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กฎกระทรวง 
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองแม่สอด  จังหวัดตาก 

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  ในท้องที่ตําบลแม่ปะ  ตําบลท่าสายลวด  ตําบลแม่สอด  

ตําบลพระธาตุผาแดง  และตําบลแม่ตาว  อําเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้าย
กฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๓ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เก่ียวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ 
ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อม 
ในบริเวณแนวเขตตามข้อ  ๒  ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ข้อ ๔ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับและสอดคล้องกับการ
ขยายตัวของชุมชนในอนาคต  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจโดยมีสาระสําคัญดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนเมืองให้เป็นศูนย์กลางการบริหาร  การปกครอง  การศึกษา   
และการคมนาคมขนส่งของอําเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 
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(๒) ส่งเสริมและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม  ให้สอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชน 
(๓) ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร  อุตสาหกรรมการบริการ  และอุตสาหกรรม

การท่องเที่ยว  ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดตาก 
(๔) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการขั้นพื้นฐานทางสังคม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ให้เพียงพอและได้มาตรฐาน 
(๕) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม  ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการ 

ใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท  แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง  และรายการ
ประกอบแผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๖ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนก
ประเภทท้ายกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๓๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีเหลือง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 

(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๑๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีส้ม  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง 

(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๑๙  ที่กําหนดไว้เป็นสีแดง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก 

(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีเม็ดมะปราง  ให้เป็นที่ดินประเภทคลังสินค้า 
(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๒๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๑๙  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๓  ที่ กําหนดไว้ เป็นสีเขียวอ่อน   

มีเส้นทแยงสีขาว  ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ 
(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๑๗  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก  

ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา 
(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําตาลอ่อน  ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์

เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศลิปวัฒนธรรมไทย 
(๑๐) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑  ถึงหมายเลข  ๑๐.๒๘  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน   

ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันศาสนา 
(๑๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑๑.๒๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน   

ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
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ข้อ ๗ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย   
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภทชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   
เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

(๔) เล้ียงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า 
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) โรงฆ่าสัตว์ 
(๗) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๘) กําจัดมูลฝอย 
(๙) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๕  สายตาก - แม่สะเรียง  เริ่มต้นจาก

บริเวณสามแยกที่บรรจบกับถนนอินทรคีรี  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๙๐  สายแม่สอด - ตะแง้คี  
ไปทางทิศตะวันตก  เป็นระยะทางประมาณ  ๖,๖๐๐  เมตร  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  
๑๕  เมตร 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังลําคลอง  ห้วย  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ัง
ตามสภาพธรรมชาติของลําคลอง  ห้วย  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการ
ก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๘ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภทชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
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(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   
เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

(๔) เล้ียงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า 
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) โรงฆ่าสัตว์ 
(๗) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๘) กําจัดมูลฝอย 
(๙) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังลําคลอง  ห้วย  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน 

ริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติของลําคลอง  ห้วย  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่ 
เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๙ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อพาณิชยกรรม  การอยู่อาศัย  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภทชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   
เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

(๔) เล้ียงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า 
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) โรงฆ่าสัตว์ 
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(๗) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๘) กําจัดมูลฝอย 
(๙) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังลําคลอง  ห้วย  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน 

ริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติของลําคลอง  ห้วย  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการ
ก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทคลังสินค้า  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อคลังสินค้า  อุตสาหกรรมเก่ียวกับ
การบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิต  อุตสาหกรรมเก่ียวกับการประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ  โดยไม่มี
การผลิต  และอุตสาหกรรมที่ให้บริการแก่ชุมชน  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
เป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ 
ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานที่ประกอบกิจการเก่ียวกับ

การบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิต  โรงงานที่ประกอบกิจการเก่ียวกับการประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ  
โดยไม่มีการผลิต  และโรงงานที่ประกอบกิจการเก่ียวกับอุตสาหกรรมการบริการที่ให้บริการแก่ชุมชน 

(๒) เล้ียงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า 
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 

(๓) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๔) สถานสงเคราะห์หรือรับเล้ียงเด็ก 
(๕) สถานสงเคราะห์หรือรับเล้ียงคนชรา 
(๖) โรงฆ่าสัตว์ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังลําคลอง  ห้วย  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน 

ริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติของลําคลอง  ห้วย  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่ 
เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภทชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
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(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   
เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

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

อยู่อาศัย  และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละสิบของพื้นที่โครงการทั้งหมด 
(๗) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถวหรือตึกแถว  เว้นแต่เป็นการ

ดําเนินการในโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละสิบของพื้นที่โครงการทั้งหมด 
(๙) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 
ในกรณีที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรมตาม  (๖)   

และเพื่อการอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถวหรือตึกแถวตาม  (๘)  ดําเนินการ 
ในโครงการจัดสรรที่ดินเดียวกัน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้อยละสิบ 
ของพื้นที่โครงการทั้งหมด 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังลําคลอง  ห้วย  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนว 
ขนานริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติของลําคลอง  ห้วย  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร   
เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมเฉพาะที่ดิน 
ซ่ึงเป็นของรัฐ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม  
หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ที่ดินประเภทนี้ซ่ึงเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม  การอยู่อาศัย  เกษตรกรรม
หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การอยู่อาศัยประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๒) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
(๓) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 
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การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังแม่น้ําเมย  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติ 
ของแม่น้ําเมยไม่น้อยกว่า  ๑๐  เมตร  ส่วนที่ดินริมฝ่ังห้วยหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่าง 
ตามแนวขนานริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติของห้วยหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร   
ทั้งนี้  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษา  
หรือบํารุงป่าไม้  สัตว์ ป่า  ต้นน้ําลําธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ  ตามมติคณะรัฐมนตรี 
และกฎหมายที่เก่ียวกับการป่าไม้  การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติเท่านั้น 

ที่ดินประเภทนี้ซ่ึงเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์
ที่ ดิน เพื่อการอยู่ อาศัยที่ ไ ม่ ใช่การจัดสรรที่ดิน   เกษตรกรรมหรือเ ก่ียวข้อง กับเกษตรกรรม 
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น  และให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการ
ได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน  ๙  เมตร  การวัดระดับจากพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า  สําหรับอาคาร
ทรงจั่วหรือป้ันหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังชั้นสูงสุด 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การอยู่อาศัยประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๒) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
(๓) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังลําคลอง  ห้วย  หรือแหล่งน้ําสาธารณะเฉพาะที่ดินซ่ึงเอกชน 

เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติ
ของลําคลอง  ห้วย  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการ
คมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเก่ียวข้องกับ
การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๕ ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  ให้ใช้ประโยชน์ 
ที่ดินเพื่อการอนุรักษ์โบราณสถาน  โบราณคดี  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๖ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเก่ียวข้องกับ 
การศาสนา  การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๗ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อกิจการของรัฐ  กิจการเก่ียวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์
เท่านั้น 

ข้อ ๑๘ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวง  
ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 



หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๓๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   เมษายน   ๒๕๕๕ 
 

  

(๑) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย  ก  ๕  ถนนสาย  ค  ๑  ถนนสาย  ค  ๒  และถนน 
สาย  ง  ๒  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 

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

หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 
(๒) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย  ก  ๑  ถนนสาย  ก  ๒  ถนนสาย  ก  ๓  ถนนสาย  ก  ๔  

ถนนสาย  ก  ๖  ถนนสาย  ก  ๗  ถนนสาย  ก  ๘  ถนนสาย  ข  ๑  ถนนสาย  ข  ๒  ถนนสาย  ข  ๓  
ถนนสาย  ง  ๑  และถนนสาย  ง  ๓  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 

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

หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 
 (ง) การอยู่อาศัยที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๙  เมตร  หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 
 (จ) การอยู่อาศัยที่ไม่ใช่ห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
 (ฉ) การอยู่อาศัยที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดิน 
ข้อ ๑๙ ให้ผู้มีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการในเขต 

ผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 
 

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

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การตม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช ได ได ได ได

(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช ได ได

(๓) การอัดปอหรือใบยาสูบ ได

(๔) การหีบหรืออัดฝาย หรือการปนหรืออัดนุน ได

(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง หรือคลังสินคา ได

(๖) การบด ปน หรือยอยสวนตางๆ ของพืชซึ่งมิใชเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได ได

(๗) การเผาถานจากกะลามะพราว หรือการบดถาน หรือแบงบรรจุผงถานที่เผาไดจากกะลามะพราว ได

(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กลวยไม หรือถั่วงอก ได ได ได

(๙) การรอน ลาง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม ได ได

(๑๑) การฟกไขโดยใชตูอบ ได

โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก ปานกลาง

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

บัญชีทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองแมสอด จังหวัดตาก

พ.ศ. ๒๕๕๕

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัยหนาแนน
ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับหิน กรวด ทราย หรือดินสําหรับใชในการกอสราง อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การโม บด หรือยอยหิน ได

(๒) การขุดหรือลอกกรวด ทราย หรือดิน ได

๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวซึ่งมิใชสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การฆาสัตว ได

(๒) การถนอมเนื้อสัตวโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลัน ได ได ได ได

     หรือเหือดแหง

(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว มันสัตว หนังสัตว หรือสารที่สกัดจากไขสัตว ได ได

     หรือกระดูกสัตว

(๔) การสกัดน้ํามันหรือไขมันที่เปนอาหารจากสัตว หรือการทําน้ํามันหรือไขมันที่เปนอาหารจาก ได

     สัตวใหบริสุทธิ์

(๖) การลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตว ได

(๗) การทําผลิตภัณฑจากไขเพื่อใชประกอบเปนอาหาร เชน ไขเค็ม ไขเยี่ยวมา ไขผง ไขเหลวเยือกแข็ง ได ได ได ได ได

     หรือไขเหลวแชเย็น

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

โรงงานจําพวกที่

ปานกลาง

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ชนบทและเกษตรกรรมที่อยูอาศัยหนาแนนนอย
ที่อยูอาศัยหนาแนนพาณิชยกรรมและ

๒



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ํานม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทํานมสดใหไรเชื้อหรือฆาเชื้อโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง เชน การพาสเจอรไรสหรือสเตอริไลส ได

๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๒) การถนอมสัตวน้ําโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลัน ได ได ได ได

     หรือเหือดแหง

(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากสัตวน้ํา หนัง หรือไขมันสัตวน้ํา ได

(๕) การลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบดสัตวน้ํา ได

๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ํามันจากพืช หรือสัตว หรือไขมันจากสัตว อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การสกัดน้ํามันจากพืช หรือสัตว หรือไขมันจากสัตว ได

๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม และบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเขาไมได ได ได ได ได

(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไมโดยวิธีกวน ตากแหง ดอง หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลัน ได ได ได ได

     หรือเหือดแหง

โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่

๓

ปานกลาง

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัยหนาแนน
ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การสี ฝด หรือขัดขาว ได ได ได ได ได

(๓) การปนหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได ได ได

(๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได ได ได ได ได ได

(๖) การปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชใหเปนเสน แวน หรือแทง ได ได ได ได ได ได

