาศัย 

หนาแน่นปานกลาง 
ที่อยู่อาศัย

หนาแน่นน้อย 
ชนบทและ
เกษตรกรรม 

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ 

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 
 (๒) การทํารองเท้า ชิ้นส่วนของรองเท้า หรือหุ่นรองเท้า

     จากไม ้   
 

    
ได้

 
 
 

ได้ 

(๓) การแกะสลักไม้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ 
(๔) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม้   ได้ 
(๕) การทําผลิตภัณฑ์จากไมก้๊อก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ 

๓๗ โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครือ่งตบแต่งภายในอาคาร
จากไม้ แก้ว ยาง หรืออโลหะอื่นซึ่งมิใช่เครื่องเรอืน 
หรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากพลาสติกอดัเข้ารปู 
และรวมถึงชิ้นส่วนของผลติภัณฑ์ดงักลา่ว 

  ได้ 

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ 
(๑) การพิมพ ์การทําแฟ้มเก็บเอกสาร การเย็บเล่ม 
     ทําปก หรือตบแต่งสิ่งพิมพ ์

ได้ ได้ ได้ 
 

ได้ ได้ ได้  
 

ได้ 
 

ได้ 
 
 
 

(๒) การทําแม่พิมพ์โลหะ ได้  ได้ ได้  ได้ 
๕๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาง อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดงัต่อไปนี้ 
(๑) การทํายางแผน่ในขั้นต้นจากน้ํายางธรรมชาต ิ
     ซึ่งมิใช่การทําในสวนยางหรือปา่ 

 
 
 

 

 
ได้ 

 
 
 

 
ได้ 

 
ได้ 

 
 

 

 
 

ได้ 

 
 
ได้ 

 (๒) การหั่น ผสม รีดให้เป็นแผ่น หรอืตัดแผ่นยาง
     ธรรมชาติซึ่งมใิช่การทําในสวนยางหรือปา่ 

 
 

ได้
 

ได้ ได้
 

ได้ ได้ 

๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องกระเบื้องเคลือบ
เครื่องปั้นดินเผา หรือเครื่องดินเผา และรวมถึง 
การเตรียมวสัดุเพือ่การดังกล่าว 

ได้  ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ 



 

๘ 

 

ลําดบัที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและ

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก 
ที่อยู่อาศัย 

หนาแน่นปานกลาง 
ที่อยู่อาศัย

หนาแน่นน้อย 
ชนบทและ
เกษตรกรรม 

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ 

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 
๕๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต์ ปูนขาว

หรือปูนปลาสเตอร ์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 
ดังต่อไปนี้ 
(๓) การผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร ์
     อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเขา้ด้วยกัน 
     หรอืการผสมซีเมนต ์ปูนขาว หรอืปูนปลาสเตอร ์
     อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเขา้กับวัสดุอื่น 

 
 
 
 
 
 

  
 
 

ได้ 

๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดงัต่อไปนี้ 
(๑) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม   
     ผลิตภัณฑ์ยิปซัม หรือผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร ์

 
 

ได้ 

 
 

ได้ 

 
 

ได้ 

๖๑ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือ
หรือเครื่องใช้ที่ทําด้วยเหล็กหรือเหลก็กล้า และรวมถึง
ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ดังกลา่ว 

ได้ ได้  ได้ ได้ ได้
 

 

ได้ ได้  

๖๒ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเรอืน
หรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารที่ทําจากโลหะหรือโลหะ 
เป็น  สว่นใหญ่ และรวมถงึส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของ
เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งดงักล่าว 

ได้ ได้ ได้  ได้ ได้ ได้
 
 
 

ได้ ได้ ได้ 

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะสาํหรบัใช้
ในการก่อสร้างหรอืติดตั้ง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 
ดังต่อไปนี้ 
(๒) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสรา้งอาคาร 

 
 
 

ได้ 

 
 

ได้ 

 
 

ได้ 

 
 

ได้ 

 
 
 

ได้ 

 
 
 

ได้ 



 

 
๙ 

 

ลําดบัที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและ

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก 
ที่อยู่อาศัย 

หนาแน่นปานกลาง 
ที่อยู่อาศัย

หนาแน่นน้อย 
ชนบทและ
เกษตรกรรม 

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ 

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 
๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดงัต่อไปนี้ 
(๑) การทําภาชนะบรรจุ 

 
 

ได้ 
 

ได้ 
 

ได้ 
 

ได้ 

 
 

ได้ 

 
 
 

(๑๒) การตัด พบั หรือมว้นโลหะ  ได้ ได้ ได้ ได้ 
(๑๓) การกลงึ เจาะ คว้าน กดั ไส เจยีน หรือเชื่อมโลหะ
       ทั่วไป 

 
 

ได้ ได้ ได้ ได้ 

๖๕ โรงงานผลติ ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องยนต์ 
เครื่องกงัหนั และรวมถึงสว่นประกอบหรืออุปกรณ์ของเครือ่งยนต์
หรอืเครือ่งกังหันดงักลา่ว 

 
 

 ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้  

๖๙ โรงงานผลิต ประกอบ ดดัแปลง หรอืซ่อมแซมเครื่องคํานวณ 
เครื่องทําบญัชี เครือ่งจักรสาํหรบัระบบบัตรเจาะ เครือ่งจักร
สําหรับใช้ในการคํานวณชนิดดิจติัลหรือชนิดอนาล้อก หรือ
เครื่องอิเล็กทรอนิกส์สําหรับปฏิบัตกิบัข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน
หรืออุปกรณ์ (Digital or Analog Computers or 
Associated Electronic Data Processing Equipment or 
Accessories) เครื่องรวมราคาของขาย (Cash Registers) 
เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องชั่งซึ่งมิใช่เครื่องชั่งที่ใช้ในห้องทดลอง
วิทยาศาสตร์ เครื่องอัดสาํเนาซึ่งมิใช่เครื่องอัดสาํเนาด้วยการ
ถ่ายภาพ และรวมถึงสว่นประกอบหรอือุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์
ดังกลา่ว 

ได้ ได้  ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ 

 



 

๑๐ 

 

