เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๗๐ ก

หน้า ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

กฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนดอกคําใต้ จังหวัดพะเยา
พ.ศ. ๒๕๕๘
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
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารผั ง เมื อ ง (ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไทย
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับได้มีกําหนดห้าปี
ข้อ ๒ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ในท้องที่ตําบลดอกคําใต้ ตําบลสว่างอารมณ์ ตําบลดอนศรีชุม
และตําบลบุญเกิด อําเภอดอกคําใต้ จังหวัดพะเยา ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๓ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนา และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อม
ในบริ เ วณแนวเขตตามข้ อ ๒ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การพั ฒ นาระบบเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ข้อ ๔ ผั ง เมื อ งรวมตามกฎกระทรวงนี้ มี น โยบายและมาตรการเพื่ อ จั ด ระบบการใช้
ประโยชน์ที่ดิน โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับและ
สอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมีสาระสําคัญ
ดังต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนดอกคําใต้ให้เป็นศูนย์กลางการบริหาร การค้า และการศึกษา
ของอําเภอดอกคําใต้
(๒) ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการบริ ก ารทางสั ง คม การสาธารณู ป โภคและสาธารณู ป การ
ให้เพียงพอและได้มาตรฐาน
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(๓) ส่งเสริมและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรมบริการ ให้สอดคล้องกับ
โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน และส่งเสริมการพัฒนาในบริเวณที่อยู่อาศัย ให้เป็นชุมชน
ที่สมบูรณ์ โดยมีศูนย์กลางชุมชนเพื่อให้บริการต่าง ๆ ที่จําเป็น
(๔) ควบคุมการขยายตัวของชุมชนบริเวณลําน้ําร่องช้าง เพื่อสร้างความปลอดภัยในการตั้งถิ่นฐาน
ของชุมชน
(๕) ส่งเสริม อนุรักษ์ และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมที่มีคุณค่าทางศาสนา
ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ และโบราณสถาน เพื่อดํารงความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดพะเยา
(๖) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตผังเมืองรวม ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์
ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง และรายการประกอบแผนผังท้าย
กฎกระทรวงนี้
ข้อ ๖ การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ตามแผนผั ง กํ า หนดการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ตามที่ ไ ด้ จํ า แนก
ประเภทท้ายกฎกระทรวงนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๖๔ ที่กําหนดไว้เป็นสีเหลือง ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒.๑ ถึงหมายเลข ๒.๑๕ ที่กําหนดไว้เป็นสีส้ม ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง
(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึงหมายเลข ๓.๗ ที่กําหนดไว้เป็นสีแดง ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔.๑ ถึงหมายเลข ๔.๔๖ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ ถึงหมายเลข ๕.๒๒ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(๖) ที่ ดิ น ในบริ เ วณหมายเลข ๖.๑ ถึ ง หมายเลข ๖.๙ ที่ กํ า หนดไว้ เ ป็ น สี เ ขี ย วมะกอก
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา
(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๗.๑ ถึงหมายเลข ๗.๑๒ ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันศาสนา
(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๘.๑ ถึงหมายเลข ๘.๕ ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ข้อ ๗ ที่ ดิ น ประเภทที่ อ ยู่ อ าศั ย หนาแน่ น น้ อ ย ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ การอยู่ อ าศั ย
สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
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ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และ
จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อการจําหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า
(๕) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๖) สถานที่เก็บสินค้าซึ่งเป็นที่เก็บพักหรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของเพื่อประโยชน์ทางการค้า
หรืออุตสาหกรรม แต่ไม่รวมถึงการเก็บสินค้าหรือสิ่งของเพื่อรอการจําหน่าย ณ สถานที่นั้น
(๗) โรงฆ่าสัตว์
(๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๙) กําจัดมูลฝอย
(๑๐) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า
(๑๑) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า ๓ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๘ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และ
จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อการจําหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า
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(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๖) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๗) สถานที่เก็บสินค้าซึ่งเป็นที่เก็บพักหรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของเพื่อประโยชน์ทางการค้า
หรืออุตสาหกรรม แต่ไม่รวมถึงการเก็บสินค้าหรือสิ่งของเพื่อรอการจําหน่าย ณ สถานที่นั้น
(๘) โรงฆ่าสัตว์
(๙) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๑๐) กําจัดมูลฝอย
(๑๑) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า
(๑๒) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า ๓ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๙ ที่ ดิ น ประเภทพาณิ ช ยกรรมและที่ อ ยู่ อ าศั ย หนาแน่ น มาก ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
เพื่อพาณิชยกรรม การอยู่อาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และ
จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ํามัน สถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม สถานีบริการน้ํามันประเภท ก
สถานีบริการน้ํามันประเภท ข สถานีบริการน้ํามันประเภท ค ลักษณะที่สอง สถานีบริการน้ํามัน
ประเภท จ ลักษณะที่สอง และสถานีบริการน้ํามันประเภท ฉ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
เพื่อการจําหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๖) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๗) โรงฆ่าสัตว์
(๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๙) กําจัดมูลฝอย
(๑๐) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า
(๑๑) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
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ข้อ ๑๐ ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม
หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และ
จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อการจําหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๖) จั ด สรรที่ ดิ น เพื่ อ ประกอบพาณิ ช ยกรรม เว้ น แต่ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการจั ด สรรที่ ดิ น
เพื่อการอยู่อาศัย และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่โครงการทั้งหมด
(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถวหรือตึกแถว เว้นแต่เป็นการดําเนินการ
ในโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่โครงการทั้งหมด
(๙) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด อาคารชุด หรือหอพัก
ในกรณีที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรมตาม (๖) และ
เพื่ อ การอยู่ อ าศั ย หรื อ ประกอบพาณิ ช ยกรรมประเภทห้ อ งแถวหรื อ ตึ ก แถวตาม (๘) ดํ า เนิ น การ
ในโครงการจั ด สรรที่ ดิ น เดี ย วกั น ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ กิ จ การดั ง กล่ า วรวมกั น ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละห้ า
ของพื้นที่โครงการทั้งหมด
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า ๓ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเฉพาะที่ดิน
ซึ่งเป็นของรัฐ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
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ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การอยู่อาศัย เกษตรกรรม
การสาธารณูปโภค หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศาสนา การศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการของรัฐ กิจการเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ข้อ ๑๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงนี้
ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย ก ๒ ถนนสาย ก ๓ ถนนสาย ก ๔ ถนนสาย ก ๕
ถนนสาย ก ๖ ถนนสาย ก ๘ ถนนสาย ก ๙ ถนนสาย ก ๑๒ ถนนสาย ก ๑๔ ถนนสาย ก ๑๕
ถนนสาย ก ๑๖ ถนนสาย ข ๖ ถนนสาย ข ๗ ถนนสาย ข ๑๐ ถนนสาย ข ๑๑ และถนนสาย
ข ๑๒ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น นอกจากกิจการตามที่กําหนดดังต่อไปนี้
(ก) การสร้างถนนหรือที่เกี่ยวข้องกับถนน และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
(ข) การสร้างรั้วหรือกําแพง
(ค) เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน ๙ เมตร
หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่
(๒) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย ก ๑ ถนนสาย ก ๗ ถนนสาย ก ๑๐ ถนนสาย ก ๑๑
ถนนสาย ก ๑๓ ถนนสาย ข ๑ ถนนสาย ข ๒ ถนนสาย ข ๓ ถนนสาย ข ๔ ถนนสาย ข ๕
ถนนสาย ข ๘ ถนนสาย ข ๙ และถนนสาย ข ๑๓ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น นอกจาก
กิจการตามที่กําหนดดังต่อไปนี้
(ก) การสร้างถนนหรือที่เกี่ยวข้องกับถนน และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
(ข) การสร้างรั้วหรือกําแพง
(ค) เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน ๙ เมตร
หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่
(ง) การอยู่อาศัยที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน ๙ เมตร หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่
(จ) การอยู่อาศัยที่ไม่ใช่ห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(ฉ) การอยู่อาศัยที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดิน
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ข้อ ๑๖ ให้ ผู้ มี อํ า นาจหน้ า ที่ ใ นการควบคุ ม การก่ อ สร้ า งอาคารหรื อ การประกอบกิ จ การ
ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

