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กฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดพะเยา
พ.ศ. ๒๕๕๖
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และ
มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ ง แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารผั ง เมื อ ง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ อัน เป็น กฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔
มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บงั คับได้มีกําหนดห้าปี
ข้อ ๒ ให้ใช้ บังคับ ผังเมื องรวม ในท้อ งที่จัง หวัด พะเยา ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้า ย
กฎกระทรวงนี้
ข้อ ๓ กฎกระทรวงนี้มิให้ใช้บังคับในท้องที่ที่มีการประกาศใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ
ผังเมืองรวม
ข้อ ๔ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒ นา และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ย วข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อม
ในบริเ วณแนวเขตตามข้ อ ๒ ให้ สอดคล้ อ งกั บ การพั ฒ นาระบบเศรษฐกิ จและสั ง คมของประเทศ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ข้อ ๕ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้ มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้ประโยชน์
ที่ดิน โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับและสอดคล้องกับ
การขยายตัวของชุมชนในอนาคต รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมีสาระสําคัญดังต่อไปนี้
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(๑) ส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดพะเยาให้เป็นเมืองเกษตรกรรม โดยเฉพาะเกษตรกรรมแผนใหม่
การปศุสัตว์ และการประมงน้ําจืด ให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่
(๒) ส่งเสริมและพัฒนาการค้าและการลงทุน โดยเฉพาะการลงทุนด้านอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่อง
จากการเกษตร ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพและศักยภาพของพื้นที่
(๓) ฟื้นฟูและพัฒนาชุมชนเดิมและชุมชนเมืองให้สอดคล้องกับการพัฒนาพื้นที่
(๔) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับการท่องเที่ยวของจังหวัดอื่นในภูมิภาค
(๕) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ให้เพียงพอ
และได้มาตรฐาน
(๖) ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและโบราณสถาน
(๗) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข้อ ๖ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท และรายการประกอบแผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๗ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท
ท้ายกฎกระทรวงนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๑๒ ที่กําหนดไว้เป็นสีชมพู ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชุมชน
(๒) ที่ดิน ในบริเวณหมายเลข ๒ ที่กําหนดไว้เป็น สีม่วง ให้เป็น ที่ดินประเภทอุต สาหกรรม
และคลังสินค้า
(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึงหมายเลข ๓.๒๐ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(๔) ที่ดิน ในบริเวณหมายเลข ๔.๑ ถึง หมายเลข ๔.๓๔ ที่กําหนดไว้เป็ น สีเขีย วมีกรอบ
และเส้นทแยงสีน้ําตาล ให้เป็นที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ ถึงหมายเลข ๕.๕ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๖.๑ ถึงหมายเลข ๖.๑๒ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว
ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรกั ษ์ป่าไม้
(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๗.๑ และหมายเลข ๗.๒ ที่กําหนดไว้เป็นสีฟ้า ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๘ ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําตาลอ่อน ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์
เพื่อการส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
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ข้อ ๘ ที่ดินประเภทชุมชน ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย พาณิชยกรรม เกษตรกรรม
สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ สําหรับการใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นให้เป็นไปตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มิใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
(๒) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และ
จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติ เพื่อจํ าหน่ายที่ต้ องขออนุญ าตตามกฎหมายว่าด้ ว ยการควบคุม น้ํามั น เชื้อเพลิ ง
เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซ สําหรับก๊าซปิโ ตรเลีย มเหลว
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ ร้านจําหน่ายก๊าซ
สถานที่ใช้ก๊าซ และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ
(๔) เลี้ ย งม้ า โค กระบื อ สุ ก ร แพะ แกะ ห่ า น เป็ ด ไก่ งู จระเข้ หรื อ สั ต ว์ ป่ า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๖) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๗) กําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(๘) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
ที่ดิน ประเภทนี้ในเขตปฏิรูปที่ดิน ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้ว ย
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑๐๒๑ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๑ (แม่ต๋ํา) - เทิง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๙๑
สายแยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๒๑ (จุน ) - น่าน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๒๐ สายแยก
ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๔ (สอง) - เชียงม่วน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๒๗ สายแยกทางหลวง
หมายเลข ๑ (ท่าเรือ) - บ้านต๋ําใน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๔๘ สายท่าวังผา - เชียงคํา ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๑๑๙๓ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๑ (แม่ต๋ํา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๑
(แม่ใจ) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒๐๒ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๑ (พะเยา) - บรรจบทางหลวง
หมายเลข ๑๑๒๖ (ป่าแดด) และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒๕๑ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๒๑
(ดอกคําใต้) - เชียงม่วน ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร
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การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ําอิง แม่น้ํายม แม่น้ําแวน และแม่น้ําลาว ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน
ริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ําอิง แม่น้ํายม แม่น้ําแวน และแม่น้ําลาวไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร และ
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติ
ของลํ า คลองหรื อ แหล่ ง น้ํ า สาธารณะไม่ น้ อ ยกว่ า ๖ เมตร ทั้ ง นี้ เว้ น แต่ เ ป็ น การก่ อ สร้ า งเพื่ อ
การคมนาคมและขนส่งทางน้ํา การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ข้อ ๙ ที่ดิน ประเภทอุ ต สาหกรรมและคลังสิ น ค้า ให้ใช้ป ระโยชน์ที่ดิน เพื่ออุต สาหกรรม
อุตสาหกรรมการเกษตร หรือเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจากการเกษตร คลังสินค้า สถาบันราชการ
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นให้เป็นไปตามที่กําหนด
ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๕ เมตร การวัดความสูง
ของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สําหรับอาคารทรงจั่ว หรือปั้น หยาให้วัดจาก
ระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
(๒) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และ
จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
(๒) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๓) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๕) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๖) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก
(๗) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา
การใช้ประโยชน์ที่ดิน ริมทางหลวงแผ่น ดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน ) และทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๑๐๒๑ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๑ (แม่ต๋ํา) - เทิง ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน
ริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ํา ลําคลอง หรือแหล่งน้ําสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน
ริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา ลําคลอง หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็น
การก่อสร้างเพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ํา การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์
เท่านั้น
ข้อ ๑๐ ที่ดิน ประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ใช้ ประโยชน์ที่ดิ น เพื่ อเกษตรกรรมหรื อ
เกี่ย วข้อ งกับ เกษตรกรรม สถาบัน ราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ สํ าหรั บการใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นให้เป็นไปตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๐๙ ก