ลําดบัที่ 
 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
 

ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและ

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก 
ที่อยู่อาศัย 

หนาแน่นปานกลาง 
ที่อยู่อาศัย

หนาแน่นน้อย 
ชนบทและ
เกษตรกรรม 

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ 

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 
๗๐ โรงงานผลติ ประกอบ ดดัแปลง หรือซ่อมแซมเครือ่งสูบน้ํา

เครื่องอัดอากาศหรือก๊าซ เครือ่งเปา่ลม เครื่องปรับหรอื
ถ่ายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตู้เย็นหรือเครื่องประกอบ
ตู้เย็น เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ เครื่องล้าง ซัก ซักแห้ง หรือ 
รีดผา้ เครื่องเย็บ เครื่องส่งกําลังกล เครื่องยก ปั้นจั่น ลฟิต์ 
บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ รถพ่วงสาํหรบัใช้ใน
การอตุสาหกรรม รถยกซ้อนของ (Stackers) เตาไฟหรือ
เตาอบสาํหรับใช้ในการอุตสาหกรรมหรือสําหรับใช้ในบ้าน
แตผ่ลติภัณฑ์นั้นตอ้งไม่ใช้พลงังานไฟฟ้า และรวมถงึสว่นประกอบ
หรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดงักล่าว 

 ได้ ได้
 
 
 
 
 

ได้ ได้ ได้ 

๗๑ โรงงานผลติ ประกอบ ดดัแปลง หรือซ่อมแซมเครือ่งจกัร
หรือผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในลําดบัที่ ๗๐ เฉพาะที่ใช้ไฟฟา้ 
เครื่องยนต์ไฟฟ้า เครื่องกําเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงแรงไฟฟ้า 
เครื่องสับหรือบงัคับไฟฟ้า เครื่องใช้สาํหรบัแผงไฟฟา้  
เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟ้า เครื่องส่งหรอืจําหน่ายไฟฟา้  
เครื่องสาํหรบัใช้บงัคับไฟฟ้า หรือเครื่องเชื่อมไฟฟา้ 

ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ได้ ได้ ได้ 

๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดดัแปลง หรอืซ่อมแซมเครื่องรบัวิทยุ 
เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเล่น
แผ่นเสียง เครื่องบันทึกคําบอก เครื่องบันทึกเสียงด้วยเทป 
เครื่องเล่นหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน์) แผ่นเสียง  
เทปแม่เหล็กที่ได้บันทึกเสียงแล้ว เครื่องโทรศัพท์หรือโทรเลข
ชนิดมีสายหรือไม่มีสาย เครื่องส่งวิทยุ เครื่องส่งโทรทัศน์ 
เครื่องรับส่งสญัญาณหรือจบัสญัญาณ เครือ่งเรดาร ์ผลิตภัณฑ์ 

ได้ ได้ ได้ ได้  ได้ ได้
 
 

ได้ ได้ ได้ 



 

 
๑๑ 

 

ลําดบัที่ 
 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
 

ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและ

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก 
ที่อยู่อาศัย 

หนาแน่นปานกลาง 
ที่อยู่อาศัย

หนาแน่นน้อย 
ชนบทและ
เกษตรกรรม 

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ 

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 
 ที่เป็นตวักึง่นําหรือตัวกึง่นําชนิดไวที่เกี่ยวข้อง (Semi - Conductor

or Related Sensitive Semi - Conductor Devices)  
คาปาซิเตอร์หรือคอนเดนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงที่หรือ
เปลี่ยนแปลงได้ (Fixed or Variable Electronic Capacitors or 
Condensers) เครื่องหรือหลอดเรดโิอกราฟ เครือ่งหรอืหลอด 
ฟลูโรสโคป หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย์ และรวมถงึการผลติ
อุปกรณห์รือชิ้นสว่นสําหรับใช้กับเครือ่งอิเล็กทรอนิกสด์ังกลา่ว 

   

๗๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 
(๑) การต่อ ซ่อมแซม ทาส ีหรือตอกหมนัเรือในอู่ตอ่เรือนอกจากเรือยาง 

 
 

 
ได้ 

 
ได้ 

 
ได้ 

 
ได้ 

 
 
ได้ 

 
 

(๒) การทําชิ้นสว่นพิเศษสําหรับเรอืหรือเครื่องยนต์เรอื ได้  ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ 
๗๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจกัรยานยนต์ จักรยานสามล้อ

หรือจกัรยานสองล้อ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดงัต่อไปนี้ 
(๑) การสรา้ง ประกอบ ดดัแปลง หรอืเปลี่ยนแปลงสภาพ 
    จกัรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองลอ้ 

 
 

ได้ 

 
 

ได้ 

 
 

ได้ 

 
 

ได้ 

 
 
 

ได้ 

 
 
 

ได้ 
(๒) การทําชิ้นสว่นพิเศษหรืออุปกรณ์สําหรับจักรยานยนต์
    จกัรยานสามลอ้ หรือจักรยานสองล้อ 

ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ 

๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมล้อเลื่อนที่ขับเคลื่อน
ด้วยแรงคนหรือสตัว์ซึ่งมใิช่จักรยาน และรวมถึงส่วนประกอบ 
หรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดงักล่าว 

ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ 

 



 

 
๑๒ 

 

ลําดบัที่ 
 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
 

ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและ

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก 
ที่อยู่อาศัย 

หนาแน่นปานกลาง 
ที่อยู่อาศัย

หนาแน่นน้อย 
ชนบทและ
เกษตรกรรม 

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ 

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 
๘๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครือ่งมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์

วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 
ดังต่อไปนี้ 
(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครือ่งมือหรืออุปกรณ ์
 วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องทดลองหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการชั่ง 
 ตวง วัด หรือบงัคับควบคุม 

 
 
 

 
 

ได้ 

 
 

ได้ 

 
 

ได้ 

 
 

ได้ 

 
 

ได้ 

 
 
 

ได้ 

 
 
 

ได้ 

๘๓ โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือชิ้นส่วน
ของนาฬิกาหรอืเครื่องวัดเวลา 

ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ 

๘๔ โรงงานประกอบประกอบกจิการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน
นาก หรืออญัมณ ีอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดงัต่อไปนี้ 
(๑) การทําเครื่องประดับโดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองคํา 
    ทองขาว เงิน นาก หรืออญัมณ ี