บัญชีท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนดอกคําใต้ จังหวัดพะเยา
พ.ศ. ๒๕๕๘
ที่ดินประเภท
ลําดับที่
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โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การต้ม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช
(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช
(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง หรือคลังสินค้า
(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กล้วยไม้ หรือถั่วงอก
(๙) การร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม
(๑๑) การฟักไข่โดยใช้ตู้อบ
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ซึ่งมิใช่สัตว์น้ํา อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การฆ่าสัตว์
(๒) การถนอมเนื้อสัตว์โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลัน

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจําพวกที่
1
2
3

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
1
2
3

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่
1
2
3

ชนบทและ
เกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
1
2
3

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

หรือเหือดแห้ง
(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ มันสัตว์ หนังสัตว์ หรือสารที่สกัดจากไขสัตว์
หรือกระดูกสัตว์
(๖) การล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์
(๗) การทําผลิตภัณฑ์จากไข่เพื่อใช้ประกอบเป็นอาหาร เช่น ไข่เค็ม ไข่เยี่ยวม้า ไข่ผง
ไข่เหลวเยือกแข็ง หรือไข่เหลวแช่เย็น

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
ได้

ได้
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โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ํา อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๒) การถนอมสัตว์น้ําโดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลัน
หรือเหือดแห้ง
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม้ และบรรจุในภาชนะที่ผนึก
และอากาศเข้าไม่ได้
(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไม้โดยวิธีกวน ตากแห้ง ดอง หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลัน

หรือเหือดแห้ง
12 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก้ ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําใบชาแห้งหรือใบชาผง
(๒) การคั่ว บด หรือป่นกาแฟหรือการทํากาแฟผง
(๓) การทําโกโก้ผงหรือขนมจากโกโก้
(๔) การทําช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือขนมจากช็อกโกเลต
(๕) การทําเก๊กฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ
(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไม้อัดเม็ด
(๗) การเชื่อมหรือแช่อิ่มผลไม้หรือเปลือกผลไม้ หรือการเคลือบผลไม้หรือเปลือกผลไม้
ด้วยน้ําตาล

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจําพวกที่
1
2
3
ได้

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
1
2
3

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่
1
2
3

ชนบทและ
เกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
1
2
3

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

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
ได้

ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
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13

14
20

21

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

(๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) หรือการเคลือบถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts)
ด้วยน้ําตาล กาแฟ โกโก้ หรือช็อกโกเลต
(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟี่
(๑๑) การทําไอศกรีม
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๖) การทําน้ํามันสลัด
(๗) การบดหรือป่นเครื่องเทศ
(๘) การทําพริกป่น พริกไทยป่น หรือเครื่องแกง
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด หรือย่อยน้ําแข็ง
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ น้ําอัดลม หรือน้ําแร่
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําน้ําดื่ม
(๒) การทําเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
(๔) การทําน้ําแร่
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาสูบ ยาอัด ยาเส้น ยาเคี้ยว หรือยานัตถุ์ อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การอบใบยาสูบให้แห้งหรือการรูดก้านใบยาสูบ
(๓) การทํายาอัด ยาเส้น ยาเส้นปรุง หรือยาเคี้ยว
(๔) การทํายานัตถุ์

