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กฎกระทรวง 
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ 

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  ในท้องที่ตําบลหนองหาร  ตําบลป่าไผ่  ตําบลหนองจ๊อม

ตําบลสันทรายหลวง  ตําบลสันนาเม็ง  ตําบลสันทรายน้อย  ตําบลสันพระเนตร  อําเภอสันทราย  ตําบลเหมืองแก้ว  
ตําบลริมใต้  ตําบลแม่สา  ตําบลดอนแก้ว  อําเภอแม่ริม  ตําบลสันผีเส้ือ  ตําบลช้างเผือก  ตําบลป่าตัน  
ตําบลฟ้าฮ่าม  ตําบลสุเทพ  ตําบลหนองป่าครั่ง  ตําบลศรีภูมิ  ตําบลช้างม่อย  ตําบลวัดเกต  ตําบลพระสิงห์  
ตําบลช้างคลาน  ตําบลท่าศาลา  ตําบลหายยา  ตําบลหนองหอย  ตําบลป่าแดด  ตําบลแม่เหียะ   
อําเภอเมืองเชียงใหม่  ตําบลสันปูเลย  อําเภอดอยสะเก็ด  ตําบลสันกลาง  ตําบลต้นเปา  อําเภอสันกําแพง  
ตําบลไชยสถาน  ตําบลหนองผ้ึง  ตําบลท่าวังตาล  ตําบลป่าบง  ตําบลยางเนิ้ง  ตําบลชมภู  ตําบลดอนแก้ว  
ตําบลหนองแฝก  ตําบลสารภี  ตําบลขัวมุง  ตําบลท่ากว้าง  อําเภอสารภี  และตําบลหนองควาย   
ตําบลสันผักหวาน  ตําบลน้ําแพร่  ตําบลบ้านแหวน  ตําบลหางดง  ตําบลสบแม่ข่า  ตําบลหนองแก๋ว  
ตําบลขุนคง  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่  ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๓ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เก่ียวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ 
ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อม 
ในบริเวณแนวเขตตามข้อ  ๒  ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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ข้อ ๔ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้
ประโยชน์ที่ดิน  โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับและ
สอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยมีสาระสําคัญ
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการค้าและบริการของภาคเหนือ  โดยเชื่อมโยงกับ
ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

(๒) ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของภาคเหนือ 
(๓) ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมที่ มีคุณค่าทางศิลปกรรม  

สถาปัตยกรรม  ประวัติศาสตร์  และโบราณคดี  ให้เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ 
(๔) ส่งเสริมงานหัตถอุตสาหกรรม  และอุตสาหกรรมการเกษตรที่ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น   

ซ่ึงไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อชุมชนหรือส่ิงแวดล้อม 
(๕) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอ

และได้มาตรฐาน 
(๖) พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการคมนาคมและการขนส่งของภาคเหนือ 
(๗) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม  ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้

ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท  แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง  และรายการประกอบ
แผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้   

ข้อ ๖ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนก
ประเภทท้ายกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีเหลือง  มีเส้นทแยงสีขาว  
ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อการอยู่อาศัย 

(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๔๖  ที่กําหนดไว้เป็นสีเหลือง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 

(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๓๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีส้ม  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง 

(๔) ที่ดนิในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๔๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีแดง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก 

(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๖  ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วงอ่อน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ 

(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๑๗  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
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(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๑๖  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๑๖๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก   
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา 

(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําตาลอ่อน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 

(๑๐) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑  ถึงหมายเลข  ๑๐.๓๐๐  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน   
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันศาสนา 

(๑๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑๑.๑๓๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน   
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ข้อ ๗ ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อการอยู่อาศัย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  สถาบันราชการ  
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้
ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 
(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๔) การเล้ียงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้าที่อาจก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
(๕) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ   
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรม 
(๙) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 

(๑๐) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
(๑๑) คลังสินค้า 
(๑๒) คลังวัตถุระเบิดหรือวัตถุเคมี 
(๑๓) ศูนย์ประชุมหรืออาคารแสดงสินค้า 
(๑๔) โรงฆ่าสัตว์ 
(๑๕) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
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(๑๖) สวนสนุกหรือสวนสัตว์ 
(๑๗) ซ้ือขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า 
(๑๘) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ  ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพื้นที่

ทั้งหมดรวมกันไม่เกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร  และมีความสูงไม่เกิน  ๙  เมตร  แต่ไม่หมายความรวมถึง
โครงสร้างสําหรับใช้ในการส่งกระแสไฟฟ้า  รับส่งสัญญาณวิทยุ  สัญญาณโทรทัศน์  หรือสัญญาณส่ือสารทุกชนิด  
การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า  สําหรับอาคารทรงจ่ัวหรือป้ันหยา 
ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการใด  ๆ ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังแม่น้ําปิง  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน 

ริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ําปิง  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่
เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๘ ที่ดินประเภททีอ่ยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดนิเพือ่การอยู่อาศัยประเภทบ้านเดีย่ว
หรือบ้านแฝด  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวก 

ที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้   
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่
เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  และสถานที่เก็บก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๔) การเล้ียงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้าที่อาจก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม  ซ่ึงเป็นอาคารขนาดใหญ่   
(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๘) ศูนย์ประชุมหรืออาคารแสดงสินค้า 
(๙) สวนสนุกหรือสวนสัตว์ 

(๑๐) ซ้ือขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า 
(๑๑) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ   



หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๔๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤษภาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ  ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูง 
ไม่เกิน  ๑๒  เมตร  แต่ไม่หมายความรวมถึงโครงสร้างสําหรับใช้ในการส่งกระแสไฟฟ้า  รับส่งสัญญาณวิทยุ  
สัญญาณโทรทัศน์  หรือสัญญาณส่ือสารทุกชนิด  การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดิน 
ที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า  สําหรับอาคารทรงจ่ัวหรือป้ันหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนัง
ของชั้นสูงสุด   

ข้อ ๙ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  
การท่องเที่ยว  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ  เว้นแต่ที่ดิน 
ในบริเวณหมายเลข  ๓.๑๙  และหมายเลข  ๓.๒๐  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืนได้ไม่เกินร้อยละสิบ
ของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้ยกเว้นในบริเวณหมายเลข  ๓.๑๙  และหมายเลข  ๓.๒๐  ห้ามใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวก 
ที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้   

(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใชใ้นการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่
เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

(๔) การเล้ียงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้าที่อาจก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) ซ้ือขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า 
(๗) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ  ในบริเวณหมายเลข  ๓.๔  หมายเลข  ๓.๕  

หมายเลข  ๓.๖  หมายเลข  ๓.๗  หมายเลข  ๓.๙  หมายเลข  ๓.๑๐  หมายเลข  ๓.๑๕  หมายเลข  ๓.๑๖  
หมายเลข  ๓.๑๗  หมายเลข  ๓.๑๘  หมายเลข  ๓.๒๒  หมายเลข  ๓.๒๓  หมายเลข  ๓.๒๔  หมายเลข  ๓.๒๕  
หมายเลข  ๓.๒๖  หมายเลข  ๓.๒๗  หมายเลข  ๓.๓๑  หมายเลข  ๓.๓๒  และหมายเลข  ๓.๓๓  ให้ดําเนินการ
หรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน  ๒๓  เมตร 



หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๔๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤษภาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

(๒) การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ  ในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  หมายเลข  ๓.๒  
หมายเลข  ๓.๓  หมายเลข  ๓.๘  หมายเลข  ๓.๑๓  หมายเลข  ๓.๑๔  หมายเลข  ๓.๒๘  หมายเลข  ๓.๒๙  
หมายเลข  ๓.๓๐  หมายเลข  ๓.๓๔  และหมายเลข  ๓.๓๕  ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคาร 
ที่มีความสูงไม่เกิน  ๑๕  เมตร  และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  การประกอบพาณิชยกรรม  
หรือโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม  ซ่ึงเป็นอาคารขนาดใหญ่   

(๓) การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ  ในบริเวณหมายเลข  ๓.๑๑  หมายเลข  ๓.๑๒  
และหมายเลข  ๓.๒๑  ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน  ๑๒  เมตร 

การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อดําเนินการหรือประกอบกิจการในอาคารตามวรรคสาม  ไม่หมายความรวมถึง
โครงสร้างสําหรับใช้ในการส่งกระแสไฟฟ้า  รับส่งสัญญาณวิทยุ  สัญญาณโทรทัศน์  หรือสัญญาณส่ือสารทุกชนิด  
การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า  สําหรับอาคารทรงจ่ัวหรือป้ันหยา 
ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

ที่ดินประเภทนี้ในบริเวณหมายเลข  ๓.๑๙  และหมายเลข  ๓.๒๐  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่
เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

(๔) การเล้ียงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้าที่อาจก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายวา่ด้วยการสาธารณสุข 
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
(๗) ศูนย์ประชุมหรืออาคารแสดงสินค้า 
(๘) ซ้ือขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า 
(๙) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ในบริเวณหมายเลข  ๓.๑๙  และหมายเลข  ๓.๒๐  ให้เป็นไป

ดังต่อไปนี้ 
(๑) การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ  ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคาร 

ที่มีพื้นที่รวมกันทั้งหมดไม่เกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร  และมีความสูงไม่เกิน  ๑๒  เมตร  แต่ไม่หมายความรวมถึง
โครงสร้างสําหรับใช้ในการส่งกระแสไฟฟ้า  รับส่งสัญญาณวิทยุ  สัญญาณโทรทัศน์  หรือสัญญาณส่ือสารทุกชนิด  
การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า  สําหรับอาคารทรงจ่ัวหรือป้ันหยา 
ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 



หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๔๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤษภาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

(๒) การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ  ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละส่ีสิบของแปลงที่ดิน 
ที่ยื่นขออนุญาต 

ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อพาณิชยกรรม  การอยู่อาศัย  การท่องเที่ยว  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
เป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้
ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้ยกเว้นในบริเวณหมายเลข  ๔.๑๓  หมายเลข  ๔.๑๙  หมายเลข  ๔.๒๑  
หมายเลข  ๔.๒๔  และหมายเลข  ๔.๒๕  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ
จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้   

(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว   
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๔) การเล้ียงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้าที่อาจก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) ซ้ือขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า 
(๗) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ  ในบริเวณหมายเลข  ๔.๒  หมายเลข  ๔.๙  

หมายเลข  ๔.๑๗  และหมายเลข  ๔.๔๑  ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน  
๑๕  เมตร   

(๒) การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ  ในบริเวณหมายเลข  ๔.๑๑  หมายเลข  ๔.๑๔  
และหมายเลข  ๔.๒๖  ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน  ๑๒  เมตร 

การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อดําเนินการหรือประกอบกิจการในอาคารตามวรรคสาม  ไม่หมายความรวมถึง
โครงสร้างสําหรับใช้ในการส่งกระแสไฟฟ้า  รับส่งสัญญาณวิทยุ  สัญญาณโทรทัศน์  หรือสัญญาณส่ือสารทุกชนิด  
การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า  สําหรับอาคารทรงจ่ัวหรือป้ันหยา 
ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

ที่ดินประเภทนี้ในบริเวณหมายเลข  ๔.๑๓  หมายเลข  ๔.๑๙  หมายเลข  ๔.๒๑  หมายเลข  ๔.๒๔  
และหมายเลข  ๔.๒๕  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 



หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๔๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤษภาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   

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

(๔) การเล้ียงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้าที่อาจก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
(๗) โรงแรมที่มีพื้นที่เกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร 
(๘) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก  ที่มีพื้นที่เกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร 
(๙) ศูนย์ประชุมหรืออาคารแสดงสินค้า 

(๑๐) สวนสนุกหรือสวนสัตว์ 
(๑๑) ซ้ือขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า 
(๑๒) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ในบริเวณหมายเลข  ๔.๑๓  หมายเลข  ๔.๑๙  หมายเลข  ๔.๒๑  

หมายเลข  ๔.๒๔  และหมายเลข  ๔.๒๕  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ  ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคาร 

ที่มีพื้นที่รวมกันทั้งหมดไม่เกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร  และมีความสูงไม่เกิน  ๑๒  เมตร  แต่ไม่หมายความรวมถึง
โครงสร้างสําหรับใช้ในการส่งกระแสไฟฟ้า  รับส่งสัญญาณวิทยุ  สัญญาณโทรทัศน์  หรือสัญญาณส่ือสารทุกชนิด  
การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า  สําหรับอาคารทรงจ่ัวหรือป้ันหยา 
ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

(๒) การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ  ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละส่ีสิบของแปลงที่ดิน 
ที่ยื่นขออนุญาต 

ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ  ให้ใชป้ระโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการ
ในลักษณะโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้
ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  คลังสินค้า  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ 



หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๔๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤษภาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่
เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

(๔) การเล้ียงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้าที่อาจก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๗) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๙) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรม 

(๑๐) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๑๑) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก  ซ่ึงเป็น

อาคารขนาดใหญ่   
(๑๒) สถานสงเคราะห์หรือรับเล้ียงเด็ก 
(๑๓) สถานสงเคราะห์หรือรับเล้ียงคนชรา 
(๑๔) สถานสงเคราะห์หรือรับเล้ียงคนพิการ 
(๑๕) สถาบันการศึกษา 
ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือ

เก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับ
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้   
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่
เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม   



หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๔๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤษภาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

(๕) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๙) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว   

(๑๐) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ  ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่

อาคารขนาดใหญ่และมีความสูงไม่เกิน  ๑๒  เมตร  แต่ไม่หมายความรวมถึงโครงสร้างสําหรับใช้ใน 
การส่งกระแสไฟฟ้า  รับส่งสัญญาณวิทยุ  สัญญาณโทรทัศน์  หรือสัญญาณส่ือสารทุกชนิด  การวัดความสูง
ของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า  สําหรับอาคารทรงจ่ัวหรือป้ันหยาให้วัดจากระดับพื้นดิน
ที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม  เฉพาะที่ดิน 
ซ่ึงเป็นของรัฐ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ที่ดินประเภทนี้ซ่ึงเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม  การอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว  
การท่องเที่ยว  เกษตรกรรม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น  และ
ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) โรงงานบําบัดน้ําเสียรวม 
(๒) การเล้ียงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้าที่อาจก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
(๓) กําจัดมูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูล 
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ  ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูง 

ไม่เกิน  ๑๒  เมตร  แต่ไม่หมายความรวมถึงโครงสร้างสําหรับใช้ในการส่งกระแสไฟฟ้า  รับส่งสัญญาณวิทยุ  
สัญญาณโทรทัศน์  หรือสัญญาณส่ือสารทุกชนิด  การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดิน 
ที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า  สําหรับอาคารทรงจ่ัวหรือป้ันหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนัง
ของชั้นสูงสุด 

ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเก่ียวข้องกับ
การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น  และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อก่อสร้าง
อาคารที่มีความสูงเกินกว่าความสูงของอาคารที่กําหนดให้ดําเนินการได้ในที่ดินบริเวณข้างเคียง 

ข้อ ๑๕ ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  เฉพาะที่ดินซ่ึงเป็น
ของรัฐ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมท้องถิ่น   
การรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการหรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 
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ที่ดินประเภทนี้ซ่ึงเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อการส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและสถาปัตยกรรมท้องถิ่น  อุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการ
ในลักษณะโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้
ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  การท่องเที่ยว  พาณิชยกรรม  การอยู่อาศัย  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการเท่านั้น  และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ
จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และอยู่ห่างจากริมฝ่ังแม่น้ําไม่น้อยกว่า  
๕๐๐  เมตร 

(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   

(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๔) การเล้ียงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้าที่อาจก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม  ซ่ึงเป็นอาคารขนาดใหญ่ 
(๗) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๙) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 

(๑๐) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรม 
(๑๑) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๑๒) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
(๑๓) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด  อาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
(๑๔) สถานที่เก็บสินค้าซ่ึงเป็นที่เก็บหรือพักหรือขนถ่ายสินค้าหรือส่ิงของเพื่อประโยชน์   

ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม  แต่ไม่รวมถึงการเก็บสินค้าหรือส่ิงของเพื่อรอการจําหน่าย  ณ  สถานที่นั้น 
(๑๕) ศูนย์ประชุมหรืออาคารแสดงสินค้า  เว้นแต่อาคารแสดงสินค้าที่ ส่งเสริมเอกลักษณ์

ศิลปวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมท้องถิ่น 
(๑๖) สวนสนุกหรือสวนสัตว์ 
(๑๗) ซ้ือขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า 
(๑๘) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
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การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ  ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มี

ความสูงไม่เกิน  ๑๒  เมตร  แต่ไม่หมายความรวมถึงโครงสร้างสําหรับใช้ในการส่งกระแสไฟฟ้า   
รับส่งสัญญาณวิทยุ  สัญญาณโทรทัศน์  หรือสัญญาณส่ือสารทุกชนิด  การวัดความสูงของอาคารให้วัดจาก
ระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า  สําหรับอาคารทรงจ่ัวหรือป้ันหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง 
ถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

(๒) การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ  ให้มีพื้นที่ปลูกต้นไม้โดยรอบอาคารรวมกันไม่น้อยกว่า
ร้อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต 

(๓) การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ  ในอาคารให้มีลักษณะของหลังคาที่มีรูปทรง 
ตามแบบสถาปัตยกรรมพื้นเมืองล้านนา 

ข้อ ๑๖ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเก่ียวข้องกับ
การศาสนา  การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น  และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อก่อสร้างอาคารที่มีความสูงเกินกว่าความสูงของอาคารที่กําหนดให้ดําเนินการได้ในที่ดินบริเวณข้างเคียง 

ข้อ ๑๗ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการของรัฐ  กิจการเก่ียวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น  
และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารที่มีความสูงเกินกว่าความสูงของอาคารที่กําหนดให้
ดําเนินการได้ในที่ดินบริเวณข้างเคียง 

ข้อ ๑๘ การใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณระยะ  ๒๐๐  เมตร  จากเขตที่วัดหรือที่ธรณีสงฆ์ 
ของวัดอุโมงค์และวัดป่าแดงมหาวิหาร  และเจดีย์ใกล้เฮือนป้อเล้ียง  การก่อสร้างอาคารให้มีความสูง 
ไม่เกิน  ๖  เมตร  การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า  สําหรับ
อาคารทรงจั่วหรือป้ันหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการก่อสร้างอาคารในบริเวณระยะ  ๒๐๐  เมตร  จากเขตที่วัดฟ้าฮ่าม  
วัดเชตุพน  วัดศรีโขง  วัดเกตการาม  (เกตุการาม)  วัดสันป่าข่อย  เขตที่ดินสถานธรรมเทียนเอิน  ศรีอริยเมตตรัย  
มูลนิธิสํานักพุทธภาวนา  เชียงใหม่  (หงี่เต็กตึ้ง)  เขตที่ดินคริสตจักรจีนเชียงใหม่ภาค  ๗  โบสถ์ในโรงเรียน
ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  คริสตจักรประทีป  คริสตจักรบิวล่าห์  คริสตจักรแห่งพระกิตติคุณในองค์พระ
เยซูคริสต์เจ้า  คริสตจักรเชียงใหม่  โดยความร่วมมือกับมูลนิธิไทยเพื่อการพัฒนา  คริสตจักรที่หนึ่ง  
เชียงใหม่  และเขตที่ดินมัสยิดอัต - ตักวา  ให้มีความสูงไม่เกิน  ๙  เมตร  การวัดความสูงของอาคารให้วัดจาก
ระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า  สําหรับอาคารทรงจ่ัวหรือป้ันหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง 
ถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการก่อสร้างอาคารในบริเวณระยะ  ๑๐๐  เมตร  จากเขตที่วัดแม่เตาไห  
วัดป่าบง  วัดสิริมงคล  วัดบุปผาราม  วัดรัตนาราม  วัดดวงดี  วัดทรายมูล  วัดแม่ริม  วัดลัฎฐิวัน  วัดป่าดาราภิรมย์  
วัดอรุณนิวาส  วัดห้วยเก๋ียง  วัดศรีบุญเรือง  วัดแม่โจ้  วัดทุ่งหม่ืนน้อย  วัดทุ่งป่าเก็ด  วัดแม่แก้ดน้อย  
วัดป่าเหมือด  วัดป่าลาน  วัดแม่แก้ดหลวง  วัดข้าวแท่นหลวง  วัดข้าวแท่นน้อย  วัดสันทรายหลวง   
วัดพระนอน  วัดบ้านท่อ  (อยู่ในเขตเทศบาลตําบลสันทรายหลวง)  วัดท่าเดื่อ  วัดแม่หยวก  วัดบ้านท่อ  
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วัดท่าหลุก  วัดแม่ย่อย  วัดสันคะยอม  วัดนางเหลียว  วัดสันทราย  วัดเมืองลัง  วัดท่ากระดาษ  วัดสันทรายมูล  
วัดข่วงสิงห์  วัดลังกา  วัดป่าตัน  วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง  วัดช่างเคี่ยน  วัดแม่คาว  วัดกู่เต้า  วัดป่าแพ่ง  
วัดประทานพร  วัดสันติธรรม  วัดกู่คํา  วัดโลกโมฬี  วัดเชียงยืน  วัดป่าเป้า  วัดชัยศรีภูมิ  วัดเชียงม่ัน  
วัดชมพู  วัดอู่ทรายคํา  วัดแสนฝาง  วัดหนองป่าครั่ง  วัดสวนดอก  วัดบุพพาราม  วัดมหาวัน  วัดพันเตา  
วัดอุปคุต  วัดช่างฆ้อง  วัดพันตอง  วัดลอยเคราะห์  วัดท่าสะต๋อย  วัดศรีดอนไชย  วัดชัยมงคล  วัดพวกช้าง  
วัดเมืองมาง  วัดบวกครกหลวง  วัดพวกเปีย  วัดศรีสุพรรณ  วัดดาวดึงส์  วัดต้นเปา  วัดธาตุคํา  วัดกลาง  (ร้าง)  
วัดยางกวง  วัดร่ําเปิง  วัดบวกเป็ด  วัดนันทาราม  วัดเมืองกาย  วัดหัวฝาย  วัดบ่อสร้าง  วัดโป่งน้อย   
วัดศรีปิงเมือง  วัดศรีบัวเงิน  วัดต้นผ้ึง  วัดเมืองสาตรหลวง  วัดพระป้าน  วัดเมืองสาตรน้อย  วัดหนองโค้ง  
วัดใหม่ห้วยทราย  วัดป่าพร้าวนอก  วัดดอนจ่ัน  วัดสันมะฮกฟ้า  วัดสันป่าเลียง  วัดสันป่าค่า  วัดกู่เสือ  
วัดอินทราวาส  วัดเวฬุวัน  วัดแสนหลวง  วัดพระนอนป่าเก็ดถี่  วัดศรีโพธาราม  วัดต้นเหียว  วัดมงคลวนาราม  
วัดสุวรรณประดิษฐ์  วัดหางดง  วัดกําแพงงาม  วัดทรายมูล  วัดประสาทธรรม  วัดเชตวัน  วัดบวกครกน้อย  
วัดหม่ืนสาร  เขตที่ดินสํานักปฏิบัติธรรมพุทธบูชา  (เดิม)  เขตที่ดินคริสตจักรศิริวัฒนา  คริสตจักรเด่น
ดํารงธรรม  สภาคริสตจักรเชียงใหม่  เขตที่ดินมัสยิดดูร์นูร์ช้างเผือก  สุเหร่าอิสลามเชียงใหม่  และมัสยิด
ช้างคลานเชียงใหม่  ให้มีความสูงไม่เกิน  ๑๒  เมตร  การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดิน 
ที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า  สําหรับอาคารทรงจ่ัวหรือป้ันหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนัง
ของชั้นสูงสุด 

ข้อ ๑๙ การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังแม่น้ําปิง  น้ําแม่สา  น้ําแม่กวง  น้ําแม่โฮม  น้ําแม่ปูคา  
น้ําแม่สะลาบ  น้ําแม่คาว  น้ําแม่เหียะ  เหมืองแก้ว  เหมืองดู่  เหมืองกอน  เหมืองร่องเชี่ยว  ลําน้ําโจ้  
เหมืองห้า  เหมืองพญาคํา  เหมืองแม่ขัก  และคลองขัวมุง  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ังตามสภาพ
ธรรมชาติของแม่น้ําปิง  น้ําแม่สา  น้ําแม่กวง  น้ําแม่โฮม  น้ําแม่ปูคา  น้ําแม่สะลาบ  น้ําแม่คาว  น้ําแม่เหียะ  
เหมืองแก้ว  เหมืองดู่  เหมืองกอน  เหมืองร่องเชี่ยว  ลําน้ําโจ้  เหมืองห้า  เหมืองพญาคํา  เหมืองแม่ขัก  
และคลองขัวมุงไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  และที่ดินริมฝ่ังลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะอ่ืน  ให้มีที่ว่างตาม
แนวขนานริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๓  เมตร  ทั้งนี้   
เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค   

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อการอยู่อาศัย 
ข้อ ๒๐ การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑  สายอินทร์บุรี - เชียงใหม่  

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๖  สายแยกทางหลวงหมายเลข  ๑  (เถิน ) - ต่อเขตเทศบาล 
นครเชียงใหม่ควบคุม  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๗  สายต่อเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ควบคุม - ฝาง  
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๘  สายต่อทางของเทศบาลนครเชียงใหม่ควบคุม – ต่อเขตเทศบาล 
เมืองแม่ฮ่องสอนควบคุม  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๘  สายเชียงใหม่ - บรรจบทางหลวงหมายเลข  ๑  (ป่าสัก)  
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒๑  สายถนนวงแหวนรอบนอกเมืองเชียงใหม่  ทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๑๐๐๑  สายแยกทางหลวงหมายเลข  ๑๑  (เชียงใหม่) - พร้าว  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๐๖  
สายต่อเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ควบคุม - ออนหลวย  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๐๘  สายต่อ 
เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ควบคุม - เกาะกลาง  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๑๔  สายดอยสะเก็ด - 



หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๔๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤษภาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

บรรจบทางหลวงหมายเลข  ๑๓๑๗  (สันป่าค่า)  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๙๖  สายแยกทางหลวง
หมายเลข  ๑๐๗  (แม่ริม) - บรรจบทางหลวงหมายเลข  ๑๒๖๙  (สะเมิง)  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๔๑  
สายแยกทางหลวงหมายเลข  ๑๑  (ดอนจ่ัน) - เชียงใหม่  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒๖๐  สายแม่ริม 
- บรรจบทางหลวงหมายเลข  ๑๐๐๑  (ป่าขาม)  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒๖๙  สายแยกทางหลวง
หมายเลข  ๑๒๑  (หางดง) - สะเมิง  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๓๑๗  สายแยกทางหลวงหมายเลข  ๑๑  
(เชียงใหม่) - ห้วยแก้ว  ทางหลวงชนบท  ชม.  ๒๐๔๑  ทางหลวงชนบท  ชม.  ๓๐๑๗  ทางหลวงชนบท  
ชม.  ๓๐๒๙  ทางหลวงชนบท  ชม.  ๓๐๔๐  ถนน  อบจ.  ชม.  ๒๐๐๑  ถนน  อบจ.  ชม.  ๒๐๗๒  
ถนน  อบจ.  ชม.  ๔๐๔๐  และถนน  อบจ.  ชม.  ๔๐๙๐  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  
๖  เมตร 

ข้อ ๒๑ การใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย  ก  ๑  ถนนสาย  ก  ๒  ถนนสาย  ก  ๓  
ถนนสาย  ก  ๔  ถนนสาย  ก  ๕  ถนนสาย  ก  ๖  ถนนสาย  ก  ๗  ถนนสาย  ก  ๘  ถนนสาย  ก  ๙  
ถนนสาย  ก  ๑๐  ถนนสาย  ก  ๑๑  ถนนสาย  ก  ๑๒  ถนนสาย  ข  ๑  ถนนสาย  ข  ๒  ถนนสาย  ข  ๓  
ถนนสาย  ข  ๔  ถนนสาย  ข  ๕  ถนนสาย  ข  ๖  ถนนสาย  ข  ๗  ถนนสาย  ข  ๘  ถนนสาย  ข  ๙  
ถนนสาย  ข  ๑๐  ถนนสาย  ข  ๑๑  ถนนสาย  ข  ๑๒  ถนนสาย  ข  ๑๓  ถนนสาย  ข  ๑๔  ถนนสาย  ข  ๑๕  
ถนนสาย  ข  ๑๖  ถนนสาย  ข  ๑๗  ถนนสาย  ข  ๑๘  ถนนสาย  ข  ๑๙  ถนนสาย  ข  ๒๐  ถนนสาย  ค  ๑  
ถนนสาย  ค  ๒  ถนนสาย  ค  ๓  ถนนสาย  ค  ๔  ถนนสาย  ง  ๑  ถนนสาย  ง  ๒  และถนนสาย  ง  ๓  
ตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวง  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  
นอกจากกิจการตามที่กําหนดดังต่อไปนี้ 

(๑) การสร้างถนนหรือที่เก่ียวข้องกับถนน  และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
(๒) การสร้างรั้วหรือกําแพง 
(๓) เกษตรกรรมหรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๙  เมตร  หรือ

ไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 
(๔) การอยู่อาศัยที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๙  เมตร  หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 
(๕) การอยู่อาศัยที่ไม่ใช่ห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
(๖) การอยู่อาศัยที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดิน 
ข้อ ๒๒ ให้ผู้มีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการใน 

เขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี ้
 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๕  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

ชูชาติ  หาญสวัสดิ์ 
รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ รักษาราชการแทน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กล้วยไม้ หรือถั่วงอก ได้ ได้ ได้

(๙) การร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของ ได้ ได้ ได้

     ผลิตผลเกษตรกรรม

(๑๑) การฟักไข่โดยใช้ตู้อบ ได้ ได้ ได้

๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับหิน กรวด ทราย หรือดิน

สําหรับใช้ในการก่อสร้าง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๓) การร่อนหรือคัดกรวดหรือทราย ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๔) การดูดทราย ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ซึ่งมิใช่สัตว์น้ํา

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๒) การถนอมเนื้อสัตว์โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ได้ ได้ ได้ ได้

     ตากแห้ง หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง 

(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ มันสัตว์ ได้ ได้

     หนังสัตว์ หรือสารที่สกัดจากไขสัตว์หรือกระดูกสัตว์   

พ.ศ. ๒๕๕๕

ลําดับที่

ที่ดินประเภท

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ชนบทและ อุตสาหกรรม อนุรักษ์เพื่อส่งเสริม

ที่อยู่อาศัย หนาแน่นน้อย เฉพาะกิจ เอกลักษณ์ 

โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ศิลปวัฒนธรรมไทย  

บัญชีท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่

ที่อยู่อาศัย

หนาแน่นปานกลาง
หมายเหตุ

 

เกษตรกรรม

 

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

หนาแน่นมาก



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๔) การสกัดน้ํามันหรือไขมันที่เป็นอาหารจากสัตว์ หรือการ ได้ ได้

 ทําน้ํามันหรือไขมันที่เป็นอาหารจากสัตว์ให้บริสุทธิ์ 

(๕) การบรรจุเนื้อสัตว์หรือมันสัตว์หรือผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป ได้ ได้

 จากเนื้อสัตว์หรือมันสัตว์ในภาชนะที่ผนึกและอากาศ

  เข้าไม่ได้

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

 หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์ 

(๗) การทําผลิตภัณฑ์จากไข่เพื่อใช้ประกอบเป็นอาหาร เช่น ได้ ได้ ได้ ได้

     ไข่เค็ม ไข่เยี่ยวม้า ไข่ผง ไข่เหลวเยือกแข็ง หรือไข่เหลว

  แช่เย็น

๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ํานม อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทํานมสดให้ไร้เชื้อหรือฆ่าเชื้อโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ได้ ได้

     เช่น การพาสเจอร์ไรส์หรือสเตอริไลส์ 

(๔) การทําครีมจากน้ํานม ได้ ได้ ได้ ได้

(๕) การทําเนยเหลวหรือเนยแข็ง ได้ ได้ ได้ ได้

(๖) การทํานมเปรี้ยวหรือนมเพาะเชื้อ ได้ ได้ ได้ ได้

๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช 

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การสี ฝัด หรือขัดข้าว ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทําแป้ง ได้ ได้ ได้ ได้

(๓) การป่นหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้ ได้ ได้ ได้

ศิลปวัฒนธรรมไทย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

หนาแน่นมาก    

ชนบทและ อุตสาหกรรม

 

อนุรักษ์เพื่อส่งเสริม

ที่อยู่อาศัย หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย เกษตรกรรม เฉพาะกิจ เอกลักษณ์ 

๒

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้ ได้ ได้ ได้

(๕) การผสมแป้งหรือเมล็ดพืช ได้ ได้ ได้ ได้

(๖) การปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่ง ได้ ได้ ได้ ได้

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้ง 

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําขนมปัง หรือขนมเค้ก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทําขนมปังกรอบหรือขนมอบแห้ง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้น เม็ด หรือชิ้น ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก้ ช็อกโกเลต

หรือขนมหวาน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําใบชาแห้งหรือใบชาผง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การคั่ว บด หรือป่นกาแฟหรือการทํากาแฟผง ได้ ได้

(๓) การทําโกโก้ผงหรือขนมจากโกโก้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๔) การทําช็อกโกเลต ซ็อกโกเลตผง หรือขนมจากช็อกโกเลต ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๕) การทําเก๊กฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไม้อัดเม็ด ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๗) การเชื่อมหรือแช่อิ่มผลไม้หรือเปลือกผลไม้ หรือการ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     เคลือบผลไม้หรือเปลือกผลไม้ด้วยน้ําตาล 

(๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม ้(Nuts) หรือการ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     เคลือบถั่วหรือเมล็ดผลไม ้(Nuts) ด้วยน้ําตาล กาแฟ

     โกโก้ หรือช็อกโกเลต

(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟี่ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๑๑) การทําไอศกรีม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๓

ที่อยู่อาศัย หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย เกษตรกรรม

อนุรักษ์เพื่อส่งเสริม

   ศิลปวัฒนธรรมไทย
ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

ที่ดินประเภท

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

เฉพาะกิจ เอกลักษณ์ 

หนาแน่นมาก
หมายเหตุ

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย ชนบทและ อุตสาหกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

 



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย ได้ ได้ ได้ ได้

บด หรือย่อยน้ําแข็ง

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไม่มี

แอลกอฮอล์ น้ําอัดลม หรือน้ําแร่ อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําน้ําดื่ม ได้ ได้ ได้

(๒) การทําเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ได้ ได้

(๔) การทําน้ําแร ่ ได้ ได้ ได้ ได้

๒๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอซึ่งมิใช่

เครื่องนุ่งห่ม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

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

(๒) การทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใช่ถุงหรือกระสอบพลาสติก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๓) การทําผลิตภัณฑ์จากผ้าใบ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๔) การตบแต่งหรือเย็บปักถักร้อยสิ่งทอ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๒๔ โรงงานถักผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มด้วยด้ายหรือเส้นใย ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

หรือฟอกย้อมสีหรือแต่งสําเร็จผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่ม

 ที่ถักด้วยด้ายหรือเส้นใย  

๒๕ โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมด้วยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกให้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

เป็นปุยซึ่งมิใช่เสื่อหรือพรมที่ทําด้วยยางหรือพลาสติก

หรือพรมน้ํามัน 

 ศิลปวัฒนธรรมไทย

๔

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย อนุรักษ์เพื่อส่งเสริม

ที่อยู่อาศัย หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย เกษตรกรรม เฉพาะกิจ เอกลักษณ์ 

ชนบทและ อุตสาหกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

หนาแน่นมาก   

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

 



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายซึ่งมิใช่

รองเท้า อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การตัดหรือเย็บเครื่องนุ่งห่ม เข็มขัด ผ้าเช็ดหน้า ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     ผ้าพันคอ เนกไท หูกระต่าย ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเท้า

     จากผ้า หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือวัสดุอื่น 

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

๓๓ โรงงานผลิตรองเท้าหรือชิ้นส่วนของรองเท้าซึ่งมิได้ทําจาก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

ไม้ ยางอบแข็ง ยางอัดเข้ารูป หรือพลาสติกอัดเข้ารูป

๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้ อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง ได้

     บานประตู หรือส่วนประกอบที่ทําด้วยไม้ของอาคาร

(๓) การทําไม้วีเนียร์หรือไม้อัดทุกชนิด ได้

(๕) การถนอมเนื้อไม้หรือการอบไม้ ได้

๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใช้จากไม้ไผ่ หวาย ฟาง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

อ้อ กก หรือผักตบชวา 

๓๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากไม้หรือไม้ก๊อก

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใช้จากไม้ ได้

     และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

(๒) การทํารองเท้า ชิ้นส่วนของรองเท้า หรือหุ่นรองเท้า ได้

     จากไม้

 ศิลปวัฒนธรรมไทย

๕

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย อนุรักษ์เพื่อส่งเสริม

ที่อยู่อาศัย หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย เกษตรกรรม เฉพาะกิจ เอกลักษณ์ 

ชนบทและ อุตสาหกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

หนาแน่นมาก   

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

 



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๓) การแกะสลักไม้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๔) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม้ ได้

(๕) การทําผลิตภัณฑ์จากไม้ก๊อก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๓๙ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุจากกระดาษทุกชนิดหรือแผ่น ได้ ได้ ได้ ได้

กระดาษไฟเบอร์ (Fibreboard) 

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ

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

     หรือตบแต่งสิ่งพิมพ์

๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปั้นดินเผา ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

หรือเครื่องดินเผา และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกล่าว 

๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม ได้ ได้

     ผลิตภัณฑ์ยิปซัม หรือผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์

๖๑ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรือ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

เครื่องใช้ที่ทําด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า และรวมถึงส่วนประกอบ

หรืออุปกรณ์ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ดังกล่าว 

๖๒ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเรือน ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

หรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารที่ทําจากโลหะหรือโลหะ

เป็นส่วนใหญ่ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของ

เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งดังกล่าว  

 ศิลปวัฒนธรรมไทย

๖

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย อนุรักษ์เพื่อส่งเสริม

ที่อยู่อาศัย หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย เกษตรกรรม เฉพาะกิจ เอกลักษณ์ 

ชนบทและ อุตสาหกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

หนาแน่นมาก   

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

 



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะสําหรับใช้

ในการก่อสร้างหรือติดตั้ง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๑) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างสะพาน ได้ ได้ ได้ ได้

     ประตูน้ํา ถังน้ํา หรือปล่องไฟ 

(๒) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร ได้ ได้ ได้ ได้

(๓) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการต่อเรือ ได้ ได้ ได้ ได้

(๔) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการสร้างหรือซ่อมหม้อน้ํา ได้ ได้ ได้ ได้

(๕) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้กับระบบเครื่องปรับอากาศ ได้ ได้ ได้ ได้

๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องยนต์ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

เครื่องกังหัน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของ

เครื่องยนต์หรือเครื่องกังหันดังกล่าว 

๖๖ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักร ได้ ได้ ได้

สําหรับใช้ในการกสิกรรมหรือการเลี้ยงสัตว์ และรวมถึง

ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องจักรดังกล่าว 

๖๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องจักร ส่วนประกอบ

หรืออุปกรณ์ของเครื่องจักรสําหรับประดิษฐ์โลหะหรือไม้

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรสําหรับ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     โรงเลื่อย ไส ทําเครื่องเรือนหรือทําไม้วีเนียร์ 

 ศิลปวัฒนธรรมไทย

๗

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย อนุรักษ์เพื่อส่งเสริม

ที่อยู่อาศัย หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย เกษตรกรรม เฉพาะกิจ เอกลักษณ์ 

ชนบทและ อุตสาหกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

หนาแน่นมาก   

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

 



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๒) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องกลึง เครื่องคว้าน ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     เครื่องเจาะ เครื่องกัด (Milling Machines) เครื่องเจียน

     เครื่องตัด (Shearing Machines) หรือเครื่องไส

     (Shaping Machines) 

(๓) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเลื่อยตัดโลหะ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     ด้วยเครื่องยนต์หรือเครื่องขัด 

(๔) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องทุบโลหะ (Drop ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     Forges or Forging Machines) 

(๕) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรีดโลหะ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     เครื่องอัดโลหะ หรือเครื่องดึงรีดโลหะ

(๖) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องดันรีด เครื่องทําให้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     หลอมละลายหรือเชื่อมโดยไม่ใช้ไฟฟ้า 

(๗) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมแบบ (Dies) หรือ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     เครื่องจับ (Jigs) สําหรับใช้กับเครื่องมือกล  

 (๘) การทําส่วนประกอบหรืออุปกรณ์สําหรับเครื่องจักรตาม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     (๑) ถึง (๗)

๖๘ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักร ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

สําหรับอุตสาหกรรมกระดาษ เคมี อาหาร การปั่นทอ การพิมพ์

การผลิตซีเมนต์หรือผลิตภัณฑ์ดินเหนียว การก่อสร้าง การทํา

เหมืองแร่ การเจาะหาปิโตรเลียม หรือการกลั่นน้ํามัน และ

รวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องจักรดังกล่าว

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

หนาแน่นมาก   

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

 

อนุรักษ์เพื่อส่งเสริม

ที่อยู่อาศัย หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย เกษตรกรรม เฉพาะกิจ เอกลักษณ์ 

ชนบทและ อุตสาหกรรม

 ศิลปวัฒนธรรมไทย

๘

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๖๙ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องคํานวณ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

เครื่องทําบัญชี เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักร

สําหรับใช้ในการคํานวณชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาล้อก หรือ

เครื่องอิเล็กทรอนิกส์สําหรับปฏิบัติกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน

หรืออุปกรณ์ (Digital or Analog Computers or Associated

Electronic Data Processing Equipment or Accessories)

เครื่องรวมราคาของขาย (Cash Registers) เครื่องพิมพ์ดีด

เครื่องชั่งซึ่งมิใช่เครื่องชั่งที่ใช้ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์

เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใช่เครื่องอัดสําเนาด้วยการถ่ายภาพ และ

รวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องสูบน้ํา ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

เครื่องอัดอากาศหรือก๊าซ เครื่องเป่าลม เครื่องปรับหรือถ่ายเท

อากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตู้เย็นหรือเครื่องประกอบตู้เย็น 

เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ เครื่องล้าง ซัก ซักแห้ง หรือรีดผ้า 

เครื่องเย็บ เครื่องส่งกําลังกล เครื่องยก ปั้นจั่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน 

รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ รถพ่วงสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรม 

รถยกซ้อนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใช้ในการ

อุตสาหกรรมหรือสําหรับใช้ในบ้านแต่ผลิตภัณฑ์นั้นต้องไม่ใช้

พลังงานไฟฟ้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของ

ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

หนาแน่นมาก   

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

 

อนุรักษ์เพื่อส่งเสริม

ที่อยู่อาศัย หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย เกษตรกรรม เฉพาะกิจ เอกลักษณ์ 

ชนบทและ อุตสาหกรรม

 ศิลปวัฒนธรรมไทย

๙

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักร ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

หรือผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในลําดับที่ ๗๐ เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้า

เครื่องยนต์ไฟฟ้า เครื่องกําเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงแรงไฟฟ้า

เครื่องสับหรือบังคับไฟฟ้า เครื่องใช้สําหรับแผงไฟฟ้า

เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟ้า เครื่องส่งหรือจําหน่ายไฟฟ้า เครื่อง

สําหรับใช้บังคับไฟฟ้า หรือเครื่องเชื่อมไฟฟ้า 

๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรับวิทยุ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง

เครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องบันทึกคําบอก เครื่องบันทึกเสียง

ด้วยเทป เครื่องเล่นหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน์)

แผ่นเสียง เทปแม่เหล็กที่ได้บันทึกเสียงแล้ว เครื่องโทรศัพท์

หรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไม่มีสาย เครื่องส่งวิทยุ เครื่องส่ง

โทรทัศน์ เครื่องรับส่งสัญญาณหรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร์

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวข้อง (Semi -

Conductor or Related Sensitive Semi - Conductor

Devices) คาปาซิเตอร์หรือคอนเดนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ชนิด

คงที่หรือเปลี่ยนแปลงได้ (Fixed or Variable Electronic

Capacitors or Condensers) เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ

เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย์

และรวมถึงการผลิตอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนสําหรับใช้กับเครื่อง

อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

หนาแน่นมาก   

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

 

อนุรักษ์เพื่อส่งเสริม

ที่อยู่อาศัย หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย เกษตรกรรม เฉพาะกิจ เอกลักษณ์ 

ชนบทและ อุตสาหกรรม

 ศิลปวัฒนธรรมไทย

๑๐

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๗๓ โรงงานผลิต ประกอบ หรือดัดแปลงเครื่องมือหรือเครื่องใช้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

ไฟฟ้าที่ไม่ได้ระบุไว้ในลําดับใด และรวมถึงส่วนประกอบหรือ

อุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

๗๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้า อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 

(๑) การทําหลอดไฟฟ้าหรือดวงโคมไฟฟ้า ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทําลวดหรือสายเคเบิลหุ้มฉนวน ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

 (๓) การทําอุปกรณ์ติดตั้งหรือเต้าเสียบหลอดไฟฟ้า (Fixtures ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     or lamp Sockets or Receptacles) สวิตช์ไฟฟ้า 

     ตัวต่อตัวนํา (Conductor Connectors) อุปกรณ์ที่ใช้

     กับสายไฟฟ้า หลอด หรือเครื่องประกอบสําหรับร้อย

     สายไฟฟ้า

 (๔) การทําฉนวนหรือวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้าซึ่งมิใช่กระเบื้อง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     เคลือบหรือแก้ว

๗๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

 (๑) การต่อ ซ่อมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอู่ต่อเรือ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     นอกจากเรือยาง

(๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษสําหรับเรือหรือเครื่องยนต์เรือ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

หนาแน่นมาก   

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

 

อนุรักษ์เพื่อส่งเสริม

ที่อยู่อาศัย หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย เกษตรกรรม เฉพาะกิจ เอกลักษณ์ 

ชนบทและ อุตสาหกรรม

 ศิลปวัฒนธรรมไทย

๑๑

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๗๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับรถไฟ รถรางไฟฟ้า หรือ

กระเช้าไฟฟ้า อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การสร้าง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมรถที่ใช้ในการรถไฟ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     รถรางไฟฟ้า หรือกระเช้าไฟฟ้า 

(๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สําหรับรถที่ใช้ในการรถไฟ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     รถรางไฟฟ้า หรือกระเช้าไฟฟ้า 

๗๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับรถยนต์หรือรถพ่วง 

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     รถยนต์หรือรถพ่วง

(๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สําหรับรถยนต์หรือรถพ่วง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๗๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ

หรือจักรยานสองล้อ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๑) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     จักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ 

(๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สําหรับจักรยานยนต์ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ 

๗๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอากาศยานหรือเรือโฮเวอร์คราฟท์ 

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนแปลง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     สภาพอากาศยาน หรือเรือโฮเวอร์คราฟท์ 

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

หนาแน่นมาก   

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

 

อนุรักษ์เพื่อส่งเสริม

ที่อยู่อาศัย หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย เกษตรกรรม เฉพาะกิจ เอกลักษณ์ 

ชนบทและ อุตสาหกรรม

 ศิลปวัฒนธรรมไทย

๑๒

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สําหรับอากาศยานหรือ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     เรือโฮเวอร์คราฟท์

๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมล้อเลื่อนที่ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

ขับเคลื่อนด้วยแรงคนหรือสัตว์ซึ่งมิใช่จักรยาน และรวมถึง

ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

๘๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช้ หรือ

อุปกรณ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไป

(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณ์ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องทดลองหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการชั่ง

     ตวง วัด หรือบังคับควบคุม

๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก

หรืออัญมณี อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําเครื่องประดับโดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองคํา ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี 

(๒) การทําเครื่องใช้ด้วยทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรือ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     กะไหล่ทอง หรือโลหะที่มีค่า 

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

(๔) การเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอื่น ๆ ได้ ได้ ได้

๘๕ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นส่วน ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

หรืออุปกรณ์ของเครื่องดนตรีดังกล่าว 

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

หนาแน่นมาก   

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

 

อนุรักษ์เพื่อส่งเสริม

ที่อยู่อาศัย หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย เกษตรกรรม เฉพาะกิจ เอกลักษณ์ 

ชนบทและ อุตสาหกรรม

 ศิลปวัฒนธรรมไทย

๑๓

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๘๖ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องมือหรือเครื่องใช้ในการกีฬา ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

การบริหารร่างกาย การเล่นบิลเลียด โบว์ลิ่ง หรือตกปลา

และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้

ดังกล่าว 

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเล่น เครื่องมือ หรือ

เครื่องใช้ที่มิได้ระบุไว้ในลําดับอื่น อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ

หลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําเครื่องเล่น ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

 (๓) การทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสําหรับ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     การแสดง

(๔) การทําร่ม ไม้ถือขนนก ดอกไม้เทียม ซิป กระดุม ไม้กวาด ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     แปรง ตะเกียง โป๊ะตะเกียงหรือไฟฟ้า กล้องสูบยาหรือ

     กล้องบุหรี่ ก้นกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก

(๕) การทําป้าย ตรา เครื่องหมาย ป้ายติดของ หรือเครื่อง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     โฆษณาสินค้า ตราโลหะหรือยาง แม่พิมพ์ลายฉลุ

     (Stencils) 

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

๘๘ โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ อนุญาตได้ในกรณีโรงงานของรัฐหรือ

ได้รับสัมปทานจากรัฐ

๙๐ โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําให้บริสุทธิ์ หรือจําหน่ายน้ําไปยังอาคาร ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ อนุญาตได้ในกรณีโรงงานของรัฐหรือ

หรือโรงงานอุตสาหกรรม ได้รับสัมปทานจากรัฐ

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

หนาแน่นมาก   

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

 

อนุรักษ์เพื่อส่งเสริม

ที่อยู่อาศัย หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย เกษตรกรรม เฉพาะกิจ เอกลักษณ์ 

ชนบทและ อุตสาหกรรม

 ศิลปวัฒนธรรมไทย

๑๔

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๙๑ โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิต อย่างใด

อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การบรรจุสินค้าทั่วไป  ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๙๒ โรงงานห้องเย็น ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๙๓ โรงงานซ่อมรองเท้าหรือเครื่องหนัง ได้ ได้ ได้ ได้

๙๔ โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าสําหรับใช้ ได้ ได้ ได้ ได้

ในบ้านหรือใช้ประจําตัว 

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์

รถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบ

ของยานดังกล่าว อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือ ได้ ได้ ได้

     ส่วนประกอบของยานดังกล่าว 

(๒) การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ ได้ ได้ ได้

     หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว 

(๓) การพ่นสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ได้ ได้

(๔) การล้างหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ได้ ได้ ได้ ได้

๙๖ โรงงานซ่อมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําด้วย ได้ ได้ ได้ ได้

เพชร พลอย ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี 

๙๗ โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ที่มิได้ระบุการซ่อมไว้ในลําดับใด  ได้ ได้ ได้ ได้

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

พรม หรือขนสัตว์ 

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

หนาแน่นมาก   

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

 

อนุรักษ์เพื่อส่งเสริม

ที่อยู่อาศัย หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย เกษตรกรรม เฉพาะกิจ เอกลักษณ์ 

ชนบทและ อุตสาหกรรม

 ศิลปวัฒนธรรมไทย

๑๕

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๑๐๑ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ อนุญาตได้ในกรณีของรัฐหรือได้รับ

Treatment Plant) สัมปทานจากรัฐ

๑๐๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝังกลบสิ่งปฏิกูล ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ อนุญาตได้ในกรณีของรัฐหรือได้รับ

หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กําหนด สัมปทานจากรัฐ

ไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๑๐๗ โรงงานผลิตแผ่นซีดี (ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สําหรับบันทึกข้อมูล เสียง ได้ ได้ ได้

 หรือภาพในรูปของอิเล็กทรอนิกส์และสามารถอ่านได้โดยใช้

เครื่องมือที่อาศัยแหล่งแสงที่มีกําลังสูง เช่น แสงเลเซอร์)

แผ่นเสียง แถบบันทึกภาพ แถบบันทึกเสียง และแถบบันทึก

ภาพและเสียง ทั้งนี้ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์ที่ได้มีการ 

บันทึกข้อมูลไว้แล้ว หรือมีการบันทึกซ้ําได้อีกหรือยังมิได้

มีการบันทึกข้อมูล

หมายเหต ุ   ลําดับที่              หมายถึง   ลําดับที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

                ได้                    หมายถึง   สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

                โรงงานจําพวกที่    หมายถึง   จําพวกโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

หนาแน่นมาก   

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

 

อนุรักษ์เพื่อส่งเสริม

ที่อยู่อาศัย หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย เกษตรกรรม เฉพาะกิจ เอกลักษณ์ 

ชนบทและ อุตสาหกรรม

 ศิลปวัฒนธรรมไทย

๑๖

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย







รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิตามท่ีไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมเมืองเชียงใหม 

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนท่ีดินตามท่ีไดจําแนกประเภท 
ทายกฎกระทรวง  ตามที่กําหนดไวในขอ  ๖  คือ 

๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๕  ท่ีกําหนดไวเปนสีเหลืองมีเสนทแยงสีขาว   
ใหเปนที่ดินประเภทอนุรักษเพ่ือการอยูอาศัย  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๑.๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๑๑ 

  ดานตะวันออก จดเสนตรงระยะ  ๒๐๐  เมตร  ที่ตอตรงจากปลายเสนขนาน 
ระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต   
จนบรรจบถนนดอยสะเก็ดเกา  ฟากตะวันออก 

  ดานใต จดถนนดอยสะเก็ดเกา  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนฟาฮามสามัคคี  ฟากตะวันออก  เสนขนานระยะ   

๑๐๐  เมตร  กับกึ่งกลางแมน้ําปง  ฝงตะวันออก  และวัดฟาฮาม 
 ๑.๒ ดานเหนือ จดถนนดอยสะเก็ดเกา  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนดอยสะเก็ดเกา  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนแกวนวรัฐ  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดมหาวิทยาลัยพายัพ  วิทยาเขตแกวนวรัฐ 
 ๑.๓ ดานเหนือ จดถนนดอยสะเก็ดเกา  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนบํารุงราษฎร  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนแกวนวรัฐ  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนเจริญราษฎร  ฟากตะวันออก  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร   

กับกึ่งกลางแมน้ําปง  ฝงตะวันออก  วัดศรีโขง  และสํานักงานสรรพสามิตจังหวัดเชียงใหม 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๐.๙๑  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 
 ๑.๔ ดานเหนือ จดถนนแกวนวรัฐ  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนทุงโฮเตล็  ฟากตะวันตก  และสํานักงานชลประทานที่  ๑ 
  ดานใต จดถนนเจริญเมือง  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนบํารุงราษฎร  ฟากตะวันออก 
 ๑.๕ ดานเหนือ จดถนนแกวนวรัฐ  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนบํารุงราษฎร  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนเจริญเมือง  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับกึ่งกลางแมน้ําปง  ฝงตะวันออก   

สภาคริสตจักรเชียงใหม  คริสตจักรที่หนึ่ง  เชียงใหม  วัดเกตการาม  (เกตุการาม)  โรงเรียนเทศบาล  ๑   
(ท. ๑)  วัดเกต  และถนนเจริญราษฎร  ฟากตะวันออก 



 

๒ 

๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๔๖  ท่ีกําหนดไวเปนสีเหลือง  ใหเปนที่ดิน 
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๒.๑ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเขตเทศบาลเมืองแมโจ 
  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเขตเทศบาล 

เมืองแมโจ  และคลองสงน้ําชลประทานเหมืองแมแฝก  ฝงตะวันตก   
  ดานใต จดศูนยวิจัยพืชไรเชียงใหม  ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด 

จังหวัดเชียงใหม 
  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๑  ฟากตะวันออก   

โรงเรียนบานหวยเกี๋ยง  และโรงเรียนสันทรายวิทยาคม 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  และบริเวณ 

หมายเลข  ๑๐.๑  และหมายเลข  ๑๐.๘  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 
 ๒.๒ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเขตเทศบาลเมืองแมโจ 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๑  ฟากตะวันตก  โรงเรียน 

บานปาบง  ศูนยฝกอบรมสหกรณที่  ๖  นิคมอุตสาหกรรมสันทราย  จังหวัดเชียงใหม  ถนนสาย  ข  ๑   
ฟากใต  และสหกรณนิคมสันทราย  จํากัด 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๖๐  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดเหมืองแกว  ฝงตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๐.๒  และหมายเลข  ๑๐.๓  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน   
 ๒.๓ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเขตเทศบาลตําบลแมริม 
  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางตําบลริมใตกับตําบลริมเหนือ  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๖  ฟากเหนือ  ทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๑๐๗  ฟากตะวันออก  และคลองสงน้ําชลประทานแมแตง  ฝงตะวันตกและฝงเหนือ 

  ดานใต จดน้ําแมสา  ฝงตะวันออกและฝงเหนือ 
  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ   

๕๐๐  เมตร  กับกึ่งกลางคลองสงน้ําชลประทานแมแตง  เสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลริมใต 
กับตําบลแมแรม  และการประปาแมริม  การประปาสวนภูมิภาค 

  ทั้งนี้   ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๖  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  บริเวณ 
หมายเลข  ๑๐.๔  และหมายเลข  ๑๐.๑๒  ท่ีกําหนดไวเปนสีเทาออน  และบริเวณหมายเลข  ๑๑.๗   
ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๒.๔ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 
ระหวางตําบลรมิใตกับตําบลริมเหนือ 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับกึ่งกลางแมน้ําปง  ฝงตะวันตก 
  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๖๐  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๑๐๗ 

  ทั้งนี้   ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๔  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  บริเวณ 
หมายเลข  ๑๐.๙  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน  และบริเวณหมายเลข  ๑๑.๔  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 