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแปง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําขนมปงหรือขนมเคก ได ได ได ได ได ได ได

(๒) การทําขนมปงกรอบหรือขนมอบแหง ได ได ได ได ได ได ได

(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารจากแปงเปนเสน เม็ด หรือชิ้น ได ได ได ได ได ได ได

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากออย บีช หญาหวาน หรือพืชอื่นที่ใหความหวาน

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําน้ําเชื่อม ได ได ได

(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของตนมะพราว ตนตาลโตนด หรือพืชอื่นๆ ซึ่งมิใชออย ได

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๔

ลําดับที่

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัยหนาแนน
ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก ปานกลางประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๒) การคั่ว บด หรือปนกาแฟหรือการทํากาแฟผง ได ได ได

(๓) การทําโกโกผงหรือขนมจากโกโก ได ได ได ได

(๔) การทําช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือขนมจากช็อกโกเลต ได ได ได ได

(๕) การทําเกกฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่นๆ ได ได ได ได

(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไมอัดเม็ด ได ได ได ได

(๗) การเชื่อมหรือแชอิ่มผลไมหรือเปลือกผลไม หรือการเคลือบผลไมหรือเปลือกผลไมดวยน้ําตาล ได ได ได ได

(๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม (Nuts) หรือการเคลือบถั่วหรือเมล็ดผลไม (Nuts) ดวยน้ําตาล ได ได ได ได

     กาแฟ โกโก หรือช็อกโกเลต

(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟ ได ได ได ได

(๑๑) การทําไอศกรีม ได ได ได ได

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๖) การทําน้ํามันสลัด ได ได ได ได ได

(๗) การบดหรือปนเครื่องเทศ ได ได ได ได ได

(๘) การทําพริกปน พริกไทยปน หรือเครื่องแกง ได ได ได ได ได

โรงงานจําพวกที่

ปานกลาง

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๕

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

ที่อยูอาศัยหนาแนน
ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

พาณิชยกรรมและ



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด หรือยอยน้ําแข็ง ได ได ได

๑๘ โรงงานทําหรือผสมสุราจากผลไม หรือสุราแชอื่นๆ แตไมรวมถึงโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับมอลต ได

หรือเบียรในลําดับที่ ๑๙

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล น้ําอัดลม หรือน้ําแร

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําน้ําดื่ม ได ได ได ได ได ได ได ได

(๒) การทําเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล ได

(๔) การทําน้ําแร ได ได ได ได

๒๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ ดาย หรือเสนใยซึ่งมิใชใยหิน (Asbestos) อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๔) การพิมพสิ่งทอ ได ได

๒๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากสิ่งทอซึ่งมิใชเครื่องนุงหม อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําผลิตภัณฑจากสิ่งทอเปนเครื่องใชในบาน ได ได ได ได ได ได

(๒) การทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใชถุงหรือกระสอบพลาสติก ได ได ได ได

๖

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ

ปานกลาง

ที่อยูอาศัยหนาแนน

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๓) การทําผลิตภัณฑจากผาใบ ได ได ได ได ได ได

(๔) การตบแตงหรือเย็บปกถักรอยสิ่งทอ ได ได ได ได ได ได

๒๔ โรงงานถักผา ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหมดวยดายหรือเสนใย หรือฟอกยอมสีหรือแตงสําเร็จผา ได ได ได ได ได ได ได

ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหมที่ถักดวยดายหรือเสนใย

๒๕ โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมดวยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกใหเปนปุยซึ่งมิใชเสื่อหรือพรมที่ทําดวยยางหรือ ได ได ได ได ได ได

พลาสติกหรือพรมน้ํามัน

๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาขาย แห หรืออวน อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การผลิตเชือก ได ได ได

(๒) การผลิต ประกอบ หรือซอมแซมตาขาย แห หรืออวน และรวมถึงชิ้นสวนหรืออุปกรณ ได ได ได

     ของผลิตภัณฑดังกลาว

๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแตงกายซึ่งมิใชรองเทา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การตัดหรือเย็บเครื่องนุงหม เข็มขัด ผาเช็ดหนา ผาพันคอ เนกไท หูกระตาย ปลอกแขน ได ได ได ได ได ได ได

     ถุงมือ ถุงเทาจากผา หนังสัตว ขนสัตว หรือวัสดุอื่น

(๒) การทําหมวก ได ได ได ได ได ได ได

๗

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัยหนาแนน
ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก ปานกลาง

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๓๓ โรงงานผลิตรองเทาหรือชิ้นสวนของรองเทาซึ่งมิไดทําจากไม ยางอบแข็ง ยางอัดเขารูปหรือพลาสติก ได ได ได ได ได ได ได ได

อัดเขารูป

๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะรอง หรือการแปรรูปไมดวยวิธีอื่นที่คลายคลึงกัน ได

(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหนาตาง บานหนาตาง บานประตู หรือสวนประกอบที่ทําดวยไม ได

     ของอาคาร

๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใชจากไมไผ หวาย ฟาง ออ กก หรือผักตบชวา ได ได ได ได ได ได

๓๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากไมหรือไมกอก อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใชจากไม และรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว ได

(๒) การทํารองเทา ชิ้นสวนของรองเทา หรือหุนรองเทาจากไม ได

(๓) การแกะสลักไม ได ได ได ได ได ได ได

(๔) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม ได

(๕) การทําผลิตภัณฑจากไมกอก ได ได ได ได ได

ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก ปานกลาง

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๘

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัยหนาแนน



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๓๗ โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากไม แกว ยาง หรืออโลหะอื่นซึ่งมิใช ได

เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากพลาสติกอัดเขารูป และรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑ

ดังกลาว

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ

(๑) การพิมพ การทําแฟมเก็บเอกสาร การเย็บเลม ทําปก หรือตบแตงสิ่งพิมพ ได ได ได ได ได ได ได ได ได

(๒) การทําแมพิมพโลหะ ได

๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑเครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปนดินเผา หรือเครื่องดินเผา และรวมถึง ได ได ได ได ได ได

การเตรียมวัสดุเพื่อการดังกลาว

๕๖ โรงงานผลิตอิฐ กระเบื้อง หรือทอสําหรับใชในการกอสรางเบาหลอมโลหะ กระเบื้องประดับ ได ได

(Architectural Terracotta) รองในเตาไฟ ทอหรือยอดปลองไฟ หรือวัตถุทนไฟจากดินเหนียว

(เฉพาะผลิตอิฐจากดินเหนียว)

๕๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๒) การลําเลียงซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอรดวยระบบสายพานลําเลียงหรือระบบทอลม ได

๙

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัยหนาแนน
ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก ปานกลาง

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๓) การผสมซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเขาดวยกัน ได

     หรือการผสมซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเขากับวัสดุอื่น

๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑอโลหะ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําผลิตภัณฑคอนกรีต ผลิตภัณฑคอนกรีตผสม ผลิตภัณฑยิปซัม หรือผลิตภัณฑ ได ได

     ปูนปลาสเตอร

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะสําหรับใชในการกอสรางหรือติดตั้ง อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๒) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางอาคาร ได ได

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําภาชนะบรรจุ ได ได ได

(๑๒) การตัด พับ หรือมวนโลหะ ได ได ได ได

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

๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องยนต เครื่องกังหัน และรวมถึงสวนประกอบ ได ได ได ได

หรืออุปกรณของเครื่องยนตหรือเครื่องกังหันดังกลาว

ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก ปานกลาง

โรงงานจําพวกที่

๑๐

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัยหนาแนน

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๖๖ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรสําหรับใชในการกสิกรรมหรือการเลี้ยงสัตว ได ได

และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องจักรดังกลาว

๖๙ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องคํานวณ เครื่องทําบัญชี เครื่องจักร ได ได

สําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับใชในการคํานวณชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาลอก 

หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกสสําหรับปฏิบัติกับขอมูลที่เกี่ยวของกันหรืออุปกรณ (Digital or Analog

Computers or Associated Electronic Data Processing Equipment or Accessories) 

เครื่องรวมราคาของขาย (Cash Registers) เครื่องพิมพดีด เครื่องชั่งซึ่งมิใชเครื่องชั่งที่ใช

ในหองทดลองวิทยาศาสตร เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใชเครื่องอัดสําเนาดวยการถายภาพ 

และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศหรือกาซ ได ได ได

เครื่องเปาลม เครื่องปรับหรือถายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตูเย็นหรือเครื่องประกอบตูเย็น

เครื่องขายสินคาอัตโนมัติ เครื่องลาง ซัก ซักแหง หรือรีดผา เครื่องเย็บ เครื่องสงกําลังกล เครื่องยก

ปนจั่น ลิฟต บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร รถพวงสําหรับใชในการอุตสาหกรรม 

รถยกซอนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใชในการอุตสาหกรรมหรือสําหรับใชในบาน

แตผลิตภัณฑนั้นตองไมใชพลังงานไฟฟา และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก ปานกลาง

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑๑

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัยหนาแนน



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑที่ระบุไวในลําดับที่ ๗๐ ได ได ได

เฉพาะที่ใชไฟฟา เครื่องยนตไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟา หมอแปลงแรงไฟฟา เครื่องสับหรือ

บังคับไฟฟา เครื่องใชสําหรับแผงไฟฟา เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟา เครื่องสงหรือจําหนายไฟฟา 

เครื่องสําหรับใชบังคับไฟฟา หรือเครื่องเชื่อมไฟฟา

๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน เครื่องกระจายเสียง ได ได ได ได ได ได

หรือบันทึกเสียง เครื่องเลนแผนเสียง เครื่องบันทึกคําบอก เครื่องบันทึกเสียงดวยเทป เครื่องเลน 

หรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วีดิทัศน) แผนเสียง เทปแมเหล็กที่ไดบันทึกเสียงแลว เครื่องโทรศัพท

หรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไมมีสาย เครื่องสงวิทยุ เครื่องสงโทรทัศน เครื่องรับสงสัญญาณ

หรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร ผลิตภัณฑที่เปนตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวของ 

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

หรือคอนเดนเซอรอิเล็กทรอนิกสชนิดคงที่ หรือเปลี่ยนแปลงได (Fixed or Variable Electronic 

Capacitors or Condensers) เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป 

หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย และรวมถึงการผลิตอุปกรณหรือชิ้นสวนสําหรับใชกับ

เครื่องอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

๗๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การตอ ซอมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอูตอเรือนอกจากเรือยาง ได ได ได ได

(๒) การทําชิ้นสวนพิเศษสําหรับเรือหรือเครื่องยนตเรือ ได ได ได ได

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

๑๒

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัยหนาแนน
ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม

ปานกลาง

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๗๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ 

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การสราง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพจักรยานยนต จักรยานสามลอ ได ได ได ได

     หรือจักรยานสองลอ

(๒) การทําชิ้นสวนพิเศษหรืออุปกรณสําหรับจักรยานยนต จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ ได ได ได ได

๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมลอเลื่อนที่ขับเคลื่อนดวยแรงคนหรือสัตวซึ่งมิใช ได ได ได

