
 
กฎกระทรวง 

ให้ใช้บังคับผังเมอืงรวมชมุชนแม่ลาน้อย  จังหวดัแม่ฮ่องสอน 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบญัญตัิการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  
และมาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  ในท้องที่ต าบลแม่ลาน้อย  อ าเภอแม่ลาน้อย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ 
“พ้ืนที่ประกอบการ”  หมายความว่า  พ้ืนที่ที่ใช้ประกอบกิจการบนพ้ืนดิน  เหนือพ้ืนดิน   

หรือใต้พ้ืนดิน  และให้หมายความรวมถึงพ้ืนที่ที่มีการใช้ประโยชน์ต่อเนื่องของกิจการไม่ว่าจะอยู่ภายในอาคาร
หรือนอกอาคาร 

“อัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดิน”  หมายความว่า  อัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมทุกชั้น 
ของอาคารทุกหลังต่อพ้ืนที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร 

“พ้ืนที่อาคารปกคลุมดิน”  หมายความว่า  พ้ืนที่ดินที่มีอาคารปกคลุม  แต่ไม่รวมถึงชายคา  
นอกชาน  หรือระเบียง 

“ป้าย”  หมายความว่า  ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นส าหรับติดหรือตั้งป้าย 
ข้อ ๓ การวางและจัดท าผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นแนวทาง

ในการพัฒนา  และการด ารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ 
ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะและสภาพแวดล้อม 
ในบริเวณแนวเขตตามข้อ  ๑  ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



ข้อ ๔ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีนโยบายและมาตรการเพ่ือจัดระบบการใช้ประโยชน์
ที่ดิน  โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับและสอดคล้องกับ
การขยายตัวของชุมชนในอนาคต  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยมีสาระส าคัญ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   พ้ืนที่ป่าต้นน้ า   และแหล่งน้ าผิวดินอย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน  เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ธรรมชาติ 

(๒) ส่งเสริมการเกษตรแบบยั่งยืนและการรักษาพ้ืนที่การเกษตรชั้นดี   เพ่ือเป็นแหล่งผลิต
อาหารที่มีคุณภาพและเพียงพอแก่การบริโภคภายในชุมชน 

(๓) ด ารงรักษาพ้ืนที่ เมืองเก่าและย่านที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์   และส่ง เสริม
ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตท้องถิ่น 

(๔) บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ  เหมาะสมกับศักยภาพ 
และเงื่อนไขของพื้นที่  และมีระบบโครงข่ายคมนาคมและขนสง่ที่เอ้ือต่อการประหยัดพลงังาน 

(๕) มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สมบูรณ์และเอื้อต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม 
(๖) ส่งเสริมเศรษฐกิจภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมต่อเนื่องและภาคการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  

โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและการจัดการที่เป็นไปโดยสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม 
ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม   ให้ เป็นไปตามแผนผังก าหนด   

การใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ าแนกประเภท  แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง  และรายการ
ประกอบแผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๖ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ าแนกประเภท
ท้ายกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๖  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเหลืองมีเส้นทแยง 
สีขาว  ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์เพ่ือการอยู่อาศัย  มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมสภาพแวดล้อมของ 
การอยู่อาศัย  ที่ยังคงเอกลักษณ์การตั้งถิ่นฐานแบบพ้ืนถิ่น   ซึ่งแวดล้อมด้วยพ้ืนที่ทางธรรมชาติ 
และโบราณสถานที่ส าคัญ  และส่งเสริมกิจกรรมด้านการบริการและการท่องเที่ยวในเขตอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 

(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๔  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเหลือง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  มีวัตถุประสงค์เพ่ือรองรับการขยายตัวของที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่ต่อเนื่อง
กับย่านพาณิชยกรรมศูนย์กลางใหม่ของเมือง  และส่งเสริมการเป็นพ้ืนที่อยู่อาศัยระดับศูนย์กลางรอง 
ของชุมชน  ซึ่งแวดล้อมด้วยพ้ืนที่ทางธรรมชาติและพื้นที่เกษตรกรรม 

(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  และหมายเลข  ๓.๒  ที่ก าหนดไว้เป็นสีส้ม  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง  มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการเป็นพ้ืนที่อยู่อาศัยซึ่งมี 
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ความหนาแน่นปานกลางเขตศูนย์กลางเมือง  และรองรับการขยายตัวของที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่ต่อเนื่องกับ 
ศูนย์พาณิชยกรรมและการบริการหลักของชุมชน 

(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔  ที่ก าหนดไว้เป็นสีแดง  ให้เป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรม
และที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก  มีวัตถุประสงคเ์พื่อส่งเสรมิให้เป็นศนูย์กลางพาณิชยกรรม  การบริการระดบั
อ าเภอ  และเป็นพื้นที่อยู่อาศัยซึ่งมีความหนาแน่นมาก 

(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  และหมายเลข  ๕.๒  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม  มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม  และการส่งเสริม
เศรษฐกิจการเกษตร 

(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๔  ที่ก าหนดไว้เป็นสีขาวมีกรอบและ 
เส้นทแยงสีเขียว  ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม  มีวัตถุประสงค์เพ่ือสงวน 
รักษาสภาพทางธรรมชาติของพ้ืนที่เกษตรกรรมชั้นดี  และการสงวนรักษาสภาพทางธรรมชาติในบริเวณ 
ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย 

(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๓  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  ให้เป็น
ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  มีวัตถุประสงค์เพ่ือสงวนรักษา 
ให้เป็นพ้ืนที่เปิดโล่งส าหรับการนันทนาการ  สาธารณประโยชน์  และส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม   
และสงวนให้เป็นพ้ืนที่รับน้ าในบริเวณที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย 

(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์ป่าไม้   มีวัตถุประสงค์เ พ่ือสงวนรักษาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
ให้คงความสมบูรณ์ตามสภาพทางธรรมชาติ 

(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๓  ที่ก าหนดไวเ้ป็นสีเขยีวมะกอก  ให้เปน็
ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  มีวัตถุประสงค์เพ่ือสงวนรักษาพื้นที่ไว้ส าหรับการศึกษา 

(๑๐) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๐  ที่ก าหนดไว้เป็นสีน้ าตาลอ่อน  ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรกัษ์
เพ่ือส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  มีวัตถุประสงค์เพ่ือสงวนและคุ้มครองศาสนสถาน  
โบราณสถาน  และทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า  ตลอดจนสภาพแวดล้อมข้างเคียง 

(๑๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑๑.๘  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน  ให้เป็น
ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  มีวัตถุประสงค์เพ่ือสงวนรักษาพื้นที่ศาสนสถานของชุมชน 

(๑๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๒.๑  ถึงหมายเลข  ๑๒.๑๒  ที่ก าหนดไว้เป็นสีน้ าเงิน  ให้เป็น
ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  มีวัตถุประสงค์เพ่ือสงวนพ้ืนที่
ส าหรับการบริหารราชการ  การปกครอง  และสาธารณประโยชน์ 
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ข้อ ๗ ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพ่ือการอยู่อาศัย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย   
การท่องเที่ยว  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่   ส าหรับ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้   และมีพ้ืนที่ประกอบการในอาคาร 
หลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไม่เกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 

(๒) คลังน้ ามัน  สถานที่เก็บรักษาน้ ามัน  ลักษณะที่สาม  สถานีบริการน้ ามันประเภท  ก  
สถานีบริการน้ ามันประเภท  ข  สถานีบริการน้ ามันประเภท  ค  ลักษณะที่สอง  สถานีบริการน้ ามัน
ประเภท  จ  ลักษณะที่สอง  และสถานีบริการน้ ามันประเภท  ฉ  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามัน
เชื้อเพลิง  เพื่อการจ าหน่าย 

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมที่มีพ้ืนที่ประกอบการในอาคารหลังเดียวกันหรือ 

หลายหลังรวมกันเกิน  ๘๐๐  ตารางเมตร 
(๗) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
(๘) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 
(๙) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม 

(๑๐) จัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย 
(๑๑) จัดสรรที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
(๑๒) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว  ตึกแถว  บ้านแถว  หรือบ้านแฝด 
(๑๓) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
(๑๔) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถวหรือตึกแถว 
(๑๕) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพ้ืนที่ประกอบการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลัง

รวมกันเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร   
(๑๖) การติด  ตั้ง  หรือก่อสร้างป้าย  เว้นแต่ป้ายที่มีพ้ืนที่ป้ายไม่เกิน  ๐.๕๐  ตารางเมตร  โดยมี 

ความกว้างของป้ายไม่เกิน  ๐.๕๐  เมตร  และความยาวของป้ายไม่เกิน  ๑.๐๐  เมตร   
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(๑๗) สถานที่เก็บสินค้าซึ่งเป็นที่เก็บ  พัก  หรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของเพ่ือประโยชน์ทาง
การค้าหรืออุตสาหกรรมที่มีพื้นที่อาคารรวมกันเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่รวมถึงการเก็บสินค้าหรือ
พักสินค้าหรือสิ่งของเพื่อรอการจ าหน่าย  ณ  สถานที่นั้น 

(๑๘) ตลาดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
(๑๙) โรงฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์  เพื่อการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ 
(๒๐) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๒๑) ก าจัดมูลฝอย 
(๒๒) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ   
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน   ๗  เมตร  การวัด 

ความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า  ส าหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยา 
ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

(๒) ให้มีอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดินไม่เกิน  ๐.๖  :  ๑  ทั้งนี้   ที่ดินแปลงใด 
ที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว  หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม  อัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวม 
ต่อพ้ืนที่ดินของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน  ๐.๖  :  ๑ 

(๓) ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มี พ้ืนที่อาคารปกคลุมดินไม่เกิน   
๑๕๐  ตารางเมตร  เว้นแต่โรงแรม 

(๔) ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต 
(๕) ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  โรงแรม  และบังกะโล  ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของแปลง

ที่ดินที่ยื่นขออนุญาต 
(๖) ในระยะ  ๗๐  เมตร  จากริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของน้ าแม่ลาน้อย  ให้ด าเนินการ 

หรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพ้ืนที่อาคารปกคลุมดินไม่เกิน  ๗๕  ตารางเมตร  และให้มีที่ว่าง 
ไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต 

ข้อ ๘ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย   
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้   และมีพ้ืนที่ประกอบการในอาคาร 
หลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไม่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร  ส าหรับโรงงานตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้  
ให้มีพื้นที่ประกอบการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไม่เกิน  ๓๐๐  ตารางเมตร 
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 (ก) โรงงานต้ม  นึ่ง  หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช 
 (ข) โรงงานกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช 
 (ค) โรงงานเพาะเชื้อเห็ด  กล้วยไม้  หรือถั่วงอก 
 (ง) โรงงานร่อน  ล้าง  คัด  หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม 
 (จ) โรงงานท าอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก  พืช  หรือผลไม้  และบรรจุในภาชนะที่ผนึก

และอากาศเข้าไม่ได้ 
 (ฉ) โรงงานถนอมผัก  พืช  หรือผลไม้โดยวิธีกวน  ตากแห้ง  ดอง  หรือท าให้เยือกแข็ง 

โดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง 
 (ช) โรงงานท าแป้ง 
 (ซ) โรงงานท าน้ าเชื่อม 
 (ฌ) โรงงานท าน้ าตาลจากน้ าหวานของต้นมะพร้าว   ต้นตาลโตนด  หรือพืชอื่น ๆ   

ซึ่งมิใช่อ้อย 
 (ญ) โรงงานท าใบชาแห้งหรือใบชาผง 
 (ฎ) โรงงานคั่ว  บด  หรือป่นกาแฟหรือการท ากาแฟผง 
 (ฏ) โรงงานท าเก็กฮวยผง  ขิงผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ 
 (ฐ) โรงงานท ามะขามอัดเม็ด  มะนาวอัดเม็ด  หรือผลไม้อัดเม็ด 
 (ฑ) โรงงานเชื่อมหรือแช่อิ่มผลไม้หรือเปลือกผลไม้  หรือการเคลือบผลไม้หรือเปลือกผลไม้

ด้วยน้ าตาล 
 (ฒ) โรงงานอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม้   (Nuts)  หรือการเคลือบถั่วหรือเมล็ดผลไม้  

(Nuts)  ด้วยน้ าตาล  กาแฟ  โกโก้  หรือช็อกโกเลต 
 (ณ) โรงงานทอหรือการเตรียมเส้นด้ายยืนส าหรับการทอ 
 (ด) โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใช้จากไม้ไผ่   หวาย  ฟาง  อ้อ  กก  หรือ

ผักตบชวา 
 (ต) โรงงานท าภาชนะบรรจุ  เครื่องมือ  หรือเครื่องใช้จากไม้  และรวมถึงชิ้นส่วนของ

ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 
 (ถ) โรงงานแกะสลักไม้ 
(๒) คลังน้ ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ ามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ ามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจ าหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมที่มีพ้ืนที่ประกอบการในอาคารหลังเดียวกันหรือ 

หลายหลังรวมกันเกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร 
(๗) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
(๘) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 
(๙) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม 

(๑๐) จัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย  เว้นแต่การจัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว 
ที่มีพื้นที่ดินแปลงย่อยน้อยกว่าแปลงละ  ๑๐๐  ตารางวา 

(๑๑) จัดสรรที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
(๑๒) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
(๑๓) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
(๑๔) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถวหรือตึกแถว 
(๑๕) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพ้ืนที่ประกอบการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลัง

รวมกันเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร   
(๑๖) การติด  ตั้ง  หรือก่อสร้างป้าย  เว้นแต่ป้ายที่มีพ้ืนที่ป้ายไม่เกิน  ๐.๕๐  ตารางเมตร   

โดยมีความกว้างของป้ายไม่เกิน  ๐.๕๐  เมตร  และความยาวของป้ายไม่เกิน  ๑.๐๐  เมตร   
(๑๗) สถานที่ เก็บสินค้าซึ่งเป็นที่ เก็บ  พัก  หรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของเพ่ือประโยชน์ 

ทางการค้าหรืออุตสาหกรรมที่มีพ้ืนที่อาคารรวมกันเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่รวมถึงการเก็บสินค้า
หรือพักสินค้าหรือสิ่งของเพื่อรอการจ าหน่าย  ณ  สถานที่นั้น 

(๑๘) ตลาดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
(๑๙) โรงฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์  เพื่อการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ 
(๒๐) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๒๑) ก าจัดมูลฝอย 
(๒๒) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน   ๗  เมตร  การวัด 

ความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า  ส าหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยา 
ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 
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(๒) ให้มีอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดินไม่เกิน  ๐.๘  :  ๑  ทั้งนี้  ที่ดินแปลงใดที่ได้ 
ใช้ประโยชน์แล้ว  หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม  อัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวม 
ต่อพ้ืนที่ดินของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน  ๐.๘  :  ๑ 

(๓) ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มี พ้ืนที่อาคารปกคลุมดินไม่เกิน   
๑๕๐  ตารางเมตร  เว้นแต่โรงงาน  โรงแรม  และสถานที่เก็บสินค้าซึ่งเป็นที่เก็บ  พัก  หรือขนถ่ายสินค้า
หรือสิ่งของเพ่ือประโยชน์ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม 

(๔) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต 
(๕) ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต 
(๖) ในระยะ  ๗๐  เมตร  จากริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของน้ าแม่ลาน้อย  ให้ด าเนินการ 

หรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพ้ืนที่อาคารปกคลุมดินไม่เกิน  ๗๕  ตารางเมตร  และให้มีที่ว่าง 
ไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต 

(๗) ในระยะ  ๔๕  เมตร  จากริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ ายวม  ให้ด าเนินการ 
หรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพ้ืนที่อาคารปกคลุมดินไม่เกิน  ๗๕  ตารางเมตร  และให้มีที่ว่าง 
ไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต 

ข้อ ๙ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย  
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้   และมีพ้ืนที่ประกอบการในอาคาร 
หลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไม่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

(๒) คลังน้ ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ ามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ ามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจ าหน่าย 

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
(๗) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 

้หนา   ๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



(๘) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม 
(๙) จัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย  เว้นแต่การจัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว 

ที่มีพื้นที่ดินแปลงย่อยไม่น้อยกว่าแปลงละ  ๕๐  ตารางวา 
(๑๐) จัดสรรที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
(๑๑) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
(๑๒) การติด  ตั้ง  หรือก่อสร้างป้าย  เว้นแต่ป้ายที่มีพ้ืนที่ป้ายไม่เกิน  ๐.๕๐  ตารางเมตร   