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจําพวกที่
1
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หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
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ได้
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23 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอซึ่งมิใช่เครื่องนุ่งห่ม อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอเป็นเครื่องใช้ในบ้าน
(๒) การทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใช่ถุงหรือกระสอบพลาสติก
(๓) การทําผลิตภัณฑ์จากผ้าใบ
(๔) การตบแต่งหรือเย็บปักถักร้อยสิ่งทอ
24 โรงงานถักผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มด้วยด้ายหรือเส้นใย หรือฟอกย้อมสีหรือแต่งสําเร็จผ้า

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจําพวกที่
1
2
3

ได้
ได้
ได้
ได้

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
1
2
3

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่
1
2
3

ชนบทและ
เกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
1
2
3
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ได้
ได้

ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มที่ถักด้วยด้ายหรือเส้นใย
25 โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมด้วยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกให้เป็นปุยซึ่งมิใช่เสื่อหรือพรม
ที่ทําด้วยยางหรือพลาสติกหรือพรมน้ํามัน
26 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาข่าย แห หรืออวน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การผลิตเชือก
(๒) การผลิต ประกอบ หรือซ่อมแซมตาข่าย แห หรืออวน และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์
ของผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว
28 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายซึ่งมิใช่รองเท้า อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การตัดหรือเย็บเครื่องนุ่งห่ม เข็มขัด ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ เนกไท หูกระต่าย ปลอกแขน ถุงมือ
ถุงเท้าจากผ้า หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือวัสดุอื่น
(๒) การทําหมวก
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33 โรงงานผลิตรองเท้าหรือชิ้นส่วนของรองเท้าซึ่งมิได้ทําจากไม้ ยางอบแข็ง ยางอัดเข้ารูป
หรือพลาสติกอัดเข้ารูป
34 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะร่อง หรือการแปรรูปไม้ด้วยวิธีอื่นที่คล้ายคลึงกัน
(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง บานประตู หรือส่วนประกอบ
ที่ทําด้วยไม้ของอาคาร
35 โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใช้จากไม้ไผ่ หวาย ฟาง อ้อ กก หรือผักตบชวา
36 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากไม้หรือไม้ก๊อก อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใช้จากไม้ และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
(๒) การทํารองเท้า ชิ้นส่วนของรองเท้า หรือหุ่นรองเท้าจากไม้
(๓) การแกะสลักไม้
(๔) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม้
(๕) การทําผลิตภัณฑ์จากไม้ก๊อก
37 โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ แก้ว ยาง หรืออโลหะอื่น
ซึ่งมิใช่เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากพลาสติกอัดเข้ารูป และรวมถึงชิ้นส่วน
ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
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41 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
(๑) การพิมพ์ การทําแฟ้มเก็บเอกสาร การเย็บเล่ม ทําปก หรือตบแต่งสิ่งพิมพ์

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจําพวกที่
1
2
3
ได้

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
1
2
3

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่
1
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โรงงานจําพวกที่
1
2
3