จักรยาน และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

๘๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช หรืออุปกรณวิทยาศาสตรหรือการแพทย

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณวิทยาศาสตรที่ใชในหองทดลองหรือ ได ได ได ได ได ได

     อุปกรณที่ใชในการชั่ง ตวง วัด หรือบังคับควบคุม 

๘๓ โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือชิ้นสวนของนาฬิกาหรือเครื่องวัดเวลา ได ได ได

๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณี อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําเครื่องประดับโดยใชเพชร พลอย ไขมุก ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี ได ได ได ได ได ได ได ได ได

(๒) การทําเครื่องใชดวยทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหลทอง หรือโลหะที่มีคา ได ได ได ได ได ได ได ได ได

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑๓

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัยหนาแนน
ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก ปานกลาง



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

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

(๔) การเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอื่น ๆ ได ได

(๕) การทําดวงตราหรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณหรือเหรียญอื่น ได

๘๕ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นสวนหรืออุปกรณของเครื่องดนตรีดังกลาว ได ได ได

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเลน เครื่องมือ หรือเครื่องใชที่มิไดระบุไวในลําดับอื่น

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําเครื่องเลน ได ได ได

(๒) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ ได ได ได

(๓) การทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง ได ได ได ได ได ได

(๔) การทํารม ไมถือขนนก ดอกไมเทียม ซิป กระดุม ไมกวาด แปรง ตะเกียง โปะตะเกียง ได ได ได ได ได

     หรือไฟฟา กลองสูบยาหรือกลองบุหรี่ กนกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก

(๕) การทําปาย ตรา เครื่องหมาย ปายติดของ หรือเครื่องโฆษณาสินคา ตราโลหะหรือยาง ได ได ได ได ได ได

     แมพิมพลายฉลุ (Stencils)

(๖) การทําแหคลุมผม ชองผม หรือผมปลอม ได ได ได ได

๙๐ โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําใหบริสุทธิ์ หรือจําหนายน้ําไปยังอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม ได

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก ปานกลาง

๑๔

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัยหนาแนน
ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๙๑ โรงงานบรรจุสินคาในภาชนะโดยไมมีการผลิต อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การบรรจุสินคาทั่วไป ได ได ได ได

๙๒ โรงงานหองเย็น ได ได ได ได ได ได

๙๓ โรงงานซอมรองเทาหรือเครื่องหนัง ได ได ได

๙๔ โรงงานซอมเครื่องมือไฟฟาหรือเครื่องใชไฟฟาสําหรับใชในบานหรือใชประจําตัว ได ได ได ได

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต รถพวง จักรยานสามลอ

จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของยานดังกลาว อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การซอมแซมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตหรือสวนประกอบของยานดังกลาว ได ได ได ได

(๒) การซอมแซมรถพวง จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของยานดังกลาว ได ได ได ได

(๓) การพนสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได

(๔) การลางหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได ได ได ได

๙๖ โรงงานซอมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําดวยเพชร พลอย ทองคํา ทองขาว เงิน ได ได ได ได

นาก หรืออัญมณี

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑๕

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัยหนาแนน
ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก ปานกลาง



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๙๗ โรงงานซอมผลิตภัณฑที่มิไดระบุการซอมไวในลําดับใด ได ได

๙๘ โรงงานซักรีด ซักแหง ซักฟอก รีด อัด หรือยอมผา เครื่องนุงหม พรม หรือขนสัตว ได ได ได ได ได ได

๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแตงหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ

 หรือสวนประกอบของผลิตภัณฑโดยไมมีการผลิต อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๓) การลงรักหรือการประดับตบแตงดวยแกว กระจก มุก ทอง หรืออัญมณี ได ได ได ได

ปานกลาง

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑๖

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัยหนาแนน
ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

          หมายเหตุ         ลําดับที่                    หมายถึง       ลําดับที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

                               ได                          หมายถึง       สามารถประกอบกิจการโรงงานไดภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยโรงงาน

                               โรงงานจําพวกที่          หมายถึง       จําพวกโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน







รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิตามท่ีไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมเมืองแมสอด  จังหวดัตาก 

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

การใชประโยชนท่ีดนิใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภทไว 

ในขอ  ๖  คือ 

๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๓๔  ท่ีกําหนดไวเปนสีเหลือง  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๑.๑ ดานเหนือ จดถนนทางหลวงชนบท  ตก. ๓๐๐๒ ฟากใต โรงเรียนบานแมปะใต   

และที่สาธารณประโยชน 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๕  ฟากตะวันตก  เสนตั้งฉากกับ 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๕  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนทางหลวงชนบท ตก. ๓๐๐๒  บรรจบกับ 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๕  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๕   

เปนระยะ  ๗๐๐  เมตร  และเสนขนานระยะ  ๔๒๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๕ 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ง  ๒  ฟากตะวันออก   

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๖.๒  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน  บริเวณหมายเลข  ๑๐.๒   

และหมายเลข  ๑๐.๔  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน  และบริเวณหมายเลข  ๑๑.๓  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๑.๒ ดานเหนือ จดถนนทางหลวงชนบท  ตก.  ๓๐๐๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ง  ๒  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงหวยแมสอด  ฝงตะวันออก 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย ง ๒ 

 ๑.๓ ดานเหนือ จดถนนสาย  ง  ๑  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๕  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๑  และเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร   

กับริมฝงหวยลึก  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๕  ฟากตะวันออก 

 ๑.๔ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๕  ฟากตะวันตก 



 

๒ 

  ดานใต จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากเหนือ  ท่ีสาธารณประโยชนตามหนังสือสําคัญ 

สําหรับที่หลวงเลขที่  ๓๓๒๖๔  และที่สาธารณประโยชนตามหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงเลขท่ี  ๓๓๒๖๔   

บริเวณศูนยราชการใหม 

  ดานตะวันตก ถนนสาย ง  ๒ ฟากตะวันออก 

 ๑.๕ ดานเหนือ จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากใต  ท่ีสาธารณประโยชนตามหนังสือสําคัญ 

สําหรับท่ีหลวงเลขที่  ๓๓๒๖๔  บริเวณศูนยราชการใหม  และท่ีสาธารณประโยชนตามหนังสือสําคัญ 

สําหรับที่หลวงเลขที่  ๓๓๒๖๔ 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๕  ฟากตะวันตก  และสุสานหลวง 

แมสอด 

  ดานใต จดที่ดินของเทศบาลตามหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงเลขที่   

๔๑๔๕/๒๕๑๕  ที่ดินโครงการสรางสวนสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดตามหนังสือรับรอง 

การทําประโยชนเลขที่  ๑๓๒๘  ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองแมสอด  ทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๕  ฟากเหนือ  และถนนสาย  ก ๑  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ง  ๒  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๖.๖  หมายเลข  ๖.๗  และหมายเลข  ๖.๘  ที่กําหนดไว 

เปนสีเขียวออน  และบริเวณหมายเลข  ๑๐.๗  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 

 ๑.๖ ดานเหนือ จดถนนสาย  ค ๑  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงหวยลึก  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๕  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดท่ีดินโครงการสรางสวนสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัด 

ตามหนังสือรับรองการทําประโยชนเลขที่  ๑๓๒๘  เสนขนานระยะ  ๗๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๕  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๕  เสนตั้งฉาก 

กับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๕  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๕  บรรจบกับ 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๕  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๕   

เปนระยะ  ๔๐๐  เมตร  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๕  ฟากตะวันออก 

 ๑.๗ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย ค ๑   

และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๕ 

  ดานตะวันออก จดคลอง  ๑  ขวา  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๕  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันออก  และเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร   

กับริมฝงหวยลึก  ฝงตะวันออก 



 

๓ 

 ๑.๘ ดานเหนือ จดถนนสาย  ง  ๒  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๕  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงหวยแมสอด  ฝงตะวันออก   

และถนนสาย ข ๓  ฟากตะวันออก 
 ๑.๙ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงหวยลึก ฝงตะวันออก 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย ค ๑  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๕  ฟากเหนือ   
 ๑.๑๐ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๕  ฟากใต   
  ดานใต จดถนนสาย ข ๒  ฟากเหนือ  และแขวงการทางตากท่ี  ๒ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาย ค ๑  ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๗  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  และบริเวณ 

หมายเลข  ๑๐.๑๑  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 
 ๑.๑๑ ดานเหนือ จดถนนสาย ข ๒  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดคลองสงน้ําสายใหญฝงขวา  ฝงตะวันตก 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย ข ๒   

เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนรวมแรง  และเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงหวยแมสอด   
ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันออก 
 ๑.๑๒ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๕  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๗๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๕ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๖.๑๒  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออน  บริเวณหมายเลข  ๘.๖   

ท่ีกําหนดไวเปนสีเขยีวมะกอก  บริเวณหมายเลข  ๑๐.๙  ท่ีกําหนดไวเปนสีเทาออน  และบริเวณหมายเลข  ๑๑.๗   
ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๑.๑๓ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๕  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๗๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๕  และถนนสาย ข ๒  ฟากเหนือ 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๖.๕  ที่กําหนดไวเปนสีเขยีวออน  และบรเิวณหมายเลข  ๑๑.๑๐   

และหมายเลข  ๑๑.๑๖  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 



 

๔ 

 ๑.๑๔ ดานเหนือ จดแนวเขตปาไมถาวรตามมตคิณะรัฐมนตรี  ปาแมสอด  และเสนขนาน 

ระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย ก ๔ 

  ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากกับเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง 

ถนนสาย ก ๔  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย ก ๗  บรรจบกับถนนสาย  ก  ๔  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต   

ตามแนวถนนสาย  ก  ๔  เปนระยะ  ๕๐๐  เมตร 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย ก ๔   

เสนตรงที่ตอจากเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย ก ๔  จนบรรจบกับถนนสาย ก ๔   

และถนนสาย ก ๔  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย ก ๔  ฟากตะวันออก 

 ๑.๑๕ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงหวยแมสอด  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงหวยแมสอด  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๕  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดวัดดอนแกว 

 ๑.๑๖ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ง  ๒ 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงหวยแมสอด  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย ง ๒  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนตั้งฉากกับถนนสาย  ง  ๒  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย ข ๓   

บรรจบกับถนนสาย  ง  ๒  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ตามแนวถนนสาย ง ๒  เปนระยะ  ๕๗๐  เมตร 

 ๑.๑๗ ดานเหนือ จดถนนสาย ง ๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงหวยแมสอด  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงหวยแมสอด  ฝงตะวันออก 

 ๑.๑๘ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงหวยแมสอด  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดวัดดอนแกว  และโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแกว 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๕  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย ข ๓  ฟากตะวันออก 

 ๑.๑๙ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๕  เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๕  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย ก ๑   

บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๕  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข ๑๐๕  เปนระยะ  ๒,๓๕๐  เมตร  และถนนสาย ง ๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงหวยแมสอด  ฝงตะวันตก 



 

๕ 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๕  ฟากเหนือ  และกองรอยตํารวจ 
ตระเวนชายแดนที่  ๓๔๖  และสํานักงานการประปาแมสอด  การประปาสวนภูมิภาค 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๒  ฟากตะวันออก 
 ๑.๒๐ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงหวยแมสอด  ฝงใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๔๐  เมตร  กับถนนสมัครสรรพาการ ซอย ๗   

หวยสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฝงเหนือ  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย ค ๑ 
  ดานใต จดเสนตั้งฉากกับถนนสาย  ค  ๑  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย ก ๕   

บรรจบกับถนนสาย ค ๑  ไปทางทิศใตตามถนนสาย ค ๑  เปนระยะ  ๓๐๐  เมตร 
  ดานตะวันตก จดถนนสาย ค ๑  ฟากตะวันออก 
 ๑.๒๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงหวยแมสอด  ฝงใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๕  ฟากเหนือ  และเสนขนานระยะ   

๕๐ เมตร กับริมฝงหวยแมสอด  ฝงเหนือ   
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร  กับริมฝงหวยแมสอด  ฝงตะวันออก 
 ๑.๒๒ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๔  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย ก ๗  ฟากตะวันตกและฟากใต  สถานีอนามัย 

บานวังตะเคียน  สุสานทาอาจ  โรงเรียนบานทาอาจ  และเสนตั้งฉากกับถนนสาย ก ๗  ที่จุดซึ่งอยูหางจาก 
ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับถนนสาย ก ๗  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนสาย ก ๗   
เปนระยะ  ๕๐๐  เมตร 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย ก ๗   
เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ   
ฟากตะวันตกและฟากเหนือ  และเสนตั้งฉากกับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ที่จุดซึ่งอยูหางจาก 
ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับถนนสาย ก ๗  ไปทางทิศตะวันตก และทิศตะวันตกเฉียงใต 
ตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  เปนระยะ  ๗๙๐  เมตร 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับเขตจังหวัดตากดานตะวันตก   
เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร   
กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย ก ๗ 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๐.๒๐  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 
 ๑.๒๓ ดานเหนือ จดคลองสงน้ํา  ฝงใต  และถนนสาย ก ๕ ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย ค ๑  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย ก ๕   

เสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนศรีพานิช  และเสนตั้งฉากกับถนนศรีพานิช  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจาก 
ถนน  อบจ.ตาก ตก ๐๗๐๒๑ (แมกุ – แมตาว)  บรรจบกับถนนศรีพานิช  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต 
ตามแนวถนนศรีพานิช  เปนระยะ  ๙๐๐  เมตร 



 

๖ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย ก ๓  ฟากตะวันออก  ที่วาการอําเภอแมสอด   

ศาลจังหวัดแมสอด  เรือนจําอําเภอแมสอด  สํานักงานอัยการจังหวัดแมสอด  สํานักงานเกษตรอําเภอแมสอด   

หนวยพัฒนาทีด่ินแมสอด  สถานีพัฒนาที่ดินตาก  หองสมุดประชาชนอําเภอแมสอด  สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีตาก   

สาขาแมสอด  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตาก เขต ๒  สํานักงานคุมประพฤติประจําศาลจังหวัดแมสอด   

สํานักงานที่ดินจังหวัดตาก  สาขาแมสอด  ศูนยปฏิบัติการรวมปองกันปราบปรามลักลอบตัดไมทําลายปา   

ในเขตปาสงวนแหงชาติ  ทองท่ีจังหวัดตาก  สํานักงานบริการโทรศัพทแมสอด  โรงพยาบาลแมสอด   

และบานพักขาราชการศาลจังหวัดแมสอด   

 ๑.๒๔ ดานเหนือ จดโรงเรียนบานวังตะเคียนและถนนสาย ก ๔  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากกับถนนสาย  ก  ๔  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย  ก  ๗   

บรรจบกับถนนสาย ก ๔  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสาย ก ๔ เปนระยะ ๕๐๐ เมตร   

เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๔  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง 

ถนนสาย  ก  ๗  และเสนตั้งฉากกับถนนสาย ก ๗ ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ   

บรรจบกับถนนสาย  ก  ๗  ไปทางทิศตะวันออก  ตามแนวถนนสาย ก ๗ เปนระยะ  ๕๐๐  เมตร 

  ดานใต จดถนนสาย  ก  ๗  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๗  ฟากตะวันออก 

 ๑.๒๕ ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงหวยแมสอด  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๕  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงหวยแมสอด  ฝงตะวันออก 

 ๑.๒๖ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากใต  ถนนสาย  ก  ๖  ฟากใต  ถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  ฟากใต  และถนนสาย  ก  ๓  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  คลอง  ๑  ขวา  ๓   

ซาย  ๑  ขวา  ฝงเหนือ  เสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๖  และเสนขนานระยะ   

๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๒ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงหวยแมสอด  ฝงตะวันออก 

 ๑.๒๗ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากใต  และสํานักงานสหกรณอําเภอแมสอด 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงหวยแมสอด  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๒   

และเขตทหาร  ทาอากาศยานแมสอด  กรมการบินพลเรือน  กระทรวงคมนาคม  ขอใชพ้ืนท่ี 

 ๑.๒๘ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๕  และสุสานแมตาว   

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๒  ฟากตะวันตก 



 

๗ 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๕  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงหวยแมตาว  ฝงตะวันออก   
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๐.๒๒  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 
 ๑.๒๙ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับแนวเขตผังเมืองรวม 

ดานตะวันตก  ซึ่งเปนเขตจังหวัดตาก  และเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงหวยแมตาว  ฝงตะวันตก 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงหวยแมตาว  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๑๐๕ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  และเสนขนานระยะ   
๑๐๐  เมตร  กับแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเขตจังหวัดตาก 

 ๑.๓๐ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๕  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดโรงเรียนบานแมตาว  และเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๕  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย  ข  ๒  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๕  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใต  ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๕  เปนระยะ  ๑,๑๔๐  เมตร 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงหวยแมตาว  ฝงเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๒  ฟากตะวันออก 
 ๑.๓๑ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๕  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๒  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงหวยแมตาว  ฝงเหนือ 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงหวยแมตาว  ฝงตะวันออก 
 ๑.๓๒ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๕  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงหวยแมตาว  ฝงตะวันตก   

เสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงหวยแมตาว  ฝงใต  และถนนสาย  ค ๒  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวง 

แผนดินหมายเลข  ๑๐๕ 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงหวยมวง  ฝงตะวันออก   

เสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร  กับศูนยกลางถนนมิตรสัมพันธ  และสุสานบานริมเมย 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๐.๒๓  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 
 ๑.๓๓ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงหวยแมตาว  ฝงใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๔๖๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย ค ๒ 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๕ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๒  ฟากตะวันออก 



 

๘ 

 ๑.๓๔ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงหวยมวง  ฝงใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย ก ๘ 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับแนวเขตผังเมืองรวมดานใต   

ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๕ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๘  ฟากตะวันออก  และวัดอมราวดี 
๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๑๓  ท่ีกําหนดไวเปนสีสม  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง  มีรายการดังตอไปนี้ 
 ๒.๑ ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๕  ที่จุดซึ่งอยู 

หางจากถนนทางหลวงชนบท ตก. ๓๐๐๒ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๕ ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๕  เปนระยะ  ๗๐๐  เมตร 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๕  ฟากตะวันออก  เจดียหนอกวิ้น   
เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๕  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนทางหลวงชนบท ตก. ๓๐๐๒   
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๕  ไปทางทิศตะวนัตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๕   
เปนระยะ  ๙๐๐  เมตร  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๕ 

  ดานใต จดถนนสาย ข ๑  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๔๒๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๕ 
 ๒.๒ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๗๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๕  และสุสานบานเหนือ 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนสาย ข ๒ ฟากเหนือ  ถนนสาย ก ๒ ฟากเหนือ   

และโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ 
  ดานตะวันตก จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๕  ที่จุดซึ่งอยู 

หางจากถนนสาย  ก ๑ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๕  ไปทางทิศตะวันออก  ตามแนว 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๕  เปนระยะ  ๖๕๐  เมตร 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๑.๘  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 
 ๒.๓ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๗๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๕  บานพักพนักงานเทศบาลเมืองแมสอด  และสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย   
แมสอด  จังหวัดตาก 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย ก ๑   
  ดานใต จดวัดชุมพลคีรี  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง 

ถนนสาย  ข  ๒  วัดอรัญญเขต  เสนตั้งฉากกับถนนสาย  ข  ๒  ที่จุดซึ่งถนนบานทุงบรรจบกับถนนสาย  ข  ๒   
ฟากเหนือ  และสํานักงานบริการโทรคมนาคมแมสอด 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๖.๕  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน 



 

๙ 

 ๒.๔ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากใต  และการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอแมสอด 
  ดานใต จดถนนสาย ข ๒  ฟากเหนือ  และริมฝงหวยแมสอด ฝงเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 
 ๒.๕ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนสาย  ก  ๕  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดที่วาการอําเภอแมสอด  ศาลจังหวัดแมสอด  เรือนจําอําเภอแมสอด   

สํานักงานอัยการจังหวัดแมสอด  สํานักงานเกษตรอําเภอแมสอด  หนวยพัฒนาที่ดนิแมสอด  สถานีพัฒนาที่ดินตาก   
หองสมุดประชาชนอําเภอแมสอด  สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีตาก  สาขาแมสอด  สํานักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาตาก  เขต  ๒  สํานักงานคุมประพฤติประจําศาลจังหวัดแมสอด  สํานักงานที่ดินจังหวัดตาก   
สาขาแมสอด  ศูนยปฏิบัติการรวมปองกนัปราบปรามลักลอบตัดไมทําลายปา  ในเขตปาสงวนแหงชาตทิองที ่
จังหวัดตาก  สํานักงานบริการโทรศัพทแมสอด  โรงพยาบาลแมสอด  และบานพักขาราชการศาลจังหวัดแมสอด   
วัดดอนไชย  และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 

 ๒.๖ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๔  ฟากตะวันออก  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร   
กับศูนยกลางถนน  อบจ. ตาก ตก. ๐๗๐๒๕ 

  ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากกับถนน  อบจ.  ตาก  ตก.  ๐๗๐๒๕  ที่จุดซึ่งอยู 
หางจากถนนสาย ก ๗ บรรจบกับถนน  อบจ. ตาก ตก. ๐๗๐๒๕ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต   
ตามแนวถนน  อบจ. ตาก ตก. ๐๗๐๒๕ เปนระยะ  ๑๓๐  เมตร  และวัดวังตะเคียน 

  ดานใต จดถนนสาย  ก ๔  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก ๔  ฟากตะวันออก 
 ๒.๗ ดานเหนือ จดบานพักอาจารยโรงเรียนสรรพวิทยาคม  และบานพักขาราชการ 

สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีตาก  สาขาแมสอด  และถนนประสาทวิถี  ฟากใต 
  ดานใต จดที่วาการอําเภอแมสอด  ศาลจังหวัดแมสอด  เรือนจําอําเภอแมสอด   