 
ได้ 

 
ได้ 

 
ได้ 

 
ได้ 

 
ได้ 

 
ได้ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
ได้ 

 
 

ได้ 

 
 

ได้ 

(๒) การทําเครื่องใช้ด้วยทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหล่ทอง
 หรือโลหะที่มีค่า 

ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
   

ได้ ได้ ได้ 

(๓) การตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรอือัญมณี ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ 
(๔) การเผาหรอือบพลอยหรืออัญมณีอื่น ๆ ได้ ได้ ได้  
(๕) การทําดวงตราหรอืเหรียญตราของเครื่องราชอสิริยาภรณ์
 หรือเหรียญอื่น 

ได้  ได้ 

๘๕ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นสว่น
หรืออุปกรณ์ของเครื่องดนตรดีังกล่าว 

ได้ ได้ ได้ ได้  

 



 

 
๑๓ 

 

ลําดบัที่ 
 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
 

ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและ

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก 
ที่อยู่อาศัย 

หนาแน่นปานกลาง 
ที่อยู่อาศัย

หนาแน่นน้อย 
ชนบทและ
เกษตรกรรม 

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ 

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 
๘๗ โรงานประกอบกจิการเกี่ยวกับเครือ่งเล่น เครื่องมือ หรือเครื่องใช้

ที่มิได้ระบุไวใ้นลาํดับอื่น อย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่าง 
ดังต่อไปนี้ 
(๑) การทําเครื่องเล่น 

 
 

ได้ 

 
 
 

ได้ 

 
 
 

ได้ 
(๒) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ ได้ ได้ ได้ 
(๓) การทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรอืเครื่องประดับ
     สาํหรับการแสดง   

ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ 

(๔) การทํารม่ ไมถ้ือขนนก ดอกไม้เทียม ซิป กระดุม ไม้กวาด
     แปรง ตะเกียง โป๊ะตะเกียงหรือไฟฟ้า กล้องสูบยา 
     หรือกล้องบหุรี่ ก้นกรองบุหรี ่หรือไฟแช็ก 

ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
 
 

 
 

ได้ ได้ ได้ 

(๕) การทําปา้ย ตรา เครื่องหมาย ปา้ยติดของหรือเครือ่งโฆษณา
     สินค้า ตราโลหะหรือยาง แมพ่มิพ์ลายฉลุ (Stencils) 

ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้  

(๖) การทําแหคลมุผม ช้องผม หรือผมปลอม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้  
๙๐ โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําให้บรสิุทธิ์ หรือจําหน่ายน้ําไปยังอาคาร

หรือโรงงานอุตสาหกรรม 
ได้

 
 
 

ได้ 

๙๑ โรงงานบรรจสุินค้าในภาชนะโดยไม่มกีารผลติ อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 
(๑) การบรรจุสินค้าทั่วไป 

 
 

 
ได้ 

 
 

ได้ 

 
 

ได้ 
๙๒ โรงงานห้องเย็น ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ 
๙๓ โรงงานซ่อมรองเท้าหรือเครื่องหนัง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้   

 



 

ลําดบัที่ 
 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
 

ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและ

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก 
ที่อยู่อาศัย 

หนาแน่นปานกลาง 
ที่อยู่อาศัย

หนาแน่นน้อย 
ชนบทและ
เกษตรกรรม 

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ 

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 
๙๔ โรงงานซ่อมเครือ่งมือไฟฟ้าหรือเครือ่งใช้ไฟฟา้สาํหรบัใช้ในบ้าน

หรือใช้ประจําตัว 
ได้ ได้

 
 ได้

  
ได้  

 
 
 

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
รถพ่วง จักรยานสามล้อ จกัรยานสองล้อ หรือสว่นประกอบ 
ของยานดังกลา่ว อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดงัต่อไปนี้ 
(๑) การซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนดว้ยเครื่องยนต์หรือส่วนประกอบ  
     ของยานดังกลา่ว 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

ได้ 

 
 
 

 
 

ได้ 

 
 
 

  
 
 

ได้ 

(๒) การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ
     หรือสว่นประกอบของยานดังกล่าว    

ได้
  

ได้
 

ได้
 

 ได้ 

(๓) การพ่นสกีันสนิมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์  ได้ ได้  ได้ 
(๔) การลา้งหรืออดัฉีดยานที่ขับเคลือ่นด้วยเครื่องยนต์ ได้ ได้  ได้ ได้ ได้   

๙๖ โรงงานซ่อมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําด้วย
เพชร พลอย ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออญัมณ ี

ได้ ได้  ได้ ได้   

๙๗ โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ที่มิได้ระบกุารซ่อมไว้ในลําดับใด  ได้ ได้ ได้ ได้ 
๙๘ โรงงานซักรดี ซักแห้ง ซักฟอก รีด อัด หรอืย้อมผา้ เครื่องนุ่งหม่

พรม หรือขนสตัว ์
ได้ ได้ ได้  ได้ ได้

  
ได้ ได้  

๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแต่งหรือเปลี่ยนแปลง
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือสว่นประกอบของผลิตภัณฑ์ 
โดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดงัต่อไปนี้ 
(๓) การลงรักหรือการประดับตบแตง่ด้วยแกว้ กระจก มุก ทอง 
    หรืออญัมณ ี

 
 

ได้ 

 
 

ได้ 

 
 
 

 
 
 

ได้ 

 
 
 

 
 
 

 
 

ได้ 

 
 
 

 
 

ได้ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

หมายเหต ุ ลําดบัที่   หมายถึง   ลําดบัที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
  ได้   หมายถึง   สามารถประกอบกจิการโรงงานได้ภายใต้บงัคับของกฎหมายว่าดว้ยโรงงาน 
  โรงงานจําพวกที่  หมายถึง   จําพวกโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 

๑๔







รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนท่ีดนิทายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมชมุชนแมใจ  จังหวดัพะเยา 

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนท่ีดินตามท่ีไดจําแนกประเภท 
ทายกฎกระทรวงตามที่กําหนดไวในขอ  ๖  คือ 

๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๒๔  ท่ีกําหนดไวเปนสีเหลือง  ใหเปนท่ีดิน 
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๑.๑ ดานเหนือ จดโรงพยาบาลแมใจ 
  ดานตะวันออก   จดเสนขนานระยะ  ๑๖๕  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน) 
  ดานใต จดถนนซอย  ๖  หมูที่  ๙  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก   จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมเขตทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๖.๔  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน 
 ๑.๒ ดานเหนือ จดถนนซอย  ๖  หมูที่  ๙  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๖๕  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน) 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับริมลํารางสาธารณะไมปรากฏช่ือ   

ฝงเหนือ 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมเขตทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันออก 
 ๑.๓ ดานเหนือ   จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสันขวาง –  

หนองเล็งทราย  และโรงเรียนบานสันขวาง 
  ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากกับถนนสันขวาง – หนองเล็งทราย  ฟากเหนือ   

ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับถนนสันขวาง – หนองเล็งทราย  ไปทางทิศตะวันออก 
ตามแนวถนนสันขวาง – หนองเล็งทราย  เปนระยะ  ๑๐๐  เมตร  และถนนสันขวาง – หนองเล็งทราย   
ฟากเหนือ 

  ดานใต จดเสนตั้งฉากกับถนนสันขวาง – หนองเล็งทราย  ฟากตะวันตก   
ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับถนนสันขวาง – หนองเล็งทราย  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต 
ตามแนวถนนสันขวาง – หนองเล็งทราย  เปนระยะ  ๓๐๐  เมตร 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสันขวาง –  
หนองเล็งทราย 



 

๒ 

 ๑.๔ ดานเหนือ จดถนนสันขวาง – หนองเล็งทราย  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ 
  ดานใต   จดเสนตั้งฉากกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต  ที่จุดซึ่ง 

อยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ  บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  เปนระยะ  ๕๐  เมตร   
เสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  และถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ   
ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก   จดถนนสันขวาง – หนองเล็งทราย  ฟากตะวันออก 
 ๑.๕ ดานเหนือ   จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)   

ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑   
(ถนนพหลโยธิน)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)   
เปนระยะ  ๑๕๐  เมตร 

  ดานตะวันออก   จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 
  ดานตะวันตก   จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมเขตทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันออก 
 ๑.๖ ดานตะวันออก   จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมเขตทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันตก 
  ดานใต   จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 
 ๑.๗ ดานเหนือ   จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  และเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนพหลโยธิน  ตอนเขาเมืองแมใจ   
  ดานตะวันออก   จดวัดโพธาราม 

  ดานใต   จดถนนพหลโยธินตอนเขาเมืองแมใจ  ฟากเหนือ   
  ดานตะวันตก   จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมเขตทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันออก  และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 
 ๑.๘ ดานเหนือ   จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 
  ดานตะวันออก   จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมเขตทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันตก 
  ดานใต   จดวัดศรีบุญเรือง   
  ดานตะวันตก   จดเสนขนานระยะ  ๑๑๕  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)   
 ๑.๙ ดานเหนือ   จดถนนพหลโยธินตอนเขาเมืองแมใจ  ฟากใต   
  ดานตะวันออก   จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากตะวันตก 
  ดานใต   จดถนนซอย  ๒  หมูที่  ๑๑  ฟากเหนือ 



 

๓ 

  ดานตะวันตก   จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมเขตทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันออก 

 ๑.๑๐ ดานเหนือ   จดถนนบานขัวตาด – แมสุก  ฟากใต 
  ดานตะวันออก   จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมเขตทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันตก 
  ดานใต   จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก   จดเสนขนานระยะ  ๑๑๕  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน) 
 ๑.๑๑ ดานเหนือ   จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนพหลโยธิน 

ตอนเขาเมืองแมใจ   
  ดานตะวันออก   จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 
  ดานใต   จดถนนพหลโยธินตอนเขาเมืองแมใจ  ฟากเหนือ  และถนน  อบจ.   

พย.  ๒๐๗๐  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก   จดถนนสันขวาง – หนองเล็งทราย  ฟากตะวันออก  และวัดโพธาราม 
 ๑.๑๒ ดานเหนือ   จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนซอย  ๓   

หมูที่  ๑๐  และเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ 
  ดานตะวันออก   จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  และฟากเหนือ 
  ดานใต   จดถนนซอย  ๓  หมูที่  ๑๐  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 
 ๑.๑๓ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต   
  ดานตะวันออก   จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนน  อบจ.  พย.  ๒๐๗๐  ฟากเหนือ  และถนนซอย  ๓   

หมูที่  ๑๐  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก   จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 
 ๑.๑๔ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตรกับศูนยกลางถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  และลําน้ําแมใจ  ฝงตะวันตก 
  ดานใต จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก   จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากตะวันออก  และถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 
 ๑.๑๕ ดานเหนือ จดถนนซอย  ๓  หมูที่  ๑๐  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนน  อบจ.  พย.  ๒๐๗๐  ฟากตะวันตก  และวัดสีมา 
  ดานใต จดถนน  อบจ.  พย.  ๒๐๗๐  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 



 

๔ 

 ๑.๑๖ ดานเหนือ จดถนน  อบจ.  พย.  ๒๐๗๐  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ 
  ดานใต จดเสนตั้งฉากกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก   

ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับถนน  อบจ.  พย.  ๒๐๗๐  ไปทางทิศใตตามแนว 
ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  เปนระยะ  ๖๕๐  เมตร 

  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 
 ๑.๑๗ ดานเหนือ จดถนน  อบจ.  พย.  ๒๐๗๐  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๖.๑๖  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน 
 ๑.๑๘ ดานเหนือ จดถนน  อบจ.  พย.  ๒๐๗๐  ฟากใต  และฟากตะวันออก   
  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  และเสนขนานระยะ   

๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนน  อบจ.  พย.  ๒๐๗๐   
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนพหลโยธิน 

ตอนเขาเมืองแมใจ   
 ๑.๑๙ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต  โรงเรียนอนุบาลแมใจ   

และฌาปนสถานตําบลแมใจ   
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมเขตทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันออก 
 ๑.๒๐ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดโรงเรียนบานแมใจ  และเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ 
  ดานใต จดถนนซอย  ๑  หมูที่  ๑  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมเขตทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันออก 
 ๑.๒๑ ดานเหนือ จดถนนซอย  ๑  หมูที่  ๑  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนพหลโยธิน 

