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กฎกระทรวง 

ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนปาย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  และ
มาตรา  ๒๖  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
การผังเมือง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับได้มีกําหนดห้าปี 
ข้อ ๒ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  ในท้องที่ตําบลแม่นาเติง  ตําบลเวียงเหนือ  ตําบลเวียงใต้  

ตําบลแม่ฮ้ี  และตําบลทุ่งยาว  อําเภอปาย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้าย
กฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๓ ในกฎกระทรวงนี้ 
“พื้นที่ประกอบการ”  หมายความว่า  พื้นที่ที่ใช้ประกอบกิจการบนพื้นดิน  เหนือพื้นดิน  หรือใต้พื้นดิน  

และให้หมายความรวมถึงพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ต่อเนื่องของกิจการ 
“อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน”  หมายความว่า  อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมทุกชั้นของอาคาร

ทุกหลังต่อพื้นที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร 
“พื้นที่คลุมดิน”  หมายความว่า  พื้นที่ดินที่มีอาคารปกคลุม  แต่ไม่รวมถึงชายคา  นอกชาน  

หรือระเบียง 
ข้อ ๔ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง

ในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณท่ีเก่ียวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ 
ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อม 
ในบริเวณแนวเขตตามข้อ  ๒  ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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ข้อ ๕ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้
ประโยชน์ที่ดิน  โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับและ
สอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยมีสาระสําคัญ  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนเมืองให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  และการบริการชุมชน
ในอําเภอปาย  และอําเภอปางมะผ้าของจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

(๒) ส่งเสริมการตั้งถิ่นฐานให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศที่ราบเชิงเขาและเป็นพื้นที่น้ําหลาก 
(๓) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  พื้นที่ ป่าต้นน้ํา  และแหล่งน้ํ าผิวดินอย่างมี

ประสิทธิภาพและย่ังยืน  เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ธรรมชาติ 
(๔) ส่งเสริมการเกษตรแบบย่ังยืนและการรักษาพื้นที่การเกษตรชั้นดี  เพื่อเป็นแหล่ง 

ผลิตอาหารที่มีคุณภาพและเพียงพอแก่การบริโภคภายในชุมชน 
(๕) ดํารงรักษาพื้นที่เมืองเก่าและย่านที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์  และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

และวิถีชีวิตท้องถิ่น 
(๖) บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ  เหมาะสมกับศักยภาพและ

เง่ือนไขของพื้นที่  และมีระบบโครงข่ายคมนาคมและขนส่งที่เอื้อต่อการประหยัดพลังงาน 
(๗) มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สมบูรณ์และเอื้อต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม 
(๘) ส่งเสริมเศรษฐกิจภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมต่อเนื่องและภาคการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  

โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข้อ ๖ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม  ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้

ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท  แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง  และรายการประกอบ
แผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๗ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนก
ประเภทท้ายกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๔๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีเหลืองมีเส้นทแยงสีขาว  
ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อการอยู่อาศัย  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมของการอยู่อาศัย   
ที่ยังคงเอกลักษณ์การตั้งถิ่นฐานแบบพื้นถิ่น  ซึ่งแวดล้อมด้วยพื้นที่ทางธรรมชาติและโบราณสถานที่สําคัญ  
และส่งเสริมกิจกรรมด้านการบริการและการท่องเที่ยวในเขตอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๒๗  ที่กําหนดไว้เป็นสีเหลือง  ให้เป็น
ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการขยายตัวของที่อยู่อาศัยในพื้นที่
ต่อเนื่องกับย่านพาณิชยกรรมศูนย์กลางใหม่ของเมือง  และส่งเสริมการเป็นพื้นที่อยู่อาศัยระดับศูนย์กลาง
รองของชุมชน  ซึ่งแวดล้อมด้วยพื้นที่ทางธรรมชาติและพื้นที่เกษตรกรรม 
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(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีส้ม  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเป็นพื้นที่อยู่อาศัยซึ่งมี 
ความหนาแน่นปานกลางในเขตศูนย์กลางเมืองเก่าที่ยังคงเอกลักษณ์การตั้งถิ่นฐานแบบพื้นถิ่น  และรองรับ 
การขยายตัวของที่อยู่อาศัยในพื้นที่ต่อเนื่องกับศูนย์พาณิชยกรรมและการบริการหลักของชุมชน 

(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีแดง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางพาณิชยกรรม  
การบริการระดับกลุ่มอําเภอตอนบน  และเป็นพื้นที่อยู่อาศัยซึ่งมีความหนาแน่นมาก 

(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๘๑  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเป็นพื้นที่เกษตรกรรม  การส่งเสริม
เศรษฐกิจการเกษตร  และการสงวนรักษาสภาพทางธรรมชาติในบริเวณที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย 

(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๒๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีขาวมีกรอบและ
เส้นทแยงสีเขียว  ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม  มีวัตถุประสงค์เพื่อสงวนรักษา
สภาพทางธรรมชาติของพื้นที่เกษตรกรรมชั้นดี 

(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๓๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมีกรอบและ
เส้นทแยงสีน้ําตาล  ให้เป็นที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  มีวัตถุประสงค์เพื่อสงวนรักษา 
ให้เป็นพื้นที่เกษตรกรรม 

(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๑๖  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน   
ให้เป็นที่ดินประเภทท่ีโล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  มีวัตถุประสงค์เพื่อสงวนรักษา 
ให้เป็นพื้นที่เปิดโล่งสําหรับการนันทนาการ  สาธารณประโยชน์  และส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  และ
สงวนให้เป็นพื้นที่รับน้ําในบริเวณที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย 

(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๑๐  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน 
มีเส้นทแยงสีขาว  ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้  มีวัตถุประสงค์เพื่อสงวนรักษาและฟื้นฟูพื้นที่ 
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติใหค้งความสมบูรณ์ตามสภาพทางธรรมชาติ 

(๑๐) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑  ถึงหมายเลข  ๑๐.๑๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก  
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  มีวัตถุประสงค์เพื่อสงวนรักษาพื้นที่ไว้สําหรับการศึกษา 

(๑๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑๑.๑๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําตาลอ่อน  
ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  มีวัตถุประสงค์เพื่อสงวนและ
คุ้มครองศาสนสถาน  โบราณสถาน  และทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า  ตลอดจนสภาพแวดล้อมข้างเคียง 

(๑๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๒.๑  ถึงหมายเลข  ๑๒.๒๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน   
ให้เป็นที่ดนิประเภทสถาบันศาสนา  มีวัตถุประสงค์เพื่อสงวนรักษาพื้นที่ศาสนสถานของชุมชน 
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(๑๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๓.๑  ถึงหมายเลข  ๑๓.๒๖  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  มีวัตถุประสงค์เพื่อสงวนพื้นที่สําหรับ 
การบริหารราชการ  การปกครอง  และสาธารณประโยชน์ 

ข้อ ๘ ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อการอยู่อาศัย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย   
การท่องเที่ยว  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทน้ีในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงน้ี  และมีพื้นที่ประกอบการในอาคาร 
หลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไม่เกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 

(๒) คลังน้ํามัน  สถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  สถานีบริการน้ํามันประเภท  ก  
สถานีบริการน้ํามันประเภท  ข  สถานีบริการน้ํามันประเภท  ค  ลักษณะที่สอง  สถานีบริการน้ํามัน
ประเภท  จ  ลักษณะที่สอง  และสถานีบริการน้ํามันประเภท  ฉ  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  
เพื่อการจําหน่าย 

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทร้านจําหน่าย  
สถานที่ เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว   
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมที่มีพื้นที่ประกอบการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลัง

รวมกันเกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร  เว้นแต่ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑๔  หมายเลข  ๑.๑๕  หมายเลข  ๑.๑๖  
หมายเลข  ๑.๑๗  หมายเลข  ๑.๑๘  หมายเลข  ๑.๑๙  หมายเลข  ๑.๒๐  หมายเลข  ๑.๒๑  หมายเลข  ๑.๒๒  
หมายเลข  ๑.๒๓  หมายเลข  ๑.๒๔  หมายเลข  ๑.๒๕  หมายเลข  ๑.๒๖  และหมายเลข  ๑.๒๘   
ให้มีพื้นที่ประกอบการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไม่เกิน  ๗๕๐  ตารางเมตร 

(๗) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๙) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๑๐) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๑๑) จัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
(๑๒) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว  ตึกแถว  บ้านแถว  บ้านแฝด  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
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(๑๓) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
(๑๔) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลัง

รวมกันเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร   
(๑๕) การติด  ตั้ง  หรือก่อสร้างป้าย  เว้นแต่ป้ายที่มีขนาดไม่เกิน  ๐.๕๐  ตารางเมตร  โดยมี

ความกว้างของป้ายไม่เกิน  ๐.๕๐  เมตร  และความยาวของป้ายไม่เกิน  ๑.๐๐  เมตร   
(๑๖) สถานที่ เก็บสินค้าซึ่งเป็นที่ เก็บ  พัก  หรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของเพื่อประโยชน์ 

ทางการค้าหรืออุตสาหกรรมที่มีพื้นที่อาคารรวมกันเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่รวมถึงการเก็บสินค้า
หรือสิ่งของเพื่อรอการจําหน่าย  ณ  สถานที่นั้น 

(๑๗) ตลาดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
(๑๘) โรงฆ่าสัตว์ 
(๑๙) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๒๐) กําจัดมูลฝอย 
(๒๑) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ   
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทน้ี  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินไม่เกิน  ๐.๖ : ๑  ทั้งนี้  ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้

ประโยชน์แล้ว  หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะก่ีคร้ังก็ตาม  อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน 
ของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน  ๐.๖ : ๑   

(๒) ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพื้นที่คลุมดินไม่เกิน  ๑๕๐  ตารางเมตร  
และมีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๗  เมตร  การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างอาคาร 
ถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

(๓) ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบของแปลงที่ดินที่ย่ืนขออนุญาต 
(๔) ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  โรงแรม  และบังกะโล  ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบ 

ของแปลงที่ดินที่ย่ืนขออนุญาต  เว้นแต่ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑๔  หมายเลข  ๑.๑๕  หมายเลข  ๑.๑๖  
หมายเลข  ๑.๑๗  หมายเลข  ๑.๑๘  หมายเลข  ๑.๑๙  หมายเลข  ๑.๒๐  หมายเลข  ๑.๒๑  หมายเลข  ๑.๒๒  
หมายเลข  ๑.๒๓  หมายเลข  ๑.๒๔  หมายเลข  ๑.๒๕  หมายเลข  ๑.๒๖  และหมายเลข  ๑.๒๘   
ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของแปลงที่ดินที่ย่ืนขออนุญาต 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) ในระยะ  ๗๐  เมตร  จากริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ําปาย  ให้ดําเนินการหรือ

ประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพื้นที่คลุมดินไม่เกิน  ๗๕  ตารางเมตร  และมีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบ
ของแปลงที่ดินที่ย่ืนขออนุญาต 
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(๒) ในระยะ  ๔๕  เมตร  จากริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของห้วยม่วงกอนและห้วยหัวนา   
ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพื้นที่คลุมดินไม่เกิน  ๗๕  ตารางเมตร  และมีที่ว่าง 
ไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบของแปลงที่ดินที่ย่ืนขออนุญาต 

(๓) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ 
ไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๙ ที่ดินประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทน้ีในแต่ละบริเวณ  เว้นแต่ที่ดินในบริเวณ
หมายเลข  ๒.๑๓  หมายเลข  ๒.๑๔  หมายเลข  ๒.๑๗  หมายเลข  ๒.๒๐  หมายเลข  ๒.๒๑  หมายเลข  ๒.๒๒  
หมายเลข  ๒.๒๓  หมายเลข  ๒.๒๔  และหมายเลข  ๒.๒๕  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทน้ี
ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงน้ี  และมีพื้นที่ประกอบการในอาคาร 
หลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไม่เกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  สําหรับโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวเน่ืองกับ
อุตสาหกรรมการเกษตร  ให้มีพื้นที่ประกอบการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไม่เกิน   
๒๐๐  ตารางเมตร 

(๒) คลังน้ํามัน  สถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  สถานีบริการน้ํามันประเภท  ก  
สถานีบริการน้ํามันประเภท  ข  สถานีบริการน้ํามันประเภท  ค  ลักษณะที่สอง  สถานีบริการน้ํามัน
ประเภท  จ  ลักษณะที่สอง  และสถานีบริการน้ํามันประเภท  ฉ  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  
เพื่อการจําหน่าย 

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทร้านจําหน่าย  
สถานที่ เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว   
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมที่มีพื้นที่ประกอบการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลัง

รวมกันเกิน  ๔๐๐  ตารางเมตร  เว้นแต่ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑๓  หมายเลข  ๒.๑๔  หมายเลข  ๒.๑๗  
หมายเลข  ๒.๒๐  หมายเลข  ๒.๒๑  หมายเลข  ๒.๒๒  หมายเลข  ๒.๒๓  หมายเลข  ๒.๒๔  และ
หมายเลข  ๒.๒๕  ให้มีพื้นที่ประกอบการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไม่เกิน  ๗๕๐  ตารางเมตร 



หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   สิงหาคม   ๒๕๕๘ 
 

  

(๗) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๙) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๑๐) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  เว้นแต่ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑๓  หมายเลข  ๒.๑๔  

หมายเลข  ๒.๑๗  หมายเลข  ๒.๒๐  หมายเลข  ๒.๒๑  หมายเลข  ๒.๒๒  หมายเลข  ๒.๒๓  หมายเลข  ๒.๒๔  
และหมายเลข  ๒.๒๕  ให้จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวที่มีพื้นที่ดินแปลงย่อยไม่น้อยกว่า
แปลงละ  ๑๐๐  ตารางวา 

(๑๑) จัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
(๑๒) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว  ตึกแถว  บ้านแถว  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
(๑๓) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
(๑๔) การประกอบพาณิชยกรรมมีพื้นที่ประกอบการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลัง

รวมกันเกิน  ๗๕  ตารางเมตร  เว้นแต่ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑๓  หมายเลข  ๒.๑๔  หมายเลข  ๒.๑๗  
หมายเลข  ๒.๒๐  หมายเลข  ๒.๒๑  หมายเลข  ๒.๒๒  หมายเลข  ๒.๒๓  หมายเลข  ๒.๒๔  และ
หมายเลข  ๒.๒๕  ให้มีพื้นที่ประกอบการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไม่เกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 

(๑๕) การติด  ตั้ง  หรือก่อสร้างป้าย  เว้นแต่ป้ายที่มีขนาดไม่เกิน  ๐.๕๐  ตารางเมตร  โดยมี
ความกว้างของป้ายไม่เกิน  ๐.๕๐  เมตร  และความยาวของป้ายไม่เกิน  ๑.๐๐  เมตร 

(๑๖) สถานที่ เก็บสินค้าซึ่งเป็นที่ เก็บ  พัก  หรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของเพื่อประโยชน์ 
ทางการค้าหรืออุตสาหกรรมที่มีพื้นที่อาคารรวมกันเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่รวมถึงการเก็บสินค้า
หรือสิ่งของเพื่อรอการจําหน่าย  ณ  สถานที่นั้น 

(๑๗) ตลาดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
(๑๘) โรงฆ่าสัตว์ 
(๑๙) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๒๐) กําจัดมูลฝอย 
(๒๑) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ   
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทน้ี  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินไม่เกิน  ๐.๖ : ๑  ทั้งนี้  ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้