สํานักงานอัยการจังหวัดแมสอด  สํานักงานเกษตรอําเภอแมสอด  หนวยพัฒนาที่ดินแมสอด  สถานีพัฒนาที่ดินตาก   
หองสมุดประชาชนอําเภอแมสอด  สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีตาก  สาขาแมสอด  สํานักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาตาก เขต ๒  สํานักงานคุมประพฤติประจําศาลจังหวัดแมสอด  สํานักงานที่ดินจังหวัดตาก   
สาขาแมสอด  ศูนยปฏิบัติการรวมปองกนัปราบปรามลักลอบตัดไมทําลายปา  ในเขตปาสงวนแหงชาตทิองที่ 
จังหวัดตาก  สํานักงานบริการโทรศัพทแมสอด  โรงพยาบาลแมสอด  และบานพักขาราชการศาลจังหวัดแมสอด 

  ดานตะวันตก จดโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
 ๒.๘ ดานเหนือ จดโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
  ดานตะวันออก จดโรงเรียนสรรพวิทยาคม  ที่วาการอําเภอแมสอด  ศาลจังหวัดแมสอด   

เรือนจําอําเภอแมสอด  สํานักงานอัยการจังหวัดแมสอด  สํานักงานเกษตรอําเภอแมสอด  หนวยพัฒนาที่ดินแมสอด   



 

๑๐ 

สถานีพัฒนาที่ดินตาก  หองสมุดประชาชนอําเภอแมสอด  สํานักงานสรรพากรพ้ืนที่ตาก  สาขาแมสอด   
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตาก  เขต  ๒  สํานักงานคุมประพฤติประจําศาลจังหวัดแมสอด  สํานักงานท่ีดิน 
จังหวัดตาก  สาขาแมสอด  ศูนยปฏิบัติการรวมปองกันปราบปรามลักลอบตัดไมทําลายปาในเขตปาสงวนแหงชาติ 
ทองท่ีจังหวัดตาก  สํานักงานบริการโทรศัพทแมสอด  โรงพยาบาลแมสอด  และบานพักขาราชการศาล 
จังหวัดแมสอด 

  ดานใต จดถนนสาย  ก ๕ ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย ก ๓   

วัดแมซอดนาดาน  และเสนตรงที่ลากตอจากแนวเขตวัดแมซอดนาดาน  ไปทางทิศเหนือจนบรรจบกับแนวเขต 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม 

 ๒.๙ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากใต  และถนนบานทุง  ฟากตะวันตก 
และฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนบานทุง  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนสาย  ก  ๖  ฟากเหนือ 
 ๒.๑๐ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๖  ฟากใต   
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากตะวนัตก  และถนน  อบจ.  ตาก  ตก.  ๐๗๐๒๑   

(แมกุ – แมตาว)  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 
 ๒.๑๑ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก ๕  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดที่วาการอําเภอแมสอด  ศาลจังหวัดแมสอด  เรือนจําอําเภอแมสอด   

สํานักงานอัยการจังหวัดแมสอด  สํานักงานเกษตรอําเภอแมสอด  หนวยพัฒนาที่ดนิแมสอด  สถานีพัฒนาที่ดินตาก   
หองสมุดประชาชนอําเภอแมสอด  สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีตาก  สาขาแมสอด  สํานักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาตาก  เขต  ๒  สํานักงานคุมประพฤติประจําศาลจังหวัดแมสอด  สํานักงานท่ีดินจังหวัดตาก   
สาขาแมสอด  ศูนยปฏิบัติการรวมปองกันปราบปรามลักลอบตัดไมทําลายปาในเขตปาสงวนแหงชาติทองท่ี 
จังหวัดตาก  สํานักงานบริการโทรศัพทแมสอด  โรงพยาบาลแมสอด  และบานพักขาราชการศาลจังหวัดแมสอด 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย ก ๓  ฟากตะวันออก 
 ๒.๑๒ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๕ 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงหวยแมตาว  ฝงตะวันตก 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๕ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 



 

๑๑ 

 ๒.๑๓ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๔๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๑๐๕  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออกและฟากใต  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร   
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๕  ถนนมิตรสัมพันธ  ฟากตะวันออก  โรงเรียนบานหวยมวง   
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๕  ฟากใต  และดานศุลกากรแมสอด 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนมิตรสัมพันธ   
และสุสานบานริมเมย 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงหวยมวง  ฝงเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาย ก ๘  ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑๐.๒๖ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 
๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๑๙  ท่ีกําหนดไวเปนสีแดง  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก  มีรายการดังตอไปนี้ 
 ๓.๑ ดานเหนือ จดเสนตัง้ฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๕  ที่จุดซึ่งอยูหางจาก 

ถนนทางหลวงชนบท  ตก.  ๓๐๐๒  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๕  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต   
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๕  เปนระยะ  ๙๐๐  เมตร 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๕  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนสาย ข ๑  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๕ 
 ๓.๒ ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๕  ที่จุดซึ่งอยู 

หางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๕  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๕  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๕  เปนระยะ  ๔๐๐  เมตร 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๑๐๕ 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๗๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๑๐๕  และท่ีดินโครงการสรางสวนสาธารณะขององคการบรหิารสวนจังหวัด  ตามหนังสือรับรอง 
การทําประโยชนเลขที่  ๑๓๒๘ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๕  ฟากตะวันออก 
 ๓.๓ ดานเหนือ จดสํานักงานเทศบาลเมืองแมสอด  และเสนขนานระยะ  ๗๐  เมตร   

กับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๕ 
  ดานตะวันออก จดเสนตัง้ฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๕  ที่จุดซึ่งอยูหางจาก 

ถนนสาย  ก  ๑  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๕  ไปทางทิศตะวันออก  ตามแนวทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๑๐๕  เปนระยะ  ๖๕๐  เมตร 



 

๑๒ 

  ดานใต จดถนนสาย  ก ๒  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี  โรงเรียนแมสอด  และท่ีดินของ 

เทศบาลเมืองแมสอดตามโฉนดเลขที่  ๓๓๓๕ 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑๐  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 
 ๓.๔ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๗๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข ๑๐๕   
  ดานตะวันออก จดโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี  และโรงเรียนแมสอด 
  ดานตะวันตก จดถนนสาย ก ๑  ฟากตะวันออก 
 ๓.๕ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๗๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข ๑๐๕ 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย ก ๑  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนสาย ข ๒  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดวัดชุมพลคีรี  และเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลาง 

ถนนสาย ก ๑   
 ๓.๖ ดานเหนือ จดโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี  และโรงเรียนแมสอด 
  ดานตะวันออก จดโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี  และโรงเรียนแมสอด 
  ดานใต จดถนนสาย ก ๒ ฟากเหนือ 
 ๓.๗ ดานเหนือ จดถนนสาย ก ๒ ฟากใต  สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ตาก   

สาขาแมสอด  และสํานักงานบังคับคดีจังหวัดตาก 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย ก ๓ ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดสถานีรับสงวิทยุตํารวจภูธรแมสอด  สถานีตํารวจภูธรแมสอด   

และถนนสาย ข ๒ ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากตะวันออก 
 ๓.๘ ดานเหนือ จดโรงจักรการไฟฟาสวนภูมิภาคแมสอด  โรงฆาสัตวเทศบาลเมือง 

แมสอด  ถนนสาย ก ๒ ฟากใต  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  และหวยแมสอด ฝงใต 
  ดานตะวันออก จดวัดมณีไพรสณฑ 
  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากตะวันออก 
 ๓.๙ ดานเหนือ จดหวยแมสอดฝงใต   สถานีรับสงวิทยุตํารวจภูธรแมสอด   

และสถานีตํารวจภูธรแมสอด 
  ดานตะวันออก จดสถานีรับสงวิทยุตํารวจภูธรแมสอด  และสถานีตํารวจภูธรแมสอด 
  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากตะวันออก 



 

๑๓ 

 ๓.๑๐ ดานเหนือ จดหวยแมสอด  ฝงใต  และถนนสาย ข ๒ ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนประสาทวิถี  ฟากเหนือ  และสวนสาธารณะตามโฉนดท่ีดิน 

เลขที่  ๓๒๐๐๓   
  ดานตะวันตก จดถนนประสาทวิถี  ฟากตะวันออก  และวัดมณีไพรสณฑ   
 ๓.๑๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๒ 
  ดานตะวันออก จดวัดชุมพลคีรี 
  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดวัดอรัญญเขต 
 ๓.๑๒ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดบานพักอาจารยโรงเรียนสรรพวิทยาคม  บานพักขาราชการ 

สํานักงานสรรพากรพ้ืนที่ตาก  สาขาแมสอด  โรงเรียนสรรพวิทยาคม  วัดแมซอดนาดาน  และเสนขนานระยะ   
๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย ก ๓ 

  ดานใต จดถนนสาย  ก  ๕  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากตะวันออก 
 ๓.๑๓ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนสาย  ก  ๖  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๑.๑๘  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 
 ๓.๑๔ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนสาย  ก  ๖  ฟากเหนือ  และถนนบานทุง  ฟากตะวันออก 

และฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนบานทุง  ฟากตะวันออก 
 ๓.๑๕ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย ข ๒ 
  ดานตะวันออก จดวัดอรัญญเขต 
  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดเสนตั้งฉากกับถนนสาย  ข  ๒  ที่จุดซึ่งถนนบานทุงบรรจบกับ 

ถนนสาย  ข  ๒ 
 ๓.๑๖ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนน  อบจ.  ตาก   

ตก.  ๐๗๐๒๕ 



 

๑๔ 

  ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากกับถนน  อบจ.  ตาก  ตก.  ๐๗๐๒๕  ที่จุดซึ่งอยูหางจาก 
ถนนสาย ก ๗  บรรจบกับถนน  อบจ. ตาก ตก. ๐๗๐๒๕  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนว 
ถนน อบจ. ตาก ตก. ๐๗๐๒๕  เปนระยะ  ๕๐๐  เมตร   

  ดานใต จดถนนสาย ก ๔ ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดวัดวังตะเคียน  และเสนตั้งฉากกับถนน  อบจ.  ตาก  ตก.  ๐๗๐๒๕   

ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย  ก  ๗  บรรจบกับถนน  อบจ.  ตาก  ตก. ๐๗๐๒๕  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต 
ตามแนวถนน  อบจ.  ตาก  ตก.  ๐๗๐๒๕  เปนระยะ  ๑๓๐  เมตร 

 ๓.๑๗ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๑๐๕ 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงหวยแมตาว  ฝงตะวันตก 
  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๕  ฟากเหนือ  และหนองตนผ้ึง 
  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 
 ๓.๑๘ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๕  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนมิตรสัมพันธ  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๕  
  ดานตะวันตก จดหนองตนผ้ึง  และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 
 ๓.๑๙ ดานเหนือ จดท่ีทําการตรวจคนเขาเมืองตาก  และทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๕  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดหนองตนผ้ึง  และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

และฟากเหนือ 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๔๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๕ 
 ดานตะวันตก จดถนนสาย ก ๘ ฟากตะวันออก 
๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔  ท่ีกําหนดไวเปนสีเม็ดมะปราง  ใหเปนท่ีดินประเภทคลังสินคา   

มีรายการดังตอไปนี้ 
 ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑,๔๘๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๕ 
  ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๕  ที่จุดซึ่งอยู 

หางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๕ บรรจบกับถนนสาย ข ๒ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต 
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๕ เปนระยะ  ๕๒๐  เมตร 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๘๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๑๐๕ 