โดยมีความกว้างของป้ายไม่เกิน  ๐.๕๐  เมตร  และความยาวของป้ายไม่เกิน  ๑.๐๐  เมตร 
(๑๓) สถานที่ เก็บสินค้าซึ่งเป็นที่ เก็บ  พัก  หรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของเพ่ือประโยชน์ 

ทางการค้าหรืออุตสาหกรรมที่มีพ้ืนที่อาคารรวมกันเกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่รวมถึงการเก็บสินค้า
หรือพักสินค้าหรือสิ่งของเพื่อรอการจ าหน่าย  ณ  สถานที่นั้น 

(๑๔) โรงฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์  เพื่อการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ 
(๑๕) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๑๖) ก าจัดมูลฝอย 
(๑๗) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ ในอาคารที่มีความสูงไม่ เกิน   ๑๐  เมตร   

การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า   ส าหรับอาคารทรงจั่ว 
หรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

(๒) ให้มีอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดินไม่เกิน  ๑  :  ๑  ทั้งนี้  ที่ดินแปลงใดที่ได้ 
ใช้ประโยชน์แล้ว  หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม  อัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวม 
ต่อพ้ืนที่ดินของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน  ๑  :  ๑ 

(๓) ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มี พ้ืนที่อาคารปกคลุมดินไม่เกิน   
๒๐๐  ตารางเมตร  เว้นแต่สถานที่ เก็บสินค้าซึ่งเป็นที่ เก็บ   พัก  หรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของ 
เพื่อประโยชน์ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม 

(๔) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต 
(๕) ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต 
(๖) ในระยะ  ๗๐  เมตร  จากริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของน้ าแม่ลาน้อย  ให้ด าเนินการ 

หรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพ้ืนที่อาคารปกคลุมดินไม่เกิน  ๗๕  ตารางเมตร  และให้มีที่ว่าง 
ไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต 

ข้อ ๑๐ ท่ีดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพ่ือพาณิชยกรรม  การอยู่อาศัย  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอื่น   ให้ใช้ได้ไม่ เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ 
ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้   และมีพ้ืนที่ประกอบการในอาคาร 
หลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไม่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

(๒) คลังน้ ามัน  สถานที่เก็บรักษาน้ ามัน  ลักษณะที่สาม  สถานีบริการน้ ามันประเภท  ก   
สถานีบริการน้ ามันประเภท  ข  สถานีบริการน้ ามันประเภท  ค  ลักษณะที่สอง  สถานีบริการน้ ามัน
ประเภท  จ  ลักษณะที่สอง  และสถานีบริการน้ ามันประเภท  ฉ  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม 
น้ ามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจ าหน่าย 

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ   สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ   
และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๘) การติด  ตั้ง  หรือก่อสร้างป้าย  เว้นแต่ป้ายที่มีพ้ืนที่ป้ายไม่เกิน  ๐.๙๐  ตารางเมตร   

โดยมีความกว้างของป้ายไม่เกิน  ๐.๖๐  เมตร  และความยาวของป้ายไม่เกิน  ๑.๕๐  เมตร 
(๙) สถานที่เก็บสินค้าซึ่งเป็นที่เก็บ  พัก  หรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของเพื่อประโยชน์ทางการคา้

หรืออุตสาหกรรมที่มีพ้ืนที่อาคารรวมกันเกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่รวมถึงการเก็บสินค้าหรือ 
พักสินค้าหรือสิ่งของเพื่อรอการจ าหน่าย  ณ  สถานที่นั้น 

(๑๐) โรงฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์  เพื่อการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ 
(๑๑) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๑๒) ก าจัดมูลฝอย 
(๑๓) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน   ๑๓  เมตร  การวัด 

ความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า  ส าหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยา 
ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

้หนา   ๑๐
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(๒) ให้มีอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดินไม่เกิน  ๑.๒  :  ๑  ทั้งนี้  ที่ดินแปลงใดที่ได้ 
ใช้ประโยชน์แล้ว  หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม  อัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวม 
ต่อพ้ืนที่ดินของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน  ๑.๒  :  ๑ 

(๓) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต 
(๔) ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต 
(๕) ในระยะ  ๗๐  เมตร  จากริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของน้ าแม่ลาน้อย  ให้ด าเนินการ 

หรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพ้ืนที่อาคารปกคลุมดินไม่เกิน  ๗๕  ตารางเมตร  และให้มีที่ว่าง 
ไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต 

ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม  การอยู่อาศัย  การอนุรักษ์และรักษาสภาพแวดล้อม  การสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบ
ของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้   และมีพ้ืนที่ประกอบการในอาคาร 
หลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไม่เกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร  ส าหรับโรงงานตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้   
ให้มีพื้นที่ประกอบการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไม่เกิน  ๗๕๐  ตารางเมตร 

 (ก) โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการบ่มใบชาหรือใบยาสูบ 
 (ข) โรงงานต้ม  นึ่ง  หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช 
 (ค) โรงงานกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช 
 (ง) โรงงานอัดปอหรือใบยาสูบ 
 (จ) โรงงานเก็บรักษาหรือล าเลียงพืช  เมล็ดพืช  หรือผลิตผลจากพืชในไซโล  โกดัง   

หรือคลังสินค้า 
 (ฉ) โรงงานบด  ป่น  หรือย่อยส่วนต่าง ๆ  ของพืช  ซึ่งมิใช่เมล็ดพืชหรือหัวพืช 
 (ช) โรงงานเพาะเชื้อเห็ด  กล้วยไม้  หรือถั่วงอก 
 (ซ) โรงงานร่อน  ล้าง  คัด  หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม 
 (ฌ) โรงงานท าอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก  พืช  หรือผลไม้  และบรรจุในภาชนะที่ผนึก

และอากาศเข้าไม่ได้ 
 (ญ) โรงงานถนอมผัก  พืช  หรือผลไม้โดยวิธีกวน  ตากแห้ง  ดอง  หรือท าให้เยือกแข็ง 

โดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง 
 (ฎ) โรงงานสี  ฝัด  หรือขัดข้าว 

้หนา   ๑๑
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 (ฏ) โรงงานท าแป้ง 
 (ฐ) โรงงานป่นหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช 
 (ฑ) โรงงานผลิตอาหารส าเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช 
 (ฒ) โรงงานผสมแป้งหรือเมล็ดพืช 
 (ณ) โรงงานปอกหัวพืชหรือท าหัวพืชให้เป็นเส้น  แว่น  หรือแท่ง 
 (ด) โรงงานท าน้ าเชื่อม 
 (ต) โรงงานท าน้ าตาลจากน้ าหวานของต้นมะพร้าว   ต้นตาลโตนด  หรือพืชอื่น ๆ   

ซึ่งมิใช่อ้อย 
 (ถ) โรงงานท าใบชาแห้งหรือใบชาผง 
 (ท) โรงงานคั่ว  บด  หรือป่นกาแฟหรือการท ากาแฟผง 
 (ธ) โรงงานท าเก็กฮวยผง  ขิงผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ 
 (น) โรงงานท ามะขามอัดเม็ด  มะนาวอัดเม็ด  หรือผลไม้อัดเม็ด 
 (บ) โรงงานเชื่อมหรือแช่อิ่มผลไม้หรือเปลือกผลไม้  หรือการเคลือบผลไม้หรือเปลือกผลไม้

ด้วยน้ าตาล 
 (ป) โรงงานอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม้   (Nuts)  หรือการเคลือบถั่วหรือเมล็ดผลไม้  

(Nuts)  ด้วยน้ าตาล  กาแฟ  โกโก้  หรือช็อกโกเลต 
 (ผ) โรงงานทอหรือการเตรียมเส้นด้ายยืนส าหรับการทอ 
 (ฝ) โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใช้จากไม้ไผ่   หวาย  ฟาง  อ้อ  กก  หรือ

ผักตบชวา 
 (พ) โรงงานท าภาชนะบรรจุ  เครื่องมือ  หรือเครื่องใช้จากไม้  และรวมถึงชิ้นส่วนของ

ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 
 (ฟ) โรงงานแกะสลักไม้ 
(๒) คลังน้ ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ ามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ ามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจ าหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ   สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมที่มีพ้ืนที่ประกอบการในอาคารหลังเดียวกันหรือ 
หลายหลังรวมกันเกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร 

(๕) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
(๖) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 
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(๗) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม 
(๘) จัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย 
(๙) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว  ตึกแถว  บ้านแถว  หรือบ้านแฝด 

(๑๐) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
(๑๑) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถวหรือตึกแถว 
(๑๒) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพ้ืนที่ประกอบการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลัง

รวมกันเกิน  ๗๕  ตารางเมตร 
(๑๓) การติด  ตั้ง  หรือก่อสร้างป้าย  เว้นแต่ป้ายที่มีพ้ืนที่ป้ายไม่เกิน  ๐.๙๐  ตารางเมตร   

โดยมีความกว้างของป้ายไม่เกิน  ๐.๖๐  เมตร  และความยาวของป้ายไม่เกิน  ๑.๕๐  เมตร 
(๑๔) สถานที่เก็บสินค้าซึ่งเป็นที่เก็บ  พัก  หรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของเพื่อประโยชน์ทางการคา้

หรืออุตสาหกรรมที่มีพ้ืนที่อาคารรวมกันเกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่รวมถึงการเก็บสินค้าหรือสิ่งของ
เพื่อรอการจ าหน่าย  ณ  สถานที่นั้น 

(๑๕) ตลาดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
(๑๖) ก าจัดมูลฝอยในระยะ  ๑๐๐  เมตร  จากริมเขตทางหลวงแผ่นดิน  และในระยะ   

๒๕๐  เมตร  จากริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ า  ล าคลอง  หรือแหล่งน้ าสาธารณะ 
(๑๗) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุในระยะ  ๑๐๐  เมตร  จากริมเขตทางหลวงแผ่นดิน 
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน   ๗  เมตร  การวัด 

ความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า  ส าหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยา 
ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

(๒) ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มี พ้ืนที่อาคารปกคลุมดินไม่เกิน   
๑๕๐  ตารางเมตร  เว้นแต่โรงงาน  โรงแรม  และสถานที่เก็บสินค้าซึ่งเป็นที่เก็บ  พัก  หรือขนถ่ายสินค้า
หรือสิ่งของเพ่ือประโยชน์ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม 

(๓) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต 
(๔) ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต 
(๕) ในระยะ  ๗๐  เมตร  จากริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของน้ าแม่ลาน้อย  ให้ด าเนินการ 

หรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพ้ืนที่อาคารปกคลุมดินไม่เกิน  ๗๕  ตารางเมตร  และให้มีที่ว่าง 
ไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต 

(๖) ในระยะ  ๔๕  เมตร  จากริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ ายวม  ให้ด าเนินการ 
หรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพ้ืนที่อาคารปกคลุมดินไม่เกิน  ๗๕  ตารางเมตร  และให้มีที่ว่าง 
ไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต 
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ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม
หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม  การอยู่อาศัย  การอนุรักษ์และรักษาสภาพแวดล้อม  การสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้า
ของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้   และมีพ้ืนที่ประกอบการในอาคาร 
หลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไม่เกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  ส าหรับโรงงานตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้  
ให้มีพื้นที่ประกอบการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไม่เกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร 

 (ก) โรงงานเก็บรักษาหรือล าเลียงพืช  เมล็ดพืช  หรือผลิตผลจากพืชในไซโล  โกดัง   
หรือคลังสินค้า 

 (ข) โรงงานเพาะเชื้อเห็ด  กล้วยไม้  หรือถั่วงอก 
 (ค) โรงงานร่อน  ล้าง  คัด  หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม 
 (ง) โรงงานท าอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก  พืช  หรือผลไม้  และบรรจุในภาชนะที่ผนึก

และอากาศเข้าไม่ได้ 
 (จ) โรงงานถนอมผัก  พืช  หรือผลไม้โดยวิธีกวน  ตากแห้ง  ดอง  หรือท าให้เยือกแข็ง 

โดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง 
 (ฉ) โรงงานสี  ฝัด  หรือขัดข้าว 
 (ช) โรงงานท าน้ าเชื่อม 
 (ซ) โรงงานท าน้ าตาลจากน้ าหวานของต้นมะพร้าว   ต้นตาลโตนด  หรือพืชอื่น ๆ   

ซึ่งมิใช่อ้อย 
 (ฌ) โรงงานท าใบชาแห้งหรือใบชาผง 
 (ญ) โรงงานท าเก็กฮวยผง  ขิงผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ 
 (ฎ) โรงงานท ามะขามอัดเม็ด  มะนาวอัดเม็ด  หรือผลไม้อัดเม็ด 
 (ฏ) โรงงานเชื่อมหรือแช่อิ่มผลไม้หรือเปลือกผลไม้  หรือการเคลือบผลไม้หรือเปลือกผลไม้

ด้วยน้ าตาล 
 (ฐ) โรงงานอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม้   (Nuts)  หรือการเคลือบถั่วหรือเมล็ดผลไม้  

(Nuts)  ด้วยน้ าตาล  กาแฟ  โกโก้  หรือช็อกโกเลต 
 (ฑ) โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใช้จากไม้ไผ่   หวาย  ฟาง  อ้อ  กก  หรือ

ผักตบชวา 
 (ฒ) โรงงานแกะสลักไม้ 
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(๒) คลังน้ ามัน  สถานที่เก็บรักษาน้ ามัน  ลักษณะที่สาม  สถานีบริการน้ ามันประเภท  ก  สถานี
บริการน้ ามันประเภท  ข  สถานีบริการน้ ามันประเภท  ค  ลักษณะที่สอง  สถานีบริการน้ ามันประเภท  จ  
ลักษณะที่สอง  และสถานีบริการน้ ามันประเภท  ฉ  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง   
เพื่อการจ าหน่าย 

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมที่มีพ้ืนที่ประกอบการในอาคารหลังเดียวกันหรือ 
หลายหลังรวมกันเกิน  ๘๐๐  ตารางเมตร 

(๕) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
(๖) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม 
(๘) จัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย 
(๙) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว  ตึกแถว  บ้านแถว  หรือบ้านแฝด 

(๑๐) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
(๑๑) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถวหรือตึกแถว 
(๑๒) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพ้ืนที่ประกอบการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลัง

รวมกันเกิน  ๗๕  ตารางเมตร 
(๑๓) การติด  ตั้ง  หรือก่อสร้างป้าย  เว้นแต่ป้ายที่มี พ้ืนที่ป้ายไม่เกิน  ๐.๙๐  ตารางเมตร   

โดยมีความกว้างของป้ายไม่เกิน  ๐.๖๐  เมตร  และความยาวของป้ายไม่เกิน  ๑.๕๐  เมตร 
(๑๔) สถานที่เก็บสินค้าซึ่งเป็นที่เก็บ  พัก  หรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของเพื่อประโยชน์ทางการคา้

หรืออุตสาหกรรมที่มีพ้ืนที่อาคารรวมกันเกิน  ๔๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่รวมถึงการเก็บสินค้าหรือ 
พักสินค้าหรือสิ่งของเพื่อรอการจ าหน่าย  ณ  สถานที่นั้น 

(๑๕) ตลาดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
(๑๖) ก าจัดมูลฝอย   
(๑๗) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน   ๗  เมตร  การวัด 

ความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า  ส าหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยา 
ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



(๒) ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มี พ้ืนที่อาคารปกคลุมดินไม่เกิน   
๑๕๐  ตารางเมตร  เว้นแต่โรงงาน  โรงแรม  และสถานที่เก็บสินค้าซึ่งเป็นที่เก็บ  พัก  หรือขนถ่ายสินค้า
หรือสิ่งของเพ่ือประโยชน์ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม 

(๓) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต 
(๔) ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต 
(๕) ในระยะ  ๗๐  เมตร  จากริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของน้ าแม่ลาน้อย  ให้ด าเนินการ 

หรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพ้ืนที่อาคารปกคลุมดินไม่เกิน  ๗๕  ตารางเมตร  และให้มีที่ว่าง 
ไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต 