หน้า ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

(๑) ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๕ เมตร การวัดความสูง
ของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยา ให้วัดจาก
ระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
(๒) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และ
จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติ เพื่อจํ าหน่ายที่ต้ องขออนุญ าตตามกฎหมายว่าด้ ว ยการควบคุม น้ํามั น เชื้อเพลิ ง
เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซ สําหรับก๊าซปิโ ตรเลีย มเหลว
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ ร้านจําหน่ายก๊าซ
สถานที่ใช้ก๊าซ และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ
(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๙) สนามกอล์ฟ ยกเว้นสนามไดร์ฟกอล์ฟ
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑๐๒๑ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๑ (แม่ต๋ํา) - เทิง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๙๑
สายแยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๒๑ (จุน) - น่าน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๒๐ สายแยกทางหลวง
หมายเลข ๑๑๕๔ (สอง) - เชียงม่วน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๒๗ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๑
(ท่าเรือ) - บ้านต๋ําใน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๔๘ สายท่าวังผา - เชียงคํา ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑๑๙๓ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๑ (แม่ต๋ํา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๑ (แม่ใจ)
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒๐๒ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๑ (พะเยา) - บรรจบทางหลวง
หมายเลข ๑๑๒๖ (ป่าแดด) และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒๕๑ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๒๑
(ดอกคําใต้) - เชียงม่วน ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร
การใช้ป ระโยชน์ที่ดิน ริม ฝั่ง แม่น้ํา อิง แม่น้ํา ยม แม่น้ํา แวน และแม่น้ํา ลาว ให้มีที่ว่า ง
ตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ําอิง แม่น้ํายม แม่น้ําแวน และแม่น้ําลาวไม่น้อยกว่า
๑๕ เมตร และการใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ํา การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๐๙ ก

หน้า ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ข้อ ๑๑ ที่ดิน ประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ริ ม ฝั่ ง แม่ น้ํ า อิ ง แม่ น้ํ า ยม แม่ น้ํ า แวน และแม่ น้ํ า ลาว ให้ มี ที่ ว่ า ง
ตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ําอิง แม่น้ํายม แม่น้ําแวน และแม่น้ําลาวไม่น้อยกว่า
๑๕ เมตร และการใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ํา การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ข้อ ๑๒ ที่ดิน ประเภทที่โ ล่งเพื่อนัน ทนาการและการรักษาคุณ ภาพสิ่ง แวดล้อมเฉพาะที่ดิน
ซึ่งเป็นของรัฐ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อนันทนาการหรือเกี่ย วข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ เกษตรกรรม การอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวให้มีความสูง
ของอาคารไม่เกิน ๔ เมตร และมิใช่การจัดสรรที่ดิน การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือ
สาธารณประโยชน์เท่านั้น การวัด ความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้น ดินที่ก่อสร้างถึงพื้น ดาดฟ้า
สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ําอิง แม่น้ํายม และแม่น้ําลาว ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ําอิง แม่น้ํายม และแม่น้ําลาวไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร และการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ริมฝั่งลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะอื่น ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลําคลอง
หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ํา
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษา
หรือบํารุงป่าไม้ สัต ว์ป่า ต้น น้ํา ลําธาร และทรัพ ยากรธรรมชาติอื่น ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรีและ
กฎหมายที่ เกี่ ย วกับ การป่ าไม้ การสงวนและคุ้ม ครองสั ต ว์ ป่า และการส่งเสริ มและรัก ษาคุณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติเท่านั้น
ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม และการอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวที่ไม่ใช่การจัดสรรที่ดิน โดยให้มีความสูงของอาคาร
ไม่เกิน ๔ เมตร เท่านั้น การวัด ความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้น ดินที่ก่อสร้างถึงพื้น ดาดฟ้า
สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
ข้อ ๑๔ ที่ดิ น ประเภทที่ โ ล่ งเพื่ อ การรั กษาคุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้อ ม ให้ ใ ช้ป ระโยชน์ ที่ดิ น เพื่ อ
การรักษาคุณ ภาพสิ่ง แวดล้อม การประมงหรือเกี่ ย วข้องกับการประมง การเพาะเลี้ย งสัต ว์น้ําหรื อ
สาธารณประโยชน์เท่านั้น

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๐๙ ก

หน้า ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ข้อ ๑๕ ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อการส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อการอนุรักษ์แ ละส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมและสถาปัต ยกรรมท้องถิ่น หัตถอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์ สําหรับ
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นให้เป็นไปตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๕ เมตร การวัดความสูง
ของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดิน
ที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
(๒) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาํ หนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติ เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซ สําหรับก๊าซปิโ ตรเลีย มเหลว
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง แต่ไม่หมายความรวมถึงร้านจําหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซ
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ
(๔) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่าตามกฎหมาย
ว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๖) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๙) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๑๐) สถานีขนส่งสินค้า
(๑๑) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๑๒) กําจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(๑๓) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ป ระโยชน์ ที่ ดิน ริม ฝั่ง แม่ น้ํา อิง ให้มี ที่ว่ างตามแนวขนานริ มฝั่ งตามสภาพธรรมชาติ
ของแม่น้ําอิงไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร และการใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ ให้มีที่ว่าง
ตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร ทั้งนี้
เว้น แต่ เป็ น การก่อสร้า งเพื่อ การคมนาคมและขนส่ง ทางน้ํ า การสาธารณูป โภคและสาธารณูป การ
หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๐๙ ก

หน้า ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ข้อ ๑๖ ให้ผู้มีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการในเขตผังเมืองรวม
ปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

บัญชีท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดพะเยา
พ.ศ. ๒๕๕๖

ลําดับที่

๑
๒

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการบ่มใบชาหรือใบยาสูบ
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การต้ม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช
(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช
(๓) การอัดปอหรือใบยาสูบ
(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง
หรือคลังสินค้า
(๖) การบด ป่น หรือย่อยส่วนต่าง ๆ ของพืชซึ่งมิใช่เมล็ดพืชหรือหัวพืช
(๗) การเผาถ่านจากกะลามะพร้าว หรือการบดถ่าน หรือแบ่งบรรจุผงถ่านที่เผาได้
จากกะลามะพร้าว
(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กล้วยไม้ หรือถั่วงอก
(๙) การร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม
(๑๐) การถนอมผลิตผลเกษตรกรรมโดยวิธีฉายรังสี
(๑๑) การฟักไข่โดยใช้ตู้อบ

ชุมชน
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้
ได้

อุตสาหกรรมและคลังสินค้า
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
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ได้
ได้
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ได้
ได้
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หมายเหตุ

