
 
กฎกระทรวง 

ให้ใช้บังคับผังเมอืงรวมชมุชนสันก ำแพง  จังหวดัเชียงใหม่ 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๕  แห่งพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง   พ.ศ.  ๒๕๑๘   
และมำตรำ  ๒๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 
ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  ในท้องที่ต ำบลห้วยทรำย  ต ำบลแม่ปูคำ  ต ำบลสันก ำแพง  
ต ำบลร้องวัวแดง  ต ำบลทรำยมูล  ต ำบลแช่ช้ำง  และต ำบลบวกค้ำง  อ ำเภอสันก ำแพง  จังหวัดเชียงใหม่  
ภำยในแนวเขตตำมแผนที่ท้ำยกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๒ กำรวำงและจัดท ำผังเมืองรวมตำมกฎกระทรวงนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทำง
ในกำรพัฒนำ  และกำรด ำรงรักษำเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท  ในด้ำนกำรใช้ประโยชน์ 
ในทรัพย์สิน  กำรคมนำคมและกำรขนส่ง  กำรสำธำรณูปโภค  บริกำรสำธำรณะ  และสภำพแวดล้อม 
ในบริเวณแนวเขตตำมข้อ  ๑  ให้สอดคล้องกับกำรพัฒนำระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ   

ข้อ ๓ ผังเมืองรวมตำมกฎกระทรวงนี้  มีนโยบำยและมำตรกำรเพ่ือจัดระบบกำรใช้ประโยชนท์ีด่นิ  
โครงข่ำยคมนำคมขนส่งและบริกำรสำธำรณะให้มีประสิทธิภำพ  สำมำรถรองรับและสอดคล้องกับ 
กำรขยำยตัวของชุมชนในอนำคต  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนำเศรษฐกิจ  โดยมีสำระส ำคัญ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริมบทบำทชุมชนสันก ำแพงให้เป็นศูนย์กลำงกำรท่องเที่ยวด้ำนหัตถอุตสำหกรรม  
ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชำติ 

(๒) ส่งเสริมและพัฒนำให้เป็นพ้ืนที่รองรับกำรขยำยตัวและกำรกระจำยตัวของประชำกร  
ในอนำคต 

(๓) พัฒนำระบบคมนำคมและขนส่งให้มีคุณภำพ  สะดวก  ปลอดภัยและมีประสิทธิภำพ 
(๔) พัฒนำกำรบริกำรทำงสังคม  สำธำรณูปโภค  และสำธำรณูปกำรให้เพียงพอและ 

ได้มำตรฐำน 

้หนา   ๑
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(๕) อนุรักษ์วัฒนธรรม  ประเพณี  และศิลปหัตถกรรม  ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และวิถีชีวิตดั้งเดิม
ของชุมชน 

(๖) สงวนรักษำสภำพแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติที่สวยงำมอย่ำงมีคุณค่ำ  และด ำรงรักษำ
ที่โล่งของชุมชน  กำรป้องกันภัยธรรมชำติและนันทนำกำร 

ข้อ ๔ กำรใช้ประโยชน์ที่ดนิภำยในเขตผังเมอืงรวม  ให้เป็นไปตำมแผนผังก ำหนดกำรใช้ประโยชน์
ที่ดินตำมที่ได้จ ำแนกประเภท  แผนผังแสดงโครงกำรคมนำคมและขนส่ง  และรำยกำรประกอบแผนผัง
ท้ำยกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๕ กำรใช้ประโยชน์ที่ดินตำมแผนผังก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินตำมที่ได้จ ำแนกประเภท
ท้ำยกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณหมำยเลข  ๑.๑  ถึงหมำยเลข  ๑.๒๓  ที่ก ำหนดไว้เป็นสีเหลือง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทท่ีอยู่อำศัยหนำแน่นน้อย 

(๒) ที่ดินในบริเวณหมำยเลข  ๒.๑  ถึงหมำยเลข  ๒.๖  ที่ก ำหนดไว้เป็นสีส้ม  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทท่ีอยู่อำศัยหนำแน่นปำนกลำง 

(๓) ที่ดินในบริเวณหมำยเลข  ๓.๑  ถึงหมำยเลข  ๓.๖  ที่ก ำหนดไว้เป็นสีแดง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพำณิชยกรรมและที่อยู่อำศัยหนำแน่นมำก 

(๔) ที่ดินในบริเวณหมำยเลข  ๔.๑  ถึงหมำยเลข  ๔.๕๖  ที่ก ำหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

(๕) ที่ดินในบริเวณหมำยเลข  ๕.๑  ถึงหมำยเลข  ๕.๔  ที่ก ำหนดไว้เป็นสีเขียวมีกรอบและ 
เส้นทแยงสีขำว  ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์สภำพแวดล้อมเพื่อกำรท่องเที่ยว 

(๖) ที่ดินในบริเวณหมำยเลข  ๖.๑  ถึงหมำยเลข  ๖.๑๐  ที่ก ำหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทท่ีโล่งเพื่อนันทนำกำรและกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม 

(๗) ที่ดินในบริเวณหมำยเลข  ๗.๑  ถึงหมำยเลข  ๗.๒๖  ที่ก ำหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก   
ให้เป็นที่ดินประเภทสถำบันกำรศึกษำ 

(๘) ที่ดินในบริเวณหมำยเลข  ๘.๑  ถึงหมำยเลข  ๘.๖๙  ที่ก ำหนดไว้เป็นสีเทำอ่อน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถำบันศำสนำ 

(๙) ที่ดินในบริเวณหมำยเลข  ๙.๑  ถึงหมำยเลข  ๙.๒๒  ที่ก ำหนดไว้เป็นสีน้ ำเงิน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถำบันรำชกำร  กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร 

ข้อ ๖ ที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นน้อย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกำรอยู่อำศัย   
สถำบันรำชกำร  กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรเป็นส่วนใหญ่  ส ำหรับกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจกำรอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ำมใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกำรตำมที่ก ำหนด  ดังต่อไปนี้ 
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(๑) โรงงำนทุกจ ำพวกตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน  เว้นแต่โรงงำนตำมประเภท  ชนิด   
และจ ำพวกที่ก ำหนดให้ด ำเนินกำรได้ตำมบัญชีท้ำยกฎกระทรวงนี้ 

(๒) คลังน้ ำมันและสถำนที่เก็บรักษำน้ ำมัน  ลักษณะที่สำม  ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุม
น้ ำมันเชื้อเพลิง  เพื่อกำรจ ำหน่ำย 

(๓) คลังก๊ำซปิโตรเลียมเหลว  สถำนที่บรรจุก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถำนที่
บรรจุก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถำนที่เก็บรักษำก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมน้ ำมันเชื้อเพลิง 

(๔) กำรเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อกำรค้ำที่อำจก่อเหตุร ำคำญตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรสำธำรณสุข 
(๕) สุสำนและฌำปนสถำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยสุสำนและฌำปนสถำน  เว้นแต่เป็นกำรก่อสร้ำง

แทนฌำปนสถำนที่มีอยู่เดิม 
(๖) โรงมหรสพตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร 
(๗) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสำหกรรม 
(๘) กำรอยู่อำศัยหรือประกอบพำณิชยกรรมประเภทอำคำรขนำดใหญ่ 
(๙) กำรอยู่อำศัยประเภทอำคำรชุด  หอพัก  หรืออำคำรอยู่อำศัยรวม 

(๑๐) โรงฆ่ำสัตว์ 
(๑๑) ก ำจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
(๑๒) ซื้อขำยหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่ำ 
(๑๓) ซื้อขำยหรือเก็บเศษวัสดุ 
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) กำรใช้ประโยชน์ที่ดินริมทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข  ๑๐๐๖  ให้ด ำเนินกำรหรือประกอบ

กิจกำรได้ในอำคำรที่มีควำมสูงไม่เกิน  ๙  เมตร  แต่ไม่หมำยควำมรวมถึงโครงสร้ำงส ำหรับใช้ในกำรส่ง
กระแสไฟฟ้ำ  รับส่งสัญญำณวิทยุ  สัญญำณโทรทัศน์  หรือสัญญำณสื่อสำรทุกชนิด  กำรวัดควำมสูง 
ของอำคำรให้วัดจำกระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้ำงถึงพ้ืนดำดฟ้ำ  ส ำหรับอำคำรทรงจั่วหรือปั้นหยำให้วัดจำก
ระดับพื้นดินที่ก่อสร้ำงถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

(๒) กำรใช้ประโยชน์ที่ดินริมทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข  ๑๐๐๖  ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข  ๑๑๔๗  
ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข  ๑๓๑๗  ทำงหลวงชนบท  ชม.  ๔๐๒๑  ถนน  อบจ.  ชม.  ๒๐๑๒   
ถนน  อบจ.  ชม.  ๒๐๒๑  ถนน  อบจ.  ชม.  ๒๐๓๓  ถนน  อบจ.  ชม.  ๒๐๕๙  และถนน  อบจ.  ชม.  ๓๐๓๙  
ให้มีที่ว่ำงตำมแนวขนำนริมเขตทำงไม่น้อยกว่ำ  ๖  เมตร 

(๓) กำรใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งล ำน้ ำแม่ปูคำ  ล ำน้ ำแม่ออน  และห้วยลึก  ให้มีที่ว่ำง 
ตำมแนวขนำนริมฝั่งตำมสภำพธรรมชำติของล ำน้ ำแม่ปูคำ  ล ำน้ ำแม่ออน  และห้วยลึกไม่น้อยกว่ำ  ๖  เมตร  
และที่ดินริมฝั่งล ำคลองหรือแหล่งน้ ำสำธำรณะ  ให้มีที่ว่ำงตำมแนวขนำนริมฝั่งตำมสภำพธรรมชำติของ 
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ล ำคลองหรือแหล่งน้ ำสำธำรณะไม่น้อยกว่ำ  ๓  เมตร  เว้นแต่เป็นกำรก่อสร้ำงเพ่ือกำรคมนำคมทำงน้ ำ
หรือกำรสำธำรณูปโภค 

ข้อ ๗ ที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นปำนกลำง  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกำรอยู่อำศัย  
สถำบันรำชกำร  กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรเป็นส่วนใหญ่  ส ำหรับกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจกำรอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้ำของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ำมใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรตำมที่ก ำหนด  ดังต่อไปนี้   
(๑) โรงงำนทุกจ ำพวกตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน  เว้นแต่โรงงำนตำมประเภท  ชนิด   

และจ ำพวกที่ก ำหนดให้ด ำเนินกำรได้ตำมบัญชีท้ำยกฎกระทรวงนี้ 
(๒) คลังน้ ำมันและสถำนที่เก็บรักษำน้ ำมัน  ลักษณะที่สำม  ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุม

น้ ำมันเชื้อเพลิง  เพื่อกำรจ ำหน่ำย 
(๓) คลังก๊ำซปิโตรเลียมเหลว  สถำนที่บรรจุก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถำนที่

บรรจุก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถำนที่เก็บรักษำก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมน้ ำมันเชื้อเพลิง 

(๔) กำรเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อกำรค้ำที่อำจก่อเหตุร ำคำญตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรสำธำรณสุข 
(๕) สุสำนและฌำปนสถำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยสุสำนและฌำปนสถำน  เว้นแต่เป็นกำรก่อสร้ำง

แทนฌำปนสถำนที่มีอยู่เดิม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสำหกรรม 
(๗) กำรอยู่อำศัยหรือประกอบพำณิชยกรรมประเภทอำคำรขนำดใหญ่ 
(๘) โรงฆ่ำสัตว์ 
(๙) ก ำจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 

(๑๐) ซื้อขำยหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่ำ 
(๑๑) ซื้อขำยหรือเก็บเศษวัสดุ 
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) กำรใช้ประโยชน์ที่ดินริมทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข  ๑๐๐๖  ให้ด ำเนินกำรหรือประกอบ

กิจกำรได้ในอำคำรที่มีควำมสูงไม่เกิน  ๙  เมตร  แต่ไม่หมำยควำมรวมถึงโครงสร้ำงส ำหรับใช้ในกำรส่ง
กระแสไฟฟ้ำ  รับส่งสัญญำณวิทยุ  สัญญำณโทรทัศน์  หรือสัญญำณสื่อสำรทุกชนิด  กำรวัดควำมสูงของ
อำคำรให้วัดจำกระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้ำงถึงพ้ืนดำดฟ้ำ  ส ำหรับอำคำรทรงจั่วหรือปั้นหยำให้วัดจำกระดับ
พ้ืนดินที่ก่อสร้ำงถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

(๒) กำรใช้ประโยชน์ที่ดินริมทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข  ๑๐๐๖  ให้มีที่ว่ำงตำมแนวขนำน 
ริมเขตทำงไม่น้อยกว่ำ  ๖  เมตร 

(๓) กำรใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งล ำน้ ำแม่ออน  ให้มีที่ว่ำงตำมแนวขนำนริมฝั่งตำมสภำพธรรมชำติ
ของล ำน้ ำแม่ออนไมน่้อยกว่ำ  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นกำรก่อสรำ้งเพ่ือกำรคมนำคมทำงน้ ำหรือกำรสำธำรณูปโภค 
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ข้อ ๘ ที่ดินประเภทพำณิชยกรรมและที่อยู่อำศัยหนำแน่นมำก  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพ่ือพำณิชยกรรม  กำรอยู่อำศัย  สถำบันรำชกำร  กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรเป็นส่วนใหญ่  
ส ำหรับกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกำรอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ   

ที่ดินประเภทนี้  ห้ำมใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรตำมที่ก ำหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงำนทุกจ ำพวกตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน  เว้นแต่โรงงำนตำมประเภท  ชนิด   

และจ ำพวกที่ก ำหนดให้ด ำเนินกำรได้ตำมบัญชีท้ำยกฎกระทรวงนี้ 
(๒) คลังน้ ำมัน  สถำนที่เก็บรักษำน้ ำมัน  ลักษณะที่สำม  สถำนีบริกำรน้ ำมันประเภท  ก  

สถำนีบริกำรน้ ำมันประเภท  ข  สถำนีบริกำรน้ ำมันประเภท  ค  ลักษณะที่สอง  สถำนีบริกำรน้ ำมัน
ประเภท  จ  ลักษณะที่สอง  และสถำนีบริกำรน้ ำมันประเภท  ฉ  ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมน้ ำมันเชื้อเพลิง  
เพื่อกำรจ ำหน่ำย 

(๓) คลังก๊ำซปิโตรเลียมเหลว  สถำนที่บรรจุก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถำนที่
บรรจุก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  สถำนที่เก็บรักษำก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ   
และสถำนีบริกำรก๊ำซปิโตรเลียมเหลว  ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมน้ ำมันเชื้อเพลิง 

(๔) กำรเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อกำรค้ำที่อำจก่อเหตุร ำคำญตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรสำธำรณสุข 
(๕) สุสำนและฌำปนสถำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยสุสำนและฌำปนสถำน  เว้นแต่เป็นกำรก่อสร้ำง

แทนฌำปนสถำนที่มีอยู่เดิม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสำหกรรม 
(๗) กำรอยู่อำศัยหรือประกอบพำณิชยกรรมประเภทอำคำรขนำดใหญ่พิเศษ 
(๘) โรงฆ่ำสัตว์ 
(๙) ก ำจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 

(๑๐) ซื้อขำยหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่ำ 
(๑๑) ซื้อขำยหรือเก็บเศษวัสดุ 
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) กำรใช้ประโยชน์ที่ดินริมทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข  ๑๐๐๖  ให้ด ำเนินกำรหรือประกอบ

กิจกำรได้ในอำคำรที่มีควำมสูงไม่เกิน  ๙  เมตร  แต่ไม่หมำยควำมรวมถึงโครงสร้ำงส ำหรับใช้ใน 
กำรส่งกระแสไฟฟ้ำ  รับส่งสัญญำณวิทยุ  สัญญำณโทรทัศน์  หรือสัญญำณสื่อสำรทุกชนิด  กำรวัดควำมสูง
ของอำคำรให้วัดจำกระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้ำงถึงพ้ืนดำดฟ้ำ  ส ำหรับอำคำรทรงจั่วหรือปั้นหยำให้วัดจำก
ระดับพื้นดินที่ก่อสร้ำงถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

(๒) กำรใช้ประโยชน์ที่ดินริมทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข  ๑๐๐๖  ให้มีที่ว่ำงตำมแนวขนำน 
ริมเขตทำงไม่น้อยกว่ำ  ๖  เมตร 
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ข้อ ๙ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม  สถำบันรำชกำร  กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรเป็นส่วนใหญ่   
ส ำหรับกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกำรอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ   

ที่ดินประเภทนี้  ห้ำมใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรตำมที่ก ำหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงำนทุกจ ำพวกตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน  เว้นแต่โรงงำนตำมประเภท  ชนิด   

และจ ำพวกที่ก ำหนดให้ด ำเนินกำรได้ตำมบัญชีท้ำยกฎกระทรวงนี้  และโรงงำนบ ำบัดน้ ำเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ ำมันและสถำนที่เก็บรักษำน้ ำมัน  ลักษณะที่สำม  ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุม

น้ ำมันเชื้อเพลิง  เพื่อกำรจ ำหน่ำย 
(๓) คลังก๊ำซปิโตรเลียมเหลว  สถำนที่บรรจุก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถำนที่

บรรจุก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถำนที่เก็บรักษำก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมน้ ำมันเชื้อเพลิง 

(๔) โรงแรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงแรม   
(๕) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสำหกรรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพำณิชยกรรม 
(๗) จัดสรรที่ดินเพ่ือกำรอยู่อำศัย 
(๘) กำรอยู่อำศัยหรือประกอบพำณิชยกรรมประเภทอำคำรขนำดใหญ่ 
(๙) กำรอยู่อำศัยหรือประกอบพำณิชยกรรมประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้ำนแถว   

(๑๐) กำรอยู่อำศัยประเภทอำคำรชุด  หอพัก  หรืออำคำรอยู่อำศัยรวม 
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) กำรใช้ประโยชน์ที่ดินริมทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข  ๑๐๐๖  ให้ด ำเนินกำรหรือประกอบ