 

๓ 

 ๒.๕ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๖๐  ฟากใต  และโรงพยาบาล 
สันทราย 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๑  ฟากตะวันตก   
สถานีทดลองยาสูบแมโจ  โรงงานยาสูบ  ถนนสาย  ข  ๔  ฟากเหนือ  ถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันตก   
เสนตรงที่ตอตรงจากถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งถนนสาย  ข  ๑  บรรจบกับถนนสาย  ข  ๔   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  เสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๑   
เสนตรงท่ีลากจากปลายเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๑   
ไปทางทิศตะวันออก  จนบรรจบกับถนนสาย  ข  ๑  ฟากใต  และถนนสาย  ข  ๑  ฟากใต 

  ดานใต จดเขตเทศบาลเมืองแมโจ   
  ดานตะวันตก จดเหมืองแกว  ฝงตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๑๘  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  บริเวณ 

หมายเลข  ๑๐.๑๔  และหมายเลข  ๑๐.๒๙  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 
 ๒.๖ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๖๐  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับกึ่งกลางแมน้ําปง  ฝงตะวันตก 
  ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลแมริม 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๗   
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๘  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  และบริเวณ 

หมายเลข  ๑๐.๑๑  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 
 ๒.๗ ดานเหนือ จดถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทานแมแตง  ฟากใต  ถนนทาไคร   

ซอย  ๑๑  ฟากใต  ถนนสาธารณะเขาวัดทาไคร  ฟากตะวันตกและฟากตะวันออก  วัดทาใคร  และเสนขนาน 
ระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนทาไครพัฒนา   

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดน้ําแมสา  ฝงเหนือ 
  ดานตะวันตก จดน้ําแมสา  ฝงตะวันออก 
 ๒.๘ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนทางเขา 

สนามกอลฟกรีนวัลเลย  และเขตเทศบาลตําบลแมริม 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับกึ่งกลางแมน้ําปง  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอแมริมกับอําเภอ 
เมืองเชียงใหม  และโรงเรียนบานพระนอน 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗  ฟากตะวันออก  สถานีวิทยุ   
วพท.  เอ.  เอ็ม.  เชียงใหม  หมวดการทางดอนแกว  แขวงการทางเชียงใหมที่  ๒  และโรงเรียนบานแมสา 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๑๗  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  บริเวณหมายเลข   
๑๐.๒๒  หมายเลข  ๑๐.๒๖  หมายเลข  ๑๐.๒๘  และหมายเลข  ๑๐.๔๙  ท่ีกําหนดไวเปนสีเทาออน   
บริเวณหมายเลข  ๑๑.๑๐  และหมายเลข  ๑๑.๑๑  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 



 

๔ 

 ๒.๙ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเขตเทศบาลเมืองแมโจ   
และคลองสงน้ําชลประทานเหมืองแมแฝก  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ที่ จุดซึ่งคลองสงน้ํา 
ชลประทานเหมืองแมแฝก  ฝงใต  บรรจบกับคลองซอย  ๑๓  ฝงตะวันตก  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต   
จนบรรจบเหมืองฮอ  ฝงเหนือ  คลองซอย  ๑๓  ฝงตะวันตก  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  จนบรรจบ 
เหมืองดู  ฝงเหนือ  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๑  บรรจบกับเหมืองดู  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ตามแนวเหมืองดู  เปนระยะ  ๒๐๐  เมตร  และเขตเทศบาลเมืองแมโจ 

  ดานใต จดเหมืองดู  ฝงตะวันตก  สถานีวิทยุ  ม.ก.  ๒  มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๑  ฟากเหนือและฟากตะวันออก   

  ดานตะวันตก จดมหาวิทยาลัยแมโจ 
 ๒.๑๐ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๖  ฟากใต  ถนนสาย  ก  ๑  ฟากตะวันออก 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๑  ฟากใตและฟากตะวันตก  โรงเรียนบานแมแกดนอย  และวัดแมแกดนอย 
  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลเมืองแมโจ 
  ดานใต จดเขตเทศบาลเมืองแมโจ 
  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๑  ฟากตะวันออก 
 ๒.๑๑ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเขตเทศบาลตําบล 

สันทรายหลวง 
  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเขตเทศบาล 

ตําบลสันทรายหลวง 
  ดานใต จดลําน้ําโจ  ฝงเหนือ 
  ดานตะวันตก จดเสนตั้งฉากกับซอยวัดขาวแทน  ๓๒  ฟากใต  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจาก 

ซอยวัดขาวแทน  ๓๒  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๑  ไปทางทิศตะวันออก  ตามแนว 
ซอยวัดขาวแทน  ๓๒  เปนระยะ  ๓๐๐  เมตร  เสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวง 
แผนดินหมายเลข  ๑๐๐๑  เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๑  ฟากตะวันออก  ท่ีจุดซึ่งอยู 
หางจากซอยวัดขาวแทน  ๓๒  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๑  ไปทางทิศเหนือ 
ตามแนวทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๑๐๐๑  เปนระยะ  ๒๐๐  เมตร  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๑   
ฟากตะวันออก  และซอยวัดปาเหมือด  ๓๘  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๒๑  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  บริเวณหมายเลข   
๑๐.๓๓  หมายเลข  ๑๐.๓๙  และหมายเลข  ๑๐.๔๐  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 

 ๒.๑๒ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเขตเทศบาลตําบล 
สันทรายหลวง  และเหมืองดู  ฝงตะวันออก   

  ดานตะวันออก จดซอยวัดปาเหมือด  ๓๘  ฟากตะวันตก  และทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๑๐๐๑  ฟากตะวันตก   

  ดานใต จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๑  ฟากตะวันตก   
ที่จุดซึ่งอยูหางจากซอยวัดขาวแทน  ๓๒  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๑  ไปทางทิศเหนือ 
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๑  เปนระยะ  ๒๐๐  เมตร  และเสนขนานระยะ  ๗๐๐  เมตร   
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๑ 



 

๕ 

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลสันทรายหลวง  และเหมืองดู  ฝงตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๒๔  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  และบริเวณ 

หมายเลข  ๑๐.๓๑  และหมายเลข  ๑๐.๓๗  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 
 ๒.๑๓ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลสันทรายหลวง  ลําน้ําโจ  ฝงใต  ถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  ฟากใต  และแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนน้ําแมกวง  ฝงใต   
  ดานตะวันออก จดเหมืองหา  ฝงตะวันตก 
  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๘  ฟากเหนือ   
  ดานตะวันตก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลสันทรายนอยกับ 

ตําบลสันนาเม็ง  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออกและฟากตะวันตก  และเสนตั้งฉากกับ 
ซอยวัดขาวแทน  ๓๒  ฟากใต  ที่จุดซึ่งอยูหางจากซอยวัดขาวแทน  ๓๒  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๑๐๐๑  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวซอยวัดขาวแทน  ๓๒  เปนระยะ  ๓๐๐  เมตร   

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๓๓  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  และบริเวณ 
หมายเลข  ๑๐.๔๕  และหมายเลข  ๑๐.๕๔  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 

 ๒.๑๔ ดานเหนือ จดซอยหนองไครหลวง  ๑๖  ฟากใต  เหมืองแกว  ฝ งใต   
และฝงตะวันตก 

  ดานตะวันออก จดเหมืองแกว  ฝงตะวันตก  น้ําแมคาว  ฝงตะวันตกและฝงใต   
ทางหลวงชนบท  ชม.  ๓๐๒๙  ฟากเหนือ  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๑  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๑๑  โรงเรียนบานวัดขะจาว  และวัดขะจาว 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับกึ่งกลางแมน้ําปง  ฝงตะวันออก   
ถนนสาธารณะไปวัดปาขอยใต  ฟากตะวันออก  และวัดทาหลุก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๓๔  และหมายเลข  ๘.๔๒  ที่กําหนดไวเปน 
สีเขียวมะกอก  และบริเวณหมายเลข  ๑๐.๕๓  หมายเลข  ๑๐.๖๕  และหมายเลข  ๑๐.๗๐  ท่ีกําหนดไว 
เปนสีเทาออน 

 ๒.๑๕ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๗๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๑๐๐๑  เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๑  ฟากตะวันตก  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจาก 
ถนนเขาบานสันทรายกอม  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๑  ไปทางทิศใตตามแนวทางหลวง 
แผนดินหมายเลข  ๑๐๐๑  เปนระยะ  ๗๐๐  เมตร  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๑   
ฟากตะวันออก 

  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตกและฟากใต   
และเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลสันทรายนอยกับตําบลสันนาเม็ง 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๘  ฟากเหนือ  เสนตั้งฉากกับ 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๘  ฟากเหนือ  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๑   
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๘  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๑๑๘  เปนระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  ลําน้ําโจ  ฝงตะวันตกและฝงเหนือ  และทางหลวงชนบท  ชม.  ๓๐๒๙   
ฟากตะวันออก 



 

๖ 

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลสันทรายหลวง   
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๓๗  และหมายเลข  ๘.๓๘  ที่กําหนดไวเปน 

สีเขียวมะกอก  และบริเวณหมายเลข  ๑๐.๕๘  และหมายเลข  ๑๐.๖๑  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 
 ๒.๑๖ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลนครเชียงใหม 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับกึ่งกลางแมน้ําปง  ฝงตะวันตก   

ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตกและฟากตะวันออก  วัดบานทอ  และวัดเมืองลัง 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๑ 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๗  ถนนแมหยวก – บานทอ  ฟากเหนือ  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗  ฟากตะวันออก   
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม  และเรือนจําชั่วคราวแมหยวก   

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๗.๔  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน  บริเวณหมายเลข  ๘.๔๑   
ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  และบริเวณหมายเลข  ๑๐.๕๕  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 

 ๒.๑๗ ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๑  ฟากตะวันตก   
ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๑  ตัดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๑  ไปทางทิศใต 
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๑  เปนระยะ  ๑,๑๗๐  เมตร  และเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๑๐๐๑  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑  บรรจบกับ 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๑  ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๑   
เปนระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร 

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลสันทรายหลวง 
  ดานใต จดน้ําแมคาว  ฝงเหนือ 
  ดานตะวันตก จดน้ําแมคาว  ฝงตะวันออก   
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๔๐  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  และบริเวณ 

หมายเลข  ๑๐.๖๒  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 
 ๒.๑๘ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๘  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเหมืองหา  ฝงตะวันตก  เหมืองกอน  ฝงตะวันตก  น้ําแมกวง   

ฝงตะวันตก   
  ดานใต จดเสนแบง เขตการปกครองระหวางอํา เภอสันทรายกับ 

อําเภอสันกําแพง  และมหาวิทยาลัยพายัพ  วิทยาเขตแมคาว 
  ดานตะวันตก จดทางหลวงชนบท  ชม.  ๓๐๒๙  ฟากตะวันออก  และเหมืองกาง   

ฝงตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๓๖  หมายเลข  ๘.๔๓  และหมายเลข  ๘.๕๗   

ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  และบริเวณหมายเลข  ๑๐.๕๙  หมายเลข  ๑๐.๖๓  หมายเลข  ๑๐.๖๘   
และหมายเลข  ๑๐.๘๑  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 



 

๗ 

 ๒.๑๙ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเขตเทศบาล 
ตําบลชางเผือก  และสํานักกีฬาทหาร  ศูนยการฝกนักศึกษาวิชาทหาร  มณฑลทหารบกที่  ๓๓ 

  ดานตะวันออก จดคลองสงน้ําชลประทานแมแตง  ฝงตะวันตก 
  ดานใต จดถนนชางเคี่ยน  ซอย  ๓  ฟากเหนือ  ถนนชางเคี่ยน  ซอย  ๑   

ฟากตะวันตก  ถนนคายลูกเสือ  ซอย  ๑  ฟากเหนือ  และเวียงเจ็ดริน   
  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเขตปาสงวนแหงชาติ   

ปาดอยสุเทพ  อุทยานแหงชาติดอยสุเทพปุย 
 ๒.๒๐ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลชางเผือก  และถนนหนองฮอ  ฟากใต   

และสํานักกีฬาทหาร  ศูนยฝกนักศึกษาวิชาทหาร  มณฑลทหารบกท่ี  ๓๓ 
  ดานตะวันออก จดถนนโพธาราม  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนเลียบคลองชลประทาน  ซอย  ๓  ฟากเหนือ   
  ดานตะวันตก จดถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทานแมแตง  ฟากตะวันออก 
 ๒.๒๑ ดานเหนือ จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอสันกําแพงกับ 

อําเภอสันทราย  เสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอสันกําแพงกับอําเภอดอยสะเก็ด  และเสนขนาน 
ระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๖  และมหาวิทยาลัยพายัพ   
วิทยาเขตแมคาว 

  ดานตะวันออก จดน้ําแมกวง  ฝงตะวันตก  เหมืองรองเชี่ยว  ฝงตะวันตก   
และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๑  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๑๐๐๖ 

  ดานตะวันตก จดน้ําแมคาว  ฝงตะวันออกและฝงเหนือ  และทางหลวงชนบท   
ชม.  ๓๐๒๙  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๖๗  หมายเลข  ๘.๖๘  และหมายเลข  ๘.๘๐   
ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  และบริเวณหมายเลข  ๑๐.๙๕  หมายเลข  ๑๐.๙๖  และหมายเลข  ๑๐.๑๓๘   
ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 

 ๒.๒๒ ดานเหนือ จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอสันกําแพงกับอําเภอ 
ดอยสะเก็ด  และแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเขตเทศบาลเมืองตนเปา 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๑๔  ฟากตะวันตก  และเสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร   
กับศูนยกลางถนนบวกเปด  ซอย  ๑  เสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๑๔   
ถนนบวกเปด  ซอย  ๑  ฟากเหนือ  วัดตนเปา  และถนนสาธารณะเขาวัดตนเปา  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๖  ฟากเหนือ   
  ดานตะวันตก จดเหมืองรองเชี่ยว  ฝงตะวันออก 
 ๒.๒๓ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเขตเทศบาล 

เมืองตนเปา   
  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเขตเทศบาล 

เมืองตนเปา  และน้ําแมปูคา  ฝงตะวันตก 



 

๘ 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๖  ฟากเหนือ  และหมวด 
การทางสันกําแพง 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๖๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๑๔   
เสนตั้งฉากกับถนนสาย  ข  ๑๔  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนบวกเปด  ซอย  ๑  บรรจบกับ 
ถนนสาย  ข  ๑๔  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย  ข  ๑๔  เปนระยะ  ๔๐๐  เมตร   
และถนนสาย  ข  ๑๔  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑๗๙  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 
 ๒.๒๔ ดานเหนือ จดวัดอุโมงค  และวัดปาแดงมหาวิหาร  ถนนเขาวัดอุโมงค  ฟากใต   

และเสนขนานระยะ  ๘๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสุเทพ 
  ดานตะวันออก จดทาอากาศยานนานาชาติเชียงใหม  กองพันทหารอากาศโยธิน   

กองบิน  ๔๑  ศูนยฝกอบรมการประปา  การประปาสวนภูมิภาค  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๑   
ฟากตะวันออกและฟากตะวันตก   

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๑  ฟากเหนือ   
  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเขตปาสงวนแหงชาติ   

ปาดอยสุเทพ  อุทยานแหงชาติดอยสุเทพปุย  และวัดใหมหวยทราย 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๘๘  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  และบริเวณ 

หมายเลข  ๑๐.๑๖๖  และหมายเลข  ๑๐.๑๗๔  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 
 ๒.๒๕ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๐๖ 
  ดานตะวันออก จดเหมืองรองเชี่ยว  ฝงตะวันตก  และน้ําแมกวง  ฝงตะวันตก 
  ดานใต จดน้ําแมกวง  ฝงตะวันตก  น้ําแมคาว  ฝงตะวันออก  และเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางอําเภอสันกําแพงกับอําเภอสารภี 
  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  และทางหลวงชนบท   

ชม.  ๓๐๒๙  ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเวนบรเิวณหมายเลข  ๘.๘๔  และหมายเลข  ๘.๙๒  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก   

และบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑๗๒  และหมายเลข  ๑๐.๑๘๔  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 
 ๒.๒๖ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๖  ฟากใต  โรงเรียน 

บานหนองโคง  เสนขนานระยะ  ๗๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๑๗  และเสนขนาน 
ระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๖ 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ง  ๒  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๑๗  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดน้ําแมกวง  ฝงตะวันออก  และเหมืองรองเชี่ยว  ฝงตะวันออก 
 ๒.๒๗ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๐๖  เสนขนานระยะ  ๖๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ง  ๒  โรงเรียนวัดสันมะฮกฟา   
(ปยธรรมประชาสรรค)  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๖  ฟากใต 



 

๙ 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเขตเทศบาล 
เมืองตนเปา  และน้ําแมปูคา  ฝงตะวันตก   

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๑๗  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ง  ๒  ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๙๘  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  และบริเวณ 

หมายเลข  ๑๐.๑๙๓  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 
 ๒.๒๘ ดานเหนือ จดทาอากาศยานนานาชาติเชียงใหม  กองพันทหารอากาศโยธิน   

กองบิน  ๔๑   
  ดานตะวันออก จดทาอากาศยานนานาชาติเชียงใหม  กองพันทหารอากาศโยธิน   

กองบิน  ๔๑  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘  ฟากตะวันตก  และโรงเรียนบานดอนปน 
  ดานใต จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอเมืองเชียงใหม 

กับอําเภอหางดง  และทางหลวงชนบท  ชม.  ๓๐๔๐  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทานแมแตง  ฟากตะวันออก   

น้ําแมเหียะ  ฝงเหนือ  แนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเขตปาสงวนแหงชาติปาดอยสุเทพ   
อุทยานแหงชาติดอยสุเทพปุย  และตอนสงน้ําบํารงุรักษาท่ี  ๓  (หวยทราย)  ชลประทานแมแตง  สํานักงาน 
ชลประทานท่ี  ๑ 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๙๔  และหมายเลข  ๘.๑๐๐  ที่กําหนดไวเปน 
สีเขียวมะกอก  และบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑๙๖  หมายเลข  ๑๐.๑๙๘  และหมายเลข  ๑๐.๒๐๓   
ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 

 ๒.๒๙ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๑๑๔๑   

  ดานตะวันออก จดเขตโบราณสถานเวียงกุมกาม  ถนนปาแดด – วังสิงหคํา   
ฟากตะวันตก  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับกึ่งกลางแมน้ําปง  ฝงตะวันตก  เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร   
กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  ชม.  ๓๐๒๙  และเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๑๐๘   

  ดานใต จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอเมืองเชียงใหม 
กับอําเภอหางดง 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘  ฟากตะวันออก  ศูนยพัฒนา 
การผลิตและควบคุมศัตรูผักผลไมเพ่ือสงออกจังหวัดเชียงใหม  ศูนยขยายพันธุพืชท่ี  ๗  สํานักงานขนสง 
จังหวัดเชียงใหม  และบานพักผูปวยวัณโรคและสมาคมปราบวัณโรคเชียงใหม 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๗.๔  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน  และบริเวณหมายเลข   
๑๐.๑๙๔  และหมายเลข  ๑๐.๒๑๓  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน   

 ๒.๓๐ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๑๗  ฟากใต  ถนนสาธารณะ 
ไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  เสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอสารภีกับอําเภอเมืองเชียงใหม   
และน้ําแมคาว  ฝงตะวันตก 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๑  ฟากตะวันตก 



 

๑๐ 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑  ฟากตะวันออก 
  ดานตะวันตก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอสารภีกับอําเภอ 

เมืองเชียงใหม  และทางหลวงชนบท  ชม.  ๓๐๒๙  ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๙๙  และหมายเลข  ๘.๑๐๓  ที่กําหนดไวเปน 

สีเขียวมะกอก  และบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑๙๐  หมายเลข  ๑๐.๑๙๕  หมายเลข  ๑๐.๒๐๐   
และหมายเลข  ๑๐.๒๐๔  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 

 ๒.๓๑ ดานเหนือ จดทางหลวงชนบท  ชม.  ๓๐๒๙  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๑  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนเลียบทางรถไฟเชียงใหม – ลําพูน  ฟากตะวันออก 
 ๒.๓๒ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๑๔๑ 
  ดานตะวันออก จดถนนเลียบทางรถไฟเชียงใหม – ลําพูน  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๑  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  ฟากตะวันออก   

สถานีตํารวจภูธรตําบลแมปง  และเขตโบราณสถานเวียงกุมกาม 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๑๐๒  และหมายเลข  ๘.๑๐๙  ท่ีกําหนดไวเปน 

สีเขียวมะกอก  และบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑๘๙  หมายเลข  ๑๐.๒๐๒  หมายเลข  ๑๐.๒๐๖   
และหมายเลข  ๑๐.๒๑๔  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน   

 ๒.๓๓ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๑๗  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเขตเทศบาล 

เมืองตนเปา  และน้ําแมปูคา  ฝงตะวันตก 
  ดานใต จดน้ําแมคาว  ฝงตะวันออก 
  ดานตะวันตก จดน้ําแมกวง  ฝงตะวันออก   
 ๒.๓๔ ดานเหนือ จดเขตโบราณสถานเวียงกุมกาม 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  ฟากตะวันตก  โรงเรียน 

วัดกองทราย  และวิทยาลัยสารพัดชางเชียงใหม   
  ดานใต จดเขตเทศบาลเมืองตนเปา  เสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  และเสนขนานระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง 
ทางหลวงชนบท  ชม.  ๓๐๒๙   

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับกึ่งกลางแมน้ําปง  ฝงตะวันออก   
และวัดเกาะกลาง 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๑๐๑  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  บริเวณ 
หมายเลข  ๑๐.๒๑๑  หมายเลข  ๑๐.๒๑๖  และหมายเลข  ๑๐.๒๑๙  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน   
และบริเวณหมายเลข  ๑๑.๑๑๒  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 



 

๑๑ 

 ๒.๓๕ ดานเหนือ จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอหางดงกับอําเภอ 
เมืองเชียงใหม   

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๑  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทานแมแตง  ฟากตะวันออก 
 ๒.๓๖ ดานเหนือ จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอหางดงกับอําเภอ 

เมืองเชียงใหม   
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๘  วัดถาวรธรรม  โรงเรียนวัดถาวรธรรม  และเสนตั้งฉากกับถนน  อบจ.  ชม.  ๒๐๐๑   
ฟากเหนือ  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากถนน  อบจ.  ชม.  ๒๐๐๑  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนน  อบจ.  ชม.  ๒๐๐๑  เปนระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๖   
ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๗๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๑๐๘  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘   
ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๑๑๖  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  บริเวณ 
หมายเลข  ๑๐.๒๒๖  และหมายเลข  ๑๐.๒๕๒  ท่ีกําหนดไวเปนสีเทาออน  และบริเวณหมายเลข  ๑๑.๑๑๖   
ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๒.๓๗ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๑  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนเลียบทางรถไฟเชียงใหม – ลําพูน  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๘๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๖   
  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๐.๒๒๔  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 
 ๒.๓๘ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๑  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 
  ดานตะวันตก จดถนนเลียบทางรถไฟเชียงใหม – ลําพูน  ฟากตะวันออก 
 ๒.๓๙ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 
  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖   

ฟากตะวันตก  เสนขนานระยะ  ๘๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๖  และเสนตั้งฉากกับถนนสาย  ก  ๖   
ฟากเหนือ  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  ตัดกับถนนสาย  ก  ๖  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาย  ก  ๖  เปนระยะ  ๘๐๐  เมตร 

  ดานใต จดถนนสาย  ก  ๖  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลยางเนิ้ง   
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๐.๒๒๘  และหมายเลข  ๑๐.๒๓๘  ที่กําหนดไว 

เปนสีเทาออน  และบริเวณหมายเลข  ๑๑.๑๑๕  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 



 

๑๒ 

 ๒.๔๐ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๑  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘  ฟากตะวันตก  โรงเรียน 

บานสันปาสัก  และโรงเรียนบานทาวบุญเรือง 
  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  เสนขนานระยะ   

๖๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘  ถนนสาย  ข  ๑๗  ฟากใต  และถนนริมคลอง   
ซอย  ๒๑  ซาย  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทานแมแตง  ฟากตะวันออก   
และวัดโขงขาว 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๐.๒๓๑  หมายเลข  ๑๐.๒๓๔  และหมายเลข  ๑๐.๒๔๑   
ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 

 ๒.๔๑ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๖  ฟากใต  เสนตั้งฉากกับถนนสาย  ก  ๖  ฟากใต   
ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนพระนอน – สันปาสัก  บรรจบกับถนนสาย  ก  ๖  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตามแนวถนนสาย  ก  ๖  เปนระยะ  ๓๒๐  เมตร  เสนขนานระยะ  ๑,๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๖   
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  ฟากตะวันออก  และซอยเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  ๔๑  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนเลียบทางรถไฟเชียงใหม – ลําพูน  ฟากตะวันตก   
และหมวดการทางสารภี  แขวงการทางเชียงใหมท่ี  ๒ 

  ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 
  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๑๓๕  และหมายเลข  ๘.๑๓๘  ที่กําหนดไว 

เปนสีเขียวมะกอก  และบริเวณหมายเลข  ๑๐.๒๔๙  และหมายเลข  ๑๐.๒๕๗  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 
 ๒.๔๒ ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  และน้ําแมสะลาบ  ฝงตะวันตก   
  ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 
  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑  ฟากตะวันออก  และ 

วัดมงคลวนาราม 
 ๒.๔๓ ดานเหนือ จดคลองสงน้ํา  ๒๑  ซาย  ฝงใต   
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๖๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๘  เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘  ฟากตะวันตก  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจาก 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘  บรรจบกับถนนสาย  ก  ๑๒  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวง 
แผนดินหมายเลข  ๑๐๘  เปนระยะ  ๖๐๐  เมตร  เขตเทศบาลตําบลหางดง  และทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๑๐๘  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๑๗  ฟากเหนือ  และถนนริมคลอง  ซอย  ๒๒  ซาย   
ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑,๖๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๑๐๘  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  และโรงเรียนบานดง   

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๐.๒๕๕  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 



 

๑๓ 

 ๒.๔๔ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลหางดง 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๖๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๘  และถนนสาย  ข  ๑๗  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลหางดง 
  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลหางดง 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๐.๒๖๑  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก   
 ๒.๔๕ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๖   
  ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากกับถนน  อบจ.  ชม.  ๒๐๐๑  ฟากใต  ท่ีจุดซึ่งอยู 

หางจากถนน  อบจ.  ชม.  ๒๐๐๑  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘  ไปทางทิศตะวันออก 
เฉียงเหนือ  ตามแนวถนน  อบจ.  ชม.  ๒๐๐๑  เปนระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๖   
สถานีอนามัยตําบลหนองแกว  เสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘   
แนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเหมืองแมขัก  ฝงเหนือ  และคลองสงน้ํา  ๒๒  ซาย  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๑๗  ฟากใต  เขตเทศบาลตําบลหางดง   
และเสนขนานระยะ  ๗๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘ 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๑๕๐  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  และบริเวณ 
หมายเลข  ๑๐.๒๗๙  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 

 ๒.๔๖ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๑   
เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย  ก  ๑๒   
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘  ไปทางทิศใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘   
เปนระยะ  ๖๐๐  เมตร  และเสนขนานระยะ  ๗๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘   

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลหางดง 
  ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลหางดง 
  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลหางดง 
๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๓๕  ที่กําหนดไวเปนสีสม  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง  มีรายการดังตอไปนี้ 
 ๓.๑ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๖  ฟากใต  ทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๗  ฟากตะวันออก  และแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 
ระหวางตําบลริมใตกับตําบลริมเหนือ 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๑๐๗ 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๖๐  ฟากเหนือ  เสนขนาน 
ระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗  เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๑๐๗  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากซอยสันติสุขบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗  เปนระยะ  ๓๐๐  เมตร   



 

๑๔ 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗  ฟากตะวันตก  ซอยสันติสุข  ฟากเหนือและฟากใต  เสนขนานระยะ   
๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๑๐๗  กองกํากับการตาํรวจตระเวนชายแดนที่  ๓๓   
และที่วาการอําเภอแมริม   

  ดานตะวันตก จดถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทานแมแตง  ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๐.๗  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 
 ๓.๒ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๖๐  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๗ 
  ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลแมริม  และเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางถนนทางเขาสนามกอลฟกรีนวัลเลย 
  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗  ฟากตะวันออก  และเสนขนาน 

ระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๖๐  และเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร   
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗ 

 ๓.๓ ดานเหนือ จดกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี  ๓๓  และที่วาการ 
อําเภอแมริม  เสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗  และเสนตั้งฉาก 
กับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย  ข  ๓  บรรจบกับ 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗   
เปนระยะ  ๓๐๐  เมตร 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนทาไครพัฒนา   
  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะเขาวัดทาไคร  ฟากตะวันออก  ถนนทาไคร   

ซอย  ๑๑  ฟากเหนือ  และถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทานแมแตง  ฟากตะวันออก 
 ๓.๔ ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๑  ฟากตะวันตก   