๒
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ํา อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๒) การถนอมสัตว์น้ําโดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือทําให้เยือกแข็ง
โดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง
(๕) การล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์น้ํา
๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม้ และบรรจุในภาชนะที่ผนึก
และอากาศเข้าไม่ได้
(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไม้โดยวิธีกวน ตากแห้ง ดอง หรือทําให้เยือกแข็ง
โดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง
๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก้ ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําใบชาแห้งหรือใบชาผง
(๒) การคั่ว บด หรือป่นกาแฟหรือการทํากาแฟผง
(๓) การทําโกโก้ผงหรือขนมจากโกโก้
(๔) การทําช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือขนมจากช็อกโกเลต
(๕) การทําเก๊กฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ

ชุมชน
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

อุตสาหกรรมและคลังสินค้า
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

หมายเหตุ
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*ห้ามการถนอมผัก พืช
หรือผลไม้โดยวิธีดอง

๓
ลําดับที่

๑๓

๑๔
๑๕

๑๖
๑๗

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไม้อัดเม็ด
(๗) การเชื่อมหรือแช่อิ่มผลไม้หรือเปลือกผลไม้ หรือการเคลือบผลไม้หรือเปลือก
ผลไม้ด้วยน้ําตาล
(๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) หรือการเคลือบถั่วหรือเมล็ดผลไม้
(Nuts) ด้วยน้ําตาล กาแฟ โกโก้ หรือช็อกโกเลต
(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟี่
(๑๑) การทําไอศกรีม
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๖) การทําน้ํามันสลัด
(๗) การบดหรือป่นเครื่องเทศ
(๘) การทําพริกป่น พริกไทยป่น หรือเครื่องแกง
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด หรือย่อยน้ําแข็ง
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตว์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การทําอาหารผสมหรืออาหารสําเร็จรูปสําหรับเลี้ยงสัตว์
(เฉพาะในบริเวณฟาร์มปศุสัตว์)
โรงงานต้ม กลั่น หรือผสมสุรา
โรงงานผลิตเอทิลแอลกอฮอล์ซึ่งมิใช่เอทิลแอลกอฮอล์ที่ผลิตจากกากซัลไฟต์ในการ
ทําเยื่อกระดาษ

ชุมชน
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้
ได้

ที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
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ได้
ได้
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อุตสาหกรรมและคลังสินค้า
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้

ได้
ได้

หมายเหตุ

๔
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑๘ โรงงานทําหรือผสมสุราจากผลไม้ หรือสุราแช่อื่น ๆ แต่ไม่รวมถึงโรงงานประกอบ
กิจการเกี่ยวกับมอลต์หรือเบียร์ในลําดับที่ ๑๙
๑๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับมอลต์หรือเบียร์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การทําป่น หรือบดมอลต์
(๒) การทําเบียร์ (เฉพาะในสถานบริการ)
๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ น้ําอัดลม
หรือน้ําแร่ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําน้ําดื่ม
(๒) การทําเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
(๔) การทําน้ําแร่
๒๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาสูบ ยาอัด ยาเส้น ยาเคี้ยว หรือยานัตถุ์
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การอบใบยาสูบให้แห้งหรือการรูดก้านใบยาสูบ
(๓) การทํายาอัด ยาเส้น ยาเส้นปรุง หรือยาเคี้ยว
(๔) การทํายานัตถุ์