กิจกำรได้ในอำคำรที่มีควำมสูงไม่เกิน  ๙  เมตร  แต่ไม่หมำยควำมรวมถึงโครงสร้ำงส ำหรับใช้ในกำรส่ง
กระแสไฟฟ้ำ  รับส่งสัญญำณวิทยุ  สัญญำณโทรทัศน์  หรือสัญญำณสื่อสำรทุกชนิด  กำรวัดควำมสูง 
ของอำคำรให้วัดจำกระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้ำงถึงพ้ืนดำดฟ้ำ  ส ำหรับอำคำรทรงจั่วหรือปั้นหยำให้วัดจำก
ระดับพื้นดินที่ก่อสร้ำงถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

(๒) กำรใช้ประโยชน์ที่ดินริมทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข  ๑๐๐๖  ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข  ๑๑๔๗  
ทำงหลวงแผ่นดนิหมำยเลข  ๑๑๘๙  ทำงหลวงแผ่นดนิหมำยเลข  ๑๓๑๗  ทำงหลวงชนบท  ชม.  ๔๐๒๑  
ถนน  อบจ.  ชม.  ๒๐๑๒  ถนน  อบจ.  ชม.  ๒๐๒๑  ถนน  อบจ.  ชม.  ๒๐๓๓  ถนน  อบจ.  ชม.  ๒๐๕๙  
ถนน  อบจ.  ชม.  ๓๐๓๙  และถนน  อบจ.  ชม.  ๔๐๙๐  ให้มีที่ว่ำงตำมแนวขนำนริมเขตทำงไม่น้อยกว่ำ  
๖  เมตร 

(๓) กำรใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งล ำน้ ำแม่ท้องปอง  ห้วยน้ ำงำม  ล ำน้ ำแม่ปูคำ  ล ำน้ ำแม่ออน  
ห้วยลึก  ล ำน้ ำแม่กวง  และล ำน้ ำแม่หำด  ให้มีที่ว่ำงตำมแนวขนำนริมฝั่งตำมสภำพธรรมชำติของล ำน้ ำ  
แม่ท้องปอง  ห้วยน้ ำงำม  ล ำน้ ำแม่ปูคำ  ล ำน้ ำแม่ออน  ห้วยลึก  ล ำน้ ำแม่กวง  และล ำน้ ำแม่หำดไม่น้อยกว่ำ  
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๖  เมตร  และที่ดินริมฝั่งล ำคลองหรือแหล่งน้ ำสำธำรณะ  ให้มีที่ว่ำงตำมแนวขนำนริมฝั่งตำมสภำพธรรมชำติ
ของล ำคลองหรือแหล่งน้ ำสำธำรณะไม่น้อยกว่ำ  ๓  เมตร  เว้นแต่เป็นกำรก่อสร้ำงเพ่ือกำรคมนำคมทำงน้ ำ
หรือกำรสำธำรณูปโภค 

ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทอนุรักษ์สภำพแวดล้อมเพ่ือกำรท่องเที่ยว   ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพ่ือกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม  กำรท่องเที่ยวหรือเกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยว  เกษตรกรรม  สถำบันรำชกำร  
กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรเป็นส่วนใหญ่  ส ำหรับกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกำรอื่น  ให้ใช้ได้
ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ำมใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรตำมที่ก ำหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงำนทุกจ ำพวกตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน  เว้นแต่โรงงำนตำมประเภท  ชนิด   

และจ ำพวกที่ก ำหนดให้ด ำเนินกำรได้ตำมบัญชีท้ำยกฎกระทรวงนี้   
(๒) คลังน้ ำมันและสถำนที่เก็บรักษำน้ ำมัน  ลักษณะที่สำม  ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุม

น้ ำมันเชื้อเพลิง  เพื่อกำรจ ำหน่ำย 
(๓) คลังก๊ำซปิโตรเลียมเหลว  สถำนที่บรรจุก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ   สถำนที่

บรรจุก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถำนที่เก็บรักษำก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมน้ ำมันเชื้อเพลิง 

(๔) กำรเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อกำรค้ำที่อำจก่อเหตุร ำคำญตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรสำธำรณสุข 
(๕) สุสำนและฌำปนสถำนตำมกฎหมำยวำ่ด้วยสุสำนและฌำปนสถำน  เว้นแต่เป็นกำรก่อสรำ้ง

แทนฌำปนสถำนที่มีอยู่เดิม 
(๖) โรงแรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงแรม   
(๗) โรงมหรสพตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร 
(๘) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสำหกรรม 
(๙) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพำณิชยกรรม 

(๑๐) จัดสรรที่ดินเพ่ือกำรอยู่อำศัย 
(๑๑) กำรอยู่อำศัยหรือประกอบพำณิชยกรรมประเภทอำคำรขนำดใหญ่ 
(๑๒) โรงฆ่ำสัตว์ 
(๑๓) ก ำจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
(๑๔) ซื้อขำยหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่ำ 
(๑๕) ซื้อขำยหรือเก็บเศษวัสดุ 
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) กำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกำรใด ๆ  ให้ด ำเนินกำรหรือประกอบกิจกำรได้ในอำคำร 

ที่มีควำมสูงไม่เกิน  ๙  เมตร  แต่ไม่หมำยควำมรวมถึงโครงสร้ำงส ำหรับใช้ในกำรส่งกระแสไฟฟ้ำ   
รับส่งสัญญำณวิทยุ  สัญญำณโทรทัศน์  หรือสัญญำณสื่อสำรทุกชนิด  กำรวัดควำมสูงของอำคำร 
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ให้วัดจำกระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้ำงถึงพ้ืนดำดฟ้ำ  ส ำหรับอำคำรทรงจั่วหรือปั้นหยำให้วัดจำกระดับพ้ืนดิน 
ที่ก่อสร้ำงถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

(๒) กำรใช้ประโยชน์ที่ดินริมทำงหลวงชนบท  ชม.  ๔๐๒๑  ถนน  อบจ.  ชม.  ๒๐๓๓   
และถนน  อบจ.  ชม.  ๔๐๙๐  ให้มีที่ว่ำงตำมแนวขนำนริมเขตทำงไม่น้อยกว่ำ  ๖  เมตร 

ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนำกำรและกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมเฉพำะที่ดิน 
ซึ่งเป็นของรัฐ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือนันทนำกำรหรือเกี่ยวข้องกับนันทนำกำร  กำรรักษำคุณภำพ
สิ่งแวดล้อม  หรือสำธำรณประโยชน์เท่ำนั้น   

ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้ำของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมำย  ให้ใช้ประโยชนท์ีด่นิ
เพ่ือนันทนำกำรหรือเกี่ยวข้องกับนันทนำกำร  กำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม  กำรอยู่อำศัย  เกษตรกรรม
หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม  หรือสำธำรณประโยชน์เท่ำนั้น  และห้ำมใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกำร 
ตำมที่ก ำหนด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดสรรที่ดินเพ่ือกำรอยู่อำศัย 
(๒) กำรอยู่อำศัยหรือประกอบพำณิชยกรรมประเภทอำคำรขนำดใหญ่ 
(๓) กำรอยู่อำศัยประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้ำนแถว 
(๔) กำรอยู่อำศัยประเภทอำคำรชุด  หอพัก  หรืออำคำรอยู่อำศัยรวม 
(๕) ก ำจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) กำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกำรใด ๆ  ให้ด ำเนินกำรหรือประกอบกิจกำรได้ในอำคำร 

ที่มีควำมสูงไม่เกิน  ๙  เมตร  แต่ไม่หมำยควำมรวมถึงโครงสร้ำงส ำหรับใช้ในกำรส่งกระแสไฟฟ้ำ  รับส่ง
สัญญำณวิทยุ  สัญญำณโทรทัศน์  หรือสัญญำณสื่อสำรทุกชนิด  กำรวัดควำมสูงของอำคำรให้วัดจำก
ระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้ำงถึงพ้ืนดำดฟ้ำ  ส ำหรับอำคำรทรงจั่วหรือปั้นหยำให้วัดจำกระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้ำง 
ถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

(๒) กำรใช้ประโยชนท์ี่ดินริมทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข  ๑๐๐๖  ทำงหลวงแผ่นดนิหมำยเลข  ๑๑๔๗  
ทำงหลวงแผ่นดนิหมำยเลข  ๑๑๘๙  ทำงหลวงแผ่นดนิหมำยเลข  ๑๓๑๗  ทำงหลวงชนบท  ชม.  ๔๐๒๑  
ถนน  อบจ.  ชม.  ๒๐๓๓  ถนน  อบจ.  ชม.  ๒๐๕๙  ถนน  อบจ.  ชม.  ๓๐๓๙  และถนน  อบจ.  ชม.  ๔๐๙๐  
ให้มีที่ว่ำงตำมแนวขนำนริมเขตทำงไม่น้อยกว่ำ  ๖  เมตร 

(๓) กำรใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งล ำน้ ำแม่ท้องปอง  ห้วยน้ ำงำม  ล ำน้ ำแม่ปูคำ  ล ำน้ ำแม่ออน  
ห้วยลึก  ล ำน้ ำแม่กวง  และล ำน้ ำแม่หำด  ให้มีที่ว่ำงตำมแนวขนำนริมฝั่งตำมสภำพธรรมชำติของล ำน้ ำ  
แม่ท้องปอง  ห้วยน้ ำงำม  ล ำน้ ำแม่ปูคำ  ล ำน้ ำแม่ออน  ห้วยลึก  ล ำน้ ำแม่กวง  และล ำน้ ำแม่หำด 
ไม่น้อยกว่ำ  ๖  เมตร  และที่ดินริมฝั่งล ำคลองหรือแหล่งน้ ำสำธำรณะ  ให้มีที่ว่ำงตำมแนวขนำนริมฝั่งตำม
สภำพธรรมชำติของล ำคลองหรือแหล่งน้ ำสำธำรณะไม่น้อยกว่ำ  ๓  เมตร  เว้นแต่เป็นกำรก่อสร้ำงเพ่ือ
กำรคมนำคมทำงน้ ำหรือกำรสำธำรณูปโภค 
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ข้อ ๑๒ ท่ีดินประเภทสถำบันกำรศึกษำ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกำรศึกษำหรือเกี่ยวข้องกับ
กำรศึกษำ  สถำบันรำชกำร  หรือสำธำรณประโยชน์เท่ำนั้น 

กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) กำรใช้ประโยชน์ที่ดินริมทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข  ๑๐๐๖  ให้ด ำเนินกำรหรือประกอบ

กิจกำรได้ในอำคำรที่มีควำมสูงไม่เกิน  ๙  เมตร  แต่ไม่หมำยควำมรวมถึงโครงสร้ำงส ำหรับใช้ในกำรส่ง
กระแสไฟฟ้ำ  รับส่งสัญญำณวิทยุ  สัญญำณโทรทัศน์  หรือสัญญำณสื่อสำรทุกชนิด  กำรวัดควำมสูง 
ของอำคำรให้วัดจำกระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้ำงถึงพ้ืนดำดฟ้ำ  ส ำหรับอำคำรทรงจั่วหรือปั้นหยำให้วัดจำก
ระดับพื้นดินที่ก่อสร้ำงถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

(๒) กำรใช้ประโยชนท์ี่ดินริมทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข  ๑๐๐๖  ทำงหลวงแผ่นดนิหมำยเลข  ๑๑๔๗  
ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข  ๑๑๘๙  ถนน  อบจ.  ชม.  ๒๐๕๙  ถนน  อบจ.  ชม.  ๓๐๓๙  และถนน  
อบจ.  ชม.  ๔๐๙๐  ให้มีที่ว่ำงตำมแนวขนำนริมเขตทำงไม่น้อยกว่ำ  ๖  เมตร 

(๓) กำรใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งล ำน้ ำแม่ปูคำและล ำน้ ำแม่หำด  ให้มีที่ว่ำงตำมแนวขนำนริมฝั่ง
ตำมสภำพธรรมชำติของล ำน้ ำแม่ปูคำและล ำน้ ำแม่หำดไม่น้อยกว่ำ   ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นกำรก่อสร้ำง 
เพื่อกำรคมนำคมทำงน้ ำหรือกำรสำธำรณูปโภค 

ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทสถำบันศำสนำ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกำรศำสนำหรือเกี่ยวข้องกับ
กำรศำสนำ  กำรศึกษำ  สถำบันรำชกำร  หรือสำธำรณประโยชน์เท่ำนั้น 

กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) กำรใช้ประโยชน์ที่ดินริมทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข  ๑๐๐๖  ให้ด ำเนินกำรหรือประกอบ

กิจกำรได้ในอำคำรที่มีควำมสูงไม่เกิน  ๙  เมตร  แต่ไม่หมำยควำมรวมถึงโครงสร้ำงส ำหรับใช้ในกำรส่ง
กระแสไฟฟ้ำ  รับส่งสัญญำณวิทยุ  สัญญำณโทรทัศน์  หรือสัญญำณสื่อสำรทุกชนิด  กำรวัดควำมสูง 
ของอำคำรให้วัดจำกระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้ำงถึงพ้ืนดำดฟ้ำ  ส ำหรับอำคำรทรงจั่วหรือปั้นหยำให้วัดจำก
ระดับพื้นดินที่ก่อสร้ำงถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

(๒) กำรใช้ประโยชนท์ี่ดินริมทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข  ๑๐๐๖  ทำงหลวงแผ่นดนิหมำยเลข  ๑๑๔๗  
ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข  ๑๑๘๙  ทำงหลวงชนบท  ชม.  ๔๐๒๑  ถนน  อบจ.  ชม.  ๒๐๒๑  ถนน  
อบจ.  ชม.  ๒๐๕๙  ถนน  อบจ.  ชม.  ๓๐๓๙  และถนน  อบจ.  ชม.  ๔๐๙๐  ให้มีที่ว่ำงตำมแนวขนำน
ริมเขตทำงไม่น้อยกว่ำ  ๖  เมตร 

(๓) กำรใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งล ำน้ ำแม่หำด  ให้มีที่ว่ำงตำมแนวขนำนริมฝั่งตำมสภำพธรรมชำติ
ของล ำน้ ำแม่หำดไม่น้อยกว่ำ  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นกำรก่อสร้ำงเพ่ือกำรคมนำคมทำงน้ ำหรือ 
กำรสำธำรณูปโภค 

ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทสถำบันรำชกำร  กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจกำรของรัฐ  กิจกำรเกี่ยวกับกำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร  หรือสำธำรณประโยชน์เท่ำนั้น 

กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๙
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(๑) กำรใช้ประโยชน์ที่ดินริมทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข  ๑๐๐๖  ให้ด ำเนินกำรหรือประกอบ
กิจกำรได้ในอำคำรที่มีควำมสูงไม่เกิน  ๙  เมตร  แต่ไม่หมำยควำมรวมถึงโครงสร้ำงส ำหรับใช้ในกำรส่ง
กระแสไฟฟ้ำ  รับส่งสัญญำณวิทยุ  สัญญำณโทรทัศน์  หรือสัญญำณสื่อสำรทุกชนิด  กำรวัดควำมสูง 
ของอำคำรให้วัดจำกระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้ำงถึงพ้ืนดำดฟ้ำ  ส ำหรับอำคำรทรงจั่วหรือปั้นหยำให้วัดจำก
ระดับพื้นดินที่ก่อสร้ำงถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

(๒) กำรใช้ประโยชนท์ี่ดินริมทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข  ๑๐๐๖  ทำงหลวงแผ่นดนิหมำยเลข  ๑๑๔๗  
ทำงหลวงชนบท  ชม.  ๔๐๒๑  และถนน  อบจ.  ชม.  ๓๐๓๙  ให้มีที่ว่ำงตำมแนวขนำนริมเขตทำงไม่น้อยกว่ำ  
๖  เมตร 

(๓) กำรใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งล ำน้ ำแม่ออน  ให้มีที่ว่ำงตำมแนวขนำนริมฝั่งตำมสภำพธรรมชำติ
ของล ำน้ ำแม่ออนไม่น้อยกว่ำ  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นกำรก่อสร้ำงเพ่ือกำรคมนำคมทำงน้ ำหรือ 
กำรสำธำรณูปโภค 

ข้อ ๑๕ กำรใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณแนวถนนสำย  ก  ถนนสำย  ข  ๑  ถนนสำย  ข  ๒  
ถนนสำย  ค  ๑  ถนนสำย  ค  ๒  ถนนสำย  ง  ๑  และถนนสำย  ง  ๒  ตำมแผนผังแสดงโครงกำร
คมนำคมและขนส่งท้ำยกฎกระทรวง  ห้ำมใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกำรอื่นนอกจำกกิจกำรตำมที่ก ำหนด  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) กำรสร้ำงถนนหรือเกี่ยวข้องกับถนน  และกำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร 
(๒) กำรสร้ำงรั้วหรือก ำแพง 
(๓) เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมที่มีควำมสูงของอำคำรไม่เกิน  ๙  เมตร   

หรือไม่ใช่อำคำรขนำดใหญ่ 
(๔) กำรอยู่อำศัยที่มีควำมสูงของอำคำรไม่เกิน  ๙  เมตร  หรือไม่ใช่อำคำรขนำดใหญ่ 
(๕) กำรอยู่อำศัยที่ไม่ใช่ห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้ำนแถว 
(๖) กำรอยู่อำศัยที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของกำรจัดสรรที่ดิน 
ข้อ ๑๖ ให้ผู้มีหน้ำที่และอ ำนำจในกำรควบคุมกำรก่อสร้ำงอำคำรหรือกำรประกอบกิจกำร 

ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำมกฎกระทรวงนี้ 
 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  18  มกรำคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 
พลเอก  อนุพงษ์  เผ่ำจนิดำ 

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 
 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๖๒



 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการบมใบชาหรือใบยาสูบ  ได ได

๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง   

ดังตอไปนี้

(๑) การตม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช ได

(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช ได

(๓) การอัดปอหรือใบยาสูบ ได ได

(๔) การหีบหรืออัดฝาย หรือการปนหรืออัดนุน ได

(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง  ได

     หรือคลังสินคา

(๖) การบด ปน หรือยอยสวนตาง ๆ ของพืชซึ่งมิใชเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได ได