ที่จุดซึ่งถนนสาย  ข  ๔  บรรจบกับทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๑๐๐๑  ไปทางทิศตะวันตกเฉยีงใตตามแนว 
ถนนสาย  ข  ๔  เปนระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  และถนนสาย  ข  ๔  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๑  ฟากตะวันตก  ถนนแมโจ   
ซอย  ๙  ฟากเหนือ  และเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๑   

  ดานใต จดโรงเรียนบานสหกรณนิคม  ถนนสาย  ข  ๑  ฟากใต  และเสนตรง 
ที่ลากตอจากถนนสาย  ข  ๑  ฟากใต  ไปทางทิศตะวันตก  จนบรรจบกับเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร   
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๑ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๑๐๐๑ 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑๘  และหมายเลข  ๑๐.๒๔  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 
 ๓.๕ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๐๑  เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๑  ฟากใต  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวง 



 

๑๕ 

แผนดินหมายเลข  ๑๐๐๑  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๑  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต 
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๑  เปนระยะ  ๕๐๐  เมตร  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๑   
ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๖  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๑  ฟากตะวันออก   
 ๓.๖ ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๑  ฟากตะวันตก   

ที่จุดซึ่งอยูหางจากซอยวัดขาวแทน  ๓๒  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๑  ไปทางทิศเหนือ 
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๑  เปนระยะ  ๒๐๐  เมตร 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๑  ฟากตะวันตก  และฟากเหนือ   
เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๑  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยูหางจากซอยขางวดัสันทรายหลวง 
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๑  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๑๐๐๑  เปนระยะ  ๔๐๐  เมตร  เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๑๐๐๑  และเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๑  ฟากตะวันตก  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจาก 
ถนนเขาบานสันทรายกอม  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๑  ไปทางทิศใต  ตามแนว 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๑  เปนระยะ  ๕๐๐  เมตร  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๑   
ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๑  ฟากตะวันตก   
ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนเขาบานสันทรายกอม  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๑  ไปทางทิศใต 
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๑  เปนระยะ  ๗๐๐  เมตร 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๗๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๑๐๐๑   

 ๓.๗ ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๑  ฟากตะวันออก   
ที่จุดซึ่งอยูหางจากซอยวัดขาวแทน  ๓๒  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๑  ไปทางทิศเหนือ 
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๑  เปนระยะ  ๒๐๐  เมตร 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๑๐๐๑  และเสนตั้งฉากกับซอยวัดขาวแทน  ๓๒  ฟากใต  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากซอยวัดขาวแทน  ๓๒   
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๑  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวซอยวัดขาวแทน  ๓๒   
เปนระยะ  ๓๐๐  เมตร   

  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือและฟากตะวันตก   
เขตเทศบาลตําบลสันทรายหลวง  และถนนเขาวัดแมยอย  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  ลําน้ําโจ   
ฝงตะวันออก  เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๑  เสนขนาน 
ระยะ  ๑๘๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๙  เสนตรงที่ลากตอจากเสนขนานระยะ  ๑๘๐  เมตร   
กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๙  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนบรรจบถนนสาย  ข  ๙  ฟากตะวันออก   
ถนนสาย  ข  ๙  ฟากตะวันออก  ถนนสาย  ก  ๒  ฟากเหนือ  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๑   
ฟากตะวันออก 



 

๑๖ 

 ๓.๘ ดานเหนือ จดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม  ถนนแมหยวก – 
บานทอ  ฟากใต  เสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗   
และเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑ 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับกึ่งกลางแมน้ําปง  ฝงตะวันตก 
  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑  ฟากเหนือ  โรงเรียนวัดปาตัน   

สถานีควบคมุการจายไฟฟาเชียงใหม  ๒  การไฟฟาสวนภูมิภาค  และสถานีไฟฟายอยเชียงใหม  การไฟฟาฝายผลิต 
แหงประเทศไทย 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๑๐๗  ถนนสาย  ข  ๑๓  ฟากเหนือ  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๗.๔  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน  และบริเวณ 
หมายเลข  ๑๐.๗๖  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน   

 ๓.๙ ดานเหนือ จดทางหลวงชนบท  ชม.  ๓๐๒๙  ฟากตะวันตก  และลําน้ําโจ   
ฝงใตและฝงตะวันออก 

  ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๘  ฟากเหนือ   
ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๑  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๘   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๘  เปนระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร   
เหมืองกาง  ฝงตะวันตก  และทางหลวงชนบท  ชม.  ๓๐๒๙  ฟากตะวันตก   

  ดานใต จดถนนสาย  ค  ๒  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดน้ําแมคาว  ฝงตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเวนบรเิวณหมายเลข  ๘.๔๔  และหมายเลข  ๘.๕๙  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก   

และบริเวณหมายเลข  ๑๐.๖๙  และหมายเลข  ๑๐.๘๓  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 
 ๓.๑๐ ดานเหนือ จดทางหลวงชนบท  ชม.  ๓๐๒๙  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดน้ําแมคาว  ฝงตะวันตก   
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๑๘  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑  ฟากเหนือ   
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับกึ่งกลางแมน้ําปง  ฝงตะวันออก   

วัดขะจาว  โรงเรียนบานวัดขะจาว  เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑   
และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๑  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๐.๗๕  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 
 ๓.๑๑ ดานเหนือ จดถนนเลียบคลองชลประทาน  ซอย  ๓  ฟากใต  ถนนโพธาราม   

ฟากตะวันออก  ถนนสาย  ง  ๑  ฟากใต  ศูนยปฏิบัติการวิศวกรรมตนน้ําภาคเหนือ  และศูนยพัฒนา 
ปโตรเลียมภาคเหนือ  (เชียงใหม) 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๑๐๗ 



 

๑๗ 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑  ฟากเหนือ  ถนนโพธาราม   
ฟากตะวันตก  เสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนหวยแกว  และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
เชียงใหม 

  ดานตะวันตก จดถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทานแมแตง  ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๕๐  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  บริเวณหมายเลข   

๑๐.๗๗  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน  และบริเวณหมายเลข  ๑๑.๔๖  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 
 ๓.๑๒ ดานเหนือ จดถนนคายลูกเสือ  ซอย  ๑  ฟากใต  และถนนชางเคี่ยน  ซอย  ๓   

ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทานแมแตง  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนหวยแกว   

โรงเรียนวัดชางเคี่ยน  และวัดชางเคี่ยน 
  ดานตะวันตก จดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตภาคพายัพ  และเวียงเจ็ดริน 
 ๓.๑๓ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนโชตนา 
  ดานใต จดถนนเวียงบัว  ฟากเหนือ  เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑  และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนหวยแกว   

และสํานักงานทรัพยากรธรณีเขต  ๓ 
 ๓.๑๔ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑  ฟากใต   
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับกึ่งกลางแมน้ําปง  ฝงตะวันตก   

และถนนวังสิงหคํา  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๑  ทางหลวงชนบท  ชม.  ๒๐๔๑  ฟากตะวันตก  และถนนหมื่นดามพราคต  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดสถาบันราชภัฏเชียงใหม  และเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร   

กับศูนยกลางถนนโชตนา 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๗.๔  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน  และบริเวณหมายเลข   

๑๑.๕๐  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 
 ๓.๑๕ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนแกวนวรัฐ 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๑ 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับกึ่งกลางแมน้ําปง  ฝงตะวันออก   

และถนนฟาฮามสามัคคี  ฟากตะวันออก 
 ๓.๑๖ ดานเหนือ จดถนนสาย  ค  ๒  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท  ชม.  ๓๐๒๙  ฟากตะวันตก 



 

๑๘ 

  ดานใต จดน้ําแมคาว  ฝงเหนือ 
  ดานตะวันตก จดน้ําแมคาว  ฝงตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๖๐  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก 
 ๓.๑๗ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๑๘ 
  ดานตะวันออก จดน้ําแมคาว  ฝงตะวันตกและฝงใต  มหาวิทยาลัยพายัพ   

วิทยาเขตแมคาว  และทางหลวงชนบท  ชม.  ๓๐๒๙  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๖  ฟากเหนือ  เสนตั้งฉากกับ 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๖  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑   
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๖  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๑๐๐๖  เปนระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  และเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวง 
แผนดินหมายเลข  ๑๐๐๖ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑  ฟากตะวันออก   
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๗๔  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  และบริเวณ 

หมายเลข  ๑๐.๑๓๖  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 
 ๓.๑๘ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนแกวนวรัฐ 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนเจริญเมือง 
  ดานตะวันตก จดถนนทุงโฮเต็ล  ฟากตะวันออก  ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรม 

ภาคเหนือ  ถนนสาย  ก  ๔  ฟากเหนือ  และชุมสายโทรศัพทเชียงใหม  ๓  ที่ทําการเขตโทรศัพทภูมิภาคที่  ๕   
บริษัท  ทีโอที  จํากัด  (มหาชน)   

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑๒๑  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 
 ๓.๑๙ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนหวยแกว 
  ดานตะวันออก จดถนนศิริมังคลาจารย  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดโรงพยาบาลประสาท  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  และสวนสุขภาพ 

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
  ดานตะวันตก จดถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทานแมแตง  ฟากตะวันออก   

และมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๐.๘๗  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 
 ๓.๒๐ ดานเหนือ จดมหาวิทยาลัยเชียงใหม  ถนนสุเทพ  ฟากใต  ถนนเขาวัดอุโมงค   

ฟากตะวันออก  และเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสุเทพ 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๑  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนเขาวัดอุโมงค  ฟากเหนือ   
  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเขตปาสงวนแหงชาติ   

ปาดอยสุเทพ  อุทยานแหงชาติดอยสุเทพปุย 



 

๑๙ 

 ๓.๒๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสุเทพ   
และแนวเขตกําแพงดินรอบเวียงสวนดอก 

  ดานตะวันออก จดทาอากาศยานนานาชาติเชียงใหม  กองพันทหารอากาศโยธิน   
กองบิน  ๔๑   

  ดานใต จดทาอากาศยานนานาชาติเชียงใหม  กองพันทหารอากาศโยธิน   
กองบิน  ๔๑  และเสนขนานระยะ  ๘๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสุเทพ 

  ดานตะวันตก จดถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทานแมแตง  ฟากตะวันออก 
 ๓.๒๒ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนเจริญเมือง 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑  ฟากตะวันตก  กองบังคับการ 

ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม  สํานักงานการส่ือสารโทรคมนาคมเขตภาคเหนือ  และที่ทําการ  ร.ส.พ.  
เชียงใหม 

  ดานใต จดทางหลวงชนบท  ชม.  ๓๐๒๙  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนเลียบทางรถไฟเชียงใหม – ลําพูน  ฟากตะวันออก   

และคายกาวิละ  มณฑลทหารบกที่  ๓๓   
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๘๖  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก   
 ๓.๒๓ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๐๖  เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๖  ฟากใต  ที่จุดซึ่งอยูหางจาก 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๖  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต 
ตามแนวทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๑๐๐๖  เปนระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๖   
ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดน้ําแมคาว  ฝงตะวันตก  เสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร   
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๖  ทางหลวงชนบท  ชม.  ๓๐๒๙  ฟากตะวันตก  ถนนสาธารณะ   
ไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  โรงเรียนทาศาลา  และวัดศรีบัวเงิน 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๑๗  ฟากเหนือ  และทางหลวง 
ชนบท  ชม.  ๓๐๒๙  ฟากตะวันตก 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑  ฟากตะวันออก   
  ทั้งนี้  ยกเวนบรเิวณหมายเลข  ๘.๙๕  และหมายเลข  ๘.๙๖  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก   

บริเวณหมายเลข  ๑๐.๑๕๙  หมายเลข  ๑๐.๑๘๕  และหมายเลข  ๑๐.๑๘๖  ท่ีกําหนดไวเปนสีเทาออน   
และบริเวณหมายเลข  ๑๑.๑๐๑  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๓.๒๔ ดานเหนือ จดคายกาวิละ  มณฑลทหารบกที่  ๓๓ 
  ดานตะวันออก จดถนนเลียบทางรถไฟเชียงใหม – ลําพูน  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๔๑  ฟากเหนือ  เหมืองพญาคํา   

ฟากตะวันออก  และเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๔๑   
ศูนยบริการสาธารณสุขหนองหอย  และศูนยทันตสาธารณสุขระหวางประเทศ  ศูนยสงเสริมสุขภาพเขต  ๕ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับกึ่ งกลางแมน้ํ าป ง   
ฝงตะวันออก  ทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๑๐๖  ฟากตะวันออก  บานพักเทศบาล  สถานีไฟฟายอยเชียงใหม  ๑   



 

๒๐ 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  สํานักงานไฟฟาจังหวัดเชียงใหม  การไฟฟาสวนภูมิภาคและสํานักงาน 
ไฟฟาเขต  ๑  ภาคเหนือเชียงใหม  และการไฟฟาสวนภูมิภาค 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๙๑  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  บริเวณหมายเลข   
๑๐.๑๗๐  หมายเลข  ๑๐.๑๗๘  และหมายเลข  ๑๐.๑๘๐  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน  และบริเวณ 
หมายเลข  ๑๑.๙๗  และหมายเลข  ๑๑.๙๙  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๓.๒๕ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนบวกเปด   
ซอย  ๑  และเสนตั้งฉากกับถนนสาย  ข  ๑๔  ฟากตะวันออก  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากถนนบวกเปด  ซอย  ๑   
บรรจบกับถนนสาย  ข  ๑๔  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย  ข  ๑๔  เปนระยะ  ๔๐๐  เมตร 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๖๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๑๔   
  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๖  ฟากเหนือ  เสนขนาน 

ระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๑๔  เสนตรงที่ลากตอจากปลายเสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร   
กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๑๔  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับถนนสาย  ข  ๑๔  ฟากตะวันออก   
ถนนสาย  ข  ๑๔  ฟากตะวันตก  และถนนบวกเปด  ซอย  ๑  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๑๔   
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑๖๘  และหมายเลข  ๑๐.๑๗๗  ที่กําหนดไว 

เปนสีเทาออน 
 ๓.๒๖ ดานเหนือ จดถนนบวกเปด  ซอย  ๑  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๑๔   
  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๖  ฟากเหนือ  และสถานีอนามัย 

ตําบลตนเปา 
  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะเขาวัดตนเปา  ฟากตะวันออก 
 ๓.๒๗ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๖  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๖๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ง  ๒   

และโรงเรียนวัดสันมะฮกฟา  (ปยธรรมประชาสรรค) 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๐๖ 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๗๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ง  ๒   

และโรงเรียนบานหนองโคง 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑๘๑  และหมายเลข  ๑๐.๑๘๗  ที่กําหนดไว 

เปนสีเทาออน 
 ๓.๒๘ ดานเหนือ จดถนนหายยา  ฟากใต   ถนนศรีปงเมือง  ฟากตะวันตก   

วัดศรีปงเมือง  ถนนเวียงพิงค  ฟากใต  และเสนขนานระยะ  ๖๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๑๑๔๑   

  ดานตะวันออก จดถนนชางคลาน  ฟากตะวันตก  และเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร   
กับกึ่งกลางแมน้ําปง  ฝงตะวันตก 



 

๒๑ 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๔๑  ฟากเหนือ  และชุมสาย 
โทรศัพทเชียงใหม  ๔  บริษัท  ทีโอที  จํากัด  (มหาชน) 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๔๑  ฟากตะวันออก   
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๗.๔  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออน  บริเวณหมายเลข  ๘.๘๗   

และหมายเลข  ๘.๙๓  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  และบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑๘๓  ที่กําหนดไว 
เปนสีเทาออน   

 ๓.๒๙ ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากกับถนนชางคลาน  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจาก 
ถนนศรีดอนชัย  บรรจบกับถนนชางคลาน  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนชางคลาน  เปนระยะ   
๑,๓๐๐  เมตร 

  ดานตะวันออก จดถนนเจริญประเทศ  ฟากตะวันตก  และเสนขนานระยะ   
๑๐๐  เมตร  กับกึ่งกลางแมน้ําปง  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับกึ่งกลางแมน้ําปง  ฝงเหนือ   
และโรงงานสุรา  กรมสรรพสามิตเชียงใหม 

  ดานตะวันตก จดถนนชางคลาน  ฟากตะวันออก 
 ๓.๓๐ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๔๑  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับกึ่งกลางแมน้ําปง  ฝงตะวันตก 
  ดานใต จดเขตโบราณสถานเวียงกุมกาม  และเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๔๑ 
  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘  ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๗.๔  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน 
 ๓.๓๑ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๔๑  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนเลียบทางรถไฟเชียงใหม – ลําพูน  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๑๔๑  และเขตโบราณสถานเวียงกุมกาม 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับกึ่งกลางแมน้ําปง  ฝงตะวันออก 
 ๓.๓๒ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๘๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๖   
  ดานตะวันออก จดถนนเลียบทางรถไฟเชียงใหม – ลําพูน  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๖   

โรงเรียนสารภีวิทยาคม  และถนนสาย  ก  ๖  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดเสนตั้งฉากกับถนนสาย  ก  ๖  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยูหางจาก 

ถนนสาย  ก  ๖  ตัดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาย  ก  ๖   
เปนระยะ  ๘๐๐  เมตร 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๑๒๓  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก 
 ๓.๓๓ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๖  ฟากใต  เสนตั้งฉากกับถนนสาย  ก  ๖  ฟากใต   

ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  ตัดกับถนนสาย  ก  ๖  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต 
ตามแนวถนนสาย  ก ๖  เปนระยะ  ๒๕๐  เมตร  และเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง 
ถนนสาย  ก  ๖   



 

๒๒ 

  ดานตะวันออก จดถนนเลียบทางรถไฟเชียงใหม – ลําพูน  ฟากตะวันตก   
  ดานใต จดซอยเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  ๔๑  ฟากเหนือ  วัดศรีโพธาราม   

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  ฟากตะวันตก  และเสนขนานระยะ  ๑,๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง 
ถนนสาย  ก  ๖ 

  ดานตะวันตก จดเสนตั้งฉากกับถนนสาย  ก  ๖  ฟากใต  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจาก 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  ตัดกับถนนสาย  ก  ๖  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาย  ก  ๖   
เปนระยะ  ๘๐๐  เมตร 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๑๓๒  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก   
 ๓.๓๔ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดิ นหมาย เลข   ๑๐๘  ฟากตะวั นตก   

วัดสุวรรณประดิษฐ  ถนนริมคลอง  ซอย  ๒๑  ซาย  ฟากตะวันออก  คลองสงน้ํา  ๒๑  ซาย  ฝงตะวันตก   
เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘  ถนนสาย  ก  ๑๒  ฟากใต   
และสํานักงานสหกรณการเกษตรหางดง 

  ดานใต จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘  ฟากตะวันตก   
ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย  ก ๑๒  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘  ไปทางทิศใต   
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘  เปนระยะ  ๖๐๐  เมตร 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๖๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๑๐๘   

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๐.๒๘๙  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน   
 ๓.๓๕ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๗๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๘   
  ดานใต จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘  ฟากตะวันออก   

ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย  ก ๑๒  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘  ไปทางทิศใต 
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘  เปนระยะ  ๖๐๐  เมตร 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘  ฟากตะวันออก  โรงเรียน
วัดทรายมูล  (นารถเกษมสงเคราะห)  ถนนสาย  ข  ๑๘  ฟากใต  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร   
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘  และถนนริมคลอง  ซอย  ๒๑  ซาย  ฟากเหนือ 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๑๔๑  และหมายเลข  ๘.๑๕๖  ท่ีกําหนดไวเปน 
สีเขียวมะกอก  และบริเวณหมายเลข  ๑๐.๒๖๓  และหมายเลข  ๑๐.๒๘๒  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 

๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๔๒  ท่ีกําหนดไวเปนสีแดง  ใหเปนที่ดิน 
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๔.๑ ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗  ฟากตะวันออก   
ที่จุดซึ่งอยูหางจากซอยสันติสุข  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗  เปนระยะ  ๓๐๐  เมตร 



 

๒๓ 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๑๐๗    

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๖๐  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗  ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๐.๖  และหมายเลข  ๑๐.๑๓  ท่ีกําหนดไวเปนสีเทาออน 
 ๔.๒ ดานเหนือ จดซอยสันติสุข  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗  ฟากตะวันตก  และโรงเรียน

บานริมใต 
  ดานใต จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗  ฟากตะวันตก   

ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๖๐  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗  เปนระยะ  ๓๐๐  เมตร   

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๑๐๗  และกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่  ๓๓  และที่วาการอําเภอแมริม 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑๐  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน   
 ๔.๓ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๖๐  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๗ 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๒๖๐ 
  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗  ฟากตะวันออก   
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑๖  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 
 ๔.๔ ดานเหนือ จดถนนแมโจ  ซอย  ๙  ฟากใต  และโรงเรียนบานแมโจ 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๑  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๐๑   
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๐๑ 
 ๔.๕ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๑  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๑  ฟากใต   

ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๑  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๑   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๑  เปนระยะ  ๕๐๐  เมตร 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๑๐๐๑ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๑  ฟากตะวันออก 
 ๔.๖ ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๑  ฟากเหนือ   

ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย  ก  ๓  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๑  ไปทางทิศตะวันออก 
เฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๑  เปนระยะ  ๔๐๐  เมตร 



 

๒๔ 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๑  ฟากตะวันตก   
วัดสันทรายหลวง  ถนนสาย  ก  ๓  ฟากเหนือและฟากใต  สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอสันทราย   
ถนนสาย  ข  ๑๑  ฟากเหนือและฟากใต  และโรงเรียนสันทรายหลวง 

  ดานใต จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๑  ฟากตะวันตก   
ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย  ข  ๑๑  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๑  ไปทางทิศใต 
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๑  เปนระยะ  ๕๐๐  เมตร 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๑๐๐๑ 

 ๔.๗ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากใต  เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๑๐๐๑  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย  ก  ๓  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๑๐๐๑  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๑  เปนระยะ   
๔๐๐  เมตร 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๘๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๙   
และเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๑ 

  ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลสันทรายหลวง  ลําน้ําโจ  ฝงตะวันตก 
และฝงเหนือ  และโรงฆาสัตวเทศบาลตําบลสันทรายหลวง 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข   ๑๐๐๑  ฟากตะวันออก   
อาคารชุมสายโทรศัพททางไกลอําเภอสันทราย  ที่ทําการไปรษณียโทรเลขสันทราย  สถานีอนามัย 
ตําบลสันทรายหลวง  หอประชุมอําเภอสันทราย  สํานักงานเทศบาลตําบลสันทรายหลวง  สํานักงานท่ีดิน 
อําเภอสันทราย  ที่วาการอําเภอสันทราย  และสถานีตํารวจภูธรอําเภอสันทราย 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๐.๕๐  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน   
 ๔.๘ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๑๓  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๐๗ 
  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗  ฟากตะวันออก 
 ๔.๙ ดานเหนือ จดศูนยปฏิบัติการวิศวกรรมตนน้ําภาคเหนือ  และศูนยพัฒนา

ปโตรเลียมภาคเหนือ  (เชียงใหม) 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗  ฟากตะวันตก  และโรงเรียน 

วัดขวงสิงห 
  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๐๗ 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๐.๗๔  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 
 ๔.๑๐ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนโชตนา 



 

๒๕ 

  ดานใต จดถนนโชตนา  ฟากตะวันออก 
  ดานตะวันตก จดถนนโชตนา  ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๕๔  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก 
 ๔.๑๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนหวยแกว   

วัดชางเคี่ยน  และโรงเรียนวัดชางเคี่ยน 
  ดานตะวันออก จดคลองสงน้ําชลประทานแมแตง  ฝงตะวันตก 
  ดานใต จดถนนหวยแกว  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตภาคพายัพ 
 ๔.๑๒ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๑๘ 
  ดานตะวันออก จดน้ําแมคาว  ฝงตะวันตก 
  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๘  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑  ฟากตะวันออก 
 ๔.๑๓ ดานเหนือ จดถนนหวยแกว  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทานแมแตง  ฝงตะวันตก 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนหวยแกว 
  ดานตะวันตก จดมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 ๔.๑๔ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนหวยแกว 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนหวยแกว  ฟากเหนือ  และวิทยาลัยสารพัดชางเชียงใหม 
  ดานตะวันตก จดถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทานแมแตง  ฟากตะวันออก 
 ๔.๑๕ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๑  และเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนแกวนวรัฐ 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑  ฟากตะวันตก   
  ดานใต จดถนนแกวนวรัฐ  ฟากเหนือ  และสวนทําไมเชียงใหม  ฝายทําไม 

ภาคเหนือ  องคการอุตสาหกรรมปาไม   
  ดานตะวันตก จดถนนดอยสะเก็ดเกา  ฟากตะวันออก  และเสนตรงที่ตอตรงจาก 

ถนนดอยสะเก็ดเกา  ฟากตะวันออก  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับปลายเสนขนานระยะ   
๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑ 

 ๔.๑๖ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๑๑ 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับกึ่งกลางแมน้ําปง  ฝงตะวันตก   
ถนนวังสิงหคาํ  ฟากตะวันตก  สํานักงานประปาเขต  ๙  เชียงใหม  การประปาสวนภูมิภาค  และสํานักงาน 
เทศบาลนครเชียงใหม 

  ดานใต จดถนนวิชยานนท  ฟากเหนือ 



 

๒๖ 

  ดานตะวันตก จดถนนอัษฎาธร  ฟากตะวันออก  และทางหลวงชนบท  ชม.  ๒๐๔๑   
ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๗.๔  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน  บริเวณหมายเลข  ๘.๖๒   
ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  บริเวณหมายเลข  ๑๐.๘๖  ท่ีกําหนดไวเปนสีเทาออน  และบริเวณ 
หมายเลข  ๑๑.๕๗  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๔.๑๗ ดานเหนือ จดสํานักงานทรัพยากรธรณีเขต  ๓  เสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร   
กับศูนยกลางถนนหวยแกว  เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑   
ถนนเวียงบัว  ฟากใต  เสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนโชตนา  และทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๑๑  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนโชตนา  ฟากตะวันตก  และถนนชางเผือก  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนมณีนพรัตน   ฟากเหนือ  วัดโลกโมฬี  สํานักงาน 

คณะกรรมการการประถมศึกษาเอกชน  เขตการศึกษา  ๘  สํานักงานศึกษาธิการเขต  เขตการศึกษา  ๘   
หองสมุดประชาชน  และถนนหวยแกว  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑  ฟากตะวันออก   
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๕๘  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  และบริเวณ 

หมายเลข  ๑๐.๘๘  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน   
 ๔.๑๘ ดานเหนือ จดถนนหมื่นดามพราคต  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท  ชม.  ๒๐๔๑  ฟากตะวันตก  และถนนอัษฎาธร   

ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนมณีนพรัตน  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนชางเผือก  ฟากตะวันออก  และสถานีขนสงผูโดยสาร

เชียงใหมแหงที่  ๑ 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๗.๔  และหมายเลข  ๗.๘  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออน   

บริเวณหมายเลข  ๘.๖๓  และหมายเลข  ๘.๖๖  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  และบริเวณหมายเลข  ๑๐.๘๕   
หมายเลข  ๑๐.๙๓  และหมายเลข  ๑๐.๙๔  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน   

 ๔.๑๙ ดานเหนือ จดถนนหวยแกว  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนนิมมานเหมินท  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนหวยแกว 
  ดานตะวันตก จดถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทานแมแตง  ฟากตะวันออก 
 ๔.๒๐ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๘  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดน้ําแมคาว  ฝงตะวันตก 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๑๘ 
  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑  ฟากตะวันออก  เขตเทศบาล 

นครเชียงใหม  และศาลคดีเด็กและเยาวชนเชียงใหม  สถานพินิจและคุมครองเด็กจังหวัดเชียงใหม   
 ๔.๒๑ ดานเหนือ จดถนนหวยแกว  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนบุญเรืองฤทธิ์  ฟากตะวันตก 



 

๒๗ 

  ดานใต จดโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม   
  ดานตะวันตก จดถนนศิรมิังคลาจารย  ฟากตะวันออก  เสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร   

กับศูนยกลางถนนหวยแกว  และถนนนิมมานเหมินท  ฟากตะวันออก 
 ๔.๒๒ ดานเหนือ จดถนนแกวนวรัฐ  ฟากใต  และศาลคดีเด็กและเยาวชนเชียงใหม   

สถานพินิจและคุมครองเด็กจังหวัดเชียงใหม 
  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลนครเชียงใหม  ศาลคดีเด็กและเยาวชนเชียงใหม   

สถานพินิจและคุมครองเด็กจังหวัดเชียงใหม  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนแกวนวรัฐ 
  ดานตะวันตก จดถนนทุงโฮเต็ล  ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๖๕  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  บริเวณ 

หมายเลข  ๑๐.๙๐  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน  และบริเวณหมายเลข  ๑๑.๕๔  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 
 ๔.๒๓ ดานเหนือ จดถนนวิชยานนท  ฟากใต  และบานพักผูอํานวยการคลังเขต  ๕ 
  ดานตะวันออก จดสถานกงศุลอเมริกา  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับกึ่งกลาง 