 

๑๕ 

  ดานตะวันตก จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๕  ที่จุดซึ่งอยู 

หางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๕ บรรจบกับถนนสาย ข ๒ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต   

ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๕  เปนระยะ  ๑,๔๒๐  เมตร 

๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๒๕  ที่กําหนดไวเปนสีเขียว  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๕.๑ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนแนวเขตปาสงวนแหงชาติ   

ปาแมละเมา 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๕  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนทางหลวงชนบท  ตก. ๓๐๐๒ ฟากเหนือ และหนองน้ําสาธารณะ 

 ๕.๒ ดานเหนือ จดแนวเขตปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี  ปาแมสอด 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาแมละเมา 

  ดานใต จดทางหลวงชนบท  ตก.  ๓๐๐๒  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี  ปาแมสอด 

 ๕.๓ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนอื  ซึ่งเปนเสนตั้งฉากกับทางหลวง 

แผนดินหมายเลข  ๑๐๕  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากถนนทางหลวงชนบท  ตก.  ๓๐๐๒  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๕  ไปทางทิศเหนือ  ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๕  เปนระยะ  ๑,๕๕๐  เมตร 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนตรงท่ีตอตรงจาก 

เสนตั้งฉากระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร  กับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๕  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต 

จนบรรจบกับแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาแมละเมา 

  ดานใต จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาแมละเมา 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย ง ๑ ฟากตะวันออก  และทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๕  ฟากตะวันออก 

 ๕.๔ ดานเหนือ จดถนนทางหลวงชนบท ตก. ๓๐๐๒ ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย ง ๒ 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงหวยแมสอด  ฝงเหนือ 

และฝงตะวันออก  และเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงหวยกาหลง  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี  ปาแมสอด 

 ๕.๕ ดานเหนือ จดถนนสาย  ง  ๑  ฟากใต  โรงเรียนบานแมปะเหนอื  และเสนขนาน 

ระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงหวยลึก ฝงเหนือ 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงหวยลึก  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย ค ๑ 



 

๑๖ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๑๐๕ 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๖.๓  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออน  และบริเวณหมายเลข  ๑๐.๓   
และหมายเลข  ๑๐.๖  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 

 ๕.๖ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๕  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏกําแพงเพชร  ศูนยอุดมศึกษาแมสอด  แนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาแมสอด  และเสนขนานระยะ   
๕๐  เมตร  กับริมฝงหวยแลง  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร  กับริมฝงหวยแลง  ฝงเหนือ   
และเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงหวยเล้ียว  ฝงตะวันออกและฝงตะวันตก 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย ง ๑ ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๖.๑๐  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน 
 ๕.๗ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงหวยลึก  ฝงใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย ง ๑ ฟากตะวันตก  และทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๕  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดคลองชลประทาน  คลอง  ๑  ขวา  ฝงตะวันออก  และเสนขนาน 

ระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๕ 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย ค ๑ 
 ๕.๘ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๕  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย ง ๑ ฟากตะวันตก 
  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๐  ฟากตะวันออก   

และการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  สถานีไฟฟาแรงสูงแมสอด  และการไฟฟาสวนภูมิภาค   
สถานีไฟฟาแมสอด 

 ๕.๙ ดานเหนือ จดแนวเขตปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี  ปาแมสอด 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงหวยแมสอด  ฝงตะวันตก   

และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย ง ๒ และเสนตั้งฉากกับถนนสาย ง ๒   
ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย ข ๓ บรรจบกับถนนสาย ง ๒ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาย ง ๒   
เปนระยะ  ๕๗๐  เมตร 

  ดานใต จดถนนสาย  ง  ๒  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๔  ฟากตะวันออก  เสนตั้งฉากกับถนนสาย ก ๔   

ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย ก ๗ บรรจบกับถนนสาย  ก  ๔  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนสาย ก ๔   
เปนระยะ  ๕๐๐  เมตร  และเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๔   

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๔  ที่กําหนดไวเปนสีเม็ดมะปราง 



 

๑๗ 

 ๕.๑๐ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ข ๒  
และคลองสงน้ําสายใหญฝงขวา  ฝงตะวันออก 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๐  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงหวยแมสอด  ฝงเหนือ 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนรวมแรง 
 ๕.๑๑ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๔  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย ก ๗  

เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  เสนตรงท่ีตอจากเสนขนานระยะ   
๒๐๐  เมตร  กับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันตก  จนบรรจบกับเสนตรงท่ีตอจากเสนขนาน 
ระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศเหนือ  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร   
กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําเมย  ฝงตะวันออก   
ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตกและฟากตะวันออก  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง 
ถนนสาย  ก  ๗  เสนตั้งฉากกับถนนสาย  ก  ๗  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  บรรจบกับ 
ถนนสาย  ก  ๗  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนสาย  ก  ๗  เปนระยะ  ๕๐๐  เมตร  โบราณสถานคอกชางเผือก 
และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๑๐๕  

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงหวยแมตาว  ฝงตะวันออก   
และเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําเมย  ฝงตะวันออกและฝงเหนือ 

 ๕.๑๒ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงหวยแมสอด  ฝงใต   
และเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงหวยแลง  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ   
๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๐ 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร  กับริมฝงหวยแมสอด  ฝงเหนือ 
  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๐  ฟากตะวันออก 
 ๕.๑๓ ดานเหนือ จดถนนสาย ง ๒ ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๗๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๓ 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๕ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาย ค ๒ ฟากตะวันออก 
 ๕.๑๔ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงหวยแมสอด  ฝงใต 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๐  ฟากตะวันตก 



 

๑๘ 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงหวยแมสอด  ฝงเหนือ 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงหวยแมสอด  ฝงตะวันออก 
 ๕.๑๕ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต  เสนตั้งฉากกับถนนสาย  ก  ๓   

ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย ก ๓ บรรจบกับถนน อบจ. ตาก ตก. ๐๗๐๒๑ (แมกุ – แมตาว) ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสาย ก ๓ เปนระยะ ๙๐๐ เมตร เสนขนานระยะ ๔๐๐ เมตร   
กับศูนยกลางถนนสาย ก ๓ เสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ก ๕ เสนตั้งฉากกับ 
ถนนสาย ค ๑ ที่ จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย ค ๑ บรรจบกับถนนสาย ก ๕ ไปทางทิศใตตามแนว 
ถนนสาย ค ๑ เปนระยะ  ๓๐๐  เมตร  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย ค ๑   
หวยสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฝงใต  เสนขนานระยะ  ๒๔๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ   
และเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงหวยแมสอด  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๐  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงหวยโปง ฝงเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนน  อบจ. ตาก ตก. ๐๗๐๒๑  (แมกุ – แมตาว)  ฟากตะวันออก 
 ๕.๑๖ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงหวยแมสอด  ฝงใต 
  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ   

๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๐  และโรงเรียนบานหัวฝาย 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงหวยแหง ฝงเหนือ 
  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๐  ฟากตะวันออก 
 ๕.๑๗ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย ก ๗   

เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย ก ๔ เสนตั้งฉากกับถนนสาย ก ๔ ที่จุดซึ่งอยูหางจาก 
ถนนสาย ก ๗ บรรจบกับถนนสาย ก ๔ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสาย ก ๔ เปนระยะ   
๕๐๐ เมตร 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๔  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนสาย  ก  ๗  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดเสนตั้งฉากกับถนนสาย  ก  ๗  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  บรรจบกับถนนสาย ก ๗ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนสาย  ก  ๗  เปนระยะ  ๕๐๐  เมตร   
และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย ก ๗   

 ๕.๑๘ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๕ ฟากใต  เขตทหาร   
ทาอากาศยานแมสอด  กรมการบินพลเรือน  กระทรวงคมนาคม  ขอใชพ้ืนท่ี  เสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร   
กับศูนยกลางถนนสาย ข ๒ และเสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๖   

  ดานตะวันออก จดคลอง ๑ ขวา ๓ ซาย ๑ ขวา  ฝงตะวันตก  ถนนสาธารณะ 
ไมปรากฏชื่อ  ฟากใต  และถนน  อบจ. ตาก ตก. ๐๗๐๒๑  (แมกุ – แมตาว)  ฟากตะวันตก   



 

๑๙ 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร  กับริมฝงหวยโปง  ฝงเหนือ   

และเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงหวยแมตาว  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๕  ที่จุดซึ่งอยู 

หางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๕ บรรจบกับถนนสาย ข ๒ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต   

ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๕  เปนระยะ  ๑,๑๔๐  เมตร  และโรงเรียนบานแมตาว 

 ๕.๑๙ ดานเหนือ จดถนนสาย  ง  ๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๒  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดสุสานแมตาว  และเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๕ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 

 ๕.๒๐ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงหวยโปง  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๐  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร  กับริมฝงหวยแหง ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงหวยแหง ฝ งเหนือ   

และเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงหวยโปง  ฝงใต 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๑๕  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก และบริเวณ 

หมายเลข  ๑๐.๒๔  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 

 ๕.๒๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร  กับริมฝงหวยแมตาว ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร  กับริมฝงแมน้ําเมย ฝงตะวันออก   

ถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ  ฟากเหนือ  และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๕  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําเมย  ฝงตะวันออก 

 ๕.๒๒ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงหวยโปง  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับจุดบรรจบของหวยแหง 

และหวยโปง  ฝงใต  และเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงหวยแหง  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนตั้งฉากกับถนน  อบจ.   

ตาก  ตก.  ๐๗๐๒๑  (แมกุ – แมตาว)  ที่จุดซึ่งอยูหางจากหวยโปงตัดกับถนน อบจ. ตาก ตก. ๐๗๐๒๑   

(แมกุ – แมตาว)  ไปทางทิศใตตามแนวถนน อบจ. ตาก ตก. ๐๗๐๒๑  (แมกุ – แมตาว)  เปนระยะ   

๑,๐๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉยีงเหนอืจนบรรจบกับหวยแหงฝงตะวันตก  และไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต 

จนบรรจบกับหวยแมตาว  ฝงตะวันออก 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงหวยแมตาว  ฝงตะวันออก 



 

๒๐ 

 ๕.๒๓ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๑๐๕  เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๕  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๑๐๕  บรรจบกับถนนสาย ข ๒ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ตามแนวทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๑๐๕  เปนระยะ ๑,๑๔๐ เมตร และเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงหวยแมตาว   
ฝงตะวันตก 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงหวยแมตาว  ฝงตะวันตก 
  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนตั้งฉากกับถนน  อบจ.   