(๗) การเผาถานจากกะลามะพราว หรือการบดถาน หรือแบงบรรจุผงถานที่เผา ได

     ไดจากกะลามะพราว

(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กลวยไม หรือถั่วงอก ได ได ได

(๙) การรอน ลาง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม ได ได ได

(๑๑) การฟกไขโดยใชตูอบ ได ได

๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับหิน กรวด ทราย หรือดินสําหรับใชในการกอสราง

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๓) การรอนหรือคัดกรวดหรือทราย ได ได ได ได ได ได ได ได ได ได ได ได

(๔) การดูดทราย ได ได ได ได

บัญชีทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม

พ.ศ. ๒๕๖๒

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน และที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

ชนบทและ

เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่

 ที่อยูอาศัย

หนาแนนปานกลาง

 ที่อยูอาศัย

โรงงานจําพวกที่

พาณิชยกรรม

โรงงานจําพวกที่

อนุรักษสภาพแวดลอม

เพื่อการทองเที่ยว

โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่

ลําดับที่ หนาแนนนอย

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ



 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวซึ่งมิใชสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การฆาสัตว  ได

(๒) การถนอมเนื้อสัตวโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง หรือทําใหเยือกแข็ง ได ได

     โดยฉับพลันหรือเหือดแหง

(๔) การสกัดน้ํามันหรือไขมันที่เปนอาหารจากสัตว หรือการทําน้ํามันหรือไขมัน ได

     ที่เปนอาหารจากสัตวใหบริสุทธิ์ 

(๕) การบรรจุเนื้อสัตวหรือมันสัตวหรือผลิตภัณฑสําเร็จรูปจากเนื้อสัตวหรือมันสัตว ได

     ในภาชนะที่ผนึกและอากาศเขาไมได

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

(๗) การทําผลิตภัณฑจากไขเพื่อใชประกอบเปนอาหาร เชน ไขเค็ม ไขเยี่ยวมา ได

     ไขผง ไขเหลวเยือกแข็ง หรือไขเหลวแชเย็น  

๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ํานม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้ 

(๑) การทํานมสดใหไรเชื้อหรือฆาเชื้อโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง เชน การพาสเจอรไรส ได ได ได ได

     หรือสเตอริไลส

(๒) การทํานมสดจากนมผงและไขมัน ได

(๓) การทํานมขน นมผง หรือนมระเหย ได

(๔) การทําครีมจากน้ํานม ได ได

(๕) การทําเนยเหลวหรือเนยแข็ง ได ได

(๖) การทํานมเปรี้ยวหรือนมเพาะเชื้อ ได ได

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ

พาณิชยกรรม  ที่อยูอาศัย  ที่อยูอาศัย

หนาแนนนอย เกษตรกรรม เพื่อการทองเที่ยว

อนุรักษสภาพแวดลอม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๒

ชนบทและ

และที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง



 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําอาหารจากสัตวน้ําและบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเขาไมได ได ได

(๒) การถนอมสัตวน้ําโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง หรือทําใหเยือกแข็ง ได

     โดยฉับพลันหรือเหือดแหง  

(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากสัตวน้ํา หนัง หรือไขมันสัตวน้ํา ได ได

(๔) การสกัดน้ํามันหรือไขมันที่เปนอาหารจากสัตวน้ํา หรือการทําน้ํามันหรือไขมัน ได ได

     ที่เปนอาหารจากสัตวน้ําใหบริสุทธิ์   

(๕) การลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบดสัตวน้ํา ได ได ได

๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ํามันจากพืช หรือสัตว หรือไขมันจากสัตว 

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การสกัดน้ํามันจากพืช หรือสัตว หรือไขมันจากสัตว ได

(๒) การอัดหรือปนกากพืชหรือสัตวที่สกัดน้ํามันออกแลว ได

(๓) การทําน้ํามันจากพืช หรือสัตว หรือไขมันจากสัตวใหแข็งโดยการเติมไฮโดรเจน ได

(๔) การทําน้ํามันจากพืช หรือสัตว หรือไขมันจากสัตวใหบริสุทธิ์ ได

(๕) การทําเนยเทียม ครีมเทียม หรือน้ํามันผสมสําหรับปรุงอาหาร ได

๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้ 

(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม และบรรจุในภาชนะที่ผนึก ได ได ได ได

     และอากาศเขาไมได

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

     โดยฉับพลันหรือเหือดแหง

๓

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ

พาณิชยกรรม  ที่อยูอาศัย  ที่อยูอาศัย ชนบทและ อนุรักษสภาพแวดลอม

และที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม เพื่อการทองเที่ยว

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การสี ฝด หรือขัดขาว ได ได

(๒) การทําแปง ได

(๓) การปนหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได ได

(๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได ได

(๕) การผสมแปงหรือเมล็ดพืช ได ได

(๖) การปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชใหเปนเสน แวน หรือแทง ได ได

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแปง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 

ดังตอไปนี้

(๑) การทําขนมปงหรือขนมเคก ได ได ได ได ได

(๒) การทําขนมปงกรอบหรือขนมอบแหง ได ได ได ได ได

(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารจากแปงเปนเสน เม็ด หรือชิ้น ได ได ได

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากออย บีช หญาหวาน หรือพืชอื่น

ที่ใหความหวาน อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําน้ําเชื่อม ได

(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของตนมะพราว ตนตาลโตนด หรือพืชอื่น ๆ ซึ่งมิใชออย ได

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน 

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําใบชาแหงหรือใบชาผง ได ได

(๒) การคั่ว บด หรือปนกาแฟหรือการทํากาแฟผง ได

(๓) การทําโกโกผงหรือขนมจากโกโก ได ได ได

๔

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ

พาณิชยกรรม  ที่อยูอาศัย  ที่อยูอาศัย ชนบทและ อนุรักษสภาพแวดลอม

และที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม เพื่อการทองเที่ยว

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๔) การทําช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือขนมจากช็อกโกเลต ได ได ได

(๕) การทําเกกฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ ได ได ได

(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไมอัดเม็ด ได ได ได

(๗) การเชื่อมหรือแชอิ่มผลไมหรือเปลือกผลไม หรือการเคลือบผลไมหรือเปลือกผลไม ได ได ได

     ดวยน้ําตาล

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

     ดวยน้ําตาล กาแฟ โกโก หรือช็อกโกเลต

(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟ  ได ได ได

(๑๑) การทําไอศกรีม ได ได ได ได ได

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด หรือยอยน้ําแข็ง ได ได ได ได ได ได

๑๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตว อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้ 

(๑) การทําอาหารผสมหรืออาหารสําเร็จรูปสําหรับเลี้ยงสัตว ได

๑๘ โรงงานทําหรือผสมสุราจากผลไม หรือสุราแชอื่น ๆ แตไมรวมถึงโรงงานประกอบกิจการ ได ได

 เกี่ยวกับมอลตหรือเบียรในลําดับที่ ๑๙

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล น้ําอัดลม 

หรือน้ําแร อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําน้ําดื่ม ได ได ได ได

(๒) การทําเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล *ได ได *เฉพาะโรงงานที่มีเครื่องจักร

ไมเกิน ๒๐ แรงมา และคนงาน

ไมเกิน ๒๐ คน

๕

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ

พาณิชยกรรม  ที่อยูอาศัย  ที่อยูอาศัย ชนบทและ อนุรักษสภาพแวดลอม

และที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม เพื่อการทองเที่ยว

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๓) การทําน้ําอัดลม *ได ได ได *เฉพาะโรงงานที่มีเครื่องจักร

ไมเกิน ๒๐ แรงมา และคนงาน

ไมเกิน ๒๐ คน

(๔) การทําน้ําแร ได ได ได

๒๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาสูบ ยาอัด ยาเสน ยาเคี้ยว หรือยานัตถุ 

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การอบใบยาสูบใหแหงหรือการรูดกานใบยาสูบ ได ได

(๒) การทําบุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ซิการ หรือบุหรี่อื่น ได ได

(๓) การทํายาอัด ยาเสน ยาเสนปรุง หรือยาเคี้ยว ได ได

(๔) การทํายานัตถุ ได ได

๒๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ ดาย หรือเสนใยซึ่งมิใชใยหิน (Asbestos)

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การหมัก คารบอไนซ สาง หวี รีด ปน อบ ควบ บิดเกลียว กรอ เท็กเจอรไรซ ได ได ได ได ได ได

     ฟอก หรือยอมสีเสนใย

(๒) การทอหรือการเตรียมเสนดายยืนสําหรับการทอ ได ได ได ได ได ได

(๓) การฟอก ยอมสี หรือแตงสําเร็จดายหรือสิ่งทอ ได ได

(๔) การพิมพสิ่งทอ ได ได ได ได

๒๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากสิ่งทอซึ่งมิใชเครื่องนุงหม

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําผลิตภัณฑจากสิ่งทอเปนเครื่องใชในบาน ได ได ได ได ได ได ได

(๒) การทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใชถุงหรือกระสอบพลาสติก ได ได ได ได ได ได ได

(๓) การทําผลิตภัณฑจากผาใบ  ได ได ได ได ได

(๔) การตบแตงหรือเย็บปกถักรอยสิ่งทอ ได ได ได ได ได ได ได

๖

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ

พาณิชยกรรม  ที่อยูอาศัย  ที่อยูอาศัย ชนบทและ อนุรักษสภาพแวดลอม

และที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม เพื่อการทองเที่ยว

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒๔ โรงงานถักผา ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหมดวยดายหรือเสนใย หรือฟอกยอมสีหรือ ได ได ได ได ได

แตงสําเร็จผา ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหมที่ถักดวยดายหรือเสนใย 

๒๕ โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมดวยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกใหเปนปุยซึ่งมิใชเสื่อหรือพรม ได ได ได ได ได

ที่ทําดวยยางหรือพลาสติกหรือพรมน้ํามัน 

๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาขาย แห หรืออวน อยางใดอยางหนึ่งหรือ

หลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การผลิตเชือก ได ได ได ได

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

     อุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแตงกายซึ่งมิใชรองเทา อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

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

     ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเทาจากผา หนังสัตว ขนสัตว หรือวัสดุอื่น 

(๒) การทําหมวก ได ได ได ได ได ได ได

๓๓ โรงงานผลิตรองเทาหรือชิ้นสวนของรองเทาซึ่งมิไดทําจากไม ยางอบแข็ง ยางอัดเขารูป ได ได ได ได ได

หรือพลาสติกอัดเขารูป

๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะรอง หรือการแปรรูปไมดวยวิธีอื่นที่คลายคลึงกัน ได ได ได

(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหนาตาง บานหนาตาง บานประตู หรือสวนประกอบ ได ได ได

     ที่ทําดวยไมของอาคาร

(๓) การทําไมวีเนียรหรือไมอัดทุกชนิด  ได  ได

(๔) การทําฝอยไม การบด ปน หรือยอยไม ได ได

๗

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ

พาณิชยกรรม  ที่อยูอาศัย  ที่อยูอาศัย ชนบทและ อนุรักษสภาพแวดลอม

และที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม เพื่อการทองเที่ยว

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๕) การถนอมเนื้อไมหรือการอบไม ได ได

(๖) การเผาถานจากไม ได ได

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

๓๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากไมหรือไมกอก อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใชจากไม และรวมถึงชิ้นสวนของ ได ได

     ผลิตภัณฑดังกลาว

(๒) การทํารองเทา ชิ้นสวนของรองเทา หรือหุนรองเทาจากไม ได ได

(๓) การแกะสลักไม ได ได ได  ได ได  

(๔) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม ได ได

(๕) การทําผลิตภัณฑจากไมกอก  ได ได ได ได ได

๓๗ โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากไม แกว ยาง หรืออโลหะอื่น ได ได ได

ซึ่งมิใชเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากพลาสติกอัดเขารูป และรวมถึง

ชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว 

๓๙ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุจากกระดาษทุกชนิดหรือแผนกระดาษไฟเบอร   ได ได ได

(Fibreboard) 

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ

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

(๒) การทําแมพิมพโลหะ ได

๔๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับปุย หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว 

(Pesticides) อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําปุย หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว ได ได

(๒) การเก็บรักษาหรือแบงบรรจุปุย หรือสารปองกัน หรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว ได ได

๘

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ

พาณิชยกรรม  ที่อยูอาศัย  ที่อยูอาศัย ชนบทและ อนุรักษสภาพแวดลอม

และที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม เพื่อการทองเที่ยว

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๓) การบดดินหรือการเตรียมวัสดุอื่นเพื่อผสมทําปุยหรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืช ได ได

     หรือสัตว

๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑเครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปนดินเผา หรือเครื่องดินเผา และ ได ได ได ได ได ได ได ได ได ได ได ได ได ได ได

รวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกลาว 

๕๖ โรงงานผลิตอิฐ กระเบื้อง หรือทอสําหรับใชในการกอสรางเบาหลอมโลหะ กระเบื้อง ได

ประดับ (Architectural Terracotta) รองในเตาไฟ ทอหรือยอดปลองไฟ 

หรือวัตถุทนไฟจากดินเหนียว

๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑอโลหะ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การทําผลิตภัณฑคอนกรีต ผลิตภัณฑคอนกรีตผสม ผลิตภัณฑยิปซัม หรือผลิตภัณฑ ได ได ได ได

     ปูนปลาสเตอร

๖๑ โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใชที่ทําดวยเหล็ก ได ได ได ได

หรือเหล็กกลา และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องมือหรือเครื่องใช

ดังกลาว 

๖๒ โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคาร ได ได ได ได ได ได ได ได

ที่ทําจากโลหะหรือโลหะเปนสวนใหญ และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องเรือน

หรือเครื่องตบแตงดังกลาว 

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะสําหรับใชในการกอสรางหรือติดตั้ง

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางสะพาน ประตูน้ํา ถังน้ํา หรือปลองไฟ ได ได

(๒) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางอาคาร ได ได ได ได ได ได ได ได

(๓) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการตอเรือ ได ได

๙

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ

พาณิชยกรรม  ที่อยูอาศัย  ที่อยูอาศัย ชนบทและ อนุรักษสภาพแวดลอม

และที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม เพื่อการทองเที่ยว

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๔) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการสรางหรือซอมหมอน้ํา ได ได

(๕) การทําสวนประกอบสําหรับใชกับระบบเครื่องปรับอากาศ ได ได

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้ 

(๑) การทําภาชนะบรรจุ ได ได ได

(๒) การทําผลิตภัณฑดวยวิธีปมหรือกระแทก ได

(๓) การทําผลิตภัณฑดวยเครื่องอัดชนิดเกลียว ได

(๔) การทําตูหรือหองนิรภัย ได ได ได

(๕) การทําผลิตภัณฑจากลวดหรือสายเคเบิลโดยใชลวดที่ไดมาจากแหลงผลิตอื่น ได ได ได

     ซึ่งมิใชลวดหรือสายเคเบิลที่หุมดวยฉนวน 

(๖) การทําขดสปริงเหล็ก สลัก แปนเกลียว วงแหวน หมุดย้ํา หรือหลอดชนิดพับได ได ได ได

     ที่ไมทําในโรงรีดหรือดึงขั้นตน (Primary Rolling or Drawing Mills)  

(๗) การทําเตาไฟหรือเครื่องอุนหองอยางอื่นซึ่งไมใชไฟฟา  ได ได ได

(๘) การทําเครื่องสุขภัณฑเหล็กหรือโลหะเคลือบเครื่องทองเหลืองสําหรับใชในการตอทอ ได ได ได

     หรือเครื่องประกอบวาลวหรือทอ 

(๙) การทําเครื่องใชเล็ก ๆ จากโลหะ  ได ได ได

(๑๐) การทําผลิตภัณฑโลหะสําเร็จรูปดวยวิธีเคลือบหรือลงรัก (Enamelling Japanning ได ได ได

       or Lacquering) ชุบ หรือขัด  

(๑๑) การอัดเศษโลหะ  ได

(๑๒) การตัด พับ หรือมวนโลหะ  ได

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

(๑๔) การทําชิ้นสวนหรืออุปกรณของผลิตภัณฑโลหะตาม (๑) ถึง (๑๐)  ได ได ได

๑๐

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ

พาณิชยกรรม  ที่อยูอาศัย  ที่อยูอาศัย ชนบทและ อนุรักษสภาพแวดลอม

และที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม เพื่อการทองเที่ยว

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องยนต เครื่องกังหัน และรวมถึง ได ได ได ได ได ได ได ได ได

สวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องยนตหรือเครื่องกังหันดังกลาว 

๖๖ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรสําหรับใชในการกสิกรรม ได ได ได ได ได ได ได ได

หรือการเลี้ยงสัตว และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องจักรดังกลาว 

๖๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องจักร สวนประกอบ หรืออุปกรณของเครื่องจักร

สําหรับประดิษฐโลหะหรือไม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรสําหรับโรงเลื่อย ไส ทําเครื่องเรือน ได ได ได

     หรือทําไมวีเนียร

(๒) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องกลึง เครื่องควาน เครื่องเจาะ เครื่องกัด ได ได ได

     (Milling Machines) เครื่องเจียน เครื่องตัด (Shearing Machines) หรือเครื่องไส

     (Shaping Machines)  

(๓) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องเลื่อยตัดโลหะดวยเครื่องยนตหรือเครื่องขัด ได ได ได

(๔) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องทุบโลหะ (Drop Forges or Forging ได ได ได

     Machines) 

(๕) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องรีดโลหะ เครื่องอัดโลหะ หรือเครื่อง ได ได ได

     ดึงรีดโลหะ 

(๖) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องดันรีด เครื่องทําใหหลอมละลายหรือ ได ได ได

     เชื่อมโดยไมใชไฟฟา  

(๗) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมแบบ (Dies) หรือเครื่องจับ (Jigs) สําหรับใชกับ ได ได ได

     เครื่องมือกล

(๘) การทําสวนประกอบหรืออุปกรณสําหรับเครื่องจักรตาม (๑) ถึง (๗) ได ได ได

๑๑

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ

พาณิชยกรรม  ที่อยูอาศัย  ที่อยูอาศัย ชนบทและ อนุรักษสภาพแวดลอม

และที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม เพื่อการทองเที่ยว

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๖๘ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักร สําหรับอุตสาหกรรมกระดาษ ได ได ได