แมน้ําปง  ฝงตะวันตก  สถานีกาชาดที่  ๓  จังหวัดเชียงใหม  สภากาชาดไทย  และถนนไปรษณีย  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนทาแพ  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๓  เมตร  กับกึ่งกลางคลองแมขา  ฝงตะวันออก 

และฝงเหนือ 
 ๔.๒๔ ดานเหนือ จดถนนสุเทพ  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดคลองสงน้ําชลประทานแมแตง  ฝงตะวันตก 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสุเทพ 
  ดานตะวันตก จดถนนเขาวัดอุโมงค  ฟากตะวันออก 
 ๔.๒๕ ดานเหนือ จดถนนสุเทพ  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดแนวเขตกําแพงดินรอบเวียงสวนดอก 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสุเทพ 
  ดานตะวันตก จดถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทานแมแตง  ฟากตะวันออก 
 ๔.๒๖ ดานเหนือ จดถนนสุเทพ  ฟากใต  และบานพักขาราชการอุตุนิยมวิทยา   

จังหวัดเชียงใหม   
  ดานตะวันออก จดแขวงการทางเชียงใหมที่  ๑  และที่  ๒  เขตการทางเชียงใหม   

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ  ถนนบุญเรืองฤทธิ์  ฟากตะวันตก  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๔๑   
ฟากตะวันตก  ที่ทําการศูนยโทรคมนาคมเชียงใหม  และสํานักงานการส่ือสารไปรษณียเขต  ๕ 

  ดานใต จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๔๑  ฟากตะวันตก   
ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากถนนหายยา  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๔๑  ไปทางทิศเหนือ   
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๔๑  เปนระยะ  ๑๐๐  เมตร  ทาอากาศยานนานาชาติเชียงใหม   
กองพันทหารอากาศโยธิน  กองบิน  ๔๑  และเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสุเทพ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตกําแพงดินรอบเวียงสวนดอก   



 

๒๘ 

 ๔.๒๗ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนเจริญเมือง 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนเจริญเมือง  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนทุงโฮเต็ล  ฟากตะวันออก 
 ๔.๒๘ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๐๐๖   
  ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๖  ฟากเหนือ   

ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑  บรรจบกับทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๑๐๐๖  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๖  เปนระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๖  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑  ฟากตะวันออก 
 ๔.๒๙ ดานเหนือ จดถนนเจริญเมือง  ฟากใต   
  ดานตะวันออก จดถนนเลียบทางรถไฟเชียงใหม – ลําพูน  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดคายกาวิละ  มณฑลทหารบกท่ี  ๓๓ 
  ดานตะวันตก จดถนนเชียงใหม – ลําพูน  ฟากตะวันออก  และเสนขนานระยะ   

๑๐๐  เมตร  กับกึ่งกลางแมน้ําปง  ฝงตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๗๘  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  บริเวณหมายเลข   

๑๐.๑๓๗  และหมายเลข  ๑๐.๑๕๑  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน  และบริเวณหมายเลข  ๑๑.๘๐   
และหมายเลข  ๑๑.๘๑  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๔.๓๐ ดานเหนือ จดถนนทาแพ  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดบานพักผูวาราชการจังหวดัเชียงใหม  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร   

กับกึ่งกลางแมน้ําปง  ฝงตะวันตก  และถนนเจริญประเทศ  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนศรีดอนชัย  ฟากเหนือ   
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๓  เมตร  กับกึ่งกลางคลองแมขา  ฝงตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเวน  บริเวณหมายเลข  ๘.๗๙  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  และบริเวณ 

หมายเลข  ๑๐.๑๓๕  และหมายเลข  ๑๐.๑๕๕  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน   
 ๔.๓๑ ดานเหนือ จดถนนเจริญเมือง  ฟากใต   
  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนเจริญเมือง 
  ดานตะวันตก จดถนนเลียบทางรถไฟเชียงใหม – ลําพูน  ฟากตะวันออก 
 ๔.๓๒ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๖  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๖  ฟากใต   

ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑  บรรจบกับทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๑๐๐๖  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๖  เปนระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๑๐๐๖   

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑  ฟากตะวันออก 



 

๒๙ 

 ๔.๓๓ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๓  เมตร  กับกึ่งกลางลําคูไหว  ฝงใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๓  เมตร  กับกึ่งกลางคลองแมขา 
  ดานใต จดถนนเวียงพิงค  ฟากเหนือ  ถนนศรีปงเมือง  ฟากตะวันออก 

และฟากเหนือ  และถนนหายยา  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๔๑  ฟากตะวันออก 
 ๔.๓๔ ดานเหนือ จดถนนศรีดอนชัย  ฟากใต   
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับกึ่งกลางแมน้ําปง  ฝงตะวันตก   

ถนนเจริญประเทศ  ฟากตะวันออก  วัดชัยมงคล  และสํานักงานปาไมเขตเชียงใหม 
  ดานใต จดเสนตั้งฉากกับถนนชางคลาน  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจาก 

ถนนศรีดอนชัย  บรรจบกับถนนชางคลาน  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนชางคลาน  เปนระยะ   
๑,๓๐๐  เมตร 

  ดานตะวันตก จดถนนชางคลาน  ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๑.๘๙  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 
 ๔.๓๕ ดานเหนือ จดถนนศรีดอนชัย  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนชางคลาน  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๖๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๑๔๑  โรงพยาบาลแมและเด็ก  และโรงเรียนผดุงครรภอนามัยเชียงใหม 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๓  เมตร  กับกึ่งกลางคลองแมขา  ฟากตะวันออก   

สถานบริการสาธารณสุข  และโรงฆาสัตวเทศบาลนครเชียงใหม 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑๗๑  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน  และบริเวณ 

หมายเลข  ๑๑.๙๔  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 
 ๔.๓๖ ดานเหนือ จดถนนบวกเปด  ซอย  ๑  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๑๔  ฟากตะวันตก  และโรงเรียนบานบอสราง 
  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๖  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๑๔   
 ๔.๓๗ ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากกับถนนสาย  ข  ๑๔  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่ง 

ถนนบวกเปด  ซอย  ๑  บรรจบกับถนนสาย  ข  ๑๔   
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๑๔ 
  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๖  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๑๔  ฟากตะวันออก  และวัดบอสราง 
 ๔.๓๘ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๑๔๑  ศูนยทันตสาธารณสุขระหวางประเทศ  ศูนยสงเสริมสุขภาพเขต  ๕  และศูนยบริการ
สาธารณสุขหนองหอย 

  ดานตะวันออก จดเหมืองพญาคํา  ฝงตะวันตก 
  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๔๑  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดสํานักงานตํารวจภาค  ๕  และเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  

กับกึ่งกลางแมน้ําปง  ฝงใต 



 

๓๐ 

 ๔.๓๙ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๖   
  ดานตะวันออก จดถนนเลียบทางรถไฟเชียงใหม – ลําพูน  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๖ 
  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  ฟากตะวันออก  วัดแสนหลวง   

สถานีอนามัยบานยางเนิ้ง  ท่ีวาการอําเภอสารภี  สถานีตํารวจภูธรอําเภอสารภี  และที่ทําการไปรษณีย 
โทรเลขสารภี 

 ๔.๔๐ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๖   
  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๖   
  ดานตะวันตก จดเสนตั้งฉากกับถนนสาย  ก  ๖  ฟากใต  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจาก 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  ตัดกับถนนสาย  ก  ๖  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาย  ก  ๖   
เปนระยะ  ๒๕๐  เมตร  ถนนสาย  ก  ๖  ฟากเหนือ  และโรงเรียนสารภีพิทยาคม 

 ๔.๔๑ ดานเหนือ จดคลองสงน้ํา  ๒๑  ซาย  ฟากใต   
  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘  ฟากตะวันตก  ท่ีทําการ 

ไปรษณียโทรเลขหางดง  สถานีตํารวจภูธรอําเภอหางดง  สํานักงานเกษตรอําเภอหางดง  สํานักงานท่ีดิน 
จังหวัดเชียงใหม  สาขาหางดง  ที่วาการอําเภอหางดง  หอประชุมอําเภอหางดง  และโรงพยาบาลหางดง 

  ดานใต จดถนนสาย  ก  ๑๒  ฟากเหนือ   
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๐๘ 
 ๔.๔๒ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๙  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๐๘   
  ดานใต จดโรงเรียนวัดทรายมูล  (นารถเกษมสงเคราะห) 
  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘  ฟากตะวันออก   

และวัดกําแพงงาม 
๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๖  ท่ีกําหนดไวเปนสีมวงออน  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ  มีรายการดังตอไปนี้ 
 ๕.๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๐๐๖   
  ดานตะวันออก จดเหมืองรองเชี่ยว  ฝงตะวันตก 
  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๖  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดน้ําแมคาว  ฝงตะวันออก 
 ๕.๒ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๖  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเหมืองรองเชี่ยว  ฝงตะวันตก 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๐๐๖   
  ดานตะวันตก จดน้ําแมคาว  ฝงตะวันออก 



 

๓๑ 

 ๕.๓ ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๔๑  ฟากตะวันตก   
ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนหายยา  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๔๑  ไปทางทิศเหนือ   
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๔๑  เปนระยะ  ๑๐๐  เมตร 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๔๑  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดทาอากาศยานนานาชาติเชียงใหม  กองพันทหารอากาศโยธิน   

กองบิน  ๔๑ 
 ๕.๔ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต  และทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๑๔๑  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดทาอากาศยานนานาชาติเชียงใหม  กองพันทหารอากาศโยธิน  

กองบิน  ๔๑ 
  ดานตะวันตก จดทาอากาศยานนานาชาติเชียงใหม  กองพันทหารอากาศโยธิน  

กองบิน  ๔๑ 
 ๕.๕ ดานเหนือ จดทาอากาศยานนานาชาติเชียงใหม  กองพันทหารอากาศโยธิน  

กองบิน  ๔๑ 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดทาอากาศยานนานาชาติเชียงใหม  กองพันทหารอากาศโยธิน  

กองบิน  ๔๑ 
  ดานตะวันตก จดทาอากาศยานนานาชาติเชียงใหม  กองพันทหารอากาศโยธิน  

กองบิน  ๔๑ 
 ๕.๖ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๖   

เสนตั้งฉากกับถนน  อบจ.  ชม.  ๒๐๐๑  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนน  อบจ.  ชม.  ๒๐๐๑  บรรจบกับ 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนน  อบจ.  ชม.  ๒๐๐๑   
เปนระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร  เสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘   
และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากกับถนน  อบจ.  ชม.  ๔๐๔๐  ฟากใต  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจาก 
ถนนสาธารณะเขาวัดใหมตนแกว  บรรจบกับถนน  อบจ.  ชม.  ๔๐๔๐  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต 
ตามแนวถนน  อบจ.  ชม.  ๔๐๔๐  เปนระยะ  ๑,๖๐๐  เมตร  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง 
ถนนสาย  ก  ๖  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะเขาวัดใหมตนแกว  และคลองสงน้ํา   
ฝงตะวันตก   

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะ 
เขาวัดใหมตนแกว  และเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๖   

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๗๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๑๐๘   

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๐.๒๖๘  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 



 

๓๒ 

๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๑๗  ที่กําหนดไวเปนสีเขียว  ใหเปนท่ีดิน 
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๖.๑ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนตั้งฉากกับถนน   
อบจ.  ชม.  ๒๐๗๒  ฟากตะวันตกและฟากตะวันออก  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  จนบรรจบเหมืองแกว   
ฝงตะวันตก 

  ดานตะวันออก จดเหมืองแกว  ฝงตะวันตก 
  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๖๐  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับกึ่งกลางแมน้ําปง  ฝงตะวันออก   

ถนน  อบจ.  ชม.  ๒๐๗๒  ฟากตะวันออก  โรงเรียนบานน้ําตน  และวัดจิตอารี 
 ๖.๒ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๖๐  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเหมืองแกว  ฝงตะวันตก 
  ดานใต จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอแมริมกับอําเภอ 

เมืองเชียงใหม   
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับกึ่งกลางแมน้ําปง  ฝงตะวันออก   

และถนนบานตนผ้ึง – บานปาขอยใต  ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้   ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๑๐  หมายเลข  ๘.๑๓  หมายเลข  ๘.๑๕   

และหมายเลข  ๘.๒๐  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  บริเวณหมายเลข  ๑๐.๑๕  หมายเลข  ๑๐.๑๙   
หมายเลข  ๑๐.๒๐  หมายเลข  ๑๐.๒๓  หมายเลข  ๑๐.๒๗  และหมายเลข  ๑๐.๓๒  ท่ีกําหนดไวเปนสีเทาออน   
และบริเวณหมายเลข  ๑๑.๑๒  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๖.๓ ดานเหนือ จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอเมืองเชียงใหมกับ 
อําเภอแมริม 

  ดานตะวันออก จดเหมืองแกว  ฝงตะวันตก 
  ดานใต จดซอยหนองไครหลวง  ๑๖  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับกึ่งกลางแมน้ําปง  ฝงตะวันออก   

และถนนสาธารณะไปวัดปาขอยใต  ฟากตะวันตก 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๒๓  หมายเลข  ๘.๒๙  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก   

บริเวณหมายเลข  ๑๐.๓๔  หมายเลข  ๑๐.๓๖  และหมายเลข  ๑๐.๔๔  ท่ีกําหนดไวเปนสีเทาออน   
และบริเวณหมายเลข  ๑๑.๑๕  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๖.๔ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลเมืองแมโจ 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๑  ฟากตะวันตก   

และสถานีวิทยุ  สทร.  ๑๑ 
  ดานใต จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๑  ฟากตะวันตก   

ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๑  ตัดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๑  ไปทางทิศใต 
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๑  เปนระยะ  ๑,๑๗๐  เมตร 

  ดานตะวันตก จดน้ําแมคาว  ฝงตะวันออกและฝงเหนือ  เหมืองแกว  ฝงตะวันออก 
และฝงเหนือ  และซอยหนองไครหลวง  ๑๖  ฟากตะวันตก 



 

๓๓ 

 ๖.๕ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลเมืองแมโจ 
  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลสันทรายหลวง  เหมืองดู  ฝงตะวันตก   

โรงเรียนบานสันปาสัก  และเสนขนานระยะ  ๗๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๑   
  ดานใต จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๑  ฟากตะวันออก   

ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑  บรรจบกับทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๑๐๐๑  ไปทาง 
ทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๑  เปนระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๑  ฟากตะวันออก  สถานีวิทยุ 
กระจายเสียงสามยอด  และสํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม  สาขาสันทราย 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๒๒  และหมายเลข  ๘.๓๐  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก   
บริเวณหมายเลข  ๑๐.๓๕  หมายเลข  ๑๐.๔๑  หมายเลข  ๑๐.๔๖  หมายเลข  ๑๐.๔๗  หมายเลข  ๑๐.๔๘   
และหมายเลข  ๑๐.๕๒  ท่ีกําหนดไวเปนสีเทาออน  และบริเวณหมายเลข  ๑๑.๓๐  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๖.๖ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนน้ําแมกวง  ฝงใต 
  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเหมืองกอน   

ฝงตะวันตก 
  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๘  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดเหมืองหา  ฝงตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๓๒  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  และบริเวณ

หมายเลข  ๑๐.๕๑  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 
 ๖.๗ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๘  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเหมืองกอน   

ฝงตะวันตก  เหมืองสาธารณะไมปรากฏช่ือ  ฝงใต  เหมืองรองเชี่ยว  ฝงตะวันตก  และเหมืองสาธารณะ 
ไมปรากฏชื่อ  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอดอยสะเก็ดกับ 
อําเภอสันกําแพง  และเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๖ 

  ดานตะวันตก จดน้ําแมกวง  ฝ งตะวันออก  เหมืองกอน  ฝงตะวันออก   
และเหมืองหา  ฝงตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๓๙  หมายเลข  ๘.๔๕  หมายเลข  ๘.๔๖  หมายเลข  ๘.๕๒   
และหมายเลข  ๘.๕๕  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  บริเวณหมายเลข  ๑๐.๖๐  หมายเลข  ๑๐.๖๔   
หมายเลข  ๑๐.๖๖  หมายเลข  ๑๐.๗๑  หมายเลข  ๑๐.๗๒  หมายเลข  ๑๐.๗๘  หมายเลข  ๑๐.๘๐   
หมายเลข  ๑๐.๘๔  หมายเลข  ๑๐.๘๙  และหมายเลข  ๑๐.๑๒๕  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน  และบริเวณ 
หมายเลข  ๑๑.๓๗  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๖.๘ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๑  ฟากตะวันออก 
  ดานตะวันออก จดน้ําแมคาว  ฝงตะวันตก  น้ําแมปูคา  ฝงตะวันตก  และแนวเขต 

ผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอสารภีกับอําเภอสันกําแพง 
  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือและฟากตะวันออก   

วัดทาตนกวาว  วัดสุพรรณ  วัดเทพาราม  โรงเรียนวัดเทพาราม  และถนนสาย  ง  ๓  ฟากเหนือ 



 

๓๔ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑  ฟากตะวันออก   
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๑๐๘  และหมายเลข  ๘.๑๑๓  ที่กําหนดไว 

เปนสีเขียวมะกอก  บริเวณหมายเลข  ๑๐.๒๐๙  หมายเลข  ๑๐.๒๑๐  หมายเลข  ๑๐.๒๑๕  หมายเลข  ๑๐.๒๑๘ 
และหมายเลข  ๑๐.๒๒๓  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน  และบริเวณหมายเลข  ๑๑.๑๑๔  ที่กําหนดไว 
เปนสีน้ําเงิน 

 ๖.๙ ดานเหนือ จดน้ําแมเหียะ  ฝงใต 
  ดานตะวันออก จดคลองสงน้ําชลประทานแมแตง  ฝงตะวันตก  และวัดตองกาย 
  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๖๙  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเขตปาสงวนแหงชาติ   

ปาดอยสุเทพ  อุทยานแหงชาติดอยสุเทพปุย 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๑๐๔  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  และบริเวณ 

หมายเลข  ๑๐.๒๐๑  และหมายเลข  ๑๐.๒๒๕  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน   
 ๖.๑๐ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท   

ชม.  ๓๐๒๙   
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับกึ่งกลางแมน้ําปง  ฝงตะวันตก   

โรงเรียนวัดดอนชัย  ถนนปาแดด – วังสิงหคํา  ฟากตะวันตก  วัดวังสิงหคํา  โรงเรียนบานวังศรี  สถานีอนามัย 
ตําบลสบแมขา  และวัดศรีวารีสถาน   

  ดานใต จดถนนสาย  ก  ๖  ฟากเหนือ  คลองสงน้ํา  ฝงเหนือ  ถนนสาธารณะ 
ไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  สถานีอนามัยบานตนเฮือก  และวัดเทพประสิทธิ์ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๑๐๘  โรงเรียนวัดถาวรธรรม  และวัดถาวรธรรม   

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๑๑๘  หมายเลข  ๘.๑๑๙  หมายเลข  ๘.๑๒๗   
หมายเลข  ๘.๑๓๑  หมายเลข  ๘.๑๓๔  หมายเลข  ๘.๑๓๖  หมายเลข  ๘.๑๔๒  และหมายเลข  ๘.๑๔๔   
ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  และบริเวณหมายเลข  ๑๐.๒๑๒  หมายเลข  ๑๐.๒๓๐  หมายเลข  ๑๐.๒๓๒   
หมายเลข  ๑๐.๒๕๑  หมายเลข  ๑๐.๒๕๖  หมายเลข  ๑๐.๒๗๐  และหมายเลข  ๑๐.๒๗๒  ท่ีกําหนดไว 
เปนสีเทาออน 

 ๖.๑๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวง 
ชนบท  ชม.  ๓๐๒๙ 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๑๐๖  และเขตเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 

  ดานใต จดถนนสาย  ก  ๖  ฟากเหนือ  และโรงเรียนบานปากเหมือง 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับกึ่งกลางแมน้ําปง  ฝงตะวันออก   

โครงการชลประทานลําพูน  (โครงการแมปงเกาตอนที่  ๑)  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก   
วัดตําหนัก  โรงเรียนวัดตําหนัก  และวัดปางิ้ว 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๑๑๒  หมายเลข  ๘.๑๒๒  หมายเลข  ๘.๑๒๔   
หมายเลข  ๘.๑๓๙  และหมายเลข  ๘.๑๔๗  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  บริเวณหมายเลข  ๑๐.๒๒๐   



 

๓๕ 

หมายเลข  ๑๐.๒๔๐  หมายเลข  ๑๐.๒๔๗  หมายเลข  ๑๐.๒๕๘  หมายเลข  ๑๐.๒๖๒  หมายเลข  ๑๐.๒๖๙   
และหมายเลข  ๑๐.๒๗๗  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน  และบริเวณหมายเลข  ๑๑.๑๑๗  และหมายเลข  ๑๑.๑๒๐   
ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๖.๑๒ ดานเหนือ จดถนนสาย  ง  ๓  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  โรงเรียน 

วัดทาตนกวาว  แนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนน้ําแมปูคา  ฝงตะวันตก  และเสนแบงเขต 
การปกครองระหวางอําเภอสารภีกับอําเภอสันกําแพง 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 
ระหวางจังหวัดเชียงใหมกับจังหวัดลําพูน 

  ดานตะวันตก จดน้ําแมสะลาบ  ฝงตะวันออก  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑   
ฟากตะวันออก   

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๑๓๐  และหมายเลข  ๘.๑๔๕  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก   
บริเวณหมายเลข  ๑๐.๒๓๖  หมายเลข  ๑๐.๒๔๔  หมายเลข  ๑๐.๒๕๓  และหมายเลข  ๑๐.๒๕๙   
ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน  และบริเวณหมายเลข  ๑๑.๑๑๙  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๖.๑๓ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๖๙  ฟากใต  วัดวุฑฒิราษฎร   
โรงเรียนบานฟอน  วัดสหัสสคุณ  และโรงเรียนบานตนเกวี๋ยน   

  ดานตะวันออก จดคลองสงน้ําชลประทานแมแตง  ฝงตะวันตก   
  ดานใต จดคลองสงน้ําชลประทานแมแตง  ฝงตะวันตก  และแนวเขต 

ผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  ๖๐๐  เมตร  กับกึ่งกลางคลองสงน้ําชลประทานแมแตง   
และเสนตรงที่ลากจากปลายเสนขนานระยะ  ๖๐๐  เมตร  กับกึ่งกลางคลองสงน้ําชลประทานแมแตง   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาแมทาชางและปาแมขนิน 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเขตปาสงวนแหงชาติ   
ปาแมทาชางและปาแมขนิน 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๑๒๘  และหมายเลข  ๘.๑๔๘  ที่กําหนดไว 
เปนสีเขียวมะกอก  และบริเวณหมายเลข  ๑๐.๒๒๙  หมายเลข  ๑๐.๒๓๙  หมายเลข  ๑๐.๒๔๒   
หมายเลข  ๑๐.๒๔๕  และหมายเลข  ๑๐.๒๙๐  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน   

 ๖.๑๔ ดานเหนือ จดคลองสงน้ํา  ๒๑  ซาย  ฝงตะวันตก   
  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตกและฟากใต   

เสนขนานระยะ  ๑,๖๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘  คลองสงน้ํา  ๒๒  ซาย   
ฝงใต  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร   
กับกึ่งกลางคลองสงน้ํา  ๒๒  ซาย 

  ดานตะวันตก จดถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทานแมแตง  ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๐.๒๖๗  และหมายเลข  ๑๐.๒๙๗  ที่กําหนดไว 

เปนสีเทาออน 



 

๓๖ 

 ๖.๑๕ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๖  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  และถนนเลียบทางรถไฟเชียงใหม –  

ลําพูน   
  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางจังหวัดเชียงใหมกับจังหวัดลําพูน  คลองขัวมุง  ฝงตะวันออก  และเสนขนานระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร   
กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๖   

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับกึ่งกลางแมน้ําปง  ฝงตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๑๔๐  หมายเลข  ๘.๑๔๖  หมายเลข  ๘.๑๔๙   

หมายเลข  ๘.๑๕๑  หมายเลข  ๘.๑๕๙  หมายเลข  ๘.๑๖๐  หมายเลข  ๘.๑๖๓  และหมายเลข  ๘.๑๖๕   
ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  บริเวณหมายเลข  ๑๐.๒๖๔  หมายเลข  ๑๐.๒๗๑  หมายเลข  ๑๐.๒๗๓   
หมายเลข  ๑๐.๒๗๔  หมายเลข  ๑๐.๒๗๘  หมายเลข  ๑๐.๒๘๓  หมายเลข  ๑๐.๒๘๕  หมายเลข  ๑๐.๒๘๘   
หมายเลข  ๑๐.๒๙๓  หมายเลข  ๑๐.๒๙๘  และหมายเลข  ๑๐.๓๐๐  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน   
และบริเวณหมายเลข  ๑๑.๑๓๐  และหมายเลข  ๑๑.๑๓๒  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๖.๑๖ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 
  ดานตะวันออก จดน้ําแมสะลาบ  ฝงตะวันตก 
  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางจังหวัดเชียงใหมกับจังหวัดลําพูน 
  ดานตะวันตก จดถนนเลียบทางรถไฟเชียงใหม – ลําพูน  ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๑๕๕  หมายเลข  ๘.๑๖๔  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก   

และบริเวณหมายเลข  ๑๐.๒๘๖  และหมายเลข  ๑๐.๒๙๙  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 
 ๖.๑๗ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๖   

สถานีอนามัยตําบลหนองแกว  เสนตั้งฉากกับถนน  อบจ.  ชม.  ๒๐๐๑  ฟากใต  ที่จุดซึ่งอยูหางจาก 
ถนน  อบจ.  ชม.  ๒๐๐๑  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตามแนวถนน  อบจ.  ชม.  ๒๐๐๑  เปนระยะ  ๒ ,๐๐๐  เมตร  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร   
กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๖  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะเขาวดัใหมตนแกว   
คลองสงน้ํา  ฝงตะวันออก  ถนนสาธารณะเขาวัดใหมตนแกว  ฟากตะวันออก  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร   
กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๖  เสนตั้งฉากกับถนน  อบจ.  ชม.  ๔๐๔๐  ฟากใต  ที่จุดซึ่งอยูหางจาก 
ถนนสาธารณะเขาวัดใหมตนแกว  บรรจบกับถนน  อบจ.  ชม.  ๔๐๔๐  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต   
ตามแนวถนน  อบจ.  ชม.  ๔๐๔๐  เปนระยะ  ๑ ,๖๐๐  เมตร  ถนนสาย  ก  ๖  ฟากใต   
และวัดธรรมประดิษฐสถาน   

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับกึ่ งกลางแมน้ํ าป ง   
ฝงตะวันตก  ถนนปาแดด – วังสิงหคํา  ฟากตะวันตก  โรงเรียนวัดไชยสถาน  และวัดไชยสถาน 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร   
กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๖  เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะ  ไปบานหารแกว   
เหมืองแมขัก  ฝงเหนือ  เขตเทศบาลตําบลหางดง  และเสนตรงท่ีลากจากคลองสงน้ํา  ๒๒  ซาย   



 

๓๗ 

ฝงตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘  บรรจบกับคลองสงน้ํา  ๒๒  ซาย   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวคลองสงน้ํา  ๒๒  ซาย  เปนระยะ  ๗๓๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต   
จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘   

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘  ฟากตะวันออก   
คลองสงน้ํา  ๒๒  ซาย  ฝงใต  และเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๑๐๘ 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๒.๔๕  และหมายเลข  ๒.๔๖  ท่ีกําหนดไวเปนสีเหลือง   
บริเวณหมายเลข  ๘.๑๕๔  หมายเลข  ๘.๑๕๗  หมายเลข  ๘.๑๕๘  และหมายเลข  ๘.๑๖๒  ท่ีกําหนดไว 
เปนสีเขียวมะกอก  บริเวณหมายเลข  ๑๐.๒๘๐  หมายเลข  ๑๐.๒๘๔  หมายเลข  ๑๐.๒๘๗  หมายเลข  ๑๐.๒๙๑   
หมายเลข  ๑๐.๒๙๕  และหมายเลข  ๑๐.๒๙๖  ท่ีกําหนดไวเปนสีเทาออน  และบริเวณหมายเลข  ๑๑.๑๒๙   
ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๑๖  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน  ใหเปน 
ที่ดินประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๗.๑ ที่ดินบริเวณริมฝงแมน้ําปง  ฝงตะวันออก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร   
กับกึ่งกลางแมน้ําปง 

 ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๓  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  และบริเวณหมายเลข  ๑๐.๕   
ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 

 ๗.๒ ที่ดินบริเวณริมฝงแมน้ําปง  ฝงตะวันตก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  
กับกึ่งกลางแมน้ําปง 

 ๗.๓ ที่ดินบริเวณสองฝงแมน้ําปง  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับกึ่งกลางแมน้ําปง 
 ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๑๐๕  และหมายเลข  ๘.๑๒๙  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก   