ประโยชน์แล้ว  หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะก่ีคร้ังก็ตาม  อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน 
ของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน  ๐.๖ : ๑  เว้นแต่ที่ดิน 
ในบริเวณหมายเลข  ๒.๑๓  หมายเลข  ๒.๑๔  หมายเลข  ๒.๑๗  หมายเลข  ๒.๒๐  หมายเลข  ๒.๒๑  
หมายเลข  ๒.๒๒  หมายเลข  ๒.๒๓  หมายเลข  ๒.๒๔  และหมายเลข  ๒.๒๕  ให้มีอัตราส่วนพื้นที่
อาคารรวมต่อพื้นที่ดินไม่เกิน  ๐.๘ : ๑  ทั้งนี้  ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว  หากมีการแบ่งแยกหรือ
แบ่งโอนไม่ว่าจะก่ีคร้ังก็ตาม  อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยก
หรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน  ๐.๘ : ๑ 



หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   สิงหาคม   ๒๕๕๘ 
 

  

(๒) ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพื้นที่คลุมดินไม่เกิน  ๑๕๐  ตารางเมตร  
และมีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๗  เมตร  เว้นแต่ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๒๔  และหมายเลข  ๒.๒๕   
ให้มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๑๐  เมตร  การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างอาคาร 
ถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

(๓) ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ให้มีที่ว่าง
ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของแปลงที่ดินที่ ย่ืนขออนุญาต  เว้นแต่ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑๓  
หมายเลข  ๒.๑๔  หมายเลข  ๒.๑๗  หมายเลข  ๒.๒๐  หมายเลข  ๒.๒๑  หมายเลข  ๒.๒๒  หมายเลข  ๒.๒๓  
หมายเลข  ๒.๒๔  และหมายเลข  ๒.๒๕  ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของแปลงที่ดินที่ย่ืนขออนุญาต 

(๔) ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบของแปลงที่ดินที่ย่ืนขออนุญาต 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) ในระยะ  ๔๕  เมตร  จากริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของห้วยม่วงกอน  ห้วยหัวนา  และ

ห้วยแม่นาเติง  ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพื้นที่คลุมดินไม่เกิน  ๗๕  ตารางเมตร  
และมีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบของแปลงที่ดินที่ย่ืนขออนุญาต 

(๒) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ 
ไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทน้ีในแต่ละบริเวณ  เว้นแต่ที่ดินในบริเวณ
หมายเลข  ๓.๒  และหมายเลข  ๓.๓  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทน้ีในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงน้ี  และมีพื้นที่ประกอบการในอาคารหลังเดียวกัน
หรือหลายหลังรวมกันไม่เกิน  ๑๕๐  ตารางเมตร  สําหรับที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๒  และหมายเลข  ๓.๓  
ให้ประกอบกิจการในโรงงานที่มีพื้นที่ประกอบการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไม่เกิน  
๒๐๐  ตารางเมตร 

(๒) คลังน้ํามัน  สถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  สถานีบริการน้ํามันประเภท  ก  
สถานีบริการน้ํามันประเภท  ข  สถานีบริการน้ํามันประเภท  ค  ลักษณะที่สอง  สถานีบริการน้ํามัน
ประเภท  จ  ลักษณะที่สอง  และสถานีบริการน้ํามันประเภท  ฉ  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  
เพื่อการจําหน่าย 

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 



หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   สิงหาคม   ๒๕๕๘ 
 

  

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๙) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  เว้นแต่การจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว

ที่มีพื้นที่ดินแปลงย่อยไม่น้อยกว่าแปลงละ  ๕๐  ตารางวา 
(๑๐) จัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม   
(๑๑) การอยู่อาศัยประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม   
(๑๒) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว  ในที่ดินบริเวณ

หมายเลข  ๓.๑   
(๑๓) การติด  ตั้ง  หรือก่อสร้างป้าย  เว้นแต่ป้ายที่มีขนาดไม่เกิน  ๐.๕๐  ตารางเมตร  โดยมี

ความกว้างของป้ายไม่เกิน  ๐.๕๐  เมตร  และความยาวของป้ายไม่เกิน  ๑.๐๐  เมตร 
(๑๔) สถานที่ เก็บสินค้าซึ่งเป็นที่ เก็บ  พัก  หรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของเพื่อประโยชน์ 

ทางการค้าหรืออุตสาหกรรมที่มีพื้นที่อาคารรวมกันเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่รวมถึงการเก็บสินค้า
หรือสิ่งของเพื่อรอการจําหน่าย  ณ  สถานที่นั้น  เว้นแต่ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๒  และหมายเลข  ๓.๓  
ให้ประกอบกิจการได้ในกรณีที่มีพื้นที่อาคารรวมกันไม่เกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร 

(๑๕) ตลาดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
(๑๖) โรงฆ่าสัตว์ 
(๑๗) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร   
(๑๘) กําจัดมูลฝอย 
(๑๙) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ   
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทน้ี  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินไม่เกิน  ๐.๘ : ๑  ทั้งนี้  ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้

ประโยชน์แล้ว  หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะก่ีคร้ังก็ตาม  อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน 
ของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน  ๐.๘ : ๑  เว้นแต่ที่ดิน 
ในบริเวณหมายเลข  ๓.๒  และหมายเลข  ๓.๓  ให้มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินไม่เกิน  ๑ : ๑  
ทั้งนี้  ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว  หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะก่ีคร้ังก็ตาม  อัตราส่วน
พื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน  ๑ : ๑ 



หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   สิงหาคม   ๒๕๕๘ 
 

  

(๒) ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพื้นที่คลุมดินไม่เกิน  ๑๕๐  ตารางเมตร  
และมีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๗  เมตร  เว้นแต่ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๒  และหมายเลข  ๓.๓  
ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพื้นที่คลุมดินไม่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร  และมีความสูง
ของอาคารไม่เกิน  ๑๐  เมตร  การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างอาคารถึงยอดผนัง
ของชั้นสูงสุด 

(๓) ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ให้มีที่ว่าง
ไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของแปลงที่ดินที่ย่ืนขออนุญาต 

(๔) ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ใหมี้ที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบห้าของแปลงที่ดินที่ย่ืนขออนุญาต 
ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อ

พาณิชยกรรม  การอยู่อาศัย  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทน้ีในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงน้ี  และมีพื้นที่ประกอบการในอาคารหลังเดียวกัน
หรือหลายหลังรวมกันไม่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

(๒) คลังน้ํามัน  สถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  สถานีบริการน้ํามันประเภท  ก  
สถานีบริการน้ํามันประเภท  ข  สถานีบริการน้ํามันประเภท  ค  ลักษณะที่สอง  สถานีบริการน้ํามัน
ประเภท  จ  ลักษณะที่สอง  และสถานีบริการน้ํามันประเภท  ฉ  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  
เพื่อการจําหน่าย 

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทร้านจําหน่าย  
สถานที่ เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว   
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๘) การติด  ตั้ง  หรือก่อสร้างป้าย  เว้นแต่ป้ายที่มีขนาดไม่เกิน  ๐.๙๐  ตารางเมตร  โดยมี

ความกว้างของป้ายไม่เกิน  ๐.๖๐  เมตร  และความยาวของป้ายไม่เกิน  ๑.๕๐  เมตร 
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(๙) สถานที่ เก็บสินค้าซึ่งเป็นที่ เก็บ  พัก  หรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของเพื่อประโยชน์ 
ทางการค้าหรืออุตสาหกรรมที่มีพื้นที่อาคารรวมกันเกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่รวมถึงการเก็บสินค้า
หรือสิ่งของเพื่อรอการจําหน่าย  ณ  สถานที่นั้น 

(๑๐) โรงฆ่าสัตว์ 
(๑๑) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร   
(๑๒) กําจัดมูลฝอย 
(๑๓) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทน้ี  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน  ๑๖  เมตร  การวัดความสูง

ของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างอาคารถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 
(๒) ให้มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินไม่เกิน  ๑.๒ : ๑  ทั้งนี้  ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้

ประโยชน์แล้ว  หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะก่ีคร้ังก็ตาม  อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน 
ของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน  ๑.๒ : ๑ 

(๓) ที่ดินเพื่อพาณิชยกรรม  การอยู่อาศัย  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ  ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบห้าของแปลงที่ดินที่ย่ืนขออนุญาต 

(๔) ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบห้าของแปลงที่ดินที่ย่ืนขออนุญาต 
ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือ

เก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  การอยู่อาศัย  การอนุรักษ์และรักษาสภาพแวดล้อม  การสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์เป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น   
ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทน้ีในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงน้ี  และมีพื้นที่ประกอบการในอาคารหลังเดียวกัน
หรือหลายหลังรวมกันไม่เกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร  สําหรับโรงงานท่ีประกอบกิจการเก่ียวเนื่องกับ
อุตสาหกรรมการเกษตร  ให้มีพื้นที่ประกอบการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไม่เกิน   
๗๕๐  ตารางเมตร 

(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 
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(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมที่มีพื้นที่ประกอบการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลัง
รวมกันเกิน  ๔๐๐  ตารางเมตร 

(๕) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๙) จัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
(๑๐) การอยู่อาศัยประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม 
(๑๑) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว  ตึกแถว  บ้านแถว  หรือบ้านแฝด 
(๑๒) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลัง

รวมกันเกิน  ๗๕  ตารางเมตร 
(๑๓) การติด  ตั้ง  หรือก่อสร้างป้าย  เว้นแต่ป้ายที่มีขนาดไม่เกิน  ๐.๙๐  ตารางเมตร  โดยมี

ความกว้างของป้ายไม่เกิน  ๐.๖๐  เมตร  และความยาวของป้ายไม่เกิน  ๑.๕๐  เมตร 
(๑๔) ตลาดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
(๑๕) กําจัดมูลฝอยในระยะ  ๑๐๐  เมตร  จากเขตทางหลวงแผ่นดิน  และในระยะ  ๒๕๐  เมตร  

จากริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ 
(๑๖) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุในระยะ  ๑๐๐  เมตร  จากเขตทางหลวงแผ่นดิน 
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทน้ี  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพื้นที่คลุมดินไม่เกิน  ๑๕๐  ตารางเมตร  

และมีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๗  เมตร  การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างอาคาร 
ถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

(๒) ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  การอยู่อาศัย  การอนุรักษ์และรักษา
สภาพแวดล้อม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์  ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่า 
ร้อยละหกสิบของแปลงที่ดินที่ย่ืนขออนุญาต 

(๓) ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของแปลงที่ดินที่ย่ืนขออนุญาต 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) ในระยะ  ๗๐  เมตร  จากริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ําปายและแม่น้ําของ   

ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพื้นที่คลุมดินไม่เกิน  ๗๕  ตารางเมตร  และให้มีที่ว่าง 
ไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของแปลงที่ดินที่ย่ืนขออนุญาต 

(๒) ในระยะ  ๔๕  เมตร  จากริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของห้วยแม่นาเติง  ห้วยม่วงกอน  
และห้วยหัวนา  ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพื้นที่คลุมดินไม่เกิน  ๗๕  ตารางเมตร  
และให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของแปลงที่ดินที่ย่ืนขออนุญาต 
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(๓) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ 
ไม่น้อยกว่า  ๑๐  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  การอยู่อาศัย  การอนุรักษ์และรักษาสภาพแวดล้อม  การสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์เป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  
ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทน้ีในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงน้ี  และมีพื้นที่ประกอบการในอาคารหลังเดียวกัน
หรือหลายหลังรวมกันไม่เกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  สําหรับโรงงานท่ีประกอบกิจการเก่ียวเนื่องกับ
อุตสาหกรรมการเกษตร  ให้มีพื้นที่ประกอบการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไม่เกิน   
๕๐๐  ตารางเมตร 

(๒) คลังน้ํามัน  สถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  สถานีบริการน้ํามันประเภท  ก  
สถานีบริการน้ํามันประเภท  ข  สถานีบริการน้ํามันประเภท  ค  ลักษณะที่สอง  สถานีบริการน้ํามัน
ประเภท  จ  ลักษณะที่สอง  และสถานีบริการน้ํามันประเภท  ฉ  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  
เพื่อการจําหน่าย 

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทร้านจําหน่าย  
สถานที่ เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว   
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมที่มีพื้นที่ประกอบการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลัง
รวมกันเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

(๕) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๙) จัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
(๑๐) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว  ตึกแถว  บ้านแถว  หรือบ้านแฝด 
(๑๑) การอยู่อาศัยประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม 
(๑๒) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลัง

รวมกันเกิน  ๗๕  ตารางเมตร 



หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   สิงหาคม   ๒๕๕๘ 
 

  

(๑๓) การติด  ตั้ง  หรือก่อสร้างป้าย  เว้นแต่ป้ายที่มีขนาดไม่เกิน  ๐.๙๐  ตารางเมตร  โดยมี
ความกว้างของป้ายไม่เกิน  ๐.๖๐  เมตร  และความยาวของป้ายไม่เกิน  ๑.๕๐  เมตร 

(๑๔) สถานที่ เก็บสินค้าซึ่งเป็นที่ เก็บ  พัก  หรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของเพื่อประโยชน์ 
ทางการค้าหรืออุตสาหกรรมที่มีพื้นที่อาคารรวมกันเกิน  ๔๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่รวมถึงการเก็บสินค้า
หรือสิ่งของเพื่อรอการจําหน่าย  ณ  สถานที่นั้น   

(๑๕) ตลาดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
(๑๖) กําจัดมูลฝอย   
(๑๗) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุในระยะ  ๑๐๐  เมตร  จากเขตทางหลวง 
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทน้ี  ให้เป็นไปดังตอ่ไปนี้ 
(๑) ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพื้นที่คลุมดินไม่เกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  

และมีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๗  เมตร  การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง
อาคารถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

(๒) ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  การอยู่อาศัย  การอนุรักษ์และรักษา
สภาพแวดล้อม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่า 
ร้อยละหกสิบห้าของแปลงที่ดินที่ย่ืนขออนุญาต 

(๓) ที่ดินเพื่อกิจการอื่นให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของแปลงที่ดินที่ย่ืนขออนุญาต 
(๔) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๙๕  (สายเลี่ยงเมือง)   

ไม่น้อยกว่า  ๑๐๐  เมตร  เว้นแต่กรณีเป็นที่อยู่อาศัย  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  
๑๕  เมตร 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) ในระยะ  ๗๐  เมตร  จากริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ําปายและแม่น้ําของ   

ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพื้นที่คลุมดินไม่เกิน  ๗๕  ตารางเมตร  และให้มีที่ว่าง 
ไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของแปลงที่ดินที่ย่ืนขออนุญาต 

(๒) ในระยะ  ๔๕  เมตร  จากริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของห้วยแม่นาเติง  ห้วยม่วงกอน  
และห้วยหัวนา  ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพื้นที่คลุมดินไม่เกิน  ๗๕  ตารางเมตร  
และให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของแปลงที่ดินที่ย่ืนขออนุญาต 

(๓) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ 
ไม่น้อยกว่า  ๑๐  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  การสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 



หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   สิงหาคม   ๒๕๕๘ 
 

  