เคมี อาหาร การปนทอ การพิมพ การผลิตซีเมนตหรือผลิตภัณฑดินเหนียว การกอสราง

การทําเหมืองแร การเจาะหาปโตรเลียม หรือการกลั่นน้ํามัน และรวมถึงสวนประกอบ

หรืออุปกรณของเครื่องจักรดังกลาว

๖๙ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องคํานวณ เครื่องทําบัญชี เครื่องจักร ได ได ได ได ได ได

สําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับใชในการคํานวณชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาลอก

หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกสสําหรับปฏิบัติกับขอมูลที่เกี่ยวของกันหรืออุปกรณ (Digital

or Analog Computers or Associated Electronic Data Processing Equipment

or Accessories) เครื่องรวมราคาของขาย (Cash Registers) เครื่องพิมพดีด เครื่องชั่ง

ซึ่งมิใชเครื่องชั่งที่ใชในหองทดลองวิทยาศาสตร เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใชเครื่องอัดสําเนา

ดวยการถายภาพ และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว 

๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศหรือกาซ ได ได ได ได ได ได

เครื่องเปาลม เครื่องปรับหรือถายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตูเย็นหรือเครื่อง

ประกอบตูเย็น เครื่องขายสินคาอัตโนมัติ เครื่องลาง ซัก ซักแหง หรือรีดผา เครื่องเย็บ 

เครื่องสงกําลังกล เครื่องยก ปนจั่น ลิฟต บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร รถพวง 

สําหรับใชในการอุตสาหกรรม รถยกซอนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับ

ใชในการอุตสาหกรรมหรือสําหรับใชในบานแตผลิตภัณฑนั้นตองไมใชพลังงานไฟฟา

และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑที่ระบุไวใน ได ได ได ได ได ได ได

ลําดับที่ ๗๐ เฉพาะที่ใชไฟฟา เครื่องยนตไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟา หมอแปลงแรงไฟฟา

เครื่องสับหรือบังคับไฟฟา เครื่องใชสําหรับแผงไฟฟา เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟา เครื่องสง 

หรือจําหนายไฟฟา เครื่องสําหรับใชบังคับไฟฟา หรือเครื่องเชื่อมไฟฟา

๑๒

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ

พาณิชยกรรม  ที่อยูอาศัย  ที่อยูอาศัย ชนบทและ อนุรักษสภาพแวดลอม

และที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม เพื่อการทองเที่ยว

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

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

เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเลนแผนเสียง เครื่องบันทึกคําบอก 

เครื่องบันทึกเสียงดวยเทป เครื่องเลนหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน) แผนเสียง 

เทปแมเหล็กที่ไดบันทึกเสียงแลว เครื่องโทรศัพทหรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไมมีสาย 

เครื่องสงวิทยุ เครื่องสงโทรทัศน เครื่องรับสงสัญญาณหรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร 

ผลิตภัณฑที่เปนตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวของ (Semi - Conductor or

Related Sensitive Semi - Conductor Devices) คาปาซิเตอรหรือคอนเดนเซอร

อิเล็กทรอนิกสชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได (Fixed or Variable Electronic

Capacitors or Condensers) เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือ

หลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย และรวมถึงการผลิตอุปกรณ

หรือชิ้นสวนสําหรับใชกับเครื่องอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

๗๓ โรงงานผลิต ประกอบ หรือดัดแปลงเครื่องมือหรือเครื่องใชไฟฟาที่ไมไดระบุไวใน ได ได ได ได ได ได ได ได ได

ลําดับใด และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว 

๗๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอุปกรณไฟฟา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 

ดังตอไปนี้

(๑) การทําหลอดไฟฟาหรือดวงโคมไฟฟา ได ได ได

(๒) การทําลวดหรือสายเคเบิลหุมฉนวน ได ได ได

(๔) การทําฉนวนหรือวัสดุที่เปนฉนวนไฟฟาซึ่งมิใชกระเบื้องเคลือบหรือแกว ได ได ได

(๕) การทําหมอเก็บพลังงานไฟฟาหรือหมอกําเนิดพลังงานไฟฟาชนิดน้ําหรือ ได

     ชนิดแหง และรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว 

๑๓

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ

พาณิชยกรรม  ที่อยูอาศัย  ที่อยูอาศัย ชนบทและ อนุรักษสภาพแวดลอม

และที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม เพื่อการทองเที่ยว

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๗๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การตอ ซอมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอูตอเรือนอกจากเรือยาง ได ได ได ได ได ได ได

 (๒) การทําชิ้นสวนพิเศษสําหรับเรือหรือเครื่องยนตเรือ ได ได ได

(๓) การเปลี่ยนแปลงหรือรื้อทําลายเรือ ได

๗๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับรถยนตหรือรถพวง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การสราง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนตหรือรถพวง ได ได ได

(๒) การทําชิ้นสวนพิเศษหรืออุปกรณสําหรับรถยนตหรือรถพวง ได ได ได

๗๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ 

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

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

     หรือจักรยานสองลอ

(๒) การทําชิ้นสวนพิเศษหรืออุปกรณสําหรับจักรยานยนต จักรยานสามลอ ได ได ได

     หรือจักรยานสองลอ

๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมลอเลื่อนที่ขับเคลื่อนดวยแรงคนหรือสัตว ได ได ได ได ได ได ได

ซึ่งมิใชจักรยาน และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

๘๒ โรงงานผลิตเครื่องมือหรือเครื่องใชเกี่ยวกับนัยนตาหรือการวัดสายตา เลนส เครื่องมือ ได ได ได

หรือเครื่องใชที่ใชแสงเปนอุปกรณในการทํางาน หรือเครื่องอัดสําเนาดวยการถายภาพ

๘๓ โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือชิ้นสวนของนาฬิกาหรือ ได ได ได

เครื่องวัดเวลา

๑๔

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ

พาณิชยกรรม  ที่อยูอาศัย  ที่อยูอาศัย ชนบทและ อนุรักษสภาพแวดลอม

และที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม เพื่อการทองเที่ยว

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณี อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

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

     หรืออัญมณี

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

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

(๔) การเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอื่น ๆ ได ได

 (๕) การทําดวงตราหรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณหรือเหรียญอื่น ได ได ได ได ได

๘๕ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นสวนหรืออุปกรณ ได ได ได

ของเครื่องดนตรีดังกลาว

๘๖ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องมือหรือเครื่องใชในการกีฬา การบริหารรางกาย ได ได ได

การเลนบิลเลียด โบวลิ่ง หรือตกปลา และรวมถึงชิ้นสวนหรืออุปกรณของเครื่องมือ

หรือเครื่องใชดังกลาว 

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเลน เครื่องมือ หรือเครื่องใชที่มิไดระบุไว

ในลําดับอื่น อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําเครื่องเลน ได ได ได

(๒) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ ได ได ได

 (๓) การทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง ได ได ได

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

     โปะตะเกียงหรือไฟฟา กลองสูบยาหรือกลองบุหรี่ กนกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก 

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

     หรือยาง แมพิมพลายฉลุ (Stencils) 

๑๕

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ

พาณิชยกรรม  ที่อยูอาศัย  ที่อยูอาศัย ชนบทและ อนุรักษสภาพแวดลอม

และที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม เพื่อการทองเที่ยว

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๖) การทําแหคลุมผม ชองผม หรือผมปลอม  ได ได ได ได ได ได ได ได ได

(๗) การทําผลิตภัณฑจากวัสดุเหลือใชที่มิไดระบุไวในลําดับใด  ได ได ได ได ได

๘๘ โรงงานผลิตพลังงานไฟฟา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย ยกเวนที่ติดตั้งบนหลังคา ดาดฟา ได ได ได ได

     หรือสวนหนึ่งสวนใดบนอาคาร ซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือใชสอยไดโดยมีขนาด

     กําลังการผลิตติดตั้งสูงสุดรวมกันของแผงเซลลแสงอาทิตยไมเกิน ๑,๐๐๐ กิโลวัตต

(๒) การผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานความรอน ได ได ได ได

(๓) การผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานน้ํา ยกเวนการผลิตพลังงานไฟฟาจาก ได ได ได ได

     พลังงานน้ําจากเขื่อนหรือจากอางเก็บน้ําขนาดกําลังการผลิตไมเกิน ๑๕ เมกะวัตต

     การผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานน้ําแบบสูบกลับ การผลิตพลังงานไฟฟา

     จากพลังงานน้ําทายเขื่อน การผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานน้ําจากฝาย

     และการผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานน้ําจากคลองสงน้ํา

๙๐ โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําใหบริสุทธิ์ หรือจําหนายน้ําไปยังอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม ได ได ได ได

๙๑ โรงงานบรรจุสินคาในภาชนะโดยไมมีการผลิต อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 

ดังตอไปนี้

(๑) การบรรจุสินคาทั่วไป ได ได ได ได ได ได ได ได ได ได ได

๙๒ โรงงานหองเย็น ได ได ได ได ได ได ได ได

๙๓ โรงงานซอมรองเทาหรือเครื่องหนัง ได ได ได ได

๙๔ โรงงานซอมเครื่องมือไฟฟาหรือเครื่องใชไฟฟาสําหรับใชในบานหรือใชประจําตัว ได ได ได ได

๑๖

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ

พาณิชยกรรม  ที่อยูอาศัย  ที่อยูอาศัย ชนบทและ อนุรักษสภาพแวดลอม

และที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม เพื่อการทองเที่ยว

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต รถพวง จักรยานสามลอ

จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของยานดังกลาว อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การซอมแซมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตหรือสวนประกอบของยานดังกลาว ได ได ได ได

(๒) การซอมแซมรถพวง จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบ ได ได ได ได

     ของยานดังกลาว

(๓) การพนสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได ได ได

(๔) การลางหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต  ได ได ได ได

๙๖ โรงงานซอมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําดวยเพชร พลอย ทองคํา ได ได ได ได

ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี 

๙๗ โรงงานซอมผลิตภัณฑที่มิไดระบุการซอมไวในลําดับใด ได ได ได ได ได ได ได ได ได ได ได ได

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

๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแตงหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ

หรือสวนประกอบของผลิตภัณฑโดยไมมีการผลิต อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 

ดังตอไปนี้

(๑) การทา พน หรือเคลือบสี ได

(๒) การทา พน หรือเคลือบเชลแล็ก แล็กเกอร หรือน้ํามันเคลือบเงาอื่น  ได

 (๓) การลงรักหรือการประดับตบแตงดวยแกว กระจก มุก ทอง หรืออัญมณี ได

(๔) การขัด  ได

(๕) การชุบเคลือบผิว (Plating, Anodizing)  ได

๑๐๑ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant) ได ได ได ได

๑๗

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ

พาณิชยกรรม  ที่อยูอาศัย  ที่อยูอาศัย ชนบทและ อนุรักษสภาพแวดลอม

และที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม เพื่อการทองเที่ยว

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๑๐๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝงกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว ได ได ได ได

ที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๑๐๗ โรงงานผลิตแผนซีดี (ผลิตภัณฑที่ใชสําหรับบันทึกขอมูลเสียง หรือภาพในรูปของ ได ได

อิเล็กทรอนิกสและสามารถอานไดโดยใชเครื่องมือที่อาศัยแหลงแสงที่มีกําลังสูง เชน

แสงเลเซอร) แผนเสียง แถบบันทึกภาพ แถบบันทึกเสียง และแถบบันทึกภาพและเสียง

ทั้งนี้ ไมวาจะอยูในรูปของผลิตภัณฑที่ไดมีการบันทึกขอมูลไวแลว หรือมีการบันทึกซ้ํา

ไดอีกหรือยังมิไดมีการบันทึกขอมูล

หมายเหต ุ    ลําดับที่           หมายถึง     ลําดับที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

                 ได                 หมายถึง     สามารถประกอบกิจการโรงงานไดภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยโรงงาน

                 ได*                หมายถึง     สามารถประกอบกิจการโรงงานไดภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยโรงงานตามเงื่อนไขในหมายเหตุ

                 โรงงานจําพวกที่  หมายถึง     จําพวกโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

๑๘

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ

พาณิชยกรรม  ที่อยูอาศัย  ที่อยูอาศัย ชนบทและ อนุรักษสภาพแวดลอม

และที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม เพื่อการทองเที่ยว

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่







รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิตามท่ีไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมชมุชนสันกาํแพง  จังหวดัเชียงใหม 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 

การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนท่ีดินตามท่ีไดจําแนกประเภท

ทายกฎกระทรวง  ตามที่กําหนดไวในขอ  ๕  คือ 

๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๒๓  ท่ีกําหนดไวเปนสีเหลือง  ใหเปนท่ีดิน

ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย  มีรายการดังตอไปนี้ 

  ๑.๑ ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงชนบท  ชม.  ๔๐๒๑  ฟากตะวันตก

และฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนไมปรากฏชื่อ  บรรจบกับทางหลวงชนบท  ชม.  ๔๐๒๑   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงชนบท  ชม.  ๔๐๒๑  เปนระยะ  ๓๕๐  เมตร   

   ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  

ชม.  ๔๐๒๑  เสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนลานตอง  ซอย  ๘  เสนตั้งฉากกับถนน 

บานลานตอง  ฟากใต  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนลานตองซอย  ๘  บรรจบกับถนนบานลานตอง  ไปทางทิศ

ตะวันออกตามแนวถนนบานลานตอง  เปนระยะ  ๑๕๐  เมตร  เสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร   

กับศูนยกลางถนนบานลานตอง  โรงเรียนวัดลานตอง  และเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลาง 

ทางหลวงชนบท  ชม.  ๔๐๒๑   

   ดานใต   จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  จ  

และเสนตรงที่ตอเปนแนวเสนตรงเดียวกันกับเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  จ   

   ดานตะวันตก   จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  

ชม.  ๔๐๒๑ 

   ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๖  และหมายเลข  ๘.๗  ท่ีกําหนดไวเปนสีเทาออน  

และบริเวณหมายเลข  ๙.๑  และหมายเลข  ๙.๒  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

  ๑.๒ ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากกับถนนบานแมปูคาเหนือ  –  บานไรพัฒนา   

ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนปาสักนอย  ซอย  ๑๗  บรรจบกับถนนบานแมปูคาเหนือ  –  บานไรพัฒนา  

ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนบานแมปูคาเหนอื  –  บานไรพัฒนา  เปนระยะ  ๑๐๐  เมตร  เสนขนานระยะ  

๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนปาสักนอย  ซอย  ๑๗  เสนตั้งฉากกบัถนนบานปาสักนอย  –  บานไรพัฒนา  

ฟากตะวันออก  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากถนนปาสักนอย  ซอย  ๑๗  บรรจบกับถนนบานปาสักนอย  –  บานไรพัฒนา  

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนบานปาสักนอย  –  บานไรพัฒนา  เปนระยะ  ๑๐๐  เมตร 

   ดานตะวันออก   จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนบานปาสักนอย  –  

บานไรพัฒนา  เสนตั้งฉากกับถนนบานปาสักนอย  –  บานไรพัฒนา  ฟากตะวันออก  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจาก



 

๒ 

ถนนปาสักนอย  ซอย  ๑๗  บรรจบกับถนนบานปาสักนอย  –  บานไรพัฒนา  ไปทางทิศใตตามแนวถนน

บานปาสักนอย  –  บานไรพัฒนา  เปนระยะ  ๔๒๐  เมตร  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง

ถนนบานปาสักนอย  –  บานไรพัฒนา  ฌาปนสถานปาสักนอยและปงปาเอื้อง  เสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร   

กับศูนยกลางถนนบานแมปูคาเหนือ  –  บานไรพัฒนา  และเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลาง

ถนนศรีบุญเรือง   

   ดานใต จดเสนตั้งฉากกับถนนศรีบุญเรือง  ฟากตะวันออกและฟากตะวันตก  

ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนปากทางปูคา  –  ปูคากลาง  บรรจบกับถนนศรีบุญเรือง  ไปทางทิศใตตามแนวถนน

ศรีบุญเรือง  เปนระยะ  ๒๕๐  เมตร  และวัดปูคาใต 

   ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนศรีบุญเรือง  

และเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนบานแมปูคาเหนือ  –  บานไรพัฒนา   

   ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๖.๓  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน  บริเวณหมายเลข  ๗.๓   

ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  บริเวณหมายเลข  ๘.๑๐  หมายเลข  ๘.๑๑  หมายเลข  ๘.๑๒   

และหมายเลข  ๘.๑๔  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน  และบริเวณหมายเลข  ๙.๓  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

  ๑.๓   ดานเหนือ   จดเสนขนานระยะ  ๒๗๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๑   

   ดานตะวันออก   จดถนนสาย  ง  ๑  ฟากเหนือ  และถนนสาย  ค  ๒  ฟากเหนือ 

   ดานใต   จดวัดปาเห็วสันปูเลย  และถนนศรีบุญเรือง  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก   จดเสนขนานระยะ  ๒๗๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๑  

และเสนตรงท่ีลากตอจากเสนขนานระยะ  ๒๗๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๑  ไปทางทิศ

ตะวันออกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับเสนขนานระยะ  ๒๗๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๑ 

   ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๑๙  และหมายเลข  ๘.๒๐  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน   

  ๑.๔ ดานเหนือ   จดถนนสาย  ง  ๑  ฟากใต 

   ดานตะวันออก   จดเสนขนานระยะ  ๒๗๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๑ 

   ดานใต   จดถนนบานบวกชางนั่ง  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก   จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันออก   

  ๑.๕   ดานเหนือ   จดถนนสาย  ค  ๒  ฟากใต 

   ดานตะวันออก   จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันตก 

   ดานใต   จดถนนบานบวกชางนั่ง  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก   จดถนนศรีสันกําแพง  ฟากตะวันออก  ฌาปนสถานบานคําซาว  

และถนนสาย  ค  ๒  ฟากใต 

   ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๒๓  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 

  ๑.๖ ดานเหนือ   จดถนนศรีบุญเรือง  ฟากใต 



 