บริเวณหมายเลข  ๑๐.๕๗  หมายเลข  ๑๐.๖๗  หมายเลข  ๑๐.๗๓  หมายเลข  ๑๐.๘๒  หมายเลข  ๑๐.๑๑๘   
หมายเลข  ๑๐.๑๕๖  หมายเลข  ๑๐.๑๙๑  หมายเลข  ๑๐.๒๐๕  หมายเลข  ๑๐.๒๓๕  หมายเลข  ๑๐.๒๔๘   
หมายเลข  ๑๐.๒๕๔  และหมายเลข  ๑๐.๒๙๒  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน  และบริเวณหมายเลข  ๑๑.๕๖   
หมายเลข  ๑๑.๕๘  หมายเลข  ๑๑.๖๐  หมายเลข  ๑๑.๖๕  หมายเลข  ๑๑.๖๘  หมายเลข  ๑๑.๗๕   
หมายเลข  ๑๑.๗๙  หมายเลข  ๑๑.๘๘  หมายเลข  ๑๑.๙๓  หมายเลข  ๑๑.๙๖  หมายเลข  ๑๑.๑๐๒   
หมายเลข  ๑๑.๑๐๓  และหมายเลข  ๑๑.๑๒๓  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๗.๔ ที่ดินบริเวณสองฝงคลองแมขา  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  ๓  เมตร  กับกึ่งกลางคลองแมขา 
 ๗.๕ อางเก็บน้ําแมหยวก 
 ๗.๖ สวนหลวงลานนา  ร. ๙ 
 ๗.๗ สวนสุขภาพหวยแกว  สวนรุกขชาติหวยแกว  และสวนสัตวหวยแกวเชียงใหม 
 ๗.๘ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม 
 ๗.๙ สวนสุขภาพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
 ๗.๑๐ เรือนจําเกาจังหวัดเชียงใหม 
 ๗.๑๑ แนวเขตกําแพงดินรอบเวียงสวนดอก 



 

๓๘ 

 ๗.๑๒ ดานเหนือ จดที่ทําการชุมสายโทรศัพทเชียงใหม  บริษัท  ทีโอที  จํากัด  
(มหาชน)  และที่ทําการจราจรสถานีตํารวจภูธรเมืองเชียงใหม 

  ดานตะวันออก จดแมน้ําปง  ฝงตะวันตก 
  ดานใต จดถนนทาแพ  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนไปรษณีย  ฟากตะวันออก 
 ๗.๑๓ สวนสาธารณะหนาบานพักผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 
 ๗.๑๔ สวนสาธารณะหนองบวกหาด  เทศบาลนครเชียงใหม 
 ๗.๑๕ ที่ดินบริเวณสองฝงลําคูไหว  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  ๓  เมตร  กับกึ่งกลางลําคูไหว 
 ๗.๑๖ อนุสาวรียพระเจากาวิละ  สวนพักผอนหยอนใจ 
๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๑๖๕  ที่กําหนดไวเปนสีเขยีวมะกอก  ใหเปน 

ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  มีรายการดังตอไปนี้ 
 ๘.๑ โรงเรียนบานแมเตาไห 
 ๘.๒ โรงเรียนบานปาบง 
 ๘.๓ โรงเรียนบานน้ําตน 
 ๘.๔ โรงเรียนวัดทรายมูล 
 ๘.๕ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 
 ๘.๖ โรงเรียนแมริมวิทยาคม 
 ๘.๗ โรงเรียนบานหวยเกี๋ยง 
 ๘.๘ โรงเรียนขอนตาล 
 ๘.๙ โรงเรียนบานริมใต 
 ๘.๑๐ โรงเรียนตนผ้ึง 
 ๘.๑๑ มหาวิทยาลัยแมโจ 
 ๘.๑๒ โรงเรียนบานแมโจ 
 ๘.๑๓ โรงเรียนบานปาไผ  (ราง) 
 ๘.๑๔ โรงเรียนบานแมสา 
 ๘.๑๕ โรงเรียนบานดอนตัน 
 ๘.๑๖ โรงเรียนบานสหกรณนิคม 
 ๘.๑๗ โรงเรียนบานดอนแกว 
 ๘.๑๘ โรงเรียนบานทุงปาเก็ด 
 ๘.๑๙ โรงเรียนบานแมแกดนอย 
 ๘.๒๐ โรงเรียนวัดศรีปงชัย 
 ๘.๒๑ โรงเรียนบานปาเหมือด 
 ๘.๒๒ โรงเรียนบานทาเกวียน 
 ๘.๒๓ โรงเรียนวัดปาขอยใต 
 ๘.๒๔ โรงเรียนบานแกดหลวง 
 ๘.๒๕ โรงเรียนบานศาลา 



 

๓๙ 

 ๘.๒๖ โรงเรียนบานสันปาสัก 
 ๘.๒๗ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม  ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม 
 ๘.๒๘ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
 ๘.๒๙ โรงเรียนบานรองออ 
 ๘.๓๐ โรงเรียนบานหนองไคร 
 ๘.๓๑ โรงเรียนสันทรายหลวง 
 ๘.๓๒ โรงเรียนวัดสันหลวง 
 ๘.๓๓ โรงเรียนบานสันนาเม็ง 
 ๘.๓๔ โรงเรียนวัดทาเดื่อ 
 ๘.๓๕ โรงเรียนบานพระนอน 
 ๘.๓๖ โรงเรียนบานหลักปน 
 ๘.๓๗ โรงเรียนบานแมยอย 
 ๘.๓๘ โรงเรียนบานสันคะยอม 
 ๘.๓๙ โรงเรียนสันปูเลย 
 ๘.๔๐ โรงเรียนบานนางเหลียว 
 ๘.๔๑ โรงเรียนบานทอเมืองลัง 
 ๘.๔๒ โรงเรียนบานทาหลุกสันทราย 
 ๘.๔๓ โรงเรียนบานสันศรี 
 ๘.๔๔ โรงเรียนวัดทรายมูล 
 ๘.๔๕ โรงเรียนบานกอกหมน 
 ๘.๔๖ โรงเรียนบานปาขุย 
 ๘.๔๗ โรงเรียนบานวัดขะจาว 
 ๘.๔๘ โรงเรียนวัดขวงสิงห 
 ๘.๔๙ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตภาคพายัพ 
 ๘.๕๐ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  แผนกศิลปกรรม 
 ๘.๕๑ โรงเรียนวัดปาตัน 
 ๘.๕๒ โรงเรียนบานทารั้ว 
 ๘.๕๓ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 ๘.๕๔ สถาบันราชภัฏเชียงใหม 
 ๘.๕๕ โรงเรียนบานปาเสรา 
 ๘.๕๖ โรงเรียนวัดชางเคี่ยน 
 ๘.๕๗ โรงเรียนวัดสันพระเนตร 
 ๘.๕๘ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร 
 ๘.๕๙ โรงเรียนบานแมคาว 
 ๘.๖๐ มหาวิทยาลัยพายัพ  วิทยาเขตแมคาว 
 ๘.๖๑ วิทยาลัยสารพัดชางเชียงใหม 
 ๘.๖๒ โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพง 



 

๔๐ 

 ๘.๖๓ วิทยาลัยพลศึกษาเชียงใหม 
 ๘.๖๔ มหาวิทยาลัยพายัพ  วิทยาเขตแกวนวรัฐ 
 ๘.๖๕ โรงเรียนวัดกูคํา 
 ๘.๖๖ โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน 
 ๘.๖๗ โรงเรียนบานมอญ 
 ๘.๖๘ โรงเรียนบานทาทุม 
 ๘.๖๙ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 
 ๘.๗๐ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม 
 ๘.๗๑ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม 
 ๘.๗๒ โรงเรียนหอพระ 
 ๘.๗๓ โรงเรียนวัดสวนดอก 
 ๘.๗๔ โรงเรียนบวกครกนอย 
 ๘.๗๕ โรงเรียนพุทธิโศภน 
 ๘.๗๖ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 
 ๘.๗๗ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม 
 ๘.๗๘ โรงเรียนเทศบาลวัดทาสะตอย 
 ๘.๗๙ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีดอนไชย 
 ๘.๘๐ โรงเรียนบานรองขุนกําธรอุทิศ 
 ๘.๘๑ โรงเรียนเทศบาลวัดพวกชาง 
 ๘.๘๒ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ 
 ๘.๘๓ วิทยาลัยนาฏศิลป 
 ๘.๘๔ โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ 
 ๘.๘๕ โรงเรียนบานบอสราง 
 ๘.๘๖ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 
 ๘.๘๗ โรงเรียนเทศบาลบานศรีปงเมือง 
 ๘.๘๘ โรงเรียนบานโปงนอย 
 ๘.๘๙ โรงเรียนทาศาลา 
 ๘.๙๐ โรงเรียนบานหนองโคง 
 ๘.๙๑ โรงเรียนวัดเมืองสาตร 
 ๘.๙๒ โรงเรียนวัดสันกลางใต 
 ๘.๙๓ โรงเรียนจันทคุณา 
 ๘.๙๔ โรงเรียนบานหวยทราย 
 ๘.๙๕ โรงเรียนวัดโพธิมงคล 
 ๘.๙๖ โรงเรียนวัดดอนจ่ัน 
 ๘.๙๗ โรงเรียนวัดสันมะฮกฟา  (ปยธรรมประชาสรรค) 
 ๘.๙๘ โรงเรียนวัดสันปาคา 
 ๘.๙๙ โรงเรียนวัดเชียงขาง 



 

๔๑ 

 ๘.๑๐๐ โรงเรียนศิริมังคลาจารย 
 ๘.๑๐๑ โรงเรียนวัดชางค้ํา 
 ๘.๑๐๒ โรงเรียนรัฐราษฎรบํารุง 
 ๘.๑๐๓ โรงเรียนวัดนันทาราม 
 ๘.๑๐๔ โรงเรียนบานตองกาย 
 ๘.๑๐๕ โรงเรียนวัดดอนชัย 
 ๘.๑๐๖ โรงเรียนวัดพระนอนหนองผ้ึง 
 ๘.๑๐๗ โรงเรียนบานดอนปน 
 ๘.๑๐๘ โรงเรียนชุมชนวัดศรีคําชมภู 
 ๘.๑๐๙ โรงเรียนวัดดอนจืน 
 ๘.๑๑๐ โรงเรียนวัดกองทราย 
 ๘.๑๑๑ โรงเรียนวัดเทพาราม 
 ๘.๑๑๒ โรงเรียนวัดปากลวย 
 ๘.๑๑๓ โรงเรียนตนโชคหลวง 
 ๘.๑๑๔ โรงเรียนบานฟอน 
 ๘.๑๑๕ วิทยาลัยสารพัดชางเชียงใหม 
 ๘.๑๑๖ โรงเรียนบานปาตาล 
 ๘.๑๑๗ โรงเรียนบานตนเกวี๋ยน 
 ๘.๑๑๘ โรงเรียนบานทาวผายู  (ราง) 
 ๘.๑๑๙ โรงเรียนวัดทาใหมอิ 
 ๘.๑๒๐ โรงเรียนวัดถาวรธรรม 
 ๘.๑๒๑ โรงเรียนวัดทาตนกวาว 
 ๘.๑๒๒ โรงเรียนปางิ้ว 
 ๘.๑๒๓ โรงเรียนวัดเวฬุวัน  (สารภีชนานุกูล)  และสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอสารภี 
 ๘.๑๒๔ โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ 
 ๘.๑๒๕ โรงเรียนบานสันปาสัก 
 ๘.๑๒๖ โรงเรียนสารภีวิทยาคม 
 ๘.๑๒๗ มหาวิทยาลัยฟารอีสเทิรน 
 ๘.๑๒๘ โรงเรียนบานไร 
 ๘.๑๒๙ โรงเรียนวัดตําหนัก 
 ๘.๑๓๐ โรงเรียนวัดพญาชมภู  (คันธราษฎรมูลประดิษฐ) 
 ๘.๑๓๑ โรงเรียนบานสันผักหวาน 
 ๘.๑๓๒ โรงเรียนอนุบาลวราณีกุล  และโรงเรียนวัดศรีโพธาราม  (เตชะเทพอุทิศ) 
 ๘.๑๓๓ โรงเรียนบานทาวบุญเรือง 
 ๘.๑๓๔ โรงเรียนบานตนงิ้ว 
 ๘.๑๓๕ โรงเรียนสารภีปริยัติศึกษา 
 ๘.๑๓๖ โรงเรียนวัดสิงหคํา 



 

๔๒ 

 ๘.๑๓๗ โรงเรียนบานดง 
 ๘.๑๓๘ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย 
 ๘.๑๓๙ โรงเรียนวัดสันตนกอก 
 ๘.๑๔๐ โรงเรียนวัดหนองแฝก 
 ๘.๑๔๑ โรงเรียนวัดชางคํา 
 ๘.๑๔๒ โรงเรียนตนเฮือด  (ราง) 
 ๘.๑๔๓ โรงเรียนบานวังศรี 
 ๘.๑๔๔ โรงเรียนวัดจอมทอง 
 ๘.๑๔๕ โรงเรียนวัดบุปผาราม 
 ๘.๑๔๖ โรงเรียนวัดสารภี  (สมบูรณประชาสฤษดิ์) 
 ๘.๑๔๗ โรงเรียนวัดน้ําโจ 
 ๘.๑๔๘ โรงเรียนบานน้ําแพร 
 ๘.๑๔๙ โรงเรียนวัดกูแดง 
 ๘.๑๕๐ โรงเรียนบานสันทราย 
 ๘.๑๕๑ โรงเรียนเวียงเศรษฐีวิทยา 
 ๘.๑๕๒ โรงเรียนวัดทรายมูล  (นารถเกษมสงเคราะห) 
 ๘.๑๕๓ โรงเรียนบานปากเหมือง 
 ๘.๑๕๔ โรงเรียนบานหนองแกว  (ราง) 
 ๘.๑๕๕ โรงเรียนวัดแมสะลาบ 
 ๘.๑๕๖ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภ 
 ๘.๑๕๗ โรงเรียนบานตนแกว 
 ๘.๑๕๘ โรงเรียนบานหนองโขง  (ราง) 
 ๘.๑๕๙ โรงเรียนวัดหนองส่ีแจง 
 ๘.๑๖๐ โรงเรียนชุมชนวัดปากกอง  (อินทราษฎรประสิทธิวิทยา) 
 ๘.๑๖๑ โรงเรียนวัดไชยสถาน 
 ๘.๑๖๒ โรงเรียนบานย้ังปวน  (ราง) 
 ๘.๑๖๓ โรงเรียนวัดขัวมุง 
 ๘.๑๖๔ โรงเรียนอนุกูลศึกษา 
 ๘.๑๖๕ โรงเรียนวัดหัวดง 
๙. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๕  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําตาลออน  ใหเปน 

ที่ดินประเภทอนุรักษเพ่ือสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย  มีรายการดังตอไปนี้ 
 ๙.๑ เวียงเจ็ดริน   
  บริเวณสถานีผสมเทียมจังหวัดเชียงใหม  ศูนยวิจัยและบํารุงสัตวเชียงใหม  สวนสุขภาพ 

หวยแกว  สวนรุกขชาติหวยแกว  และสวนสัตวหวยแกวเชียงใหม 
 ๙.๒ ส่ีเหล่ียมคูเมือง 
  ดานเหนือ จดถนนมณีนพรัตน  ฟากใต  วัดราชมณเฑียร  วัดควรคามา   

และวัดหมอคําตวง 



 

๔๓ 

  ดานตะวันออก จดถนนมูลเมือง  ฟากตะวันตก  และวัดทรายมูลเมือง 
  ดานใต จดสถานสงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณ  จังหวัดเชียงใหม   

วัดทรายมลู  (พมา)  ถนนราชเชียงแสน  ฟากเหนือ  ถนนชางหลอ  ฟากเหนือ  และสวนสาธารณะหนองบวกหาด   
เทศบาลนครเชียงใหม 

  ดานตะวันตก จดศูนยการุณยเทพ  กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน  
ศูนยส่ือสาร  ๗  และถนนบุญเรืองฤทธิ์  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบรเิวณหมายเลข  ๗.๑๐  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออน  บริเวณหมายเลข  ๘.๖๙   
หมายเลข  ๘.๗๐  หมายเลข  ๘.๗๑  หมายเลข  ๘.๗๒  หมายเลข  ๘.๗๕  และหมายเลข  ๘.๗๗   
ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  บริเวณหมายเลข  ๑๐.๑๐๒  หมายเลข  ๑๐.๑๐๓  หมายเลข  ๑๐.๑๐๔   
หมายเลข  ๑๐.๑๐๕  หมายเลข  ๑๐.๑๐๖  หมายเลข  ๑๐.๑๐๙  หมายเลข  ๑๐.๑๑๐  หมายเลข  ๑๐.๑๑๒   
หมายเลข  ๑๐.๑๑๓  หมายเลข  ๑๐.๑๑๔  หมายเลข  ๑๐.๑๑๕  หมายเลข  ๑๐.๑๑๖  หมายเลข  ๑๐.๑๒๐   
หมายเลข  ๑๐.๑๒๓  หมายเลข  ๑๐.๑๒๔  หมายเลข  ๑๐.๑๒๖  หมายเลข  ๑๐.๑๒๘  หมายเลข  ๑๐.๑๒๙   
หมายเลข  ๑๐.๑๓๐  หมายเลข  ๑๐.๑๓๓  หมายเลข  ๑๐.๑๓๔  หมายเลข  ๑๐.๑๓๙  หมายเลข  ๑๐.๑๔๐   
หมายเลข  ๑๐.๑๔๑  หมายเลข  ๑๐.๑๔๒  หมายเลข  ๑๐.๑๔๓  หมายเลข  ๑๐.๑๔๗  หมายเลข  ๑๐.๑๔๘   
หมายเลข  ๑๐.๑๔๙  หมายเลข  ๑๐.๑๕๐  และหมายเลข  ๑๐.๑๕๓  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน   
และบริเวณหมายเลข  ๑๑.๖๒  หมายเลข  ๑๑.๖๙  หมายเลข  ๑๑.๗๑  หมายเลข  ๑๑.๗๒  หมายเลข  ๑๑.๗๓   
และหมายเลข  ๑๑.๗๘  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๙.๓ กําแพงเมืองชั้นนอก 
  ดานเหนือ จดถนนชางหลอ  ฟากใต  โรงพยาบาลสวนปรุง  ถนนราชเชียงแสน   

ฟากใต  วัดพวกชาง  โรงเรียนพวกชาง  โรงเรียนเทศบาลวัดพวกชาง  ถนนคชสาร  ฟากตะวันออก   
และวัดชัยศรีภูมิ 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๓  เมตร  กับกึ่งกลางคลองแมขา  ฝงตะวันตก   
และวัดแสนฝาง 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๓  เมตร  กับกึ่งกลางลําคูไหว  ฝงเหนือ 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๓  เมตร  กับกึ่งกลางลําคูไหว  ฝงตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเวนบรเิวณหมายเลข  ๘.๘๒  และหมายเลข  ๘.๘๓  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก   

บริเวณหมายเลข  ๑๐.๑๐๘  หมายเลข  ๑๐.๑๑๑  หมายเลข  ๑๐.๑๑๗  หมายเลข  ๑๐.๑๒๗   
หมายเลข  ๑๐.๑๓๑  หมายเลข  ๑๐.๑๓๒  หมายเลข  ๑๐.๑๔๔  หมายเลข  ๑๐.๑๔๕  หมายเลข  ๑๐.๑๕๘   
หมายเลข  ๑๐.๑๖๐  หมายเลข  ๑๐.๑๖๑  หมายเลข  ๑๐.๑๖๒  หมายเลข  ๑๐.๑๖๔  หมายเลข  ๑๐.๑๖๕   
หมายเลข  ๑๐.๑๖๗  และหมายเลข  ๑๐.๑๖๙  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน  และบริเวณหมายเลข  ๑๑.๘๓   
ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๙.๔ เวียงสวนดอก 
  ดานเหนือ จดถนนสุเทพ  ฟากใต  และโรงเรียนวัดสวนดอก 
  ดานตะวันออก จดแนวเขตกําแพงดินรอบเวียงสวนดอก 
  ดานใต จดแนวเขตกําแพงดินรอบเวียงสวนดอก 
  ดานตะวันตก จดแนวเขตกําแพงดินรอบเวียงสวนดอก 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑๒๒  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน   



 

๔๔ 

 ๙.๕ เขตโบราณสถานเวียงกุมกาม 
  ทั้งนี้  ยกเวนบรเิวณหมายเลข  ๗.๓  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน  บริเวณหมายเลข  ๘.๑๐๖   

ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  บริเวณหมายเลข  ๑๐.๑๘๘  หมายเลข  ๑๐.๑๙๑  หมายเลข  ๑๐.๑๙๒   
หมายเลข  ๑๐.๑๙๗  หมายเลข  ๑๐.๑๙๙  และหมายเลข  ๑๐.๒๐๘  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน   
และบริเวณหมายเลข  ๑๑.๑๐๓  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

๑๐. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑  ถึงหมายเลข  ๑๐.๓๐๐  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน   
ใหเปนท่ีดินประเภทสถาบันศาสนา  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๑๐.๑ วัดแมเตาไห 
 ๑๐.๒ วัดปาบง 
 ๑๐.๓ วัดสิริมงคล 
 ๑๐.๔ วัดบุปผาราม 
 ๑๐.๕ วัดวิจิตรวารี 
 ๑๐.๖ วัดรัตนาราม   
 ๑๐.๗ วัดดวงดี 
 ๑๐.๘ สํานักปฏิบัติธรรมพุทธบูชา  (เดิม) 
 ๑๐.๙ วัดทรายมูล 
 ๑๐.๑๐ วัดแมริม  และโรงเรียนวัดแมริมวิทยา 
 ๑๐.๑๑ วัดลัฎฐิวัน   
 ๑๐.๑๒ วัดปาดาราภิรมย 
 ๑๐.๑๓ วัดอรุณนิวาส 
 ๑๐.๑๔ วัดหวยเกี๋ยง 
 ๑๐.๑๕ วัดพรหมประดิษฐ   
 ๑๐.๑๖ วัดศรีบุญเรือง 
 ๑๐.๑๗ วัดทาใคร 
 ๑๐.๑๘ วัดแมโจ 
 ๑๐.๑๙ วัดเวฬุวัน   
 ๑๐.๒๐ วัดดอนตัน 
 ๑๐.๒๑ วัดสวางบรรเทิง 
 ๑๐.๒๒ วัดแมสา 
 ๑๐.๒๓ วัดนันทาวาส 
 ๑๐.๒๔ วัดทุงหมื่นนอย 
 ๑๐.๒๕ วัดศรีสหกรณ 
 ๑๐.๒๖ วัดดาราภิมุข 
 ๑๐.๒๗ วัดชมพูนุท 
 ๑๐.๒๘ วัดดอนแกว 
 ๑๐.๒๙ วัดทุงปาเก็ด 
 ๑๐.๓๐ วัดแมแกดนอย 



 

๔๕ 

 ๑๐.๓๑ วัดปาเหมือด 
 ๑๐.๓๒ วัดศรีปงชัย 
 ๑๐.๓๓ วัดปาลาน 
 ๑๐.๓๔ วัดปาขอยเหนือ 
 ๑๐.๓๕ วัดทาเกวียน 
 ๑๐.๓๖ วัดปาขอยใต 
 ๑๐.๓๗ วัดแมแกดหลวง 
 ๑๐.๓๘ วัดโสภณาราม 
 ๑๐.๓๙ วัดขาวแทนหลวง  และพิพิธภัณฑวัดขาวแทนหลวง 
 ๑๐.๔๐ วัดขาวแทนนอย 
 ๑๐.๔๑ วัดสันปาสัก 
 ๑๐.๔๒ วัดปยาราม 
 ๑๐.๔๓ วัดสันทรายหลวง 
 ๑๐.๔๔ วัดรองออ 
 ๑๐.๔๕ วัดคอกหมูปา 
 ๑๐.๔๖ วัดฟามุย 
 ๑๐.๔๗ วัดศรีทรายมูล 
 ๑๐.๔๘ วัดตนจันทน 
 ๑๐.๔๙ วัดพระนอน 
 ๑๐.๕๐ วัดบานทอ  (อยูในเขตเทศบาลตําบลสันทรายหลวง) 
 ๑๐.๕๑ วัดสันหลวง 
 ๑๐.๕๒ วัดหนองไครหลวง 
 ๑๐.๕๓ วัดทาเดื่อ 
 ๑๐.๕๔ วัดสันนาเม็ง 
 ๑๐.๕๕ วัดแมหยวก 
 ๑๐.๕๖ วัดบานทอ 
 ๑๐.๕๗ วัดทาหลุก 
 ๑๐.๕๘ วัดแมยอย 
 ๑๐.๕๙ วัดหลักพัน 
 ๑๐.๖๐ วัดสันปูเลย 
 ๑๐.๖๑ วัดสันคะยอม 
 ๑๐.๖๒ วัดนางเหลียว 
 ๑๐.๖๓ วัดแมกวง 
 ๑๐.๖๔ วัดรัตนปญญารังสิตย   
 ๑๐.๖๕ วัดสันทราย   
 ๑๐.๖๖ วัดยางทอง 
 ๑๐.๖๗ วัดเมืองลัง 



 

๔๖ 

 ๑๐.๖๘ วัดสันศรี 
 ๑๐.๖๙ วัดสันทรายมูล 
 ๑๐.๗๐ วัดทากระดาษ 
 ๑๐.๗๑ วัดศรีสวัสดิ์   
 ๑๐.๗๒ วัดเชฏฐาวรคุปต 
 ๑๐.๗๓ วัดขะจาว 
 ๑๐.๗๔ วัดขวงสิงห 
 ๑๐.๗๕ วัดลังกา 
 ๑๐.๗๖ วัดปาตัน 
 ๑๐.๗๗ วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง 
 ๑๐.๗๘ วัดดอนชัย   
 ๑๐.๗๙ วัดชางเคี่ยน 
 ๑๐.๘๐ วัดชัยสถาน   
 ๑๐.๘๑ วัดสันพระเนตร 
 ๑๐.๘๒ วัดฟาฮาม 
 ๑๐.๘๓ วัดแมคาว 
 ๑๐.๘๔ วัดชัยสถิตย   
 ๑๐.๘๕ วัดกูเตา   
 ๑๐.๘๖ สุสานปาแพง  และวัดปาแพง 
 ๑๐.๘๗ วัดประทานพร 
 ๑๐.๘๘ วัดสันติธรรม 
 ๑๐.๘๙ วัดเจติยานุสรณ 
 ๑๐.๙๐ วัดกูคํา 
 ๑๐.๙๑ วัดเชตุพน 
 ๑๐.๙๒ วัดโลกโมฬี 
 ๑๐.๙๓ วัดเชียงยืน  และโรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน 
 ๑๐.๙๔ วัดปาเปา 
 ๑๐.๙๕ วัดทาทุม 
 ๑๐.๙๖ วัดบานมอญ 
 ๑๐.๙๗ วัดศรีโขง 
 ๑๐.๙๘ วัดราชมณเฑียร 
 ๑๐.๙๙ วัดควรคามา 
 ๑๐.๑๐๐ วัดหมอคําตวง 
 ๑๐.๑๐๑ วัดชัยศรีภูมิ 
 ๑๐.๑๐๒ วัดเชียงมั่น 
 ๑๐.๑๐๓ วัดแสนเมืองมาหลวง 
 ๑๐.๑๐๔ วัดปาพราวใน 



 

๔๗ 

 ๑๐.๑๐๕ วัดลามชาง 
 ๑๐.๑๐๖ วัดดับภัย 
 ๑๐.๑๐๗ วัดเกตการาม  (เกตุการาม)  และโรงเรียนเทศบาล  ๑  (ท.  ๑)  วัดเกต 
 ๑๐.๑๐๘ วัดชมพู 
 ๑๐.๑๐๙ วัดปราสาท 
 ๑๐.๑๑๐ วัดผาปอง 
 ๑๐.๑๑๑ วัดหนองคํา 
 ๑๐.๑๑๒ วัดดอกเอื้อง 
 ๑๐.๑๑๓ วัดปานปง 
 ๑๐.๑๑๔ วัดอินทขิน 
 ๑๐.๑๑๕ วัดอุโมงค   
 ๑๐.๑๑๖ วัดดวงดี 
 ๑๐.๑๑๗ วัดอูทรายคํา 
 ๑๐.๑๑๘ สภาคริสตจักรเชียงใหม  และคริสตจักรที่หนึ่ง  เชียงใหม 
 ๑๐.๑๑๙ วัดแสนฝาง 
 ๑๐.๑๒๐ วัดดอกคํา 
 ๑๐.๑๒๑ วัดหนองปาครั่ง  และโรงเรียนวัดหนองปาครั่ง 
 ๑๐.๑๒๒ วัดสวนดอก 
 ๑๐.๑๒๓ วัดทุงยู 
 ๑๐.๑๒๔ วัดพระสิงหวรมหาวิหาร 
 ๑๐.๑๒๕ อารามกูมานมงคลชัย 
 ๑๐.๑๒๖ วัดชัยพระเกียรติ 
 ๑๐.๑๒๗ วัดเชตวัน 
 ๑๐.๑๒๘ วัดสําเภา 
 ๑๐.๑๒๙ วัดศรีเกิด 
 ๑๐.๑๓๐ วัดหมื่นลาน 
 ๑๐.๑๓๑ วัดบุพพาราม  
 ๑๐.๑๓๒ วัดมหาวัน 
 ๑๐.๑๓๓ วัดพันอน 
 ๑๐.๑๓๔ วัดเจดียหลวง  โรงเรียนเมตตาศึกษา  และวัดพันเตา 
 ๑๐.๑๓๕ วัดอุปคุต 
 ๑๐.๑๓๖ วัดบวกครกนอย  และปาชาสาธารณะ 
 ๑๐.๑๓๗ วัดสันปาขอย 
 ๑๐.๑๓๘ วัดสีมาราม 
 ๑๐.๑๓๙ วัดผาขาว 



