
 
กฎกระทรวง 

ให้ใช้บังคับผังเมอืงรวมเมืองพะเยา   
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 าบลบ้านต  า  ต าบลบ้านต๋อม  ต าบลท่าวังทอง  
ต าบลสันป่าม่วง  ต าบลเวียง  ต าบลบ้านสาง  ต าบลบ้านตุน่  ต าบลแม่ใส  ต าบลแม่ต  า  ต าบลจ าป่าหวาย  
และต าบลแม่กา  อ าเภอเมืองพะเยา  และต าบลดอกค าใต้   อ าเภอดอกค าใต้   จังหวัดพะเยา   
ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๒ การวางและจัดท าผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนา  และการด ารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ 
ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะและสภาพแวดล้อม 
ในบริเวณแนวเขตตามข้อ  ๑  ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ข้อ ๓ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีนโยบายและมาตรการเพ่ือจัดระบบการใช้ประโยชน์
ที่ดิน  โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับและสอดคล้องกับ
การขยายตัวของชุมชนในอนาคต  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยมีสาระส าคัญ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนเมืองพะเยาให้เป็นศูนย์กลางการบริหาร   การปกครอง   
การพาณิชยกรรม  การบริการ  และการศึกษาของจังหวัดพะเยา 

(๒) ส่งเสริมและพัฒนาดา้นที่อยู่อาศยั  พาณิชยกรรม  และอุตสาหกรรมบริการ  ให้สอดคล้อง
กับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม  ศักยภาพในการพัฒนาพ้ืนที่  และการขยายตัวของชุมชน 

(๓) พัฒนาการบริการสังคม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ให้เพียงพอและได้มาตรฐาน 

้หนา   ๓๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



(๔) ส่งเสริม  อนุรักษ์  และฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมที่มีคุณค่าทางศาสนา  
ศิลปกรรม  สถาปัตยกรรม  ประวัติศาสตร์   และโบราณคดี   เ พ่ือด ารงความเป็นเอกลักษณ์ 
ของเมืองพะเยา 

(๕) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข้อ ๔ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม   ให้ เป็นไปตามแผนผังก าหนด 

การใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ าแนกประเภท  แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง  และรายการ
ประกอบแผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ าแนกประเภท
ท้ายกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเหลืองมีเส้นทแยงสีขาว  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์เพ่ือการอยู่อาศัย 

(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๖๑  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเหลือง  ให้เป็น
ที่ดินประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 

(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๓๓  ที่ก าหนดไว้เป็นสีส้ม  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง 

(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๑๐  ที่ก าหนดไว้เป็นสีแดง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก 

(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๒๐  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๙  ที่ก าหนดไว้เป็นสีขาวมีกรอบและ 
เส้นทแยงสีเขียว  ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 

(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๓  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวมีกรอบและ 
เส้นทแยงสีน้ าตาล  ให้เป็นที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๑๐  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  ให้เป็น
ที่ดินประเภทท่ีโล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๓  ที่ก าหนดไวเ้ปน็สีเขยีวอ่อนมีเส้นทแยง
สีขาว  ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ 

(๑๐) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑  ถึงหมายเลข  ๑๐.๓๙  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก  
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา 

(๑๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑๑.๗  ที่ก าหนดไว้เป็นสีฟ้า  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทท่ีโล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

้หนา   ๓๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



(๑๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๒.๑  ถึงหมายเลข  ๑๒.๙  ที่ก าหนดไว้เป็นสีน้ าตาลอ่อน   
ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์เพ่ือส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 

(๑๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๓.๑  ถึงหมายเลข  ๑๓.๖๕  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน   
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันศาสนา 

(๑๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๔.๑  ถึงหมายเลข  ๑๔.๔๕  ที่ก าหนดไว้เป็นสีน้ าเงิน  ให้เป็น
ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ข้อ ๖ ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพ่ือการอยู่อาศัย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย   
หัตถอุตสาหกรรม  การท่องเที่ยว  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  
ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
(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  สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ   
และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

(๔) เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า 
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม 
(๘) จัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย 
(๙) การอยู่อาศัยประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 

(๑๐) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว  ตึกแถว  บ้านแถว  หรือบ้านแฝด 
(๑๑) การอยู่อาศัยประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม 
(๑๒) การติด  ตั้ง  หรือก่อสร้างป้าย  เว้นแต่ป้ายที่มีพ้ืนที่ป้ายไม่เกิน  ๐.๕๐  ตารางเมตร   

โดยมีความกว้างของป้ายไม่เกิน  ๐.๕๐  เมตร  และความยาวของป้ายไม่เกิน  ๑.๐๐  เมตร 
(๑๓) ก าจัดมูลฝอย 
(๑๔) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า 
(๑๕) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๓๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



(๑) ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ ในอาคารที่มีความสูงไม่ เกิน   ๑๒  เมตร   
การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า   ส าหรับอาคารทรงจั่ว 
หรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

(๒) ให้มีที่ว่างโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต 
(๓) การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ า   ล าคลอง  หรือแหล่งน้ าสาธารณะ  ให้มีที่ว่าง 

ตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ า   ล าคลอง  หรือแหล่งน้ าสาธารณะไม่น้อยกว่า   
๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพ่ือการคมนาคมและขนส่งทางน้ า  หรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๗ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย   
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

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

จ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ ามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ ามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจ าหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

(๔) เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า 
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) การอยู่อาศัย  การประกอบพาณิชยกรรม  หรือการประกอบอุตสาหกรรมประเภทอาคาร

ขนาดใหญ่ 
(๘) สถานที่ เก็บสินค้าซึ่งเป็นที่เก็บ  พัก  หรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของเพ่ือประโยชน์ 

ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม  แต่ไม่รวมถึงการเก็บสินค้าหรือสิ่งของเพื่อรอการจ าหน่าย  ณ  สถานที่นั้น 
(๙) ก าจัดมูลฝอย 

(๑๐) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า 
(๑๑) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) การใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๒๖  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๓๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



 (ก) ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน   ๑๒  เมตร   
การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า   ส าหรับอาคารทรงจั่ว 
หรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

 (ข) ให้มีที่ว่างโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต 
 (ค) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งกว๊านพะเยาไม่น้อยกว่า   ๑๒  เมตร  เว้นแต่เป็น 

การก่อสร้างเพ่ือการคมนาคมและขนส่งทางน้ า  หรือการสาธารณูปโภค 
(๒) การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ า   ล าคลอง  หรือแหล่งน้ าสาธารณะ  ให้มีที่ว่าง 

ตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ า   ล าคลอง  หรือแหล่งน้ าสาธารณะไม่น้อยกว่า   
๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพ่ือการคมนาคมและขนส่งทางน้ า  หรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๘ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย  
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

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

จ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ ามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ ามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจ าหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

(๔) เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า 
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) การประกอบอุตสาหกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๘) สถานที่เก็บสินค้าซึ่งเป็นที่เก็บ  พัก  หรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของเพ่ือประโยชน์ทาง

การค้าหรืออุตสาหกรรม  แต่ไม่รวมถึงการเก็บสินค้าหรือสิ่งของเพื่อรอการจ าหน่าย  ณ  สถานที่นั้น 
(๙) ก าจัดมูลฝอย 

(๑๐) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า 
(๑๑) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) การใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑๗  หมายเลข  ๓.๒๓  และหมายเลข  

๓.๒๕  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๓๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



 (ก) ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน   ๑๒  เมตร   
การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า   ส าหรับอาคารทรงจั่ว 
หรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

 (ข) ให้มีที่ว่างโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต 
 (ค) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งกว๊านพะเยาไม่น้อยกว่า   ๑๒  เมตร  เว้นแต่เป็น 

การก่อสร้างเพ่ือการคมนาคมและขนส่งทางน้ า  หรือการสาธารณูปโภค 
(๒) การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ า   ล าคลอง  หรือแหล่งน้ าสาธารณะ  ให้มีที่ว่าง 

ตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ า   ล าคลอง  หรือแหล่งน้ าสาธารณะไม่น้อยกว่า   
๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพ่ือการคมนาคมและขนส่งทางน้ า  หรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๙ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพ่ือพาณิชยกรรม  การอยู่อาศัย  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  
ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

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

จ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ ามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ ามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจ าหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

(๔) เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า 
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) การประกอบอุตสาหกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๘) ก าจัดมูลฝอย 
(๙) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า 

(๑๐) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ า  ล าคลอง  หรือแหล่งน้ าสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน

ริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ า  ล าคลอง  หรือแหล่งน้ าสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เปน็
การก่อสร้างเพ่ือการคมนาคมและขนส่งทางน้ า  หรือการสาธารณูปโภค 

้หนา   ๓๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่   
ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

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

จ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ ามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ ามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจ าหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม 
(๗) จัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย 
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๙) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 

(๑๐) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้มีที่ว่างโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต 
(๒) การใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑๑  และหมายเลข  ๕.๑๖  ให้มีที่ว่าง 

ตามแนวขนานริมฝั่งกว๊านพะเยาไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพ่ือการคมนาคม 
และขนส่งทางน้ า  หรือการสาธารณูปโภค 

(๓) การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ า   ล าคลอง  หรือแหล่งน้ าสาธารณะ  ให้มีที่ว่าง 
ตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ า   ล าคลอง  หรือแหล่งน้ าสาธารณะไม่น้อยกว่า   
๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพ่ือการคมนาคมและขนส่งทางน้ า  หรือการสาธารณูปโภค 

ที่ดินประเภทนี้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  เขตห้ามล่าสัตว์ป่า  และ 
เขตอุทยานแห่งชาติ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษา  หรือบ ารุงป่าไม้  สัตว์ป่า  
ต้นน้ า  ล าธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ  ตามกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้  การสงวนและคุ้มครอง 
สัตว์ป่า  และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  หรือมติคณะรัฐมนตรีเท่านั้น 

ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม
หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม  การอนุรักษ์และรักษาสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ชุ่มน้ า  สถาบันราชการ  

้หนา   ๓๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอื่น  ให้ใช้ได้
ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
(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
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทหอ้งบรรจุ  สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเกบ็  และ
สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๕) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
(๖) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม 
(๘) จัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย 
(๙) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 

(๑๐) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
(๑๑) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
(๑๒) สถานที่เก็บสินค้าซึ่งเป็นที่เก็บ  พัก  หรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของเพื่อประโยชน์ทางการคา้

หรืออุตสาหกรรม  แต่ไม่รวมถึงการเก็บสินค้าหรือสิ่งของเพื่อรอการจ าหน่าย  ณ  สถานที่นั้น 
(๑๓) สวนสนุก 
(๑๔) สนามกอล์ฟ 
(๑๕) ก าจัดมูลฝอย 
(๑๖) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า 
(๑๗) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน   ๑๒  เมตร  การวัด 

ความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า  ส าหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยา 
ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

(๒) ให้มีที่ว่างโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบห้าของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต 

้หนา   ๓๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



(๓) การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ า  ล าคลอง  หรือแหล่งน้ าสาธารณะ  ให้มีที่ว่าง 
ตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ า   ล าคลอง  หรือแหล่งน้ าสาธารณะไม่น้อยกว่า   
๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพ่ือการคมนาคมและขนส่งทางน้ า  หรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมเท่านั้น 

ที่ดินประเภทนี้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  เขตห้ามล่าสัตว์ป่า  และ 
เขตอุทยานแห่งชาติ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษา  หรือบ ารุงป่าไม้  สัตว์ป่า   
ต้นน้ า  ล าธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ  ตามกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้  การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า   
และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  หรือมติคณะรัฐมนตรีเท่านั้น 

ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเฉพาะที่ดิน 
ซึ่งเป็นของรัฐ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพ่ือนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  การอยู่อาศัย  
เกษตรกรรมหรอืเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์
เท่านั้น 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย 
(๒) การอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๓) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
(๔) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน   ๙  เมตร  การวัด 

ความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า  ส าหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยา 
ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

(๒) ให้มีที่ว่างโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบห้าของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต 
(๓) การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ า   ล าคลอง  หรือแหล่งน้ าสาธารณะ  ให้มีที่ว่าง 

ตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ า   ล าคลอง  หรือแหล่งน้ าสาธารณะไม่น้อยกว่า   
๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพ่ือการคมนาคมและขนส่งทางน้ า  หรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษา  
หรือบ ารุงป่าไม้  สัตว์ป่า  ต้นน้ า  ล าธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ  ตามกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้  

้หนา   ๔๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า   และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ   หรือ 
มติคณะรัฐมนตรีเท่านั้น 

ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย  เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น  และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย 
(๒) การอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๓) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
(๔) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
ข้อ ๑๕ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการศึกษาหรือเกี่ยวข้องกับ

การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 
ข้อ ๑๖ ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือ 

การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  การประมงหรือเกี่ยวข้องกับการประมง  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 
ข้อ ๑๗ ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพ่ือส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย   ยกเว้นที่ดิน 

ในบริเวณหมายเลข  ๑๒.๑  หมายเลข  ๑๒.๒  หมายเลข  ๑๒.๓  และหมายเลข  ๑๒.๙  ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพ่ือการส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมท้องถิ่น  หัตถอุตสาหกรรม  หัตถกรรม  
การท่องเที่ยว  การอยู่อาศัย  พาณิชยกรรม  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
เท่านั้น 

ที่ดินประเภทนี้  ในบริเวณหมายเลข  ๑๒.๑  และหมายเลข  ๑๒.๒  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพ่ือการอนุรักษ์โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  และศิลปวัตถุ  เพ่ือส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม 
และสถาปัตยกรรมท้องถิ่นเท่านั้น 

ที่ดินประเภทนี้  ในบริเวณหมายเลข  ๑๒.๓  และหมายเลข  ๑๒.๙  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพ่ือการส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมท้องถิ่น  หัตถกรรม  การท่องเที่ยว   
การอยู่อาศัย  การอนุรักษ์โบราณสถาน  โบราณวัตถุ   และศิลปวัตถุ   เพ่ือส่งเสริมเอกลักษณ์
ศิลปวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมท้องถิ่น  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเท่านั้น 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้   
(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
(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 

้หนา   ๔๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ   สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ   
และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

(๔) เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า 
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) จัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย 
(๘) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๙) สถานที่เก็บสินค้าซึ่งเป็นที่เก็บ  พัก  หรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของเพื่อประโยชน์ทางการคา้

หรืออุตสาหกรรม  แต่ไม่รวมถึงการเก็บสินค้าหรือสิ่งของเพื่อรอการจ าหน่าย  ณ  สถานที่นั้น 
(๑๐) โรงฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์  เพื่อการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ 
(๑๑) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๑๒) ก าจัดมูลฝอย 
(๑๓) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า 
(๑๔) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน  ๑๒  เมตร  การวัด 

ความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า  ส าหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยา 
ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

(๒) การใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๒.๙  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง 
กว๊านพะเยาไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพ่ือการคมนาคมและขนส่งทางน้ า   หรือ 
การสาธารณูปโภค 

(๓) การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ า  ล าคลอง  แหล่งน้ าสาธารณะ  ก าแพงเมือง  หรือ 
คูเมืองโบราณ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ า  ล าคลอง  แหล่งน้ าสาธารณะ  
ก าแพงเมือง  หรือคูเมืองโบราณไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพ่ือการคมนาคม 
และขนส่งทางน้ า  หรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๘ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการศาสนาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศาสนา  การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๙ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพ่ือกิจการของรัฐ  กิจการเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์
เท่านั้น 

้หนา   ๔๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



ข้อ ๒๐ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งทา้ยกฎกระทรวงนี้  
ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย  ก  ๒  ถนนสาย  ก  ๓  ถนนสาย  ก  ๔  ถนนสาย  ก  ๕  
ถนนสาย  ก  ๖  ถนนสาย  ก  ๗  ถนนสาย  ก  ๘  ถนนสาย  ก  ๙  ถนนสาย  ก  ๑๓  ถนนสาย  ก  ๑๔  
ถนนสาย  ก  ๑๕  ถนนสาย  ข  ๒  ถนนสาย  ข  ๓  ถนนสาย  ข  ๔  ถนนสาย  ข  ๕  ถนนสาย  ข  ๖  
ถนนสาย  ข  ๗  ถนนสาย  ข  ๘  ถนนสาย  ข  ๙  ถนนสาย  ข  ๑๐  ถนนสาย  ข  ๑๓  ถนนสาย  ข  ๑๕  
ถนนสาย  ข  ๑๖  ถนนสาย  ข  ๒๒  ถนนสาย  ค  ๓  ถนนสาย  ค  ๔  ถนนสาย  ค  ๕  ถนนสาย  ค  ๖  
ถนนสาย  ง  ๑  ถนนสาย  ง  ๒  ถนนสาย  ง  ๓  ถนนสาย  จ  ๑  และถนนสาย  จ  ๒  ห้ามใช้ 
ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอื่น  นอกจากกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) การสร้างถนนหรือเกี่ยวข้องกับถนน  และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 (ข) การสร้างรั้วหรือก าแพง 
 (ค) เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน   ๙  เมตร  

หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 
(๒) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย  ก  ๑  ถนนสาย  ก  ๑๐  ถนนสาย  ก  ๑๑  ถนนสาย  ก  ๑๒  

ถนนสาย  ข  ๑  ถนนสาย  ข  ๑๑  ถนนสาย  ข  ๑๒  ถนนสาย  ข  ๑๔  ถนนสาย  ข  ๑๗  ถนนสาย  ข  ๑๘  
ถนนสาย  ข  ๑๙  ถนนสาย  ข  ๒๐  ถนนสาย  ข  ๒๑  ถนนสาย  ค  ๑  และถนนสาย  ค  ๒  ห้ามใช้
ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอื่น  นอกจากกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) การสร้างถนนหรือเกี่ยวข้องกับถนน  และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 (ข) การสร้างรั้วหรือก าแพง 
 (ค) เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน   ๙  เมตร  

หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 
 (ง) การอยู่อาศัยที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๙  เมตร  หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 
 (จ) การอยู่อาศัยที่ไม่ใช่ห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
 (ฉ) การอยู่อาศัยที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดิน 
ข้อ ๒๑ ให้ผู้มีหน้าที่และอ านาจในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการ 

ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 
 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  15  พฤศจกิายน  พ.ศ.  ๒๕๖2 
พลเอก  อนุพงษ ์ เผ่าจนิดา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

้หนา   ๔๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การตม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช ได ได

(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช ได ได

(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง หรือคลังสินคา  ได

(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กลวยไม หรือถั่วงอก ได ได ได ได

(๙) การรอน ลาง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม ได ได ได

(๑๑) การฟกไขโดยใชตูอบ ได

๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวซึ่งมิใชสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การฆาสัตว ได

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

     หรือเหือดแหง

(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว มันสัตว หนังสัตว หรือสารที่สกัดจากไขสัตว ได ได

     หรือกระดูกสัตว

(๕) การบรรจุเนื้อสัตวหรือมันสัตวหรือผลิตภัณฑสําเร็จรูปจากเนื้อสัตวหรือมันสัตวในภาชนะ ได ได

     ที่ผนึกและอากาศเขาไมได

(๖) การลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบดสัตวหรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตว ได ได

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

     ไขเหลวเยือกแข็ง หรือไขเหลวแชแข็ง

บัญชีทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองพะเยา 

โรงงานจําพวกที่

ลําดับที่

ที่อยูอาศัย

โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัย

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

พ.ศ. ๒๕๖๒

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย
ชนบทและเกษตรกรรม



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 หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลัน ได ได ได