(๖) ในระยะ  ๔๕  เมตร  จากริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ ายวม  ให้ด าเนินการ 
หรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพ้ืนที่อาคารปกคลุมดินไม่เกิน  ๗๕  ตารางเมตร  และให้มีที่ว่าง 
ไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต 

ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเฉพาะที่ดิน 
ซึ่งเป็นของรัฐ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพ่ือนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  เกษตรกรรม  การอยู่
อาศัย  กิจการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทางน้ า  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น  และห้ามใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม 
(๒) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
(๓) จัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย 
(๔) จัดสรรที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
(๕) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว  ตึกแถว  บ้านแถว  หรือบ้านแฝด 
(๖) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
(๗) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
(๘) การติด  ตั้ง  หรือก่อสร้างป้าย  เว้นแต่ป้ายที่มีพ้ืนที่ป้ายไม่เกิน  ๐.๕๐  ตารางเมตร   

โดยมีความกว้างของป้ายไม่เกิน  ๐.๕๐  เมตร  และความยาวของป้ายไม่เกิน  ๑.๐๐  เมตร 
(๙) ก าจัดมูลฝอย 
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน   ๗  เมตร  การวัด 

ความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า  ส าหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยา 

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด  และให้มีใต้ถุนสูงไม่น้อยกว่า  ๒  เมตร  การวัด
ความสูงของใต้ถุนให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างอาคาร 

(๒) ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มี พ้ืนที่อาคารปกคลุมดินไม่เกิน   
๗๕  ตารางเมตร 

(๓) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต 
(๔) ให้มีที่ว่างโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 
(๕) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานรมิฝั่งตามสภาพธรรมชาตขิองน้ าแมล่าน้อยไม่นอ้ยกวา่  ๓๐  เมตร  

เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพ่ือการคมนาคมทางน้ า  หรือการสาธารณูปโภค 
(๖) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ ายวมไม่น้อยกว่า   ๑๕  เมตร  

เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพ่ือการคมนาคมทางน้ า  หรือการสาธารณูปโภค 
ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษา  

หรือบ ารุงป่าไม้  สัตว์ป่า  ต้นน้ า  ล าธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ  ตามกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้  
การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า   และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ   หรือ 
มติคณะรัฐมนตรีเท่านั้น 

ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย  เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น  และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 
(๒) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม 
(๓) จัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย 
(๔) จัดสรรที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
(๕) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว  ตกึแถว  หรือบ้านแถว 
(๖) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
(๗) การติด  ตั้ง  หรือก่อสร้างป้าย  เว้นแต่ป้ายที่มีพ้ืนที่ป้ายไม่เกิน  ๐.๕๐  ตารางเมตร   

โดยมีความกว้างของป้ายไม่เกิน  ๐.๕๐  เมตร  และความยาวของป้ายไม่เกิน  ๑.๐๐  เมตร 
(๘) ก าจัดมูลฝอย 
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน   ๗  เมตร  การวัด 

ความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า  ส าหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยา 
ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



(๒) ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มี พ้ืนที่อาคารปกคลุมดินไม่เกิน   
๗๕  ตารางเมตร 

(๓) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต 
(๔) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานรมิฝั่งตามสภาพธรรมชาตขิองน้ าแมล่าน้อยไม่นอ้ยกวา่  ๓๐  เมตร  

เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพ่ือการคมนาคมทางน้ า  หรือการสาธารณูปโภค 
(๕) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ ายวมไม่น้อยกว่า   ๑๕  เมตร  

เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพ่ือการคมนาคมทางน้ า  หรือการสาธารณูปโภค 
ที่ดินประเภทนี้  ภายในแนวเขตดังต่อไปนี้  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเช่นเดียวกับที่ดินประเภท

สถาบันการศึกษา 
ด้านเหนือ จด เส้ นตรงที่ ล ากจากจุ ดซึ่ ง เป็ นค่ า พิ กั ดที่   N  ๒๐๓๑๔๕๖   

E  ๐๓๘๗๙๙๓  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับจุด 
ซึ่งเป็นค่าพิกัดที่  N  ๒๐๓๑๕๕๗  E  ๐๓๘๘๑๕๙ 

ด้านตะวันออก จด เส้ นตรงที่ ล ากจากจุ ดซึ่ ง เป็ นค่ า พิ กั ดที่   N  ๒๐๓๑๕๕๗   
E  ๐๓๘๘๑๕๙  ไปทางทิศใต้  จนบรรจบกับจุดซึ่งเป็นค่าพิกัดที่    
N  ๒๐๓๑๔๔๕  E  ๐๓๘๘๑๖๓ 

ด้านใต้ จด เส้ นตรงที่ ล ากจากจุ ดซึ่ ง เป็ นค่ า พิ กั ดที่   N  ๒๐๓๑๔๔๕   
E  ๐๓๘๘๑๖๓  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  จนบรรจบกับจุดซึ่งเป็น 
ค่าพิกัดที่  N  ๒๐๓๑๓๗๔  E  ๐๓๘๗๙๘๐ 

ด้านตะวันตก จด เส้ นตรงที่ ล ากจากจุ ดซึ่ ง เป็ นค่ า พิ กั ดที่   N  ๒๐๓๑๓๗๔   
E  ๐๓๘๗๙๘๐  ไปทางทิศเหนือ  จนบรรจบกับจุดซึ่งเป็นค่าพิกัดที่    
N  ๒๐๓๑๔๕๖  E  ๐๓๘๗๙๙๓ 

ข้อ ๑๕ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการศึกษาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน   ๑๖  เมตร  การวัด 

ความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า  ส าหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยา 
ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

(๒) ให้มีที่ว่างโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 
ข้อ ๑๖ ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพ่ือส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน

เพ่ือการส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมท้องถิ่น   การอยู่อาศัย  เกษตรกรรม   
การศาสนา  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
(๒) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรือหอพัก 
(๓) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถวหรือตึกแถว 
(๔) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพ้ืนที่ประกอบการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลัง

รวมกันเกิน  ๕๐  ตารางเมตร   
(๕) การติด  ตั้ง  หรือก่อสร้างป้าย  เว้นแต่ป้ายที่มีพ้ืนที่ป้ายไม่เกิน  ๐.๕๐  ตารางเมตร   

โดยมีความกว้างของป้ายไม่เกิน  ๐.๕๐  เมตร  และความยาวของป้ายไม่เกิน  ๑.๐๐  เมตร 
(๖) ก าจัดมูลฝอย 
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน  ๗  เมตร  การวัด 

ความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า  ส าหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยา 
ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

(๒) ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มี พ้ืนที่อาคารปกคลุมดินไม่เกิน   
๑๐๐  ตารางเมตร 

(๓) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต 
ข้อ ๑๗ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการศาสนาหรือเกี่ยวข้องกับ

การศาสนา  การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกินความสูงของอาคาร 

ที่มีอยู่เดิม  การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงส่วนที่สูงที่สุดของอาคาร 
(๒) ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มี พ้ืนที่อาคารปกคลุมดินรวมกัน 

ไม่เกินพ้ืนที่อาคารปกคลุมดินสูงสุดของอาคารที่มีอยู่เดิม 
(๓) ให้มีที่ว่างโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 
ข้อ ๑๘ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ให้ใช้ประโยชน์

ที่ดินเพ่ือกิจการของรัฐ  กิจการเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์
เท่านั้น 

การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน   ๑๖  เมตร  การวัด 

ความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า  ส าหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยา 
ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



(๒) ให้มีที่ว่างโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 
ข้อ ๑๙ การใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย  ก  ๑  ถนนสาย  ก  ๒  และ 

ถนนสาย  ก  ๓  ตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการอื่น  นอกจากกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การสร้างถนนหรือเกี่ยวข้องกับถนน  และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
(๒) การสร้างรั้วหรือก าแพง 
(๓) เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมในอาคารที่มีพ้ืนที่อาคารปกคลุมดินไม่เกิน    

๑๐๐  ตารางเมตร  และมีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๗  เมตร  การวัดความสูงของอาคารให้วัดจาก 
ระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า  ส าหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้าง 
ถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

ข้อ ๒๐ ให้ผู้มีหน้าที่และอ านาจในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการ 
ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  15  พฤศจกิายน  พ.ศ.  ๒๕๖2 