๓ 

   ดานตะวันออก   จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันตก 

   ดานใต   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๖  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก   จดเสนขนานระยะ  ๒๗๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๑ 

  ๑.๗ ดานเหนือ   จดถนนศรีบุญเรือง  ฟากใต 

   ดานตะวันออก   จดถนนกองล่ิง  ฟากตะวันตก  และถนนศรีสันกําแพง  ฟากตะวันตก 

   ดานใต   จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากเหนือ   

   ดานตะวันตก   จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันออก  และวัดสันติวนาราม 

  ๑.๘ ดานเหนือ   จดถนนศรีบุญเรือง  ฟากใต  ถนนศรีสันกําแพง  ฟากตะวันตก  

โรงเรียนสันกําแพงคันธาอนุสรณ  วัดคําซาว  และถนนบานบวกชางนั่ง  ฟากใต   

   ดานตะวันออก   จดถนนศรีทรายมูล  ฟากตะวันตก   

   ดานใต   จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันออก  และถนนสาย  ข  ๒  ฟากเหนือ   

   ดานตะวันตก   จดถนนศรีสันกําแพง  ฟากตะวันออก  ถนนกองล่ิง  ฟากตะวันออก  

และโรงเรียนสันกําแพงคันธาอนุสรณ 

  ๑.๙ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๔๕  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๐๐๖  และเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทาน 

   ดานตะวันออก จดถนนบานปาตึง  ฟากตะวันตก  และเสนตรงที่ลากจากถนน

บานปาตึง  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งถนนบานปาตึง  ฟากตะวันตก  บรรจบกับถนนรองวัวแดง  –  มวงเขียว  

เปนเสนตรงไปทางทิศตะวนัออกเฉยีงใตจนบรรจบกบัถนนรองววัแดง  ซอย  ๕  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งถนน

รองวัวแดง  ซอย  ๕  ฟากตะวันตก  บรรจบกับถนนบานมวงเขียว  และถนนรองวัวแดง  ซอย  ๕   

ฟากตะวันออก 

   ดานใต   จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๐๐๖  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนรองวัวแดง  ซอย  ๑  คลองสงน้ํา

ชลประทาน  ฝงเหนือ  และองคการบริหารสวนตําบลแชชาง   

   ดานตะวันตก   จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๖  ฟากเหนือ

และฟากใต  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทานบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๖  

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๖  เปนระยะ  ๖๐๐  เมตร 

   ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๖.๕  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน  บริเวณหมายเลข  ๗.๑๑   

ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  บริเวณหมายเลข  ๘.๓๕  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน  และบริเวณหมายเลข  ๙.๑๑  

หมายเลข  ๙.๑๒  และหมายเลข  ๙.๑๔  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๑.๑๐ ดานเหนือ   จดถนนบานบวกชางนั่ง  ฟากใต 



 

๔ 

   ดานตะวันออก   จดเสนขนานระยะ  ๒๗๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๑  

เสนขนานระยะ  ๒๗๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนบานสันโคง  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๖  และเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๖  ฟากเหนือ

และฟากใต  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสันทราย  –  ทุงงาม  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๖  

ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๖  เปนระยะ  ๓๕๐  เมตร 

   ดานใต   จดถนนสันทราย  –  ทุงงาม  ฟากเหนือ  และวัดปาเปา 

   ดานตะวันตก   จดวัดสันโคง  (เกา)  ถนนบานสันโคง  ฟากตะวันออกและฟากเหนือ  

ถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันออก  และถนนศรีทรายมูล  ฟากตะวันออก   

 ๑.๑๑ ดานเหนือ   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๖  ฟากใต   

   ดานตะวันออก   จดถนนสาย  ง  ๒  ฟากตะวันตก  ถนนสาย  ก  ฟากใต   

และถนนบานออน  –  บานสันใต  ฟากตะวันตก 

   ดานใต   จดถนน  อบจ.  ชม.  ๒๐๕๙  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก   จดถนนกระสุม  –  สันไร  ฟากตะวันออก 

   ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๖.๕  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน 

 ๑.๑๒ ดานเหนือ   จดถนนศรีทรายมูล  ฟากใต  และถนนบานสันโคง  ฟากใต 

   ดานตะวันออก จดถนนบานสันโคง  ฟากตะวันตก 

   ดานใต   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๖  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก   จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๖  ฟากเหนือ  

ที่จุดซึ่งทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๑๗  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๖   

 ๑.๑๓ ดานเหนือ   จดเสนขนานระยะ  ๖๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๐๐๖  ถนนเทพบุตร  ฟากตะวันตก  และเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงลําน้ําแมออน  

ฝงใต 

   ดานตะวันออก   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๑๗  ฟากตะวันตก 

   ดานใต   จดถนน  อบจ.  ชม.  ๒๐๕๙  ฟากเหนือ   

   ดานตะวันตก   จดถนนบานออน  –  บานสันใต  ฟากตะวันออก 

   ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๖.๕  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน 

 ๑.๑๔ ดานเหนือ   จ ด ท า ง ห ล ว ง แ ผ น ด ิน ห ม า ย เ ล ข   ๑ ๐ ๐ ๖   ฟ า ก ใ ต   

และถนนสันทราย  –  ทุงงาม  ฟากใต 

   ดานตะวันออก   จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงลําน้ําแมออน  ฝงเหนือ 

   ดานใต   จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงลําน้ําแมออน  ฝงเหนือ 



 

๕ 

   ดานตะวันตก   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๔๗  ฟากตะวันออก   

และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๑๗  ฟากตะวันออก 

 ๑.๑๕ ดานเหนือ   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๑๗  ฟากใต 

   ดานตะวันออก   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๔๗  ฟากตะวันตก 

   ดานใต   จดถนนบานปาไผ  –  บานแชชาง  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๑๗  ฟากตะวันออก 

   ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๖.๕  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน 

 ๑.๑๖ ดานเหนือ   จดถนน   อบจ .   ชม .   ๒๐๕๙  ฟาก ใต   วั ดบ านน อย   

และโรงเรียนวัดบานนอย 

   ดานตะวันออก   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๑๗  ฟากตะวันตก 

   ดานใต   จดคลองสงน้ําชลประทาน  ฝงเหนือและฝงตะวันออก 

   ดานตะวันตก   จดเสนขนานระยะ  ๒๘๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ง  ๒ 

   ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๖.๕  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน 

 ๑.๑๗ ดานเหนือ   จดถนนบานปาไผ  –  บานแชชาง  ฟากใต  โรงเรียนวัดแชชาง  

และวัดแชชาง  (ปาไผ) 

   ดานตะวันออก   จดถนน  อบจ.  ชม.  ๓๐๓๙  ฟากตะวันตก   

   ดานใต   จดคลองสงน้ําชลประทาน  ฝงเหนือ 

   ดานตะวันตก   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๑๗  ฟากตะวันออก 

 ๑.๑๘ ดานเหนือ   จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงลําน้ําแมออน  ฝงใต 

   ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๖  ฟากใต   

ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสันทราย  –  ทุงงาม  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๖  ไปทาง 

ทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๖  เปนระยะ  ๓๕๐  เมตร  และคลองสงน้ํา

ชลประทาน  ฝงตะวันตก  

   ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๔๗  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก   จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝ ง ลําน้ํ าแมออน   

ฝงตะวันออก  

 ๑.๑๙ ดานเหนือ   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๔๗  ฟากใต  และฌาปนสถาน

บานแชชาง 

   ดานตะวันออก   จดคลองสงน้ําชลประทาน  ฝงตะวันตก 

   ดานใต   จดคลองสงน้ําชลประทาน  ฝงเหนือ  และอางเก็บน้ําชลประทาน  

บริเวณบานดอนปน 



 

๖ 

   ดานตะวันตก   จดคลองสงน้ําชลประทาน  ฝงตะวันออกและฝงเหนือ  และถนน  

อบจ.  ชม.  ๓๐๓๙  ฟากตะวันออก 

 ๑.๒๐ ดานเหนือ   จดถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทาน  ฟากใต 

   ดานตะวันออก   จดถนน  อบจ.  ชม.  ๓๐๓๙  ฟากตะวันตก  วัดดอนปน   

และวัดบวกคาง 

   ดานใต   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๑๗  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก   จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนน  อบจ.   

ชม.  ๓๐๓๙   

 ๑.๒๑ ดานเหนือ   จดถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทาน  ฟากใต 

   ดานตะวันออก   จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนน  อบจ.   

ชม.  ๓๐๓๙   

   ดานใต   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๑๗  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก   จดถนน  อบจ.  ชม.  ๓๐๓๙  ฟากตะวันออก  และโรงเรียน 

วัดดอนปน 

 ๑.๒๒ ดานเหนือ   จดคลองสงน้ําชลประทาน  ฝงใต  อางเก็บน้ําชลประทาน  

บริเวณบานดงขี้เหล็ก  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๔๗  ฟากใต 

   ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๑๗  ฟากเหนือ

และฟากใต  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนบานหวยไซ  –  บานดอนปนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๑๗   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๑๗  เปนระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  

และเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมหวยลึก  ฝงตะวันตก 

   ดานใต   จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๓๑๗   

   ดานตะวันตก   จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๑๗  ฟากเหนือ

และฟากใต  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนบานหวยไซ  –  บานดอนปนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๑๗   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๑๗  เปนระยะ  ๖๐๐  เมตร 

   ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๗.๒๑  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  และบริเวณ

หมายเลข  ๘.๕๖  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 

 ๑.๒๓ ดานเหนือ   จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนกอสะเลียม  

ซอย  ๒  และเสนขนานระยะ  ๕๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนบานกอสะเลียม  –  บานสันตอ   

   ดานตะวันออก   จดเสนขนานระยะ  ๓๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนน  อบจ.   

ชม.  ๓๐๓๙   



 

๗ 

   ดานใต   จดเสนขนานระยะ  ๓๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนบานกอสะเลียม  –  

บานสันตอ  และเสนขนานระยะ  ๖๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนกอสะเลียม  ซอย  ๒   

   ดานตะวันตก   จดเสนขนานระยะ  ๔๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนน  อบจ.   

ชม.  ๓๐๓๙  และถนนกอสะเลียม  –  โปงหนองหอย  ฟากตะวันออก   

   ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๗.๒๓  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  บริเวณหมายเลข  ๘.๖๑  

และหมายเลข  ๘.๖๔  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน  และบริเวณหมายเลข  ๙.๒๒  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๖  ที่กําหนดไวเปนสีสม  ใหเปนที่ดิน

ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง  มีรายการดังตอไปนี้ 

  ๒.๑   ดานเหนือ   จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากใต 

   ดานตะวันออก   จดถนนศรีสันกําแพง  ฟากตะวันตก   

   ดานใต   จดเสนขนานระยะ  ๓๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๐๐๖  เสนตั้งฉากกับถนนสันเหนือ  ซอย  ๒  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสันเหนือ  

ซอย  ๒  บรรจบกับถนนศรีสันกําแพง  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสันเหนือ  ซอย  ๒   

เปนระยะ  ๔๕๐  เมตร  และถนนสันเหนือ  ซอย  ๒  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก   จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันออก 

  ๒.๒   ดานเหนือ   จดถนนสันเหนือ  ซอย  ๒  ฟากใต   

   ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๖  ฟากเหนือ  

ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนศรีสันกําแพงบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๖  ไปทางทิศตะวันตก

เฉียงเหนือ  ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๖  เปนระยะ  ๔๕๐  เมตร 

   ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๖  ฟากเหนือ   

   ดานตะวันตก   จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันออก  และฌาปนสถานสันติวรรณ 

  ๒.๓ ดานเหนือ   จดวัดสันกําแพงหลวง  ถนนสาย  ข  ๒  ฟากใต  และวัดสันกางปลา 

   ดานตะวันออก   จดถนน  อบจ.  ชม.  ๒๐๒๑  ฟากตะวันตก 

   ดานใต   จดถนนศรีทรายมูล  ฟากเหนือ  และเสนขนานระยะ  ๓๕๐  เมตร  

กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๖   

   ดานตะวันตก   จดถนนศรีสันกําแพง  ฟากตะวันออก 

  ๒.๔ ดานเหนือ   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๖  ฟากใต   

   ดานตะวันออก   จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๖  ฟากใต   

ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนศรีสันกําแพงบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๖  ไปทางทิศตะวันตก

เฉียงเหนือ  ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๖  เปนระยะ  ๔๕๐  เมตร  วัดสันใต  และถนน 

บานออน  –  บานสันใต  ฟากตะวันตก   



 

๘ 

   ดานใต   จดถนนสาย  ก  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก   จดถนนสาย  ง  ๒  ตะวันออก   

  ๒.๕ ดานเหนือ   จดเสนขนานระยะ  ๓๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๐๐๖  ถนนบานตลาด  ซอย  ๒  ฟากตะวันตกและฟากตะวันออก  และเสนตั้งฉากกับ 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๔๗  ฟากตะวันตก  ที่ จุดซึ่งอยูหางจากถนนบานตลาด  ซอย  ๒   

บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๔๗  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๑๔๗  เปนระยะ  ๓๐๐  เมตร   

   ดานตะวันออก   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๔๗  ฟากตะวันตก 

   ดานใต   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๑๗  ฟากเหนือ  เสนขนาน

ระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงลําน้ําแมออน  ฝงเหนือ  เสนขนานระยะ  ๖๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวง

แผนดินหมายเลข  ๑๐๐๖  และถนนเทพบุตร  ฟากตะวันออกและฟากตะวันตก 

   ดานตะวันตก   จดถนนบานออน  –  บานสันใต  ฟากตะวันออก 

   ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๔๐  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 

  ๒.๖ ดานเหนือ   จดถนนศรีทรายมูล  ฟากใต  และวัดทรายมูล   

   ดานตะวันออก   จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๖  ฟากเหนือ  

ที่จุดซึ่งทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๑๗  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๖  และทางหลวง

แผนดินหมายเลข  ๑๓๑๗  ฟากตะวันตก 

   ดานใต   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๔๗  ฟากเหนือ   

   ดานตะวันตก   จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๔๗  ฟากตะวันออก  

ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนบานตลาด  ซอย  ๒  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๔๗  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๔๗  เปนระยะ  ๓๐๐  เมตร  และ   

เสนขนานระยะ  ๓๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๔๗   

   ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๗.๑๒  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก 

๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๖  ที่กําหนดไวเปนสีแดง  ใหเปนที่ดิน

ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก  มีรายการดังตอไปนี้ 

  ๓.๑ ดานเหนือ   จดเสนขนานระยะ  ๓๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๐๐๖   

   ดานตะวันออก   จดถนนศรีสันกําแพง  ฟากตะวันตก 

   ดานใต   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๖  ฟากเหนือ 



 

๙ 

   ดานตะวันตก   จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๖  ฟากเหนือ  

ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนศรีสันกําแพงบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๖  ไปทางทิศตะวันตก

เฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๖  เปนระยะ  ๔๕๐  เมตร 

  ๓.๒ ดานเหนือ   จดเสนขนานระยะ  ๓๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๐๐๖  และเสนขนานระยะ  ๓๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๔๗ 

   ดานตะวันออก จดถนนศรีทรายมูล  ฟากเหนือ 

   ดานใต   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๖  ฟากเหนือ  และขวงสันกําแพง 

   ดานตะวันตก   จดถนนศรีสันกําแพง  ฟากตะวันออก   

   ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๙.๙  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

  ๓.๓ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๖  ฟากใต  และโรงเรียน

บานสันกําแพง 

   ดานใต   จดถนนบานออน  –  บานสันใต  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก   จดวัดสันใต  และเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๖  

ฟากใต  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากถนนศรีสันกําแพงบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๖  ไปทาง 

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๖  เปนระยะ  ๔๕๐  เมตร   

  ๓.๔ ดานเหนือ   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๖  ฟากใต  และไปรษณีย

อําเภอสันกําแพง 

   ดานตะวันออก   จดถนนเทพบุตร  ฟากตะวันตก 

   ดานใต   จดเสนขนานระยะ  ๓๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๐๐๖   

   ดานตะวันตก   จดถนนบานออน  –  บานสันใต  ฟากตะวันออก 

  ๓.๕ ดานเหนือ   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๖  ฟากใต   

   ดานตะวันออก   จดถนนบานตลาด  ซอย  ๒  ฟากตะวันตก  และวัดโรงธรรมสามัคคี 

   ดานใต   จดเสนขนานระยะ  ๓๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๐๐๖   

   ดานตะวันตก   จดถนนเทพบุตร  ฟากตะวันออก 

  ๓.๖ ดานเหนือ   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๖  ฟากใต  และถนนศรีทรายมูล  

ฟากใต 

   ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๓๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๑๔๗   



 

๑๐ 

   ดานใต   จด เสนตั้ ง ฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข   ๑๑๔๗   

ฟากตะวันออกและฟากตะวนัตก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนบานตลาด  ซอย  ๒  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๑๔๗  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๔๗  เปนระยะ  

๓๐๐  เมตร   

   ดานตะวันตก   จดเสนขนานระยะ  ๓๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๑๔๗  ถนนบานตลาด  ซอย  ๒  ฟากตะวันออก  โรงเรียนสันกําแพง  และโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบลตําบลสันกําแพง 

๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๕๖  ที่กําหนดไวเปนสีเขียว  ใหเปนท่ีดิน

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 

  ๔.๑ ดานเหนือ   จดเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางอําเภอสันกําแพงกับอําเภอดอยสะเก็ด 

   ดานตะวันออก   จดทางหลวงชนบท  ชม.  ๔๐๒๑  ฟากตะวันตก  เสนตั้งฉากกับ

ทางหลวงชนบท  ชม.  ๔๐๒๑  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนไมปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวง

ชนบท  ชม.  ๔๐๒๑  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงชนบท  ชม.  ๔๐๒๑  เปนระยะ  

๓๕๐  เมตร  และเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  ชม.  ๔๐๒๑   

   ดานใต   จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก   จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  และเขตผังเมืองรวม 

ดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอสันกําแพงกับอําเภอดอยสะเก็ด 

  ๔.๒ ดานเหนือ   จดเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขต  การปกครอง

ระหวางอําเภอสันกําแพงกับอําเภอดอยสะเก็ด 

   ดานตะวันออก จดถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทาน  ฟากตะวันตก   