     หรือเหือดแหง

(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากสัตวน้ํา หนัง หรือไขมันสัตวน้ํา ได ได

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

๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม และบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเขาไมได ได ได ได ได ได ได

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

     หรือเหือดแหง

๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การสี ฝด หรือขัดขาว ได ได ได ได ได

(๓) การปนหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได ได ได

(๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได ได ได ได ได ได

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

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแปง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําขนมปงหรือขนมเคก ได ได ได ได ได ได

(๒) การทําขนมปงกรอบหรือขนมอบแหง ได ได ได ได ได ได

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

หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๒

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากออย บีช หญาหวาน หรือพืชอื่นที่ใหความหวาน 

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําน้ําเชื่อม ได ได ได

(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของตนมะพราว ตนตาลโตนด หรือพืชอื่น ๆ ซึ่งมิใชออย ได ได

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําใบชาแหงหรือใบชาผง ได ได ได ได

(๒) การคั่ว บด หรือปนกาแฟหรือการทํากาแฟผง ได ได ได ได

(๓) การทําโกโกผงหรือขนมจากโกโก ได ได ได ได ได ได

(๔) การทําช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือขนมจากช็อกโกเลต ได ได ได ได ได ได

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

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

(๗) การเชื่อมหรือแชอิ่มผลไมหรือเปลือกผลไม หรือการเคลือบผลไมหรือเปลือกผลไมดวยน้ําตาล ได ได ได ได ได ได

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

     ดวยน้ําตาล กาแฟ โกโก หรือช็อกโกเลต

(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟ ได ได ได ได ได ได

(๑๑) การทําไอศกรีม ได ได ได ได

๓

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๖) การทําน้ํามันสลัด ได ได ได ได ได ได

(๗) การบดหรือปนเครื่องเทศ ได ได ได ได ได ได

(๘) การทําพริกปน พริกไทยปน หรือเครื่องแกง ได ได ได ได ได ได

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด หรือยอยน้ําแข็ง ได ได

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล น้ําอัดลม หรือน้ําแร 

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําน้ําดื่ม ได ได ได ได ได ได ได

(๒) การทําเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล ได ได

(๔) การทําน้ําแร ได ได ได

๒๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาสูบ ยาอัด ยาเสน ยาเคี้ยว หรือยานัตถุ อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การอบใบยาสูบใหแหงหรือการรูดกานใบยาสูบ ได

(๓) การทํายาอัด ยาเสน ยาเสนปรุง หรือยาเคี้ยว ได ได

(๔) การทํายานัตถุ ได ได

๒๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากสิ่งทอซึ่งมิใชเครื่องนุงหม อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําผลิตภัณฑจากสิ่งทอเปนเครื่องใชในบาน ได ได ได ได ได ได

(๒) การทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใชถุงหรือกระสอบพลาสติก ได ได ได ได

๔

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๓) การทําผลิตภัณฑจากผาใบ ได ได ได ได ได

(๔) การตบแตงหรือเย็บปกถักรอยสิ่งทอ ได ได ได ได ได

๒๔ โรงงานถักผา ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหมดวยดายหรือเสนใย หรือฟอกยอมสีหรือแตงสําเร็จผา ได ได ได ได ได

ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหมที่ถักดวยดายหรือเสนใย

๒๕ โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมดวยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกใหเปนปุยซึ่งมิใชเสื่อหรือพรมที่ทําดวยยาง ได ได ได

หรือพลาสติกหรือพรมน้ํามัน

๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาขาย แห หรืออวน อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การผลิตเชือก ได ได

(๒) การผลิต ประกอบ หรือซอมแซมตาขาย แห หรืออวน และรวมถึงชิ้นสวนหรืออุปกรณ ได ได

     ของผลิตภัณฑดังกลาว

๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแตงกายซึ่งมิใชรองเทา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

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

     ถุงมือ ถุงเทาจากผา หนังสัตว ขนสัตว หรือวัสดุอื่น

(๒) การทําหมวก ได ได ได ได ได ได ได

๓๓ โรงงานผลิตรองเทาหรือชิ้นสวนของรองเทาซึ่งมิไดทําจากไม ยางอบแข็ง ยางอัดเขารูป ได ได ได ได ได

หรือพลาสติกอัดเขารูป

๕

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะรอง หรือการแปรรูปไมดวยวิธีอื่นที่คลายคลึงกัน ได

(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหนาตาง บานหนาตาง บานประตู หรือสวนประกอบ ได

     ที่ทําดวยไมของอาคาร

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

๓๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากไมหรือไมกอก อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใชจากไม และรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว ได ได

(๒) การทํารองเทา ชิ้นสวนของรองเทา หรือหุนรองเทาจากไม ได ได

(๓) การแกะสลักไม ได ได ได ได ได ได ได

(๔) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม ได

(๕) การทําผลิตภัณฑจากไมกอก ได ได ได ได ได ได

๓๗ โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากไม แกว ยาง หรืออโลหะอื่นซึ่งมิใช ได

เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากพลาสติกอัดเขารูป และรวมถึงชิ้นสวน

ของผลิตภัณฑดังกลาว

๔๐ โรงงานประกอบกิจการกับเยื่อกระดาษ หรือกระดาษแข็ง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๒) การทําผลิตภัณฑซึ่งมิใชภาชนะบรรจุจากเยื่อกระดาษ หรือกระดาษแข็ง ได ได ได ได ได ได ได

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ

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

(๒) การทําแมพิมพโลหะ ได

๖

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๕๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากปโตรเลียม ถานหิน หรือลิกไนต อยางใดอยางหนึ่ง 

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๔) การผสมผลิตภัณฑจากปโตรเลียมเขาดวยกัน หรือการผสมผลิตภัณฑจากปโตรเลียมกับวัสดุอื่น ได

     แตไมรวมถึงการผสมผลิตภัณฑจากกาซธรรมชาติกับวัสดุอื่น

๕๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทํายางแผนในขั้นตนจากน้ํายางธรรมชาติซึ่งมิใชการทําในสวนยางหรือปา ได

(๒) การหั่น ผสม รีดใหเปนแผน หรือตัดแผนยางธรรมชาติซึ่งมิใชการทําในสวนยางหรือปา ได

๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑเครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปนดินเผา หรือเครื่องดินเผา และรวมถึง ได ได ได ได ได ได

การเตรียมวัสดุเพื่อการดังกลาว

๕๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๓) การผสมซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอรอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเขาดวยกัน หรือ ได

     การผสมซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอรอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเขากับวัสดุอื่น

๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑอโลหะ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําผลิตภัณฑคอนกรีต ผลิตภัณฑคอนกรีตผสม ผลิตภัณฑยิปซัม หรือผลิตภัณฑปูนปลาสเตอร ได ได

๖๑ โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใชที่ทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลา ได ได ได ได ได

และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องมือหรือเครื่องใชดังกลาว

๖๒ โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารที่ทําจาก ได ได ได ได ได ได

โลหะหรือโลหะเปนสวนใหญ และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องเรือนหรือ

เครื่องตบแตงดังกลาว

๗

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะสําหรับใชในการกอสรางหรือติดตั้ง 

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางสะพาน ประตูน้ํา ถังน้ํา หรือปลองไฟ ได ได ได ได ได

(๒) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางอาคาร ได ได ได ได ได

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําภาชนะบรรจุ ได ได ได ได ได

(๙) การทําเครื่องใชเล็ก ๆ จากโลหะ ได ได ได ได ได

(๑๒) การตัด พับ หรือมวนโลหะ ได ได ได

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

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

๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องยนต เครื่องกังหัน และรวมถึงสวนประกอบ ได ได ได ได

หรืออุปกรณของเครื่องยนตหรือเครื่องกังหันดังกลาว

๖๙ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องคํานวณ เครื่องทําบัญชี เครื่องจักรสําหรับ ได ได ได ได ได ได ได

ระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับใชในการคํานวณชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาลอก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส

สําหรับปฏิบัติกับขอมูลที่เกี่ยวของกันหรืออุปกรณ (Digital or Analog Computers or Associated 

Electronic Data Processing Equipment or Accessories) เครื่องรวมราคาของขาย (Cash Registers)

เครื่องพิมพดีด เครื่องชั่งซึ่งมิใชเครื่องชั่งที่ใชในหองทดลองวิทยาศาสตร เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใช

เครื่องอัดสําเนาดวยการถายภาพ และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

๘

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศหรือกาซ เครื่องเปาลม ได ได ได ได

เครื่องปรับหรือถายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตูเย็นหรือเครื่องประกอบตูเย็น เครื่องขายสินคา

อัตโนมัติ เครื่องลาง ซัก ซักแหง หรือรีดผา เครื่องเย็บ เครื่องสงกําลังกล เครื่องยก ปนจั่น ลิฟต

บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร รถพวงสําหรับใชในการอุตสาหกรรม รถยกซอนของ

(Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใชในการอุตสาหกรรมหรือสําหรับใชในบานแตผลิตภัณฑ

นั้นตองไมใชพลังงานไฟฟา และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑที่ระบุไวในลําดับที่ ๗๐ ได ได ได ได

เฉพาะที่ใชไฟฟา เครื่องยนตไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟา หมอแปลงแรงไฟฟา เครื่องสับหรือบังคับ

ไฟฟา เครื่องใชสําหรับแผงไฟฟา เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟา เครื่องสงหรือจําหนายไฟฟา 

เครื่องสําหรับใชบังคับไฟฟา หรือเครื่องเชื่อมไฟฟา

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

หรือบันทึกเสียง เครื่องเลนแผนเสียง เครื่องบันทึกคําบอก เครื่องบันทึกเสียงดวยเทป เครื่องเลน

หรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน) แผนเสียง เทปแมเหล็กที่ไดบันทึกเสียงแลว เครื่องโทรศัพท

หรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไมมีสาย เครื่องสงวิทยุ เครื่องสงโทรทัศน เครื่องรับสงสัญญาณหรือจับสัญญาณ

เครื่องเรดาร ผลิตภัณฑที่เปนตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวของ (Semi - Conductor or Related   

Sensitive Semi - Conductor Devices) คาปาซิเตอรหรือคอนเดนเซอรอิเล็กทรอนิกสชนิดคงที่หรือ

เปลี่ยนแปลงได (Fixed or Variable Electronic Capacitors or Condensers) เครื่องหรือหลอด

เรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย และรวมถึงการผลิตอุปกรณ

หรือชิ้นสวนสําหรับใชกับเครื่องอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

๙

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๗๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การตอ ซอมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอูตอเรือนอกจากเรือยาง ได ได ได

(๒) การทําชิ้นสวนพิเศษสําหรับเรือหรือเครื่องยนตเรือ ได ได ได ได

๗๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ

 อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

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

     หรือจักรยานสองลอ

(๒) การทําชิ้นสวนพิเศษหรืออุปกรณสําหรับจักรยานยนต จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ ได ได ได ได ได

๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมลอเลื่อนที่ขับเคลื่อนดวยแรงคนหรือสัตว ได ได ได ได ได

ซึ่งมิใชจักรยาน และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

๘๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช หรืออุปกรณวิทยาศาสตรหรือการแพทย

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณวิทยาศาสตรที่ใชในหองทดลอง ได ได ได ได ได ได

     หรืออุปกรณที่ใชในการชั่ง ตวง วัด หรือบังคับควบคุม

๘๓ โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือชิ้นสวนของนาฬิกาหรือเครื่องวัดเวลา ได ได ได ได

๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณี อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

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

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

๑๐

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

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

(๔) การเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอื่น ๆ ได ได

(๕) การทําดวงตราหรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณหรือเหรียญอื่น ได

๘๕ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นสวนหรืออุปกรณของเครื่องดนตรีดังกลาว ได ได ได

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเลน เครื่องมือ หรือเครื่องใชที่มิไดระบุไวในลําดับอื่น

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําเครื่องเลน ได ได ได

(๒) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ ได ได ได

(๓) การทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง ได ได ได ได ได ได

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

     กลองสูบยาหรือกลองบุหรี่ กนกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก

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

     แมพิมพลายฉลุ (Stencils)

(๖) การทําแหคลุมผม ชองผม หรือผมปลอม ได ได ได ได

๙๐ โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําใหบริสุทธิ์ หรือจําหนายน้ําไปยังอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม ได

๙๑ โรงงานบรรจุสินคาในภาชนะโดยไมมีการผลิต อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การบรรจุสินคาทั่วไป ได ได ได ได ได

๙๒ โรงงานหองเย็น ได ได ได ได

๙๓ โรงงานซอมรองเทาหรือเครื่องหนัง ได ได

๑๑

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๙๔ โรงงานซอมเครื่องมือไฟฟาหรือเครื่องใชไฟฟาสําหรับใชในบานหรือใชประจําตัว ได ได ได ได

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต รถพวง จักรยานสามลอ  

จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของยานดังกลาว อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การซอมแซมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตหรือสวนประกอบของยานดังกลาว ได ได

(๒) การซอมแซมรถพวง จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของยานดังกลาว ได ได ได

(๓) การพนสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได

(๔) การลางหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได ได ได ได

๙๖ โรงงานซอมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําดวยเพชร พลอย ทองคํา ทองขาว  ได ได ได ได

เงิน นาก หรืออัญมณี

๙๗ โรงงานซอมผลิตภัณฑที่มิไดระบุการซอมไวในลําดับใด ได ได ได

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

๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแตงหรือเปลี่ยนแปลงลักษณะของผลิตภัณฑหรือ

สวนประกอบของผลิตภัณฑโดยไมมีการผลิต อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

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

                       ได                     หมายถึง     สามารถประกอบกิจการโรงงานไดภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยโรงงาน

         หมายเหต ุ ลําดับที่               หมายถึง     ลําดับที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

                       โรงงานจําพวกที่     หมายถึง     จําพวกโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

๑๒

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่







รายการประกอบแผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ าแนกประเภทท้ายกฎกระทรวง 
ให้ใช้บังคับผังเมอืงรวมเมืองพะเยา   

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 

การใช้ประโยชน์ที่ดนิให้เป็นไปตามแผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ าแนกประเภท
ท้ายกฎกระทรวง  ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๕  คือ 

๑. ท่ีดินในบริเวณหมายเลข  ๑  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเหลืองมีเส้นทแยงสีขาว  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์เพ่ือการอยู่อาศัย  มีรายการดังต่อไปนี้ 

 ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๑,๑๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข  ๑๑๙๓ 

 ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐   เมตร  กับริมฝั่ งร่อ งไฮ   
ฝั่งตะวันออก  เส้นขนานระยะ  ๑๑๕  เมตร  กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ  และร่องไฮ  ฝั่งตะวันตก 

 ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๙๓  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๑๑๕  เมตร  กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ  

และเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝั่งร่องไฮ  ฝั่งตะวันตก 
 ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๑๐.๓๒  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก  และบริเวณ

หมายเลข  ๑๓.๕๓  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน 
๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๖๑  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเหลือง  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  มีรายการดังต่อไปนี้ 
 ๒.๑ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๑๑๒๗  และเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ 
  ด้านตะวันออก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  และเส้นตั้งฉากกับ

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๒๗  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับ 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๒๗  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนน  อบจ.พย.  บ้านร่องไผ่  -  บ้านต  าดอนมูล  
เป็นระยะ  ๑๐๐  เมตร 

  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๒๗  ฟากเหนือ   
และเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน  ในท้องที่ต าบลห้วยแก้ว  
ต าบลดงเจน  อ าเภอภูกามยาว  และต าบลแม่ปืม  ต าบลบ้านใหม่  ต าบลบ้านต  า  ต าบลท่าจ าปี   
ต าบลบ้านต๋อม  ต าบลท่าวังทอง  ต าบลสันป่าม่วง  ต าบลบ้านสาง  ต าบลบ้านตุ่น  ต าบลแม่นาเรือ  
ต าบลแม่ใส  ต าบลจ าป่าหวาย  ต าบลแม่กา  อ าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา  ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 



 
๒ 

  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๒๗  ฟากตะวันออก
และฟากเหนือ  และถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 

 ๒.๒ ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  
ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  เป็นระยะ  
๓๕๐  เมตร  และเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรมตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน  ในท้องที่
ต าบลห้วยแก้ว  ต าบลดงเจน  อ าเภอภูกามยาว  และต าบลแม่ปืม  ต าบลบ้านใหม่  ต าบลบ้านต  า  ต าบลท่าจ าปี  
ต าบลบ้านต๋อม  ต าบลท่าวังทอง  ต าบลสันป่าม่วง  ต าบลบ้านสาง  ต าบลบ้านตุ่น  ต าบลแม่นาเรือ  ต าบลแม่ใส  
ต าบลจ าป่าหวาย  ต าบลแม่กา  อ าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา  ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๓๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  และเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน 
ในท้องที่ต าบลห้วยแก้ว  ต าบลดงเจน  อ าเภอภูกามยาว  และต าบลแม่ปืม  ต าบลบ้านใหม่  ต าบลบ้านต  า  
ต าบลท่าจ าปี  ต าบลบ้านต๋อม  ต าบลท่าวังทอง  ต าบลสันป่าม่วง  ต าบลบ้านสาง  ต าบลบ้านตุ่น   
ต าบลแม่นาเรือ  ต าบลแม่ใส  ต าบลจ าป่าหวาย  ต าบลแม่กา  อ าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา   
ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑   

  ด้านใต้ จดเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมตามพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดเขตที่ดิน  ในท้องที่ต าบลห้วยแก้ว  ต าบลดงเจน  อ าเภอภูกามยาว  และต าบลแม่ปืม  ต าบลบ้านใหม่  
ต าบลบ้านต  า  ต าบลท่าจ าปี  ต าบลบ้านต๋อม  ต าบลท่าวังทอง  ต าบลสันป่าม่วง  ต าบลบ้านสาง  ต าบลบ้านตุ่น  
ต าบลแม่นาเรือ  ต าบลแม่ใส  ต าบลจ าป่ าหวาย  ต าบลแม่กา  อ าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา   
ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑   

  ด้านตะวันตก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  และทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันออก   

 ๒.๓ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๒๗  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๒๗  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดโรงเรียนบ้านต  าพระแล  และเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรม

ตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน  ในท้องที่ต าบลห้วยแก้ว  ต าบลดงเจน  อ าเภอภูกามยาว   
และต าบลแม่ปืม  ต าบลบ้านใหม่  ต าบลบ้านต  า  ต าบลท่าจ าปี  ต าบลบ้านต๋อม  ต าบลท่าวังทอง   
ต าบลสันป่าม่วง  ต าบลบ้านสาง  ต าบลบ้านตุ่น  ต าบลแม่นาเรือ  ต าบลแม่ใส  ต าบลจ าป่าหวาย   
ต าบลแม่กา  อ าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา  ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 



 
๓ 

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑๑๒๗  และเส้นตรงที่ลากจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๒๗  ฟากใต้  ที่จุดซึ่งถนนไม่ปรากฏชื่อ
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๒๗ 

  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๑๓.๔  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน 
 ๒.๔ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ  

และเส้นขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๒๗   
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๑๑๙๓   
  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๒๗  ฟากเหนือ   

และวัดต  าน้ าล้อม 
  ด้านตะวันตก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  และทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๑๑๙๓  ฟากตะวันออก 
 ๒.๕ ด้านเหนือ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้  และทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๑๑๒๗  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๑๑๒๗   
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๑๑๒๗  
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๙๓  ฟากตะวันออก