ตาก  ตก.  ๐๗๐๒๑  (แมกุ – แมตาว)  ที่จุดซึ่งอยูหางจากหวยโปงตัดกับถนน อบจ. ตาก ตก. ๐๗๐๒๑   
(แมกุ – แมตาว)  ไปทางทิศใตตามแนวถนน  อบจ.  ตาก  ตก.  ๐๗๐๒๑  (แมกุ – แมตาว)  เปนระยะ   
๑,๐๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตจนบรรจบกับเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงหวยมวง   
ฝงตะวันออก 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงหวยมวง  ฝงตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๖.๑๙  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน  บริเวณหมายเลข  ๘.๑๗   

ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  และบริเวณหมายเลข  ๑๐.๒๗  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 
 ๕.๒๔ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๕  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย ก ๘ ฟากตะวันตก   
  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๕ 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําเมย  ฝงตะวันออก 
 ๕.๒๕ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับแนวเขตผังเมืองรวมดานใต   

ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๕  เสนขนานระยะ   
๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก ๘  เสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๑๐๕ 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๒  ฟากตะวันตก  และเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร   
กับริมฝงหวยมวง  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร   
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๕ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๘  ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๖.๑๘  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน 
๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๑๙  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน  ใหเปน 

ที่ดินประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  มีรายการดังตอไปนี้ 
 ๖.๑ หนองน้ําสาธารณะ 
 ๖.๒ หนองน้ําสาธารณะ 



 

๒๑ 

 ๖.๓ ที่ดินริมฝงหวยลึก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงหวยลึก 

 ๖.๔ ที่สาธารณประโยชนตามหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงเลขที่  ๓๓๒๖๔ 

 ๖.๕ ที่ดินริมฝงหวยกาหลงและหวยแมสอด  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝง 

หวยกาหลงและหวยแมสอด  จนจดแนวเขตปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี  ปาแมสอด 

 ๖.๖ ที่ดินโครงการสรางสวนสาธารณะ 

 ๖.๗ ที่ดินโครงการสรางสวนสาธารณะ 

 ๖.๘ ที่ดินโครงการสรางสวนสาธารณะ 

 ๖.๙ ที่ดินของเทศบาลตามหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงเลขท่ี  ๔๑๕๕/๒๕๑๕  และที่ดิน 

โครงการสรางสวนสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวดัตามหนงัสือรับรองการทําประโยชนเลขที่  ๑๓๒๘ 

 ๖.๑๐ ที่ดินริมฝงหวยเล้ียวและหวยแลง  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร  กับริมฝงหวยเล้ียว 

และหวยแลง   

 ๖.๑๑ ที่ดินโครงการสรางสวนสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดตามหนังสือรับรอง 

การทําประโยชนเลขที่  ๑๓๒๘ 

 ๖.๑๒ ที่ดินของเทศบาลเมืองแมสอดตามโฉนดเลขที่  ๓๓๓๕ 

 ๖.๑๓ ที่ดินริมฝงแมน้ําเมย  ฝงตะวันออก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําเมย   

ฝงตะวันออก   

 ๖.๑๔ ที่ดินริมฝงหวยแมสอด  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงหวยแมสอด 

 ๖.๑๕ สวนสาธารณะตามโฉนดที่ดินเลขที่  ๓๒๐๐๓ 

 ๖.๑๖ ที่ดินริมฝงหวยแมตาว  หวยโปง  และหวยแหง  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร   

กับริมฝงหวยแมตาว  หวยโปง  และหวยแหง 

 ๖.๑๗ หนองตนผ้ึง 

 ๖.๑๘ ที่ดินริมฝงหวยมวง  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงหวยมวง 

 ๖.๑๙ สนามเด็กเลนของโรงเรียนวัดเชตพน 

๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๓  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว   

ใหเปนท่ีดินประเภทอนุรักษปาไม  มีรายการดังตอไปนี้   

 ๗.๑ ปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี  ปาแมสอด 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  บริเวณหมายเลข  ๑๐.๑   

ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน  และบริเวณหมายเลข  ๑๑.๑  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๗.๒ ปาสงวนแหงชาติ  ปาแมละเมา 

 ๗.๓ ปาสงวนแหงชาติ  ปาแมสอด 



 

๒๒ 

๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๑๗  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  ใหเปน 

ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๘.๑ โรงเรียนบานหวยกะโหลก 

 ๘.๒ โรงเรียนแมปะวิทยาคม 

 ๘.๓ โรงเรียนบานแมปะใต 

 ๘.๔ โรงเรียนบานแมปะเหนือ 

 ๘.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ศูนยอุดมศึกษาแมสอด 

 ๘.๖ โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี  และโรงเรียนแมสอด 

 ๘.๗ โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส 

 ๘.๘ โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ 

 ๘.๙ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแกว 

 ๘.๑๐ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 

 ๘.๑๑ โรงเรียนบานวังตะเคียน 

 ๘.๑๒ โรงเรียนบานหัวฝาย 

 ๘.๑๓ โรงเรียนบานทาอาจ 

 ๘.๑๔ โรงเรียนบานแมตาว 

 ๘.๑๕ โรงเรียนคางภิบาล 

 ๘.๑๖ โรงเรียนบานหวยมวง 

 ๘.๑๗ โรงเรียนบานแมตาวใต 

๙. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙  ท่ีกําหนดไวเปนสีน้ําตาลออน  ใหเปนท่ีดินประเภทอนุรักษ 

เพ่ือสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย  ไดแก  โบราณสถานคอกชางเผือก 

๑๐. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑  ถึงหมายเลข  ๑๐.๒๘  ท่ีกําหนดไวเปนสีเทาออน  ใหเปน 

ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๑๐.๑ วัดหวยแกว 

 ๑๐.๒ วัดเวฬุวัน 

 ๑๐.๓ สุสานบานแมปะเหนือ 

 ๑๐.๔ วัดใหมคํามา 

 ๑๐.๕ เจดียหนอกวิ้น 

 ๑๐.๖ วัดแมปะเหนือ 

 ๑๐.๗ วัดภาวนานิยมาราม  (วัดปาเกา) 

 ๑๐.๘ สุสานหลวงแมสอด 

 ๑๐.๙ สุสานบานเหนือ 



 

๒๓ 

 ๑๐.๑๐ วัดสุนทรีกาวาส 

 ๑๐.๑๑ วัดบุญญาวาส 

 ๑๐.๑๒ วัดมณีไพรสณฑ 

 ๑๐.๑๓ วัดดอนแกว 

 ๑๐.๑๔ วัดชุมพลคีรี 

 ๑๐.๑๕ วัดอรัญญเขต 

 ๑๐.๑๖ วัดดอนไชย 

 ๑๐.๑๗ วัดวังตะเคียน 

 ๑๐.๑๘ วัดแมซอดนาดาน 

 ๑๐.๑๙ สุสานทาอาจ 

 ๑๐.๒๐ วัดทาอาจ 

 ๑๐.๒๑ สุสานแมตาว 

 ๑๐.๒๒ วัดไทยวัฒนาราม 

 ๑๐.๒๓ สํานักสงฆใหมแมตาว 

 ๑๐.๒๔ วัดดอนมูล 

 ๑๐.๒๕ สุสานบานริมเมย 

 ๑๐.๒๖ วัดทาสายโทรเลข 

 ๑๐.๒๗ วัดเชตพน 

 ๑๐.๒๘ วัดอมราวดี 

๑๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑๑.๒๔  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน  ใหเปน 

ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๑๑.๑ สถานีอนามัยบานหวยกะโหลก 

 ๑๑.๒ ที่สาธารณประโยชน 

 ๑๑.๓ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลแมปะ 

 ๑๑.๔ ที่สาธารณประโยชนตามหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงเลขท่ี  ๓๓๒๖๔  บริเวณ 

ศูนยราชการใหม 

 ๑๑.๕ แขวงการทางตากที่  ๒ 

 ๑๑.๖ ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองแมสอด 

 ๑๑.๗ สํานักงานเทศบาลเมืองแมสอด 

 ๑๑.๘ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมสอด 

 ๑๑.๙ สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ตาก  สาขาแมสอด  และสํานักงานบังคับคดีจังหวัดตาก 



 

๒๔ 

 ๑๑.๑๐ สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยแมสอด  จังหวัดตาก 
 ๑๑.๑๑ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  สถานีไฟฟาแรงสูงแมสอด  และการไฟฟา 

สวนภูมิภาค  สถานีไฟฟาแมสอด 
 ๑๑.๑๒ โรงจักรการไฟฟาสวนภูมิภาคแมสอด  และโรงฆาสัตวเทศบาลเมืองแมสอด 
 ๑๑.๑๓ การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอแมสอด 
 ๑๑.๑๔ สถานีรับสงวิทยุตํารวจภูธรแมสอด  และสถานีตํารวจภูธรแมสอด 
 ๑๑.๑๕ บานพักอาจารยโรงเรียนสรรพวิทยาคม  และบานพักขาราชการสํานักงาน 

สรรพากรพ้ืนที่ตาก  สาขาแมสอด   
 ๑๑.๑๖ บานพักพนักงานเทศบาลเมืองแมสอด 
 ๑๑.๑๗ ที่วาการอําเภอแมสอด  ศาลจังหวัดแมสอด  เรือนจําอําเภอแมสอด  สํานักงานอัยการ 

จังหวัดแมสอด  สํานักงานเกษตรอําเภอแมสอด  หนวยพัฒนาที่ดินแมสอด  สถานีพัฒนาที่ดินตาก   
หองสมุดประชาชนอําเภอแมสอด  สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีตาก  สาขาแมสอด  สํานักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาตาก เขต ๒ สํานักงานคุมประพฤติประจําศาลจังหวัดแมสอด  สํานักงานท่ีดินจังหวัดตาก   
สาขาแมสอด  ศูนยปฏิบัติการรวมปองกันปราบปรามลักลอบตัดไมทําลายปา  ในเขตปาสงวนแหงชาติ   
ทองที่จังหวัดตาก  สํานักงานบริการโทรศัพทแมสอด  โรงพยาบาลแมสอด  และบานพักขาราชการศาล 
จังหวัดแมสอด 

 ๑๑.๑๘ บานพักขาราชการสํานักงานสรรพากรพ้ืนที่ตาก  สาขาแมสอด 
 ๑๑.๑๙ สํานักงานบริการโทรคมนาคมแมสอด 
 ๑๑.๒๐ สถานีอนามัยบานวังตะเคียน 
 ๑๑.๒๑ กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่  ๓๔๖  และสํานักงานการประปาแมสอด   

การประปาสวนภูมิภาค 
 ๑๑.๒๒ สํานักงานสหกรณอําเภอแมสอด 
 ๑๑.๒๓ ดานศุลกากรแมสอด 
 ๑๑.๒๔ ที่ทําการตรวจคนเขาเมืองตาก 
 





รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมเมืองแมสอด  จังหวดัตาก 

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง  แบงเปน  ๔  ขนาด  คือ 

๑. ถนนแบบ  ก ๑  ขนาดเขตทาง  ๑๔.๐๐  เมตร  จํานวน  ๘  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ก ๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนไมปรากฏชื่อ  ถนนสวรรควิถี   

ซอยศรีเวียง  และซอยสุขศรีราษฎรอุทิศ  และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนสาย  ง  ๒   

ท่ีบริเวณหางจากทางหลวงชนบท  ตก.  ๓๐๐๒  บรรจบกับถนนสาย  ง  ๒  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต 

ตามแนวถนนสาย  ง  ๒  ระยะประมาณ  ๓,๒๓๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ   

๖๕๐  เมตร  บรรจบกับถนนเดิม  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๕  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตและทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับ 

ถนนชิดลม  (ถนนสาย  ก  ๖) 