   ดานใต   จดถนนหนองแสะ  ซอย  ๓  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก   จดทางหลวงชนบท  ชม.  ๔๐๒๑  ฟากตะวันออก 

  ๔.๓ ดานเหนือ   จดวัดหนองแสะ  และถนนหนองแสะ  ซอย  ๓  ฟากใต   

   ดานตะวันออก   จดถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทาน  ฟากตะวันตก   

   ดานใต   จดถนนบานแมตาด  ฟากเหนือ   

   ดานตะวันตก   จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนลานตอง  

ซอย  ๘  เสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  ชม.  ๔๐๒๑  เสนตั้งฉากกับ   

ทางหลวงชนบท  ชม.  ๔๐๒๑  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนไมปรากฏชื่อ  บรรจบกับทางหลวง

ชนบท  ชม.  ๔๐๒๑  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงชนบท  ชม.  ๔๐๒๑  เปนระยะ  

๓๕๐  เมตร  และทางหลวงชนบท  ชม.  ๔๐๒๑  ฟากตะวันออก 



 

๑๑ 

   ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๕  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 

  ๔.๔ ดานเหนือ   จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 

   ดานตะวันออก   จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  

ชม.  ๔๐๒๑   

   ดานใต   จดถนน  อบจ.  ชม.  ๒๐๑๒  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก   จดเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางอําเภอสันกําแพงกับอําเภอดอยสะเก็ด 

  ๔.๕ ดานเหนือ   จดเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางอําเภอสันกําแพงกับอําเภอดอยสะเก็ด  และถนน  อบจ.  ชม.  ๒๐๑๒  ฟากใต 

   ดานตะวันออก   จดถนนบานแมปูคาเหนือ  –  บานไรพัฒนา  ฟากตะวันตก 

   ดานใต   จดถนนแมจองใต  –  สันมะแปบ  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก   จดถนนแมจองใต  –  สันมะแปบ  ฟากตะวันออก   

   ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๒  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน   

  ๔.๖   ดานเหนือ   จดถนน  อบจ.  ชม.  ๒๐๑๒  ฟากใต   

   ดานตะวันออก   จดถนนบานปาสักนอย  –  บานไรพัฒนา  ฟากตะวันตก 

   ดานใต   จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนปาสักนอย  

ซอย  ๑๗   

   ดานตะวันตก   จดถนนบานแมปูคาเหนือ  –  บานไรพัฒนา  ฟากตะวันออก  

และศูนยพัฒนาเด็กเล็กแมปูคา 

  ๔.๗ ดานเหนือ   จดเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางอําเภอสันกําแพงกับอําเภอดอยสะเก็ด  ถนนแมจองใต  –  สันมะแปบ  ฟากตะวันตกและฟากใต  

วัดสันมะแปบ  และฌาปนสถานบานแมปูคา 

   ดานตะวันออก   จดถนนบานแมปูคาเหนือ  –  บานไรพัฒนา  ฟากตะวันตก   

เสนตั้งฉากกับถนนบานแมปูคาเหนือ  –  บานไรพัฒนา  ฟากตะวันตก  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากถนนปาสักนอย  

ซอย  ๑๗  บรรจบกับถนนบานแมปูคาเหนือ  –  บานไรพัฒนา  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนบานแมปูคาเหนือ  –  

บานไรพัฒนา  เปนระยะ  ๑๐๐  เมตร  และเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนบานแมปูคาเหนือ  –  

บานไรพัฒนา   

   ดานใต   จดถนนปากทางปูคา  –  ปูคากลาง  ฟากเหนือ  และถนนปูคาใต  

ซอย  ๒๐  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก   จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงลําน้ําแมทองปอง 

ฝงตะวันออก   



 

๑๒ 

   ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๖.๑  และหมายเลข  ๖.๓  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน   

  ๔.๘ ดานเหนือ   จดเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางอําเภอสันกําแพงกับอําเภอดอยสะเก็ด 

   ดานตะวันออก   จดเหมืองเจาราช  ฝงตะวันตก   

   ดานใต   จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงลําน้ําแมปูคา  ฝงเหนือ 

   ดานตะวันตก   จดเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนบาน 

แมปูคาเหนือ  –  บานไรพัฒนา  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนบานปาสักนอย  –   

บานไรพัฒนา  ฌาปนสถานปาสักนอยและปงปาเอื้อง  เสนตั้งฉากกับถนนบานปาสักนอย  –  บานไรพัฒนา  

ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนปาสักนอย  ซอย  ๑๗  บรรจบกับถนนบานปาสักนอย  –  บานไรพัฒนา   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนบานปาสักนอย  –  บานไรพัฒนา  เปนระยะ  ๔๒๐  เมตร   

เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนบานปาสักนอย  –  บานไรพัฒนา  เสนตั้งฉากกับถนน 

บานปาสักนอย  –  บานไรพัฒนา  ฟากตะวันออก  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากถนนปาสักนอย  ซอย  ๑๗  บรรจบ

กับถนนบานปาสักนอย  –  บานไรพัฒนา  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนบานปาสักนอย  –  

บานไรพัฒนา  เปนระยะ  ๑๐๐  เมตร  และถนนบานปาสักนอย  –  บานไรพัฒนา  ฟากตะวันออก   

   ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๖.๒  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน  และบริเวณ 

หมายเลข  ๘.๑๕  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน   

  ๔.๙ ดานเหนือ   จดถนน  อบจ.  ชม.  ๒๐๑๒  ฟากใต   

   ดานตะวันออก   จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  

ชม.  ๔๐๒๑  เสนตรงที่ตอเปนแนวเสนตรงเดียวกันกับเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนน

สาย  จ  เสนขนานระยะ  ๓๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  ชม.  ๔๐๒๑  เสนขนานระยะ   

๓๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ง  ๑  เสนตรงท่ีตอเปนแนวเสนตรงเดียวกันกับเสนขนานระยะ   

๖๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  จ  เสนขนานระยะ  ๖๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  จ   

และถนนสาย  ง  ๑  ฟากตะวันตก 

   ดานใต   จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงหวยน้ํางาม  ฝงเหนือ 

   ดานตะวันตก   จดเหมืองเจาราช  ฝงตะวันออก 

 ๔.๑๐ ดานเหนือ   จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนบานลานตอง  

โรงเรียนวัดลานตอง  เสนตั้งฉากกับถนนบานลานตอง  ฟากใต  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากถนนลานตอง  ซอย  ๘  

บรรจบกับถนนบานลานตอง  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนบานลานตอง  เปนระยะ  ๑๕๐  เมตร  

ถนนบานลานตอง  ฟากใต  และถนนบานแมตาด  ฟากใต   

   ดานตะวันออก   จดถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทาน  ฟากตะวันตก   



 

๑๓ 

   ดานใต จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  และถนนบานหมอ  –  บานดอยซิว  

ฟากเหนือ   

   ดานตะวันตก   จดเสนขนานระยะ  ๓๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  

ชม.  ๔๐๒๑  เสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนบานหมอ  –  บานดอยซิว  และเสนขนาน

ระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  ชม.  ๔๐๒๑   

   ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๘  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน  

 ๔.๑๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๖๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนบานหมอ  –  

บานดอยซิว  เสนขนานระยะ  ๓๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ง  ๑  และถนนบานหมอ  –  บานดอยซิว  

ฟากใต 

   ดานตะวันออก   จดถนนบานหมอ  –  บานดอยซิว  ฟากตะวันตก 

   ดานใต   จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงหวยน้ํางาม  ฝงเหนือ 

   ดานตะวันตก   จดถนนสาย  ง  ๑  ฟากตะวันออก 

 ๔.๑๒ ดานเหนือ   จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 

   ดานตะวันออก จดถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทาน  ฟากตะวันตก   

   ดานใต   จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงหวยน้ํางาม  ฝงเหนือ 

   ดานตะวันตก   จดถนนบานหมอ  –  บานดอยซิว  ฟากตะวันออก 

 ๔.๑๓ ดานเหนือ   จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงหวยน้ํางาม  ฝงใต 

   ดานตะวันออก   จดถนนสาย  ง  ๑  ฟากตะวันตก  และองคการบริหารสวนตําบล

สันกําแพง 

   ดานใต   จดเสนขนานระยะ  ๒๗๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๑  

เสนขนานระยะ  ๒๗๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนบานปาสักขวาง  เสนตรงท่ีลากจากเสนระยะ  ๒๗๐  เมตร  

กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๑  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนบรรจบกับเสนขนานระยะ  ๒๗๐  เมตร  

กับศูนยกลางถนนบานปาสักขวาง  และริมฝงหวยผาแตก  ฝงเหนือ 

   ดานตะวันตก   จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝ ง ลําน้ํ าแมปูคา   

ฝงตะวันออก 

 ๔.๑๔ ดานเหนือ   จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงหวยน้ํางาม  ฝงใต 

   ดานตะวันออก   จดถนนบานปาตึง  ฟากตะวันตก 

   ดานใต   จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนเลียบคลอง

สงน้ําชลประทาน  ถนนบานมวงมาใต  –  บานมวงเขียว  ฟากเหนือ  วัดน้ําจํา  โรงเรียนวัดน้ําจํา   

ศูนยอบรมเด็กเล็กกอนเกณฑวัดน้ําจํา  วัดมวงมาใต  โรงเรียนวัดมวงมา  (ราง)  และถนนบานบวกชางนั่ง  

ฟากเหนือ   



 

๑๔ 

   ดานตะวันตก   จดเสนขนานระยะ  ๒๗๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๑  

และถนนสาย  ง  ๑  ฟากตะวันออก 

   ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๒๑  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 

 ๔.๑๕ ดานเหนือ   จดถนนปูคาใต  ซอย  ๒๐  ฟากใต 

   ดานตะวันออก จดถนนปากทางปูคา  –  ปูคากลาง  ฟากตะวันตก 

   ดานใต   จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเขตเทศบาลเมืองตนเปา  

ระหวางหลักเขตที่  ๕  กับหลักเขตที่  ๔ 

   ดานตะวันตก   จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเขตเทศบาลเมืองตนเปา  

ระหวางหลักเขตที่  ๔  หลักเขตท่ี  ๓  กับหลักเขตท่ี  ๒  และเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงลําน้ํา

แมทองปอง  ฝงตะวันออก   

   ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน 

 ๔.๑๖ ดานเหนือ   จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงลําน้ําแมปูคา  ฝงใต  

และริมฝงหวยผาแตก  ฝงใต 

   ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๗๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๑ 

   ดานใต   จดถนนศรีบุญเรือง  ฟากเหนือ  วัดศรีบุญเรือง  และสํานักงาน

กลุมประมงน้ําจืด 

   ดานตะวันตก   จดวัดปูคาใต  เสนตั้งฉากกับถนนศรีบุญเรือง  ฟากตะวันออก   

ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากถนนปากทางปูคา  –  ปูคากลาง  บรรจบกับถนนศรีบุญเรือง  ฟากตะวันตก  ไปทาง 

ทิศใตตามแนวถนนศรีบุญเรือง  เปนระยะ  ๒๕๐  เมตร  และเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลาง

ถนนศรีบุญเรือง   

 ๔.๑๗ ดานเหนือ   จดถนนปากทางปูคา  –  ปูคากลาง  ฟากใต  โรงเรียนบานแมปูคา  

เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนศรีบุญเรือง  เสนตั้งฉากกับถนนศรีบุญเรือง  ฟากตะวันตก  

ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนปากทางปูคา  –  ปูคากลาง  บรรจบกับถนนศรีบุญเรือง  ไปทางทิศใตตามแนวถนน

ศรีบุญเรือง  เปนระยะ  ๒๕๐  เมตร  องคการบริหารสวนตําบลแมปูคา  และถนนศรีบุญเรือง  ฟากใต   

   ดานตะวันออก   จดเสนขนานระยะ  ๒๗๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๑   

   ดานใต   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๖  ฟากเหนือ  และการไฟฟา

สวนภูมิภาคอําเภอสันกําแพง 

   ดานตะวันตก   จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงลําน้ําแมปูคา  ฝงตะวันออก 

   ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๖.๓  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน  และบริเวณ 

หมายเลข  ๘.๑๗  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน   

 ๔.๑๘ ดานเหนือ   จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงหวยน้ํางาม  ฝงใต 



 

๑๕ 

   ดานตะวันออก   จดถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทาน  ฟากตะวันตก   

   ดานใต   จดถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทาน  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก   จดถนนบานปาตึง  ฟากตะวันออก  และโรงเรียนบานปาตึงดอยซิว 

 ๔.๑๙ ดานเหนือ   จดถนนบานมวงมาใต  –  บานมวงเขียว  ฟากใต 

   ดานตะวันออก   จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนเลียบคลอง

สงน้ําชลประทาน   

   ดานใต   จดถนน  อบจ.  ชม.  ๒๐๒๑  ฟากเหนือ 

 ๔.๒๐ ดานเหนือ   จดถนนบานบวกชางนั่ง  ฟากใต   

   ดานตะวันออก จดถนน  อบจ.  ชม.  ๒๐๒๑  ฟากใต  และวัดมวงมาเหนือ 

   ดานใต   จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนเลียบคลอง

สงน้ําชลประทาน  เสนขนานระยะ  ๑๔๕  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๖   

เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๖  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนเลียบคลองสงน้ํา

ชลประทานบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๖  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวง

แผนดินหมายเลข  ๑๐๐๖  เปนระยะ  ๖๐๐  เมตร  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๖  ฟากเหนือ   

และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานสันโคงใหม  ตําบลบานทรายมูล 

   ดานตะวันตก   จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๖  ฟากเหนือ  

ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสันทราย  –  ทุงงาม  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๖  ไปทาง 

ทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๖  เปนระยะ  ๓๕๐  เมตร  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  

กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๖  เสนขนานระยะ  ๒๗๐  เมตร  กับศูนยกลางถนน 

บานสันโคง  และเสนขนานระยะ  ๒๗๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๑   

 ๔.๒๑ ดานเหนือ   จดคลองสงน้ําชลประทาน  ฝงใต 

   ดานตะวันออก   จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  

กับศูนยกลางถนนรองวัวแดง  ซอย  ๕  และถนนบานมวงเขียว  ฟากตะวันตก 

   ดานใต   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๖  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก   จดถนนบานปาตึง  ฟากตะวันออก  เสนตรงท่ีลากจากถนนบานปาตึง  

ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งถนนบานปาตึง  ฟากตะวันตก  บรรจบกับถนนรองววัแดง  –  มวงเขียว  เปนเสนตรง

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  จนบรรจบกับถนนรองวัวแดง  ซอย  ๕  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งถนนรองววัแดง  

ซอย  ๕  ฟากตะวันตก  บรรจบกับถนนบานมวงเขียว  วัดมวงเขียว  และถนนรองวัวแดง  ซอย  ๕   

ฟากตะวันออก 

 ๔.๒๒ ดานเหนือ   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๖  ฟากใต  และการประปา

สวนภูมิภาค  สํานักงานประปาสันกําแพง 



 

๑๖ 

   ดานตะวันออก   จดถนนสันไร  –  สันตนปง  ฟากตะวันตก 

   ดานใต   จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงลําน้ําแมออน  ฝงเหนือ  

และถนนบานสันมะฮกฟา  –  บานสันตนปง  ฟากเหนือ   

   ดานตะวันตก   จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝ ง ลําน้ํ าแมปูคา   

ฝงตะวันออก 

   ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๖.๕  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน 

 ๔.๒๓ ดานเหนือ   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๖  ฟากใต 

   ดานตะวันออก   จดถนนกระสุม  –  สันไร  ฟากตะวันตก   

   ดานใต   จดถนน  อบจ.  ชม.  ๒๐๕๙  ฟากเหนือ  และเสนขนานระยะ  

๑๕  เมตร  กับริมฝงลําน้ําแมออน  ฝงเหนือ 

   ดานตะวันตก   จดถนนสันไร  –  สันตนปง  ฟากตะวันออก 

   ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๖.๕  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน 

 ๔.๒๔ ดานเหนือ   จดถนนบานสันมะฮกฟา  –  บานสันตนปง  ฟากใต  และถนน  

อบจ.  ชม.  ๒๐๕๙  ฟากใต   

   ดานตะวันออก   จดเสนขนานระยะ  ๒๘๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ง  ๒  

ถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทาน  ฟากใต  และถนนสาย  ง  ๒  ฟากตะวันตก 

   ดานใต   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๑๗  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก   จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝ ง ลําน้ํ าแมปูคา   

ฝงตะวันออก   

   ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๖.๕  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน  และบริเวณ 

หมายเลข  ๘.๓๖  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 

 ๔.๒๕ ดานเหนือ   จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๐๐๖  ถนนบานปาตึง  ฟากตะวันออก  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๖  ฟากใต 

   ดานตะวันออก   จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

   ดานใต   จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงลําน้ําแมออน  ฝงเหนือ 

   ดานตะวันตก   จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝ ง ลําน้ํ าแมออน   

ฝงตะวันออก  และเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนรองวัวแดง  ซอย  ๑   

 ๔.๒๖ ดานเหนือ   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๖  ฟากใต   

   ดานตะวันออก   จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๖  ฟากใต   

ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทานบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๖  ไปทาง

ทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๖  เปนระยะ  ๖๐๐  เมตร 



 

๑๗ 

   ดานใต   จดถนนสันทราย  –  ทุงงาม  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก   จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๖  ฟากใต   

ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสันทราย  –  ทุงงามบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๖  ไปทาง 

ทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๖  เปนระยะ  ๓๕๐  เมตร 

   ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๖.๕  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน 

 ๔.๒๗ ดานเหนือ   จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงลําน้ําแมออน  ฝงใต   

   ดานตะวันออก   จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่ ง เปนเสนแบง เขต 

การปกครองระหวางตําบลแชชางกับตําบลออนใต  และถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

   ดานใต   จดคลองสงน้ําชลประทาน  ฝงเหนือ 

   ดานตะวันตก   จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนรองวัวแดง  

ซอย  ๑   

   ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๖.๘  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน 

 ๔.๒๘ ดานเหนือ   จดถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทาน  ฟากใต 

   ดานตะวันออก   จดถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทาน  ฟากตะวันตก  และถนน  

อบจ.  ชม.  ๒๐๓๓  ฟากตะวันตก   

   ดานใต   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๑๗  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก   จดถนนสาย  ง  ๒  ฟากตะวันออก 

   ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๖.๕  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน   

 ๔.๒๙ ดานเหนือ   จดถนนสันทราย  –  ทุงงาม  ฟากใต  เสนตั้งฉากกับทางหลวง

แผนดินหมายเลข  ๑๐๐๖  ฟากใต  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทานบรรจบกับ 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๖  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๖   

เปนระยะ  ๖๐๐  เมตร  และถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทาน  ฟากใต 

   ดานตะวันออก   จดถนนบานปาเปา  –  ทุงงาม  ฟากตะวันตก  วัดปาเปา   

และโรงเรียนวัดปาเปา 

   ดานใต   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๔๗  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก   จดถนนบานหัวฝาย  ฟากตะวันออก  

 ๔.๓๐ ดานเหนือ   จดถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทาน  ฟากใต 

   ดานตะวันออก   จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงหวยลึก  ฝงตะวันตก 

   ดานใต   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๔๗  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก   จดถนนบานปาเปา  –  ทุงงาม  ฟากตะวันออก 

 ๔.๓๑ ดานเหนือ   จดถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทาน  ฟากใต 



 

๑๘ 

   ดานตะวันออก   จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

   ดานใต   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๑๗  ฟากเหนือ  และ   

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๔๗  ฟากเหนือ   

   ดานตะวันตก   จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงหวยลึก  ฝงตะวันออก 

 ๔.๓๒ ดานเหนือ   จดถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทาน  ฟากใต 

   ดานตะวันออก   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๑๗  ฟากตะวันตก 

   ดานใต   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๑๗  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก   จดถนน  อบจ.  ชม.  ๒๐๓๓  ฟากตะวันออก   

 ๔.๓๓ ดานเหนือ   จดถนนสันทราย  –  ทุงงาม  ฟากใต 

   ดานตะวันออก   จดถนนบานหัวฝาย  ฟากตะวันตก 

   ดานใต   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๔๗  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก   จดถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทาน  ฟากตะวันออก  และ 

เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๖  ฟากใต  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากถนนสันทราย  –  ทุงงาม  

บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๖  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  

๑๐๐๖  เปนระยะ  ๓๕๐  เมตร 

   ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๖.๕  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน 

 ๔.๓๔ ดานเหนือ   จดถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทาน  ฟากใต 

   ดานตะวันออก   จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนน  อบจ.   