 ๒.๖ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๒๗   

ฟากใต้  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๒๗  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๒๗  เป็นระยะ  ๑๐๐  เมตร 

  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑๑๒๗ 

  ด้านตะวันตก จดเส้นตรงที่ลากจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๒๗  
ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งถนนไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๒๗  และวัดต  าดอนมูล 

 ๒.๗ ด้านเหนือ จดเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมตามพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดเขตที่ดิน  ในท้องที่ต าบลห้วยแก้ว  ต าบลดงเจน  อ าเภอภูกามยาว  และต าบลแม่ปืม  ต าบลบ้านใหม่  



 
๔ 

ต าบลบ้านต  า  ต าบลท่าจ าปี  ต าบลบ้านต๋อม  ต าบลท่าวังทอง  ต าบลสันป่าม่วง  ต าบลบ้านสาง   
ต าบลบ้านตุ่น  ต าบลแม่นาเรือ  ต าบลแม่ใส  ต าบลจ าป่าหวาย  ต าบลแม่กา  อ าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา   
ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑   

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๓๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน) 

  ด้านใต้ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 
 ๒.๘ ด้านเหนือ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนน  สปก.  พย.  ๐๒๓๐๑  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนน  สปก.  พย.  ๐๒๓๐๑  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน) 
 ๒.๙ ด้านเหนือ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้  เส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  

กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๙๓  เส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ  
และเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ 

  ด้านตะวันออก จดเส้นตั้งฉากกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก
ถนนไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ  เป็นระยะ  ๑๐๐  เมตร 
  ด้านใต้ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  และโรงเรียนบ้านร่องไผ่ 

  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๙๓  ฟากตะวันออก 
 ๒.๑๐ ด้านเหนือ จดถนน  สปก.  พย.  ๐๒๓๐๑  ฟากใต้  และเขตปฏิรูปที่ดิน

เพ่ือเกษตรกรรมตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน  ในท้องที่ต าบลห้วยแก้ว  ต าบลดงเจน  อ าเภอภูกามยาว  
และต าบลแม่ปืม  ต าบลบ้านใหม่  ต าบลบ้านต  า  ต าบลท่าจ าปี  ต าบลบ้านต๋อม  ต าบลท่าวังทอง   
ต าบลสันป่าม่วง  ต าบลบ้านสาง  ต าบลบ้านตุ่น  ต าบลแม่นาเรือ  ต าบลแม่ใส  ต าบลจ าป่าหวาย   
ต าบลแม่กา  อ าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา  ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑   

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  เขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน 
ในท้องที่ ต าบลห้วยแก้ว  ต าบลดงเจน  อ าเภอภูกามยาว  และต าบลแม่ปืม  ต าบลบ้า นใหม่   
ต าบลบ้านต  า  ต าบลท่าจ าปี  ต าบลบ้านต๋อม  ต าบลท่าวังทอง  ต าบลสันป่าม่วง  ต าบลบ้านสาง   
ต าบลบ้านตุ่น  ต าบลแม่นาเรือ  ต าบลแม่ใส  ต าบลจ าป่าหวาย  ต าบลแม่กา  อ าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา  
ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าห้วยบงและป่าห้วยเคียน 



 
๕ 

  ด้านใต้ จดส านักงานขนส่งจังหวัดพะเยา  ส านักงานโยธาธิการ 
และผังเมืองจังหวัดพะเยา  ส านักงานทางหลวงชนบทพะเยา  ส านักงานเกษตรจังหวัดพะเยา  ส านักงาน  
การปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา  ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   
จังหวัดพะเยา  เขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าห้วยบงและป่าห้วยเคียน  และเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม
ตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน  ในท้องที่ต าบลห้วยแก้ว  ต าบลดงเจน  อ าเภอภูกามยาว   
และต าบลแม่ปืม  ต าบลบ้านใหม่  ต าบลบ้านต  า  ต าบลท่าจ าปี  ต าบลบ้านต๋อม  ต าบลท่าวังทอง   
ต าบลสันป่าม่วง  ต าบลบ้านสาง  ต าบลบ้านตุ่น  ต าบลแม่นาเรือ  ต าบลแม่ใส  ต าบลจ าป่าหวาย   
ต าบลแม่กา  อ าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา  ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑   

  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันออก  
และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  จังหวัดพะเยา   

  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๑๐.๘  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก  และบริเวณ
หมายเลข  ๑๓.๑๔  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน 

 ๒.๑๑ ด้านเหนือ จดถนนไมป่รากฏชื่อ  ฟากใต้และฟากตะวนัออก  และวัดร่องไผ่ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๑๑๙๓ 
 ๒.๑๒ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒๐๒  ฟากตะวันตก  

และวัดดอกบัว 
  ด้านใต้ จดถนนโรงพยาบาลค่ายขุนเจืองธรรมิกราช  ฟากเหนือ  

และโรงพยาบาลค่ายขุนเจืองธรรมิกราช 
  ด้านตะวันตก จดเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรมตามพระราชกฤษฎีกา

ก าหนดเขตที่ดิน  ในท้องที่ต าบลห้วยแก้ว  ต าบลดงเจน  อ าเภอภูกามยาว  และต าบลแม่ปืม  ต าบลบ้านใหม่  
ต าบลบ้านต  า  ต าบลท่าจ าปี  ต าบลบ้านต๋อม  ต าบลท่าวังทอง  ต าบลสันป่าม่วง  ต าบลบ้านสาง   
ต าบลบ้านตุ่น  ต าบลแม่นาเรือ  ต าบลแม่ใส  ต าบลจ าป่าหวาย  ต าบลแม่กา  อ าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา  
ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และถนนสาย  ก  ๑  ฟากตะวันออก 

 ๒.๑๓ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ก  ๔  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๔  ฟากตะวันตก 



 
๖ 

  ด้านใต้ จดถนนสาย  ก  ๔  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  และถนนสาย  ก  ๓  

ฟากตะวันออก 
 ๒.๑๔ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันตก  

และถนนพหลโยธิน  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดวิทยาลัยพยาบาลพะเยา  และโรงพยาบาลพะเยา 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนพหลโยธิน  

และเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน) 
 ๒.๑๕ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ค  ๑ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๑,๔๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๑๑๙๓ 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ค  ๑  

วัดต๋อมใต้  และส านักงานเทศบาลต าบลบ้านต๋อม 
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๙๓  ฟากตะวันออก  

วัดต๋อมกลาง  และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านต๋อม 
  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑๐  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก 
 ๒.๑๖ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ  

เส้นตั้งฉากกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ  เป็นระยะ  ๑๐๐  เมตร  และเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  
กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ 

  ด้านใต้ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  และวัดต๋อมดง 
  ด้านตะวันตก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 
 ๒.๑๗ ด้านเหนือ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๙๓  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๑๑๙๓ 
 ๒.๑๘ ด้านตะวันออก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดน้ าแม่ต๋อม  ฝั่งเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ 



 
๗ 

 ๒.๑๙ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ก  ๔  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๖  ฟากตะวันตก  และถนนสาย  ก  ๘  

ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ก  ๗  

ถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  เส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑๒๐๒  เส้นขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ก  ๖  และทางหลวงแผ่นดิน  
หมายเลข  ๑๒๐๒  ฟากตะวันออก 

 ๒.๒๐ ด้านเหนือ จดเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าห้วยบงและป่าห้วยเคียน 
  ด้านตะวันออก จดเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมตามพระราชกฤษฎีกา

ก าหนดเขตที่ดิน  ในท้องที่ต าบลห้วยแก้ว  ต าบลดงเจน  อ าเภอภูกามยาว  และต าบลแม่ปืม  ต าบลบ้านใหม่  
ต าบลบ้านต  า  ต าบลท่าจ าปี  ต าบลบ้านต๋อม  ต าบลท่าวังทอง  ต าบลสันป่าม่วง  ต าบลบ้านสาง   
ต าบลบ้านตุ่น  ต าบลแม่นาเรือ  ต าบลแม่ใส  ต าบลจ าป่าหวาย  ต าบลแม่กา  อ าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา  
ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑   

  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก สนามกีฬากลางจังหวดัพะเยา  ส านักงานพ้ืนที่การศึกษาพะเยา  

เขต  ๑  ศูนย์การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา  ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
จังหวัดพะเยา  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมอืงพะเยา  ศูนย์เครื่องมือกล  อบจ.  พะเยา  กองก ากับการ  
ต ารวจตระเวนชายแดนที่  ๓๒  บ้านพักเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดและเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลัง  
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดพะเยา  บ้านพักข้าราชการส านกังานจังหวัดพะเยา  และส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
จังหวัดพะเยา 

 ๒.๒๑ ด้านเหนือ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้ 
  ด้านใต้ จดน้ าแม่ต๋อม  ฝั่งเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 
 ๒.๒๒ ด้านเหนือ จดเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าห้วยบงและป่าห้วยเคียน 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงชนบท  พย.  ๑๐๑๙  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)   



 
๘ 

  ด้านตะวันตก จดเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมตามพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดเขตที่ดิน  ในท้องที่ต าบลห้วยแก้ว  ต าบลดงเจน  อ าเภอภูกามยาว  และต าบลแม่ปืม  ต าบลบ้านใหม่  
ต าบลบ้านต  า  ต าบลท่าจ าปี  ต าบลบ้านต๋อม  ต าบลท่าวังทอง  ต าบลสันป่าม่วง  ต าบลบ้านสาง   
ต าบลบ้านตุ่น  ต าบลแม่นาเรือ  ต าบลแม่ใส  ต าบลจ าป่าหวาย  ต าบลแม่กา  อ าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา  
ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑   

 ๒.๒๓ ด้านเหนือ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้  และวัดเชียงทอง 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒๐๒  ฟากตะวันออก  

และถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้และฟากตะวันออก 
 ๒.๒๔ ด้านเหนือ จดวัดหนองหวี  และเส้นตรงที่ลากจากทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๑๒๐๒  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งถนนไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒๐๒ 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒๐๒  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดค่ายขุนเจืองธรรมิกราช 
  ด้านตะวันตก จดเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมตามพระราชกฤษฎีกา

ก าหนดเขตท่ีดิน  ในท้องที่ต าบลห้วยแก้ว  ต าบลดงเจน  อ าเภอภูกามยาว  และต าบลแม่ปืม  ต าบลบ้านใหม่  
ต าบลบ้านต  า  ต าบลท่าจ าปี  ต าบลบ้านต๋อม  ต าบลท่าวังทอง  ต าบลสันป่าม่วง  ต าบลบ้านสาง  ต าบลบ้านตุ่น  
ต าบลแม่นาเรือ  ต าบลแม่ใส  ต าบลจ าป่าหวาย  ต าบลแม่กา  อ าเภอเมืองพะเยา  จังห วัดพะเยา   
ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑   

 ๒.๒๕ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นตั้งฉากกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก

ถนนไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ  
เป็นระยะ  ๒๖๐  เมตร  วัดผาช้างมูบ  ถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  และเส้นตั้งฉากกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  
ฟากใต้  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  
ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ  เป็นระยะ  ๒๒๐  เมตร 

  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ 
  ด้านตะวันตก จดเส้นตั้งฉากกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก

ถนนไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ  เป็นระยะ  ๒๕๐  เมตร  
และถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 



 
๙ 

 ๒.๒๖ ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับถนนพหลโยธิน  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก
ถนนไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับถนนพหลโยธิน  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนพหลโยธิน   
เป็นระยะ  ๒๕๐  เมตร  วิทยาลัยพยาบาลพะเยา  และโรงพยาบาลพะเยา 

  ด้านตะวันออก จดถนนพหลโยธิน  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากกับถนนพหลโยธิน  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก

ถนนสาย  ข  ๒  บรรจบกับถนนพหลโยธิน  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนพหลโยธิน   
เป็นระยะ  ๔๐๐  เมตร 

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับแนวเขตกว๊านพะเยา  
ฝัง่ตะวันออก 

 ๒.๒๗ ด้านเหนือ จดเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าห้วยบงและป่าห้วยเคียน   
เขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าแม่ฮ่องป๋อ  ห้วยแก้ว  และแม่อิงฝั่งซ้าย  และเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  
ตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน  ในท้องที่ต าบลห้วยแก้ว  ต าบลดงเจน  อ าเภอภูกามยาว   
และต าบลแม่ปืม  ต าบลบ้านใหม่  ต าบลบ้านต  า  ต าบลท่าจ าปี  ต าบลบ้านต๋อม  ต าบลท่าวังทอง   
ต าบลสันป่าม่วง  ต าบลบ้านสาง  ต าบลบ้านตุ่น  ต าบลแม่นาเรือ  ต าบลแม่ใส  ต าบลจ าป่าหวาย  ต าบลแม่กา  
อ าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา  ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑   

  ด้านตะวันออก จดเส้นตรงที่ลากจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒๐๒  
ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งถนนสาย  ข  ๖  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒๐๒ 

  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒๐๒  ฟากเหนือ   
ถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออกและฟากตะวันตก  และเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลาง
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒๐๒ 

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  โรงเรียนบ้านนอกเวียง  และทางหลวงชนบท  พย.  ๑๐๑๙  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๑๓.๒๔  และหมายเลข  ๑๓.๓๐  ที่ก าหนดไว้เป็นสเีทาอ่อน   
 ๒.๒๘ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๙๓  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๒๘๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๑๑๙๓   
 ๒.๒๙ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ 



 
๑๐ 

  ด้านใต้ จดถนนสาย  ค  ๒  ฟากเหนือ   
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๒  ฟากตะวันออก  และเส้นขนานระยะ  ๘๐  เมตร  

กบัศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๙๓ 
 ๒.๓๐ ด้านเหนือ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตกและฟากใต้  และทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข  ๑๑๙๓  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๑๑๙๓  และเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ 
 ๒.๓๑ ดา้นเหนือ จดถนนสาย  ค  ๒  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๒๖๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๑๑๙๓   
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๒๖๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ค  ๒ 
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๙๓  ฟากตะวันออก  

โรงเรียนบ้านสันป่าม่วง  วัดสันป่าม่วง  และถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 
 ๒.๓๒ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒๐๒  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๖  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ข  ๖  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดก าแพงเมืองและคูเมืองเวียงท่าวังทอง  และถนนสาย  ก  ๑๐  

ฟากตะวันออก 
 ๒.๓๓ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒๐๒  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๑๐  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดก าแพงเมืองและคูเมืองเวียงท่าวังทอง 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๑๑  ฟากตะวันออก 
 ๒.๓๔ ด้านเหนือ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้  โรงเรียนบ้านสันบัวบก   

และเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ 
  ด้านใต้ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๙๓  ฟากตะวันออก 



 
๑๑ 

 ๒.๓๕ ด้านเหนือ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ 
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๙๓  ฟากตะวันออก 
 ๒.๓๖ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ก  ๑๓  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๖  ฟากตะวันตก 
  ด้านตะวันตก จดก าแพงเมืองและคูเมืองเวียงท่าวังทอง 
 ๒.๓๗ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนน  อบจ.พย.  

บ้านสันเวียงใหม่  -  บ้านสาง 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๒  ฟากตะวันตก  และโรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ 
  ด้านใต้ จดร่องบวก  ฝั่งเหนือ 
  ด้านตะวันตก  จดเส้นตั้งฉากกับถนน  อบจ.พย.  บ้านสันเวียงใหม่  -  บ้านสาง  

ฟากใต้  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนน  อบจ.พย.  บ้านสันเวียงใหม่  -  บ้านสาง  บรรจบกับถนนสาย  ค  ๒  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนน  อบจ.พย.  บ้านสันเวียงใหม่  -  บ้านสาง  เป็นระยะ  ๕๐๐  เมตร 

  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๑๔.๓๖  ที่ก าหนดไว้เป็นสีน้ าเงิน 
 ๒.๓๘ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ค  ๒ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ค  ๒ 
  ด้านใต้ จดร่องบวก  ฝั่งเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดโรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่  และถนนสาย  ค  ๒  ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๑๓.๔๑  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน 
 ๒.๓๙ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นตั้งฉากกับถนน  อบจ.พย.  บ้านสันเวียงใหม่  -  บ้านสาง  

ฟากใต้  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับถนน  อบจ.พย.  บ้านสันเวียงใหม่  -  บ้านสาง  
ไปทางทิศตะวันออกเฉยีงเหนอืตามแนวถนน  อบจ.พย.  บ้านสันเวียงใหม่  -  บ้านสาง  เป็นระยะ  ๑๐๐  เมตร 

  ด้านใต้ จดร่องบวก  ฝั่งเหนือ  โรงเรียนบ้านสาง  และถนน  อบจ.พย.  
บ้านสันเวียงใหม่  -  บ้านสาง  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๙๓  ฟากตะวันออก  
และวัดสางเหนือ 



 
๑๒ 

 ๒.๔๐ ด้านเหนือ จดถนน  อบจ.พย.  บ้านสันเวียงใหม่  -  บ้านสาง  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดโรงเรียนบ้างสาง  และร่องบวก  ฝั่งตะวันตก 
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๙๓  ฟากตะวันออก 
 ๒.๔๑ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝั่งน้ าแม่อิง  ฝั่งใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  และส านักงานโรงบ าบัดน้ าเสียเทศบาลเมืองพะเยา   
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ข  ๑๑  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน) 
 ๒.๔๒ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๑๐๒๑ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๔๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ 
  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๒๑  ฟากเหนือ  และวัดดอนไชย 
  ด้านตะวันตก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 
 ๒.๔๓ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๒๑  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๔๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงท้องถิน่  

พย.ถ.  ๑  -  ๐๐๑๑ 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๑๐๒๑ 
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงท้องถิ่น  พย.ถ.  ๑  -  ๐๐๑๑  ฟากตะวันออก 
 ๒.๔๔ ด้านเหนือ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๙๓  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดร่องบวก  ฝั่งเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๑๑๙๓ 
 ๒.๔๕ ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับถนนสาย  ข  ๑๒  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่ง

อยู่ห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับถนนสาย  ข  ๑๒  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนว   
ถนนสาย  ข  ๑๒  เป็นระยะ  ๒๐๐  เมตร 

  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๑๒  ฟากตะวันตก 



 
๑๓ 

  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๙๓  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ข  ๑๐ 
 ๒.๔๖ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ข  ๑๑  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๑๑  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๒๑  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  เส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๒๑  
และเส้นขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน) 

 ๒.๔๗ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ก  ๑๔ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ก  ๑๔ 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ก  ๑๔  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๙๓  ฟากตะวันออก  

และถนนสาย  ก  ๑๔  ฟากใต้  ฟากตะวันออกและฟากเหนือ 
  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๑๓.๕๔  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน 
 ๒.๔๘ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ก  ๑๔  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๑๔  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ก  ๑๔  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๑๕  ฟากตะวันออก  และโรงเรียนบ้านตุ่น 
 ๒.๔๙ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ  

และเส้นตั้งฉากกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  
ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ  เป็นระยะ  ๑๐๐  เมตร 

  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ 
  ด้านตะวันตก จดเส้นตั้งฉากกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก

ถนนไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ  
เป็นระยะ  ๒๐๐  เมตร 

 ๒.๕๐ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ 
   ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ

   ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ 



 
๑๔ 

 ๒.๕๑ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นตั้งฉากกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก

ถนนไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ  
เป็นระยะ  ๑๐๐  เมตร 

  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ 
  ด้านตะวันตก จดเส้นตั้งฉากกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก

ถนนไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ  
เป็นระยะ  ๓๐๐  เมตร 

 ๒.๕๒ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ  
และเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ค  ๒ 