 

๔๘ 

 ๑๐.๑๔๐ วัดเมธัง 
 ๑๐.๑๔๑ วัดหมื่นเงินกอง  และโรงเรียนเทศบาลวัดหมื่นเงินกอง 
 ๑๐.๑๔๒ วัดพระเจาเม็งราย 
 ๑๐.๑๔๓ วัดชางแตม 
 ๑๐.๑๔๔ วัดชางฆอง 
 ๑๐.๑๔๕ วัดพันตอง  และวัดลอยเคราะห 
 ๑๐.๑๔๖ วัดอุโมงค  และวัดปาแดงมหาวิหาร 
 ๑๐.๑๔๗ วัดหมื่นตูม 
 ๑๐.๑๔๘ วัดพันแหวน 
 ๑๐.๑๔๙ วัดพวกหงส 
 ๑๐.๑๕๐ วัดฟอนสรอย 
 ๑๐.๑๕๑ วัดทาสะตอย 
 ๑๐.๑๕๒ วัดทรายมูลเมือง 
 ๑๐.๑๕๓ วัดพวกแตม 
 ๑๐.๑๕๔ วัดทรายมูลพมา 
 ๑๐.๑๕๕ วัดศรีดอนไชย  และโรงเรียนเทศบาลวัดศรีดอนไชย 
 ๑๐.๑๕๖ วัดชัยมงคล 
 ๑๐.๑๕๗ วัดพวกชาง  และโรงเรียนพวกชาง 
 ๑๐.๑๕๘ วัดเมืองมาง 
 ๑๐.๑๕๙ วัดบวกครกหลวง 
 ๑๐.๑๖๐ วัดพวกเปย 
 ๑๐.๑๖๑ วัดศรีสุพรรณ  และโรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ 
 ๑๐.๑๖๒ วัดดาวดึงส 
 ๑๐.๑๖๓ วัดตนเปา 
 ๑๐.๑๖๔ วัดธาตุคํา 
 ๑๐.๑๖๕ วัดหมื่นสาร 
 ๑๐.๑๖๖ วัดร่ําเปง 
 ๑๐.๑๖๗ วัดยางกวง 
 ๑๐.๑๖๘ วัดบวกเปด 
 ๑๐.๑๖๙ วัดนันทาราม 
 ๑๐.๑๗๐ วัดเมืองกาย 
 ๑๐.๑๗๑ วัดหัวฝาย 
 ๑๐.๑๗๒ วัดสันกลางเหนือ 
 ๑๐.๑๗๓ วัดบอสราง 
 ๑๐.๑๗๔ วัดโปงนอย 



 

๔๙ 

 ๑๐.๑๗๕ วัดศรีปงเมือง 
 ๑๐.๑๗๖ วัดศรีบัวเงิน 
 ๑๐.๑๗๗ วัดตนผ้ึง 
 ๑๐.๑๗๘ วัดเมืองสาตรหลวง 
 ๑๐.๑๗๙ วัดพระปาน 
 ๑๐.๑๘๐ วัดเมืองสาตรนอย 
 ๑๐.๑๘๑ วัดหนองโคง 
 ๑๐.๑๘๒ วัดใหมหวยทราย 
 ๑๐.๑๘๓ วัดปาพราวนอก  และโรงเรียนจันทคุณานุสรณ 
 ๑๐.๑๘๔ วัดสันกลางใต 
 ๑๐.๑๘๕ วัดโพธิมงคล 
 ๑๐.๑๘๖ วัดดอนจ่ัน 
 ๑๐.๑๘๗ วัดสันมะฮกฟา 
 ๑๐.๑๘๘ วัดเสาหิน  และโรงเรียนวัดเสาหิน 
 ๑๐.๑๘๙ วัดสันปาเลียง 
 ๑๐.๑๙๐ วัดอุโบสถ 
 ๑๐.๑๙๑ วัดเจดียเหล่ียม 
 ๑๐.๑๙๒ วัดศรีบุญเรือง 
 ๑๐.๑๙๓ วัดสันปาคา 
 ๑๐.๑๙๔ วัดปาแดด 
 ๑๐.๑๙๕ วัดเชียงขาง 
 ๑๐.๑๙๖ วัดอุโบสถ 
 ๑๐.๑๙๗ วัดปาเปอะ 
 ๑๐.๑๙๘ วัดตําหนัก   
 ๑๐.๑๙๙ วัดชางค้ํา 
 ๑๐.๒๐๐ วัดตนยางหลวง 
 ๑๐.๒๐๑ วัดปาชี 
 ๑๐.๒๐๒ วัดสันคือ 
 ๑๐.๒๐๓ วัดทาขาม 
 ๑๐.๒๐๔ วัดนันทาราม 
 ๑๐.๒๐๕ วัดเกาะกลาง 
 ๑๐.๒๐๖ วัดผางยอย 
 ๑๐.๒๐๗ วัดตองกาย 
 ๑๐.๒๐๘ วัดพระนอนหนองผ้ึง 
 ๑๐.๒๐๙ วัดศรีคําชมภู 



 

๕๐ 

 ๑๐.๒๑๐ วัดศรีบุญเรือง  
 ๑๐.๒๑๑ วัดบานกลาง 
 ๑๐.๒๑๒ วัดดอนชัย 
 ๑๐.๒๑๓ วัดตนปน 
 ๑๐.๒๑๔ วัดดอนจืน  และโรงเรียนดอนจืน  (คัมภีรวิทยาพูน) 
 ๑๐.๒๑๕ วัดศรีสองเมือง 
 ๑๐.๒๑๖ วัดอุโบสถ 
 ๑๐.๒๑๗ วัดเทพาราม 
 ๑๐.๒๑๘ วัดไชยสถาน 
 ๑๐.๒๑๙ วัดกองทราย 
 ๑๐.๒๒๐ วัดปากลวย 
 ๑๐.๒๒๑ วัดสุพรรณ   
 ๑๐.๒๒๒ วัดวุฑฒิราษฎร 
 ๑๐.๒๒๓ วัดตนโชคหลวง 
 ๑๐.๒๒๔ วัดปาแคโยง 
 ๑๐.๒๒๕ วัดโพธิพิชิต 
 ๑๐.๒๒๖ วัดลัฎฐิวนาราม 
 ๑๐.๒๒๗ วัดสหัสสคุณ 
 ๑๐.๒๒๘ วัดกูเสือ 
 ๑๐.๒๒๙ วัดอินทราวาส 
 ๑๐.๒๓๐ วัดผาสุการาม 
 ๑๐.๒๓๑ วัดรอยจันทร 
 ๑๐.๒๓๒ วัดทาใหมอิ 
 ๑๐.๒๓๓ วัดทาตนกวาว   
 ๑๐.๒๓๔ วัดขุนเส 
 ๑๐.๒๓๕ วัดปางิ้ว 
 ๑๐.๒๓๖ วัดหนองปาแสะ 
 ๑๐.๒๓๗ วัดถาวรธรรม 
 ๑๐.๒๓๘ วัดเวฬุวัน   
 ๑๐.๒๓๙ วัดศรีโพธิ์ทอง 
 ๑๐.๒๔๐ วัดบวกครกเหนือ  และสุสานบานบวกครกเหนือ 
 ๑๐.๒๔๑ วัดนาบุก 
 ๑๐.๒๔๒ วัดชัยวุฒิ   
 ๑๐.๒๔๓ วัดแสนหลวง 
 ๑๐.๒๔๔ วัดพญาชมภู 



 

๕๑ 

 ๑๐.๒๔๕ วัดศาลา 
 ๑๐.๒๔๖ วัดโขงขาว 
 ๑๐.๒๔๗ วัดบวกครกใต 
 ๑๐.๒๔๘ วัดตําหนัก 
 ๑๐.๒๔๙ วัดพระนอนปาเก็ดถี่ 
 ๑๐.๒๕๐ วัดศรีโพธาราม 
 ๑๐.๒๕๑ วัดฉิมพลีวัน 
 ๑๐.๒๕๒ วัดทาวบุญเรือง 
 ๑๐.๒๕๓ วัดศรีดอนมูล 
 ๑๐.๒๕๔ วัดวังสิงหคํา 
 ๑๐.๒๕๕ วัดทาวคําวัง 
 ๑๐.๒๕๖ วัดรัตนาราม 
 ๑๐.๒๕๗ วัดตนเหียว 
 ๑๐.๒๕๘ วัดสันตนกอก 
 ๑๐.๒๕๙ วัดบุบผาราม   
 ๑๐.๒๖๐ วัดสุวรรณประดิษฐ   
 ๑๐.๒๖๑ วัดหางดง 
 ๑๐.๒๖๒ วัดสันกลาง 
 ๑๐.๒๖๓ วัดชางคํา 
 ๑๐.๒๖๔ วัดหนองแฝก 
 ๑๐.๒๖๕ วัดมงคลวนาราม 
 ๑๐.๒๖๖ วัดเทพประสิทธิ์   
 ๑๐.๒๖๗ วัดเอรัณฑวัน 
 ๑๐.๒๖๘ วัดปาหมาก 
 ๑๐.๒๖๙ วัดดอนแกว 
 ๑๐.๒๗๐ วัดวรเวทยวิสิฐ   
 ๑๐.๒๗๑ วัดหวลการณ 
 ๑๐.๒๗๒ วัดจอมทอง 
 ๑๐.๒๗๓ วัดชางเคิ่ง 
 ๑๐.๒๗๔ วัดสารภี 
 ๑๐.๒๗๕ วัดธรรมประดิษฐสถาน 
 ๑๐.๒๗๖ วัดกําแพงงาม 
 ๑๐.๒๗๗ วัดน้ําโจ 
 ๑๐.๒๗๘ วัดกูแดง 
 ๑๐.๒๗๙ วัดสันทราย 



 

๕๒ 

 ๑๐.๒๘๐ วัดถวาย 
 ๑๐.๒๘๑ วัดศรีวารีสถาน   
 ๑๐.๒๘๒ วัดทรายมูล 
 ๑๐.๒๘๓ วัดปากเหมือง 
 ๑๐.๒๘๔ วัดตนแกว 
 ๑๐.๒๘๕ วัดศรีมูลเรือง 
 ๑๐.๒๘๖ วัดแมสะลาบ 
 ๑๐.๒๘๗ วัดวงคเมธา   
 ๑๐.๒๘๘ วัดหนองส่ีแจง 
 ๑๐.๒๘๙ วัดประสาทธรรม   
 ๑๐.๒๙๐ วัดเขตคิชฌาวาส 
 ๑๐.๒๙๑ วัดละโว  และศูนยพัฒนาสภาตําบลหนองแกว 
 ๑๐.๒๙๒ วัดปาเดื่อ 
 ๑๐.๒๙๓ วัดปากกอง 
 ๑๐.๒๙๔ วัดไชยสถาน 
 ๑๐.๒๙๕ วัดเดชดํารงค   
 ๑๐.๒๙๖ วัดมงคลเกษม   
 ๑๐.๒๙๗ วัดอุโบสถ   
 ๑๐.๒๙๘ วัดขัวมุง 
 ๑๐.๒๙๙ วัดฮองกอก 
 ๑๐.๓๐๐ วัดหัวดง 

๑๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑๑.๑๓๒  ท่ีกําหนดไวเปนสีน้ําเงิน  ใหเปน 
ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๑๑.๑ ศูนยฝกอบรมสหกรณที่  ๖  นิคมอุตสาหกรรมสันทราย  จังหวัดเชียงใหม 
 ๑๑.๒ สหกรณนิคมสันทราย  จํากัด 
 ๑๑.๓ โรงพยาบาลสันทราย 
 ๑๑.๔ สถานีอนามัยขอนตาล  ตําบลริมใต 
 ๑๑.๕ การประปาแมริม  การประปาสวนภูมิภาค 
 ๑๑.๖ กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่  ๓๓  และที่วาการอําเภอแมริม 
 ๑๑.๗ สถานีใบยาแมริม  โรงงานยาสูบ 
 ๑๑.๘ ศูนยวิจัยพืชไรเชียงใหม  ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด  จังหวัดเชียงใหม 
 ๑๑.๙ สถานีทดลองยาสูบแมโจ  โรงงานยาสูบ 
 ๑๑.๑๐ สถานีอนามัยตําบลแมสา 
 ๑๑.๑๑ สถานฝกอบรมของสถานพินิจและคุมครองเด็ก  จังหวัดเชียงใหม 
 ๑๑.๑๒ สถานีอนามัยบานวังปอง 



 

๕๓ 

 ๑๑.๑๓ สถานีวิทยุ  ม.ก.  ๒  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 ๑๑.๑๔ สํานักงานท่ีดินจังหวัดเชียงใหม  สาขาสันทราย 
 ๑๑.๑๕ สถานีอนามัยตําบลสันผีเส้ือ  (บานปาขอยเหนือ) 
 ๑๑.๑๖ ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม 
 ๑๑.๑๗ สํานักงานพัฒนาท่ีดิน  ๖ 
 ๑๑.๑๘ สถานสงเคราะหเด็กบานเวียงพิงค 
 ๑๑.๑๙ สถานีวิทยุ  สทร.  ๑๑ 
 ๑๑.๒๐ หมวดการทางดอนแกว  แขวงการทางเชียงใหมที่  ๒ 
 ๑๑.๒๑ สถานีอนามัยดอนแกว 
 ๑๑.๒๒ แขวงทางหลวงที่  ๓ 
 ๑๑.๒๓ โรงพยาบาลนครพิงค 
 ๑๑.๒๔ สถานีวิทยุ  วพท.  เอ.  เอ็ม.  เชียงใหม 
 ๑๑.๒๕ ศูนยสงเสริมพัฒนาการเด็กภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม 
 ๑๑.๒๖ สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอสันทราย 
 ๑๑.๒๗ สถานีอนามัยตําบลสันทรายหลวง  หอประชุมอําเภอสันทราย  สํานักงานเทศบาล 

ตําบลสันทรายหลวง  สํานักงานที่ดินอําเภอสันทราย  ท่ีวาการอําเภอสันทราย  และสถานีตํารวจภูธรสันทราย 
 ๑๑.๒๘ ที่ทําการไปรษณียโทรเลขสันทราย 
 ๑๑.๒๙ อาคารชุมสายโทรศัพททางไกลอําเภอสันทราย 
 ๑๑.๓๐ สถานีอนามัยบานหนองไคร 
 ๑๑.๓๑ ศาลจังหวัด เชียงใหม   ศูนย พัฒนาและสงเคราะหชาวเขาจังหวัดเชียงใหม   

ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยเชียงใหม  ศูนยส่ือสารเขต  ๗  จังหวัดเชียงใหม  ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม   
ศูนยวิทยุส่ือสารภูมิภาค  สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม  สํานักงานตรวจเงินแผนดิน 
ภูมิภาคที่  ๕  สํานักงานคลังเขต  ๕  เชียงใหม  ศูนยปองกันและปราบปรามยาเสพติด  สํานักงานตรวจบัญชี 
สหกรณจังหวัดเชียงใหม  สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม   
สํานักงานปศุสัตวเขต  ๕  และสถานีบํารุงพันธุสัตวเชียงใหม 

 ๑๑.๓๒ เรือนจําชั่วคราวแมหยวก 
 ๑๑.๓๓ โรงฆาสัตวเทศบาลตําบลสันทรายหลวง 
 ๑๑.๓๔ สถานีวิทยุกระจายเสียงสามยอด 
 ๑๑.๓๕ องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 
 ๑๑.๓๖ สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม 
 ๑๑.๓๗ หนวยบริการผูใชไฟฟาตําบลสันปูเลย  ที่วาการสภาตําบลสันปูเลย  และศูนยเกษตร 

ตําบลสันปูเลย 
 ๑๑.๓๘ สถานีตํารวจภูธรตําบลชางเผือก 
 ๑๑.๓๙ สํานักงานการขนสงทางน้ําท่ี  ๒  สาขาเชียงใหม  และศูนยบํารุงทางน้ําที่  ๗ 
 ๑๑.๔๐ สถานที่เก็บของกลาง  ป.ป.ส. 



 

๕๔ 

 ๑๑.๔๑ มูลนิธิโลกทัศนียภาพ 
 ๑๑.๔๒ สํานักงานสงเคราะหทหารผานศึก 
 ๑๑.๔๓ กองกําลังผาเมือง 
 ๑๑.๔๔ กรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค 
 ๑๑.๔๕ ศูนยปฏิบัติการวิศวกรรมตนน้ําภาคเหนือ  และศูนยพัฒนาปโตรเลียมภาคเหนือ   

(เชียงใหม) 
 ๑๑.๔๖ สํานักทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม 
 ๑๑.๔๗ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติเชียงใหม 
 ๑๑.๔๘ สถานีควบคุมการจายไฟฟาเชียงใหม  ๒  การไฟฟาสวนภูมิภาค  และสถานีไฟฟายอย 

เชียงใหม  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
 ๑๑.๔๙ สํานักงานศูนยบํารุงพันธุไม  สวนรุกขชาติหวยแกว 
 ๑๑.๕๐ การประปาเชียงใหม  การประปาสวนภูมิภาค 
 ๑๑.๕๑ สํานักงานทรัพยากรธรณีเขต  ๓ 
 ๑๑.๕๒ สวนทําไมเชียงใหม  ฝายทําไมภาคเหนือ  องคการอุตสาหกรรมปาไม 
 ๑๑.๕๓ ศาลคดีเด็กและเยาวชนเชียงใหม  สถานพินิจและคุมครองเด็กจังหวัดเชียงใหม 
 ๑๑.๕๔ สถานีขนสงผูโดยสารเชียงใหมแหงที่  ๒ 
 ๑๑.๕๕ สถานีขนสงผูโดยสารเชียงใหมแหงที่  ๑ 
 ๑๑.๕๖ สํานักงานประปาเขต  ๙  เชียงใหม  การประปาสวนภูมิภาค 
 ๑๑.๕๗ สํานักงานสหกรณจังหวัดเชียงใหม 
 ๑๑.๕๘ สํานักงานสรรพสามิตจังหวัดเชียงใหม 
 ๑๑.๕๙ สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาเอกชน  เขตการศึกษา  ๘  สํานักงาน 

ศึกษาธิการเขต  เขตการศึกษา  ๘  และหองสมุดประชาชน 
 ๑๑.๖๐ สํานักงานเทศบาลนครเชียงใหม 
 ๑๑.๖๑ ชุมสายโทรศัพทเชียงใหม  ๓  และที่ทําการเขตโทรศัพทภูมิภาคท่ี  ๕  บริษัท  ทีโอท ี  

จํากัด  (มหาชน) 
 ๑๑.๖๒ แผนการฝกกําลังสํารองจังหวัดทหารบกเชียงใหม 
 ๑๑.๖๓ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม 
 ๑๑.๖๔ บานพักผูอํานวยการคลังเขต  ๕ 
 ๑๑.๖๕ สถานกงศุลอเมริกา 
 ๑๑.๖๖ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม  และศูนยกามโรคเขต  ๑๐  เชียงใหม 
 ๑๑.๖๗ ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 
 ๑๑.๖๘ สถานีกาชาดที่  ๓  จังหวัดเชียงใหม  สภากาชาดไทย 
 ๑๑.๖๙ สถานีกาชาดจังหวัดเชียงใหม 
 ๑๑.๗๐ สํานักงานชลประทานที่  ๑ 
 ๑๑.๗๑ ที่วาการอําเภอเมืองเชียงใหม 



 

๕๕ 

 ๑๑.๗๒ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม  (เกา)  สํานักงานสรรพากรเขต  ๕  และสํานักงาน 
การประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม 

 ๑๑.๗๓ ศาลแขวงเชียงใหม 
 ๑๑.๗๔ โรงพยาบาลประสาท 
 ๑๑.๗๕ ที่ทําการชุมสายโทรศัพทเชียงใหม  บริษัท  ทีโอที  จํากัด  (มหาชน)  และที่ทําการจราจร 

สถานีตํารวจภูธรเมืองเชียงใหม 
 ๑๑.๗๖ บานพักขาราชการอุตุนิยมวิทยา  จังหวัดเชียงใหม 
 ๑๑.๗๗ แขวงการทางเชียงใหมที่  ๑  และที่  ๒  และเขตการทางเชียงใหม 
 ๑๑.๗๘ สถานีตํารวจภูธรเมืองเชียงใหม 
 ๑๑.๗๙ บานพักผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 
 ๑๑.๘๐ งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  สํานักงานแขวงกาวิละ  เทศบาลนครเชียงใหม 
 ๑๑.๘๑ สํานักงานการส่ือสารโทรคมนาคมภาคเหนือ  การส่ือสารแหงประเทศไทย   

และที่ทําการไปรษณียโทรเลข 
 ๑๑.๘๒ ศูนยการุณยเทพ  กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน  ศูนยส่ือสาร  ๗ 
 ๑๑.๘๓ ศูนยวัณโรคเขต  ๑๐ 
 ๑๑.๘๔ สถานสงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณ  จังหวัดเชียงใหม 
 ๑๑.๘๕ ที่ทําการศูนยโทรคมนาคมเชียงใหม  และสํานักงานการส่ือสารไปรษณียเขต  ๕ 
 ๑๑.๘๖ โรงพยาบาลสวนปรุง 
 ๑๑.๘๗ ศูนยฝกอบรมการประปา  การประปาสวนภูมิภาค 
 ๑๑.๘๘ สํานักงานปาไมเขตเชียงใหม 
 ๑๑.๘๙ สํานักงานปาไมจังหวัดเชียงใหม  และองคการอุตสาหกรรมหองเย็น 
 ๑๑.๙๐ กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม 
 ๑๑.๙๑ สํานักงานการส่ือสารโทรคมนาคมเขตภาคเหนือ 
 ๑๑.๙๒ สถานบริการสาธารณสุข  และโรงฆาสัตวเทศบาลนครเชียงใหม 
 ๑๑.๙๓ สํานักงานไฟฟาจังหวัดเชียงใหม  การไฟฟาสวนภูมิภาค  และสํานักงานไฟฟา  เขต  ๑   

ภาคเหนือเชียงใหม  การไฟฟาสวนภูมิภาค 
 ๑๑.๙๔ สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย  สํานักประชาสัมพันธเขต  ๓ 
 ๑๑.๙๕ โรงพยาบาลแมและเด็ก  และโรงเรียนผดุงครรภอนามัยเชียงใหม 
 ๑๑.๙๖ บานพักเทศบาล  และสถานีไฟฟายอยเชียงใหม  ๑  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
 ๑๑.๙๗ สุสานบานเดน 
 ๑๑.๙๘ ชุมสายโทรศัพทเชียงใหม  ๔  บริษัท  ทีโอที  จํากัด  (มหาชน) 
 ๑๑.๙๙ สถานีไฟฟาแรงสูงเชียงใหม 
 ๑๑.๑๐๐ สถานีอนามัยตําบลตนเปา 
 ๑๑.๑๐๑ หมวดการทางเชียงใหม  และสถานีตํารวจทางหลวง  ๔  เชียงใหม 
 ๑๑.๑๐๒ โรงงานสุรา  กรมสรรพสามิตเชียงใหม 



 

๕๖ 

 ๑๑.๑๐๓ สํานักงานตํารวจภาค  ๕ 
 ๑๑.๑๐๔ ศูนยบริการสาธารณสุขหนองหอย 
 ๑๑.๑๐๕ ศูนยทันตสาธารณสุขระหวางประเทศ  ศูนยสงเสริมสุขภาพเขต  ๕ 
 ๑๑.๑๐๖ หมวดการทางสันกําแพง 
 ๑๑.๑๐๗ ตอนสงน้ําบํารุงรักษาที่  ๓  (หวยทราย)  ชลประทานแมแตง  สํานักงาน 

ชลประทานท่ี  ๑ 
 ๑๑.๑๐๘ ที่ทําการ  ร.ส.พ.  เชียงใหม 
 ๑๑.๑๐๙ บานพักผูปวยวัณโรค  และสมาคมปราบวัณโรคเชียงใหม 
 ๑๑.๑๑๐ สถานีตํารวจภูธรตําบลแมปง 
 ๑๑.๑๑๑ สํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหม 
 ๑๑.๑๑๒ องคการบริหารสวนตําบลทาวังตาล 
 ๑๑.๑๑๓ ศูนยพัฒนาการผลิตและควบคุมศัตรูผักผลไมเพ่ือสงออกจังหวัดเชียงใหม  และ 

ศูนยขยายพันธุพืชที่  ๗ 
 ๑๑.๑๑๔ องคการบริหารสวนตําบลปาบง 
 ๑๑.๑๑๕ สหกรณการเกษตรสารภีจํากัด 
 ๑๑.๑๑๖ สถานีไฟฟายอยเชียงใหม  ๓  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
 ๑๑.๑๑๗ สถานีอนามัยบานบวกครกเหนือ 
 ๑๑.๑๑๘ สถานีอนามัยบานยางเนิ้ง  ท่ีวาการอําเภอสารภี  สถานีตํารวจภูธรอําเภอสารภี   

และที่ทําการไปรษณียโทรเลขสารภี 
 ๑๑.๑๑๙ สถานีอนามัยบานพญา  ตําบลชมภู 
 ๑๑.๑๒๐ สถานีอนามัยบานสันตนกอก 
 ๑๑.๑๒๑ หมวดการทางสารภี  แขวงการทางเชียงใหมท่ี  ๒ 
 ๑๑.๑๒๒ ที่ทําการไปรษณียโทรเลขหางดง 
 ๑๑.๑๒๓ โครงการชลประทานลําพูน  (โครงการแมปงเกาตอนท่ี  ๑) 
 ๑๑.๑๒๔ สถานีอนามัยบานตนเฮือก 
 ๑๑.๑๒๕ สถานีตํารวจภูธรหางดง  สํานักงานเกษตรอําเภอหางดง  สํานักงานที่ดินจังหวัด 

เชียงใหม  สาขาหางดง  ท่ีวาการอําเภอหางดง  และหอประชุมอําเภอหางดง 
 ๑๑.๑๒๖ สถานีอนามัยตําบลหนองแกว 
 ๑๑.๑๒๗ สถานีอนามัยตําบลสบแมขา 
 ๑๑.๑๒๘ โรงพยาบาลหางดง 
 ๑๑.๑๒๙ สถานีอนามัยตําบลขุนคง 
 ๑๑.๑๓๐ โรงพยาบาลสารภี 
 ๑๑.๑๓๑ สํานักงานสหกรณการเกษตรหางดง 
 ๑๑.๑๓๒ ศูนยโครงการสารภีตําบลขัวมุง  และท่ีทําการสภาตําบลขัวมุง 





รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมเมืองเชียงใหม 

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง  แบงเปน  ๔  ขนาด  คือ 
๑. ถนนแบบ  ก  ขนาดเขตทาง  ๑๒.๐๐  เมตร  จํานวน  ๑๒  สาย  ดังนี้ 
 ถนนสาย  ก  ๑  เปนถนนเดมิกาํหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยบานศรีสหกรณ  (หนองหาง)   

เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๑  ไปทางทิศใตตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับ 
ถนนบานสหกรณนิคม  ซอย  ๙  (ถนนสาย  ข  ๖) 

 ถนนสาย  ก  ๒  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๑๐๐๑  ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๑  บรรจบกับซอยขางวัดสันทรายหลวง   
(ถนนสาย  ก  ๓)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๑  ระยะ 
ประมาณ  ๓๔๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๓๖๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ข  ๙   
ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ข  ๙  บรรจบกับถนนสาธารณะเขาวัดคอกหมูปา  (ถนนสาย  ข  ๑๐)  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย  ข  ๙  ระยะประมาณ  ๔๒๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๓  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยขางวัดสันทรายหลวง   
เริ่มตนจากถนนสาย  ข  ๙  ที่บริเวณหางจากถนนเขาบานสันทรายกอม  (ถนนสาย  ข  ๑๑)  บรรจบกับ 
ถนนสาย  ข  ๙  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย  ข  ๙  ระยะประมาณ  ๓๖๐  เมตร   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๕๓๐  เมตร  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๑๐๐๑ 