ชุมชน
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้

ได้
ได้

ได้

ได้
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อุตสาหกรรมและคลังสินค้า
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หมายเหตุ
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ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๒๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ ด้าย หรือเส้นใยซึ่งมิใช่ใยหิน (Asbestos)
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๒) การทอหรือการเตรียมเส้นด้ายยืนสําหรับการทอ
(๔) การพิมพ์สิ่งทอ (เฉพาะการพิมพ์สิ่งทอพื้นเมือง)
๒๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอซึ่งมิใช่เครื่องนุ่งห่ม อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอเป็นเครื่องใช้ในบ้าน
(๒) การทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใช่ถุงหรือกระสอบพลาสติก
(๓) การทําผลิตภัณฑ์จากผ้าใบ
(๔) การตบแต่งหรือเย็บปักถักร้อยสิ่งทอ
๒๔ โรงงานถักผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มด้วยด้ายหรือเส้นใย หรือฟอกย้อมสี
หรือแต่งสําเร็จผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มที่ถักด้วยด้ายหรือเส้นใย
๒๕ โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมด้วยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกให้เป็นปุยซึ่งมิใช่เสื่อหรือพรม
ที่ทําด้วยยางหรือพลาสติกหรือพรมน้ํามัน
๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาข่าย แห หรืออวน อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การผลิตเชือก
(๒) การผลิต ประกอบ หรือซ่อมแซมตาข่าย แห หรืออวน และรวมถึงชิ้นส่วนหรือ
อุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
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๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายซึ่งมิใช่รองเท้า อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การตัดหรือเย็บเครื่องนุ่งห่ม เข็มขัด ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ เนกไท หูกระต่าย
ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเท้าจากผ้า หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือวัสดุอื่น
(๒) การทําหมวก
๓๓ โรงงานผลิตรองเท้าหรือชิ้นส่วนของรองเท้าซึ่งมิได้ทําจากไม้ ยางอบแข็ง
ยางอัดเข้ารูป หรือพลาสติกอัดเข้ารูป
๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะร่อง หรือการแปรรูปไม้ด้วยวิธีอื่นที่คล้ายคลึงกัน
(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง บานประตู หรือ
ส่วนประกอบที่ทําด้วยไม้ของอาคาร
๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใช้จากไม้ไผ่ หวาย ฟาง อ้อ กก หรือผักตบชวา
๓๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากไม้หรือไม้ก๊อก อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๒) การทํารองเท้า ชิ้นส่วนของรองเท้า หรือหุ่นรองเท้าจากไม้
(๓) การแกะสลักไม้
(๔) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม้
(๕) การทําผลิตภัณฑ์จากไม้ก๊อก
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๓๗ โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ แก้ว ยาง หรือ
อโลหะอื่นซึ่งมิใช่เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากพลาสติกอัดเข้ารูป
และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
๓๙ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุจากกระดาษทุกชนิดหรือแผ่นกระดาษไฟเบอร์
(Fibreboard)
๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
(๑) การพิมพ์ การทําแฟ้มเก็บเอกสาร การเย็บเล่ม ทําปก หรือตบแต่งสิ่งพิมพ์
(๒) การทําแม่พิมพ์โลหะ
๔๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสบู่ เครื่องสําอาง หรือสิ่งปรุงแต่งร่างกาย
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๓) การทําเครื่องสําอางหรือสิ่งปรุงแต่งร่างกาย
(๔) การทํายาสีฟัน
๕๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทํายางแผ่นในขั้นต้นจากน้ํายางธรรมชาติซึ่งมิใช่การทําในสวนยางหรือป่า
(๒) การตัด หั่น ผสม รีดให้เป็นแผ่น หรือตัดยางธรรมชาติซึ่งมิใช่การทําในสวนยาง
หรือป่า
๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปั้นดินเผา หรือเครื่องดินเผา
และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกล่าว
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๕๖ โรงงานผลิตอิฐ กระเบื้อง หรือท่อสําหรับใช้ในการก่อสร้างเบ้าหลอมโลหะ
กระเบื้องประดับ (Architectural Terracotta) รองในเตาไฟ ท่อหรือยอดปล่องไฟ
หรือวัตถุทนไฟจากดินเหนียว (เฉพาะผลิตอิฐจากดินเหนียว)
๕๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๓) การผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
เข้าด้วยกัน หรือการผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างเข้ากับวัสดุอื่น
๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม ผลิตภัณฑ์ยิปซัม หรือ
ผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์
๖๑ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใช้ท่ที ําด้วยเหล็ก
หรือเหล็กกล้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้
ดังกล่าว
๖๒ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายใน
อาคารที่ทําจากโลหะหรือโลหะเป็นส่วนใหญ่ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์
ของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งดังกล่าว
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๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะสําหรับใช้ในการก่อสร้างหรือติดตั้ง
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๒) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร
๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การทําภาชนะบรรจุ
(๑๒) การตัด พับ หรือม้วนโลหะ
(๑๓) การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป
๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องกังหัน และรวมถึง
ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์หรือเครื่องกังหันดังกล่าว
๖๖ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรสําหรับใช้ในการกสิกรรม
หรือการเลี้ยงสัตว์ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องจักรดังกล่าว
๖๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องจักร ส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์ของ
เครื่องจักรสําหรับประดิษฐ์โลหะหรือไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรสําหรับโรงเลื่อย ไส ทําเครื่องเรือน
หรือทําไม้วีเนียร์
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(๒) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องกลึง เครื่องคว้าน เครื่องเจาะ เครื่องกัด
(Milling Machines) เครื่องเจียน เครื่องตัด (Shearing Machines) หรือ
เครื่องไส (Shaping Machines)
(๓) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเลื่อยตัดโลหะด้วยเครื่องยนต์หรือเครื่องขัด
(๔) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องทุบโลหะ (Drop Forges or Forging
Machines)
(๕) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรีดโลหะ เครื่องอัดโลหะ หรือเครื่องดึงรีด
โลหะ
(๖) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องดันรีด เครื่องทําให้หลอมละลายหรือเชื่อม
โดยไม่ใช้ไฟฟ้า
(๗) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมแบบ (Dies) หรือเครื่องจับ (Jigs) สําหรับใช้กับ
เครื่องมือกล
(๘) การทําส่วนประกอบหรืออุปกรณ์สําหรับเครื่องจักรตาม (๑) ถึง (๗)
๖๘ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรสําหรับอุตสาหกรรม
กระดาษ เคมี อาหาร การปั่นทอ การพิมพ์ การผลิตซีเมนต์หรือผลิตภัณฑ์ดินเหนียว
การก่อสร้าง การทําเหมืองแร่ การเจาะหาปิโตรเลียม หรือการกลั่นน้ํามัน และ
รวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องจักรดังกล่าว
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๖๙ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องคํานวณ เครื่องทําบัญชี
เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับใช้ในการคํานวณชนิดดิจิตัล
หรือชนิดอนาล้อก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์สําหรับปฏิบัติกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน
หรืออุปกรณ์ (Digital or Analog Computers or Associated Electronic Data
Processing Equipment or Accessories) เครื่องรวมราคาของขาย (Cash
Registers) เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องชั่งซึ่งมิใช่เครื่องชั่งที่ใช้ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์
เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใช่เครื่องอัดสําเนาด้วยการถ่ายภาพ และรวมถึงส่วนประกอบ
หรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศหรือก๊าซ
เครื่องเป่าลม เครื่องปรับหรือถ่ายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตู้เย็นหรือเครื่อง
ประกอบตู้เย็น เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ เครื่องล้าง ซัก ซักแห้ง หรือรีดผ้า เครื่องเย็บ
เครื่องส่งกําลังกล เครื่องยก ปั้นจั่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร์
รถพ่วงสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรม รถยกซ้อนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบ
สําหรับใช้ในการอุตสาหกรรมหรือสําหรับใช้ในบ้านแต่ผลิตภัณฑ์นั้นต้องไม่ใช้
พลังงานไฟฟ้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
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๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้
ในลําดับที่ ๗๐ เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์ไฟฟ้า เครื่องกําเนิดไฟฟ้า หม้อแปลง
แรงไฟฟ้า เครื่องสับหรือบังคับไฟฟ้า เครื่องใช้สําหรับแผงไฟฟ้า เครื่องเปลี่ยนทาง
ไฟฟ้า เครื่องส่งหรือจําหน่ายไฟฟ้า เครื่องสําหรับใช้บังคับไฟฟ้า หรือเครื่องเชื่อม
ไฟฟ้า
๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์
เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องบันทึกคําบอก
เครื่องบันทึกเสียงด้วยเทป เครื่องเล่นหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน์) แผ่นเสียง
เทปแม่เหล็กที่ได้บันทึกเสียงแล้ว เครื่องโทรศัพท์หรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไม่มีสาย
เครื่องส่งวิทยุ เครื่องส่งโทรทัศน์ เครื่องรับส่งสัญญาณหรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร์
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวข้อง (Semi - Conductor or
Related Sensitive Semi - Conductor Devices) คาปาซิเตอร์หรือคอนเดนเซอร์
อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได้ (Fixed or Variable Electronic
Capacitors or Condensers) เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอด
ฟลูโรสโคป หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย์ และรวมถึงการผลิตอุปกรณ์หรือชิ้นส่วน
สําหรับใช้กับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๗๓ โรงงานผลิต ประกอบ หรือดัดแปลงเครื่องมือหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ระบุไว้ใน
ลําดับใด และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
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๗๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้า อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การทําหลอดไฟฟ้าหรือดวงโคมไฟฟ้า
(๓) การทําอุปกรณ์ติดตั้งหรือเต้าเสียบหลอดไฟฟ้า (Fixtures or lamp Sockets
or Receptacles) สวิตซ์ไฟฟ้า ตัวต่อตัวนํา (Conductor Connectors)
อุปกรณ์ที่ใช้กับสายไฟฟ้า หลอด หรือเครื่องประกอบสําหรับร้อยสายไฟฟ้า
(๔) การทําฉนวนหรือวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้าซึ่งมิใช่กระเบื้องเคลือบหรือแก้ว
๗๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การต่อ ซ่อมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอู่ต่อเรือนอกจากเรือยาง
(๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษสําหรับเรือหรือเครื่องยนต์เรือ
๗๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับรถยนต์หรือรถพ่วง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต์หรือรถพ่วง
(๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สําหรับรถยนต์หรือรถพ่วง
๗๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพจักรยานยนต์
จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ

ชุมชน
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

อุตสาหกรรมและคลังสินค้า
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้

ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

หมายเหตุ

๑๔
ลําดับที่

๘๐

๘๑

๘๒

๘๓
๘๔

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

(๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สําหรับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ
หรือจักรยานสองล้อ
โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมล้อเลื่อนที่ขับเคลื่อนด้วยแรงคน
หรือสัตว์ซึ่งมิใช่จักรยาน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์
ดังกล่าว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๓) การทําเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์การแพทย์
โรงงานผลิตเครื่องมือหรือเครื่องใช้เกี่ยวกับนัยน์ตาหรือการวัดสายตา เลนส์
เครื่องมือหรือเครื่องใช้ที่ใช้แสงเป็นอุปกรณ์ในการทํางาน หรือเครื่องอัดสําเนา
ด้วยการถ่ายภาพ
โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือชิ้นส่วนของนาฬิกา
หรือเครื่องวัดเวลา
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณี
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําเครื่องประดับโดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองคํา ทองขาว เงิน นาก
หรืออัญมณี
(๒) การทําเครื่องใช้ด้วยทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหล่ทอง หรือโลหะที่มีค่า
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(๓) การตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี
(๔) การเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอื่น ๆ
(๕) การทําดวงตราหรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือเหรียญอื่น
๘๕ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของ
เครื่องดนตรีดังกล่าว
๘๖ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องมือหรือเครื่องใช้ในการกีฬา การบริหารร่างกาย
การเล่นบิลเลียด โบว์ลิ่ง หรือตกปลา และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของ
เครื่องมือหรือเครื่องใช้ดังกล่าว
๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเล่น เครื่องมือ หรือเครื่องใช้ที่มิได้ระบุไว้
ในลําดับอื่น อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําเครื่องเล่น
(๒) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ
(๓) การทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง
(๔) การทําร่ม ไม้ถือขนนก ดอกไม้เทียม ซิป กระดุม ไม้กวาด แปรง ตะเกียง
โป๊ะตะเกียงหรือไฟฟ้า กล้องสูบยา หรือกล้องบุหรี่ หรือไฟแช็ก
(๕) การทําป้าย ตรา เครื่องหมาย ป้ายติดของ หรือเครื่องโฆษณาสินค้า ตราโลหะ
หรือยาง แม่พิมพ์ลายฉลุ (Stencils)
(๖) การทําแหคลุมผม ช้องผม หรือผมปลอม
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๙๐ โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําให้บริสุทธิ์ หรือจําหน่ายน้ําไปยังอาคารหรือโรงงาน
อุตสาหกรรม
๙๑ โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การบรรจุสินค้าทั่วไป
๙๒ โรงงานห้องเย็น
๙๓ โรงงานซ่อมรองเท้าหรือเครื่องหนัง
๙๔ โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าสําหรับใช้ในบ้านหรือใช้ประจําตัว
๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ รถพ่วง
จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว
(๒) การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของ
ยานดังกล่าว
(๓) การพ่นสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
(๔) การล้างหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
๙๖ โรงงานซ่อมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําด้วยเพชร พลอย ทองคํา
ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี

ชุมชน
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได้
ได้
ได้

ที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได้
ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

อุตสาหกรรมและคลังสินค้า
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้

ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้

ได้
ได้

หมายเหตุ

๑๗
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๙๗ โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ที่มิได้ระบุการซ่อมไว้ในลําดับใด
๙๘ โรงงานซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด อัด หรือย้อมผ้า เครื่องนุ่งห่ม พรม หรือขนสัตว์
๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแต่งหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์โดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๓) การลงรักหรือการประดับตบแต่งด้วยแก้ว กระจก มุก ทอง หรืออัญมณี
๑๐๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเกลือ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๓) การบดหรือป่นเกลือ
หมายเหตุ

ลําดับที่
ได้
ได้*
โรงงานจําพวกที่

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ชุมชน
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้

ได้

ที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้
ได้
ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ลําดับที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ตามเงื่อนไขในหมายเหตุ
จําพวกโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

อุตสาหกรรมและคลังสินค้า
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้
ได้
ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

หมายเหตุ

รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิ ตามที่ไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดพะเยา
พ.ศ. ๒๕๕๖
การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภท
ทายกฎกระทรวง ตามที่กําหนดไวในขอ ๗ คือ
๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๑๒ ที่กําหนดไวเปนสีชมพู ใหเปนที่ดิน
ประเภทชุมชน มีรายการดังตอไปนี้
๑.๑ ดานเหนือ
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดเชียงรายกับจังหวัดพะเยา
และเขตจังหวัดพะเยา
ดานตะวันออก
จดเขตจังหวัดพะเยา
ดานใต
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลทุงกลวยกับตําบลภูซาง
และเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลปาสักกับตําบลภูซาง
ดานตะวันตก
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลเชียงแรงกับตําบลภูซาง
และเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดเชียงรายกับจังหวัดพะเยา
๑.๒ ดานเหนือ
จดเขตเทศบาลตําบลสบบง ดานเหนือ และเสนตรงที่ตอจาก
เขตเทศบาลไปทางทิศตะวันออกจนบรรจบเสนขนานระยะ ๑,๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๒๑
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑,๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๒๑ เสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลหยวนกับตําบลเจดียคํา ลําน้ําหยวน ฝงตะวันตก
น้ําแมลาว ฝงตะวันตก เขตเทศบาลตําบลบานทราย เสนแบงเขตการปกครองระหวางเทศบาลตําบลบานทรายกับ
ตําบลบานทราย และเสนขนานระยะ ๒,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๗๙
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๒,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑๔๘ และเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๒๑ ฟากใต เสนขนานระยะ
๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๗๙ เสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับกึ่งกลาง
ลําเหมืองหมอด และเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับกึ่งกลางลําน้ําลาว
๑.๓ ดานเหนือ
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ ที่จุดซึ่งอยูหางจาก
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ บรรจบกับคลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผนดิน

๒
หมายเลข ๑ เปนระยะ ๕๐๐ เมตร เสนขนานระยะ ๗๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
และเสน ตั้ง ฉากกับ ถนนสาธารณะไมป รากฏชื่อ ที่จุด ซึ่ง อยูหางจากถนสาธารณะไมป รากฏชื่อบรรจบ
กับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ เปนระยะ ๗๐๐ เมตร
เสนตรงที่ลากจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อไปทางทิศตะวันออก เปนระยะ ๒,๑๐๐ เมตร บรรจบกับ
เสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับ ริมฝงหนองเล็งทราย ฝงตะวันออก
ดานตะวันออก
จดเสน ขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับ ริม ฝงหนองเล็ง ทราย
ฝงตะวันออก ไปทางทิศใต จนบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ เสนตรงที่ลากจากเสนขนานระยะ
๑,๐๐๐ เมตร กับริมฝงหนองเล็งทราย ฝงตะวันออก ไปทางทิศใต จนบรรจบกับลําน้ําแมใจ ฝงตะวันออก
และลําน้ําแมใจ ฝงตะวันออก
ดานตะวันตก
จดลํ าน้ํ า หว ยลึก ฝ ง ตะวั น ตก และแนวสายสง ไฟฟ า ศัก ย สู ง
ฟากตะวันออก
๑.๔ เขตเทศบาลตําบลหวยขาวก่ํา
๑.๕ เขตเทศบาลตําบลดงเจน
๑.๖ เขตเทศบาลตําบลงิม
๑.๗ เขตผังเมืองรวมเมืองพะเยา ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองพะเยา พ.ศ. ๒๕๔๘
๑.๘ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับแนวเขตเทศบาลตําบลดอกคําใต
ดานเหนือ และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดลํ ารางสาธารณะไม ป รากฏชื่ อ ฝ ง ตะวัน ตก เสน แบง เขต
การปกครองระหวางตําบลดอนศรีชุมกับตําบลสันโคง ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก และ
ลํารางสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาธารณะไม ป รากฏชื่ อ ฟากเหนื อ เสน ขนานระยะ
๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนน ร.พ.ช. พย. ๔๐๒๒ และเสนขนานระยะ ๒,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลาง
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๒๑
ดานตะวันตก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก ลํารางสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก และเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับลําน้ํารองชาง ฟากตะวันตก
๑.๙ ดานเหนือ
จดหลักเขตที่ ๑ ของเทศบาลตําบลปง เสนตั้งฉากดานเหนือ
ของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๒๐ บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันออก
จนบรรจบกับหลักเขตที่ ๒
ดานตะวันออก
จดแนวเขตเทศบาลตําบลปง ดานตะวันออก ลําน้ําควร ฝงตะวันตก
จุดบรรจบระหวางลําน้ําควร ฝงตะวันตก กับเขตตําบลขุนควร จุดกึ่งกลางของสะพานบนถนนสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ ระยะ ๑,๑๐๐ เมตร และลําน้ํายม ฝงตะวันตก

๓
ดานใต
จดลําน้ําเมา ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนตรงที่ลากจากเสนขนานระยะ ๖๐๐ เมตร กับศูนยกลาง
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙๑ จนบรรจบกับเสนระยะขนานระยะ ๕๐ เมตร กับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
๑.๑๐ ดานเหนือ
จดเขตผัง เมืองรวมเมืองพะเยา ตามกฎกระทรวงใหใชบัง คับ
ผังเมืองรวมเมืองพะเยา พ.ศ. ๒๕๔๘
ดานตะวันออก
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลแมกากับตําบลจําปาหวาย
และเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลแมกากับตําบลบานปน
ดานใต
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดพะเยากับจังหวัดลําปาง
ดานตะวันตก
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลแมกากับตําบลแมนาเรือ
และเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลแมกากับตําบลแมใส
๑.๑๑ เขตเทศบาลตําบลบานถ้ํา
๑.๑๒ เขตเทศบาลตําบลเชียงมวน
๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒ ที่กําหนดไวเปนสีมวง ใหเปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและ
คลังสินคา มีรายการดังตอไปนี้
ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๒๑
ดานตะวันออก
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๒๑ ที่จุดซึ่ง
อยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๒๑ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๕๑ ไปทางทิศตะวันตก
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๒๑ เปนระยะ ๔,๐๐๐ เมตร
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๒๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๒๑ ที่จุดซึ่ง
อยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๒๑ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๕๑ ไปทางทิศตะวันตก
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๒๑ เปนระยะ ๕,๐๐๐ เมตร
๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึงหมายเลข ๓.๒๐ ที่กําหนดไวเปนสีเขียว ใหเปนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม มีรายการดังตอไปนี้
๓.๑ ดานเหนือ
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดเชียงรายกับจังหวัดพะเยา และเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปาแมฮองปอ
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับกึ่งกลางลําน้ําลาว เสนขนานระยะ
๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางลําเหมืองหมอด เสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑๗๙ และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๒๑ ฟากเหนือ

๔
ดานใต
จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปาน้ําแวนและปาหวยไคร
และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดแนวเขตเทศบาลตําบลหวยขาวก่ํา ดานตะวันออก แนวเขต
ปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อเกษตรกรรมปา ห ว ยดอกเข็ ม และป า แมอิ ง ฝง ขวา และแนวเขตโบราณสถานเวีย งลอ
ดานตะวันออก
๓.๒ ดานเหนือ
จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปาแมฮองปอ เสนแบงเขต
การปกครองระหวางตําบลทุงกลวยกับตําบลภูซาง และเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลปาสักกับ
ตําบลภูซาง
ดานตะวันออก
จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปาน้ําเปอย ปาน้ําหยวน
และปาน้ําลาว
ดานใต
จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปาน้ําเปอย ปาน้ําหยวน
และปาน้ําลาว
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๗๙ ฟากตะวันออก เสนขนานระยะ
๒,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๗๙ น้ําแมลาว ฝงตะวันตก เสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางตําบลหยวนกับตําบลเจดียคํา ลําน้ําหยวน ฝงตะวันตก และเสนขนานระยะ ๑,๒๐๐ เมตร
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๒๑
๓.๓ ดานเหนือ
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดเชียงรายกับจังหวัดพะเยา
ดานตะวันออก
จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปาแมปมและปาดงประดู
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ เสนตั้งฉากขนานระยะ
๗๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ดานเหนือ บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
ไปทางทิศตะวันออกจนบรรจบกับเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับแนวเขตหนองเล็งทราย ฝงตะวันออก
ดานตะวันตก
จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปาแมลาวฝงขวา ปาแมสาน
และปาแมใจ
๓.๔ ดานเหนือ
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดเชียงรายกับจังหวัดพะเยา
ดานตะวันออก
จดแนวเขตโบราณสถานเวียงลอ ดานตะวันตก
ดานใต
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาหวยดอกเข็ม และปาแมอิงฝงขวา
และเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปาหวยดอกเข็ม และปาแมอิงฝงขวา
ดานตะวันตก
จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปาหวยดอกเข็มและปาแมอิง
ฝงขวา