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
ได้

ได้

ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้

(๒) การทําแม่พิมพ์โลหะ
52 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทํายางแผ่นในขั้นต้นจากน้ํายางธรรมชาติซึ่งมิใช่การทําในสวนยางหรือป่า
(๒) การหั่น ผสม รีดให้เป็นแผ่น หรือตัดแผ่นยางธรรมชาติซึ่งมิใช่การทําในสวนยางหรือป่า
55 โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปั้นดินเผา หรือเครื่องดินเผา
และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกล่าว
57 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๓) การผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเข้าด้วยกัน
หรือการผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเข้ากับ
วัสดุอื่น
58 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม ผลิตภัณฑ์ยิปซัม หรือผลิตภัณฑ์
ปูนปลาสเตอร์
61 โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใช้ที่ทําด้วยเหล็ก
หรือเหล็กกล้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ดังกล่าว
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62 โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคาร
ที่ทําจากโลหะหรือโลหะเป็นส่วนใหญ่ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องเรือน
หรือเครื่องตบแต่งดังกล่าว
63 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะสําหรับใช้ในการก่อสร้างหรือติดตั้ง
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๒) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร
64 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําภาชนะบรรจุ
(๑๒) การตัด พับ หรือม้วนโลหะ
(๑๓) การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป
65 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องกังหัน และรวมถึงส่วนประกอบ
หรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์หรือเครื่องกังหันดังกล่าว
69 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องคํานวณ เครื่องทําบัญชี เครื่องจักรสําหรับ
ระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับใช้ในการคํานวณชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาล้อก
หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์สําหรับปฏิบัติกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันหรืออุปกรณ์ (Digital or Analog
Computers or Associated Electronic Data Processing Equipment or Accessories)
เครื่องรวมราคาของขาย (Cash Registers) เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องชั่งซึ่งมิใช่เครื่องชั่งที่ใช้ใน
ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใช่เครื่องอัดสําเนาด้วยการถ่ายภาพ และรวมถึง
ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
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70 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศหรือก๊าซ
เครื่องเป่าลม เครื่องปรับหรือถ่ายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตู้เย็นหรือเครื่องประกอบตู้เย็น
เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ เครื่องล้าง ซัก ซักแห้ง หรือรีดผ้า เครื่องเย็บ เครื่องส่งกําลังกล
เครื่องยก ปั้นจั่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ รถพ่วงสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรม
รถยกซ้อนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรมหรือสําหรับใช้ในบ้าน
แต่ผลิตภัณฑ์นั้นต้องไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
71 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในลําดับที่ ๗๐
เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์ไฟฟ้า เครื่องกําเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงแรงไฟฟ้า เครื่องสับหรือบังคับ
ไฟฟ้า เครื่องใช้สําหรับแผงไฟฟ้า เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟ้า เครื่องส่งหรือจําหน่ายไฟฟ้า
เครื่องสําหรับใช้บังคับไฟฟ้า หรือเครื่องเชื่อมไฟฟ้า
72 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องกระจายเสียง
หรือบันทึกเสียง เครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องบันทึกคําบอก เครื่องบันทึกเสียงด้วยเทป เครื่องเล่น
หรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วีดิทัศน์) แผ่นเสียง เทปแม่เหล็กที่ได้บันทึกเสียงแล้ว เครื่องโทรศัพท์
หรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไม่มีสาย เครื่องส่งวิทยุ เครื่องส่งโทรทัศน์ เครื่องรับส่งสัญญาณ
หรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร์ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวข้อง
(Semi - Conductor or Related Sensitive Semi - Conductor Devices) คาปาซิเตอร์
หรือคอนเดนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได้ (Fixed or Variable Electronic
Capacitors or Condensers) เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป
หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย์ และรวมถึงการผลิตอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนสําหรับใช้กับ
เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
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75 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การต่อ ซ่อมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอู่ต่อเรือนอกจากเรือยาง
(๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษสําหรับเรือหรือเครื่องยนต์เรือ
78 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ
หรือจักรยานสองล้อ
(๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สําหรับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ
80 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมล้อเลื่อนที่ขับเคลื่อนด้วยแรงคนหรือสัตว์
ซึ่งมิใช่จักรยาน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
81 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องทดลอง
หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการชั่ง ตวง วัด หรือบังคับควบคุม
83 โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือชิ้นส่วนของนาฬิกาหรือเครื่องวัดเวลา
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84 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณี
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําเครื่องประดับโดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี
(๒) การทําเครื่องใช้ด้วยทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหล่ทอง หรือโลหะที่มีค่า
(๓) การตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี
(๔) การเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอื่น ๆ
(๕) การทําดวงตราหรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือเหรียญอื่น
85 โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของเครื่องดนตรีดังกล่าว
87 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเล่น เครื่องมือ หรือเครื่องใช้ที่มิได้ระบุไว้ในลําดับอื่น
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําเครื่องเล่น
(๒) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ
(๓) การทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง
(๔) การทําร่ม ไม้ถือขนนก ดอกไม้เทียม ซิป กระดุม ไม้กวาด แปรง ตะเกียง โป๊ะตะเกียง
หรือไฟฟ้า กล้องสูบยาหรือกล้องบุหรี่ ก้นกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก
(๕) การทําป้าย ตรา เครื่องหมาย ป้ายติดของ หรือเครื่องโฆษณาสินค้า ตราโลหะหรือยาง
แม่พิมพ์ลายฉลุ (Stencils)
(๖) การทําแหคลุมผม ช้องผม หรือผมปลอม
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90 โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําให้บริสุทธิ์ หรือจําหน่ายน้ําไปยังอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม
91 โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การบรรจุสินค้าทั่วไป
92 โรงงานห้องเย็น
93 โรงงานซ่อมรองเท้าหรือเครื่องหนัง
94 โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าสําหรับใช้ในบ้านหรือใช้ประจําตัว
95 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ รถพ่วง จักรยานสามล้อ
จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว
(๒) การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว
(๓) การพ่นสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
(๔) การล้างหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
96 โรงงานซ่อมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําด้วยเพชร พลอย ทองคํา ทองขาว
เงิน นาก หรืออัญมณี
97 โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ที่มิได้ระบุการซ่อมไว้ในลําดับใด
98 โรงงานซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด อัด หรือย้อมผ้า เครื่องนุ่งห่ม พรม หรือขนสัตว์

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจําพวกที่
1
2
3

ได้
ได้

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
1
2
3

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่
1
2
3

ชนบทและ
เกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
1
2
3
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
ได้

ได้

ได้
ได้

ได้

ได้

ได้
ได้

ได้

12
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

100 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแต่งหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์โดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๓) การลงรักหรือการประดับตบแต่งด้วยแก้ว กระจก มุก ทอง หรืออัญมณี
หมายเหตุ

ลําดับที่
ได้
โรงงานจําพวกที่

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจําพวกที่
1
2
3

ได้

ลําดับที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
จําพวกโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
1
2
3