  ด้านตะวันออก จดเส้นตั้งฉากกับถนนสาย  ค  ๒  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก
ถนนสาย  ค  ๒  บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย  ค  ๒   
เป็นระยะ  ๓๐๐  เมตร 

  ด้านใต้ จดถนนสาย  ค  ๒  ฟากเหนือ  และถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ   
  ด้านตะวันตก จดเส้นตั้งฉากกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก

ถนนสาย  ค  ๒  บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ  
เป็นระยะ  ๖๐๐  เมตร 

 ๒.๕๓ ด้านเหนือ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้  และถนนสาย  ค  ๒  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นตั้งฉากกับถนนสาย  ค  ๒  ฟากใต้  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก

ถนนสาย  ค  ๒  บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนสาย  ค  ๒  เป็นระยะ  ๓๐๐  เมตร 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ค  ๒  
และเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ 

  ด้านตะวันตก จดเส้นตั้งฉากกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก
ถนนสาย  ค  ๒  บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ  
เป็นระยะ  ๖๐๐  เมตร 

  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๑๐.๓๔  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก  และบริเวณ
หมายเลข  ๑๓.๕๙  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน 

 ๒.๕๔ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๒๑  ฟากใต้   
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๑๗  ฟากตะวันตก 



 
๑๕ 

  ด้านใต้ จดถนนสาย  ข  ๒๑  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  เส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑๐๒๑  และเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน) 

 ๒.๕๕ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๙๓  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๑๘  ฟากตะวันตกและฟากใต้  ถนนสาย  ข  ๑๙  

ฟากใต้  ถนนสาย  ข  ๒๐  ฟากตะวันตก  ถนนสาย  ข  ๑๘  ฟากใต้  ศูนย์ประสานงาน  -  พะเยา  
ส านักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่  ๒  (เชียงราย)  ถนนสาย  ข  ๑๐  ฟากตะวันตก  และทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดเขตเทศบาลเมืองพะเยา  ระหว่างหลักเขตที่  ๕  กับหลักเขตที่  ๖ 
  ด้านตะวันตก จดเขตเทศบาลเมืองพะเยา  ระหว่างหลักเขตที่  ๖  กับหลักเขตที่  ๗ 
 ๒.๕๖ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ค  ๒  ฟากใต้  และวัดบ่อแฮ้ว 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ 
  ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก

ถนนไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ  
เป็นระยะ  ๒๕๐  เมตร 

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ 
 ๒.๕๗ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๙๓  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดร่องไฮ  ฝั่งตะวันตก   
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๑๑๙๓ 
  ด้านตะวันตก จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๙๓  ฟากใต้  

ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากร่องไฮบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๙๓  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตาม
แนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๙๓  เป็นระยะ  ๒๕๐  เมตร   

 ๒.๕๘ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ค  ๒  
และเส้นขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๙๓ 

  ด้านตะวันออก จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๙๓  ฟากเหนือ  
ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาย  ค  ๒  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๙๓  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๙๓  เป็นระยะ  ๔๐๐  เมตร 



 
๑๖ 

  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๙๓  ฟากเหนือ   
และถนนสาย  ค  ๒  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่ใส  และเส้นตั้งฉากกับ
ถนนสาย  ค  ๒  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาย  ค  ๒  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๙๓  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย  ค  ๒  เป็นระยะ  ๔๓๐  เมตร 

 ๒.๕๙ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ค  ๒  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๒  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๙๓  ฟากเหนือ  

โรงเรียนชุมชนบา้นแม่ใส  ถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  และที่ท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ใส 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ 
 ๒.๖๐ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ข  ๒๑  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๑๗  ฟากตะวันตก  และเขตเทศบาลเมืองพะเยา  

ระหว่างหลักเขตที่  ๓  กับหลักเขตที่  ๔ 
  ด้านใต้ จดเขตเทศบาลเมืองพะเยา  ระหว่างหลักเขตที่  ๔  กับหลักเขตที่  ๕ 
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันออก  

เส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ข  ๑๗  และเส้นขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร   
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน) 

 ๒.๖๑ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๙๓  ฟากใต้  และวัดแม่ใส 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ  

และเส้นขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนน  อบจ.พย.  ๓๐๗๑ 
  ด้านใต้ จดเขตผังเมืองรวมด้านใต้  ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  

กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข  ๑๑๙๓  และเส้นขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ค  ๒ 
๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๓๓  ที่ก าหนดไว้เป็นสีส้ม  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง  มีรายการดังต่อไปนี้ 
 ๓.๑ ด้านเหนือ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 
 ๓.๒ ด้านเหนือ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้ 



 
๑๗ 

  ด้านตะวันออก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดสถานีกองก ากับการต ารวจทางหลวงภาค  ๕  พะเยา  

และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  จังหวัดพะเยา 
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันออก   
 ๓.๓ ด้านเหนือ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  และทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๑๑๒๗  ฟากใต้ 
  ด้านใต้ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๙๓  ฟากตะวันออก 
 ๓.๔ ด้านเหนือ จดสถานีกองก ากับการต ารวจทางหลวงภาค  ๕  พะเยา  

และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  จังหวัดพะเยา 
  ด้านตะวันออก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันออก   
 ๓.๕ ด้านเหนือ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันออก   
 ๓.๖ ด้านเหนือ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน) 
  ด้านใต้ จดถนน  สปก.  พย.  ๐๒๓๐๑  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันออก   
 ๓.๗ ด้านตะวันออก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดโรงเรียนบ้านต๋อม 
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒๐๒  ฟากตะวันออก 
 ๓.๘ ด้านเหนือ จดโรงเรียนบ้านต๋อม 
  ด้านตะวันออก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ก  ๔  ฟากเหนือ 



 
๑๘ 

  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒๐๒  ฟากตะวันออก 
 ๓.๙ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ก  ๖ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๑๒๐๒  และเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ก  ๗ 
  ด้านใต้ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  ถนนสาย  ก  ๗  

ฟากตะวันออก  ถนนสาย  ก  ๖  ฟากเหนือ  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒๐๒  ฟากตะวันออก 
 ๓.๑๐ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนพหลโยธิน  ฟากตะวันออก  และศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา   
 ๓.๑๑ ด้านเหนือ จดถนนโรงพยาบาลค่ายขุนเจืองธรรมิกราช  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒๐๒  ฟากตะวันตก  

และส านักงานเทศบาลต าบลท่าวังทอง 
  ด้านใต้ จดเส้นตรงที่ลากจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒๐๒  

ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งถนนไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒๐๒  และวัดหนองหวี 
  ด้านตะวันตก จดเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมตามพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดเขตที่ดิน  ในท้องที่ต าบลห้วยแก้ว  ต าบลดงเจน  อ าเภอภูกามยาว  และต าบลแม่ปืม  ต าบลบ้านใหม่  
ต าบลบ้านต  า  ต าบลท่าจ าปี  ต าบลบ้านต๋อม  ต าบลท่าวังทอง  ต าบลสันป่าม่วง  ต าบลบ้านสาง  ต าบลบ้านตุ่น  
ต าบลแม่นาเรือ  ต าบลแม่ใส  ต าบลจ าป่าหวาย  ต าบลแม่กา  อ าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา   
ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑   

 ๓.๑๒ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดสนามยิงปืนจังหวัดพะเยา  ศูนย์ฝึกสุนัขต ารวจจังหวัดพะเยา  

หน่วยปฏิบัติการพิเศษ  ต ารวจภูธรพะเยา  หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ  และก าแพงเมือง
และคูเมืองเวียงพระธาตุจอมทอง 

  ด้านใต้ จดแขวงการทางพะเยา  ส านักทางหลวงที่  ๒  (แพร่) 
  ด้านตะวันตก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 
 ๓.๑๓ ด้านเหนือ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตกและฟากเหนือ 



 
๑๙ 

  ด้านใต้ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒๐๒  ฟากตะวันออก  

และถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้และฟากตะวันออก 
 ๓.๑๔ ด้านเหนือ จดแขวงการทางพะเยา  ส านักทางหลวงที่  ๒  (แพร่) 
  ด้านตะวันออก จดก าแพงเมืองและคูเมืองเวียงพระธาตุจอมทอง 
  ด้านตะวันตก จดถนนพหลโยธิน  ฟากตะวันออก   
 ๓.๑๕ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน) 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงชนบท  พย.  ๑๐๑๙  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมตามพระราชกฤษฎีกา

ก าหนดเขตที่ดิน  ในท้องที่ต าบลห้วยแก้ว  ต าบลดงเจน  อ าเภอภูกามยาว  และต าบลแม่ปืม  ต าบลบ้านใหม่  
ต าบลบ้านต  า  ต าบลท่าจ าปี  ต าบลบ้านต๋อม  ต าบลท่าวังทอง  ต าบลสันป่าม่วง  ต าบลบ้านสาง  ต าบลบ้านตุ่น  
ต าบลแม่นาเรือ  ต าบลแม่ใส  ต าบลจ าป่าหวาย  ต าบลแม่กา  อ าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา   
ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑   

 ๓.๑๖ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากใต้  
และพิสูจน์หลักฐานจังหวัดพะเยา  ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน  ๕ 

  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากตะวันตก  และสุสานและฌาปนสถานจีน   
  ด้านใต้ จดโรงเรียนเทศบาล  ๕  (แก้วปัญญาอุปถัมภ์)  และถนนพหลโยธิน  

ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากตะวันออก 
 ๓.๑๗ ด้านเหนือ จดสนามยิงปืนจังหวัดพะเยา  ศูนย์ฝึกสุนัขต ารวจจังหวัดพะเยา  

และหน่วยปฏิบัติการพิเศษต ารวจภูธรพะเยา 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากตะวันตก  และวัดศรีโคมค า 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับแนวเขตกว๊านพะเยา  

ฝั่งตะวันออก 
  ด้านตะวันตก จดเส้นตั้งฉากกับถนนพหลโยธิน  ฟากใต้  ที่จุดซึ่งอยู่ห่าง

จากถนนสาย  ข  ๒  บรรจบกับถนนพหลโยธิน  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนพหลโยธิน  
เป็นระยะ  ๔๐๐  เมตร  ก าแพงเมืองและคูเมืองเวียงพระธาตุจอมทอง  วัดพระธาตุจอมทอง   
และโรงกรองน้ าการประปาส่วนภูมิภาค 



 
๒๐ 

 ๓.๑๘ ด้านเหนือ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๙๓  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 
 ๓.๑๙ ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๙๓   

ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๙๓   
ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๙๓  เป็นระยะ  ๑๓๐  เมตร   

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๘๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข  ๑๑๙๓  และถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๙๓  ฟากตะวันออก 
 ๓.๒๐ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  และเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑๒๐๒ 

  ด้านตะวันออก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒๐๒  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  และทางหลวงชนบท  พย.  ๑๐๑๙  ฟากตะวันออก 
 ๓.๒๑ ด้านเหนือ จดสุสานและฌาปนสถานจีน 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนพหลโยธิน  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดส านักงานการประปาส่วนภูมิภาค  สาขาพะเยา   

และถนนสาย  ก  ๙  ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๑๓.๓๓  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน 
 ๓.๒๒ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒๐๒  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๑๑  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดก าแพงเมืองและคูเมืองเวียงท่าวังทอง 
 ๓.๒๓ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ง  ๑  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนพหลโยธิน  ฟากตะวันตก 



 
๒๑ 

  ด้านใต้ จดก าแพงเมืองและคูเมืองเวียงพะเยา 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ง  ๑  ฟากตะวันออก 
 ๓.๒๔ ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันตก  

และก าแพงเมืองและคูเมืองเวียงท่าวังทอง 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ค  ๕  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๗  ฟากตะวันออก 
 ๓.๒๕ ด้านเหนือ จดก าแพงเมืองและคูเมืองเวียงพะเยา  และถนนสาย  ค  ๕  ฟากใต้ 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ง  ๓  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดก าแพงเมืองและคูเมืองเวียงพะเยา 
 ๓.๒๖ ด้านเหนือ จดสถานีประมงน้ าจืดจังหวัดพะเยา  และส านักงานประมง

จังหวัดพะเยา 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  เส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๒๑  
และเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน) 

  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๒๑  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันออก  

และวัดเมืองชุม 
 ๓.๒๗ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ข  ๑๒  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๑๐  ฟากตะวันตก  และวัดภูมินทร์ 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ข  ๑๕  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๑๒  ฟากตะวันออก   
  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๘.๙  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน   
 ๓.๒๘ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ก  ๑๔  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๑๕  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ก  ๑๔  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๙๓  ฟากตะวันออก 
 ๓.๒๙ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ข  ๑๕  ฟากใต้  และโรงเรียนเทศบาล  ๔  

(ภูมินทร์ราษฎร์นุกูล) 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๑๐  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ค  ๖  ฟากเหนือ 



 
๒๒ 

  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๑๒  ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๘.๙  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน   
 ๓.๓๐ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๒๑  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเสน้ขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  เส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๒๑  
และเส้นขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน) 

  ด้านใต้ จดถนนสาย  ข  ๒๑  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันออก  

และโรงเรียนเทศบาล  ๒  (แม่ต  าดรุณเวทย์) 
 ๓.๓๑ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ค  ๖  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๑๐  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ข  ๑๙  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๑๘  ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๘.๙  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน 
 ๓.๓๒ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ข  ๑๙  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๑๐  ฟากตะวันตก  และวัดป่าลานค า 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ข  ๑๘  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๒๐  ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๘.๙  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน 
 ๓.๓๓ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ข  ๒๑  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน) 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ข  ๑๗ 
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันออก   
๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๑๐  ที่ก าหนดไว้เป็นสีแดง  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก  มีรายการดังต่อไปนี้ 
 ๔.๑ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ก  ๖  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๗  ฟากตะวันตก  และถนนไม่ปรากฏชื่อ  

ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดโรงเรียนบ้านศาลา   
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒๐๒  ฟากตะวันออก 



 
๒๓ 

 ๔.๒ ด้านเหนือ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒๐๒  ฟากตะวันออก 
 ๔.๓ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๔  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ข  ๕  ฟากเหนือ  และโรงเรียนเทศบาล  ๖  

(รัฐประชาอุทิศ) 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากตะวันออก  และสุสานประตูเหล็ก 
 ๔.๔ ด้านเหนือ จดทางหลวงชนบท  พย.  ๑๐๑๙  ฟากตะวันออก 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)   
  ด้านใต้ จดก าแพงเมืองและคูเมืองเวียงท่าวังทอง 
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันออก   
 ๔.๕ ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดก าแพงเมืองและคูเมืองเวียงพะเยา   
  ด้านตะวันตก จดโรงเรียนอนุบาลพะเยา  และถนนสาย  ข  ๔  ฟากตะวันออก 
 ๔.๖ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ข  ๕  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๔  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดก าแพงเมืองและคูเมืองเวียงพะเยา 
  ด้านตะวันตก จดถนนพหลโยธิน  ฟากตะวันออก  และถนนสาย  ข  ๓  

ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๑๔.๒๗  ที่ก าหนดไว้เป็นสีน้ าเงิน 
 ๔.๗ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ข  ๑๐  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ข  ๑๓  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๑๐  ฟากตะวันออก 
 ๔.๘ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ข  ๑๓  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ข  ๑๖  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๑๐  ฟากตะวันออก 



 
๒๔ 

 ๔.๙ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ข  ๑๖  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ข  ๒๒  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๑๐  ฟากตะวันออก   
  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๑๓.๖๑  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน 
 ๔.๑๐ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ข  ๒๒  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ข  ๑๐  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๑๐  ฟากตะวันออก 
๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๒๐  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังต่อไปนี้ 
 ๕.๑ ด้านเหนือ จดเขตผั งเมื องรวมด้ าน เหนือ   ซึ่ ง เป็ น เส้นแบ่ งเขต 

การปกครองระหว่างต าบลบ้านต  ากับต าบลแม่ปืม 
  ด้านตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต 

การปกครองระหว่างอ าเภอเมืองพะเยากับอ าเภอภูกามยาว 
  ด้านใต้ จดเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมตามพระราชกฤษฎีกา

ก าหนดเขตที่ดิน  ในท้องที่ต าบลห้วยแก้ว  ต าบลดงเจน  อ าเภอภูกามยาว  และต าบลแม่ปืม  ต าบลบ้านใหม่  
ต าบลบ้านต  า  ต าบลท่าจ าปี  ต าบลบ้านต๋อม  ต าบลท่าวังทอง  ต าบลสันป่าม่วง  ต าบลบ้านสาง  ต าบลบ้านตุ่น  
ต าบลแม่นาเรือ  ต าบลแม่ใส  ต าบลจ าป่าหวาย  ต าบลแม่กา  อ าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา   
ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑   

  ด้านตะวันตก จดเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมตามพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดเขตที่ดิน  ในท้องที่ต าบลห้วยแก้ว  ต าบลดงเจน  อ าเภอภูกามยาว  และต าบลแม่ปืม  ต าบลบ้านใหม่  
ต าบลบ้านต  า  ต าบลท่าจ าปี  ต าบลบ้านต๋อม  ต าบลท่าวังทอง  ต าบลสันป่าม่วง  ต าบลบ้านสาง  ต าบลบ้านตุ่น  
ต าบลแม่นาเรือ  ต าบลแม่ใส  ต าบลจ าป่าหวาย  ต าบลแม่กา  อ าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา   
ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

 ๕.๒ ด้านเหนือ จดเขตผั งเมื องรวมด้ าน เหนือ   ซึ่ ง เป็ น เส้นแบ่ งเขต 
การปกครองระหว่างต าบลบ้านต  ากับต าบลแม่ปืม 

  ด้านตะวันออก จดเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมตามพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดเขตที่ดิน  ในท้องที่ต าบลห้วยแก้ว  ต าบลดงเจน  อ าเภอภูกามยาว  และต าบลแม่ปืม  ต าบลบ้านใหม่  
ต าบลบ้านต  า  ต าบลท่าจ าปี  ต าบลบ้านต๋อม  ต าบลท่าวังทอง  ต าบลสันป่าม่วง  ต าบลบ้านสาง  ต าบลบ้านตุ่น  
ต าบลแม่นาเรือ  ต าบลแม่ใส  ต าบลจ าป่าหวาย  ต าบลแม่กา  อ าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา   
ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 



 
๒๕ 

  ด้านใต้ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  เส้นขนานระยะ  ๓๕๐  เมตร  
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  เขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
ตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน  ในท้องที่ต าบลห้วยแก้ว  ต าบลดงเจน  อ าเภอภูกามยาว   
และต าบลแม่ปืม  ต าบลบ้านใหม่  ต าบลบ้านต  า  ต าบลท่าจ าปี  ต าบลบ้านต๋อม  ต าบลท่าวังทอง   
ต าบลสันป่าม่วง  ต าบลบ้านสาง  ต าบลบ้านตุ่น  ต าบลแม่นาเรือ  ต าบลแม่ใส  ต าบลจ าป่าหวาย   
ต าบลแม่กา  อ าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา  ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และเส้นตั้งฉากกับ 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนว 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  เป็นระยะ  ๓๕๐  เมตร 

  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันออก  
ส านักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา  ศาลจังหวัดพะเยา  และวัดห้วยเคียนเหนือ 

 ๕.๓ ด้านเหนือ จดเขตผั งเมื องรวมด้ าน เหนือ   ซึ่ ง เป็ น เส้นแบ่ งเขต 
การปกครองระหว่างต าบลบ้านต  ากับต าบลแม่ปืม 