ตอนเขาเมืองแมใจ   
  ดานใต จดถนนซอย  ๔  หมูที่  ๕  ฟากเหนือ 



 

๕ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมเขตทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันออก 

 ๑.๒๒ ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากกับถนนพหลโยธินตอนเขาเมืองแมใจ  ฟากตะวันออก   
ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนซอย  ๔  หมูที่  ๕  บรรจบกับถนนพหลโยธินตอนเขาเมืองแมใจ 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนพหลโยธิน 
ตอนเขาเมืองแมใจ 

  ดานใต จดสํานักงานสหกรณการเกษตรแมใจ   
  ดานตะวันตก จดถนนพหลโยธินตอนเขาเมืองแมใจ  ฟากตะวันออก 
 ๑.๒๓ ดานเหนือ จดถนนซอย  ๔  หมูที่  ๕  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนพหลโยธินตอนเขาเมืองแมใจ  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมเขตทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากเหนือ 
 ๑.๒๔ ดานเหนือ จดสํานักงานสหกรณการเกษตรแมใจ 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนพหลโยธิน 

ตอนเขาเมืองแมใจ   
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับริมฝงลําน้ําแมอิง  ฝงตะวันตก   

และเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมเขตทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนพหลโยธินตอนเขาเมืองแมใจ  ฟากตะวันออก 
๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๘  ที่กําหนดไวเปนสีสม  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง  มีรายการดังตอไปนี้ 
 ๒.๑ ดานเหนือ จดถนนพหลโยธินตอนเขาเมืองแมใจ  ฟากใต 
  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนซอย  ๑  หมูที่  ๑  ฟากตะวันออก 
 ๒.๒ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  และลําน้ําแมใจ  ฝงตะวันออก   
 ๒.๓ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนพหลโยธินตอนเขาเมืองแมใจ  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ   
  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก   
 ๒.๔ ดานเหนือ จดถนน  อบจ.  พย.  ๒๐๗๐  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนพหลโยธิน 

ตอนเขาเมืองแมใจ 



 

๖ 

  ดานใต จดเสนตั้งฉากกับถนนพหลโยธินตอนเขาเมืองแมใจ  ฟากตะวันออก   
ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนซอย  ๔  หมูท่ี  ๕  บรรจบกับถนนพหลโยธินตอนเขาเมืองแมใจ  ไปทางทิศเหนือ 
ตามแนวถนนพหลโยธินตอนเขาเมืองแมใจ  เปนระยะ  ๒๕๐  เมตร 

  ดานตะวันตก จดถนนพหลโยธนิตอนเขาเมอืงแมใจ  ฟากตะวันออก  และวัดศรีสุพรรณ 
 ๒.๕ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดสถานีตํารวจภูธรอําเภอแมใจ 
  ดานใต จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 
 ๒.๖ ดานเหนือ จดโรงเรียนบานแมใจ 
  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนซอย  ๑  หมูที่  ๑  ฟากเหนือ   
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ 
 ๒.๗ ดานเหนือ จดถนนซอย  ๑  หมูที่  ๑  ฟากใต   
  ดานตะวันออก จดถนนพหลโยธินตอนเขาเมืองแมใจ  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดวัดศรีดอนแกว  และถนนซอย  ๔  หมูที่  ๕  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนพหลโยธิน 

ตอนเขาเมืองแมใจ 
 ๒.๘ ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากกับถนนพหลโยธินตอนเขาเมืองแมใจ  ฟากตะวันออก   

ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนซอย  ๔  หมูท่ี  ๕  บรรจบกับถนนพหลโยธินตอนเขาเมืองแมใจ  ไปทางทิศเหนือ 
ตามแนวถนนพหลโยธินตอนเขาเมืองแมใจ  เปนระยะ  ๒๕๐  เมตร   

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนพหลโยธิน 
ตอนเขาเมืองแมใจ 

  ดานใต จดเสนตั้งฉากกับถนนพหลโยธินตอนเขาเมืองแมใจ  ฟากตะวันออก   
ที่จุดซึ่งถนนซอย  ๔  หมูที่  ๕  บรรจบกบัถนนพหลโยธินตอนเขาเมืองแมใจ 

  ดานตะวันตก จดถนนพหลโยธินตอนเขาเมืองแมใจ  ฟากตะวันออก 
๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  และหมายเลข  ๓.๒  ท่ีกําหนดไวเปนสีแดง  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก  มีรายการดังตอไปนี้ 
 ๓.๑ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 
  ดานตะวันออก   จดถนนพหลโยธินตอนเขาเมืองแมใจ  ฟากตะวันตก 
  ดานใต   จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก   จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 
 ๓.๒ ดานเหนือ   จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 
  ดานตะวันออก   จดถนนพหลโยธินตอนเขาเมืองแมใจ  ฟากตะวันตก 



 

๗ 

  ดานใต   จดสถานีอนามัยตําบลแมใจ  และถนนซอย  ๑  หมูท่ี  ๑  ฟากเหนือ   
  ดานตะวันตก   จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 
๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔  ที่กําหนดไวเปนสีมวงออน  ใหเปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม 

เฉพาะกิจ  มีรายการดังตอไปนี้ 
  ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)   

ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)   
ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  เปนระยะ  ๕๐๐  เมตร 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันตก   
และเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมเขตถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมเขตถนนสาธารณะ 
ไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน) 

๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๑๔  ที่กําหนดไวเปนสีเขียว  ใหเปนท่ีดิน 
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๕.๑ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่ ง เปนเสนตั้ งฉากกับ 
ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากถนนซอย  ๖  หมูที่  ๙  บรรจบกับถนนสาธารณะ 
ไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  เปนระยะ  ๗๐๐  เมตร 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ   
๓๐๐  เมตร  กับริมฝงหนองเล็งทราย  ฝงตะวันออก   

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนถนน  อบจ. พย. ๒๐๗๐   
ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝงหนองเล็งทราย   
ฝงตะวันออก 

 ๕.๒ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  ๗๐๐  เมตร   
กับศูนยกลางถนนซอย  ๖  หมูที่  ๙   

  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนซอย  ๖  หมูที่  ๙  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 
 ๕.๓ ดานเหนือ จดถนนซอย  ๖  หมูที่  ๙  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนสันขวาง – หนองเล็งทราย  ฟากเหนือ  เสนตั้งฉากกับ 