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่
1
2
3

ชนบทและ
เกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
1
2
3

ได้

ได้

ได้

รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิ ตามที่ไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนดอกคําใต จังหวัดพะเยา
พ.ศ. ๒๕๕๘
การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภท
ทายกฎกระทรวงตามที่กําหนดไวในขอ ๖ คือ
๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๖๔ ที่กําหนดไวเปนสีเหลือง ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย มีรายการดังตอไปนี้
๑.๑ ดานเหนือ
จดเสน ตั้ง ฉากกั บ ถนนสาธารณะไม ป รากฏชื่อ ฟากตะวั น ตก
ที่จุดซึ่งถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับถนนศรีชุม - สวางอารมณ
ดานตะวันออก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก และเสนขนานระยะ
๑๕ เมตร กับริมฝงน้ํารองชาง ฝงตะวันตก
ดานใต
จดเสนตั้งฉากกับเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงน้ํารองชาง
ฝงตะวันตก ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ตัดกับน้ํารองชาง ฝงตะวันตก ไปทางทิศใต
ตามแนวเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงน้ํารองชาง ฝงตะวันตก เปนระยะ ๕๐ เมตร
ดานตะวันตก
จดเสน ขนานระยะ ๕๐ เมตร กับ ศูน ยกลางถนนสาธารณะ
ไมป รากฏชื่อ และเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับ เสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับ ริม ฝงน้ํารองชาง
ฝงตะวันตก
๑.๒ ดานเหนือ
จดเสน ขนานระยะ ๕๐ เมตร กับ ศูน ยกลางถนนสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ
ดานตะวันออก
จดเสน ขนานระยะ ๕๐ เมตร กับ ศูน ยกลางถนนสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือและฟากตะวันออก
ดานตะวันตก
จดถนนศรีชุม - สวางอารมณ ฟากตะวันออก ถนนสาธารณะ
ไมป รากฏชื่ อ ฟากตะวัน ออกและฟากเหนือ และเส น ขนานระยะ ๑๕ เมตร กับ ริม ฝง น้ํารอ งชา ง
ฝงตะวันออก
๑.๓ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานตะวันตก
จดถนนศรีชุม - สวางอารมณ ฟากตะวันออก
๑.๔ ดานตะวันออก
จดถนนศรีชุม - สวางอารมณ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดวัดสวางอารมณ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงน้ํารองชาง ฝงตะวันออก

๒

ไมปรากฏชื่อ
ไมปรากฏชื่อ

๑.๕ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนศรีชุม - สวางอารมณ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๖.๑ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก
๑.๖ ดานเหนือ
จดวัดสวางอารมณ
ดานตะวันออก
จดถนนศรีชุม - สวางอารมณ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงน้ํารองชาง ฝงตะวันออก
๑.๗ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดซอยสวางอารมณ ๓ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงน้ํารองชาง ฝงตะวันออก
๑.๘ ดานตะวันออก
จดถนนศรีชุม - สวางอารมณ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดซอยสวางอารมณ ๓ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๑.๙ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสน ขนานระยะ ๕๐ เมตร กับ ศูน ยกลางถนนสาธารณะ
ดานใต

จดเสน ขนานระยะ ๕๐ เมตร กับ ศูน ยกลางถนนสาธารณะ

ดานตะวันตก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก และถนนศรีชุม สวางอารมณ ฟากตะวันออก
๑.๑๐ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือและฟากตะวันตก
ดานตะวันตก
จดถนนศรีชุม - สวางอารมณ ฟากตะวันออก
๑.๑๑ ดานเหนือ
จดเส น ขนานระยะ ๑๕ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง น้ํ า ร อ งช า ง ฝ ง ใต
และซอยสวางอารมณ ๓ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดซอยสุขสันติพงษ ๒ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนตรงที่ลากตอจากเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับศูนยกลาง
ซอยสวางอารมณ ๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต จนบรรจบกับเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงน้ํารองชาง
ฝงตะวันออก
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงน้ํารองชาง ฝงตะวันออก

๓
๑.๑๒ ดานเหนือ
จดซอยสวางอารมณ ๓ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนศรีชุม - สวางอารมณ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดซอยสวางอารมณ ๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดซอยสุขสันติพงษ ๒ ฟากตะวันออก
๑.๑๓ ดานเหนือ
จดซอยสวางอารมณ ๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนศรีชุม - สวางอารมณ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับศูนยกลางซอยสวางอารมณ ๑
ดานตะวันตก
จดซอยสุขสันติพงษ ๒ ฟากตะวันออก
๑.๑๔ ดานเหนือ
จดเสนตรงที่ลากจากจุดซึ่งถนนสาย ข ๓ บรรจบกับถนนสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันออก จนบรรจบกับถนนสายเหมืองเจาราช ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งถนน
สายเหมืองเจาราช บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ไปทางทิศเหนือ เปนระยะ ๕๐ เมตร
ดานตะวันออก
จดถนนสายเหมืองเจาราช ฟากตะวันตก ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
ฟากเหนือและฟากตะวันตก ถนนสาย ข ๓ ฟากใต และถนนสาย ก ๒ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงน้ํารองชาง ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๑.๑๕ ดานตะวันออก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ก ๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนตั้งฉากกับถนนสาย ก ๑ ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ บรรจบกับถนนสาย ก ๑ ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนสาย ก ๑ เปนระยะ ๑๐๐ เมตร
๑.๑๖ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ข ๓ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดวัดศรีชุม และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๑.๑๗ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ข ๓ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๑.๑๘ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงน้ํารองชาง ฝงใต
ดานใต
จดถนนสาย ก ๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๑ ฟากตะวันออก และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
ฟากตะวันออก
๑.๑๙ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๑ ฟากใตและฟากตะวันตก
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ก ๒ ฟากตะวันตก และวัดสันกลาง

๔
ดานใต
ดานตะวันตก
๑.๒๐ ดานเหนือ
ดานตะวันออก
ดานใต
ดานตะวันตก
๑.๒๑ ดานเหนือ
ดานตะวันออก
ดานใต
ดานตะวันตก
๑.๒๒ ดานเหนือ
ดานตะวันออก
ดานใต
ดานตะวันตก
และถนนสาย ก ๒ ฟากตะวันออก
๑.๒๓ ดานเหนือ
ดานตะวันออก
ดานใต
ดานตะวันตก
๑.๒๔ ดานตะวันออก
ดานใต
ดานตะวันตก
๑.๒๕ ดานเหนือ
ดานตะวันออก
ดานใต
ดานตะวันตก
๑.๒๖ ดานเหนือ
ดานตะวันออก
ดานใต
ดานตะวันตก
๑.๒๗ ดานเหนือ
ดานตะวันออก
ดานใต
ดานตะวันตก