ชม.  ๓๐๓๙   

   ดานใต   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๑๗  ฟากเหนือ  

   ดานตะวันตก   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๑๗  ฟากตะวันออก 

 ๔.๓๕ ดานเหนือ   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๔๗  ฟากใต 

   ดานตะวันออก   จดถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทาน  ฟากตะวันตก   

   ดานใต   จดถนนดอนปน  –  ดงขี้เหล็ก  ฟากเหนือ   

   ดานตะวันตก   จดถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทาน  ฟากตะวันออก 

   ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๕๐  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 

 ๔.๓๖ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๑๗  ฟากใต 

   ดานตะวันออก จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

   ดานใต   จดฌาปนสถานบานดอยยาง  เจดียพระธาตุดอยยาง  และทางหลวง

แผนดินหมายเลข  ๑๑๔๗  ฟากเหนือ   

 ๔.๓๗ ดานเหนือ   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๔๗  ฟากใต 



 

๑๙ 

   ดานใต   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๑๗  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๑๗  ฟากเหนือ  

ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนบานหวยไซ  –  บานดอนปน  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๑๗   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๑๗  เปนระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร   

   ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๖.๘  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน 

 ๔.๓๘ ดานเหนือ   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๑๗  ฟากใต 

   ดานตะวันออก จดถนน  อบจ.  ชม.  ๒๐๓๓  ฟากตะวันตก  และเสนขนาน

ระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนน  อบจ.  ชม.  ๔๐๙๐   

   ดานใต   จดถนน  อบจ.  ชม.  ๔๐๙๐  ฟากเหนือ   

   ดานตะวันตก   จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝ ง ลําน้ํ าแมกวง   

ฝงตะวันออก  และเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงลําน้ําแมโฮม  ฝงตะวันออก   

   ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๙.๑๗  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๔.๓๙ ดานเหนือ   จดถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทาน  ฟากตะวันตกและฟากใต  

และถนนดอนปน  –  ดงขี้เหล็ก  ฟากใต 

   ดานตะวันออก   จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๑๗  ฟากเหนือ  

ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนบานหวยไซ  –  บานดอนปน  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๑๗   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๑๗  เปนระยะ  ๖๐๐  เมตร 

   ดานใต   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๑๗  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก   จดถนนบานดอนปน  –  อําเภอสันกําแพง  ฟากตะวันออก  

ฌาปนสถานบานดอนปน  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนน  อบจ.  ชม.  ๓๐๓๙   

 ๔.๔๐ ดานเหนือ   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๑๗  ฟากใต 

   ดานใต   จดถนน  อบจ.  ชม.  ๔๐๙๐  ฟากเหนือ  ฌาปนสถานบานปาตาล  

โรงเรียนวัดปาตาล  และวัดปาตาล 

   ดานตะวันตก   จดเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนน  อบจ.   

ชม.  ๒๐๓๓  และถนน  อบจ.  ชม.  ๒๐๓๓  ฟากตะวันออก  

 ๔.๔๑ ดานเหนือ   จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนน  อบจ.   

ชม.  ๓๐๓๙   

   ดานตะวันออก   จดถนนบานดอนปน  –  อําเภอสันกําแพง  ฟากตะวันตก 

   ดานใต   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๑๗  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก   จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนน  อบจ.   

ชม.  ๓๐๓๙ 



 

๒๐ 

   ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๗.๒๒  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  บริเวณ 

หมายเลข  ๘.๕๘  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน  และบริเวณหมายเลข  ๙.๒๐  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๔.๔๒ ดานเหนือ   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๑๗  ฟากใต  ทางหลวง

แผนดินหมายเลข  ๑๑๔๗  ฟากใต  วัดกฤษณา  ดอยยาว  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานดอยยาว  

ตําบลแชชาง  และโรงเรียนวัดดอยยาว 

   ดานตะวันออก   จดถนนดอยยาว  ซอย  ๔  ฟากตะวันตก  และทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๑๔๗  ฟากตะวันตก 

   ดานใต   จดเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดเชียงใหมกับจังหวัดลําพูน 

   ดานตะวันตก   จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงหวยลึก  ฝงตะวันออก  

และเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๑๗  ฟากใต  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนบานหวยไซ  –  

บานดอนปน  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๑๗  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนว 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๑๗  เปนระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร 

 ๔.๔๓   ดานเหนือ   จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๓๑๗   

   ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงหวยลึก  ฝงตะวันตก 

   ดานใต   จดถนนบานหวยไซ  –  บานดอนปน  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก   จดถนนบานหวยไซ  –  บานดอนปน  ฟากตะวันออก   

 ๔.๔๔ ดานเหนือ   จดถนน  อบจ.  ชม.  ๔๐๙๐  ฟากใต  และวัดยาพาย 

   ดานตะวันออก   จดลําเหมืองทราย  ฝงตะวันตก   

   ดานใต   จดลําเหมืองทราย  ฝงเหนือ   

   ดานตะวันตก   จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝ ง ลําน้ํ าแมกวง   

ฝงตะวันออก   

 ๔.๔๕ ดานเหนือ   จดถนน  อบจ.  ชม.  ๔๐๙๐  ฟากใต 

   ดานตะวันออก   จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนบานรอยพรอม  –  

บานโปง  และฌาปนสถานบานรอยพรอม 

   ดานใต   จดคลองสงน้ําชลประทาน  ฝงเหนือ 

   ดานตะวันตก   จดลําเหมืองทราย  ฝงตะวันออก 

 ๔.๔๖ ดานเหนือ   จดถนน  อบจ.  ชม.  ๔๐๙๐  ฟากใต  และถนนปาตาล  ซอย  ๑  

ฟากตะวันตก  ฟากใต  และฟากตะวันออก 

   ดานตะวันออก   จดถนน  อบจ.  ชม.  ๓๐๓๙  ฟากตะวันตก 



 

๒๑ 

   ดานใต   จดถนนกอสะเลียม  –  โปงหนองหอย  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก   จดถนนบานรอยพรอม  –  บานโปง  ฟากตะวันออก  และเสนขนาน

ระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนน  อบจ.  ชม.  ๔๐๙๐   

   ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๙.๑๙  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๔.๔๗ ดานเหนือ   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๑๗  ฟากใต 

   ดานตะวันออก   จดทางหลวงชนบท  ลพ.  ๔๐๑๕  ฟากตะวันตก 

   ดานใต   จดคลองสงน้ําชลประทาน  ฝงเหนือ 

   ดานตะวันตก   จดถนน  อบจ.  ชม.  ๓๐๓๙  ฟากตะวันออก 

 ๔.๔๘ ดานเหนือ   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๑๗  ฟากใต  เสนตั้งฉากกับ

ทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๑๓๑๗  ฟากใต  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนบานหวยไซ  –  บานดอนปน  บรรจบ

กับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๑๗  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  

๑๓๑๗  เปนระยะ  ๖๐๐  เมตร  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๓๑๗ 

   ดานตะวันออก   จดถนนบานหวยไซ  –  บานดอนปน  ฟากตะวันตก 

   ดานใต   จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงหวยลึก  ฝงเหนือ   

   ดานตะวันตก   จดคลองสงน้ําชลประทาน  ฝงตะวันออก 

 ๔.๔๙ ดานเหนือ   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๑๗  ฟากใต   

   ดานตะวันออก   จดถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทาน  ฟากตะวันตก 

   ดานใต   จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงหวยลึก  ฝงเหนือ   

   ดานตะวันตก   จดทางหลวงชนบท  ลพ.  ๔๐๑๕  ฟากตะวันออก 

 ๔.๕๐ ดานเหนือ   จดลําเหมืองทราย  ฝงใต  และถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทาน  

ฟากใต 

   ดานตะวันออก   จดถนนบานรอยพรอม  –  บานโปง  ฟากตะวันตก 

   ดานใต   จดถนนบานรอยพรอม  –  บานโปง  ฟากเหนือ  และวัดบานโปง 

   ดานตะวันตก   จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงลําน้ําแมกวง  ฝงตะวันออก   

 ๔.๕๑ ดานเหนือ   จดถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทาน  ฟากใต   

   ดานตะวันออก   จดทางหลวงชนบท  ลพ.  ๔๐๑๕  ฟากตะวันตก  และเสนขนาน

ระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงหวยลึก  ฝงตะวันตก   

   ดานใต   จดถนนบานกอสะเลียม  –  บานสันตอ  ฟากเหนือ   

   ดานตะวันตก   จดเสนขนานระยะ  ๓๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนน  อบจ.   

ชม.  ๓๐๓๙  ถนน  อบจ.  ชม.  ๓๐๓๙  ฟากตะวันออก  และสํานักงานเทศบาลตําบลบวกคาง 



 

๒๒ 

   ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๖๒  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน   

 ๔.๕๒ ดานเหนือ   จดถนนกอสะเลียม  –  โปงหนองหอย  ฟากใต  และฌาปนสถาน

บานแมแต 

   ดานตะวันออก   จดถนน  อบจ.  ชม.  ๓๐๓๙  ฟากตะวันตก  เสนขนานระยะ  

๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนกอสะเลียม  ซอย  ๒  เสนขนานระยะ  ๔๕๐  เมตร  กับศูนยกลาง 

ถนน  อบจ.  ชม.  ๓๐๓๙  และเสนขนานระยะ  ๖๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนกอสะเลียม  ซอย  ๒   

   ดานใต   จดโรงเรียนบานรองกองขาว  และถนนบานโปง  –  บานรองกอง

ขาว  ฟากเหนือ   

   ดานตะวันตก   จดคลองสงน้ําชลประทาน  ฝงตะวันออก 

 ๔.๕๓ ดานเหนือ   จดถนนกอสะเลียม  –  โปงหนองหอย  ฟากใต  และโรงเรียนวัดบานโปง 

   ดานตะวันออก   จดถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทาน  ฟากตะวันตก 

   ดานใต   จดถนนบานโปง  –  บานรองกองขาว  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก   จดถนนบานรอยพรอม  –  บานโปง  ฟากตะวันออก 

 ๔.๕๔ ดานเหนือ   จดเสนขนานระยะ  ๓๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนบานกอสะเลียม  –  

บานสันตอ  เสนขนานระยะ  ๓๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนน  อบจ.  ชม.  ๓๐๓๙  และถนนบานกอสะเลียม  –  

บานสันตอ  ฟากใต 

   ดานตะวันออก   จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝ ง ลําน้ํ าแมหาด   

ฝงตะวันตก   

   ดานใต   จดถนนบานสันพระเจาแดง  –  บานรองกองขาว  ฟากเหนือ  

และวัดรองกองขาว 

   ดานตะวันตก   จดถนน  อบจ.  ชม.  ๓๐๓๙  ฟากตะวันออก   

 ๔.๕๕ ดานเหนือ   จดถนนบานรอยพรอม  –  บานโปง  ฟากใต  และถนนบานโปง  –  

บานรองกองขาว  ฟากใต   

   ดานตะวันออก   จดถนน  อบจ.  ชม.  ๓๐๓๙  ฟากตะวันตก 

   ดานใต   จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงลําน้ําแมหาด  ฝงเหนือ  

โรงเรียนวัดชางเพ้ียน  และวัดชางเพ้ียน   

   ดานตะวันตก   จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝ ง ลําน้ํ าแมกวง   

ฝงตะวันออก   

   ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๖๕  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน   

 ๔.๕๖ ดานเหนือ   จดถนนบานสันพระเจาแดง  –  บานรองกองขาว  ฟากใต 

   ดานใต   จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงลําน้ําแมหาด  ฝงเหนือ   



 

๒๓ 

   ดานตะวันตก   จดถนน  อบจ.  ชม.  ๓๐๓๙  ฟากตะวันออก  ฌาปนสถาน 

บานรองกองขาวใต  และวัดรองกองขาวใต 

๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๔  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมีกรอบและเสนทแยงขาว  

ใหเปนท่ีดินประเภทอนุรักษสภาพแวดลอมเพ่ือการทองเท่ียว  มีรายการดังตอไปนี้ 

  ๕.๑ ดานเหนือ   จดเสนตรงที่ตอเปนแนวเสนตรงเดียวกันกับเสนขนานระยะ  

๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  จ 

   ดานตะวันออก   จดทางหลวงชนบท  ชม.  ๔๐๒๑  ฟากตะวันตก  ถนนสาย  ง  ๑  

ฟากตะวันตก  และวัดทุงตอม  (บานหมอ) 

   ดานใต   จดเสนขนานระยะ  ๖๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  จ  

และเสนตรงที่ตอเปนเสนตรงเดียวกันกับเสนขนานระยะ  ๖๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  จ 

   ดานตะวันตก   จดเสนขนานระยะ  ๓๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ง  ๑  

และเสนขนานระยะ  ๓๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  ชม.  ๔๐๒๑ 

  ๕.๒ ดานเหนือ   จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนบานหมอ  –  

บานดอยซิว   

   ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๓๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  

ชม.  ๔๐๒๑  และเสนขนานระยะ  ๓๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ง  ๑ 

   ดานใต   จดเสนขนานระยะ  ๖๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนบานหมอ  –  

บานดอยซิว   

   ดานตะวันตก   จดถนนสาย  ง  ๑  ฟากตะวันออก  และทางหลวงชนบท   

ชม.  ๔๐๒๑  ฟากตะวันออก 

   ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๗.๔  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก 

  ๕.๓   ดานเหนือ   จดเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนน  อบจ.   

ชม.  ๔๐๙๐   

   ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนน  อบจ.   

ชม.  ๒๐๓๓  และเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนบานรอยพรอม  –  บานโปง   

   ดานใต   จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนน  อบจ.   

ชม.  ๔๐๙๐   

   ดานตะวันตก   จดถนนบานรอยพรอม  –  บานโปง  ฟากตะวันออก  และถนน  

อบจ.  ชม.  ๒๐๓๓  ฟากตะวันออก   

   ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๕๗  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 



 

๒๔ 

  ๕.๔   ดานเหนือ   จดเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนน  อบจ.   

ชม.  ๔๐๙๐   

   ดานตะวันออก   จดถนน  อบจ.  ชม.  ๒๐๓๓  ฟากตะวันตก  และถนนบานรอยพรอม  –  

บานโปง  ฟากตะวันตก 

   ดานใต   จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนน  อบจ.   