ถนนสันขวาง – หนองเล็งทราย  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  บรรจบกับ 
ถนนสันขวาง – หนองเล็งทราย  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนสันขวาง – หนองเล็งทราย  เปนระยะ   



 

๘ 

๑๐๐  เมตร  เสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสันขวาง – หนองเล็งทราย  โรงเรียนบานสันขวาง 
เสนตั้งฉากกับถนนสันขวาง – หนองเล็งทราย  ฟากตะวันตก  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ 
บรรจบกับถนนสันขวาง – หนองเล็งทราย  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสันขวาง – หนองเล็งทราย   
เปนระยะ  ๓๐๐  เมตร  วัดโพธาราม  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนพหลโยธิน 
ตอนเขาเมืองแมใจ  และเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑   
(ถนนพหลโยธิน) 

  ดานตะวันตก   จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  และเสนขนาน 
ระยะ  ๑๐  เมตร  กับลํารางสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฝงใตและฝงเหนือ 

 ๕.๔ ดานเหนือ   จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  ๗๐๐  เมตร   
กับศูนยกลางถนนซอย  ๖  หมูที่  ๙   

  ดานตะวันออก   จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 
  ดานใต   จดถนนซอย  ๖  หมูที่  ๙  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก   จดเสนขนานระยะ  ๑๖๕  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  โรงพยาบาลแมใจ  เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑   
(ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)   
บรรจบกับถนนซอย  ๖  หมูที่  ๙  ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)   
เปนระยะ  ๕๐๐  เมตร   

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๖.๔  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน 
 ๕.๕ ดานเหนือ   จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนตรงท่ีลากจากจุด 

ซึ่งอยูหางจากถนนซอย  ๖  หมูที่  ๙  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ไปทาง 
ทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  เปนระยะ  ๗๐๐  เมตร  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใต  จนบรรจบกับแนวสายสงไฟฟาศักยสูง 

  ดานตะวันออก จดท่ีวาการอําเภอแมใจ  โรงเรียนแมใจวิทยาคม  เสนตั้งฉากกับ 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนซอย  ๖  หมูที่  ๙   
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  เปนระยะ  ๓๐๐  เมตร  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)   
ฟากตะวันตก  เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันตก  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจาก 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  บรรจบกับลํารางสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศใต 
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  เปนระยะ  ๗๐๐  เมตร  เสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร   
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ   
และฟากใต  เสนขนานระยะ  ๑๑๕  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)   
และวัดศรีบุญเรือง 

  ดานใต จดถนนบานขัวตาด – แมสุก  ฟากเหนือ   



 

๙ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนแนวสายสงไฟฟาศักยสูง 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๖.๖  และหมายเลข  ๖.๙  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน 
 ๕.๖ ดานเหนือ จดถนนซอย  ๖  หมูที่  ๙  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)   

ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑   
(ถนนพหลโยธิน)  ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  เปนระยะ   
๑๕๐  เมตร 

  ดานตะวันตก   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันออก   
และเสนขนานระยะ  ๑๖๕  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน) 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๖.๘  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน 
 ๕.๗ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต  เสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร   

กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  และถนนสันขวาง – หนองเล็งทราย  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตรกับศูนยกลางถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนซอย  ๓  หมูที่  ๑๐  ถนนสาธารณะ 
ไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  และเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนพหลโยธินตอนเขาเมืองแมใจ 
  ดานตะวันตก   จดถนนสันขวาง – หนองเล็งทราย  ฟากตะวันออก 

 ๕.๘ ดานเหนือ จดถนนบานขัวตาด – แมสุก  ฟากใต 
  ดานตะวันออก   จดเสนขนานระยะ  ๑๑๕  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน) 
  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก   จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนแนวสายสงไฟฟาศักยสูง 
 ๕.๙ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๙๓  ฟากเหนือ  และเสนขนาน 

ระยะ  ๑๐  เมตร  กับลํารางสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฝงเหนือ 
  ดานตะวันตก   จดเสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับหวยลึกฝงตะวันออก   

และแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนแนวสายสงไฟฟาศักยสูง 
 ๕.๑๐ ดานเหนือ   จดถนนซอย  ๒  หมูที่  ๑๑  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมเขตทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันออก 



 

๑๐ 

 ๕.๑๑ ดานเหนือ จดถนน  อบจ.  พย.  ๒๐๗๐  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนตั้งฉากกับ 

ถนน  อบจ.  พย.  ๒๐๗๐  ฟากใต  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากถนน  อบจ.  พย.  ๒๐๗๐  บรรจบกับลําน้ําแมอิง 
ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนน  อบจ.  พย.  ๒๐๗๐  เปนระยะ  ๑๒๐  เมตร  และเสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร   
กับริมฝงลําน้ําแมอิง  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับริมลํารางสาธารณะไมปรากฏช่ือ   
ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับริมลํารางสาธารณะไมปรากฏช่ือ   
ฝงตะวันออก  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต  เสนตั้งฉากกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก   
ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับถนน  อบจ.  พย.  ๒๐๗๐  ไปทางทิศใตตามแนว 
ถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ  เปนระยะ  ๖๕๐  เมตร  และเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง 
ถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ 

 ๕.๑๒ ดานเหนือ   จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนน  อบจ.   
พย.  ๒๐๗๐  และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก   จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 
  ดานใต   จดเสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนน  อบจ.   