จดถนนสาย ข ๕ ฟากเหนือ
จดถนนสาย ข ๒ ฟากตะวันออก
จดถนนสาย ข ๓ ฟากใต
จดลําเหมืองรองรอง ฝงตะวันตก
จดถนนสาย ข ๔ ฟากเหนือ
จดถนนสาย ก ๖ ฟากตะวันออก
จดถนนสาย ข ๓ ฟากใต
จดถนนสาย ก ๖ ฟากตะวันตก
จดถนนสาย ก ๔ ฟากเหนือ
จดถนนสาย ก ๓ ฟากตะวันออก
จดถนนสาย ข ๓ ฟากใต
จดถนนสาย ก ๓ ฟากตะวันตก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงน้ํารองชาง ฝงตะวันออก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
จดถนนสาย ข ๒ ฟากตะวันตก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออกและฟากเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงน้ํารองชาง ฝงตะวันตก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
จดถนนสาย ก ๒ ฟากตะวันออก
จดถนนสาย ข ๔ ฟากใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๒๑ ฟากตะวันตก
จดถนนสาย ข ๖ ฟากเหนือ
จดถนนสาย ก ๗ ฟากตะวันออก
จดถนนสาย ก ๔ ฟากใต
จดถนนสาย ก ๖ ฟากตะวันตก
จดวัดดอนเหล็ก และถนนสาย ก ๕ ฟากเหนือ
จดถนนสาย ก ๓ ฟากตะวันออก
จดถนนสาย ข ๔ ฟากใต
จดลําเหมืองรองรอง ฝงตะวันตก
จดถนนสาย ข ๖ ฟากเหนือ
จดถนนสาย ก ๖ ฟากตะวันออก และโรงเรียนบานดอกคําใต

๕

ฟากใต

๑.๒๘ ดานเหนือ
ดานตะวันออก
ดานใต
ดานตะวันตก
๑.๒๙ ดานเหนือ
ดานตะวันออก
ดานตะวันตก
๑.๓๐ ดานเหนือ
ดานตะวันออก
ดานตะวันตก
๑.๓๑ ดานเหนือ
ดานตะวันออก
ดานใต
ดานตะวันตก
๑.๓๒ ดานเหนือ

ดานตะวันออก
ดานใต
และถนนสาย ข ๗ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
ไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๑.๓๓ ดานเหนือ
ดานตะวันออก
ดานใต
๑.๓๔ ดานเหนือ
ดานตะวันออก
ดานใต
ดานตะวันตก
๑.๓๕ ดานเหนือ
ฟากใต และถนนสาย ก ๑๐ ฟากใต
ดานตะวันออก
ดานใต
ดานตะวันตก

จดถนนสาย ข ๔ ฟากใต
จดถนนสาย ก ๗ ฟากตะวันตก
จดถนนสาย ข ๖ ฟากเหนือ
จดลําเหมืองรองรอง ฝงตะวันออก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
จดถนนสาย ก ๓ ฟากตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงน้ํารองชาง ฝงตะวันออก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงน้ํารองชาง ฝงตะวันตก
จดถนนสาย ก ๒ ฟากตะวันออก
จดถนนสาย ก ๕ ฟากใต
จดถนนสาย ก ๖ ฟากตะวันตก
จดถนนสาย ก ๙ ฟากเหนือ
จดถนนสาย ก ๓ ฟากตะวันออก
จดถนนสาธารณะไมป รากฏชื่อ ฟากใต และถนนสาย ข ๕
จดถนนสาย ก ๒ ฟากตะวันตก และถนนสาย ก ๘ ฟากตะวันตก
จดถนนสาธารณะไม ป รากฏชื่อ ฟากเหนือและฟากตะวัน ตก
จดถนนสาย ข ๒ ฟากตะวั น ออก และถนนสาธารณะ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๒๑ ฟากใต
จดถนนสาย ข ๘ ฟากตะวันตก และวัดบานทุง
จดถนนสาย ก ๑๐ ฟากเหนือ
จดถนนสาย ข ๗ ฟากใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตกและฟากเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๒๑ ฟากเหนือ
จดถนนสาย ข ๒ ฟากตะวันออก
จดโรงเรียนดอกคําใตวิทยาคม ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๒๑
จดถนนสาย ก ๑๑ ฟากตะวันตก
จดถนนสาย ข ๙ ฟากเหนือ
จดลําเหมืองรองรอง ฝงตะวันออก

๖
๑.๓๖ ดานเหนือ
ดานตะวันออก
ดานใต
ดานตะวันตก
๑.๓๗ ดานเหนือ
ดานตะวันออก
ดานใต
ดานตะวันตก
๑.๓๘ ดานเหนือ
ดานตะวันออก
ดานใต
ดานตะวันตก
๑.๓๙ ดานเหนือ
ดานตะวันออก
ดานใต
ดานตะวันตก
๑.๔๐ ดานเหนือ
ดานตะวันออก
ดานใต
ดานตะวันตก
๑.๔๑ ดานเหนือ
ดานตะวันออก
ดานใต
ดานตะวันตก
๑.๔๒ ดานเหนือ
ดานตะวันออก
ดานใต
ดานตะวันตก
๑.๔๓ ดานเหนือ
ดานตะวันออก
ดานใต
ดานตะวันตก