ชม.  ๔๐๙๐   

   ดานตะวันตก   จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนบานรอยพรอม  –  

บานโปง  เสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนบานรอยพรอม  –  บานโปง  และเสนขนาน

ระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนน  อบจ.  ชม.  ๒๐๓๓   

๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๑๐  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน  ใหเปน

ที่ดินประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  มีรายการดังตอไปนี้ 

  ๖.๑ ที่ดินริมฝงลําน้ําแมทองปอง  ตามแนวเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงลําน้ํา   

แมทองปอง  ฝงตะวันออกและฝงตะวันตก 

  ๖.๒  ที่ดินริมฝงหวยน้ํางาม  ตามแนวเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงหวยน้ํางาม   

ฝงเหนือและฝงใต   

  ๖.๓ ที่ดินริมฝงลําน้ําแมปูคา  ตามแนวเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงลําน้ําแมปูคา  

ฝงเหนือและฝงใต  และริมฝงลําน้ําแมโฮม  ตามแนวเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงลําน้ําแมโฮม   

ฝงใต 

  ๖.๔ ขวงสันกําแพง 

  ๖.๕ ที่ดินริมฝงลําน้ําแมออน  ตามแนวเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงลําน้ําแมออน  

ฝงเหนือและฝงใต 

  ๖.๖ อางเก็บน้ําชลประทาน  บริเวณบานดอนปน 

  ๖.๗ อางเก็บน้ําชลประทาน  บริเวณบานดงขี้เหล็ก 

  ๖.๘ ที่ดินริมฝ งหวยลึก  ตามแนวเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝ งหวยลึก   

ฝงตะวันออกและฝงตะวันตก 

  ๖.๙ ที่ดินริมฝงลําน้ําแมกวง  ตามแนวเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงลําน้ําแมกวง  

ฝงตะวันออก 

  ๖.๑๐ ที่ดินริมฝงลําน้ําแมหาด  ตามแนวเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงลําน้ําแมหาด  

ฝงเหนือ 

๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๒๖  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก   

ใหเปนท่ีดินประเภทสถาบันการศึกษา  มีรายการดังตอไปนี้ 



 

๒๕ 

  ๗.๑ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กแมปูคา 

  ๗.๒ โรงเรียนวัดลานตอง 

  ๗.๓ โรงเรียนบานปงปาเอื้อง 

  ๗.๔ โรงเรียนบานหมอ 

  ๗.๕ โรงเรียนบานแมปูคา 

  ๗.๖ โรงเรียนบานปาตึงดอยซิว 

  ๗.๗ โรงเรียนวัดน้ําจํา  และศูนยอบรมเด็กเล็กกอนเกณฑวัดน้ําจํา 

  ๗.๘ โรงเรียนสันกําแพงคันธาอนุสรณ 

  ๗.๙ โรงเรียนวัดมวงมา  (ราง) 

  ๗.๑๐ โรงเรียนบานสันกําแพง 

  ๗.๑๑ โรงเรียนวัดรองวัวแดง 

  ๗.๑๒ โรงเรียนวัดทรายมูล 

  ๗.๑๓ โรงเรียนสันกําแพง 

  ๗.๑๔ โรงเรียนวัดบานนอย 

  ๗.๑๕ โรงเรียนวัดสันโคง 

  ๗.๑๖ โรงเรียนวัดแชชาง 

  ๗.๑๗ โรงเรียนวัดปาเปา 

  ๗.๑๘ โรงเรียนวัดดอนปน 

  ๗.๑๙ โรงเรียนวัดดอยยาว 

  ๗.๒๐ โรงเรียนวัดปาตาล 

  ๗.๒๑ โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก 

  ๗.๒๒ โรงเรียนบานบวกคาง 

  ๗.๒๓ โรงเรียนบานกอสะเลียม 

  ๗.๒๔ โรงเรียนวัดบานโปง 

  ๗.๒๕ โรงเรียนบานรองกองขาว 

  ๗.๒๖ โรงเรียนวัดชางเพ้ียน 

๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๖๙  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน  ใหเปนท่ีดิน

ประเภทสถาบันศาสนา  มีรายการดังตอไปนี้ 

  ๘.๑ วัดหนองแสะ 

  ๘.๒ วัดใหมศิริมงคล 

  ๘.๓ วัดสันมะแปบ 



 

๒๖ 

  ๘.๔ ฌาปนสถานบานแมปูคา 

  ๘.๕ วัดแมตาด 

  ๘.๖ วัดลานทอง  (ตอง) 

  ๘.๗ วัดสันขาวแคบกลาง 

  ๘.๘ ฌาปนสถานบานลานตอง  

  ๘.๙ วัดทุงตอม  (บานหมอ) 

  ๘.๑๐ วัดปาสักนอย 

  ๘.๑๑ วัดปงปาเอื้อง 

  ๘.๑๒ ฌาปนสถานบานสันกําแพง  

  ๘.๑๓ ฌาปนสถานปาสักนอยและปงปาเอื้อง 

  ๘.๑๔ วัดปูคาเหนือ 

  ๘.๑๕ ฌาปนสถานบานปูคาเหนือ 

  ๘.๑๖ วัดปูคาใต 

  ๘.๑๗ ฌาปนสถานบานปูคาใต 

  ๘.๑๘ วัดศรีบุญเรือง 

  ๘.๑๙ วัดจันทรวิโรจน 

  ๘.๒๐ ฌาปนสถานบานปาแดง 

  ๘.๒๑ วัดปาตึง 

  ๘.๒๒ วัดน้ําจํา 

  ๘.๒๓ วัดปาแดง  

  ๘.๒๔ วัดปาเห็ว  (สันปูเลย) 

  ๘.๒๕ วัดสันติวนาราม 

  ๘.๒๖ ฌาปนสถานบานคําซาว 

  ๘.๒๗ วัดมวงมาใต 

  ๘.๒๘ วัดคําซาว 

  ๘.๒๙ ฌาปนสถานสันติวรรณ 

  ๘.๓๐ วัดมวงเขียว 

  ๘.๓๑ วัดสันกําแพงหลวง 

  ๘.๓๒ วัดมวงมาเหนือ 

  ๘.๓๓ วัดสันกางปลา 

  ๘.๓๔ วัดสันใต 



 

๒๗ 

  ๘.๓๕ วัดรองวัวแดง 

  ๘.๓๖ ฌาปนสถานบานหนอยสันตนธง 

  ๘.๓๗ วัดโรงธรรมสามัคคี 

  ๘.๓๘ วัดทรายมูล 

  ๘.๓๙ วัดบานนอย 

  ๘.๔๐ ฌาปนสถานบานทรายมูล 

  ๘.๔๑ วัดสันโคง  (เกา) 

  ๘.๔๒ วัดปาเปา 

  ๘.๔๓ วัดปาเปา 

  ๘.๔๔ วัดแชชาง  (ปาไผ) 

  ๘.๔๕ วัดดอนปน 

  ๘.๔๖ ฌาปนสถานบานแชชาง 

  ๘.๔๗ ฌาปนสถานบานดอนปน 

  ๘.๔๘ เจดียพระธาตุดอยยาง 

  ๘.๔๙ วัดกฤษณา  (ดอยยาว) 

  ๘.๕๐ ฌาปนสถานบานดงขี้เหล็ก    

  ๘.๕๑ ฌาปนสถานบานดอยยาง 

  ๘.๕๒ วัดบวกคาง 

  ๘.๕๓ วัดปาตาล 

  ๘.๕๔ วัดยาพาย 

  ๘.๕๕ ฌาปนสถานบานปาตาล 

  ๘.๕๖ วัดดงขี้เหล็ก 

  ๘.๕๗ วัดรอยพรอม 

  ๘.๕๘ ฌาปนสถานบานบวกคาง 

  ๘.๕๙ ฌาปนสถานบานรอยพรอม 

  ๘.๖๐ ฌาปนสถานบานแมแต 

  ๘.๖๑ วัดกอสะเลียม 

  ๘.๖๒ วัดบอหิน 

  ๘.๖๓ วัดบานโปง 

  ๘.๖๔ ฌาปนสถานบานกอสะเลียม 

  ๘.๖๕ ฌาปนสถานบานโปง 



 

๒๘ 

  ๘.๖๖ วัดรองกองขาว 

  ๘.๖๗ วัดรองกองขาวใต 

  ๘.๖๘ ฌาปนสถานบานรองกองขาวใต 

  ๘.๖๙ วัดชางเพ้ียน 

๙. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๒๒  ท่ีกําหนดไวเปนสีน้ําเงิน  ใหเปนที่ดิน

ประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  มีรายการดังตอไปนี้ 

  ๙.๑ สํานักงานเทศบาลตําบลหวยทราย 

  ๙.๒ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานลานตอง 

  ๙.๓ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานสันปาสักนอย 

  ๙.๔ สํานักงานเทศบาลตําบลแมปูคา 

  ๙.๕ สํานักงานกลุมประมงน้ําจืด 

  ๙.๖ องคการบริหารสวนตําบลสันกําแพง 

  ๙.๗ การประปาสวนภูมิภาค  สํานักงานประปาสันกําแพง 

  ๙.๘ การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอสันกําแพง 

  ๙.๙ โรงฆาสุกรเทศบาลตําบลสันกําแพง 

  ๙.๑๐ ที่ทําการไปรษณียอําเภอสันกําแพง 

  ๙.๑๑ องคการบริหารสวนตําบลรองวัวแดง 

  ๙.๑๒ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานรองวัวแดง 

  ๙.๑๓ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสันกําแพง 

  ๙.๑๔ ศูนยราชการอําเภอสันกําแพง 

  ๙.๑๕ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานสันโคงใหม  ตําบลบานทรายมูล 

  ๙.๑๖ องคการบริหารสวนตําบลแชชาง 

  ๙.๑๗ การไฟฟาอําเภอสันกําแพง 

  ๙.๑๘ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานดอยยาว   

  ๙.๑๙ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานปาตาล   

  ๙.๒๐ โรงพยาบาลสันกําแพง 

  ๙.๒๑ สํานักงานเทศบาลตําบลบวกคาง 

  ๙.๒๒ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานกอสะเลียม   





รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมชมุชนสันกาํแพง  จังหวดัเชียงใหม 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 

ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง  แบงเปน  ๕  ขนาด  คือ 

๑. ถนนแบบ  ก  ขนาดเขตทาง  ๑๒.๐๐  เมตร  จํานวน  ๑  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ก  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนกระสุม  –  สันไร   

ที่บริ เวณถนนกระสุม  -  สันไร   บรรจบกับถนนสันไร   ซอย  ๕  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต   

ระยะประมาณ  ๓๑๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาย  ง  ๒  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ง  ๒  บรรจบกับ 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๖  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาย  ง  ๒  ระยะประมาณ  

๕๓๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๕๘๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนบานออน  -  

บานสันใต  ท่ีบริเวณหางจากถนนบานออน  –  บานสันใต  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๖  

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนบานออน  -  บานสันใต  ระยะประมาณ  ๘๒๐  เมตร 

๒. ถนนแบบ  ข  ขนาดเขตทาง  ๑๔.๐๐  เมตร  จํานวน  ๒  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ข  ๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนปาเหว  ซอย  ๒  และถนน

ไมปรากฏชื่อ  และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนศรีสันกําแพง  ท่ีบริเวณถนน 

ศรีบุญเรือง  บรรจบกับถนนศรีสันกําแพง  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนปาเหว  ซอย  ๒  

ระยะประมาณ  ๘๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๗๐  เมตร  บรรจบกับถนน 

ไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๑๐๐  เมตร  ไปทาง

ทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๒๙๐  เมตร  บรรจบกับถนนบานบวกชางนั่ง  ท่ีบริเวณหางจากถนน  

อบจ.ชม.  ๒๐๒๑  (ถนนสาย  ค  ๑)  บรรจบกับถนนบานบวกชางนั่ง  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 

ตามแนวถนนบานบวกชางนั่ง  ระยะประมาณ  ๗๑๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  

๖๖๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ข  ๒  ที่บริเวณหางจากถนนสันเหนือ  ซอย  ๕  (ถนนสาย  ข  ๒)  

บรรจบกับถนนศรีสันกําแพง  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสาย  ข  ๒  ระยะประมาณ   

๗๖๐  เมตร   

ถนนสาย  ข  ๒  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนสันเหนือ  ซอย  ๕  และถนน

โครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนสันติวรรณ  (ถนนสาย  ค  ๑)  ที่บริเวณหางจากถนน 

ศรีบุญเรือง  บรรจบกับถนนสันติวรรณ  (ถนนสาย  ค  ๑)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนน 

สันติวรรณ  (ถนนสาย  ค  ๑)  ระยะประมาณ  ๙๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  

๘๑๐  เมตร  บรรจบกับถนนศรีสันกําแพง  ท่ีบริเวณถนนสันเหนือ  ซอย  ๕  บรรจบกับถนนศรีสันกําแพง  

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสันเหนือ  ซอย  ๕  ระยะประมาณ  ๒๕๐  เมตร  จนสุดถนน   



 

๒ 

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๕๑๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาย  ข  ๑  ท่ีบริเวณหางจาก

ถนนสาย  ข  ๑  บรรจบกับถนนบานบวกชางนั่ง  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาย  ข  ๑  

ระยะประมาณ  ๖๖๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๒๑๐  เมตร  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๒๘๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ   

๑๗๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ค  ๑  ที่บริเวณหางจากถนนหัวทุง  ซอย  ๓  (ถนนสาย  ค  ๑)  

บรรจบกับถนนศรีทรายมูล  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนสาย  ค  ๑  ระยะประมาณ  ๒๓๐  เมตร   

๓. ถนนแบบ  ค  ขนาดเขตทาง  ๑๖.๐๐  เมตร  จํานวน  ๒  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ค  ๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนสันติวรรณ  ถนนบานปาสักขวาง  

ถนน  อบจ.  ชม.  ๒๐๒๑  และถนนหัวทุง  ซอย  ๓  และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจาก

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๖  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสันติวรรณ  บรรจบกับ  

ถนนศรีบุญเรือง  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๑,๒๓๐  เมตร  บรรจบกับถนนบาน 

ปาสักขวาง  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนบานปาสักขวาง  ระยะประมาณ  ๘๙๐  เมตร  

บรรจบกับทางหลวงชนบท  ชม.  ๔๐๒๑  (ถนนสาย  ง  ๑)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตและทิศตะวันตก

เฉียงใตตามแนวถนน  อบจ.  ชม.  ๒๐๒๑  บรรจบกับถนนบานบวกชางนั่ง  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  

ระยะประมาณ  ๖๐๐  เมตร  บรรจบถนนสาย  ข  ๒  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ข  ๑  บรรจบกับ 

ถนนสาย  ข  ๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  และทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนว

ถนนสาย  ข  ๒  ระยะประมาณ  ๖๖๐  เมตร  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๒๓๐  เมตร  บรรจบกับ 

ถนนศรีทรายมูล  ที่บริเวณถนนหัวทุง  ซอย  ๓  บรรจบกับถนนศรีทรายมูล  ไปทางทิศใตและทิศตะวันตก

เฉียงใตตามแนวถนนหัวทุง  ซอย  ๓  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๖ 

 ถนนสาย  ค  ๒  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ทางหลวงชนบท  ชม.  ๔๐๒๑  

เริ่มตนจากถนนบานปาสักขวาง  (ถนนสาย  ค  ๑)  ไปทางทิศตะวนัตกเฉียงใตตามแนวถนนเดมิ  จนบรรจบ

กับถนนศรีบุญเรือง 

๔. ถนนแบบ  ง  ขนาดเขตทาง  ๒๐.๐๐  เมตร  จํานวน  ๒  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ง  ๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ทางหลวงชนบท  ชม.  ๔๐๒๑  

เริ่มตนจากถนนบานหมอ  -  บานดอยซิว  (ถนนสาย  จ)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม   

จนบรรจบกับถนนบานปาสักขวาง  (ถนนสาย  ค  ๑) 

 ถนนสาย  ง  ๒  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนเขาวัดนอย  และถนน

โครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๑๗  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตามแนวถนนเขาวัดนอย  บรรจบกับถนนอบจ.  ชม.  ๒๐๕๙  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ   

ระยะประมาณ  ๖๕๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาย  ก  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ก  บรรจบกับถนน 

บานออน  –  บานสันใต  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย  ก  ระยะประมาณ  ๕๘๐  เมตร  



 

๓ 

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๕๓๐  เมตร  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๐๖  ท่ีบริเวณถนนสันติวรรณ  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๖ 

๕. ถนนโครงการเสนอแนะ  ขนาดเขตทาง  ๓๐.๐๐  เมตร  จํานวน  ๑  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  จ  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนบานไรพัฒนา  ซอย  ๑   

ถนนบานหมอ  –  บานดอยซิว  ถนนบานปาตึง  ถนนรองวัวแดง  ซอย  ๕  และถนนไมปรากฏชื่อ   

และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนแมจองใต  –  สันมะแปบ  ที่บริเวณถนน 

ไมปรากฏชื่อบรรจบกับถนนแมจองใต  –  สันมะแปบ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  

๑,๑๑๐  เมตร  บรรจบกับถนนบานแมปูคาเหนือ  –  บานไรพัฒนา  ที่บริเวณหางจากถนนบานแมปูคาเหนือ  –  

บานไรพัฒนา  บรรจบกับถนน  อบจ.  ชม.  ๒๐๑๒  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนบานแมปูคาเหนือ  –  

บานไรพัฒนา  ระยะประมาณ  ๔๔๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๖๔๐  เมตร  

บรรจบกับถนนบานปาสักนอย  –  บานไรพัฒนา  ท่ีบริเวณถนนบานไรพัฒนา  ซอย  ๑  บรรจบกับถนน

บานปาสักนอย  –  บานไรพัฒนา  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนบานไรพัฒนา  ซอย  ๑   

ระยะประมาณ  ๑,๒๕๐  เมตร  จนสุดถนนไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๑,๓๑๐  เมตร  

บรรจบกับทางหลวงชนบท  ชม.  ๔๐๒๑  ที่บริเวณถนนบานหมอ  –  บานดอยซิว  บรรจบกับทางหลวง

ชนบท  ชม.  ๔๐๒๑  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนบานหมอ  –  บานดอยซิว  และถนน 

บานปาตึง  บรรจบกับถนนรองวัวแดง  –  มวงเขียว  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๒๖๐  เมตร  บรรจบ

กับถนนรองวัวแดง  ซอย  ๕  ไปทางทิศใตตามแนวถนนรองวัวแดง  ซอย  ๕  ระยะประมาณ  ๘๕๐  เมตร  

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๑๒๐  เมตร  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๖  

ที่บริเวณถนนไมปรากฏช่ือ  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๖  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต

ตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๑๘๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตและทิศใต   

ระยะประมาณ  ๑,๓๗๐  เมตร  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๑๗  ที่บริเวณหางจาก 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๑๗  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๔๗  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๑๗  ระยะประมาณ  ๑,๐๗๐  เมตร 



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่สมควรก าหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  
ในท้องที่ต าบลห้วยทราย  ต าบลแม่ปูคา  ต าบลสันก าแพง  ต าบลร้องวัวแดง  ต าบลทรายมูล  ต าบลแช่ช้าง  
และต าบลบวกค้าง  อ าเภอสันก าแพง  จังหวัดเชียงใหม่  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา  และการด ารงรักษาเมือง
และบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง   
การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อม  ทั้งนี้  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง  
และโดยที่มาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  บัญญัติว่า  การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระท า 
โดยกฎกระทรวง  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๖๒
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