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
(๒) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรือหอพัก   
(๓) การติด  ตั้ง  หรือก่อสร้างป้าย  เว้นแต่ป้ายที่มีขนาดไม่เกิน  ๐.๕๐  ตารางเมตร  โดยมี

ความกว้างของป้ายไม่เกิน  ๐.๕๐  เมตร  และความยาวของป้ายไม่เกิน  ๑.๐๐  เมตร   
(๔) กําจัดมูลฝอย   
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทน้ี  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพื้นที่คลุมดินไม่เกิน  ๗๕  ตารางเมตร  

และมีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๗  เมตร  การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง
อาคารถึงส่วนที่สูงที่สุดของอาคาร 

(๒) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของแปลงที่ดินที่ย่ืนขออนุญาต 
(๓) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๙๕  (สายเลี่ยงเมือง)   

ไม่น้อยกว่า  ๑๐๐  เมตร  เว้นแต่กรณีเป็นที่อยู่อาศัย  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  
๑๕  เมตร 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) ในระยะ  ๗๐  เมตร  จากริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ําปายและแม่น้ําของ   

ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๗  เมตร  การวัดความสูง
ของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างอาคารถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

(๒) ในระยะ  ๔๕  เมตร  จากริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของห้วยแม่นาเติง  ห้วยม่วงกอน  
และห้วยหัวนา  ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๗  เมตร  
การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างอาคารถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

(๓) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของห้วยหมอแปงและห้วยแพม 
ไม่น้อยกว่า  ๑๕  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

(๔) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ 
ไม่น้อยกว่า  ๑๐  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๕ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเฉพาะที่ดิน 
ซึ่งเป็นของรัฐ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ที่ดินประเภทน้ีซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  เกษตรกรรม  การอยู่อาศัย  
การท่องเที่ยวหรือเก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น  และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 



หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   สิงหาคม   ๒๕๕๘ 
 

  

(๑) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๒) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
(๓) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
(๗) การติด  ตั้ง  หรือก่อสร้างป้าย  เว้นแต่ป้ายที่มีขนาดไม่เกิน  ๐.๕๐  ตารางเมตร  โดยมี

ความกว้างของป้ายไม่เกิน  ๐.๕๐  เมตร  และความยาวของป้ายไม่เกิน  ๑.๐๐  เมตร 
(๘) กําจัดมูลฝอย 
(๙) โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม 
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทน้ี  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพื้นที่คลุมดินไม่เกิน  ๗๕  ตารางเมตร  

มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๗  เมตร  การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างอาคาร
ถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด  และมีใต้ถุนสูงไม่น้อยกว่า  ๒  เมตร  การวัดความสูงของใต้ถุนให้วัดจากระดับ
พื้นดินที่ก่อสร้างอาคาร 

(๒) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบของแปลงที่ดินที่ย่ืนขออนุญาต  และให้มีที่ว่างโดยรอบ
อาคารไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 

(๓) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๙๕  (สายเลี่ยงเมือง)   
ไม่น้อยกว่า  ๑๐๐  เมตร  เว้นแต่กรณีเป็นที่อยู่อาศัย  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  
๑๕  เมตร 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ําปายและแม่น้ําของไม่น้อยกว่า  

๓๐  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 
(๒) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของห้วยแม่นาเติง  ห้วยม่วงกอน   

และห้วยหัวนาไม่น้อยกว่า  ๒๐  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 
(๓) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ําเมย  ห้วยหมอแปง  ห้วยแม่เย็นหลวง  

ห้วยแม่ฮ้ี  ห้วยดีหมี  และห้วยแพมไม่น้อยกว่า  ๑๕  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคม 
ทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

(๔) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของห้วยพระบาทและห้วยทรายไม่น้อยกว่า  
๑๐  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 



หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   สิงหาคม   ๒๕๕๘ 
 

  

ข้อ ๑๖ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแล
รักษาหรือบํารุงป่าไม้  สัตว์ป่า  ต้นน้ํา  ลําธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ  ตามมติคณะรัฐมนตรีและ
กฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้  การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติเท่านั้น 

ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อการอยู่อาศัยที่ไม่ใช่การจัดสรรที่ดิน  เกษตรกรรมหรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  การสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
(๒) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรือหอพัก 
(๓) การติด  ตั้ง  หรือก่อสร้างป้าย  เว้นแต่ป้ายที่มีขนาดไม่เกิน  ๐.๕๐  ตารางเมตร  โดยมี

ความกว้างของป้ายไม่เกิน  ๐.๕๐  เมตร  และความยาวของป้ายไม่เกิน  ๑.๐๐  เมตร 
(๔) กําจัดมูลฝอย 
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทน้ี  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพื้นที่คลุมดินไม่เกิน  ๗๕  ตารางเมตร  

และมีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๗  เมตร  การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างอาคาร 
ถึงส่วนที่สูงที่สุดของอาคาร 

(๒) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของแปลงที่ดินที่ย่ืนขออนุญาต 
(๓) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ 

ไม่น้อยกว่า  ๒๐  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 
ข้อ ๑๗ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเก่ียวข้องกับ

การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 
ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการติด  ตั้ง  หรือก่อสร้างป้าย  เว้นแต่ป้ายที่มีขนาด

ไม่เกิน  ๑.๕๐  ตารางเมตร  โดยมีความกว้างของป้ายไม่เกิน  ๑.๐๐  เมตร  และความยาวของป้ายไม่เกิน  
๑.๕๐  เมตร 

การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทน้ี  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน  ๑๖  เมตร  เว้นแต่ที่ดิน

ในบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑  หมายเลข  ๑๐.๖  หมายเลข  ๑๐.๙  หมายเลข  ๑๐.๑๒  หมายเลข  ๑๐.๑๔  และ
หมายเลข  ๑๐.๑๕  ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน  ๑๐  เมตร  และ
ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑๐  ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน   
๑๓  เมตร  การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างอาคารถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

(๒) ให้มีที่ว่างโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 



หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   สิงหาคม   ๒๕๕๘ 
 

  

ข้อ ๑๘ ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อการส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมท้องถิ่น  การอยู่อาศัย  พาณิชยกรรม
เกษตรกรรม  การศาสนา  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
(๒) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรือหอพัก 
(๓) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถวหรือตึกแถว 
(๔) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลัง

รวมกันเกิน  ๕๐  ตารางเมตร   
(๕) การติด  ตั้ง  หรือก่อสร้างป้าย  เว้นแต่ป้ายที่มีขนาดไม่เกิน  ๐.๕๐  ตารางเมตร  โดยมี

ความกว้างของป้ายไม่เกิน  ๐.๕๐  เมตร  และความยาวของป้ายไม่เกิน  ๑.๐๐  เมตร 
(๖) กําจัดมูลฝอย 
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทน้ี  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพื้นที่คลุมดินไม่เกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  

และมีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๗  เมตร  การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง
อาคารถึงส่วนที่สูงที่สุดของอาคาร 

(๒) ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยและเกษตรกรรม  ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคาร 
ที่มีพื้นที่คลุมดินไม่เกิน  ๗๕  ตารางเมตร  และมีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๗  เมตร  การวัดความสูง
ของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างอาคารถึงส่วนที่สูงที่สุดของอาคาร 

(๓) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบของแปลงที่ดินที่ย่ืนขออนุญาต 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) ในระยะ  ๗๐  เมตร  จากริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ําปาย  ให้ดําเนินการหรือ

ประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพื้นที่คลุมดินไม่เกิน  ๗๕  ตารางเมตร  และมีความสูงของอาคารไม่เกิน  
๗  เมตร  การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างอาคารถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

(๒) ในระยะ  ๔๕  เมตร  จากริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของห้วยหัวนา  ให้ดําเนินการหรือ
ประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพื้นที่คลุมดินไม่เกิน  ๗๕  ตารางเมตร  และมีความสูงของอาคารไม่เกิน  
๗  เมตร  การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างอาคารถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

ข้อ ๑๙ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเก่ียวข้องกับ
การศาสนา  การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการติด  ตั้ง  หรือก่อสร้างป้าย  เว้นแต่ป้ายที่มีขนาด
ไม่เกิน  ๑.๕๐  ตารางเมตร  โดยมีความกว้างของป้ายไม่เกิน  ๑.๐๐  เมตร  และความยาวของป้าย 
ไม่เกิน  ๑.๕๐  เมตร 



หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   สิงหาคม   ๒๕๕๘ 
 

  

การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทน้ี  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพื้นที่คลุมดินรวมกันไม่เกินพื้นที่คลุมดินสูงสุด

ของอาคารที่มีอยู่เดิม  และมีความสูงไม่เกินความสูงของอาคารที่มีอยู่เดิม  การวัดความสูงของอาคาร 
ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างอาคารถึงส่วนที่สูงที่สุดของอาคาร 

(๒) ให้มีที่วา่งโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 
ข้อ ๒๐ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ให้ใช้

ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการของรัฐ  กิจการเก่ียวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือ
สาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการติด  ตั้ง  หรือก่อสร้างป้าย  เว้นแต่ป้ายที่มีขนาด
ไม่เกิน  ๑.๕๐  ตารางเมตร  โดยมีความกว้างของป้ายไม่เกิน  ๑.๐๐  เมตร  และความยาวของป้าย 
ไม่เกิน  ๑.๕๐  เมตร 

การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทน้ี  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน  ๑๖  เมตร  เว้นแต่ที่ดิน

ในบริเวณหมายเลข  ๑๓.๕  หมายเลข  ๑๓.๑๑  หมายเลข  ๑๓.๒๑  หมายเลข  ๑๓.๒๒  หมายเลข  ๑๓.๒๔  
หมายเลข  ๑๓.๒๕  และหมายเลข  ๑๓.๒๖  ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูง
ไม่เกิน  ๗  เมตร  และที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๓.๑  หมายเลข  ๑๓.๒  หมายเลข  ๑๓.๓  หมายเลข  ๑๓.๔  
หมายเลข  ๑๓.๘  หมายเลข  ๑๓.๑๐  หมายเลข  ๑๓.๑๒  หมายเลข  ๑๓.๑๓  หมายเลข  ๑๓.๑๔  
และหมายเลข  ๑๓.๒๓  ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารท่ีมีความสูงไม่เกิน  ๑๐  เมตร  
การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างอาคารถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

(๒) ให้มีที่ว่างโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 
ข้อ ๒๑ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงนี้  

ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย  ข  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  นอกจากกิจการ

ตามที่กําหนดดังต่อไปนี้ 
 (ก) การสร้างถนนหรือเก่ียวข้องกับถนน  และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 (ข) การสร้างร้ัวหรือกําแพง 
 (ค) เกษตรกรรมหรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรมในอาคารท่ีมีพื้นที่คลุมดินไม่เกิน   

๑๐๐  ตารางเมตร  และมีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๗  เมตร  การวัดความสูงของอาคารให้วัดจาก
ระดับพื้นดินที่ก่อสร้างอาคารถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

(๒) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย  ก  และถนนสาย  ค  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  
นอกจากกิจการตามที่กําหนดดังต่อไปนี้ 

 (ก) การสร้างถนนหรือเก่ียวข้องกับถนน  และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 



หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   สิงหาคม   ๒๕๕๘ 
 

  

 (ข) การสร้างร้ัวหรือกําแพง 
 (ค) เกษตรกรรมหรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรมในอาคารท่ีมีพื้นที่คลุมดินไม่เกิน   

๑๕๐  ตารางเมตร  และมีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๗  เมตร  การวัดความสูงของอาคารให้วัดจาก
ระดับพื้นดินที่ก่อสร้างอาคารถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด   

 (ง) การอยู่อาศัยในอาคารที่มีพื้นที่คลุมดินไม่เกิน  ๑๕๐  ตารางเมตร  ที่ไม่ใช่บ้านแถว  
ห้องแถว  ตึกแถว  หรืออาคารขนาดใหญ่  และมีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๗  เมตร  การวัดความสูง
ของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างอาคารถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

 (จ) การอยู่อาศัยที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดิน 
ข้อ ๒๒ ให้ผู้มีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการ 

ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๙  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจินดา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

( )   

( ) 

( ) 

( )    

     

( )   

( )   

( )    

    

 

( ) 

 

 

( ) 

( )      

     

( )       

 

. . 



   

 

( )   

   

 

( )    

     

( )      

     

 

 

( )   

( ) 

( ) 

( ) 

 

 

( ) 

( ) 

( )   



  

  

( ) 

( )    

     

    

 

( ) 

( )   

( )    

( )   

( )  

     

( )  (Nuts) 

      (Nuts)    

 

( ) 

( )   

    

  



   

 

   

  

( ) 

( ) 

 

 

( ) 

( ) 

( ) 

   

 

  

( )     

( )     

     

     

( )     



  

(Pesticides)  

( ) 

     ( )

( )   

  

 (

 )

   

 (Architectural Terracotta)  

  ( )

     

 ( )

   

 

 ( )

   

 

 ( )



  

   

 

( ) 

( )    

     

( ) 

( ) 

 (Central Waste Treatment Plant)

  

( . . )  . . 

                                                

                                                                  

                                                  







รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิตามท่ีไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง 
ใหใชบังคับผังเมอืงรวมชมุชนปาย  จังหวดัแมฮองสอน 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนท่ีดินตามท่ีไดจําแนกประเภท 
ทายกฎกระทรวงตามท่ีกําหนดไวในขอ  ๗  คือ 

๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๔๕  ที่กําหนดไวเปนสีเหลืองมีเสนทแยงสีขาว  
ใหเปนที่ดินประเภทอนุรักษเพ่ือการอยูอาศัย  มีรายการดังตอไปนี้   

 ๑.๑ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต   
  ดานตะวันออก จดถนน  รพช.  มส.  ๔๐๓๔  บานแมเย็น - บานแมนาเติงนอก  

ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก   
 ๑.๒ ดานเหนือ จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
  ดานตะวันออก จดถนน  รพช.  มส.  ๔๐๓๔  บานแมเย็น - บานแมนาเติงนอก  

ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 
 ๑.๓ ดานเหนือ จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดโรงเรียนบานนาจลอง 
 ๑.๔ ดานเหนือ จดโรงเรียนบานนาจลอง  และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนน  รพช.  มส.  ๔๐๓๔  บานแมเย็น - บานแมนาเติงนอก  

ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  และเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับโรงเรียนบานนาจลอง  ดานใต 
  ดานตะวันตก จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
 ๑.๕   ดานเหนือ จดถนน  รพช.  มส.  ๔๐๓๔  บานแมเย็น - บานแมนาเติงนอก  

ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือและฟากตะวันตก 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําปาย  ฝงตะวันออก  

และเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ 
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 ๑.๖ ดานเหนือ จดถนน  รพช.  มส.  ๔๐๓๔  บานแมเย็น - บานแมนาเติงนอก  
ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนน  รพช.  มส.  ๔๐๓๔  บานแมเย็น - บานแมนาเติงนอก  
ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออกและฟากใต 
 ๑.๗ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ 
  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนน  รพช.  มส.  ๔๐๓๔  บานแมเย็น - บานแมนาเติงนอก  

ฟากตะวันออก 
 ๑.๘ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต  
  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ   
  ดานตะวันตก จดที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลเวียงเหนือ  โรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบลบานเวียงเหนือ  และถนน  รพช.มส.  ๔๐๓๔  บานแมเย็น - บานแมนาเติงนอก   
ฟากตะวันออก 