พย.  ๒๐๗๐  เสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนซอย  ๓  หมูท่ี  ๑๐  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร   
กับศูนยกลางถนนพหลโยธินตอนเขาเมืองแมใจ  เสนตั้งฉากกับถนนพหลโยธินตอนเขาเมืองแมใจ   
ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนซอย  ๔  หมูที่  ๕  บรรจบกับถนนพหลโยธินตอนเขาเมืองแมใจ   
ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนพหลโยธินตอนเขาเมืองแมใจ  เปนระยะ  ๒๕๐  เมตร 

  ดานตะวันตก   จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนพหลโยธิน 
ตอนเขาเมืองแมใจ 

 ๕.๑๓ ดานเหนือ   จดเสนตั้งฉากกับถนนพหลโยธินตอนเขาเมืองแมใจ  ฟากตะวันออก   
ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนซอย  ๔  หมูท่ี  ๕  บรรจบกับถนนพหลโยธินตอนเขาเมืองแมใจ  ไปทางทิศเหนือ 
ตามแนวถนนพหลโยธินตอนเขาเมืองแมใจ  เปนระยะ  ๒๕๐  เมตร  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร   
กับศูนยกลางถนนพหลโยธินตอนเขาเมืองแมใจ  เสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนซอย  ๓   
หมูที่  ๑๐  และเสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับถนน  อบจ.  พย.  ๒๐๗๐ 

  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  เสนขนานระยะ   
๑๐  เมตร  กับริมลํารางสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฝงตะวันตก  และเสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับริมฝงลําน้ําแมอิง   
ฝงตะวันตก 

  ดานใต   จดเสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับริมฝงลําน้ําแมอิง  ฝงเหนือ 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนพหลโยธิน 

ตอนเขาเมืองแมใจ 



 

๑๑ 

 ๕.๑๔  ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับริมเขตทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๑๑๙๓  ฟากใต  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๙๓  ฟากใต  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑   
(ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันตก  เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากใต   
ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนพหลโยธินตอนเขาเมืองแมใจบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  เปนระยะ  ๓๐๐  เมตร   
โกดังสหกรณการเกษตรแมใจ  และเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ที่จุดซึ่ง 
อยูหางจากถนนพหลโยธินตอนเขาเมืองแมใจบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  เปนระยะ  ๕๐  เมตร 
  ดานตะวันออก   จดเสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับริมฝงลําน้ําแมอิง  ฝงตะวันตก 

  ดานใต   จดเสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับริมฝงหวยลึก  ฝงเหนือ 
  ดานตะวันตก   จดเสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับริมฝงหวยลึก  ฝงตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๖.๒๓  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน   
๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๒๕  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออน  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  มีรายการดังตอไปนี้ 
 ๖.๑ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่ ง เปนเสนตั้ งฉากกับ 

ถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ  ฟากตะวันออก  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากถนนซอย  ๖  หมูที่  ๙  บรรจบกับ 
ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  เปนระยะ  ๗๐๐  เมตร 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝงหนองเล็งทราย   
ฝงตะวันออก  

  ดานใต จดถนน  อบจ.  พย.  ๒๐๗๐  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  และหนองเล็งทราย   

ฝงตะวันออก 
 ๖.๒ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนตั้งฉากกับถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากซอย  ๖  หมูที่  ๙  บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ   
ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  เปนระยะ  ๗๐๐  เมตร 

  ดานตะวันออก จดหนองเล็งทราย  ฝงตะวันตก 
  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๐.๓  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 
 ๖.๓ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนตรงที่ตั้งฉากกับ 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันตก  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากถนนซอย  ๖  หมูที่  ๙   
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  เปนระยะ  ๗๐๐  เมตร 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันตก 



 

๑๒ 

  ดานใต จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)   
ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนซอย  ๖  หมูที่  ๙  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑   
(ถนนพหลโยธิน)  ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  เปนระยะ   
๓๐๐  เมตร 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมเขตทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันออก 

 ๖.๔ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับริมลํารางสาธารณะไมปรากฏช่ือ   
ฝงเหนือ 

  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับริมลํารางสาธารณะไมปรากฏช่ือ   

ฝงใต 
  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันออก 
 ๖.๕ ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)   

ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนซอย  ๖  หมูที่  ๙  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑   
(ถนนพหลโยธิน)  ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  เปนระยะ   
๕๐๐  เมตร 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมเขตทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันออก 

  ดานใต จดถนนซอย  ๖  หมูที่  ๙  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันออก 
 ๖.๖ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับริมลํารางสาธารณะไมปรากฏช่ือ   

ฝงเหนือ 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับริมลํารางสาธารณะไมปรากฏช่ือ   

ฝงใต 
  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนแนวสายสงไฟฟาศักยสูง 
 ๖.๗ ดานเหนือ จดถนนซอย  ๖  หมูที่  ๙  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมเขตทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันออก 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับริมลํารางสาธารณะไมปรากฏช่ือ   

ฝงเหนือ 
  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันออก 
 ๖.๘ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับริมลํารางสาธารณะไมปรากฏช่ือ   

ฝงเหนือ 



 

๑๓ 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับริมลํารางสาธารณะไมปรากฏช่ือ   

ฝงตะวันออก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับริมลํารางสาธารณะไมปรากฏช่ือ   

ฝงใต 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันออก 

 ๖.๙ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับริมลํารางสาธารณะไมปรากฏช่ือ   

ฝงเหนือ 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับริมลํารางสาธารณะไมปรากฏชื่อ   

ฝงใต 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนแนวสายสงไฟฟาศักยสูง 

 ๖.๑๐ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมเขตถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดวัดศรีบุญเรือง  เสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมเขตทางหลวง 

แผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันตก  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก   

และถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)   

 ๖.๑๑ ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)   

ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑   

(ถนนพหลโยธิน)  ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  เปนระยะ   

๑๕๐  เมตร 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมเขตทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันออก 

  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันออก 

 ๖.๑๒ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมเขตทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันออก 

  ดานใต จดถนนพหลโยธินตอนเขาเมืองแมใจ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันออก  



 

๑๔ 

 ๖.๑๓ ดานเหนือ จดถนนพหลโยธินตอนเขาเมืองแมใจ  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมเขตทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันออก 
  ดานใต จดถนนซอย  ๒  หมูที่  ๑๑  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันออก 
 ๖.๑๔ ดานเหนือ จดถนนบานขัวตาด – แมสุก  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมเขตทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันตก 
 ๖.๑๕ ดานเหนือ จดถนนซอย  ๒  หมูที่  ๑๑  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมเขตทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันออก 
  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันออก 
 ๖.๑๖ ดานเหนือ จดถนน  อบจ.  พย.  ๒๐๗๐  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนลําน้ําแมอิง   

ฝงตะวันตก 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมเขตทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับริมฝงลําน้ําแมอิง  ฝงตะวันตก   

และเสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับริมฝงลํารางสาธารณะ 
 ๖.๑๗ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมเขตทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันออก 
  ดานใต จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันออก 
 ๖.๑๘ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนพหลโยธินตอนเขาเมืองแมใจ  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมเขตถนนพหลโยธิน 

ตอนเขาเมืองแมใจ  ฟากตะวันตก 



 

๑๕ 

 ๖.๑๙ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมเขตทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันออก 
  ดานใต จดถนนซอย  ๑  หมูที่  ๑  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันออก 
 ๖.๒๐ ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับริมฝงหวยลึก  ฝงตะวันออก 
  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๙๓  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนหวยลึก  ฝงตะวันตก 
 ๖.๒๑ ดานเหนือ จดถนนซอย  ๑  หมูที่  ๑  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมเขตทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันออก 
  ดานใต จดถนนซอย  ๔  หมูที่  ๕  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันออก 
 ๖.๒๒ ดานเหนือ จดถนนซอย  ๔  หมูที่  ๕  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมเขตทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันออก 
  ดานใต จดถนนพหลโยธินตอนเขาเมืองแมใจ  ฟากตะวันตก 
  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันออก 
 ๖.๒๓ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับริมฝงหวยลึก  ฝงเหนือ   

เสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับริมลํารางสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฝงเหนือ  เสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร   
กับริมฝงลําน้ําแมอิง  ฝงเหนือ  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๙๓  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนหวยลึก  ฝ ง
ตะวันตก 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนหวยลึก  ฝงเหนือ 
  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนหวยลึก  ฝงตะวันออก 
 ๖.๒๔ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)   

ฟากใต  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนพหลโยธินตอนเขาเมืองแมใจบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑   
(ถนนพหลโยธิน)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)   
เปนระยะ  ๕๐  เมตร 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมเขตทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากใต 

  ดานตะวันตก จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)   
ฟากใต  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนพหลโยธินตอนเขาเมืองแมใจบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑   



 

๑๖ 

(ถนนพหลโยธิน)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)   
เปนระยะ  ๓๐๐  เมตร 

 ๖.๒๕ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมเขตทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับริมฝงลําน้ําแมอิง  ฝงตะวันตก 
  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันออก 
  ดานตะวันตก จดถนนพหลโยธินตอนเขาเมืองแมใจ  ฟากตะวันออก 
๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๔  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทสถาบันการศึกษา  มีรายการดังตอไปนี้ 
 ๗.๑ โรงเรียนแมใจวิทยาคม 
 ๗.๒ โรงเรียนบานสันขวาง 
 ๗.๓ โรงเรียนอนุบาลแมใจ 
 ๗.๔ โรงเรียนบานแมใจ 
๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘  ท่ีกําหนดไวเปนสีฟา  ใหเปนท่ีดินประเภทท่ีโลงเพ่ือการรักษา 

คุณภาพส่ิงแวดลอม  คือ  หนองเล็งทราย  
๙. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๖  ท่ีกําหนดไวเปนสีเทาออน  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทสถาบันศาสนา  มีรายการดังตอไปนี้ 
 ๙.๑ วัดศรีบุญเรือง 
 ๙.๒ วัดโพธาราม 
 ๙.๓ วัดสีมา 
 ๙.๔ ฌาปนสถานตําบลแมใจ 
 ๙.๕ วัดศรีสุพรรณ 
 ๙.๖ วัดศรีดอนแกว 
๑๐. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑  ถึงหมายเลข  ๑๐.๘  ท่ีกําหนดไวเปนสีน้ําเงิน  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  มีรายการดังตอไปนี้ 
 ๑๐.๑ ที่วาการอําเภอแมใจ 
 ๑๐.๒ โรงพยาบาลแมใจ 
 ๑๐.๓ การประปาแมใจ 
 ๑๐.๔ สถานีตํารวจภูธรอําเภอแมใจ 
 ๑๐.๕ สํานักงานเทศบาลตําบลแมใจ  สํานักงานกาชาดอําเภอแมใจ  และศูนยการศึกษา 

นอกโรงเรียนอําเภอแมใจ 
 ๑๐.๖ สถานีอนามัยตําบลแมใจ 
 ๑๐.๗ สํานักงานสหกรณการเกษตรแมใจ 
 ๑๐.๘ โกดังสหกรณการเกษตรแมใจ 





รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมชมุชนแมใจ  จังหวดัพะเยา 

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง  แบงเปน  ๑  ขนาด  คือ 

ถนนแบบ  ก  ขนาดเขตทาง  ๑๒.๐๐  เมตร  จํานวน  ๒  สาย  ดังนี้ 

ถนนสาย  ก  ๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนซอย  ๑  หมูที่  ๑  และถนนโครงการ 

กําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนพหลโยธินตอนเขาเมืองแมใจ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตและ 

ทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๒๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตและ 

ทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๔๒๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๑๓๐  เมตร  บรรจบกับ 

ถนนซอย  ๗  หมูที่  ๑  (ถนนสาย  ก  ๒)  ท่ีบริเวณหางจากถนนซอย  ๗  หมูท่ี  ๑  (ถนนสาย  ก  ๒)   

บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนว 

ถนนซอย  ๗  หมูที่  ๑  (ถนนสาย  ก  ๒)  ระยะประมาณ  ๒๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต   

ระยะประมาณ  ๖๖๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนซอย  ๑  หมูที่  ๑  ท่ีบริเวณหางจากถนนซอย  ๑  หมูท่ี  ๑   

บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนว 

ถนนซอย  ๑  หมูที่  ๑  ระยะประมาณ  ๑๕๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๒  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนซอย  ๗  หมูที่  ๑  เริ่มตนจาก 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม   

จนบรรจบกับถนนพหลโยธินตอนเขาเมืองแมใจ 



หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๓๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๕๕ 
 

  

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่สมควรกําหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  
ในท้องที่ตําบลศรีถ้อย  ตําบลบ้านเหล่า  ตําบลแม่ใจ  และตําบลแม่สุก  อําเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา  เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาและการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  
การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อม  ทั้งน้ี  เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการผังเมือง  และโดยที่มาตรา  ๒๖  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘   
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  บัญญัติว่า  การใช้บังคับผังเมืองรวม
ให้กระทําโดยกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงน้ี 
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