 ถนนสาย  ก ๒  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ ถนนชิดวนา เริ่มตนจาก 

ถนนสวรรควิถี  (ถนนสาย  ก ๑)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม   

จนบรรจบกับถนนอินทรคีรี  (ถนนสาย  ข  ๒) 

 ถนนสาย  ก ๓  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนไมปรากฏชื่อ  ซอยศรีพานิช   

และถนนศรีพานิช  เริ่มตนจากถนนชิดวนา  (ถนนสาย  ก  ๒)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตและทิศตะวันออกเฉียงใต 

ตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนสาย  ง  ๓  ที่บริเวณหางจากถนน  อบจ. ตาก ตก. ๐๗๐๒๑   

(แมกุ – แมตาว)  บรรจบกับถนนศรีพานิช  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนศรีพานิช  ระยะประมาณ   

๑,๑๓๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก ๔  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนน  อบจ. ตาก ตก. ๐๗๐๒๕   

เริ่มตนจากแนวเขตปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี  ปาแมสอด  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตและ 

ทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิมจนสุดถนน  ที่บริเวณถนน  อบจ. ตาก ตก. ๐๗๐๒๖  (ถนนสาย  ก  ๗)   

บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ 

 ถนนสาย  ก ๕  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนราชการราษฎรดําริ  ๒   

และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนศรีพานิช  (ถนนสาย  ก ๓)  ไปทางทิศตะวันออก   

ตามแนวถนนเดิมจนสุดถนน  ไปทางทิศตะวันออก  ระยะประมาณ  ๑,๐๓๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ค  ๑   

ที่บริเวณหางจากถนนอินทรคีรี  (ถนนสาย  ข  ๒)  ตัดกับถนนสาย  ค ๑  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตและทิศใต   

ตามแนวถนนสาย ค ๑ ระยะประมาณ  ๗๐๐  เมตร 



 

๒ 

 ถนนสาย  ก  ๖  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนบานทุง  ถนนราษฎรอุทิศ   

ถนนชิดลม  และถนนอิสลามบํารุง  เริ่มตนจากถนนอินทรคีรี  (ถนนสาย  ข  ๒)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

และทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนศรีพานิช  (ถนนสาย  ก  ๓) 

 ถนนสาย  ก  ๗  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนน อบจ. ตาก ตก. ๐๗๐๒๖   

เริ่มตนจากถนน  อบจ. ตาก ตก. ๐๗๐๒๕  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตและทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ   

ตามแนวถนนเดิมจนบรรจบกับถนน  อบจ. ตาก ตก. ๐๗๐๒๕ (ถนนสาย  ก  ๔) 

 ถนนสาย  ก  ๘  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนไมปรากฏชื่อ  ถนน อบจ. ตาก   

ตก. ๐๗๐๒๒ และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๕   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตและทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิมจนสุดถนน  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต 

ระยะประมาณ  ๒๐๐  เมตร  บรรจบกับถนนเดิม  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิมจนสุดถนน   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๒๑๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนเดิม  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต   

ทิศใต  และทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเดิมจนบรรจบกับแนวเขตผังเมืองรวมดานใต 

๒. ถนนแบบ  ข  ขนาดเขตทาง  ๑๖.๐๐  เมตร  จํานวน  ๓  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ข ๑ เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อ  กําหนดใหขยายเขตทาง  และถนนโครงการ 

กําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๕  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ   

จนสุดถนนไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับถนนสาย  ง ๒ ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ง ๒   

บรรจบกับทางหลวงชนบท  ตก.  ๓๐๐๒  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาย  ง ๒ ระยะประมาณ   

๗๘๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๒  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนอินทรคีรี  เริ่มตนจาก 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๕  ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิมจนบรรจบกับทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๕ 

 ถนนสาย  ข  ๓  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนสาย ง ๒   

ที่บริเวณหางจากถนนสาย ง ๒  บรรจบกับทางหลวงชนบท  ตก.  ๓๐๐๒  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต 

ตามแนวถนนสาย ง ๒ ระยะประมาณ  ๔,๘๗๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ   

๙๑๐  เมตร  จนบรรจบกบัทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๕  ท่ีบริเวณหางจากถนนสวรรควิถี  (ถนนสาย  ก  ๑)   

บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๕  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๕  ระยะประมาณ  ๑,๗๙๐  เมตร 

๓. ถนนแบบ  ค  ขนาดเขตทาง  ๒๐.๐๐  เมตร  จํานวน  ๒  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ค ๑ เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อ  กําหนดใหขยายเขตทาง  และถนนโครงการ 

กําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนสาย  ง  ๒  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ง  ๒  บรรจบกับทางหลวงชนบท   



 

๓ 

ตก.  ๓๐๐๒  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาย ง ๒  ระยะประมาณ  ๒,๔๐๐  เมตร  ไปทาง 

ทิศตะวันออก  ระยะประมาณ  ๓๖๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนเดมิ  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนเดิม 

จนบรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๕๔๐  เมตร  จนบรรจบกับ 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๕ ที่บริเวณหางจากแยกทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๕  บรรจบกับ 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๕  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๕   

ระยะประมาณ  ๑,๑๙๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๑,๗๒๐  เมตร  บรรจบกับ 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๕  ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๐  บรรจบกับ 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๕  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๕   

ระยะประมาณ  ๑,๕๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๖๐๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนเดิม 

ที่บริเวณถนนเดิมบรรจบกับถนนอินทรคีรี  (ถนนสาย ข ๒)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม 

จนสุดถนน  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๔๐๐  เมตร  ผานถนนสาย ก ๕  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๘๒๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาย  ง  ๓  ท่ีบริเวณหางจากถนนศรีพานิช   

(ถนนสาย ก ๓)  บรรจบกับถนนสาย ง ๓ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ง ๓   

ระยะประมาณ  ๕๒๐  เมตร 

 ถนนสาย  ค  ๒  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนสาย  ง  ๒  ที่บริเวณ 

หางจากถนน  อบจ. ตาก ตก. ๐๗๐๒๖ (ถนนสาย  ก  ๗)  บรรจบกับถนน อบจ. ตาก ตก. ๐๗๐๒๕   

(ถนนสาย  ก  ๔)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตและทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ง ๒   

ระยะประมาณ  ๑,๒๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตและทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ   

๑,๐๗๐  เมตร  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๕  ท่ีบริเวณหางจากถนนอินทรคีรี  (ถนนสาย ข ๒)   

บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๕  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๕  ระยะประมาณ  ๑,๖๓๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๑,๘๔๐  เมตร   

จนบรรจบกับถนนสาย ง ๓ ที่บริเวณหางจากถนน  อบจ. ตาก ตก. ๐๗๐๒๒ (ถนนสาย ก ๘)  ตัดกับ 

ถนนสาย  ง  ๓  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย  ง ๓  ระยะประมาณ  ๒,๓๒๐  เมตร 

๔. ถนนแบบ  ง  ขนาดเขตทาง  ๔๐.๐๐  เมตร  จํานวน  ๓  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ง  ๑  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากบริเวณที่ทางหลวงชนบท   

ตก. ๓๐๐๒  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๕  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ   

๓,๑๘๐  เมตร  บรรจบทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๕  ที่บริเวณหางจากถนนอินทรคีรี  (ถนนสาย  ข  ๒)   

บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๕  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ตามแนวทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๕  ระยะประมาณ  ๑,๒๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๓๐๐  เมตร   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๑,๙๕๐  เมตร  จนบรรจบทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๐   



 

๔ 

ที่บริเวณหางจากถนนอินทรคีรี  (ถนนสาย ข ๒)  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๐  ไปทาง 

ทิศตะวันตกเฉียงใตและทิศตะวันออกเฉียงใต  ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๐  ระยะประมาณ   

๑,๑๙๐  เมตร 

 ถนนสาย  ง  ๒  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากบริเวณท่ีถนน อบจ. ตาก   

ตก. ๐๗๐๒๖  (ถนนสาย  ก ๗)  บรรจบกับถนน  อบจ. ตาก ตก. ๐๗๐๒๕ (ถนนสาย ก ๔) ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงใตและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๑,๒๐๐  เมตร  ผานถนนสาย  ค  ๒  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๒,๒๗๐  เมตร  ผานถนนสาย  ข  ๓  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ   

ระยะประมาณ  ๑,๖๔๐  เมตร  ผานถนนสาย ก ๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ   

๘๓๐  เมตร  ผานถนนสาย ค ๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๑,๖๒๐  เมตร   

ผานถนนสาย ข ๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๗๘๐  เมตร  บรรจบกับทางหลวงชนบท   

ตก.  ๓๐๐๒  ที่บริเวณหางจากทางหลวงชนบท  ตก.  ๓๐๐๒  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๕   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงใต  ตามแนวทางหลวงชนบท ตก. ๓๐๐๒   

ระยะประมาณ  ๒,๑๑๐  เมตร 

 ถนนสาย  ง  ๓  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากแมน้ําเมยฝงตะวันออก   

ท่ีบริเวณหางจากแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวชายฝงแมน้ําเมย   

ระยะประมาณ  ๑๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๖๔๐  เมตร  ตัดกับ 

ถนน อบจ. ตาก ตก. ๐๗๐๒๒  (ถนนสาย ก ๘)  ที่บริเวณหางจากถนน  อบจ. ตาก ตก. ๐๗๐๒๒   

(ถนนสาย  ก  ๘)  บรรจบกับแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนน  อบจ.  ตาก  ตก.  ๐๗๐๒๒   

(ถนนสาย  ก  ๘)  ระยะประมาณ  ๑๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๒,๓๒๐  เมตร   

ผานถนนสาย ค ๒ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๔ ,๑๑๐  เมตร  บรรจบกับ 

ถนน อบจ. ตาก ตก. ๐๗๐๒๑ (แมกุ – แมตาว)  ที่บริเวณหางจากถนน  อบจ. ตาก ตก. ๐๗๐๒๑   

(แมกุ – แมตาว)  บรรจบกับถนนศรีพานิช  (ถนนสาย ก ๓) ไปทางทิศใตและทิศตะวันออกเฉียงใต 

ตามแนวถนน อบจ. ตาก ตก. ๐๗๐๒๑ (แมกุ – แมตาว) ระยะประมาณ ๘๖๐ เมตร  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๘๑๐  เมตร  บรรจบกับถนนศรีพานิช  (ถนนสาย ก ๓)   

ที่บริเวณหางจากถนน  อบจ.  ตาก  ตก.  ๐๗๐๒๑  (แมกุ – แมตาว)  บรรจบกับถนนศรีพานิช  (ถนนสาย ก ๓)   

ไปทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนศรีพานิช  (ถนนสาย ก ๓)  ระยะประมาณ  ๑,๑๓๐  เมตร  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๕๒๐  เมตร  ผานถนนสาย  ค  ๑  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

และทิศตะวันออก  ระยะประมาณ  ๑,๖๗๐  เมตร  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๐   

ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๐  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๕   

ไปทางทิศใตและทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๐  ระยะประมาณ   

๒,๒๙๐  เมตร 
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พ.ศ.  ๒๕๓๕  บัญญัติว่า  การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระทําโดยกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงน้ี 
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