 ๑.๙ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต  
  ดานตะวันออก จดถนน  รพช.  มส.  ๔๐๓๔  บานแมเย็น - บานแมนาเติงนอก  

ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  และเสนขนานระยะ  

๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๐.๖  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก 
 ๑.๑๐ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ   
  ดานตะวันตก จดถนน  รพช.  มส.  ๔๐๓๔  บานแมเย็น - บานแมนาเติงนอก  

ฟากตะวันออก 
 ๑.๑๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําปาย  ฝงใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  และสวนสาธารณะ 

วัดหมากลาง 
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  ดานใต จดถนนเขตเขลางค  ฟากเหนือ  และศาลาอเนกประสงคหวยปู 
  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  เสนขนานระยะ  

๑๓๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนเขตเขลางค  และเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ   
 ๑.๑๒ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  
กับริมฝงหวยมวงกอน  และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนตั้งฉากกบัถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ที่จุดซึ่งอยูหางจาก
ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตะวันตกเฉียงใต
ตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  เปนระยะ  ๔๒๕  เมตร 

 ๑.๑๓ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดแนวเขตปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 

 ๑.๑๔ ดานเหนือ จดถนนเขตเขลางค  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนเขตเขลางค  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับริมฝงหวยหัวนา  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ฟากตะวันออก 

 ๑.๑๕ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับริมฝงหวยหัวนา  ฝงใต 
  ดานตะวันออก จดถนนเขตเขลางค  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนเขตเขลางค  ซอย  ๖  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับริมฝงหวยหัวนา  ฝงใต 
และฝงตะวันออก 

 ๑.๑๖ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับริมฝงหวยหัวนา  ฝงใต   
และถนนเขตเขลางค  ซอย  ๖  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนเขตเขลางค   
  ดานใต จดถนนชัยสงคราม  ฟากเหนือ   
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ฟากตะวันออก 

 ๑.๑๗ ดานเหนือ จดถนนชัยสงคราม  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดโรงพยาบาลปายและเทศบาลตําบลปาย 
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  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับริมฝงหวยมวงกอน  ฝงเหนือ
และฝงตะวันออก 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ฟากตะวันออก 
 ๑.๑๘ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนชัยสงคราม   
  ดานตะวันออก จดโรงเรียนอนุบาลปาย  (เวียงใต) 
  ดานใต จดถนนชัยสงคราม  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนเขตเขลางค  ฟากตะวันออก 
 ๑.๑๙ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนชัยสงคราม   
  ดานตะวันออก จดวัดกลาง 
  ดานใต จดถนนเทศบาล  ๑  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนชัยสงคราม  ฟากตะวันออก  และโบสถคริสตจักรสัมพันธปาย 
 ๑.๒๐ ดานเหนือ จดถนนชัยสงคราม  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนเขตเขลางค  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดวัดหลวง 
  ดานตะวันตก จดโรงพยาบาลปาย 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๒.๑๗  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 
 ๑.๒๑ ดานเหนือ จดถนนชัยสงคราม  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนชัยสงคราม  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนราษฎรดํารง  ฟากเหนือ  และท่ีวาการอําเภอปาย 
  ดานตะวันตก จดถนนเขตเขลางค  ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๒.๑๗  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 
 ๑.๒๒ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนชัยสงคราม   
  ดานตะวันออก จดวัดปาขาม 
  ดานใต จดถนนเทศบาล  ๑  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดวัดกลาง 
 ๑.๒๓ ดานเหนือ จดถนนเทศบาล  ๑  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนเทศบาล  ๑  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนราษฎรดํารง  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนชัยสงคราม  ฟากตะวันออก 
 ๑.๒๔ ดานเหนือ จดโรงพยาบาลปายและวัดหลวง 
  ดานตะวันออก จดถนนเขตเขลางค  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับริมฝงหวยมวงกอน  ฝงเหนือ 
  ดานตะวันตก จดเทศบาลตําบลปาย 
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 ๑.๒๕ ดานเหนือ จดถนนราษฎรดํารง  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนชัยสงคราม  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับริมฝงหวยมวงกอน  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนเขตเขลางค  ฟากตะวันออก 

 ๑.๒๖ ดานเหนือ จดถนนราษฎรดํารง  ฟากใต  และโรงเรียนปายวิทยาคาร 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๓๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนชัยสงคราม 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับริมฝงหวยมวงกอน  ฝงเหนือ  
และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือและฟากตะวันออก 

  ดานตะวันตก จดสถานีตํารวจภูธรปาย  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาย   
และถนนชัยสงคราม  ฟากตะวันออก 

 ๑.๒๗ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนน  รพช.  มส.  ๔๐๒๔  
บานทาปาย - อําเภอปาย  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาแมปายฝงซายตอนบน 

  ดานใต จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ   ปาแมปายฝ งซายตอนบน   
และถนน  รพช.  มส.  ๔๐๒๔  บานทาปาย - อําเภอปาย  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๕  เมตร  กับริมฝงหวยแมเย็นหลวง   
ฝงตะวันออก 

 ๑.๒๘ ดานเหนือ จดถนน  รพช.  มส.  ๔๐๒๔  บานทาปาย - อําเภอปาย  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนน  รพช.  มส.  ๔๐๒๔  บานทาปาย - อําเภอปาย  ฟากตะวันตก  

และถนนแมฮี้ - ทรายขาว  ฟากตะวันตกและฟากใต 
  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนแมฮี้ - ทรายขาว  
เสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนน  รพช.  มส.  ๔๐๒๔  บานทาปาย - อําเภอปาย  และเสนขนาน
ระยะ  ๒๕  เมตร  กับริมฝงหวยแมเย็นหลวง  ฝงตะวันออก 

 ๑.๒๙ ดานเหนือ จดโรงเรียนชุมชนบานแมฮี้ 
  ดานตะวันออก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาแมปายฝงซายตอนบนและถนน  

รพช.  มส.  ๔๐๒๔  บานทาปาย - อําเภอปาย  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนแมฮี้ - ทรายขาว  ฟากตะวันออก 

 ๑.๓๐ ดานเหนือ จดถนนคันคลองแมฮี้ - ทรายขาว  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนแมฮี้ - ทรายขาว  ฟากตะวันตก 



 
๖ 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๕  เมตร  กับริมฝงหวยแมฮี้  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนแมฮี้ - ทรายขาว 
 ๑.๓๑ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๕  เมตร  กับริมฝงหวยแมฮี้  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนแมฮี้ - ทรายขาว  ฟากตะวันออก 

 ๑.๓๒ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๕  เมตร  กับริมฝงหวยแมฮี้  ฝงใต 
  ดานตะวันออก จดถนนแมฮี้ - ทรายขาว  ฟากตะวันตก  และศูนยการเรียนรู

ชุมชนตําบลแมฮี้ 
  ดานใต จดถนนสาย  ค  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๕  เมตร  กับริมฝงหวยแมฮี้  ฝงตะวันออก 

 ๑.๓๓ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๕  เมตร  กับริมฝงหวยแมฮี้  ฝงใต 
  ดานตะวันออก จดวัดแมฮี้  เสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนแมฮี้ - 

ทรายขาว  ฟากตะวันออก  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  
ปาแมปายฝงซายตอนบน 

  ดานใต จดถนนสาย  ค  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนแมฮี้ - ทรายขาว  ฟากตะวันออก  และโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลแมฮี้ 

 ๑.๓๔ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค   
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๕  เมตร  กับริมฝงหวยแมฮี้  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ค  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนคันคลองแมฮี้ - ทรายขาว  ฟากตะวันออก   
 ๑.๓๕ ดานเหนือ จดถนนสาย  ค  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๕  เมตร  กับริมฝงหวยแมฮี้  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดถนนแมฮี้ - ทรายขาว  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนคันคลองแมฮี้ - ทรายขาว  ฟากตะวันออก   
 ๑.๓๖ ดานเหนือ จดถนนสาย  ค  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนแมฮี้ - ทรายขาว  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนแมฮี้ - ทรายขาว  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๕  เมตร  กับริมฝงหวยแมฮี้  ฝงตะวันออก 

 ๑.๓๗ ดานเหนือ จดถนนสาย  ค  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาแมปายฝงซายตอนบน 



 
๗ 

  ดานใต จดเสนตั้งฉากกับถนนแมฮี้ - ทรายขาว  ฟากตะวันออก  ท่ีจุดซึ่ง
อยูหางจากถนนแมฮี้ - ทรายขาว  บรรจบกับถนนสาย  ค  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ตามแนวถนนแมฮี้ - 
ทรายขาว  เปนระยะ  ๓๐๐  เมตร  และที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลแมฮี้ 

  ดานตะวันตก จดถนนแมฮี้ - ทรายขาว  ฟากตะวันออก 

 ๑.๓๘ ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากกับถนน  รพช.  มส.  ๔๐๘๐  บานกุงแกง - บานตีนธาตุ  
ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนน  รพช.  มส.  ๔๐๘๐  บานกุงแกง  -  บานตีนธาตุ  บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ   
ไปทางทิศเหนือ  เปนระยะ  ๑๕๐  เมตร  และเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําปาย  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนน  รพช.  มส.  ๔๐๘๐  
บานกุงแกง - บานตีนธาตุ   

  ดานใต จดหนวยปองกันรักษาปา  ที่  มส.  ๔  (ทุงยาว)  สํานักบริหาร
พ้ืนที่อนุรักษที่  ๑๖  สาขาแมสะเรียง 

  ดานตะวันตก จดถนน  รพช.  มส.  ๔๐๘๐  บานกุงแกง - บานตีนธาตุ  ฟากตะวันออก 

 ๑.๓๙ ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก   
ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับถนน  รพช.  มส.  ๔๐๘๐  บานกุงแกง - บานตีนธาตุ  
ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  เปนระยะ  ๑๕๐  เมตร 

  ดานตะวันออก จดถนน  รพช.  มส.  ๔๐๘๐  บานกุงแกง - บานตีนธาตุ  ฟากใต  
และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก   

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนน  รพช.  มส.  ๔๐๘๐  
บานกุงแกง - บานตีนธาตุ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนน  รพช.  มส.  ๔๐๘๐  
บานกุงแกง - บานตีนธาตุ   

 ๑.๔๐ ดานเหนือ จดถนน  รพช.  มส.  ๔๐๘๐  บานกุงแกง - บานตีนธาตุ  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดวัดทุงโปง  โรงเรียนบานทุงโปงมิตรภาพ  ที่  ๗๘  ถนน  รพช.  มส.  

๔๐๘๐  บานกุงแกง - บานตีนธาตุ  ฟากตะวันตก  และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานทุงโปง 
  ดานใต จดถนน  รพช.  มส.  ๔๐๘๙  บานหวยทราย - บานใหม  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนน  รพช.  มส.  ๔๐๘๐  
บานกุงแกง - บานตีนธาตุ  และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 

 ๑.๔๑ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใตและฟากตะวันออก   
และถนน  รพช.  มส.  ๔๐๘๐  บานกุงแกง - บานตีนธาตุ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนน  รพช.  มส.  ๔๐๘๐  บานกุงแกง - บานตีนธาตุ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือและฟากตะวันตก   
  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก   



 
๘ 

 ๑.๔๒ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนน  รพช.  มส.  ๔๐๘๐  

บานกุงแกง - บานตีนธาตุ  และเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําปาย  ฝงตะวันตก 
  ดานใต จดท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลทุงยาว 
  ดานตะวันตก จดถนน  รพช.  มส.  ๔๐๘๐  บานกุงแกง - บานตีนธาตุ  ฟากตะวันออก

และฟากเหนือ 
 ๑.๔๓ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใตและฟากตะวันออก   

และถนน  รพช.  มส.  ๔๐๘๐  บานกุงแกง - บานตีนธาตุ  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนน  รพช.  มส.  ๔๐๘๐  บานกุงแกง - บานตีนธาตุ  ฟากตะวันตก  

วัดทุงยาว  โรงเรียนบานทุงยาว  และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนน  รพช.  มส.  ๔๐๘๐  

บานกุงแกง - บานตีนธาตุ   
 ๑.๔๔ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําปาย 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําปาย  ฝงตะวันตก  

และเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนน  รพช.  มส.  ๔๐๘๐  บานกุงแกง - บานตีนธาตุ   
  ดานใต จดเสนตั้งฉากกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก   

ที่จุดซึ่งถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  บรรจบกับถนน  รพช.  มส.  ๔๐๘๐  บานกุงแกง - บานตีนธาตุ   
ไปทางทิศตะวันออก  เปนระยะ  ๕๐  เมตร 

  ดานตะวันตก จดถนน  รพช.  มส.  ๔๐๘๐  บานกุงแกง - บานตีนธาตุ  ฟากตะวันออก 
 ๑.๔๕ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนน  รพช.  มส.  ๔๐๘๐  บานกุงแกง - บานตีนธาตุ  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 
๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๒๗  ท่ีกําหนดไวเปนสีเหลือง  ใหเปนที่ดิน

ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย  มีรายการดังตอไปนี้   
 ๒.๑ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับริมฝงหวยแมนาเติง  ฝงเหนือ 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ 
 ๒.๒ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 



 
๙ 

  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 
 ๒.๓ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับริมฝงหวยแมนาเติง  ฝงเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 
 ๒.๔ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับริมฝงหวยแมนาเติง  ฝงใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ   
  ดานใต จดเสนตั้งฉากกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ที่จุดซึ่งถนนสาธารณะ

ไมปรากฏชื่อบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 
 ๒.๕ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับริมฝงหวยแมนาเติง  ฝงใต 
  ดานตะวันออก จดวัดแมนาเติงใน 
  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ 
 ๒.๖ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดโรงเรียนบานแมนาเติง 
  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๕  ฟากตะวันออก 
 ๒.๗ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๕  ฟากตะวันออก 
 ๒.๘ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  และศูนยบริการ

และถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๕  ฟากเหนือ 
 ๒.๙ ดานเหนือ จดถนน  รพช.  มส.  ๔๐๓๔  บานแมเย็น - บานแมนาเติงนอก  

ฟากใต  และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานแมของ 
  ดานตะวันออก จดถนน  อบจ.  มส.  ๔๐๑๔  บานหวยปู - บานแมของ  ฟากตะวันตก 



 
๑๐ 

  ดานใต จดศูนยการเรียนชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนน  อบจ.  มส.  ๔๐๑๔  

บานหวยป ู- บานแมของ   
 ๒.๑๐ ดานเหนือ จดถนน  รพช.  มส.  ๔๐๓๔  บานแมเย็น - บานแมนาเติงนอก

ฟากใต  และเสนตั้งฉากกับถนน  รพช.  มส.  ๔๐๓๔  บานแมเย็น - บานแมนาเติงนอก  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจาก  
ถนน  รพช.  มส.  ๔๐๓๔  บานแมเย็น - บานแมนาเติงนอก  บรรจบกับถนน  รพช.  มส.  ๔๐๑๔   
ไปทางทิศตะวันออก  เปนระยะ  ๖๐  เมตร   

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนน  อบจ.  มส.  ๔๐๑๔  
บานหวยป ู- บานแมของ   

  ดานใต จดเสนตั้งฉากกับถนน  อบจ.  มส.  ๔๐๑๔  บานหวยปู - บานแมของ  
ที่จุดซึ่งถนน  รพช.  มส.  ๔๐๓๔  จุดตรวจสัตว - บานแมของ  บรรจบกับถนน  อบจ.  มส.  ๔๐๑๔   
บานหวยป ู- บานแมของ 