พลเอก  อนุพงษ ์ เผ่าจนิดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



๑ ๒ ๓ 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 ได ได ได

(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช ได ได ได

(๓) การอัดปอหรือใบยาสูบ ได

(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง ได ได

     หรือคลังสินคา

(๖) การบด ปน หรือยอยสวนตาง ๆ ของพืชซึ่งมิใชเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได

(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กลวยไม หรือถั่วงอก ได ได ได ได ได ได ได ได

(๙) การรอน ลาง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม ได ได ได ได ได ได ได

(๑๑) การฟกไขโดยใชตูอบ ได ได

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับหิน กรวด ทราย หรือดินสําหรับใชในการกอสราง

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๓) การรอนหรือคัดกรวดหรือทราย ได

บัญชีทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน

พ.ศ. ๒๕๖๒

โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัย

หนาแนนนอย

๓

อนุรักษ

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

อนุรักษชนบทและ

เกษตรกรรมลําดับที่

ที่ดินประเภท

เพื่อการอยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

พาณิชยกรรมและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัย

หนาแนนปานกลาง

โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวซึ่งมิใชสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การฆาสัตว ได ได

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

     โดยฉับพลันหรือเหือดแหง

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

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

     ไขเหลวเยือกแข็ง หรือไขเหลวแชเย็น

๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

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

     โดยฉับพลันหรือเหือดแหง

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

๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ํามันจากพืช หรือสัตว หรือไขมันจากสัตว 

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การสกัดน้ํามันจากพืช หรือสัตว หรือไขมันจากสัตว ได

(๔) การทําน้ํามันจากพืช หรือสัตว หรือไขมันจากสัตวใหบริสุทธิ์ ได

๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม และบรรจุในภาชนะที่ผนึก ได ได ได ได ได ได ได

     และอากาศเขาไมได

๒

อนุรักษ

ลําดับที่

อนุรักษชนบทและ

เกษตรกรรมเพื่อการอยูอาศัย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัย

หนาแนนปานกลาง

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

หนาแนนนอย

พาณิชยกรรมและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

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

     โดยฉับพลันหรือเหือดแหง

๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การสี ฝด หรือขัดขาว ได ได ได ได

(๒) การทําแปง ได ได ได ได ได

(๓) การปนหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได ได ได

(๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได ได

(๕) การผสมแปงหรือเมล็ดพืช ได ได

(๖) การปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชใหเปนเสน แวน หรือแทง ได ได ได

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแปง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การทําขนมปงหรือขนมเคก ได ได ได ได ได ได

(๒) การทําขนมปงกรอบหรือขนมอบแหง ได ได ได ได ได ได

(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารจากแปงเปนเสน เม็ด หรือชิ้น ได ได ได ได

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากออย บีช หญาหวาน หรือพืชอื่น

ที่ใหความหวาน อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําน้ําเชื่อม ได ได ได ได ได ได ได

(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของตนมะพราว ตนตาลโตนด หรือพืชอื่น ๆ ได ได ได ได ได ได

     ซึ่งมิใชออย

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย

๓

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง

ที่อยูอาศัย อนุรักษ
ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่

หนาแนนนอย เพื่อการอยูอาศัย

อนุรักษชนบทและ

เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําใบชาแหงหรือใบชาผง ได ได ได ได ได

(๒) การคั่ว บด หรือปนกาแฟหรือการทํากาแฟผง ได ได ได

(๕) การทําเกกฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ ได ได ได ได ได ได ได

(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไมอัดเม็ด ได ได ได ได ได ได ได

(๗) การเชื่อมหรือแชอิ่มผลไมหรือเปลือกผลไม หรือการเคลือบผลไมหรือเปลือกผลไม ได ได ได ได ได ได ได

     ดวยน้ําตาล

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

     ดวยน้ําตาล กาแฟ โกโก หรือช็อกโกเลต

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๖) การทําน้ํามันสลัด ได ได ได ได

(๗) การบดหรือปนเครื่องเทศ ได ได ได ได ได

(๘) การทําพริกปน พริกไทยปน หรือเครื่องแกง ได ได ได ได ได

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด หรือยอยน้ําแข็ง ได ได

๑๖ โรงงานตม กลั่น หรือผสมสุรา ได ได

๑๘ โรงงานทําหรือผสมสุราจากผลไม หรือสุราแชอื่น ๆ แตไมรวมถึงโรงงานประกอบกิจการ ได ได

เกี่ยวกับมอลตหรือเบียรในลําดับที่ ๑๙

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๔

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัย

หนาแนนปานกลาง

โรงงานจําพวกที่

ที่ดินประเภท

ที่อยูอาศัย อนุรักษ
ชนบทและเกษตรกรรม

พาณิชยกรรมและ

เพื่อการอยูอาศัย

อนุรักษชนบทและ

เกษตรกรรมหนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล น้ําอัดลม หรือน้ําแร 

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําน้ําดื่ม ได ได ได ได ได ได ได

(๒) การทําเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล ได ได ได ได ได

๒๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ ดาย หรือเสนใยซึ่งมิใชใยหิน (Asbestos) 

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๒) การทอหรือการเตรียมเสนดายยืนสําหรับการทอ ได ได ได

๒๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากสิ่งทอซึ่งมิใชเครื่องนุงหม 

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําผลิตภัณฑจากสิ่งทอเปนเครื่องใชในบาน ได ได ได ได ได ได

(๒) การทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใชถุงหรือกระสอบพลาสติก ได ได ได ได ได

(๔) การตบแตงหรือเย็บปกถักรอยสิ่งทอ ได ได ได ได ได

๒๕ โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมดวยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกใหเปนปุยซึ่งมิใชเสื่อหรือพรม ได ได ได ได

ที่ทําดวยยางหรือพลาสติกหรือพรมน้ํามัน

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

๓๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากไมหรือไมกอก อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใชจากไม และรวมถึงชิ้นสวน ได ได ได

     ของผลิตภัณฑดังกลาว

(๓) การแกะสลักไม ได ได ได ได ได ได ได ได ได ได

๕

เพื่อการอยูอาศัย

โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัย

หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่

อนุรักษชนบทและ

เกษตรกรรมหนาแนนปานกลาง

โรงงานจําพวกที่

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

อนุรักษ
ชนบทและเกษตรกรรม

พาณิชยกรรมและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัย



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๓๗ โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากไม แกว ยาง ได ได ได

หรืออโลหะอื่นซึ่งมิใชเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากพลาสติกอัดเขารูป

และรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ

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

๔๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับปุย หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว 

(Pesticides) อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําปุย หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว ได

     (เฉพาะการทําปุยหมักหรือปุยอินทรีย)

(๒) การเก็บรักษาหรือแบงบรรจุปุย หรือสารปองกัน หรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว ได

๔๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสบู เครื่องสําอาง หรือสิ่งปรุงแตงรางกาย 

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําสบู วัสดุสังเคราะหสําหรับซักฟอก แชมพู ผลิตภัณฑสําหรับโกนหนวด ได

     หรือผลิตภัณฑสําหรับชําระลางหรือขัดถู

๔๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑเคมี อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 

ดังตอไปนี้

(๕) การทําเทียนไข ได

(๘) การทําผลิตภัณฑที่มีการบูร ได

โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่

๖

อนุรักษชนบทและ

เกษตรกรรม

ที่อยูอาศัย

หนาแนนปานกลาง

ที่อยูอาศัย

หนาแนนนอยลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

อนุรักษ
ชนบทและเกษตรกรรม

พาณิชยกรรมและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

โรงงานจําพวกที่

เพื่อการอยูอาศัย

โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๕๖ โรงงานผลิตอิฐ กระเบื้อง หรือทอสําหรับใชในการกอสรางเบาหลอมโลหะ ได ได ได

กระเบื้องประดับ (Architectural Terracotta) รองในเตาไฟ ทอหรือยอดปลองไฟ 

หรือวัตถุทนไฟจากดินเหนียว (เฉพาะผลิตอิฐจากดินเหนียว)

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

และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องยนตหรือเครื่องกังหันดังกลาว 

(เฉพาะดัดแปลงหรือซอมแซม)

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

หรือการเลี้ยงสัตว และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องจักรดังกลาว

(เฉพาะดัดแปลงหรือซอมแซม)

๗๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ 

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การสราง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพจักรยานยนต ได ได ได

     จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ

(๒) การทําชิ้นสวนพิเศษหรืออุปกรณสําหรับจักรยานยนต จักรยานสามลอ ได ได ได

     หรือจักรยานสองลอ

๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมลอเลื่อนที่ขับเคลื่อนดวยแรงคน ได ได ได ได ได

หรือสัตวซึ่งมิใชจักรยาน และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

(เฉพาะดัดแปลงหรือซอมแซม)

โรงงานจําพวกที่

๗

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

อนุรักษ
ชนบทและเกษตรกรรม

พาณิชยกรรมและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก เพื่อการอยูอาศัย

อนุรักษชนบทและ

เกษตรกรรม

ที่อยูอาศัย

หนาแนนปานกลาง

ที่อยูอาศัย

หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ 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 ได

(๒) การซอมแซมรถพวง จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของยานดังกลาว ได ได ได ได ได

(๓) การพนสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได

(๔) การลางหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได ได ได ได ได

๑๐๑ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant) ได

๑๐๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝงกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ ได

ที่ไมใชแลวที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง

ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

๑๐๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการนําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ไมใชแลวหรือ ได

ของเสียจากโรงงานมาผลิตเปนวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑใหมโดยผานกรรมวิธี

การผลิตทางอุตสาหกรรม

หมายเหตุ     ลําดับที่                หมายถึง   ลําดับที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

                           ได                      หมายถึง   สามารถประกอบกิจการโรงงานไดภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยโรงงาน 

                โรงงานจําพวกที่      หมายถึง   จําพวกโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เพื่อการอยูอาศัย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๘

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย อนุรักษ อนุรักษชนบทและ

เกษตรกรรม
ชนบทและเกษตรกรรม







รายการประกอบแผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ าแนกประเภท 
ท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บงัคับผังเมืองรวมชุมชนแม่ลาน้อย  จังหวดัแม่ฮ่องสอน 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 

การใช้ประโยชน์ที่ดนิให้เป็นไปตามแผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ าแนกประเภท 

ท้ายกฎกระทรวง  ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๖  คือ 

๑. ท่ีดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๖  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเหลือง  มีเส้นทแยงสีขาว   

ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์เพ่ือการอยู่อาศัย  มีรายการดังต่อไปนี้ 

 ๑.๑ ด้านเหนือ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้  และบ้านพักครูโรงเรียน 

อนุบาลแม่ลาน้อย 

  ด้านตะวันออก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดถนนแหล่งพาณิชย์  ฟากตะวันออก 

 ๑.๒ ด้านเหนือ จดเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย 

  ด้านตะวันออก จดโรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย  และถนนแหล่งพาณิชย์  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดวัดแม่ลาน้อย  และถนนรุ่งโรจน์  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอแม่ลาน้อย  และถนนไม่ปรากฏชื่อ   

ฟากตะวันออก 

 ๑.๓ ด้านเหนือ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้  และเขตป่าสงวนแห่งชาติ   

ป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย 

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝั่งน้ าแม่ลาน้อย  ฝั่งตะวันตก 

  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ 

  ด้านตะวันตก จดโรงพยาบาลแม่ลาน้อย 

 ๑.๔ ด้านเหนือ จดถนนรุ่งโรจน์  ฟากใต้  ถนนชายทุ่ง  ฟากตะวันตก  และถนนนฤสาร   

ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดถนนแหล่งพาณิชย์  ฟากตะวันตก 



 
๒ 

  ด้านใต้ จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดเส้นตรงที่ต่อเป็นแนวเส้นตรงเดียวกันกับเส้นขนานระยะ   

๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนชายทุ่ง  และเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนชายทุ่ง 

 ๑.๕ ด้านเหนือ จดถนนรุ่งโรจน์  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดถนนแหล่งพาณิชย์  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดถนนนฤสาร  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดถนนชายทุ่ง  ฟากตะวันออก 

 ๑.๖ ด้านเหนือ จดถนนไมป่รากฏชื่อ  ฟากใต้  วัดกองม ู และเขตป่าสงวนแห่งชาติ   

ป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย 

  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝั่งน้ าแม่ลาน้อย  ฝั่งเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดถนนแหล่งพาณิชย์  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๑๒.๑๐  ที่ก าหนดไว้เป็นสีน้ าเงิน 

๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๔  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเหลือง  ให้เป็นที่ดิน 

ประเภทท่ีอยูอ่าศัยหนาแน่นน้อย  มีรายการดังต่อไปนี้ 

 ๒.๑ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับริมฝั่งแม่น้ ายวม  ฝั่งใต้ 

  ด้านตะวันออก จดเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย 

  ด้านใต้ จดถนนวั งคั น   -  แม่ ล าน้ อย   ฟ าก เหนื อ   วั ด วั งคั น   

และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังคันเทศบาลต าบลแม่ลาน้อย 

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับริมฝั่งแม่น้ ายวม  ฝั่งตะวันออก 

 ๒.๒ ด้านเหนือ จดถนนวังคัน  -  แม่ลาน้อย  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดเขตป่าสงวนแหง่ชาติ  ป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย  และถนนวังคัน  -   

แม่ลาน้อย  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ก  ๑ 

  ด้านตะวันตก จดถนนสายดงเย็น  ฟากตะวันออก 



 
๓ 

 ๒.๓ ด้านเหนือ จดเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย  และวัดห้วยโป่ง 

  ด้านตะวันออก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  ถนนรุ่งโรจน์  ฟากเหนือ   

เส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนชายทุ่ง  และเส้นตรงที่ต่อเป็นแนวเส้นตรงเดียวกัน 

กับเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนชายทุ่ง 

  ด้านใต้ จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันออก 

 ๒.๔ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝั่งน้ าแม่ลาน้อย  ฝั่งใต้   

และถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย 

  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   ๑๒๖๖   ฟาก เหนื อ   

และโรงเรียนบ้านป่าหมากวิทยา 

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 

หมายเลข  ๑๐๘ 

๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  และหมายเลข  ๓.๒  ที่ก าหนดไว้เป็นสีส้ม  ให้เป็นที่ดิน 

ประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง  มีรายการดังต่อไปนี้ 

 ๓.๑ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝั่งน้ าแม่ลาน้อย  ฝั่งใต้ 

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 

หมายเลข  ๑๐๘ 

  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒๖๖  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๘  ฟากตะวันออก 

 ๓.๒ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝั่งน้ าแม่ลาน้อย  ฝั่งใต้ 

  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๘  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 

หมายเลข  ๑๐๘ 

  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๑๒.๑๒  ที่ก าหนดไว้เป็นสีน้ าเงิน 



 
๔ 

๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔  ที่ก าหนดไว้เป็นสีแดง  ให้เป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรม 

และที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก  มีรายการดังต่อไปนี้ 

  ด้านเหนือ จดเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย  และถนนไม่ปรากฏชื่อ   

ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๘  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝั่งน้ าแม่ลาน้อย  ฝั่งเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันออก 

๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  และหมายเลข  ๕.๒  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน 

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังต่อไปนี้ 

 ๕.๑ ด้านเหนือ จดถนนสายดงเย็น  ฟากใต้  เส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร   

กับศูนย์กลางถนนสาย  ก  ๑  ถนนวังคัน  -  แม่ลาน้อย  ฟากใต้  เขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย   

โรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบลแม่ลาน้อย  และถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันตก  และฟากใต้ 

  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝั่งน้ าแม่ลาน้อย  ฝั่งเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับริมฝั่งแม่น้ ายวม  ฝั่งตะวันออก   

และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังคันเทศบาลต าบลแม่ลาน้อย 

 ๕.๒ ด้านเหนือ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้  และเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร   

กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ 

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝั่งน้ าแม่ลาน้อย  ฝั่งตะวันตก 

  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝั่งน้ าแม่ลาน้อย  ฝั่งเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๘  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๑๒.๙  ที่ก าหนดเป็นไว้เป็นสีน้ าเงิน 

๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๔  ที่ก าหนดไว้เป็นสีขาวมีกรอบ 

และเส้นทแยงสีเขียว  ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังต่อไปนี้ 

 ๖.๑ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝั่งน้ าแม่ลาน้อย  ฝั่งใต้ 