  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๒๗  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดน้ าแม่อิง  ฝั่งตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๑๔.๒  ที่ก าหนดไว้เป็นสีน้ าเงิน 
 ๕.๔ ด้านเหนือ จดเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรมตามพระราชกฤษฎีกา

ก าหนดเขตที่ดิน  ในท้องที่ต าบลห้วยแก้ว  ต าบลดงเจน  อ าเภอภูกามยาว  และต าบลแม่ปืม  ต าบลบ้านใหม่  
ต าบลบ้านต  า  ต าบลท่าจ าปี  ต าบลบ้านต๋อม  ต าบลท่าวังทอง  ต าบลสันป่าม่วง  ต าบลบ้านสาง  ต าบลบ้านตุ่น  
ต าบลแม่นาเรือ  ต าบลแม่ใส  ต าบลจ าป่าหวาย  ต าบลแม่กา  อ าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา   
ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  โรงเรียนบ้านต  าใน  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๒๗  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดเส้นตรงที่ลากจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๒๗  ฟากใต้  
ที่จุดซึ่งถนนไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๒๗  เส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๒๗  วัดต  าพระแล  และโรงเรียนบ้านต  าพระแล 

  ด้านใต้ จดเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมตามพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดเขตที่ดิน  ในท้องที่ต าบลห้วยแก้ว  ต าบลดงเจน  อ าเภอภูกามยาว  และต าบลแม่ปืม  ต าบลบ้านใหม่  
ต าบลบ้านต  า  ต าบลท่าจ าปี  ต าบลบ้านต๋อม  ต าบลท่าวังทอง  ต าบลสันป่าม่วง  ต าบลบ้านสาง  ต าบลบ้านตุ่น  
ต าบลแม่นาเรือ  ต าบลแม่ใส  ต าบลจ าป่าหวาย  ต าบลแม่กา  อ าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา   
ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑   



 
๒๖ 

  ด้านตะวันตก จดเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมตามพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดเขตที่ดิน  ในท้องที่ต าบลห้วยแก้ว  ต าบลดงเจน  อ าเภอภูกามยาว  และต าบลแม่ปืม  ต าบลบ้านใหม่  
ต าบลบ้านต  า  ต าบลท่าจ าปี  ต าบลบ้านต๋อม  ต าบลท่าวังทอง  ต าบลสันป่าม่วง  ต าบลบ้านสาง  ต าบลบ้านตุ่น  
ต าบลแม่นาเรือ  ต าบลแม่ใส  ต าบลจ าป่าหวาย  ต าบลแม่กา  อ าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา   
ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ต้ าและป่าแม่นาเรือ 

  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๑๑.๒  ที่ก าหนดไว้เป็นสีฟ้า 
 ๕.๕ ด้านเหนือ จดเขตผั งเมื องรวมด้ าน เหนือ   ซึ่ ง เป็ น เส้นแบ่ งเขต 

การปกครองระหว่างต าบลบ้านต  ากับต าบลท่าจ าปี   
  ด้านตะวันออก จดเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมตามพระราชกฤษฎีกา

ก าหนดเขตที่ดิน  ในท้องที่ต าบลห้วยแก้ว  ต าบลดงเจน  อ าเภอภูกามยาว  และต าบลแม่ปืม  ต าบลบ้านใหม่  
ต าบลบ้านต  า  ต าบลท่าจ าปี  ต าบลบ้านต๋อม  ต าบลท่าวังทอง  ต าบลสันป่าม่วง  ต าบลบ้านสาง  ต าบลบ้านตุ่น  
ต าบลแม่นาเรือ  ต าบลแม่ใส  ต าบลจ าป่าหวาย  ต าบลแม่กา  อ าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา   
ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

  ด้านใต้ จดเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมตามพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดเขตที่ดิน  ในท้องที่ต าบลห้วยแก้ว  ต าบลดงเจน  อ าเภอภูกามยาว  และต าบลแม่ปืม  ต าบลบ้านใหม่  
ต าบลบ้านต  า  ต าบลท่าจ าปี  ต าบลบ้านต๋อม  ต าบลท่าวังทอง  ต าบลสันป่าม่วง  ต าบลบ้านสาง  ต าบลบ้านตุ่น
ต าบลแม่นาเรือ  ต าบลแม่ใส  ต าบลจ าป่าหวาย  ต าบลแม่กา  อ าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา   
ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

  ด้านตะวันตก จดเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมตามพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดเขตที่ดิน  ในท้องที่ต าบลห้วยแก้ว  ต าบลดงเจน  อ าเภอภูกามยาว  และต าบลแม่ปืม  ต าบลบ้านใหม่  
ต าบลบ้านต  า  ต าบลท่าจ าปี  ต าบลบ้านต๋อม  ต าบลท่าวังทอง  ต าบลสันป่าม่วง  ต าบลบ้านสาง  ต าบลบ้านตุ่น  
ต าบลแม่นาเรือ  ต าบลแม่ใส  ต าบลจ าป่าหวาย  ต าบลแม่กา  อ าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา   
ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

 ๕.๖ ด้านเหนือ จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต 
การปกครองระหว่างอ าเภอเมืองพะเยากับอ าเภอภูกามยาว 

  ด้านตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต 
การปกครองระหว่างอ าเภอเมืองพะเยากับอ าเภอภูกามยาว 

  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒๐๒  ฟากตะวันตก  
และถนนสาย  ก  ๑  ฟากเหนือ 



 
๒๗ 

  ด้านตะวันตก จดเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมตามพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดเขตที่ดิน  ในท้องที่ต าบลห้วยแก้ว  ต าบลดงเจน  อ าเภอภูกามยาว  และต าบลแม่ปืม  ต าบลบ้านใหม่  
ต าบลบ้านต  า  ต าบลท่าจ าปี  ต าบลบ้านต๋อม  ต าบลท่าวังทอง  ต าบลสันป่าม่วง  ต าบลบ้านสาง  ต าบลบ้านตุ่น  
ต าบลแม่นาเรือ  ต าบลแม่ใส  ต าบลจ าป่าหวาย  ต าบลแม่กา  อ าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา   
ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ฮ่องป๋อ  ห้วยแก้ว  และแม่อิงฝั่งซ้าย 

 ๕.๗ ด้านเหนือ จดเขตผั งเมื องรวมด้ าน เหนือ   ซึ่ ง เป็ น เส้นแบ่ ง เขต 
การปกครองระหว่างต าบลบ้านต  ากับต าบลท่าจ าปี   

  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๙๓  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนไมป่รากฏชื่อ  ฟากเหนอื  เส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  

กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ  เส้นตั้งฉากกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ
บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อเป็นระยะ  ๑๐๐  เมตร  
เส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ  และถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรมตามพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดเขตที่ดิน  ในท้องที่ต าบลห้วยแก้ว  ต าบลดงเจน  อ าเภอภูกามยาว  และต าบลแม่ปืม  ต าบลบ้านใหม่  
ต าบลบ้านต  า  ต าบลท่าจ าปี  ต าบลบ้านต๋อม  ต าบลท่าวังทอง  ต าบลสันป่าม่วง  ต าบลบ้านสาง  ต าบลบ้านตุ่น  
ต าบลแม่นาเรือ  ต าบลแม่ใส  ต าบลจ าป่าหวาย  ต าบลแม่กา  อ าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา   
ให้ เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  โรงเรียนบ้านต  าม่อน  วัดต  าม่อน  ถนนไม่ปรากฏชื่อ   
ฟากตะวันออก  เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๒๗  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก
ถนนไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๒๗  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๒๗  เป็นระยะ  ๑๐๐  เมตร  เส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  
กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ  เส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๒๗  
ถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตกและฟากเหนือ  และทางหลวงแผ่นดินหมายแลข  ๑๑๒๗  ฟากเหนือ 

  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๑๓.๑๐  และหมายเลข  ๑๓.๑๓  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน   
 ๕.๘ ด้านเหนือ จดเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมตามพระราชกฤษฎีกา

ก าหนดเขตที่ดิน  ในท้องที่ต าบลห้วยแก้ว  ต าบลดงเจน  อ าเภอภูกามยาว  และต าบลแม่ปืม  ต าบลบ้านใหม่  
ต าบลบ้านต  า  ต าบลท่าจ าปี  ต าบลบ้านต๋อม  ต าบลท่าวังทอง  ต าบลสันป่าม่วง  ต าบลบ้านสาง  ต าบลบ้านตุ่น  
ต าบลแม่นาเรือ  ต าบลแม่ใส  ต าบลจ าป่าหวาย  ต าบลแม่กา  อ าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา   
ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

  ด้านตะวันออก จดเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมตามพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดเขตที่ดิน  ในท้องที่ต าบลห้วยแก้ว  ต าบลดงเจน  อ าเภอภูกามยาว  และต าบลแม่ปืม  ต าบลบ้านใหม่  



 
๒๘ 

ต าบลบ้านต  า  ต าบลท่าจ าปี  ต าบลบ้านต๋อม  ต าบลท่าวังทอง  ต าบลสันป่าม่วง  ต าบลบ้านสาง  ต าบลบ้านตุ่น  
ต าบลแม่นาเรือ  ต าบลแม่ใส  ต าบลจ าป่าหวาย  ต าบลแม่กา  อ าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา   
ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

  ด้านใต้ จดเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยบงและป่าห้วยเคียน   
และเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน  ในท้องที่ต าบลห้วยแก้ว   
ต าบลดงเจน  อ าเภอภูกามยาว  และต าบลแม่ปืม  ต าบลบ้านใหม่  ต าบลบ้านต  า  ต าบลท่าจ าปี   
ต าบลบ้านต๋อม  ต าบลท่าวังทอง  ต าบลสันป่าม่วง  ต าบลบ้านสาง  ต าบลบ้านตุ่น  ต าบลแม่นาเรือ  ต าบลแม่ใส  
ต าบลจ าป่าหวาย  ต าบลแม่กา  อ าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา  ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑   
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน) 

 ๕.๙ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๒๗  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดน้ าแม่อิง  ฝั่งตะวันออก 
 ๕.๑๐ ด้านเหนือ จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต 

การปกครองระหว่างอ าเภอเมืองพะเยากับอ าเภอภูกามยาว 
  ด้านตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต 

การปกครองระหวา่งอ าเภอเมอืงพะเยากับอ าเภอภูกามยาว  และเส้นขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝั่งน้ าแม่อิง  
ฝั่งตะวันตก 

  ด้านใต้ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๘  ฟากตะวันออก  ถนนสาย  ก  ๖  ฟากตะวันออก  

ถนนสาย  ก  ๔  ฟากตะวันออก  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒๐๒  ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๘.๒  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน 
 ๕.๑๑ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  เส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนพหลโยธิน  วิทยาลัยพยาบาลพะเยา  
และโรงพยาบาลพะเยา 

  ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากกับถนนพหลโยธิน  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก
ถนนไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับถนนพหลโยธิน  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนพหลโยธิน   
เป็นระยะ  ๒๕๐  เมตร 



 
๒๙ 

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับแนวเขตกว๊านพะเยา  
ฝั่งตะวันออก  และน้ าแม่อิง  ฝั่งตะวันออก 

 ๕.๑๒ ด้านเหนือ จดเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมตามพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดเขตที่ดิน  ในท้องที่ต าบลห้วยแก้ว  ต าบลดงเจน  อ าเภอภูกามยาว  และต าบลแม่ปืม  ต าบลบ้านใหม่  
ต าบลบ้านต  า  ต าบลท่าจ าปี  ต าบลบ้านต๋อม  ต าบลท่าวังทอง  ต าบลสันป่าม่วง  ต าบลบ้านสาง  ต าบลบ้านตุ่น  
ต าบลแม่นาเรือ  ต าบลแม่ใส  ต าบลจ าป่าหวาย  ต าบลแม่กา  อ าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา   
ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ก าแพงเมืองและคูเมืองเวียงต๋อมดง  ถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้
และฟากตะวันตก  เส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ  น้ าแม่ต๋อม  ฝั่งใต้   
และถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑๑๙๓  เส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ  ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑๑๙๓  ฟากตะวันตก  เส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ   
เส้นขนานระยะ  ๒๘๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๙๓  ถนนไม่ปรากฏชื่อ  
ฟากตะวันตก  เส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ  เส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร   
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๙๓  ถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้  ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านสาง  
ถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  และเส้นขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑๑๙๓ 

  ด้านใต้ จดร่องบวก  ฝั่งเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมตามพระราชกฤษฎีกา

ก าหนดเขตที่ดิน  ในท้องที่ต าบลห้วยแก้ว  ต าบลดงเจน  อ าเภอภูกามยาว  และต าบลแม่ปืม  ต าบลบ้านใหม่  
ต าบลบ้านต  า  ต าบลท่าจ าปี  ต าบลบ้านต๋อม  ต าบลท่าวังทอง  ต าบลสันป่าม่วง  ต าบลบ้านสาง  ต าบลบ้านตุ่น  
ต าบลแม่นาเรือ  ต าบลแม่ใส  ต าบลจ าป่าหวาย  ต าบลแม่กา  อ าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา   
ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ต้ าและป่าแม่นาเรือ 

  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๒.๒๕  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเหลือง  บริเวณหมายเลข  
๑๐.๑๔  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก  และบริเวณหมายเลข  ๑๓.๒๒  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน 

 ๕.๑๓ ด้านเหนือ จดค่ายขุนเจืองธรรมิกราช 
  ด้านตะวันออก จดเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมตามพระราชกฤษฎีกา

ก าหนดเขตที่ดิน  ในท้องที่ต าบลห้วยแก้ว  ต าบลดงเจน  อ าเภอภูกามยาว  และต าบลแม่ปืม  ต าบลบ้านใหม่  
ต าบลบ้านต  า  ต าบลท่าจ าปี  ต าบลบ้านต๋อม  ต าบลท่าวังทอง  ต าบลสันป่าม่วง  ต าบลบ้านสาง  ต าบลบ้านตุ่น  
ต าบลแม่นาเรือ  ต าบลแม่ใส  ต าบลจ าป่าหวาย  ต าบลแม่กา  อ าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา   
ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และค่ายขุนเจืองธรรมิกราช   



 
๓๐ 

  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒๐๒  ฟากตะวันตก  
และเส้นตรงที่ลากจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒๐๒  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งถนนสาย  ข  ๖  
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒๐๒   

  ด้านตะวันตก จดเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมตามพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดเขตที่ดิน  ในท้องที่ต าบลห้วยแก้ว  ต าบลดงเจน  อ าเภอภูกามยาว  และต าบลแม่ปืม  ต าบลบ้านใหม่  
ต าบลบ้านต  า  ต าบลท่าจ าปี  ต าบลบ้านต๋อม  ต าบลท่าวังทอง  ต าบลสันป่าม่วง  ต าบลบ้านสาง  ต าบลบ้านตุ่น  
ต าบลแม่นาเรือ  ต าบลแม่ใส  ต าบลจ าป่าหวาย  ต าบลแม่กา  อ าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา   
ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และส านักสงฆ์ทรงสัจจะ  

 ๕.๑๔ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากใต้  และถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝั่งน้ าแม่อิง  ฝั่งตะวันตก 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝั่งน้ าแม่อิง  ฝั่งเหนือ  

สถานีประมงน้ าจืดจังหวัดพะเยา  และส านักงานประมงจังหวัดพะเยา 
  ด้านตะวันตก จดก าแพงเมืองและคูเมืองเวียงท่าวังทอง  ถนนสาย  ข  ๖  

ฟากตะวันออก  โรงเรียนบ้านเจดีย์งาม  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒๐๒  ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๑๓.๓๔  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน 
 ๕.๑๕ ด้านเหนือ จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก  ซี่งเป็นเส้นแบ่งเขต 

การปกครองระหว่างต าบลดอกค าใต้กับต าบลสว่างอารมณ์ 
  ด้านตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก  ซึ่งเป็นเส้นตรงที่ลาก 

จากน้ าแม่อิง  ที่จุดซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างต าบลดอกค าใต้กับต าบลสว่างอารมณ์บรรจบกับน้ าแม่อิง  
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศใต้จนบรรจบกับทางหลวงท้องถิ่น  พย.ถ.  ๑  -  ๐๐๑๑  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก 
ทางหลวงท้องถิ่น  พย.ถ.  ๑  -  ๐๐๑๑  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๒๑  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงท้องถิ่น  พย.ถ.  ๑  -  ๐๐๑๑  เป็นระยะ  ๒,๖๐๐  เมตร 

  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๒๑  ฟากเหนือ   
ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจ าจังหวัดพะเยา  เส้นขนานระยะ  ๔๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ  
เส้นขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๒๑  และถนนไม่ปรากฏชื่อ  
ฟากตะวันออกและฟากตะวันตก 

  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๑๑  ฟากตะวันออก  เส้นขนานระยะ  
๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ส านักงานโรงบ าบัดน้ าเสีย
เทศบาลเมืองพะเยา  และเส้นขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝั่งน้ าแม่อิง  ฝั่งตะวันออก   

  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๑๓.๔๘  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน 



 
๓๑ 

 ๕.๑๖ ด้านเหนือ จดสถานีเพาะพันธุ์ปลาน้ าจืดจังหวัดพะเยา  ส านักงาน
ประกันสังคมจังหวัดพะเยา  ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่จังหวัดพะเยา  และเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  
กับแนวเขตกว๊านพะเยา  ฝั่งใต้ 

  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝั่ งน้ าแม่ต  า   

ฝั่งตะวันตก  และถนนสาย  ข  ๑๐  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝั่งน้ าแม่ต  า  ฝั่งตะวันออก 
 ๕.๑๗ ด้านเหนือ จดร่องบวก  ฝั่งใต้ 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๙๓  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดเขตผังเมืองรวมด้านใต้  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครอง

ระหว่างต าบลบ้านตุ่นกับต าบลแม่นาเรือ 
  ด้านตะวันตก จดเขตป่ าสงวนแห่ งชาติป่ าแม่ต้ าและป่ าแม่น าเรือ   

และเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน  ในท้องที่ต าบลห้วยแก้ว   
ต าบลดงเจน  อ าเภอภูกามยาว  และต าบลแม่ปืม  ต าบลบ้านใหม่  ต าบลบ้านต  า  ต าบลท่าจ าปี   
ต าบลบ้านต๋อม  ต าบลท่าวังทอง  ต าบลสันป่าม่วง  ต าบลบ้านสาง  ต าบลบ้านตุ่น  ต าบลแม่นาเรือ  
ต าบลแม่ใส  ต าบลจ าป่าหวาย  ต าบลแม่กา  อ าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา  ให้เป็น เขตปฏิรูปที่ดิน  
พ.ศ.  ๒๕๕๑   

  ทั้งนี้   ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๒.๔๙  หมายเลข  ๒.๕๐  หมายเลข  ๒.๕๑   
ที่ก าหนดไว้เป็นสีเหลือง  บริเวณหมายเลข  ๑๐.๓๓  หมายเลข  ๑๐.๓๘  หมายเลข  ๑๐.๓๙  ที่ก าหนดไว้เป็น 
สีเขียวมะกอก  บริเวณหมายเลข  ๑๓.๕๖  หมายเลข  ๑๓.๕๘  และบริเวณหมายเลข  ๑๓.๖๕   
ที่ก าหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน 