๕
๓.๕ ดานเหนือ
จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปาน้ําเปอย ปาน้ําหยวน
และปาน้ําลาว
ดานตะวันออก
จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปาน้ําเปอย ปาน้ําหยวน
และปาน้ําลาว
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๗๙ ฟากตะวันออก
ดานตะวันตก
จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปาน้ําแวนและปาหวยไคร
๓.๖ ดานเหนือ
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติปาน้ําเปอย ปาน้ําหยวน และปาน้ําลาว
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙๒ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙๒ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปาน้ําปอย ปาน้ําหยวน
และปาน้ําลาว
๓.๗ ดานเหนือ
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดเชียงรายกับจังหวัดพะเยา
ดานตะวันออก
จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปาหวยดอกเข็มและปาแมอิง
ฝงขวา
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙๑ ฟากเหนือ เสนขนานระยะ
๒๕๐ เมตร กับแนวเขตเทศบาลตําบลดอกคําใต ดานเหนือ และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๒๑ ฟากใต และแนวเขต
ผังเมืองรวมชุมชนดงเจน ดานตะวันออก
๓.๘ ดานเหนือ
จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปาแมปม
ดานตะวันออก
จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปาแมปม
ดานใต
จดแนวเขตผังเมืองรวมเมืองพะเยา ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับ
ผังเมืองรวมเมืองพะเยา พ.ศ. ๒๕๔๘ ดานเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๙๓ ฟากตะวันออก และ
แนวเขตผังเมืองรวมชุมชนแมใจ ดานตะวันออก
๓.๙ ดานเหนือ
จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปาแมลาวฝงขวา ปาแมสาน
และปาแมใจ
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๑๑๙๓ ฟากตะวัน ตก และ
แนวเขตผังเมืองรวมเมืองพะเยา ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองพะเยา พ.ศ. ๒๕๔๘ ดานตะวันตก

๖
ดานใต
ดานตะวันตก

จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๙๓ ฟากเหนือ
จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปาแมลาวฝงขวา ปาแมสาน

และปาแมใจ
๓.๑๐ ดานเหนือ
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติปาน้ําเปอย ปาน้ําหยวน และปาน้ําลาว
ดานตะวันออก
จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปาแมยม
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๘๘ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปาน้ําแวนและปาหวยไคร
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑.๖ ที่กําหนดไวเปนสีชมพู
๓.๑๑ ดานเหนือ
จดอางเก็บน้ําแมปม ฝงใต
ดานตะวันออก
จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปาแมปมและปาดงประดู
ดานใต
จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปาแมปมและปาดงประดู
ดานตะวันตก
จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปาแมปมและปาดงประดู
๓.๑๒ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙๑ ฟากใต และแนวเขต
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปาแมยม
ดานใต
จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปาแมยม
ดานตะวันตก
จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปาแมยม และแนวเขต
เทศบาลตําบลหวยขาวก่ํา ดานตะวันออก
๓.๑๓ ดานเหนือ
จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปาน้ําแวนและปาหวยไคร
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙๑ ฟากตะวันตก
ดานตะวันตก
จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปาแมยม
๓.๑๔ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๙๓ ฟากใต ถนนสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ เสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนน ร.พ.ช. พย. ๔๐๒๒ และ
เสนขนานระยะ ๒,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๒๑
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๕๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปาแมรองขุย
ดานตะวันตก
จดแนวเขตตําบลแมกา ดานตะวันออก และแนวเขตผังเมืองรวม
เมืองพะเยา ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองพะเยา พ.ศ. ๒๕๔๘ ดานตะวันออก

๗
๓.๑๕ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๙๓ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดแนวเขตตําบลแมกา ดานตะวันตก และแนวเขตปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม ปาแมต๋ํา
ดานใต
จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปาแมต๋ํา
ดานตะวันตก
จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปาแมต๋ํา และทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑๙๓ ฟากตะวันออก
๓.๑๖ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๘๘ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปาแมยม
ดานใต
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติปาแมยม และแนวเขตปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมปาแมยม
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผน ดิ น หมายเลข ๑๐๙๑ ฟากตะวัน ออกและ
แนวเขตเทศบาลตําบลปง ดานตะวันออก ลําน้ําควร ฝงตะวันตก จุดบรรจบระหวางลําน้ําควร ฝงตะวันตก
กับเขตตําบลขุนควร จุดกึ่งกลางของสะพานบนถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ระยะ ๑,๑๐๐ เมตร ลําน้ําควร
ฝงตะวันตก และลําน้ํายม ฝงตะวันตก
๓.๑๗ ดานเหนือ
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติปาแมยม
ดานตะวันออก
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติปาแมยม
ดานใต
จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปาแมยม
ดานตะวันตก
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติปาแมยม
๓.๑๘ ดานเหนือ
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติปาแมยม
ดานตะวันออก
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติปาแมยม
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๕๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๕๑ ฟากตะวันตก
๓.๑๙ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๕๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปาแมยม และแนวเขต
เทศบาลตําบลเชียงมวน ดานตะวันตก
ดานใต
จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปาแมยม
ดานตะวันตก
จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปาแมยม
๓.๒๐ ดานเหนือ
จดแนวเขตเทศบาลตําบลเชียงมวน ดานตะวันออก
ดานตะวันออก
จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปาแมยม

๘
ดานใต
จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปาแมยม
ดานตะวันตก
จดแนวเขตผังเมืองรวมชุมชนเชียงมวน ดานตะวันออก
๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔.๑ ถึงหมายเลข ๔.๓๔ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมีกรอบและเสนทแยง
สีน้ําตาล ใหเปนที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มีรายการดังตอไปนี้
๔.๑ เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปาดอยบอสมและปาดอยโปงนก
๔.๒ เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปาแมลอยไร ปาสักลอ และปาน้ําพุง
๔.๓ เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปาน้ําเปอย ปาน้ําหยวน และปาน้ําลาว
๔.๔ เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปาดอยบอสมและปาดอยโปงนก
๔.๕ เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปาแมลอยไร ปาสักลอ และปาน้ําพุง
๔.๖ เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปาน้ําเปอย ปาน้ําหยวน และปาน้ําลาว
๔.๗ เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปาน้ําแวนและปาหวยไคร
๔.๘ เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปาแมปมและปาดงประดู
๔.๙ เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปาหวยดอกเข็มและปาแมอิงฝงขวา
๔.๑๐ เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปาน้ําแวนและปาหวยไคร
๔.๑๑ เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปาน้ําเปอย ปาน้ําหยวน และปาน้ําลาว
๔.๑๒ เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปาแมลาวฝงขวา ปาแมสาน และปาแมใจ
๔.๑๓ เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปาแมปมและปาดงประดู
๔.๑๔ เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปาน้ําเปอย ปาน้ําหยวน และปาน้ําลาว
๔.๑๕ เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปาแมลาวฝงขวา ปาแมสาน และปาแมใจ
๔.๑๖ เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปาน้ําเปอย ปาน้ําหยวน และปาน้ําลาว
๔.๑๗ เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปาน้ําเปอย ปาน้ําหยวน และปาน้ําลาว
๔.๑๘ เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปาน้ําเปอย ปาน้ําหยวน และปาน้ําลาว
๔.๑๙ เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปาหวยดอกเข็ม ปาแมอิงฝงขวา และปาแมยม
๔.๒๐ เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปาแมลาวฝงขวา ปาแมสาน และปาแมใจ
๔.๒๑ เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปาน้ําเปอย ปาน้ําหยวน และปาน้ําลาว
๔.๒๒ เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปาแมลาวฝงขวา ปาแมสาน และปาแมใจ
๔.๒๓ เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปาน้ําแวนและปาหวยไคร
๔.๒๔ เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปาแมยม

๙
๔.๒๕ เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปาแมยม
๔.๒๖ เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปาแมยม
๔.๒๗ เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปาแมยม
๔.๒๘ เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปาแมยม
๔.๒๙ เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปาแมรองขุย
๔.๓๐ เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปาแมต๋ํา
๔.๓๑ เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปาแมยม
๔.๓๒ เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปาแมยม
๔.๓๓ เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปาแมยม
๔.๓๔ เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปาแมยม
๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ ถึงหมายเลข ๕.๕ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่โลงนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม มีรายการดังตอไปนี้
๕.๑ ดานเหนือ
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดเชียงรายกับจังหวัดพะเยา
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับน้ําแมลาวฝงตะวันออก
ดานใต
จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปาน้ําเปอย ปาน้ําหยวน
และปาน้ําลาวดานเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับน้ําแมลาว ฝงตะวันตก
๕.๒ ดานเหนือ
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดเชียงรายกับจังหวัดพะเยา
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับแมน้ําอิง ฝงตะวันออก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับแมน้ําอิง ฝงใต
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับแมน้ําอิง ฝงตะวันตก
๕.๓ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับหนองเล็งทราย
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับหนองเล็งทราย
ดานใต
จดสํานักงานประปาแมใจ
ดานตะวันตก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
๕.๔ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับแมน้ําอางเก็บน้ําแมปม
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับแมน้ําอางเก็บน้ําแมปม
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับแมน้ําอางเก็บน้ําแมปม
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับแมน้ําอางเก็บน้ําแมปม

๑๐
๕.๕ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับแมน้ํายม
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับแมน้ํายม ฝงตะวันออก
ดานใต
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดแพรกับจังหวัดพะเยา
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับแมน้ํายม ฝงตะวันตก
๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๖.๑ ถึงหมายเลข ๖.๑๒ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว
ใหเปนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม มีรายการดังตอไปนี้
๖.๑ ปาสงวนแหงชาติปาน้ําเปอย ปาน้ําหยวน และปาน้ําลาว และเขตปาสงวนแหงชาติ
ปาแมยม
๖.๒ ปาสงวนแหงชาติปาน้ําแวนและปาหวยไคร
๖.๓ ปาสงวนแหงชาติปาแมลอยไร
๖.๔ ปาสงวนแหงชาติปาน้ําแวนและปาหวยไคร
๖.๕ ปาสงวนแหงชาติปาแมปมและปาแมพุง
๖.๖ ปาสงวนแหงชาติปาแมฮองปอ ปาหวยแกว และปาแมอิงฝงซาย
๖.๗ ปาสงวนแหงชาติปาแมลาวฝงขวา ปาแมสาน และปาแมใจ ปาสงวนแหงชาติปาแมตํา
และปาแมนาเรือ และเขตปาสงวนแหงชาติปาแมต๋ํา
๖.๘ ปาสงวนแหง ชาติป าหว ยดอกเข็ ม และปา แมอิง ฝง ขวา ปา สงวนแห ง ชาติปา แมจุ น
เขตปาสงวนแหงชาติปาแมยม และปาสงวนแหงชาติปาแมรองขุย
๖.๙ ปาสงวนแหงชาติปาน้ําเปอย ปาน้ําหยวน และปาน้ําลาว
๖.๑๐ ปาสงวนแหงชาติปาแมปม
๖.๑๑ ปาสงวนแหงชาติปาแมยม
๖.๑๒ ปาสงวนแหงชาติปาแมรองขุย
๗. ที่ดิน ในบริเวณหมายเลข ๗.๑ และหมายเลข ๗.๒ ที่กําหนดไวเปนสีฟา ใหเปน ที่ดิน
ประเภทที่โลงเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม มีรายการดังตอไปนี้
๗.๑ หนองเล็งทราย
๗.๒ อางเก็บน้ําแมปม
๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๘ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําตาลออน ใหเปนที่ดินประเภทอนุรักษ
เพื่อสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย คือ เขตโบราณสถานเวียงลอ

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๐๙ ก
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