  ดานตะวันตก จดถนน  อบจ.  มส.  ๔๐๑๔  บานหวยปู - บานแมของ  ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๒.๕  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 
 ๒.๑๑ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตกและฟากใต 
  ดานตะวันตก จดถนน  รพช.  มส.  ๕๑๕๑  บานใหมสหสัมพันธ - หมอแปง  

ฟากตะวันออก 
 ๒.๑๒ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ   
  ดานใต จดถนน  รพช.  มส.  ๕๑๕๑  บานใหมสหสัมพันธ - หมอแปง  

ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 
 ๒.๑๓ ดานเหนือ จดแนวเขตทหาร  และถนนเขตเขลางค  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับริมฝงหวยหัวนา  ฝงเหนือ 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข   
 ๒.๑๔ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับริมฝงหวยหัวนา  ฝงใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนน  รพช.  มส.  ๔๐๕๕  บานน้ําฮู - เวียงใต  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  

และวัดหัวนา 



 
๑๑ 

 ๒.๑๕ ดานเหนือ จดถนน  รพช.  มส.  ๔๐๕๕  บานน้ําฮู - เวียงใต  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดหนวยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงท่ี  ๑๐  และเสนขนานระยะ  

๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ   
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับริมฝงหวยหัวนา  ฝงเหนือ 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๗๕  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ   
 ๒.๑๖ ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ที่จุดซึ่งถนนสาธารณะ

ไมปรากฏชื่อบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  เสนขนานระยะ  ๗๕  เมตร  กับศูนยกลาง 
ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  และเสนขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับริมฝงหวยหัวนา  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะ 
ไมปรากฏชื่อ   

  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 
 ๒.๑๗ ดานเหนือ จดถนน  รพช.  มส.  ๔๐๕๕  บานน้ําฮู - เวียงใต  ฟากใต   
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ฟากตะวันตก   
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับริมฝงหวยมวงกอน  ฝงเหนือ 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข   
 ๒.๑๘ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 
 ๒.๑๙ ดานเหนือ จดโรงเรียนบานน้ําฮ ู
  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดเสนตั้งฉากกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ที่จุดซึ่งถนนสาธารณะ

ไมปรากฏชื่อบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ   
 ๒.๒๐ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับริมฝงหวยมวงกอน  ฝงใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนน  อบต. - หนองกระทิง  ฟากเหนือและฟากตะวันออก 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข   
 ๒.๒๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับริมฝงหวยมวงกอน  ฝงใต 
  ดานตะวันออก จดบานพักเจาหนาที่อําเภอปาย 



 
๑๒ 

  ดานใต จดถนนสาย  ก  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ฟากตะวันออก 

 ๒.๒๒ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับริมฝงหวยมวงกอน  ฝงใต 
  ดานตะวันออก จดถนนเขตเขลางค  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ก  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดบานพักเจาหนาที่อําเภอปาย 

 ๒.๒๓ ดานเหนือ จดถนนเขตเขลางค  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับริมฝงหวยมวงกอน  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดถนนแสงทองอราม  ซอย  ๓  ฟากเหนือ 

 ๒.๒๔ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลาง  ทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๑๐๙๕  เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๕  ท่ีจุดซึ่งถนนแสงทองอราม  ซอย  ๓  
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๕  และเสนขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับริมฝงหวยมวงกอน  
ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๑๐๙๕  และเสนตั้งฉากกับถนนรังสิยานนท  ซอย  ๒  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนรังสิยานนท  ซอย  ๒  
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๕  ไปทางทิศตะวันออก  ตามแนวถนนรังสิยานนท  ซอย  ๒  
เปนระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๕   

  ดานใต จดถนนรังสิยานนท  ซอย  ๒  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๑๐๙๕  ฟากตะวันออก 

 ๒.๒๕ ดานเหนือ จดฌาปนสถานเวียงใต 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๕  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๕  ที่จุดซึ่ง
ถนนรังสิยานนท  ซอย  ๒  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๕ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๑๐๙๕ 

 ๒.๒๖ ดานเหนือ จดถนน  รพช.  มส.  ๔๐๘๐  บานกุงแกง - บานตีนธาตุ  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนน  รพช.  มส.  ๔๐๘๐  บานกุงแกง - บานตีนธาตุ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๕  เมตร  กับริมฝงหวยดีหมี  ฝงเหนือ 

และฝงตะวันตก 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๕  ฟากตะวันออก 



 
๑๓ 

 ๒.๒๗ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๕  เมตร  กับริมฝงหวยดีหมี  ฝงใตและ 

ฝงตะวันออก  และถนน  รพช.  มส.  ๔๐๘๐  บานกุงแกง - บานตีนธาตุ  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนน  รพช.  มส.  ๔๐๘๐  บานกุงแกง - บานตีนธาตุ  ฟากตะวันตก  

และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  และถนนสาย  ค  
ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๕  ฟากตะวันออก   
ศูนยประสานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  อําเภอปาย  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ๑  และวัดกุงแกง 

๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๓  ที่กําหนดไวเปนสีสม  ใหเปนท่ีดิน
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๓.๑ ดานเหนือ จดถนนเขตเขลางค  ซอย  ๖  ฟากใต   
  ดานตะวันออก จดถนนเขตเขลางค  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนชัยสงคราม  ฟากเหนือ  และศูนยพัฒนาเด็กเล็กอําเภอปาย 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนเขตเขลางค   
 ๓.๒ ดานเหนือ จดถนนแสงทองอราม - อบต.  ฟากใต 
  ดานตะวันออก   จดถนนสาย  ข  ฟากตะวันตก 

  ดานใต   จดถนนกุงเปา - หนองกระทิง  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก   จดถนน  อบต. - หนองกระทิง  ฟากตะวันออกและฟากใต 
 ๓.๓ ดานเหนือ   จดถนนสาย  ก  ฟากใต  และสํานักงานท่ีดินจังหวัดแมฮองสอน  

สาขาปาย 

  ดานตะวันออก   จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนแสงทองอราม 

  ดานใต จดโรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร  และเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๕ 

  ดานตะวันตก   จดถนนสาย  ข  ฟากตะวันออก 

๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๔  ที่กําหนดไวเปนสีแดง  ใหเปนที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๔.๑ ดานเหนือ   จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๑๐๙๕  โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนแสงทองอราม  
และถนน  สาย  ก  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนแสงทองอราม  ฟากตะวันตก  และท่ีทําการไปรษณียปาย 

  ดานใต   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๕  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก   จดถนนสาย  ข  ฟากตะวันออก 



 
๑๔ 

 ๔.๒ ดานตะวันออก   จดถนนแสงทองอราม  ซอย  ๓  ฟากใต 
  ดานใต   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๕  ฟากเหนือ  และการไฟฟา

สวนภูมิภาคอําเภอปาย 

  ดานตะวันตก   จดถนนแสงทองอราม  ฟากตะวันออก 

 ๔.๓ ดานเหนือ   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๕  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๕  ที่จุดซึ่ง

ถนนแสงทองอรามบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๕  และเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร   
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๕   

  ดานใต จดถนนรังสิยานนท  ซอย  ๒  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๕  ฟากตะวันออก 

 ๔.๔ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๕  ฟากใต 
  ดานตะวันออก   จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๕  ที่จุดซึ่ง

ถนนแสงทองอราม  ซอย  ๓  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๕   
  ดานใต   จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๐๙๕   
  ดานตะวันตก จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๕  ที่จุดซึ่ง

ถนนแสงทองอรามบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๕ 

๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๘๑  ที่กําหนดไวเปนสีเขียว  ใหเปนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๕.๑ ดานเหนือ   จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  
กับริมฝงแมน้ําของ  ฝงเหนือ  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  
และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนน  รพช.  มส.  ๔๐๓๔  บานแมเย็น - บานแมนาเติงนอก 

  ดานตะวันออก   จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําปาย  ฝงเหนือ 

  ดานใต   จดถนน  รพช.  มส.  ๔๐๓๔  บานแมเย็น - บานแมนาเติงนอก  
ฟากเหนือและฟากตะวันตก  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือและฟากตะวันตก  แนวเขตปฏิรูปที่ดิน 

เพ่ือเกษตรกรรม  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  และเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําของ
ฝงเหนือ   

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  
กับริมฝงหวยแมนาเติง  ฝงเหนือ   

 ๕.๒ ดานเหนือ   จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  
กับริมฝงหวยแมนาเติง  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันออก   จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําของ  ฝงใต 



 
๑๕ 

  ดานใต   จดเสนขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับริมฝงหวยแมนาเติง  ฝงเหนือ   
  ดานตะวันตก   จดเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 
 ๕.๓ ดานเหนือ   จดถนน  รพช.  มส.  ๔๐๓๔  บานแมเย็น - บานแมนาเติงนอก  

ฟากใต 
  ดานตะวันออก   จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําปาย  ฝงตะวันตก 
  ดานใต   จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําปาย  ฝงเหนือ  

และแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
  ดานตะวันตก   จดถนน  รพช.  มส.  ๔๐๓๔  บานแมเย็น - บานแมนาเติงนอก  

ฟากตะวันออก 
 ๕.๔ ดานเหนือ   จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  

กับริมฝงหวยแมนาเติง  ฝงเหนือ 
  ดานตะวันออก   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๕  ฟากตะวันตก 
  ดานใต   จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๕  ที่จุดซึ่ง 

อยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๕  ตัดกับริมฝงหวยแมนาเติง  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๕  เปนระยะ  ๓๖๔  เมตร 

  ดานตะวันตก   จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๕ 

 ๕.๕ ดานเหนือ   จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  
กับริมฝงหวยแมนาเติง  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันออก   จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 
  ดานใต   จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๕  ที่จุดซึ่ง 

อยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๕  ตัดกับหวยแมนาเติงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๕  เปนระยะ  ๓๖๔  เมตร 

  ดานตะวันตก   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๕  ฟากตะวันออก 
 ๕.๖ ดานเหนือ   จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําปาย  ฝงใต 
  ดานตะวันออก   จดถนน  รพช.  มส.  ๔๐๓๔  บานแมเย็น - บานแมนาเติงนอก  

ฟากตะวันตก  และวัดตาลเจ็ดตน 
  ดานใต   จดเสนขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝงหวยพระบาท  ฝงเหนือ   
  ดานตะวันตก   จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําปาย  ฝงตะวันออก 
 ๕.๗ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับริมฝงหวยแมนาเติง  ฝงใต

และฝงตะวันออก   
  ดานตะวันออก   จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําของ  ฝงใต 

และฝงตะวันตก 



 
๑๖ 

  ดานใต   จดเสนขนานระยะ  ๒๕  เมตร  กับริมฝงหวยหมอแปง  ฝงเหนือ
และฝงตะวันตก 

  ดานตะวันตก   จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  เสนตั้งฉาก 

กับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ที่จุดซึ่งถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  
และเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ   

 ๕.๘ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําปาย  ฝงใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําปาย  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

 ๕.๙ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

 ๕.๑๐ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําของ  ฝงตะวันออก 

 ๕.๑๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๕  เมตร  กับริมฝงหวยหมอแปง  ฝงใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําของ  ฝงตะวันตก  

ฝงใต  และฝงเหนือ  และถนน  รพช.  มส.  ๔๐๓๔  บานแมเย็น - บานแมนาเติงนอก  ฟากใตและฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนน  รพช.  มส.  ๔๐๓๔  บานแมเย็น - บานแมนาเติงนอก  
ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 

 ๕.๑๒ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับริมฝงหวยแมนาเติง  ฝงตะวันออก
และฝงใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๕  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนน  รพช.  มส.  ๓๐๘๔  บานมวงสรอย - บานหมอแปง  
ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออกและฟากเหนือ 

 ๕.๑๓ ดานเหนือ จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําปาย  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําปาย  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนน  รพช.  มส.  ๔๐๓๔  บานแมเย็น - บานแมนาเติงนอก  
ฟากตะวันออก 



 
๑๗ 

 ๕.๑๔ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๕  เมตร  กับริมฝงหวยหมอแปง  ฝงใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  และถนน  รพช.  มส.  

๔๐๓๔  บานแมเย็น - บานแมนาเติงนอก  ฟากตะวันตก   
  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๕  ฟากตะวันออก   
 ๕.๑๕ ดานเหนือ จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  เสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  

กับโรงเรียนบานนาจลอง  ดานใต  และเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ 

  ดานตะวันออก จดถนน  รพช.  มส.  ๔๐๓๔  บานแมเย็น - บานแมนาเติงนอก  
ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําของ  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําของ  ฝงตะวันออก 

 ๕.๑๖ ดานเหนือ จดวัดแมนาเติงนอก  และถนน  รพช.  มส.  ๔๐๓๔  บานแมเย็น - 

บานแมนาเติงนอก  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนน  อบจ.  มส.  

๔๐๑๔  บานหวยปู  -บานแมของ  ฟากตะวันตก  และศูนยการเรียนชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 
  ดานใต จดถนน  รพช.  มส.  ๔๐๓๔  จุดตรวจสัตว - บานแมของ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๕  ฟากตะวันออก   
ถนน  รพช.  มส.  ๔๐๓๔  บานแมเย็น - บานแมนาเติงนอก  ฟากตะวันออก  ถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ  
ฟากตะวันออก  และที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลแมนาเติง   

 ๕.๑๗ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับริมฝงหวยแมนาเติง  ฝงใต
และฝงตะวันออก 

  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดโรงเรียนราชประชานุเคราะหท่ี  ๒๒  และแนวเขตปฏิรูปที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรม 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

 ๕.๑๘ ดานเหนือ จดถนน  รพช.  มส.  ๓๐๘๔  บานมวงสรอย - บานหมอแปง  
ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๕  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๕  เมตร  กับริมฝงหวยหมอแปง  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 

 ๕.๑๙ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๕  เมตร  กับริมฝงหวยหมอแปง  ฝงใต 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๕  ฟากใตและฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 



 
๑๘ 

 ๕.๒๐ ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําปาย  ฝงตะวันตก
และฝงเหนือ 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําปาย  ฝงเหนือ  
และเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําของ  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนน  รพช.  มส.  ๔๐๓๔  บานแมเย็น - บานแมนาเติงนอก  
ฟากตะวันออก 

 ๕.๒๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับริมฝงหวยแมนาเติง  ฝงใต 
  ดานตะวันออก จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
  ดานใต จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับริมฝงหวยแมนาเติง  ฝงตะวันออก 
 ๕.๒๒ ดานเหนือ จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
  ดานตะวันออก จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
  ดานใต จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
  ดานตะวันตก จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
 ๕.๒๓ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําของ  ฝงใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําปาย  ฝงตะวันตก  

ฝงใต  และฝงเหนือ 
  ดานใต จดแนวเขตเทศบาลตําบลปาย  ดานเหนือ  และแนวเขตเทศบาลตําบลปาย  

ดานตะวันตก 
  ดานตะวันตก จดถนน  อบจ.  มส.  ๔๐๑๔  บานหวยปู - บานแมของ  ฟากตะวันออก  