 ถนนสาย  ก  ๔  เปนถนนเดมิไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  เริ่มตนจากถนนทุงโฮเต็ล   
ที่บริเวณหางจากถนนแกวนวรัฐ  บรรจบกับถนนทุงโฮเต็ล  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนทุงโฮเต็ล   
ระยะประมาณ  ๘๖๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๔๖๐  เมตร   
จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑  ที่บริเวณหางจากถนนแกวนวรัฐ  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๑๑  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑  ระยะประมาณ   
๙๔๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๕  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  และถนนโครงการ 
กําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนบํารุงราษฎร  ท่ีบริเวณหางจากถนนแกวนวรัฐ  บรรจบกับ 
ถนนบํารุงราษฎร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๖๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออก 
ตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๑๗๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๔๔๐  เมตร   
บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๓๔๐  เมตร   
จนบรรจบกับถนนทุงโฮเต็ล  ที่บริเวณหางจากถนนแกวนวรัฐ  บรรจบกับถนนทุงโฮเต็ล  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนทุงโฮเต็ล  ระยะประมาณ  ๙๐๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๖  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนน  อบจ.  ชม  ๔๐๔๐   
และถนน  อบจ.  ชม  ๒๐๐๑  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต   



 

๒ 

ทิศตะวันตกเฉียงเหนอืและทิศตะวนัตกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนสาย  ข  ๑๗  ที่บริเวณ 
หางจากถนน  อบจ.  ชม  ๒๐๐๑  (ถนนสาย  ก  ๑๐)  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนว  ถนน  อบจ.  ชม  ๒๐๐๑  (ถนนสาย  ก  ๑๐)  ระยะประมาณ  ๘๘๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๗  เปนถนนเดมิกาํหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนสาธารณะเขาวัดศรโีพธาราม   
และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๑๕๐  เมตร  และไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต   
ระยะประมาณ  ๒๘๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๘  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนสาย  ข  ๑๗   
ที่บริเวณหางจากคลองสงน้ํา  ๒๑  ซาย  บรรจบกับถนนสาย  ข  ๑๗  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนว 
ถนนสาย  ข  ๑๗  ระยะประมาณ  ๕๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๖๖๐  เมตร   
จนบรรจบกับทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๑๐๘  ที่บริเวณถนนริมคลอง  ซอย  ๒๑  ซาย  (ถนนสาย  ก  ๙)   
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘ 

 ถนนสาย  ก  ๙  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนริมคลอง  ซอย  ๒๑  ซาย   
เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม   
ระยะประมาณ  ๖๒๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ข  ๑๗  ท่ีบริเวณหางจากถนนสาย  ข  ๑๗  บรรจบกับ 
ถนน  อบจ.  ชม  ๒๐๐๑  (ถนนสาย  ก  ๖)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย  ข  ๑๗   
ระยะประมาณ  ๒๖๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๑๐  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนน  อบจ.  ชม.  ๒๐๐๑   
เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ   
๘๘๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ข  ๑๗   

 ถนนสาย  ก  ๑๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยเทศบาลตําบลหางดง  ๑๐   
และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนสาย  ข  ๑๗  ท่ีบริเวณหางจากถนนสาย  ข  ๑๗   
บรรจบกับซอยเทศบาลตําบลหางดง  ๑๖  (ถนนสาย  ก  ๑๒)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนว   
ถนนสาย  ข  ๑๗  ระยะประมาณ  ๕๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๓๒๐  เมตร   
บรรจบกับซอยเทศบาลตําบลหางดง  ๑๐  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวซอยเทศบาลตําบลหางดง   
๑๐  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘ 

 ถนนสาย  ก  ๑๒  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยเทศบาลตําบลหางดง  ๑๖   
เริ่มตนจากถนนสาย  ข  ๑๗  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ข  ๑๗  บรรจบกับถนนริมคลอง  ซอย  ๒๒  ซาย   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย  ข  ๑๗  ระยะประมาณ  ๙๗๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออก 
ตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๕๑๐  เมตร  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘ 

๒. ถนนแบบ  ข  ขนาดเขตทาง  ๑๖.๐๐  เมตร  จํานวน  ๒๐  สาย  ดังนี้ 
 ถนนสาย  ข  ๑  เปนถนนเดิมกํ าหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยบานสหกรณ   

ถนนบานสหกรณนิคม  ซอย  ๔  และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๑๐๐๑  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวซอยบานสหกรณ  ระยะประมาณ  ๕๘๐  เมตร   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๔๕๐  เมตร  ตัดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๖๐   



 

๓ 

ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๑  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๖๐   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๖๐  ระยะประมาณ  ๕๔๐  เมตร   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๑,๑๒๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาธารณะเขาวัดหวยเกี๋ยง   
(ถนนสาย  ข  ๒)  ที่บริเวณหางจากถนนสาธารณะเขาวัดหวยเกี๋ยง  (ถนนสาย  ข  ๒)  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๑๐๐๑  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ตามแนวถนนสาธารณะเขาวัดหวยเกี๋ยง  (ถนนสาย  ข  ๒)   
ระยะประมาณ  ๕๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๑,๐๘๐  เมตร  บรรจบกับ 
ถนนสาย  ข  ๔  ที่บริเวณหางจากซอยสวนหมอวงศ  (ถนนสาย  ข  ๔)  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๑๐๐๑  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามถนนสาย  ข  ๔  ระยะประมาณ  ๕๑๐  เมตร  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉยีงใต  ระยะประมาณ  ๙๔๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาย  ข  ๕  ท่ีบริเวณหางจากถนนสาย  ข  ๕   
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๑  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ตามแนวถนนสาย  ข  ๕   
ระยะประมาณ  ๗๗๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๑,๓๗๐  เมตร  บรรจบกับ 
ถนนบานสหกรณนิคม  ซอย  ๔  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนบานสหกรณนิคม  ซอย  ๔   
ระยะประมาณ  ๔๔๐  เมตร  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๑ 

 ถนนสาย  ข  ๒  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนสาธารณะเขาวัดหวยเกี๋ยง   
เริ่มตนจากถนนสาย  ข  ๑  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ข  ๑  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๖๐   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสาย  ข  ๑  ระยะประมาณ  ๑ ,๑๒๐  เมตร  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๕๐๐  เมตร  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๑๐๐๑ 

 ถนนสาย  ข  ๓  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนเลียบคลองสงน้ํา 
ชลประทานแมแตง  ที่บริเวณหางจากถนนทาไคร  ซอย  ๑๑  บรรจบกับถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทาน 
แมแตง  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทานแมแตง  ระยะประมาณ   
๑๙๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออก  ระยะประมาณ  ๖๘๐  เมตร  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗   
ที่บริเวณทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒๖๐ 

 ถนนสาย  ข  ๔  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนซอยสวนหมอวงศ   
และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนสาย  ข  ๑  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ข  ๑   
บรรจบกับถนนสาธารณะเขาวัดหวยเกี๋ยง  (ถนนสาย  ข  ๒)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนว 
ถนนสาย  ข  ๑  ระยะประมาณ  ๑,๐๘๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๒๙๐   
เมตร  บรรจบกับถนนเดิม  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๒๒๐  เมตร   
จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๑ 

 ถนนสาย  ข  ๕  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนสาย  ข  ๑   
ที่บริเวณ  หางจากถนนสาย  ข  ๑  บรรจบกับถนนสาย  ข  ๔  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสาย  ข  ๑   
ระยะประมาณ  ๙๔๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๗๗๐  เมตร  จนบรรจบกับ   
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๑  ที่บริเวณหางจากถนนซอยสวนหมอวงศ  (ถนนสาย  ข  ๔)  บรรจบกับ 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๑  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๑   
ระยะประมาณ  ๙๓๐  เมตร 



 

๔ 

 ถนนสาย  ข  ๖  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนบานสหกรณนิคม  ซอย  ๙   
และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๑  ไปทาง 
ทิศตะวันออกตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๑,๓๓๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ   
๔๓๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาย  ข  ๗  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ข  ๗  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๑๐๐๑  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาย  ข  ๗  ระยะประมาณ  ๔๖๐  เมตร  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๑,๓๔๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาย  ข  ๘  ที่บริเวณหางจาก 
ถนนสาย  ข  ๘  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๑  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนว 
ถนนสาย  ข  ๘  ระยะประมาณ  ๗๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตและทิศใต  ระยะประมาณ   
๒,๒๓๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ข  ๙  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ข  ๙  บรรจบกับซอยขางวัด 
สันทรายหลวง  (ถนนสาย  ก  ๓)  ไปทางทิศเหนือ  ตามแนวถนนสาย  ข  ๙  ระยะประมาณ  ๔๐๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๗  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนสาย  ข  ๖   
ที่บริเวณหางจากถนนบานสหกรณนคิม  ซอย  ๙  (ถนนสาย  ข  ๖)  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๑   
ไปทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสาย  ข  ๖  ระยะประมาณ  ๑,๗๖๐  เมตร   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๔๖๐  เมตร  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๑   
ท่ีบริเวณหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๑  บรรจบกับซอยบานหล่ิงมื่น  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต   
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๑  ระยะประมาณ  ๕๖๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๘  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนสาย  ข  ๖   
ที่บริเวณหางจากถนนบานสหกรณนคิม  ซอย  ๙  (ถนนสาย  ข  ๖)  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๑   
ไปทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๓,๑๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนอื   
ระยะประมาณ  ๗๕๐  เมตร  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๑  ที่บริเวณหางจาก 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๑  บรรจบกับทางหลวงชนบท  ชม.  ๓๐๑๗  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๑  ระยะประมาณ  ๑,๑๔๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๙  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนสาย  ข  ๖   
ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ข  ๖  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๑  ไปทางทิศตะวันออก   
ทิศตะวันออกเฉียงใต  และทิศใตตามแนวถนนสาย  ข  ๖  ระยะประมาณ  ๕,๓๓๐  เมตร  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๑,๐๓๐  เมตร  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๑๐๐๑  ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๑  บรรจบกับซอยขางวัดสันทรายหลวง   
(ถนนสาย  ก  ๓)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๑   
ระยะประมาณ  ๖๖๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตและทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๔๔๐  เมตร   
บรรจบกับถนนสาย  ก  ๒  ท่ีบริเวณหางจากถนนสาย  ก  ๒  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๑   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสาย  ก  ๒  ระยะประมาณ  ๓๖๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต   
ระยะประมาณ  ๔๒๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาธารณะเขาวัดคอกหมูปา  (ถนนสาย  ข  ๑๐)  ที่บริเวณ 
หางจากถนนสาธารณะเขาวัดคอกหมูปา  (ถนนสาย  ข  ๑๐)  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๑   
ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนสาธารณะเขาวัดคอกหมูปา  (ถนนสาย  ข  ๑๐)  ระยะประมาณ  ๓๒๐  เมตร   
ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๑๙๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาย  ข  ๑๑  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ข  ๑๑   
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บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๑  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนสาย  ข  ๑๑  ระยะประมาณ   
๓๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตและทิศตะวันตก  ระยะประมาณ  ๗๙๐  เมตร  บรรจบกับ 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๑  ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๑  บรรจบกับ 
ถนนเขาบานสันทรายกอม  (ถนนสาย  ข  ๑๑)  ไปทางทิศใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๑   
ระยะประมาณ  ๔๓๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกและทิศเหนือ  ระยะประมาณ  ๖๐๐  เมตร  บรรจบ 
ถนนเขาบานสันทรายกอม  (ถนนสาย  ข  ๑๑)  ท่ีบริเวณหางจากถนนเขาบานสันทรายกอม  (ถนนสาย  ข  ๑๑)   
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๑  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนเขาบานสันทรายกอม   
(ถนนสาย  ข  ๑๑)  ระยะประมาณ  ๒๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๓๖๐  เมตร   
บรรจบกับซอยขางวัดสันทรายหลวง  (ถนนสาย  ก  ๓)  ที่บริเวณหางจากซอยขางวัดสันทรายหลวง   
(ถนนสาย  ก  ๓)  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๑  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนว 
ซอยขางวัดสันทรายหลวง  (ถนนสาย  ก  ๓)  ระยะประมาณ  ๕๓๐  เมตร  ไปทางทิศเหนือ   
ระยะประมาณ  ๔๐๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ข  ๖  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ข  ๖  บรรจบกับ 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๑  ไปทางทิศตะวันออก  ทิศตะวันออกเฉียงใต  และทิศใต  ตามแนว 
ถนนสาย  ข  ๖  ระยะประมาณ  ๕,๓๓๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๑๐  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนสาธารณะเขาวัดคอกหมูปา   
เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๑  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ   
๓๒๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ข  ๙  ท่ีบริเวณหางจากถนนสาย  ข  ๙  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๑๐๐๑  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตและทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาย  ข  ๙   
ระยะประมาณ  ๘๖๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๑๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนเขาบานสันทรายกอม   
และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนสาย  ข  ๙  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ข  ๙   
บรรจบกับซอยขางวัดสันทรายหลวง  (ถนนสาย  ก  ๓)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสาย  ข  ๙   
ระยะประมาณ  ๓๖๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๒๕๐  เมตร  ตัดกับ 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๑  ไปทางทิศตะวันออก  ระยะประมาณ  ๓๕๐  เมตร  จนบรรจบกับ 
ถนนสาย  ข  ๙  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ข  ๙  บรรจบกับถนนสาธารณะเขาวัดคอกหมูปา  (ถนนสาย  ข  ๑๐)   
ไปทางทิศใตตามแนวถนน  สาย  ข  ๙  ระยะประมาณ  ๑๙๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๑๒  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงชนบท   
ชม.  ๓๐๒๙  ที่บริเวณหางจากทางหลวงชนบท  ชม.  ๓๐๒๙  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงชนบท  ชม.  ๓๐๒๙  ระยะประมาณ  ๖๘๐  เมตร   
ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๖๖๐  เมตร  บรรจบกับถนนแมหยวก – บานทอ  ที่บริเวณหางจาก 
ถนนแมหยวก – บานทอ  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗  ไปทางทิศตะวันออกตามแนว 
ถนนแมหยวก – บานทอ  ระยะประมาณ  ๖๘๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ   
๑,๓๖๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาย  ข  ๑๓  ที่บริเวณหางจากซอยหนองฮอ  (ถนนสาย  ข  ๑๓)  บรรจบกับ 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗  ไปทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย  ข  ๑๓   
ระยะประมาณ  ๗๔๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตและทิศใต  ระยะประมาณ  ๑,๔๕๐  เมตร   
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จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑  ท่ีบริเวณหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗   
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑   
ระยะประมาณ  ๖๐๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๑๓  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยหนองฮอ  และถนนสาธารณะ 
ไมปรากฏชื่อ  และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนซอยหนองฮอ  ระยะประมาณ  ๕๔๐  เมตร  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๒๐๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาย  ข  ๑๒  ท่ีบริเวณหางจาก 
ถนนสาย  ข  ๑๒  ตัดกับถนนแมหยวก – บานทอ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสาย  ข  ๑๒   
ระยะประมาณ  ๑,๓๖๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๙๙๐  เมตร  บรรจบกับ 
ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อที่บริเวณหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  บรรจบกับถนนแมหยวก – บานทอ   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๑,๑๔๐  เมตร  ไปทาง 
ทิศตะวันออก  ระยะประมาณ  ๔๕๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาธารณะไปวัดปาขอยใต  ที่บริเวณหางจาก 
ถนนสาธารณะไปวัดปาขอยใต  บรรจบกับทางหลวงชนบท  ชม.  ๓๐๒๙  ไปทางทิศใตตามแนว 
ถนนสาธารณะไปวัดปาขอยใต  ระยะประมาณ  ๒,๓๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออก  ระยะประมาณ   
๔๐๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาธารณะ 
ไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๓๐๐  เมตร  จนบรรจบกับทางหลวงชนบท  ชม.  ๓๐๒๙  ที่บริเวณหางจาก 
ทางหลวงชนบท  ชม.  ๓๐๒๙  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๑  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
ตามแนวทางหลวงชนบท  ชม.  ๓๐๒๙  ระยะประมาณ  ๑,๑๒๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๑๔  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑๔   
เริ่มตนจากแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๑๐๑๔  ระยะประมาณ  ๒,๒๒๐  เมตร  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๖ 

 ถนนสาย  ข  ๑๕  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๑๐๑๔  (ถนนสาย  ข  ๑๔)  ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑๔  (ถนนสาย  ข  ๑๔)   
บรรจบกับถนนบวกเปด  ซอย  ๑  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑๔   
(ถนนสาย  ข  ๑๔)  ระยะประมาณ  ๑๗๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  และทิศตะวันตกเฉียงใต   
ระยะประมาณ  ๑,๓๔๐  เมตร  บรรจบกับทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๑๐๐๖  ที่บริเวณหางจากทางหลวง 
แผนดินหมายเลข  ๑๐๑๔  (ถนนสาย  ข  ๑๔)  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๖  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๖  ระยะประมาณ  ๓๓๐  เมตร  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๓๓๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๓๐๐  เมตร   
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๑๗  (ถนนสาย  ง  ๒)  ท่ีบริเวณหางจากทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๑๓๑๗  (ถนนสาย  ง  ๒)  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๖  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต 
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๑๗  (ถนนสาย  ง  ๒)  ระยะประมาณ  ๓๕๐  เมตร  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๒๖๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ   
๓๐๐  เมตร  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๖  ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๖   
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑๔  (ถนนสาย  ข  ๑๔)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
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ตามแนวทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๑๐๐๖  ระยะประมาณ  ๓๓๐  เมตร  ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ   
ระยะประมาณ  ๑,๐๘๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออก  ระยะประมาณ  ๒๕๐  เมตร  จนบรรจบกับทางหลวง 
แผนดินหมายเลข  ๑๐๑๔  (ถนนสาย  ข  ๑๔)  ท่ีบริเวณหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑๔   
(ถนนสาย  ข  ๑๔)  บรรจบกับถนนบวกเปด  ซอย  ๑  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวง 
แผนดินหมายเลข  ๑๐๑๔  (ถนนสาย  ข  ๑๔)  ระยะประมาณ  ๑๗๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๑๖  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยเจาแมกวนอิม   
และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๔๑  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๑,๐๓๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต   
ระยะประมาณ  ๔๐๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาย  ค  ๔  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ค  ๔  บรรจบกับ 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสาย  ค  ๔  ระยะประมาณ   
๑,๕๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๙๖๐  เมตร  จนบรรจบกับทางหลวงชนบท   
ชม.  ๓๐๒๙  ที่บริเวณหางจากทางหลวงชนบท  ชม.  ๓๐๒๙  บรรจบกับถนนปาแดด – วังสิงหคํา   
ไปทางทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงชนบท  ชม.  ๓๐๒๙  ระยะประมาณ  ๒๘๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๑๗  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนริมคลอง  ซอย  ๒๒  ซาย   
และถนนไมปรากฏชื่อ  และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘   
ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘  บรรจบกับถนนริมคลอง  ซอย  ๒๑  ซาย  ไปทาง   
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘  ระยะประมาณ  ๗๗๐  เมตร  ไปทาง   
ทิศตะวันออกเฉียงใตและทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๑,๒๓๐  เมตร  บรรจบกับถนนริมคลอง 
ซอย  ๒๑  ซาย  (ถนนสาย  ก  ๙)  ท่ีบริเวณหางจากถนนริมคลอง  ซอย  ๒๑  ซาย  (ถนนสาย  ก  ๙)   
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนริมคลอง   
ซอย  ๒๑  ซาย  (ถนนสาย  ก  ๙)  ระยะประมาณ  ๖๒๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ   
๒๖๐  เมตร  บรรจบกับถนน  อบจ.  ชม.  ๒๐๐๑  (ถนนสาย  ก  ๑๐)  ที่บริเวณหางจากถนน  อบจ.  ชม.  ๒๐๐๑   
(ถนนสาย  ก  ๑๐)  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘  ไปทางทิศตะวันออกตามแนว 
ถนน  อบจ.  ชม.  ๒๐๐๑  (ถนนสาย  ก  ๑๐)  ระยะประมาณ  ๘๘๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต   
ระยะประมาณ  ๘๒๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาย  ข  ๑๘  ที่บริเวณหางจากซอยเทศบาลตําบลหางดง  ๙   
(ถนนสาย  ข  ๑๘)  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนว 
ถนนสาย  ข  ๑๘  ระยะประมาณ  ๖๖๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๗๔๐  เมตร   
บรรจบกับซอยเทศบาลตําบลหางดง  ๑๙  (ถนนสาย  ข  ๒๐)  ท่ีบริเวณหางจากทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๑๐๘  บรรจบกับซอยเทศบาลตําบลหางดง  ๑๙  (ถนนสาย  ข  ๒๐)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต 
ตามแนวซอยเทศบาลตําบลหางดง  ๑๙  (ถนนสาย  ข  ๒๐)  เปนระยะประมาณ  ๔๔๐  เมตร  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใตและทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๙๙๐  เมตร  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๑๐๘  ที่บริเวณถนนริมคลอง  ซอย  ๒๒  ซาย  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘   
ไปทางทิศตะวันตกเฉยีงเหนือตามแนวถนนริมคลอง  ซอย  ๒๒  ซาย  ระยะประมาณ  ๔๓๐  เมตร  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๕๗๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาย  ข  ๑๙  ที่บริเวณหางจาก 
ถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ  (ถนนสาย  ข  ๑๙)  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมาย  ๑๐๘  ไปทาง 



 

๘ 

ทิศตะวันตกตามแนวถนนสาย  ข  ๑๙  ระยะประมาณ  ๕๑๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ   
ระยะประมาณ  ๔๐๐  เมตร  บรรจบกับซอยเทศบาลตําบลหางดง  ๑๖  (ถนนสาย  ก  ๑๒)  ที่บริเวณหางจาก 
ซอยเทศบาลตําบลหางดง  (ถนนสาย  ก  ๑๒)  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘  ไปทาง 
ทิศตะวันออกตามแนวซอยเทศบาลตําบล  ๑๖  (ถนนสาย  ก  ๑๒)  ระยะประมาณ  ๕๑๐  เมตร  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๕๐๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาย  ก  ๑๑  ท่ีบริเวณหางจาก 
ซอยเทศบาลตําบลหางดง  ๑๐  (ถนนสาย  ก  ๑๑)  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย  ก  ๑๑  ระยะประมาณ  ๔๗๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ   
ระยะประมาณ  ๑,๒๒๐  เมตร  บรรจบกับถนนเดิม  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ก  ๘  บรรจบกับ 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย  ก  ๘  ระยะประมาณ   
๖๖๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม  บรรจบกับถนนริมคลอง  ซอย  ๒๑  ซาย   
ที่บริเวณหางจากถนนริมคลอง  ซอย  ๒๑  ซาย  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนริมคลอง  ซอย  ๒๑  ซาย  ระยะประมาณ  ๘๓๐  เมตร  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๗๘๐  เมตร  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๑๐๘  ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘  บรรจบกับถนนริมคลอง  ซอย  ๒๑  ซาย   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘  ระยะประมาณ  ๗๗๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๑๘  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยเทศบาลตําบลหางดง  ๙   
และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๒๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต   
ระยะประมาณ  ๔๖๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ข  ๑๗  ท่ีบริเวณหางจากถนนสาย  ข  ๑๗  บรรจบกับ 
ถนนซอยเทศบาลตาํบลหางดง  ๑๙  (ถนนสาย  ข  ๒๐)  ไปทางทิศตะวนัออกเฉยีงเหนือตามแนวถนนสาย  ข  ๑๗   
ระยะประมาณ  ๗๔๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๑๙  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  และถนนโครงการ 
กําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนสาย  ข  ๑๗  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ข  ๑๗  บรรจบกับ 
ซอยเทศบาลตําบลหางดง  ๑๖  (ถนนสาย  ก  ๑๒)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาย  ข  ๑๗   
ระยะประมาณ  ๔๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออก  ระยะประมาณ  ๑๖๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาธารณะ 
ไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๓๕๐  เมตร   
จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘  ท่ีบริเวณหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘   
บรรจบกับซอยเทศบาลตําบลหางดง  ๑๖  (ถนนสาย  ก  ๑๒)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามทางหลวง 
แผนดินหมายเลข  ๑๐๘  ระยะประมาณ  ๔๐๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๒๐  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยเทศบาลตําบลหางดง  ๑๙   
เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม   
ระยะประมาณ  ๔๔๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ข  ๑๗  ท่ีบริเวณหางจากถนนสาย  ข  ๑๗  บรรจบกับ 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตและทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนว 
ถนนสาย  ข  ๑๗  ระยะประมาณ  ๙๙๐  เมตร 



 

๙ 

๓. ถนนแบบ  ค  ขนาดเขตทาง  ๒๐.๐๐  เมตร  จํานวน  ๔  สาย  ดังนี้ 
 ถนนสาย  ค  ๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนสมโภชเชียงใหม  ๗๐๐  ป   

เริ่มตนจากถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทานแมแตง  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม   
จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗ 

 ถนนสาย  ค  ๒  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๑๑  ท่ีบริเวณหางจากถนนแกวนวรัฐ  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑  ระยะประมาณ  ๙๔๐  เมตร  ไปทาง 
ทิศตะวันออก  ระยะประมาณ  ๗๓๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๒๙๐  เมตร   
ไปทางทิศตะวันออก  ระยะประมาณ  ๓๐๐  เมตร  จนบรรจบกับทางหลวงชนบท  ชม.  ๓๐๒๙  ที่บริเวณ 
หางจากทางหลวงชนบท  ชม.  ๓๐๒๙  บรรจบกบัทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๑๑๘  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต 
ตามแนวทางหลวงชนบท  ชม.  ๓๐๒๙  ระยะประมาณ  ๑,๑๐๐  เมตร 

 ถนนสาย  ค  ๓  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๑๑  ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑  บรรจบกับถนนเจริญเมือง  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑  ระยะประมาณ  ๑,๒๐๐  เมตร  ไปทาง 
ทิศตะวันออก  ระยะประมาณ  ๑,๓๙๐  เมตร  จนบรรจบกับทางหลวงชนบท  ชม.  ๓๐๒๙  ท่ีบริเวณหางจาก 
ทางหลวงชนบท  ชม.  ๓๐๒๙  ตัดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๖  ไปทางทิศใตตามแนวทางหลวง 
ชนบท  ชม.  ๓๐๒๙  ระยะประมาณ  ๘๖๐  เมตร 

 ถนนสาย  ค  ๔  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๑๐๘  ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๑๑๔๑  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘  ระยะประมาณ   
๑,๑๖๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๑,๕๕๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ข  ๑๖   
ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ข  ๑๖  บรรจบกับทางหลวงชนบท  ชม.  ๓๐๒๙  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตามแนวถนนสาย  ข  ๑๖  ระยะประมาณ  ๙๖๐  เมตร 

๔. ถนนสาย  ง  ขนาดเขตทาง  ๖๐.๐๐  เมตร  จํานวน  ๓  สาย  ดังนี้ 
 ถนนสาย  ง  ๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนหนองฮอ  เริ่มตนจาก 

ถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทานแมแตง  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับ 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗ 

 ถนนสาย  ง  ๒  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๑๗   
เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๖  ไปทางทิศตะวันตกเฉยีงใตตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับ 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๑๗ 

 ถนนสาย  ง  ๓  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนน  อบจ.  ชม.  ๔๐๙๐   
และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๒,๓๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ   
ระยะประมาณ  ๑,๙๗๐  เมตร  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๑๗  ที่บริเวณทางหลวง 
แผนดินหมายเลข  ๑๓๑๗  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๑๗  (ถนนสาย  ง  ๒) 



หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๔๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤษภาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่สมควรกําหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  
ในท้องที่ตําบลหนองหาร  ตําบลป่าไผ่  ตําบลหนองจอ๊ม  ตําบลสันทรายหลวง  ตําบลสันนาเม็ง  ตําบลสันทรายน้อย  
ตําบลสันพระเนตร  อําเภอสันทราย  ตําบลเหมืองแก้ว  ตําบลริมใต้  ตําบลแม่สา  ตําบลดอนแก้ว  อําเภอแม่รมิ  
ตําบลสันผีเสื้อ  ตําบลช้างเผือก  ตําบลป่าตัน  ตําบลฟ้าฮ่าม  ตําบลสุเทพ  ตําบลหนองป่าครั่ง  ตําบลศรีภูมิ  
ตําบลช้างม่อย  ตําบลวัดเกต  ตําบลพระสิงห ์ ตําบลช้างคลาน  ตําบลท่าศาลา  ตําบลหายยา  ตําบลหนองหอย  
ตําบลป่าแดด  ตําบลแม่เหียะ  อําเภอเมืองเชียงใหม่  ตําบลสันปูเลย  อําเภอดอยสะเก็ด  ตําบลสันกลาง  ตําบลต้นเปา  
อําเภอสันกําแพง  ตําบลไชยสถาน  ตําบลหนองผึ้ง  ตําบลท่าวังตาล  ตําบลป่าบง  ตําบลยางเน้ิง  ตําบลชมภู  
ตําบลดอนแก้ว  ตําบลหนองแฝก  ตําบลสารภี  ตําบลขัวมุง  ตําบลท่ากว้าง  อําเภอสารภี  และตําบลหนองควาย  
ตําบลสันผักหวาน  ตําบลนํ้าแพร่  ตําบลบ้านแหวน  ตําบลหางดง  ตําบลสบแม่ข่า  ตําบลหนองแก๋ว  ตําบลขุนคง  
อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณ 
ที่เกี่ยวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  
บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อม  ทั้งน้ี  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง  และโดยที่มาตรา  ๒๖  
วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  บัญญัติว่า  การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระทําโดยกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออก
กฎกระทรวงน้ี 
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