 ๕.๑๘ ด้านเหนือ จดสุสานและฌาปนสถานแม่ต  า  งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยหน่วยที่  ๒  แม่ต  า  เทศบาลเมืองพะเยา  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๒๑  ฟากใต้  
โรงเรียนบ้านสันจกปก  ทางหลวงท้องถิ่น  พย.ถ.  ๑  -  ๐๐๑๑  ฟากตะวันตก  เส้นขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๒๑  เส้นขนานระยะ  ๔๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงท้องถิ่น  
พย.ถ.  ๑  -  ๐๐๑๑  และโครงการชลประทานพะเยา  ส านักชลประทานที่  ๒ 

  ด้านตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก  ซึ่งเป็นเส้นตรงที่ลาก
จากน้ าแม่อิง  ที่จุดซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอ าเภอเมืองพะเยากับอ าเภอภูกามยาว  
บรรจบกับน้ าแม่อิง  ไปทางทิศใต้  จนบรรจบกับถนน  อบจ.พย.  ๓๐๒๑  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนน  
อบจ.พย.  ๓๐๒๑  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๒๑  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนว
ถนน  อบจ.พย.  ๓๐๒๑  เป็นระยะ  ๒,๖๐๐  เมตร 



 
๓๒ 

  ด้านใต้ จดเขตผังเมืองรวมด้านใต้  ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ  ๒,๒๐๐  เมตร  
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๒๑  เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑   
(ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  
บรรจบกับเขตผังเมืองรวมด้านใต้  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  เป็นระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  และเส้นตั้งฉากกับ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  บรรจบกับถนนสาย  ข  ๑๗  ไปทางทิศใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  เป็นระยะ  ๕๒๐  เมตร 

  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันออก  
เขตเทศบาลเมืองพะเยา  ระหว่างหลักเขตที่  ๔  กับหลักเขตที่  ๕  และถนนสาย  ข  ๑๗  ฟากตะวันออก   

  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๘.๑๐  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน   
 ๕.๑๙ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๙๓  ฟากใต้  เส้นตั้งฉากกับ

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๙๓  ฟากใต้  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากร่องไฮบรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑๑๙๓  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๙๓  เป็นระยะ  
๒๕๐  เมตร  เส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๙๓  และร่องไฮ  
ฝั่งตะวันออก 

  ด้านตะวันออก จดเขตเทศบาลเมืองพะเยา  ระหว่างหลักเขตที่   ๖   
กับหลักเขตที่  ๗  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดเขตผังเมืองรวมด้านใต้  ซึ่งเป็นเส้นตรงที่ลากจาก 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับร่องไฮ  
ฝั่งตะวันตก  ร่องไฮ  ฝั่งตะวันตก  และเส้นขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑๑๙๓ 

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนน  
อบจ.พย.  ๓๐๗๑  เส้นขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ  และถนน  อบจ.พย.  
๓๐๗๑  ฟากตะวันออก 

 ๕.๒๐ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ค  ๒  ฟากใต้  โรงเรียนบ้านบ่อแฮ้วสันช้างหิน  
เส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ  เส้นตั้งฉากกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  ที่จุดซึ่ง  
ถนนไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ  
เป็นระยะ  ๒๕๐  เมตร  เส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ  และสุสาน 
และฌาปนสถานแม่ใส 

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ 



 
๓๓ 

  ด้านใต้ จดเขตผังเมืองรวมด้านใต้  ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  
กับศูนย์กลางถนนสาย  ค  ๒ 

  ด้านตะวันตก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  เส้นตั้งฉากกับ 
ถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งถนนไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับถนนสาย  ค  ๒  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ตามแนวถนนไมป่รากฏชื่อเปน็ระยะ  ๖๐๐  เมตร  เส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ  
เส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ค  ๒  และเส้นตั้งฉากกับถนนสาย  ค  ๒  ฟากใต้  
ที่จุดซึ่งถนนไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับถนนสาย  ค  ๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย  ค  ๒  
เป็นระยะ  ๓๐๐  เมตร 

๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๙  ที่ก าหนดไว้เป็นสีขาวมีกรอบ   
และเส้นทแยงสีเขียว  ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังต่อไปนี้ 

 ๖.๑ ด้านเหนือ จดเขตผั งเมื องรวมด้ าน เหนือ   ซึ่ ง เป็ น เส้นแบ่ งเขต 
การปกครองระหว่างต าบลบ้านต  ากับต าบลท่าจ าปี 

  ด้านตะวันออก จดน้ าแม่อิง  ฝั่งตะวันตก  
  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๒๗  ฟากเหนือ   

เส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ  วัดต  าดอนมูล  โรงเรียนบ้านต  าดอนมูล  
วัดต  าป่าลาน  เส้นขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๙๓   
เส้นขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๒๗  และเส้นขนานระยะ  
๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ 

  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๙๓  ฟากตะวันออก 
 ๖.๒ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๑๑๒๗  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๒๗  ฟากใต้  เส้นตรงที่ลากจากทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑๑๒๗  ฟากใต้  ที่จุดซึ่งถนนไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๒๗  
เส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๒๗  และเส้นตั้งฉากกับ 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๒๗  ฟากใต้  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑๑๒๗  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๒๗   
เป็นระยะ  ๑๐๐  เมตร 

  ด้านตะวันออก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนน ไม่ ป รากฏชื่ อ   ฟ าก เหนื อ   เส้ นตั้ งฉ ากกั บ 

ถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ  เป็นระยะ  ๑๐๐  เมตร  เส้นขนานระยะ  



 
๓๔ 

๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ  เส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ  
เส้นตั้งฉากกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข  ๑๑๙๓  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ  เป็นระยะ  ๓๐๐  เมตร  
และถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๙๓  ฟากตะวันออก  
และโรงเรียนต  า  (อินโต  -  ประชานุเคราะห์) 

 ๖.๓ ด้านเหนือ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้  เส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๙๓  เส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลาง 
ถนนไม่ปรากฏชื่อ  สุสานและฌาปนสถาน  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๒๗  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดน้ าแม่อิง  ฝั่งตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากเหนอื  เส้นขนานระยะ  ๑,๔๐๐  เมตร  

กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๙๓  และเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลาง 
ถนนสาย  ค  ๑ 

  ด้านตะวันตก จดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านต๋อม  และทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข  ๑๑๙๓  ฟากตะวันออก 

 ๖.๔ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ค  ๑  
วัดต๋อมใต้  เส้นขนานระยะ  ๑ ,๔๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๙๓   
และถนนสาย  ค  ๑  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดน้ าแม่อิง  ฝั่งตะวันตก  และเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  
กับแนวเขตกว๊านพะเยา  ฝั่งตะวันตก 

  ด้านใต้ จดร่องบวก  ฝั่งเหนือ  และเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  
กับศูนย์กลางถนนสาย  ค  ๒ 

  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๒  ฟากตะวันออก  เส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  
กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ  เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๙๓  ฟากตะวันออก   
ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๙๓  ไปทางทิศเหนือ 
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๙๓  เป็นระยะ  ๑๓๐  เมตร  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๙๓  
ฟากตะวันออก  และส านักงานเทศบาลต าบลบ้านต๋อม   

  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑๓  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก  และบริเวณ
หมายเลข  ๑๓.๒๓  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน 

 ๖.๕ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ค  ๒  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๒  ฟากตะวันตก 



 
๓๕ 

  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนน  
อบจ.พย.  บ้านสันเวียงใหม่  -  บ้านสาง  เส้นตั้งฉากกับถนน  อบจ.พย.  บ้านสันเวียงใหม่  -  บ้านสาง  
ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนน  อบจ.พย.  บ้านสันเวียงใหม่  -  บ้านสาง  บรรจบกับถนนสาย  ค  ๒  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนน  อบจ.พย.  บ้านสันเวียงใหม่  -  บ้านสาง  เป็นระยะ  ๕๐๐  เมตร  
และถนน  อบจ.พย.  บ้านสันเวียงใหม่  -  บ้านสาง  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ  
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๙๓  ฟากตะวันออก  วัดบ้านงิ้ว  เส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร   
กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ  โรงเรียนบ้านสันบัวบก  วัดสันบัวบก  เส้นขนานระยะ  ๒๖๐  เมตร   
กับศูนย์กลางถนนสาย  ค  ๒  และเส้นขนานระยะ  ๒๖๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑๑๙๓ 

 ๖.๖ ด้านเหนือ จดร่องบวก  ฝั่ งใต้   เส้นตั้ งฉากกับถนน  อบจ.พย.   
บ้านสันเวียงใหม่  -  บ้านสาง  ฟากใต้  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับถนน  อบจ.พย.  
บ้านสันเวียงใหม่  -  บ้านสาง  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนน  อบจ.พย.  บ้านสันเวียงใหม่  -  
บ้านสาง  เป็นระยะ  ๑๐๐  เมตร  ถนน  อบจ.พย.  บ้านสันเวียงใหม่  -  บ้านสาง  ฟากใต้  และเส้นตั้งฉากกับ
ถนน  อบจ.พย.  บ้านสันเวียงใหม่  -  บ้านสาง  ฟากใต้  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนน  อบจ.พย.  บ้านสันเวียงใหม่  -  
บ้านสาง  บรรจบกับถนนสาย  ค  ๒  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนน  อบจ.พย.  บ้านสันเวียงใหม่  -  บ้านสาง  
เป็นระยะ  ๕๐๐  เมตร 

  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๒  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  และเส้นขนานระยะ  

๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ก  ๑๔ 
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๙๓  ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๑๓.๔๕  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน 
 ๖.๗ ด้านเหนือ จดร่องบวก  ฝั่งใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับแนวเขตกว๊านพะเยา  

ฝั่งตะวันตก  เส้นขนานระยะ  ๑,๑๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๙๓   
และเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝั่งร่องไฮ  ฝั่งตะวันตก  เส้นขนานระยะ  ๑๑๕  เมตร   
กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ  และโรงเรียนบ้านร่องไฮ 

  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๙๓  ฟากเหนือ  เส้นตั้งฉากกับ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๙๓  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาย  ค  ๒  บรรจบกับ 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๙๓  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๑๑๙๓  เป็นระยะ  ๔๐๐  เมตร  เส้นขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน



 
๓๖ 

หมายเลข  ๑๑๙๓  เส้นขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ค  ๒  เส้นตั้งฉากกับถนนสาย  ค  ๒  
ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาย  ค  ๒  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๙๓  ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย  ค  ๒  เป็นระยะ  ๔๓๐  เมตร  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลแม่ใส  และถนนสาย  ค  ๒  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดเส้นตั้งฉากกับถนนสาย  ค  ๒  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่ง 
อยู่ห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับถนนสาย  ค  ๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย  ค  ๒  
เป็นระยะ  ๓๐๐  เมตร  เส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ค  ๒  ถนนสาย  ค  ๒  
ฟากตะวันออก  และวัดทุ่งกิ่ว 

  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๑๓.๕๕  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน   
 ๖.๘ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๑,๑๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข  ๑๑๙๓  เส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับแนวเขตกว๊านพะเยา  ฝั่ งใต้   
และเส้นขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝั่งน้ าแม่ต  า  ฝั่งใต้ 

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝั่ งน้ าแม่ต  า   
ฝั่งตะวันตก  ถนนสาย  ข  ๑๒  ฟากเหนือ  เส้นตั้งฉากกับถนนสาย  ข  ๑๒  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก
ถนนไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับถนนสาย  ข  ๑๒  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย  ข  ๑๒  
เป็นระยะ  ๒๐๐  เมตร  และเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ข  ๑๐ 

  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๙๓  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดร่องไฮ  ฝั่งตะวันออก  เส้นขนานระยะ  ๑๑๕  เมตร  

กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ  และเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝั่งร่องไฮ  ฝั่งตะวันออก 
 ๖.๙ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ก  ๑๔  ฟากใต้  วัดตุ่นกลาง  เส้นขนานระยะ  

๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ก  ๑๔  ถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้  และโรงเรียนบ้านสันกว๊านทุ่งกิ่ว  
และวัดสันกว๊าน 

  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๒  ฟากตะวนัตก  เส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  
กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ  เส้นตั้งฉากกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งถนนไม่ปรากฏชื่อ
บรรจบกับถนนสาย  ค  ๒  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ  เป็นระยะ  ๖๐๐  เมตร   
และถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 

  ด้านใต้ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๙๓  ฟากตะวันออก 
๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๓  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวมีกรอบ 

และเส้นทแยงสีน้ าตาล  ให้เป็นที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  มีรายการดังต่อไปนี้ 



 
๓๗ 

 ๗.๑ เขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน  ในท้องที่ 
ต าบลห้วยแก้ว  ต าบลดงเจน  อ าเภอภูกามยาว  และต าบลแม่ปืม  ต าบลบ้านใหม่  ต าบลบ้านต  า   
ต าบลท่าจ าปี  ต าบลบ้านต๋อม  ต าบลท่าวังทอง  ต าบลสันป่าม่วง  ต าบลบ้านสาง  ต าบลบ้านตุ่น   
ต าบลแม่นาเรือ  ต าบลแม่ใส  ต าบลจ าป่าหวาย  ต าบลแม่กา  อ าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา   
ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑   

 ๗.๒ เขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน  ในท้องที่ 
ต าบลห้วยแก้ว  ต าบลดงเจน  อ าเภอภูกามยาว  และต าบลแม่ปืม  ต าบลบ้านใหม่  ต าบลบ้านต  า   
ต าบลท่าจ าปี  ต าบลบ้านต๋อม  ต าบลท่าวังทอง  ต าบลสันป่าม่วง  ต าบลบ้านสาง  ต าบลบ้านตุ่น   
ต าบลแม่นาเรือ  ต าบลแม่ใส  ต าบลจ าป่าหวาย  ต าบลแม่กา  อ าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา   
ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑   

 ๗.๓ เขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน  ในท้องที่ 
ต าบลห้วยแก้ว  ต าบลดงเจน  อ าเภอภูกามยาว  และต าบลแม่ปืม  ต าบลบ้านใหม่  ต าบลบ้านต  า   
ต าบลท่าจ าปี  ต าบลบ้านต๋อม  ต าบลท่าวังทอง  ต าบลสันป่าม่วง  ต าบลบ้านสาง  ต าบลบ้านตุ่น   
ต าบลแม่นาเรือ  ต าบลแม่ใส  ต าบลจ าป่าหวาย  ต าบลแม่กา  อ าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา   
ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑   

๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๑๐  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทท่ีโล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  มีรายการดังต่อไปนี้ 

 ๘.๑ เส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับแนวเขตกว๊านพะเยา  ฝั่งเหนือ  ฝั่งตะวันออก   
ฝั่งใต้  และฝั่งตะวันตก 

 ๘.๒ เส้นขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝั่งน้ าแม่อิง  ฝั่งตะวันออก  และฝั่งตะวันตก 
 ๘.๓ ก าแพงเมืองและคูเมืองเวียงพระธาตุจอมทอง 
 ๘.๔ ก าแพงเมืองและคูเมืองเวียงท่าวังทอง 
 ๘.๕ ก าแพงเมืองและคูเมืองเวียงพะเยา 
 ๘.๖ อนุสาวรีย์พ่อขุนง าเมือง  และสวนสมเด็จย่า 
 ๘.๗ ศาลหลักเมือง 
 ๘.๘ ลานกิจกรรมอเนกประสงค์  เทศบาลเมืองพะเยา 
 ๘.๙ เส้นขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝั่งน้ าแม่ต  า  ฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก 
 ๘.๑๐  เส้นขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝั่งน้ าแม่ต  า  ฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก  
๙. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๓  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว  

ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้  มีรายการดังต่อไปนี้ 
 ๙.๑ ป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าแม่ต้ าและป่าแม่นาเรือ 
 ๙.๒ ป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าแม่ฮ่องป๋อ  ห้วยแก้ว  และแม่อิงฝั่งซ้าย 
 ๙.๓ ป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าห้วยบงและป่าห้วยเคียน 



 
๓๘ 

๑๐. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑  ถึงหมายเลข  ๑๐.๓๙  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก  
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  มีรายการดังต่อไปนี้ 

 ๑๐.๑ โรงเรียนบ้านต  าใน 
 ๑๐.๒ โรงเรียนบ้านต  าพระแล 
 ๑๐.๓ โรงเรียนบ้านต  าม่อน 
 ๑๐.๔ โรงเรียนบ้านต  าดอนมูล 
 ๑๐.๕ โรงเรียนต  า  (อินโต  -  ประชานุเคราะห์) 
 ๑๐.๖ โรงเรียนบ้านร่องไผ่ 
 ๑๐.๗  วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 
 ๑๐.๘ โรงเรียนบ้านร่องห้า 
 ๑๐.๙ โรงเรียนบ้านต๋อม 
 ๑๐.๑๐ โรงเรียนบ้านดอกบัว  (บุญมานุเคราะห์) 
 ๑๐.๑๑ โรงเรียนบ้านต๋อมดง 
 ๑๐.๑๒ โรงเรียนบ้านศาลา 
 ๑๐.๑๓ โรงเรียนบ้านสันปูเลย 
 ๑๐.๑๔ โรงเรียนผาช้างมูบ 
 ๑๐.๑๕ โรงเรียนบ้านนอกเวียง 
 ๑๐.๑๖ โรงเรียนเทศบาล  ๕  (แก้วปัญญาอุปถัมภ์) 
 ๑๐.๑๗ โรงเรียนบ้านสันป่าม่วง 
 ๑๐.๑๘ โรงเรียนเทศบาล  ๖  (รัฐประชาอุทิศ) 
 ๑๐.๑๙ โรงเรียนบ้านสันบัวบก 
 ๑๐.๒๐ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 
 ๑๐.๒๑ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
 ๑๐.๒๒ โรงเรียนบ้านเจดีย์งาม 
 ๑๐.๒๓ โรงเรียนเทศบาล  ๓  (หล่ายอิงราษฎร์บ ารุง) 
 ๑๐.๒๔ โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ 
 ๑๐.๒๕ โรงเรียนเทศบาล  ๑  (พะเยาประชานุกูล) 
 ๑๐.๒๖ โรงเรียนบ้านสาง 
 ๑๐.๒๗ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจ าจังหวัดพะเยา 
 ๑๐.๒๘ โรงเรียนบ้านสันกว๊านทุ่งกิ่ว  



 
๓๙ 

 ๑๐.๒๙ โรงเรียนบ้านสันจกปก 
 ๑๐.๓๐ โรงเรียนบ้านตุ่น 
 ๑๐.๓๑ โรงเรียนเทศบาล  ๔  (ภูมินทร์ราษฎร์นุกูล) 
 ๑๐.๓๒ โรงเรียนบ้านร่องไฮ   
 ๑๐.๓๓ โรงเรียนบ้านดอกบัว  (ราษฎร์บ ารุง) 
 ๑๐.๓๔ โรงเรียนบ้านสันป่าถ่อน 
 ๑๐.๓๕ โรงเรียนบ้านบ่อแฮ้วสันช้างหิน 
 ๑๐.๓๖ โรงเรียนเทศบาล  ๒  (แม่ต  าดรุณเวทย์) 
 ๑๐.๓๗ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 
 ๑๐.๓๘ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 
 ๑๐.๓๙ โรงเรียนบ้านห้วยลึก 
๑๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑๑.๗  ที่ก าหนดไว้เป็นสีฟ้า  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทท่ีโล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  มีรายการดังต่อไปนี้ 
 ๑๑.๑ อ่างเก็บน้ าห้วยบง 
 ๑๑.๒ อ่างเก็บน้ าทุ่งกอง 
 ๑๑.๓ อ่างเก็บน้ าห้วยลึก 
 ๑๑.๔ กว๊านพะเยา 
 ๑๑.๕ อ่างเก็บน้ าแม่ต๋อม 
 ๑๑.๖ อ่างเก็บน้ าห้วยทัพช้าง 
 ๑๑.๗ อ่างเก็บน้ าแม่ตุ่น 
๑๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๒.๑  ถึงหมายเลข  ๑๒.๙  ที่ก าหนดไว้เป็นสีน้ าตาลอ่อน   

ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์เพ่ือส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  มีรายการดังต่อไปนี้ 
 ๑๒.๑  ด้านเหนือ จดแนวเขตก าแพงเมืองและคูเมืองเวียงต๋อมดง 
  ด้านตะวันออก จดแนวเขตก าแพงเมืองและคูเมืองเวียงต๋อมดง 
  ด้านใต้ จดแนวเขตก าแพงเมืองและคูเมืองเวียงต๋อมดง 
  ด้านตะวันตก จดเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมตามพระราชกฤษฎีกา

ก าหนดเขตที่ดิน  ในท้องที่ต าบลห้วยแก้ว  ต าบลดงเจน  อ าเภอภูกามยาว  และต าบลแม่ปืม  ต าบลบ้านใหม่  
ต าบลบ้านต  า  ต าบลท่าจ าปี  ต าบลบ้านต๋อม  ต าบลท่าวังทอง  ต าบลสันป่าม่วง  ต าบลบ้านสาง  ต าบลบ้านตุ่น  
ต าบลแม่นาเรือ  ต าบลแม่ใส  ต าบลจ าป่าหวาย  ต าบลแม่กา  อ าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา   
ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และโรงเรียนบ้านต๋อมดง 



 
๔๐ 

 ๑๒.๒  ด้านเหนือ จดแนวเขตก าแพงเมืองและคูเมืองเวียงพระธาตุจอมทอง 
  ด้านตะวันออก จดวัดพระธาตุจอมทอง 
  ด้านใต้ จดแนวเขตก าแพงเมืองและคูเมืองเวียงพระธาตุจอมทอง 
  ด้านตะวันตก จดถนนพหลโยธิน  ฟากตะวันออก   
 ๑๒.๓ ด้านเหนือ จดแนวเขตก าแพงเมืองและคูเมืองเวียงท่าวังทอง 
  ด้านตะวันออก จดแนวเขตก าแพงเมืองและคูเมืองเวียงท่าวังทอง  และ

ส านักปฏิบัติธรรมดรุณีวิเวกกาศรม 
  ด้านใต้ จดสถานีประมงน้ าจืดจังหวัดพะเยา  และส านักงานประมง

จังหวัดพะเยา   
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันออก  

โรงเรียนเทศบาล  ๓  (หล่ายอิงราษฎร์บ ารุง)  สหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยา  ก าแพงเมืองและคูเมืองเวียงท่าวังทอง  
และถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้และฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๑๓.๔๐  และหมายเลข  ๑๓.๔๔  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน 
 ๑๒.๔ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ง  ๒  ฟากใต้  
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ค  ๓  ฟากเหนือ  ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา  

และกองร้อยอาสาจังหวัดพะเยา 
 ๑๒.๕ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ค  ๓  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๗  ฟากตะวันตก  
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๕  ฟากตะวันออก  ส านักงานสหกรณ์

จังหวัดพะเยา  และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  จังหวัดพะเยา 
  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๑๓.๓๕  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน   
 ๑๒.๖ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ค  ๓  ฟากใต้  วัดไชยอาวาส  และวัดหลวงราชสันฐาน 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๔  ฟากตะวันตก  
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ข  ๘  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ง  ๑  ฟากตะวันออก  และอนุสาวรีย์พ่อขุนง าเมือง  

และสวนสมเด็จย่า 
 ๑๒.๗ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ค  ๓  ฟากใต้  และสถานีต ารวจภูธรเมืองพะเยา 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๕  ฟากตะวันตก  
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ข  ๘  ฟากเหนือ  ลานค้าชุมชน  เทศบาลเมืองพะเยา  

สถานธนานุบาลเมืองพะเยา  และสถานีดับเพลิงงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหน่วยที่  ๑   
เทศบาลเมืองพะเยา 



 
๔๑ 

  ด้านตะวันตก จดศาลหลักเมือง  และถนนสาย  ค  ๔  ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๑๓.๓๙  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน  และบริเวณ

หมายเลข  ๑๔.๓๒  ที่ก าหนดไว้เป็นสีน้ าเงิน 
 ๑๒.๘ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ข  ๘  ฟากใต้  วัดศรีอุโมงค์ค า  และโรงเรียน

เทศบาล  ๑  (พะเยาประชานุกูล)   
  ด้านตะวันออก จดส านักงานเทศบาลเมืองพะเยา  และลานกิจกรรม

อเนกประสงค์เทศบาลเมืองพะเยา 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ง  ๑  ฟากเหนือ   
 ๑๒.๙ ด้านเหนือ จดกว๊านพะเยา   
  ด้านตะวันออก จดกว๊านพะเยา  และเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝั่งร่องไฮ  

ฝั่งตะวันออก 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๑,๑๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๑๑๙๓ 
  ด้านตะวันตก จดกว๊านพะเยา   
๑๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๓.๑  ถึงหมายเลข  ๑๓.๖๕  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน   

ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  มีรายการดังต่อไปนี้ 
 ๑๓.๑ วัดพระธาตุโป่งขาม 
 ๑๓.๒ วัดห้วยเคียนเหนือ 
 ๑๓.๓ วัดต  ากลาง 
 ๑๓.๔ วัดต  าพระแล 
 ๑๓.๕ วัดต  าม่อน 
 ๑๓.๖ วัดต  าน้ าล้อม 
 ๑๓.๗ วัดต  าป่าลาน 
 ๑๓.๘ วัดต  าดอนมูล 
 ๑๓.๙ สุสานและฌาปนสถาน 
 ๑๓.๑๐ สุสานและฌาปนสถาน 
 ๑๓.๑๑ สุสานและฌาปนสถาน 
 ๑๓.๑๒ วัดร่องไผ่ 
 ๑๓.๑๓ วัดห้วยทรายค า 
 ๑๓.๑๔ วัดร่องห้า 



 
๔๒ 

 ๑๓.๑๕ วัดดอกบัว 
 ๑๓.๑๖ วัดต๋อมกลาง 
 ๑๓.๑๗ วัดต๋อมใต้ 
 ๑๓.๑๘ วัดต๋อมดง 
 ๑๓.๑๙ วัดเชียงทอง 
 ๑๓.๒๐ วัดหนองหวี 
 ๑๓.๒๑ วัดพระธาตุจอมทอง 
 ๑๓.๒๒ วัดผาช้างมูบ 
 ๑๓.๒๓ วัดสันปูเลย 
 ๑๓.๒๔ วัดป่าแดงบุนนาค 
 ๑๓.๒๕  ส านักสงฆ์ทรงสัจจะ 
 ๑๓.๒๖ สุสานและฌาปนสถานจีน 
 ๑๓.๒๗ วัดป่าแดด 
 ๑๓.๒๘ วัดสันป่าม่วง 
 ๑๓.๒๙ วัดศรีโคมค า 
 ๑๓.๓๐ วัดรัตนวนาราม   
 ๑๓.๓๑ สุสานประตูเหล็ก 
 ๑๓.๓๒ วัดสันบัวบก 
 ๑๓.๓๓ วัดบุญยืน 
 ๑๓.๓๔ วัดเจดีย์งาม 
 ๑๓.๓๕ วัดหัวข่วงแก้ว 
 ๑๓.๓๖ ส านักปฏิบัติธรรมดรุณีวิเวกกาศรม 
 ๑๓.๓๗ วัดไชยอาวาส   
 ๑๓.๓๘ วัดหลวงราชสัณฐาน   
 ๑๓.๓๙ วัดราชคฤห์ 
 ๑๓.๔๐ วัดลี   
 ๑๓.๔๑ วัดสันเวียงใหม่   
 ๑๓.๔๒ วัดศรีอุโมงค์ค า 
 ๑๓.๔๓ วัดบ้านงิ้ว 
 ๑๓.๔๔ วัดศรีจอมเรือง   



 
๔๓ 

 ๑๓.๔๕  สถานปฏิบัติธรรมอุโบสถ์ 
 ๑๓.๔๖ วัดสางเหนือ   
 ๑๓.๔๗ วัดเมืองชุม 
 ๑๓.๔๘ วัดสะพานค า 
 ๑๓.๔๙ วัดทุ่งกิ่ว 
 ๑๓.๕๐ วัดดอนไชย 
 ๑๓.๕๑ วัดสันกว๊าน 
 ๑๓.๕๒ วัดภูมินทร์   
 ๑๓.๕๓ วัดร่องไฮ 
 ๑๓.๕๔ วัดตุ่นกลาง 
 ๑๓.๕๕ วัดสันช้างหิน 
 ๑๓.๕๖ วัดดอกบัว 
 ๑๓.๕๗ สุสานและฌาปนสถานแม่ต  า   
 ๑๓.๕๘ วัดบ้านห้วยหม้อ 
 ๑๓.๕๙ วัดสันป่าถ่อน 
 ๑๓.๖๐ วัดบ่อแฮ้ว 
 ๑๓.๖๑ วัดอินฐาน 
 ๑๓.๖๒ สุสานและฌาปนสถานแม่ใส 
 ๑๓.๖๓ วัดป่าลานค า 
 ๑๓.๖๔ วัดแม่ใส 
 ๑๓.๖๕ วัดห้วยลึก 
๑๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๔.๑  ถึงหมายเลข  ๑๔.๔๕  ที่ก าหนดไว้เป็นสีน้ าเงิน  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  มีรายการดังต่อไปนี้ 
 ๑๔.๑ ส านักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา  และศาลจังหวัดพะเยา 
 ๑๔.๒ สถานีวิทยุกระจายเสียง  ต ารวจภูธรภาค  ๕  จังหวัดพะเยา  
 ๑๔.๓ ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านต  า 
 ๑๔.๔ สถานีกองก ากับการต ารวจทางหลวงภาค  ๕  พะเยา  และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

จังหวัดพะเยา 
 ๑๔.๕ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน  จังหวัดพะเยา 
 ๑๔.๖ เรือนจ าจังหวัดพะเยา 



 
๔๔ 

 ๑๔.๗ ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดพะเยา 
 ๑๔.๘ สนามกีฬากลางจังหวัดพะเยา  ส านักงานพ้ืนที่การศึกษาพะเยา  เขต  ๑  ศูนย์การท่องเที่ยว

และกีฬาจังหวัดพะเยา  ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา  ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอเมืองพะเยา  ศูนย์เครื่องมือกล  อบจ.  พะเยา  กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่  ๓๒  
บ้านพักเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดและเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลัง  สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดพะเยา  
บ้านพักข้าราชการส านักงานจังหวัดพะเยา  และส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดพะเยา 

 ๑๔.๙ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
 ๑๔.๑๐ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  จังหวัดพะเยา 
 ๑๔.๑๑ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านต๋อม 
 ๑๔.๑๒ ศูนย์ขยายพันธุ์ข้าวพะเยา 
 ๑๔.๑๓ ส านักงานขนส่งจังหวัดพะเยา  ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา  

ส านักงานทางหลวงชนบทพะเยา  ส านักงานเกษตรจังหวัดพะเยา  ส านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา  
และส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดพะเยา   

 ๑๔.๑๔ โรงพยาบาลค่ายขุนเจืองธรรมิกราช 
 ๑๔.๑๕ ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านต๋อม   
 ๑๔.๑๖ สถานีวิทยุ  กวส.  ๔ 
 ๑๔.๑๗ ส านักงานเทศบาลต าบลท่าวังทอง 
 ๑๔.๑๘ ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา 
 ๑๔.๑๙ วิทยาลัยพยาบาลพะเยา  และโรงพยาบาลพะเยา 
 ๑๔.๒๐ สถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดพะเยา 
 ๑๔.๒๑ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ 
 ๑๔.๒๒ สนามยิงปืนจังหวัดพะเยา  ศูนย์ฝึกสุนัขต ารวจจังหวัดพะเยา  และหน่วยปฏิบัติการพิเศษ  

ต ารวจภูธรพะเยา 
 ๑๔.๒๓ แขวงการทางพะเยา  ส านักทางหลวงที่  ๒  (แพร่) 
 ๑๔.๒๔ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดพะเยา  ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน  ๕ 
 ๑๔.๒๕ โรงกรองน้ าการประปาส่วนภูมิภาค 
 ๑๔.๒๖ ส านักงานการประปาส่วนภูมิภาค  สาขาพะเยา 
 ๑๔.๒๗ สถานีขนส่งจังหวัดพะเยา 
 ๑๔.๒๘ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา  และกองร้อยอาสาจังหวัดพะเยา 
 ๑๔.๒๙ สถานีต ารวจภูธรเมืองพะเยา 



 
๔๕ 

 ๑๔.๓๐ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  จังหวัดพะเยา 
 ๑๔.๓๑ สหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยา 
 ๑๔.๓๒ ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา 
 ๑๔.๓๓ ลานค้าชุมชนเทศบาลเมืองพะเยา  สถานธนานุบาลเมืองพะเยา  และสถานี

ดับเพลิง  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหน่วยที่  ๑  เทศบาลเมืองพะเยา 
 ๑๔.๓๔ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา 
 ๑๔.๓๕ ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านสาง 
 ๑๔.๓๖ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสันเวียงใหม่ 
 ๑๔.๓๗ ส านักงานเทศบาลเมืองพะเยา 
 ๑๔.๓๘ สถานีประมงน้ าจืดจังหวัดพะเยา  และส านักงานประมงจังหวัดพะเยา 
 ๑๔.๓๙ สถานีเพาะพันธ์ปลาน้ าจืดจังหวัดพะเยา  ส านักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา  

และส านักงานสรรพากรพ้ืนที่จังหวัดพะเยา 
 ๑๔.๔๐ โครงการชลประทานพะเยา  ส านักชลประทานที่  ๒ 
 ๑๔.๔๑ ส านักงานโรงบ าบัดน้ าเสียเทศบาลเมืองพะเยา 
 ๑๔.๔๒ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหน่วยที่  ๒  แม่ต  า  เทศบาลเมืองพะเยา 
 ๑๔.๔๓ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่ใส 
 ๑๔.๔๔ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส 
 ๑๔.๔๕ ศูนย์ประสานงาน  -  พะเยา  ส านักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่  ๒  (เชียงราย) 





รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวง 
ให้ใช้บังคับผังเมอืงรวมเมืองพะเยา 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 

ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง  แบ่งออกเป็น  ๕  ขนาด  คือ 
๑. ถนนแบบ  ก  ขนาดเขตทาง  ๑๒.๐๐  เมตร  จ านวน  ๑๕  สาย  ดังนี้ 
 ถนนสาย  ก  ๑  เป็นถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อก าหนดให้ขยายเขตทาง  และถนนโครงการ

ก าหนดให้ก่อสร้างใหม่  เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒๐๒  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
และทิศตะวนัออกเฉยีงเหนือตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ  บรรจบกบัถนนท่าวังทอง  ซอย  ๔๒  (ถนนสาย  ก  ๕)  
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๓๙๐  เมตร  บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๒๘๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  
ระยะประมาณ  ๔๙๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ระยะประมาณ  ๑๙๐  เมตร  จนบรรจบกับ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒๐๒  ที่บริเวณห่างจากถนนท่าวังทอง  ซอย  ๓๗  (ถนนสาย  ก  ๓)  
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข  ๑๒๐๒  ไปทางทิศตะวนัออกเฉยีงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดนิ
หมายเลข  ๑๒๐๒  ระยะประมาณ  ๖๐๐  เมตร   

 ถนนสาย  ก  ๒  เป็นถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อก าหนดให้ขยายเขตทาง  เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑๒๐๒  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ  จนบรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  
(ถนนสาย  ก  ๑) 

 ถนนสาย  ก  ๓  เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนท่าวังทอง  ซอย  ๓๗  
เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒๐๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนท่าวังทอง  
ซอย  ๓๗  จนบรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๔) 

 ถนนสาย  ก  ๔  เป็นถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อก าหนดให้ขยายเขตทาง  และถนนโครงการ
ก าหนดให้ก่อสร้างใหม่  เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒๐๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  และทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๑,๔๕๐  เมตร  
ไปทางทิศตะวันออกเฉยีงเหนอื  ระยะประมาณ  ๒๒๐  เมตร  ไปทางทศิตะวันตก  ระยะประมาณ  ๑๘๐  เมตร  
จนบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒๐๒  ที่บริเวณห่างจากถนนท่าวังทอง  ซอย  ๓๗  (ถนนสาย  ก  ๓)  
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒๐๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๖๐๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๕  เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนท่าวังทอง  ซอย  ๔๒  
เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒๐๒  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนท่าวังทอง  
ซอย  ๔๒  จนบรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๑) 



 
๒ 

 ถนนสาย  ก  ๖  เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนท่าวังทอง  ซอย  ๒๓  
เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒๐๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนท่าวังทอง  ซอย  ๒๓  จนบรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๔) 

 ถนนสาย  ก  ๗  เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนเชียงทอง  ซอย  ๕  
เริ่มต้นจากถนนท่าวังทอง  ซอย  ๒๓  (ถนนสาย  ก  ๖)  ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนเชียงทอง  ซอย  ๕  
จนบรรจบกับถนน  อบจ.พย.  บ้านศาลา  -  บ้านศรีชุม 

 ถนนสาย  ก  ๘  เป็นถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อก าหนดให้ขยายเขตทาง  เริ่มต้นจากถนนท่าวังทอง  
ซอย  ๒๓  (ถนนสาย  ก  ๖)  ไปทางทิศใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ   
จนบรรจบกับถนน  อบจ.พย.  บ้านศาลา  -  บ้านศรีชุม 

 ถนนสาย  ก  ๙  เป็นถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่  เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ที่บริเวณห่างจากถนนบ้านจอมทอง  (ถนนสาย  ข  ๒)  บรรจบกับ 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ระยะประมาณ  ๒๒๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศใต้  
ระยะประมาณ  ๗๖๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสวนดอก  ที่บริเวณห่างจากถนนสวนดอกบรรจบกับ
ถนนพหลโยธิน  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสวนดอก  ระยะประมาณ  ๒๗๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๑๐  เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนท่าวังทอง  ซอย  ๑๓  
และถนนไม่ปรากฏชื่อ  เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒๐๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 
ตามแนวถนนท่าวังทอง  ซอย  ๑๓  และถนนไม่ปรากฏชื่อ  จนบรรจบกับถนนไมป่รากฏชือ่  (ถนนสาย  ก  ๑๓) 
 ถนนสาย  ก  ๑๑  เป็นถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่  เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑๒๐๒  ที่บริเวณห่างจากถนนท่าวังทอง  ซอย  ๑๓  (ถนนสาย  ก  ๑๐)  บรรจบกับ 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒๐๒  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒๐๒  
ระยะประมาณ  ๒๗๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ระยะประมาณ  ๖๐๐  เมตร  จนบรรจบกับ
ถนนไม่ปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๑๓)  ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๑๐)  บรรจบกับ
ถนนไม่ปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๑๓)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ   
(ถนนสาย  ก  ๑๓)  ระยะประมาณ  ๓๒๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๑๒  เป็นถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่  เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑๒๐๒  ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒๐๒  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒๐๒  
ระยะประมาณ  ๕๐๐  เมตร  ไปทางทิศใต้  ระยะประมาณ  ๑๑๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ   
ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๑๓)  บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  ไปทางทิศเหนือ
ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๒๗๐  เมตร 