ฟากเหนือ  และฟากใต  จดเสนตั้งฉากกับถนน  รพช.  มส.  ๔๐๑๔  จุดตรวจสัตว - บานแมของ  ท่ีจุดซึ่ง
ถนน  รพช.  มส.  ๔๐๓๔  จุดตรวจสัตว - บานแมของ  บรรจบกับถนน  อบจ.  มส.  ๔๐๑๔  บานหวยปู - 
บานแมของ  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนน  อบจ.  มส.  ๔๐๑๔  บานหวยปู - บานแมของ  
และเสนตั้งฉากกับถนน  รพช.  มส.  ๔๐๓๔  บานแมเย็น - บานแมนาเติงนอก  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากถนน  
รพช.  มส.  ๔๐๓๔  บานแมเย็น - บานแมนาเติงนอก  บรรจบกับถนน  รพช.  มส.  ๔๐๑๔  ไปทางทิศตะวันออก  
เปนระยะ  ๖๐  เมตร  และถนน  รพช.  มส.  ๔๐๓๔  บานแมเย็น - บานแมนาเติงนอก  ฟากตะวันออก 

 ๕.๒๔ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝงหวยพระบาท  ฝงใต 
  ดานตะวันออก จดถนน  รพช.  มส.  ๔๐๓๔  บานแมเย็น - บานแมนาเติงนอก  

ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๕  เมตร  กับริมฝงน้ําแมเมย  ฝงเหนือ 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําปาย  ฝงตะวันออก 
 ๕.๒๕ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๕  ฟากตะวันตก 



 
๑๙ 

  ดานใต จดแนวเขตทหาร 
  ดานตะวันตก จดแนวเขตทหาร 
 ๕.๒๖ ดานเหนือ จดจุดตรวจสัตวอําเภอปาย  และถนน  รพช.  มส.  ๔๑๒๖   

จุดตรวจสัตว - บานแมของ  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนน  อบจ.  มส.  ๔๐๑๔  บานหวยปู - บานแมของ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดแนวเขตทหาร 
  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๕  ฟากตะวันออก 

 ๕.๒๗ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๕  เมตร  กับริมฝงน้ําแมเมย  ฝงใตและ 

ฝงตะวันตก 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ   

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ   
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําปาย  ฝงตะวันออก

และฝงเหนือ 

 ๕.๒๘ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  
๒๐๐  เมตร  กับริมฝงหวยแมนาเติง  ฝงตะวันออก 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวม  ดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนตั้งฉากกับ 

หวยแมนาเติง  จนบรรจบกับเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมฝงหวยแมนาเติง  ฝงตะวันตก 

 ๕.๒๙ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  และเสนขนานระยะ  

๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ   
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําปาย  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําปาย  ฝงตะวันออก 

 ๕.๓๐ ดานเหนือ จดแนวเขตเทศบาลตําบลปาย  ดานเหนือ 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําปาย  ฝงตะวันตก  
เสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  เสนขนานระยะ  ๑๓๐  เมตร  
กับศูนยกลางถนนเขตเขลางค  และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนเขตเขลางค  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตทหาร 



 
๒๐ 

 ๕.๓๑ ดานเหนือ จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมและแนวเขตทหาร 
  ดานตะวันออก จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมและโรงเรียนบานใหมสหสัมพันธ 
  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  และถนน   

รพช.  มส.  ๕๑๕๑  บานใหมสหสัมพันธ - บานหมอแปง  ฟากตะวันออก 
 ๕.๓๒ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําปาย  ฝงใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําปาย  ฝงตะวันตก 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําปาย  ฝงเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก   
 ๕.๓๓ ดานเหนือ จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับริมฝงหวยมวงกอน  ฝงตะวันตก

และฝงใต 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับริมฝงหวยมวงกอน  ฝงเหนือ 
  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนตั้งฉากกับ 

ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนน  รพช.  มส.  ๓๐๘๔  บานมวงสรอย - บานหมอแปง  
บรรจบกับถนน  รพช.  มส.  ๕๑๕๑  บานใหมสหสัมพันธ - หมอแปง  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนว
ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  เปนระยะ  ๙๘๕  เมตร 

 ๕.๓๔ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับริมฝงหวยมวงกอน  ฝงใต   
ฝงตะวันออก  และฝงตะวันตก  และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  และเสนตั้งฉาก
กับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  
ไปทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงใต  ตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  เปนระยะ  ๔๒๕  เมตร 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  
๒๐๐  เมตร  กับริมฝงหวยมวงกอน  ฝงตะวันออก 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจาก
จุดศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อที่บริเวณหางจากจุดซึ่งถนน  รพช.  มส.  ๓๐๘๔  บานมวงสรอย - 
บานหมอแปง  บรรจบกับถนน  รพช.  มส.  ๕๑๕๑  บานใหมสหสัมพันธ - หมอแปง  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
ตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  เปนระยะ  ๙๘๕  เมตร 

 ๕.๓๕ ดานเหนือ จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับริมฝงหวยมวงกอน  ฝงตะวันตก 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับริมฝงหวยมวงกอน  ฝงเหนือ

และฝงตะวันตก 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับริมฝงหวยมวงกอน  ฝงตะวันออก 



 
๒๑ 

 ๕.๓๖ ดานเหนือ จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  และเสนขนานระยะ  
๓๐  เมตร  กับริมฝงหวยมวงกอน  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับริมฝงหวยมวงกอน  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับริมฝงหวยมวงกอน  ฝงตะวันออก
และฝงใต 

 ๕.๓๗ ดานเหนือ จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม   
  ดานตะวันออก จดถนน  รพช.  มส.  ๕๑๕๑  บานใหมสหสัมพันธ - บานหมอแปง  

ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับริมฝงหวยมวงกอน  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

 ๕.๓๘ ดานเหนือ จดโรงเรียนบานใหมสหสัมพันธ  แนวเขตปฏิรปูที่ดนิเพ่ือเกษตรกรรม  
และแนวเขตทหาร   

  ดานใต จดถนน  รพช.  มส.  ๔๐๕๕  บานน้ําฮู - เวียงใต  ฟากเหนือ  
เสนตั้งฉากกับถนน  รพช.  มส.  ๔๐๕๕  บานน้ําฮู - เวียงใต  ท่ีจุดซึ่งหางจากถนน  รพช.  มส.  ๔๐๕๕  
บานน้ําฮู - เวียงใต  บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนน  รพช.  มส.  ๔๐๕๕  
บานน้ําฮู - เวียงใต  เปนระยะ  ๗๕  เมตร  เสนขนานระยะ  ๗๕  เมตร  กับศูนยกลางถนน  รพช.  มส.  ๔๐๕๕  
บานน้ําฮู - เวียงใต  และเสนตั้งฉากกับถนน  รพช.  มส.  ๔๐๕๕  บานน้ําฮู - เวียงใต  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจาก
แนวเขตวัดน้ําฮู  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนน  รพช.  มส.  ๔๐๕๕  บานน้ําฮู -  เวียงใต  
เปนระยะ  ๗๕  เมตร 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๗.๑๘  และหมายเลข  ๗.๒๐  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียว 

มีกรอบและเสนทแยงสีน้ําตาล 

 ๕.๓๙ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ   
  ดานตะวันออก จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  
๒๐๐  เมตร  กับริมฝงหวยมวงกอน  ฝงตะวันตก 



 
๒๒ 

 ๕.๔๐ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต  และถนน  รพช.  มส.  ๕๑๕๑  
บานใหมสหสัมพันธ - หมอแปง  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนน  รพช.  มส.  ๔๐๕๕  บานน้ําฮู - เวียงใต  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับริมฝงหวยหัวนา  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับริมฝงหวยหัวนา  ฝงตะวันออก  
และแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

 ๕.๔๑ ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําปาย  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับริมฝงหวยหัวนา  ฝงเหนือ  
และถนนเขตเขลางค  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 

 ๕.๔๒ ดานเหนือ จดแนวเขตทหาร 
  ดานตะวันออก จดถนน  อบจ.  มส.  ๔๐๑๔  บานหวยปู - บานแมของ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๕  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตทหาร 
 ๕.๔๓ ดานเหนือ จดแนวเขตทหาร 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข   
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับริมฝงหวยหัวนา  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนน  รพช.  มส.  ๔๐๕๕  บานน้ําฮู - เวียงใต  ฟากตะวันออก 

 ๕.๔๔ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับริมฝงหวยหัวนา  ฝงใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําปาย  ฝงตะวันตก  

และโรงเรียนอนุบาลปาย  (เวียงใต) 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนชัยสงคราม   
  ดานตะวันตก จดถนนเขตเขลางค  ฟากตะวันออก 

 ๕.๔๕ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับริมฝงหวยหัวนา  ฝงใต  
โรงเรียนบานน้ําฮู  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  เสนตรงท่ีลากตอ
จากจุดซึ่งถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  
เปนระยะ  ๑๐๐  เมตร  และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับริมหวยมวงกอน  ฝงตะวันตก   
  ดานใต จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 



 
๒๓ 

 ๕.๔๖ ดานเหนือ จดถนน  รพช.  มส.  ๔๐๕๕  บานน้ําฮู - เวียงใต  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๗๕  เมตร  กับวัดน้ําฮู  ดานตะวันตก   
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับริมฝงหวยหัวนา  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับริมฝงหวยหัวนา  ฝงตะวันออก 

 ๕.๔๗ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับริมฝงหวยหัวนา  ฝงใต 
  ดานตะวันออก จดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาย   
  ดานใต จดถนน  รพช.  มส.  ๔๐๕๕  บานน้ําฮู - เวียงใต  ฟากเหนือ 

 ๕.๔๘ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับริมฝงหวยหัวนา  ฝงใต 
  ดานตะวันออก จดวัดหัวนา  และเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลาง

ถนนสาย  ข   
  ดานใต จดถนน  รพช.  มส.  ๔๐๕๕  บานน้ําฮู - เวียงใต  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาย 

 ๕.๔๙ ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากกับแมน้าํปาย  ที่จุดซึ่งอยูหางจากแมน้ําปายบรรจบกับ
ถนนราษฎรดํารง  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวแมน้ําปาย  เปนระยะ  
๙๕๐  เมตร  และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาแมปายฝงซายตอนบน 

  ดานตะวันออก จดถนน  รพช.  มส.  ๔๐๓๔  บานแมเย็น - บานแมนาเติงนอก  
ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนน  รพช.  มส.  ๔๐๒๔  บานทาปาย - อําเภอปาย  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําปาย  ฝงตะวันออก 

 ๕.๕๐ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําปาย  ฝงใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําปาย  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดถนนราษฎรดํารง  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนเทศบาล  ๑  ฟากตะวันออก  ถนนชัยสงคราม  ฟากเหนือ  
วัดปาขาม  วัดกลาง  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนชัยสงคราม  และโรงเรียนอนุบาล  (เวียงใต) 

 ๕.๕๑ ดานเหนือ จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาแมปายฝงซายตอนบน 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  
๖๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนน  รพช.  มส.  ๔๐๓๔  บานแมเย็น - บานแมนาเติงนอก  เสนขนานระยะ  
๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนน  รพช.  มส.  ๔๐๒๔  บานทาปาย - อําเภอปาย  และเสนขนานระยะ  ๒๕  เมตร  
กับริมหวยแมเย็นหลวง  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดถนน  รพช.  มส.  ๔๐๒๔  บานทาปาย - อําเภอปาย  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนน  รพช.  มส.  ๔๐๓๔  บานแมเย็น - บานแมนาเติงนอก  
ฟากตะวันออก 



 
๒๔ 

 ๕.๕๒ ดานเหนือ จดถนนราษฎรดํารง  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําปาย  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับริมฝงหวยมวงกอน  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๓๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนชัยสงคราม  
และโรงเรียนปายวิทยาคาร 

 ๕.๕๓ ดานเหนือ จดถนน  รพช.มส.  ๔๐๒๔  บานทาปาย - อําเภอปาย  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๕  เมตร  กับริมฝงหวยแมเย็นหลวง  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๕  เมตร  กับริมฝงหวยแมเย็นหลวง  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําปาย  ฝงตะวันออก 

 ๕.๕๔ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  
๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนน  รพช.  มส.  ๔๓๐๔  บานแมเย็น - บานแมนาเติงนอก 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาแมปายฝงซาย  ตอนบน 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนน  รพช.  มส.  ๔๐๒๔  
บานทาปาย - อําเภอปาย   

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๕  เมตร  กับริมฝงหวยแมเย็นหลวง   
ฝงตะวันออก 

 ๕.๕๕ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับริมฝงหวยมวงกอน  ฝงใต 
  ดานตะวันออก จดถนนรังสิยานนท  ซอย  ๒  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนรังสิยานนท  ซอย  ๒  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนตั้งฉากกับถนนรังสิยานนท  ซอย  ๒  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจาก
ถนนรังสิยานนท  ซอย  ๒  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๕  ไปทางทิศตะวันออกตามแนว
ถนนรังสิยานนท  ซอย  ๒  เปนระยะ  ๔๐๐  เมตร  และเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลาง 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๕   

 ๕.๕๖ ดานเหนือ จดถนนรังสิยานนท  ซอย  ๒  ฟากใต  และฟากตะวันออก   
และเสนขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับริมฝงหวยมวงกอน  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําปาย  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๕  เมตร  กับริมฝงหวยดีหมี  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนน  รพช.  มส.  ๔๐๘๐  บานกุงแกง - บานตีนธาตุ  ฟากตะวันออก  
และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๕  ฟากตะวันออก   



 
๒๕ 

 ๕.๕๗ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๕  เมตร  กับริมฝงหวยแมเย็นหลวง  ฝงใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนน  รพช.  มส.  ๔๐๒๔  

บานทาปาย - อําเภอปาย  เสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ   
และถนนคันคลองแมฮี้ - ทรายขาว  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ค  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําปาย  ฝงตะวันออก 

 ๕.๕๘ ดานเหนือ จดถนนคันคลองแมฮี้ - ทรายขาว  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  และเสนขนานระยะ  ๒๕  เมตร  กับริมฝงหวยแมฮี้  ฝงเหนือและฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  
ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนคันคลองแมฮี้ - ทรายขาว  ฟากตะวันออก 

 ๕.๕๙ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๕  เมตร  กับริมฝงหวยดีหมี  ฝงใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําปาย  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดถนน  รพช.  มส.  ๔๐๘๐  บานกุงแกง - บานตีนธาตุ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนน  รพช.  มส.  ๔๐๘๐  บานกุงแกง - บานตีนธาตุ  ฟากตะวันออก
เและฟากเหนือ 

 ๕.๖๐ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๕  เมตร  กับริมฝงหวยแมฮี้  ฝงใต 
  ดานตะวันออก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาแมปายฝงซาย  ตอนบน 

  ดานใต จดถนน  รพช.  มส.  ๔๐๒๔  บานทาปาย - อําเภอปาย  ฟากเหนือ  
และวัดแมฮี้ 

  ดานตะวันตก จดวัดแมฮี้ 
 ๕.๖๑ ดานเหนือ จดวัดแมฮี้ 
  ดานตะวันออก จดถนน  รพช.  มส.  ๔๐๒๔  บานทาปาย - อําเภอปาย  ฟากตะวนัตก  

และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาแมปายฝงซายตอนบน 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค   
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ   
 ๕.๖๒ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๕  เมตร  กับริมฝงหวยดีหมี  ฝงใต 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๕  ฟากตะวันตก  และ

หนวยพัฒนาที่ดินที่  ๒  (สํานักงานพัฒนาที่ดินชั่วคราว)  สังกัดสถานีพัฒนาที่ดินแมฮองสอน 



 
๒๖ 

  ดานใต จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  
๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๑๐๙๕  และแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