  ด้านตะวันออก จดเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย  และโบสถ์นักบุญเปโตร 



 
๕ 

  ด้านใต้ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝั่งน้ าแม่ลาน้อย  ฝั่งตะวันออก 

 ๖.๒ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝั่งน้ าแม่ลาน้อย  ฝั่งใต้ 

  ด้านใต้ จดเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย  และเขตผังเมืองรวม 

ด้านใต้  ซึ่งเป็นเขตเทศบาลต าบลแม่ลาน้อย 

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับริมฝั่งแม่น้ ายวม  ฝั่งตะวันออก 

 ๖.๓ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝั่งน้ าแม่ลาน้อย  ฝั่งใต้ 

  ด้านตะวันออก จดถนนแหล่งพาณิชย์  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดถนนแหล่งพาณิชย์  ฟากเหนือ  เขตป่าสงวนแห่งชาติ   

ป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย  และเขตผังเมืองรวมด้านใต้  ซึ่งเป็นเขตเทศบาลต าบลแม่ลาน้อย 

  ด้านตะวันตก จดเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย 

 ๖.๔ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝั่งน้ าแม่ลาน้อย  ฝั่งใต้ 

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 

หมายเลข  ๑๐๘  และถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้ 

  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๘  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย  และถนนแหล่งพาณิชย์   

ฟากใต้และฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๑๑.๘  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน 

๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๓  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อนให้เป็นที่ดิน 

ประเภทท่ีโล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  มีรายการดังต่อไปนี้ 

 ๗.๑ ที่ดินในบริเวณแนวเส้นขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับริมฝั่งแม่น้ ายวม  ฝั่งตะวันออก 

 ๗.๒ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝั่งน้ าแม่ลาน้อย  ฝั่งเหนือ   

ถนนสาย  ก  ๒  ฟากใต้  ที่ป่าช้าบ้านป่าหมากสาธารณประโยชน ์ และวัดทุ่งสารภี  เขตป่าสงวนแห่งชาติ   

ป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย  และเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ  ซึ่งเป็นเขตเทศบาลต าบลแม่ลาน้อย 

  ด้านตะวันออก จดน้ าแม่ลาน้อย  ฝั่งเหนือ  และฝั่งตะวันตก 



 
๖ 

  ด้านใต้ จดน้ าแม่ลาน้อย  ฝั่งเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับริมฝั่งแม่น้ ายวม  ฝั่งตะวันออก 

 ๗.๓ ด้านเหนือ จดน้ าแม่ลาน้อย  ฝั่งใต้  และเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ   

ซึ่งเป็นเขตเทศบาลต าบลแม่ลาน้อย 

  ด้านตะวันออก จดเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย 

  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝั่งน้ าแม่ลาน้อย  ฝั่งใต้   

และเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย 

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับริมฝั่งแม่น้ ายวม  ฝั่งตะวันออก 

๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว  ให้เป็นที่ดิน 

ประเภทอนุรักษ์ป่าไม้  คือ  ป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย 

๙. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๓  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก  ให้เป็นที่ดิน 

ประเภทสถาบันการศึกษา  มีรายการดังต่อไปนี้ 

 ๙.๑ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 

 ๙.๒ โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 

 ๙.๓ โรงเรียนบ้านป่าหมากวิทยา 

๑๐.  ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๐  ที่ก าหนดไว้เป็นสีน้ าตาลอ่อน  ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ 

เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  คือ  วัดกองมู 

๑๑.  ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑๑.๘  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน  ให้เป็นที่ดิน 

ประเภทสถาบันศาสนา  มีรายการดังต่อไปนี้ 

 ๑๑.๑  วัดวังคัน 

 ๑๑.๒  ที่ป่าช้าบ้านวังคันสาธารณประโยชน์ 

 ๑๑.๓  ที่ป่าช้าบ้านป่าหมากสาธารณประโยชน์  และวัดทุ่งสารภี 

 ๑๑.๔  วัดห้วยโป่ง 

 ๑๑.๕  โบสถ์นักบุญเปโตร 

 ๑๑.๖  วัดแม่ลาน้อย 



 
๗ 

 ๑๑.๗  วัดดอยแก้ว 

 ๑๑.๘  วัดโวหารคุณ 

๑๒.  ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๒.๑  ถึงหมายเลข  ๑๒.๑๒  ที่ก าหนดไว้เป็นสีน้ าเงิน  ให้เป็นที่ดิน 

ประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  มีรายการดังต่อไปนี้ 

 ๑๒.๑  ส านักงานเทศบาลต าบลแม่ลาน้อย 

 ๑๒.๒  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังคันเทศบาลต าบลแม่ลาน้อย 

 ๑๒.๓  ที่ว่าการอ าเภอแม่ลาน้อย  สถานีต ารวจภูธรแม่ลาน้อย  สหกรณ์การเกษตรแม่ลาน้อย   

และส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ลาน้อย 

 ๑๒.๔  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอแม่ลาน้อย  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอแม่ลาน้อย  

และส านักงานเกษตรอ าเภอแม่ลาน้อย 

 ๑๒.๕  หน่วยป้องกันรักษาป่าที่  มส.๑๑  (แม่ลาน้อย) 

 ๑๒.๖  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  สาขาอ าเภอแม่ลาน้อย 

 ๑๒.๗  บ้านพักครูโรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 

 ๑๒.๘  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอแม่ลาน้อย 

 ๑๒.๙  โรงพยาบาลแม่ลาน้อย 

 ๑๒.๑๐  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ลาน้อย 

 ๑๒.๑๑  โรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบลแม่ลาน้อย 

 ๑๒.๑๒  ที่ท าการไปรษณีย์แม่ลาน้อย 





รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมชมุชนแมลานอย  จังหวดัแมฮองสอน 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 

ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง  แบงเปน  ๑  ขนาด  คือ 

ถนนแบบ  ก  ขนาดเขตทาง  ๑๒.๐๐  เมตร  จํานวน  ๓  สาย  ดังนี้ 

ถนนสาย  ก  ๑  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  และถนนโครงการ 

กําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนสายดงเย็น  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๒๒๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนวังคัน  -  แมลานอย   

ที่บริเวณถนนไมปรากฏชื่อ  บรรจบกับถนนวังคัน  -  แมลานอย 

ถนนสาย  ก  ๒  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  และเปนถนนโครงการ 

กําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนรุงโรจน  ท่ีบริเวณหางจากถนนชายทุง  บรรจบกับถนนรุงโรจน   

ไปทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนรุงโรจน  ระยะประมาณ  ๖๙๐  เมตร  ไปทางทิศใต   

ระยะประมาณ  ๑๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ   

๔๗๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาย  ก  ๓  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ก  ๓  บรรจบกับถนนรุงโรจน   

ไปทางทิศใตตามแนวถนนสาย  ก  ๓  ระยะประมาณ  ๒๓๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ   

๔๐๐  เมตร  บรรจบกับถนนไมปรากฏช่ือ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ   

บรรจบกับถนนแหลงพาณิชย  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิมไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ   

๑๒๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเลียบน้ําแมลานอย  ระยะประมาณ  ๒๓๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ   

ระยะประมาณ  ๑๐๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ  ที่บริเวณหางจากถนนไมปรากฏชื่อ   

บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตและทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 

ตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๓๕๐  เมตร 

ถนนสาย  ก  ๓  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนรุงโรจนที่บริเวณ   

หางจากถนนชายทุง  บรรจบกับถนนรุงโรจน  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนรุงโรจน  ระยะประมาณ   

๑๘๐  เมตร  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๒๓๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ก  ๒  ที่บริเวณหางจาก 

ถนนสาย  ก  ๒  บรรจบกับถนนรุงโรจน  ไปทางทิศใต  ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  และทิศตะวันออกเฉียงใต 

ตามแนวถนนสาย  ก  ๒  ระยะประมาณ  ๕๗๐  เมตร 



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่สมควรก าหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  
ในท้องที่ต าบลแม่ลาน้อย  อ าเภอแม่ลาน้อย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา   
และการด ารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  การคมนาคม
และการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะและสภาพแวดล้อม  ทั้งนี้  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
ของการผังเมือง  และโดยที่มาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘   
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  บัญญัติว่า  การใช้บังคับ 
ผังเมืองรวมให้กระท าโดยกฎกระทรวง  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒
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