 
๓ 

 ถนนสาย  ก  ๑๓  เป็นถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อก าหนดให้ขยายเขตทาง  เริ่มต้นจากถนนไม่ปรากฏชื่อ  
(ถนนสาย  ข  ๖)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  และทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ   
จนบรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  ที่บริเวณห่างจากถนนสาย  ก  ๑๒  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑๒๐๒  ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนสาย  ก  ๒  และถนนไม่ปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๓๘๐  เมตร 
 ถนนสาย  ก  ๑๔  เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ซอย  ๒  หมู่ที่  ๓  ถนนไม่ปรากฏชื่อ  
และซอย  ๔  หมู่ที่  ๒  เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๙๓  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวซอย  ๒  หมู่ที่  ๓  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ตามแนวซอย  ๔  หมู่ที่  ๒  จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๙๓ 

 ถนนสาย  ก  ๑๕  เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ซอยตุ่นกลาง  เริ่มต้นจาก
ซอย  ๒  หมู่ที่  ๓  (ถนนสาย  ก  ๑๔)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวซอยตุน่กลาง  จนบรรจบกับ
ซอย  ๔  หมู่ที่  ๒  (ถนนสาย  ก  ๑๔) 

๒. ถนนแบบ  ข  ขนาดเขตทาง  ๑๔.๐๐  เมตร  จ านวน  ๒๒  สาย  ดังนี้ 
 ถนนสาย  ข  ๑  เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนท่าวังทอง  ซอย  ๒๑  

และถนนไม่ปรากฏชื่อ  เริ่มต้นจากถนน  อบจ.  พย.  บ้านศาลา  -  บ้านศรีชุม  ที่บริเวณถนนไม่ปรากฏชื่อ  
(ถนนสาย  ก  ๘)  บรรจบกับถนน  อบจ.  พย.  บ้านศาลา  -  บ้านศรีชุม  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  
ระยะประมาณ  ๓๙๐  เมตร  บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ทิศตะวันออกเฉียงใต้  
และทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ  และถนนท่าวังทอง  ซอย  ๒๑  ระยะประมาณ  
๑,๙๒๐  เมตร  จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒๐๒ 

 ถนนสาย  ข  ๒  เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนบ้านจอมทอง  เริ่มต้นจาก
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้
ตามแนวถนนบ้านจอมทอง  จนบรรจบกับถนนพหลโยธิน 

 ถนนสาย  ข  ๓  เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนสุสานประตูเหล็ก  เริ่มต้น
จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้ 
ตามแนวถนนสุสานประตูเหล็ก  จนบรรจบกับถนนพหลโยธิน 

 ถนนสาย  ข  ๔  เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนประตูกลอง  เริ่มต้นจาก
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนประตูกลอง  
จนบรรจบกับถนนรอบเวียงประตูกลอง  (ถนนสาย  ง  ๒)   

 ถนนสาย  ข  ๕  เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนประตูกลอง  ซอย  ๓  
เริ่มต้นจากถนนสุสานประตูเหล็ก  (ถนนสาย  ข  ๓)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนประตูกลอง  
ซอย  ๓  จนบรรจบกับถนนประตูกลอง  (ถนนสาย  ข  ๔) 



 
๔ 

 ถนนสาย  ข  ๖  เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนหล่ายอิง  และถนนไม่ปรากฏชื่อ  
เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนว
ถนนหล่ายอิง  และถนนไม่ปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๑,๗๒๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  
ระยะประมาณ  ๙๓๐  เมตร  จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒๐๒  ที่บริเวณห่างจาก 
ถนนท่าวังทอง  ซอย  ๑๓  (ถนนสาย  ก  ๑๐)  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒๐๒  ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒๐๒  ระยะประมาณ  ๔๑๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๗  เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนรอบเวียงประตูปู่ยี่   
เริ่มต้นจากถนนรอบเวียงประตูชัย  (ถนนสาย  ค  ๓)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนรอบเวียงประตูปู่ยี่  
จนบรรจบกับถนนพหลโยธิน  (ถนนสาย  ค  ๕) 

 ถนนสาย  ข  ๘  เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนท่ากว๊าน  และถนนง าเมือง  
เริ่มต้นจากถนนชายกว๊าน  (ถนนสาย  ง  ๑)  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนท่ากว๊าน  และถนนง าเมือง  
จนบรรจบกับถนนพหลโยธิน  (ถนนสาย  ค  ๕) 

 ถนนสาย  ข  ๙  เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนชายกว๊าน  เริ่มต้นจากถนนง าเมือง  
(ถนนสาย  ข  ๘)  ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนชายกว๊าน  ระยะประมาณ  ๑๘๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ง  ๓ 
 ถนนสาย  ข  ๑๐  เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนแม่ต  าสายใน  เริ่มต้นจาก 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศใต้ตามแนว 
ถนนแม่ต  าสายใน  จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน) 

 ถนนสาย  ข  ๑๑  เป็นถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อก าหนดให้ขยายเขตทาง  และถนนโครงการ
ก าหนดให้ก่อสร้างใหม่  เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ที่บริเวณห่างจาก
ถนนแม่ต  าสายใน  (ถนนสาย  ข  ๑๐)  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ระยะประมาณ  
๔๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ระยะประมาณ  ๓๑๐  เมตร  บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๙๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  
ระยะประมาณ  ๕๓๐  เมตร  บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้
ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ  จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๒๑ 

 ถนนสาย  ข  ๑๒  เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนเมืองชุม  ซอย  ๕  ถนนฟากน้ า  
และถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่  เริ่มต้นจากถนนแม่ต  าสายใน  (ถนนสาย  ข  ๑๐)  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงเหนอืตามแนวถนนเมอืงชุม  ซอย  ๕  ระยะประมาณ  ๑๔๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  
ระยะประมาณ  ๒๒๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ระยะประมาณ  ๕๐  เมตร  บรรจบกับถนนฟากน้ า   



 
๕ 

ที่บริเวณห่างจากถนนภูมินทร์  ซอย  ๑๔  บรรจบกับถนนฟากน้ า  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนว
ถนนฟากน้ า  ระยะประมาณ  ๒๒๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  และทิศตะวันตกเฉียงใต้ 
ตามแนวถนนฟากน้ า  ระยะประมาณ  ๕๘๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ระยะประมาณ  ๓๐๐  เมตร  
บรรจบกับถนนสาย  ข  ๑๕  ที่บริเวณห่างจากถนนภูมินทร์  ซอย  ๙  (ถนนสาย  ข  ๑๕)  บรรจบกับ
ถนนแม่ต  าสายใน  (ถนนสาย  ข  ๑๐)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย  ข  ๑๕  ระยะประมาณ  
๔๓๐  เมตร  ไปทางทิศใต้  ระยะประมาณ  ๕๓๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนพะเยาแม่นาเรือ  (ถนนสาย  ค  ๖)  
ที่บริเวณห่างจากถนนพะเยาแม่นาเรือ  (ถนนสาย  ค  ๖)  บรรจบกับถนนแม่ต  าสายใน  (ถนนสาย  ข  ๑๐)  
ไปทางทิศตะวันตกเฉยีงใต้ตามแนวถนนพะเยาแม่นาเรือ  (ถนนสาย  ค  ๖)  ระยะประมาณ  ๔๔๐  เมตร 
 ถนนสาย  ข  ๑๓  เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนภูมินทร์  ซอย  ๑๐  
เริ่มต้นจากถนนแม่ต  าสายใน  (ถนนสาย  ข  ๑๐)  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนภูมินทร์  ซอย  ๑๐  
จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)   

 ถนนสาย  ข  ๑๔  เป็นถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่  เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  
(ถนนพหลโยธิน)  ที่บริเวณถนนภูมินทร์  ซอย  ๑๐  (ถนนสาย  ข  ๑๓)  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ไปทางทิศตะวันออก  ระยะประมาณ  ๖๒๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  
(ถนนสาย  ข  ๑๑)  ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ข  ๑๑)  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑๐๒๑  ไปทางทิศเหนือและทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ข  ๑๑)  
ระยะประมาณ  ๕๗๐  เมตร   

 ถนนสาย  ข  ๑๕  เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนภูมินทร์  ซอย  ๙   
และถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่  เริ่มต้นจากถนนแม่ต  าสายใน  (ถนนสาย  ข  ๑๐)  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนภูมินทร์  ซอย  ๙  ระยะประมาณ  ๒๙๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  
ระยะประมาณ  ๑๔๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ข  ๑๒  ที่บริเวณห่างจากถนนสาย  ข  ๑๒  บรรจบกับ 
ถนนพะเยาแม่นาเรือ  (ถนนสาย  ค  ๖)  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนสาย  ข  ๑๒  ระยะประมาณ  ๕๓๐  เมตร 
 ถนนสาย  ข  ๑๖  เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนแม่ต  าสายใน  เริ่มต้นจาก 
ถนนแม่ต  าสายใน  (ถนนสาย  ข  ๑๐)  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนแม่ต  าสายใน  จนบรรจบกับ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน) 

 ถนนสาย  ข  ๑๗  เป็นถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อก าหนดให้ขยายเขตทาง  และถนนโครงการ
ก าหนดให้ก่อสร้างใหม่  เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๒๑  ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑๐๒๑  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๒๑  ระยะประมาณ  ๖๙๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  
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ระยะประมาณ  ๘๔๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาย  ข  ๒๑  ที่บริเวณห่างจากถนนสาย  ข  ๒๑  บรรจบกับ 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย  ข  ๒๑   
ระยะประมาณ  ๕๘๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ระยะประมาณ  ๖๖๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตก   
ระยะประมาณ  ๒๙๐  เมตร  บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ   
จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน) 

 ถนนสาย  ข  ๑๘  เป็นถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่  เริ่มต้นจากถนนพะเยาแม่นาเรือ  
(ถนนสาย  ค  ๖)  ที่บริเวณห่างจากถนนพะเยาแม่นาเรือ  (ถนนสาย  ค  ๖)  บรรจบกับถนนแม่ต  าสายใน  
(ถนนสาย  ข  ๑๐)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนพะเยาแม่นาเรือ  (ถนนสาย  ค  ๖)  ระยะประมาณ  
๔๔๐  เมตร  ไปทางทิศใต้  ระยะประมาณ  ๓๘๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาย  ข  ๑๙  ที่บริเวณห่างจาก
ถนนสาย  ข  ๑๙  บรรจบกับถนนแม่ต  าสายใน  (ถนนสาย  ข  ๑๐)  ไปทางทิศตะวันตก  ระยะประมาณ  
๔๔๐  เมตร  ไปทางทิศใต้  ระยะประมาณ  ๔๓๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ระยะประมาณ  
๔๔๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนแม่ต  าสายใน  (ถนนสาย  ข  ๑๐)  ที่บริเวณห่างจากถนนแม่ต  าสายใน  
(ถนนสาย  ข  ๑๐)  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ไปทางทิศตะวันตก 
และทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนแม่ต  าสายใน  (ถนนสาย  ข  ๑๐)  ระยะประมาณ  ๒๗๐  เมตร 
 ถนนสาย  ข  ๑๙  เป็นถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่  เริ่มต้นจากถนนแม่ต  าสายใน  
(ถนนสาย  ข  ๑๐)  ที่บริเวณห่างจากถนนแม่ต  าสายใน  (ถนนสาย  ข  ๑๐)  บรรจบกับถนนพะเยาแม่นาเรือ  
(ถนนสาย  ค  ๖)  ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนแม่ต  าสายใน  (ถนนสาย  ข  ๑๐)  ระยะประมาณ  ๔๕๐  เมตร   
ไปทางทิศตะวันตก  ระยะประมาณ  ๔๔๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ข  ๑๘  ที่บริเวณห่างจาก 
ถนนสาย  ข  ๑๘  บรรจบกับถนนพะเยาแม่นาเรือ  (ถนนสาย  ค  ๖)  ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนสาย  ข  ๑๘  
ระยะประมาณ  ๓๘๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๒๐  เป็นถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่  เริ่มต้นจากถนนสาย  ข  ๑๙  
ที่บริเวณห่างจากถนนสาย  ข  ๑๙  บรรจบกับถนนแม่ต  าสายใน  (ถนนสาย  ข  ๑๐)  ไปทางทิศตะวันตก
ตามแนวถนนสาย  ข  ๑๙  ระยะประมาณ  ๑๗๐  เมตร  ไปทางทิศใต้  ระยะประมาณ  ๕๐๐  เมตร  
จนบรรจบกับถนนสาย  ข  ๑๘  ที่บริเวณห่างจากถนนสาย  ข  ๑๘  บรรจบกับถนนแม่ต  าสายใน   
(ถนนสาย  ข  ๑๐)  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนสาย  ข  ๑๘  ระยะประมาณ  ๑๗๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๒๑  เป็นถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่  เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๒๑  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  
(ถนนพหลโยธิน)  ระยะประมาณ  ๖๙๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ระยะประมาณ  ๕๘๐  เมตร   
จนบรรจบกับถนนสาย  ข  ๑๗  ที่บริเวณห่างจากถนนสาย  ข  ๑๗  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑๐๒๑  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย  ข  ๑๗  ระยะประมาณ  ๘๔๐  เมตร 
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 ถนนสาย  ข  ๒๒  เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนป่าลานค า  ซอย  ๓  
เริ่มต้นจากถนนแม่ต  าสายใน  (ถนนสาย  ข  ๑๐)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนป่าลานค า  
ซอย  ๓  จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)   

๓. ถนนแบบ  ค  ขนาดเขตทาง  ๒๐.๐๐  เมตร  จ านวน  ๖  สาย  ดังนี้ 
 ถนนสาย  ค  ๑  เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ทางหลวงชนบท  พย.  ๐๐๑  เริ่มต้นจาก 

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงชนบท  พย.  ๐๐๑   
จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๙๓ 

 ถนนสาย  ค  ๒  เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ทางหลวงชนบท  พย.  ๔๐๐๔  เริ่มต้นจาก
ทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข  ๑๑๙๓  ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงใต้  ทิศตะวันออก  และทิศตะวันตกเฉียงใต้ตาม
แนวทางหลวงชนบท  พย.  ๔๐๐๔  จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๙๓ 

 ถนนสาย  ค  ๓  เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนพหลโยธิน  ถนนดอนสนาม  
และถนนรอบเวียงประตูชัย  เริ่มต้นจากถนนชายกว๊าน  (ถนนสาย  ง  ๒)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
และทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนพหลโยธิน  ถนนดอนสนาม  และถนนรอบเวียงประตูชัย  จนบรรจบ  
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน) 

 ถนนสาย  ค  ๔  เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนพหลโยธิน  เริ่มต้นจาก
ถนนดอนสนาม  (ถนนสาย  ค  ๓)  ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนพหลโยธิน  จนบรรจบกับถนนท่ากว๊าน  
(ถนนสาย  ข  ๘)   

 ถนนสาย  ค  ๕  เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนดอนสนาม  และถนนพหลโยธิน  
เริ่มต้นจากถนนรอบเวียงประตูชัย  (ถนนสาย  ค  ๓)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนดอนสนาม  
และถนนพหลโยธนิ  จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  และถนนสาย  ง  ๓ 
 ถนนสาย  ค  ๖  เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนพะเยาแม่นาเรือ  เริ่มต้น
จากถนนแม่ต  าสายใน  (ถนนสาย  ข  ๑๐)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนพะเยาแม่นาเรือ  
ระยะประมาณ  ๔๔๐  เมตร 

๔. ถนนแบบ  ง  ขนาดเขตทาง  ๓๐.๐๐  เมตร  จ านวน  ๓  สาย  ดังนี้ 
 ถนนสาย  ง  ๑  เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนชายกว๊าน  และถนนโครงการ

ก าหนดให้ก่อสร้างใหม่  เริ่มต้นจากถนนพหลโยธิน  ที่บริเวณห่างจากถนนสุสานประตูเหล็ก  (ถนนสาย  ข  ๓)  
บรรจบกับถนนพหลโยธิน  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนพหลโยธิน  ระยะประมาณ  ๓๒๐  เมตร  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ระยะประมาณ  ๑๒๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ระยะประมาณ  
๕๐๐  เมตร  บรรจบกับถนนชายกว๊าน  (ถนนสาย  ง  ๒)  ที่บริเวณห่างจากถนนชายกว๊าน  (ถนนสาย  ง  ๒)  
บรรจบกับถนนพหลโยธิน  (ถนนสาย  ค  ๓)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนชายกว๊าน  (ถนนสาย  ง  ๒)  
ระยะประมาณ  ๒๒๐  เมตร  ไปทางทิศตะวนัออกเฉยีงใตต้ามแนวถนนชายกว๊าน  ระยะประมาณ  ๑,๑๔๐  เมตร 



 
๘ 

 ถนนสาย  ง  ๒  เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนรอบเวียงประตูกลอง   
และถนนชายกว๊าน  เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ตามแนวถนนรอบเวียงประตูกลอง  และถนนชายกว๊าน  จนบรรจบกับถนนชายกว๊าน  (ถนนสาย  ง  ๑) 

 ถนนสาย  ง  ๓  เป็นถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่  เริ่มต้นจากถนนชายกว๊าน   
(ถนนสาย  ข  ๙)  ที่บริเวณห่างจากถนนชายกว๊าน  (ถนนสาย  ข  ๙)  บรรจบกับถนนท่ากว๊าน  (ถนนสาย  ข  ๘)  
ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนชายกว๊าน  (ถนนสาย  ข  ๙)  ระยะประมาณ  ๑๘๐  เมตร  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  และทิศตะวันออกเฉียงใต้  ระยะประมาณ  ๑,๑๕๐  เมตร  จนบรรจบกับ 
ถนนพหลโยธิน  (ถนนสาย  ค  ๕) 

๕. ถนนแบบ  จ  ขนาดเขตทาง  ๔๐.๐๐  เมตร  จ านวน  ๒  สาย  ดังนี้   
 ถนนสาย  จ  ๑  เป็นถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่  เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๑๒๐๒  ที่บริเวณห่างจากถนนท่าวังทอง  ซอย  ๓๗  (ถนนสาย  ก  ๓)  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑๒๐๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒๐๒   
ระยะประมาณ  ๙๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ระยะประมาณ  ๑,๙๕๐  เมตร  จนบรรจบกับ
แนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก 

 ถนนสาย  จ  ๒  เป็นถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่  เริ่มต้นจากทางหลวงชนท  พย.  ๔๐๑๕   
ที่บริเวณถนนโครงการกรมทางหลวงชนบทบรรจบกับทางหลวงชนบท  พย.  ๔๐๑๕  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉยีงเหนือ  ระยะประมาณ  ๓,๓๘๐  เมตร  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๒๑  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๑,๙๖๐  เมตร  จนบรรจบกับแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก 
 



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่สมควรก าหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  
ในท้องที่ต าบลบ้านต  า  ต าบลบ้านต๋อม  ต าบลท่าวังทอง  ต าบลสันป่าม่วง  ต าบลเวียง  ต าบลบ้านสาง   
ต าบลบ้านตุ่น  ต าบลแม่ใส  ต าบลแม่ต  า  ต าบลจ าป่าหวาย  และต าบลแม่กา  อ าเภอเมืองพะเยา  และ 
ต าบลดอกค าใต้  อ าเภอดอกค าใต้  จังหวัดพะเยา  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา  และการด ารงรักษาเมือง
และบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง   
การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะและสภาพแวดล้อม  ทั้งนี้  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง  และ
โดยที่มาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ ง   แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง   พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่ งแก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  บัญญัติว่า  การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระท า 
โดยกฎกระทรวง  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๔๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒
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