 ๕.๖๓ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต  และถนน  รพช.  มส.  ๔๐๘๐  
บานกุงแกง - บานตีนธาตุ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําปาย  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ค  ฟากเหนือ 

 ๕.๖๔ ดานเหนือ จดถนนสาย  ค  ฟากใต  และถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ   
ฟากตะวันตกและฟากใต   

  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตกและฟากใต  และ 

เสนขนานระยะ  ๒๕  เมตร  กับริมฝงหวยแมฮี้  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําปาย  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําปาย  ฝงตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๒.๒๑  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 

 ๕.๖๕ ดานเหนือ จดถนนสาย  ค  ฟากใต   
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําปาย  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนตั้งฉากกับถนน  รพช.  มส.  ๔๐๘๐  บานกุงแกง - บานตีนธาตุ  
ที่จุดซึ่งอยูหางจากจุดที่ถนน  รพช.  มส.  ๔๐๘๐  บานกุงแกง - บานตีนธาตุ  บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  
ไปทางทิศเหนือ  เปนระยะ  ๑๕๐  เมตร 

  ดานตะวันตก จดถนน  รพช.  มส.  ๔๐๘๐  บานกุงแกง - บานตีนธาตุ  ฟากตะวันออก 

 ๕.๖๖ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต  ท่ีทําการองคการบริหาร
สวนตําบลแมฮี้  และเสนตั้งฉากกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ
บรรจบกับถนนสาย  ค  ไปทางทิศใตตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  เปนระยะ  ๓๐๐  เมตร   

  ดานตะวันออก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาแมปายฝงซายตอนบน 

  ดานใต จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาแมปายฝงซายตอนบน 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําปาย  ฝงตะวันออก  
ฝงเหนือ  และฝงใต  และเสนขนานระยะ  ๒๕  เมตร  กับริมฝงหวยแมฮี้  ฝงตะวันออก 

 ๕.๖๗ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําปาย  ฝงใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําปาย  ฝงตะวันตก 



 
๒๗ 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนน  รพช.  มส.  ๔๐๘๐  
บานกุงแกง - บานตีนธาตุ   

  ดานตะวันตก จดถนน  รพช.  มส.  ๔๐๘๐  บานกุงแกง - บานตีนธาตุ  ฟากตะวันออก  
หนวยปองกันรักษาปาที่  มส.  ๔  (ทุงยาว)  สํานักบริหารพ้ืนที่  ๑๖  สาขาแมสะเรียง  และเสนขนานระยะ  
๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนน  รพช.  มส.  ๔๐๘๐  บานกุงแกง  -  บานตีนธาตุ   

 ๕.๖๘ ดานเหนือ จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๕  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนน  รพช.  มส.  ๔๐๐๔  บานหวยทราย - บานแพมบก  
ฟากเหนือ  และแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวม  ดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  
๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๕ 

 ๕.๖๙ ดานเหนือ จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาแมปายฝงซายตอนบน 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาแมปายฝงซายตอนบน 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําปาย  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําปาย  ฝงตะวันออก   
ฝงใต  และฝงเหนือ 

 ๕.๗๐ ดานเหนือ จดถนน  รพช.  มส.  ๔๐๐๔  บานหวยทราย - บานแพมบก  
ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๕  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

 ๕.๗๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําปาย  ฝงใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําปาย  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําปาย  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนน  รพช.  มส.  
๔๐๘๐  บานกุงแกง - บานตีนธาตุ   

 ๕.๗๒ ดานเหนือ จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมและเสนขนานระยะ  ๒๕  เมตร  
กับริมหวยแพม  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมและเสนขนานระยะ  ๒๕  เมตร  
กับริมฝงหวยแพม  ฝงใต 



 
๒๘ 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  
กับริมฝงหวยแพม  ฝงใต 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  
กับริมฝงหวยแพม  ฝงใต  และเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๕ 

 ๕.๗๓ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําปาย  ฝงใต 
  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนตั้งฉาก  กับศูนยกลาง

ถนน  รพช.  มส.  ๔๐๒๔  บานทาปาย - อําเภอปาย  ที่จุดซึ่งถนน  รพช.  มส.  ๔๐๒๔  บานทาปาย - 

อําเภอปายบรรจบกับหวยทรายไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนน  รพช.  มส.  ๔๐๒๔  บานทาปาย - 

อําเภอปาย  เปนระยะ  ๔๘๕  เมตร  และเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๑๐๙๕   

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๑๐๙๕  ที่จุดซึ่งถนน  รพช.  มส.  ๘๐๘๐  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๕   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๕  เปนระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร   

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๕  ฟากตะวันออก   
ถนน  รพช.  มส.  ๔๐๘๐  บานกุงแกง - บานตีนธาตุ  ฟากตะวันออก  และเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  
กับศูนยกลางถนน  รพช.  มส.  ๔๐๘๐  บานกุงแกง - บานตีนธาตุ   

 ๕.๗๔ ดานเหนือ จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาแมปายฝงซายตอนบน  และ
ถนน  รพช.  มส.  ๔๐๒๔  บานทาปาย - อําเภอปาย  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝงหวยทราย  ฝงตะวันตก   
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําปาย  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําปาย  ฝงตะวันออก 

 ๕.๗๕ ดานเหนือ จดแนวเขตปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๕  เมตร  กับริมฝงหวยแพม  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

 ๕.๗๖ ดานเหนือ จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาแมปายฝงซายตอนบน 

  ดานใต จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาแมปายฝงซาย  ตอนบน 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาแมปายฝงซายตอนบน 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝงหวยทราย  ฝงตะวันออก 



 
๒๙ 

 ๕.๗๗ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๕  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนน  อบจ.  มส.  ๔๐๑๓  บานทุงยาวใต - หวยไมดํา  ฟาก
ตะวันออก 

 ๕.๗๘ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต  และฟากตะวันออก  
และเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ   

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับวัดพระธาตุจอมแจง   
ดานตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๕  เมตร  กับริมฝงหวยแพม  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  และถนน  อบจ.  มส.  ๔๐๑๓  

บานทุงยาวใต - หวยไมดํา  ฟากตะวันออก 

 ๕.๗๙ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๕  เมตร  กับริมฝงหวยแพม  ฝงใต   
เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับวัดพระธาตุจอมแจง  และเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  ศูนยกลาง 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๕   

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๕  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวม  ดานใต  ซึ่งเปนเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๑๐๙๕  ที่จุดซึ่งถนน  รพช.  มส.  ๔๐๘๐  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๕   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๕  เปนระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

 ๕.๘๐ ดานเหนือ จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

  ดานตะวันออก จดถนน  อบจ.  มส.  ๔๐๑๓  บานทุงยาวใต - หวยไมดํา  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

 ๕.๘๑ ดานตะวันออก จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนตั้งฉากกับถนน   
อบจ.  มส.  ๔๐๑๓  บานทุงยาวใต - หวยไมดํา  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากจุดซึ่งถนน  อบจ.  มส.  ๔๐๑๓   
บานทุงยาวใต - หวยไมดํา  ตัดกับริมหวยแพม  ฝงใต  ไปทางทิศใตตามแนวถนน  อบจ.  มส.  ๔๐๑๓  
บานทุงยาวใต - หวยไมดํา  ระยะ  ๓๔๕  เมตร 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๕  เมตร  กับริมฝงหวยแพม  ฝงตะวันออก 



 
๓๐ 

๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๒๓  ท่ีกําหนดไวเปนสีขาวมีกรอบและ 

เสนทแยงสีเขียว  ใหเปนท่ีดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้   
 ๖.๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําปาย  ฝงใต 
  ดานตะวันออก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาแมปายฝงซาย  ตอนบน 

  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนน  รพช.  มส.  ๔๐๓๔  บานแมเย็น - บานแมนาเติงนอก  
ฟากตะวันออก 

 ๖.๒ ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๕  ที่จุดซึ่ง 
อยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๕  ตัดกับริมฝงหวยแมนาเติงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๕  เปนระยะ  ๓๖๔  เมตร 

  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  และเสนขนาน
ระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  และเสนขนาน
ระยะ  ๓๐  เมตร  กับริมฝงหวยแมนาเติง  ฝงเหนือและฝงตะวันตก 

  ดานตะวันตก   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๕  ฟากตะวันออก 

 ๖.๓ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  
กับหวยแมนาเติง  ฝงเหนือ  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๕   
และเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๕  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๕   
ตัดกับริมฝงหวยแมนาเติง  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๕  
เปนระยะ  ๓๖๔  เมตร 

  ดานตะวันออก   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๕  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับริมฝงหวยแมนาเติง  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก   จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือและฟากตะวันออก 

 ๖.๔ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาแมปายฝงซายตอนบน  และ

แนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนน  รสพ.  มส.  ๔๐๓๔  
บานแมเย็น - บานแมนาเติงนอก   

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมหวยพระบาท  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนน  รพช.  มส.  ๔๐๓๔  บานแมเย็น - บานแมนาเติงนอก  
ฟากตะวันออก 



 
๓๑ 

 ๖.๕ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับริมหวยแมนาเติง  ฝงใต 
และฝงตะวันตก 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ   
  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๕  ฟากตะวันออก 

 ๖.๖ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  
กับริมฝงหวยแมนาเติง  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับริมฝงหวยแมนาเติง  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

 ๖.๗ ดานเหนือ จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม   
  ดานตะวันออก จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  และเสนขนานระยะ  

๓๐  เมตร  กับริมฝงหวยแมนาเติง  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม   
  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  

กับริมฝงหวยแมนาเติง  ฝงเหนือ   
 ๖.๘ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝงหวยพระบาท  ฝงใต  

แนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนน  รพช.  มส.  ๔๐๓๔  
บานแมเย็น - บานแมนาเติงนอก  และเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับริมฝงน้ําแมเมย  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  
๖๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนน  รพช.  มส.  ๔๐๓๔  บานแมเย็น - บานแมนาเติงนอก   

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๕  เมตร  กับริมฝงน้ําแมเมย  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนน  รพช.  มส.  ๔๐๓๔  บานแมเย็น - บานแมนาเติงนอก  
ฟากตะวันออก 

 ๖.๙ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๕  เมตร  กับริมฝงน้ําแมเมย  ฝงใต 
  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  

๖๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนน  รพช.  มส.  ๔๐๓๔  บานแมเย็น - บานแมนาเติงนอก 

  ดานใต จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาแมปายฝงซายตอนบน  และ
ถนน  รพช.  มส.  ๔๐๓๔  บานแมเย็น - บานแมนาเติงนอก  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝงคูเมืองโบราณ  ฝงตะวันออก  
และเสนขนานระยะ  ๙๐  เมตร  กับริมฝงคูเมืองโบราณ  ฝงเหนือ 



 
๓๒ 

 ๖.๑๐ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝงคูเมืองโบราณ  ฝงใต  
และเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ 

  ดานตะวันออก จดถนน  รพช.  มส.  ๔๐๓๔  บานแมเย็น - บานแมนาเติงนอก  
ฟากตะวันตก  และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาแมปายฝงซายตอนบน 

  ดานใต จดเสนตั้งฉากกับแมน้ําปายท่ีจุดซึ่งอยูหางจากแมน้ําปายบรรจบกับ
ถนนราษฎรดํารง  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวแมน้ําปาย  เปนระยะ  
๙๕๐  เมตร  และเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําปาย  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําปาย  ฝงตะวันออก
และฝงใต 

 ๖.๑๑ ดานเหนือ จดถนน  รพช.  มส.  ๔๐๕๕  บานน้ําฮู - เวียงใต  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๕  สายเล่ียงเมือง  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับริมฝงหวยหัวนา  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  และหนวยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงที่  ๑๐ 

 ๖.๑๒ ดานตะวันออก จดถนน  รพช.  มส.  ๔๐๕๕  บานน้ําฮู - เวียงใต  ฟากใต 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับริมฝงหวยหัวนา  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๕  สายเ ล่ียงเมือง   
ฟากตะวันออก 

 ๖.๑๓ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับริมฝงหวยหัวนา  ฝงใต  และ
ถนน  รพช.  มส.  ๔๐๕๕  บานน้ําฮู - เวียงใต  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  
ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับริมฝงหวยมวงกอน  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๕  สายเล่ียงเมือง  ฟากตะวันออก 

 ๖.๑๔ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับริมฝงหวยหัวนา  ฝงใต 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๕  สายเล่ียงเมือง  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับริมฝงหวยมวงกอน  ฝงเหนือ
และฝงตะวันตก  และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ   



 
๓๓ 

 ๖.๑๕ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับริมฝงหวยมวงกอน  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข   

  ดานใต จดถนน  อบต. - หนองกระทิง  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๕  สายเ ล่ียงเมือง   

ฟากตะวันออก 

 ๖.๑๖ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับริมฝงหวยมวงกอน  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๕  สายเล่ียงเมือง  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม   

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  
๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๕  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมฝง  

หวยมวงกอน  ฝงใต  และแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม   

 ๖.๑๗ ดานเหนือ จดถนน  อบต. - หนองกระทิง  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนน  อบต. - หนองกระทิง  ฟากตะวันตกและฟากเหนือ 

  ดานใต จดถนนกุงเปา - หนองกระทิง  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๕  สายเล่ียงเมือง  ฟากตะวันออก  
และแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม   

 ๖.๑๘ ดานเหนือ จดถนนกุงเปา - หนองกระทิง  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเวียงใต  ฌาปนสถานเวียงใต  

เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๕  และทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๐๙๕  ฟากตะวันตก 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๕  สายเล่ียงเมือง  ฟากตะวันออก  
และแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม   

 ๖.๑๙ ดานเหนือ จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม   

  ดานตะวันออก จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  และทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๐๙๕  สายเล่ียงเมือง  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๕  เมตร  กับริมหวยดีหมี  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  
๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๕ 



 
๓๔ 

 ๖.๒๐ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต  และถนน  รพช.  มส.  ๔๐๘๐  
บานกุงแกง - บานตีนธาตุ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนน  รพช.  มส.  ๔๐๘๐  บานกุงแกง - บานตีนธาตุ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ค  ฟากเหนือ 

 ๖.๒๑ ดานเหนือ จดถนนสาย  ค  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนน  รพช.  มส.  ๔๐๘๐  บานกุงแกง - บานตีนธาตุ  ฟากตะวันตก  

เสนตั้งฉากถนน  รพช.  มส.  ๔๐๘๐  บานกุงแกง - บานตีนธาตุ  ที่จุดซึ่งถนน  รพช.  มส.  ๔๐๘๐  บานกุงแกง - 
บานตีนธาตุ  บรรจบถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อไปทางทิศเหนือตามแนวถนน  รพช.  มส.  ๔๐๘๐   
บานกุงแกง - บานตีนธาตุ  เปนระยะ  ๑๕๐  เมตร  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนน  
รพช.  มส.  ๔๐๘๐  บานกุงแกง - บานตีนธาตุ   

  ดานใต จดถนน  รพช.  มส.  ๔๐๘๙  บานหวยทราย - บานใหม  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๕  ฟากตะวันออก 

 ๖.๒๒ ดานเหนือ จดถนน  รพช.  มส.  ๔๐๘๙  บานหวยทราย - บานใหม  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนน  รพช.  มส.  ๔๐๘๐  บานกุงแกง - บานตีนธาตุ  ฟากตะวันตก  

ถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ  ฟากตะวันตกและฟากเหนือ  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง
ถนน  รพช.  มส.  ๔๐๘๐  บานกุงแกง - บานตีนธาตุ   

  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  และแนวเขตปฏิรูปท่ีดิน
เพ่ือเกษตรกรรม 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  และทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๑๐๙๕  ฟากตะวันออก 

 ๖.๒๓ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนน  รพช.  มส.  ๔๐๘๐  บานกุงแกง - บานตีนธาตุ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๕  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๓๓  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวมีกรอบและ 

เสนทแยงสีน้ําตาล  ใหเปนท่ีดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๑๖  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออน  ใหเปนท่ีดิน
ประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  มีรายการดังตอไปนี้   

 ๘.๑ ที่ดินในบริเวณแนวขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําของ 
 ๘.๒ ที่ดินในบริเวณแนวขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําปาย 

 ๘.๓ ที่ดินในบริเวณแนวขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับริมฝงหวยแมนาเติง 



 
๓๕ 

 ๘.๔ ที่ดินในบริเวณแนวขนานระยะ  ๒๕  เมตร  กับริมฝงหวยหมอแปง 
 ๘.๕ ที่ดินในบริเวณแนวขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝงหวยพระบาท 

 ๘.๖ ที่ดินในบริเวณแนวขนานระยะ  ๒๕  เมตร  กับริมฝงน้ําแมเมย 

 ๘.๗ สระน้ําวัดศรีดอนชัย 

 ๘.๘ สวนสาธารณะวัดหมากลาง 
 ๘.๙ ที่ดินในบริเวณแนวขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับริมฝงหวยมวงกอน 

 ๘.๑๐ ที่ดินในบริเวณแนวขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับริมฝงหวยหัวนา 
 ๘.๑๑ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเวียงใต 
 ๘.๑๒ ที่ดินในบริเวณแนวขนานระยะ  ๒๕  เมตร  กับริมฝงหวยแมเย็นหลวง 
 ๘.๑๓ ที่ดินในบริเวณแนวขนานระยะ  ๒๕  เมตร  กับริมฝงหวยดีหมี 
 ๘.๑๔ ที่ดินในบริเวณแนวขนานระยะ  ๒๕  เมตร  กับริมฝงหวยแมฮี้ 
 ๘.๑๕ ที่ดินในบริเวณแนวขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝงหวยทราย 

 ๘.๑๖ ที่ดินในบริเวณแนวขนานระยะ  ๒๕  เมตร  กับริมฝงหวยแพม 

๙. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๑๐  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน  มีเสนทแยงสีขาว  
ใหเปนท่ีดินประเภทอนุรักษปาไม  ไดแก  ปาสงวนแหงชาติ  ปาแมปายฝงซายตอนบน 

 ๑๐. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑  ถึงหมายเลข  ๑๐.๑๕  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก   
ใหเปนท่ีดินประเภทสถาบันการศึกษา  มีรายการดังตอไปนี้   

 ๑๐.๑ โรงเรียนบานนาจลอง 
 ๑๐.๒ โรงเรียนบานแมนาเติง 
 ๑๐.๓ โรงเรียนราชประชานุเคราะห  ท่ี  ๒๒ 

 ๑๐.๔ ศูนยการเรียนชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 
 ๑๐.๕ โรงเรียนบานหมอแปง 
 ๑๐.๖ โรงเรียนบานเวียงเหนือ 

 ๑๐.๗ โรงเรียนบานใหมสหสัมพันธ 
 ๑๐.๘ โรงเรียนบานน้ําฮู 
 ๑๐.๙ โรงเรียนอนุบาลปาย  (เวียงใต) 
 ๑๐.๑๐ โรงเรียนปายวิทยาคาร 

 ๑๐.๑๑ โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร 

 ๑๐.๑๒ โรงเรียนชุมชนบานแมฮี้ 
 ๑๐.๑๓ ศูนยประสานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  อําเภอปาย  สํานักงานเขต 

พ้ืนที่การศึกษาท่ี  ๑ 



 
๓๖ 

 ๑๐.๑๔ โรงเรียนบานทุงโปงมิตรภาพท่ี  ๗๘ 

 ๑๐.๑๕ โรงเรียนบานทุงยาว 

๑๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑๑.๑๒  ท่ีกําหนดไวเปนสีน้ําตาลออน   
ใหเปนท่ีดินประเภทอนุรักษเพ่ือสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย  มีรายการดังตอไปนี้   

 ๑๑.๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๙๐  เมตร  กับริมฝงคูเมืองโบราณ  ฝงเหนือ   
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝงคูเมืองโบราณ  ฝงตะวันออก 

  ดานใต จดถนน  รพช.  มส.  ๔๐๓๔  บานแมเย็น - บานแมนาเติงนอก  
ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคูเมืองโบราณ  ฝงตะวันออก  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  
ฟากเหนือและฟากตะวันออก  สระน้ําวัดศรีดอนชัย  และวัดศรีดอนชัย 

 ๑๑.๒ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดคูเมืองโบราณ  ฝงตะวันตก 

  ดานตะวันตก จดถนน  รพช.  มส.  ๔๐๓๔  บานแมเย็น - บานแมนาเติงนอก  
ฟากตะวันออก  และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 

 ๑๑.๓ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลาง  ถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ 

  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 

 ๑๑.๔ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลาง  ถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ 

  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมแมน้ําปาย  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ   
 ๑๑.๕ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนน  รพช.  มส.  ๔๐๓๔  บานแมเย็น - บานแมนาเติงนอก  

ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 



 
๓๗ 

 ๑๑.๖ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต  และคูเมืองโบราณ  ฝงใต 
  ดานตะวันออก จดถนน  รพช.  มส.  ๔๐๓๔  บานแมเย็น-บานแมนาเติงนอก  

ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมคูเมืองโบราณ  ฝงใต  
เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  และเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  
กับริมแมน้ําปาย  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 

 ๑๑.๗ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๗๕  เมตร  กับศูนยกลางถนน  รพช.  มส.  ๔๐๕๕  
บานน้ําฮู - เวียงใต   

  ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากกับถนน  รพช.  มส.  ๔๐๕๕  บานน้ําฮู - เวียงใต  
ที่จุดซึ่งหางจากจุดที่ถนน  รพช.  มส.  ๔๐๕๕  บานน้ําฮู - เวียงใต  บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ  
ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนน  รพช.  มส.  ๔๐๕๕  บานน้ําฮู - เวียงใต  เปนระยะ  ๗๕  เมตร 

  ดานใต จดถนน  รพช.  มส.  ๔๐๕๕  บานน้ําฮู - เวียงใต  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนตั้งฉากกับถนน  รพช.  มส.  ๔๐๕๕  บานน้ําฮู - เวียงใต  
ที่จุดซึ่งอยูหางจากแนวเขตวัดน้ําฮู  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนน  รพช.  มส.  ๔๐๕๕  บานน้ําฮู - 
เวียงใต  เปนระยะ  ๗๕  เมตร 

 ๑๑.๘ ดานเหนือ จดถนน  รพช.  มส.  ๔๐๕๕  บานน้ําฮู - เวียงใต  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดวัดน้ําฮู 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับริมหวยหัวนา  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๗๕  เมตร  กับวัดน้ําฮูดานตะวันตก 

 ๑๑.๙ ดานเหนือ จดถนน  รพช.  มส.  ๔๐๕๕  บานน้ําฮู - เวียงใต  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๗๕  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับริมหวยหัวนา  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 

 ๑๑.๑๐ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับริมหวยหัวนา  ฝงใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 

  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดโรงเรียนบานน้ําฮ ู



 
๓๘ 

 ๑๑.๑๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับริมหวยหัวนา  ฝงใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๗๕  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ   
  ดานใต จดเสนตั้งฉากกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ท่ีจุดซึ่งถนนสาธารณะ

ไมปรากฏชื่อบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 

 ๑๑.๑๒ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๕  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๕  ฟากตะวันตก  เสนขนานระยะ  

๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๕  และเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร   
กับวัดพระธาตุจอมแจง  ดานตะวันออก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับวัดพระธาตุจอมแจง  ดานใต 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับวัดพระธาตุจอมแจง   

ดานตะวันตก  เสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  และถนนสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 

๑๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๒.๑  ถึงหมายเลข  ๑๒.๒๕  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน  ใหเปนท่ีดิน
ประเภทสถาบันศาสนา  มีรายการดังตอไปนี้   

 ๑๒.๑ วัดตาลเจ็ดตน 

 ๑๒.๒ วัดนาจลอง 
 ๑๒.๓ วัดแมนาเติงใน 

 ๑๒.๔ วัดแมนาเติงนอก 

 ๑๒.๕ วัดแมของ 
 ๑๒.๖ วัดหมอแปง 
 ๑๒.๗ ฌาปนสถานบานหมอแปง 
 ๑๒.๘ วัดศรีดอนชัย 

 ๑๒.๙ วัดบานโปง 
 ๑๒.๑๐ ฌาปนสถานบานหวยปู 
 ๑๒.๑๑ วัดหัวนา 
 ๑๒.๑๒ วัดน้ําฮู 
 ๑๒.๑๓ โบสถคริสตจักรสัมพันธปาย 



 
๓๙ 

 ๑๒.๑๔ วัดกลาง 
 ๑๒.๑๕ วัดปาขาม 

 ๑๒.๑๖ วัดหลวง 
 ๑๒.๑๗ มัสยิดอัลอิสรออ 

 ๑๒.๑๘ ฌาปนสถานเวียงใต 
 ๑๒.๑๙ วัดแมฮี้ 
 ๑๒.๒๐ วัดกุงแกง 
 ๑๒.๒๑ วัดทรายขาว 

 ๑๒.๒๒ วัดทุงโปง 
 ๑๒.๒๓ ฌาปนสถานบานทุงโปง 
 ๑๒.๒๔ วัดทุงยาว 

 ๑๒.๒๕ วัดพระธาตุจอมแจง 
๑๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๓.๑  ถึงหมายเลข  ๑๓.๒๖  ท่ีกําหนดไวเปนสีน้ําเงิน  ใหเปนที่ดิน

ประเภทสถาบันราชการ  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  มีรายการดังตอไปนี้   
 ๑๓.๑ ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 ๑๓.๒ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลแมนาเติง 
 ๑๓.๓ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานแมของ 
 ๑๓.๔ จุดตรวจสัตวอําเภอปาย   
 ๑๓.๕ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลเวียงเหนือ  และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบลบานเวียงเหนือ 

 ๑๓.๖ หมวดการทางปาย 

 ๑๓.๗ ศาลาเอนกประสงคหวยปู 
 ๑๓.๘ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาย 

 ๑๓.๙ หนวยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงที่  ๑๐ 

 ๑๓.๑๐ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กอําเภอปาย 

 ๑๓.๑๑ โรงพยาบาลปาย 

 ๑๓.๑๒ เทศบาลตําบลปาย 

 ๑๓.๑๓ ที่วาการอําเภอปาย 

 ๑๓.๑๔ บานพักเจาหนาที่อําเภอปาย 



 
๔๐ 

 ๑๓.๑๕ สํานักงานท่ีดินจังหวัดแมฮองสอน  สาขาปาย 

 ๑๓.๑๖ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาย 

 ๑๓.๑๗ ที่ทําการไปรษณียปาย 

 ๑๓.๑๘ สถานีตํารวจภูธรปาย 

 ๑๓.๑๙ การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอปาย 

 ๑๓.๒๐ หนวยพัฒนาที่ดินที่  ๒  (สํานักพัฒนาท่ีดินชั่วคราว)  สังกัดสถานีพัฒนาที่ดิน
แมฮองสอน 

 ๑๓.๒๑ ศูนยการเรียนรูชุมชนตําบลแมฮี้ 
 ๑๓.๒๒ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลแมฮี้ 
 ๑๓.๒๓ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลแมฮี้ 
 ๑๓.๒๔ หนวยปองกันรักษาปาที่  มส.  ๔  (ทุงยาว)  สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่  ๑๖  

สาขาแมสะเรียง 
 ๑๓.๒๕ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานทุงโปง 
 ๑๓.๒๖ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลทุงยาว 





รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวง 
ใหใชบังคับผังเมอืงรวมชมุชนปาย  จังหวดัแมฮองสอน 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง  แบงเปน  ๓  ขนาด  คือ 

๑. ถนนแบบ  ก  ขนาดเขตทาง  ๑๒.๐๐  เมตร  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  
ถนนแสงทองอราม  ซอย  ๑  เริ่มตนจากถนนแสงทองอราม  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนว 

ถนนแสงทองอราม  ซอย  ๑  ระยะประมาณ  ๓๗๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ข 

๒. ถนนแบบ  ข  ขนาดเขตทาง  ๑๖.๐๐  เมตร  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  
เริ่มตนจากถนนเขตเขลางค  ที่บริเวณหางจากถนน  อบจ.  มส.  ๔๐๑๔  บานหวยปู - บานแมของ  บรรจบกับ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๕  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๕  
และถนนเขตเขลางค  ระยะประมาณ  ๑๒๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๓๔๐  เมตร  
ผานหวยหัวนาไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๒๑๐  เมตร  บรรจบกับถนนชัยสงคราม   
ที่บริเวณหางจากถนนชัยสงครามบรรจบกับถนนเขตเขลางค  ไปทางทิศตะวนัตกเฉยีงเหนือตามแนวถนนชัยสงคราม  
ระยะประมาณ  ๖๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๓๔๐  เมตร  ผานหวยมวงกอน  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๒๒๐  เมตร  ผานถนนแสงทองอราม  ซอย  ๑  (ถนนสาย  ก)  
ไปทางทิศใตและทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๔๐๐  เมตร  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๑๐๙๕  ที่บริเวณหางจากถนนแสงทองอราม  ซอย  ๑  (ถนนสาย  ก)  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๑๐๙๕  ไปทางทิศตะวันตกเฉยีงใตตามแนวทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๑๐๙๕  ระยะประมาณ  
๑๕๐  เมตร 

๓. ถนนแบบ  ค  ขนาดเขตทาง  ๒๐.๐๐  เมตร  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง
และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๕  ไปทางทิศตะวันออก 

ตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต 
และทิศตะวันออกเฉยีงเหนือ  ระยะประมาณ  ๗๐๐  เมตร  ตัดกับถนน  รพช.  มส.  ๔๐๘๐  บานกุงแกง - 
บานตีนธาตุ  ที่บริเวณหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับถนน  รพช.  มส.  ๔๐๘๐  บานกุงแกง - 
บานตีนธาตุ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนน  รพช.  มส.  ๔๐๘๐  บานกุงแกง - บานตีนธาตุ  
ระยะประมาณ  ๒๘๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  
๑,๐๐๐  เมตร  ผานแมน้าํปายและหวยแมฮี้จนบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อจนบรรจบกับ  ถนน  รพช.  มส.  ๔๐๒๔  บานทาปาย - อําเภอปาย 



หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   สิงหาคม   ๒๕๕๘ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่สมควรกําหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  
ในท้องที่ตําบลแม่นาเติง  ตําบลเวียงเหนือ  ตําบลเวียงใต้  ตําบลแม่ฮ้ี  และตําบลทุ่งยาว  อําเภอปาย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เก่ียวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อม  
ทั้งน้ี  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง  และโดยที่มาตรา  ๒๖  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  
พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  บัญญัติว่า  การใช้บังคับ
ผังเมืองรวมให้กระทําโดยกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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