จดถนนสาย ก ๑๐ ฟากใต
จดถนนสาย ข ๘ ฟากตะวันตก
จดถนนสาย ข ๙ ฟากเหนือ
จดถนนสาย ก ๑๑ ฟากตะวันออก
จดศูนยราชการอําเภอดอกคําใต
จดลําเหมืองรองรอง ฝงตะวันตก
จดถนนสาย ข ๙ ฟากเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๕๑ ฟากตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๒๑ ฟากใต
จดถนนสาย ข ๑๐ ฟากตะวันตก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
จดถนนสาย ข ๑๐ ฟากตะวันตก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออกและฟากใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
จดถนนสาย ก ๑๓ ฟากเหนือ
จดถนนสาย ข ๑๐ ฟากตะวันออก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
จดถนนสาย ข ๑๒ ฟากตะวันตก
จดถนนสาย ก ๑๓ ฟากเหนือ
จดถนนสาย ข ๑๑ ฟากตะวันออก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใตและฟากตะวันออก
จดถนนสาย ข ๑๑ ฟากตะวันตก
จดถนนสาย ก ๑๓ ฟากเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๘๐ เมตร กับศูนยกลางซอยบุญเจริญ ๓
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๕๑ ฟากตะวันตก
จดถนนสาย ก ๑๕ ฟากเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก

๗
๑.๔๔ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๙ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๒๕๑
ดานใต
จดซอยสันปาหมากใต ๔ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๕๑ ฟากตะวันออก
๑.๔๕ ดานตะวันออก
จดทางหลวงชนบท พย. ๔๐๑๗ ฟากตะวันตก และเสนขนานระยะ
๑๕ เมตร กับริมฝงน้ํารองชาง ฝงตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออกและฟากใต
๑.๔๖ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๑๓ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ข ๑๒ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือและฟากตะวันออก
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ๑๑ ฟากตะวันออก
๑.๔๗ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๑๓ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ข ๑๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ข ๑๓ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดลํารางสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฝงตะวันออก
๑.๔๘ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๑๓ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ข ๑๓ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ๑๐ ฟากตะวันออก
๑.๔๙ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตกและฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ข ๑๓ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ๑๑ ฟากตะวันออก
๑.๕๐ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ๑๒ ฟากตะวันออก
๑.๕๑ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ข ๑๒ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก

๘
๑.๕๒ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงชนบท พย. ๔๐๑๗ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๑.๕๓ ดานเหนือ
จดซอยสันปาหมากใต ๔ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๒๕๑
ดานใต
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๕๑ ที่จุดซึ่ง
ซอยใหมพัฒนา ๓ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๕๑
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๕๑ ฟากตะวันออก
๑.๕๔ ดานเหนือ
จดซอยสันปาหมากใต ๔ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๕๑ ฟากตะวันตก
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงน้ํารองชาง ฝงตะวันออก
และซอยสันปาหมากใต ๔ ฟากตะวันออก
๑.๕๕ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใตและฟากตะวันออก
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ข ๑๒ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
๑.๕๖ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงชนบท พย. ๔๐๑๗ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ก ๑๖ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ๑๒ ฟากตะวันออก
๑.๕๗ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ข ๑๒ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ข ๑๓ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๑.๕๘ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๑๖ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงชนบท พย. ๔๐๑๗ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือและฟากตะวันออก
ดานตะวันตก
จดศูนยพัฒนาอาชีพดอกคําใต
๑.๕๙ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงน้ํารองชาง ฝงใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงน้ํารองชาง ฝงตะวันตก
ดานใต
จดซอยใหมพัฒนา ๔ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก

๙
๑.๖๐ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๑๓ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสายศูนยพัฒนาอาชีพ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงชนบท พย. ศูนยพัฒนา - บานรองขุย ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเส น ขนานระยะ ๕๐ เมตร กั บ ศู น ย ก ลางถนนสาย
ศูนยพัฒนาอาชีพ
๑.๖๑ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานตะวันตก
จดทางหลวงชนบท พย. ๔๐๑๗ ฟากเหนือและฟากตะวันออก
๑.๖๒ ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๕๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดซอยใหมพัฒนา ๓ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงน้ํารองชาง ฝงตะวันออก
๑.๖๓ ดานเหนือ
จดซอยใหมพัฒนา ๔ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงน้ํารองชาง ฝงตะวันตก
ดานใต
จดซอยใหมพัฒนา ๓ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๑.๖๔ ดานเหนือ
จดโรงเรียนบานบุญเรือง (อินทะวงศานุเคราะห)
ดานตะวันออก
จดทางหลวงชนบท พย. ๔๐๑๗ ฟากตะวันตก
ดานตะวันตก
จดถนนสายศูนยพัฒนาอาชีพ ฟากตะวันออก
๒. ที่ดิน ในบริเวณหมายเลข ๒.๑ ถึงหมายเลข ๒.๑๕ ที่กําหนดไวเปนสีสม ใหเปน ที่ดิน
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง มีรายการดังตอไปนี้
๒.๑ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๖ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือและฟากตะวันตก
ดานตะวันตก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๒.๒ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๙ ฟากใตและฟากเหนือ และถนนสาย ข ๖
ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๙ ฟากตะวันตก และเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร
กับริมฝงน้ํารองชาง ฝงตะวันออก
๒.๓ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๖ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก

๑๐
๒.๔ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไม ป รากฏชื่ อ ฟากใต แ ละฟากตะวั น ออก
และถนนสาย ข ๖ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๒๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๒.๕ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๒ ฟากใต ถนนสาย ก ๓ ฟากตะวันออก
และเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงน้ํารองชาง ฝงใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงน้ํารองชาง ฝงตะวันตก
และถนนสาย ก ๒ ฟากตะวันออก
ดานใต
จดวัดสันชางหิน และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๘ ฟากตะวันออก
๒.๖ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๙ ฟากตะวันออก
๒.๗ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ก ๘ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ข ๗ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๒.๘ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๗ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ก ๘ ฟากตะวันตก เสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร
กับ ศูน ยกลางทางหลวงแผน ดินหมายเลข ๑๐๒๑ และเสน ขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับ ศูน ยกลาง
ถนนสาย ก ๘
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๒๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออกและฟากเหนือ
๒.๙ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตกและฟากใต
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๒๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๒.๑๐ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๒๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ข ๑๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ๑๐ ฟากตะวันออก

๑๑
๒.๑๑ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๑๒ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๕๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดซอยบุญเจริญ ๓ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๒.๑๒ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ข ๑๒ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ๑๑ ฟากตะวันออก
๒.๑๓ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงชนบท พย. ๔๐๑๗ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ก ๑๔ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ๑๒ ฟากตะวันออก
๒.๑๔ ดานเหนือ
จดซอยบุญเจริญ ๓ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๕๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสน ขนานระยะ ๘๐ เมตร กับ ศูน ยกลางถนนสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ
ดานตะวันตก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๒.๑๕ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๑๔ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงชนบท พย. ๔๐๑๗ ฟากตะวันตก และถนนสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ๑๒ ฟากตะวันออก
๓. ที่ดิน ในบริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึง หมายเลข ๓.๗ ที่กําหนดไวเปน สีแดง ใหเปน ที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก มีรายการดังตอไปนี้
๓.๑ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๖
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๒๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๙ ฟากตะวันออก
๓.๒ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๒๑
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ก ๘ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๒๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ก ๘

๑๒

ดอกคําใต

๓.๓ ดานเหนือ
ดานตะวันออก
ดานใต
ดานตะวันตก
๓.๔ ดานเหนือ
ดานตะวันออก
ดานใต
ดานตะวันตก
๓.๕ ดานเหนือ

จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
จดถนนสาย ก ๒ ฟากตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๒๑ ฟากเหนือ
จดถนนสาย ก ๘ ฟากตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๒๑ ฟากใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๕๑ ฟากตะวันตก
จดถนนสาย ก ๑๒ ฟากเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๒๑ ฟากใต และสถานีตํารวจภูธร

ดานตะวันออก
จดทางหลวงชนบท พย. ๔๐๑๗ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดวัดบุญเกิด
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ๑๒ ฟากตะวันออก
๓.๖ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๒๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ข ๑๒ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๓.๗ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๒๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดโรงเรียนอนุบาลดอกคําใต
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ๑๑ ฟากตะวันออก
๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔.๑ ถึงหมายเลข ๔.๔๖ ที่กําหนดไวเปนสีเขียว ใหเปนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม มีรายการดังตอไปนี้
๔.๑ ดานเหนือ
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปนเสนตั้งฉากกับถนนศรีชุม สว า งอารมณ ที่ จุ ด ซึ่ ง อยู ห า งจากถนน อบจ. พย. ๒๐๔๓ บรรจบกั บ ถนนศรี ชุ ม - สว า งอารมณ
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนศรีชุม - สวางอารมณ เปนระยะ ๕๐ เมตร
ดานตะวันออก
จดลําเหมืองกลาง ฝงตะวันตก และลํารางสาธารณะไมปรากฏชื่อ
ฝงตะวันตก
ดานใต
จดลํารางสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่งเปนลํารางสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ ฝงตะวันออก

๑๓
๔.๒ ดานเหนือ
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปนเสนตั้งฉากกับถนนศรีชุม สว า งอารมณ ที่ จุด ซึ่ ง อยู ห า งจากถนน อบจ. พย. ๒๐๔๓ บรรจบกั บ ถนนศรีชุ ม – สว า งอารมณ
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนศรีชุม - สวางอารมณ เปนระยะ ๕๐ เมตร
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงน้ํารองชาง ฝงตะวันตก
ถนนศรีชุม - สวางอารมณ ฟากตะวันตก เสนตั้งฉากกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่ง
ถนนสาธารณะไม ป รากฏชื่ อ บรรจบกั บ ถนนศรี ชุ ม - สว า งอารมณ เส น ขนานระยะ ๕๐ เมตร
กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ เสนตั้งฉากกับเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงน้ํารองชาง
ฝงตะวันตก ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อตัดกับน้ํารองชาง ฝงตะวันตก ไปทางทิศใต
ตามแนวเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงน้ํารองชาง ฝงตะวันตก เปนระยะ ๕๐ เมตร
ดานใต
จดซอยสวางอารมณ ๓ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดลําเหมืองกลาง ฝงตะวันออก ฝงใต และฝงเหนือ
๔.๓ ดานเหนือ
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปนเสนตั้งฉากกับถนนศรีชุม สวางอารมณ ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยูหา งจากถนน อบจ. พย. ๒๐๔๓ บรรจบกับถนนศรีชุม - สวางอารมณ
ไปทางทิศตะวัน ออกเฉียงเหนือตามแนวถนนศรีชุม - สวางอารมณ เปน ระยะ ๕๐ เมตร และถนน
อบจ. พย. ๒๐๔๓ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเหมืองเจาราช ฝงตะวันตก
ดานใต
จดเหมืองเจาราช ฝงเหนือและฝงตะวันตก
ดานตะวันตก
จดเสน ขนานระยะ ๕๐ เมตร กับ ศูน ยกลางถนนสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ เสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงน้ํารองชาง ฝงตะวันออก และถนนศรีชุม - สวางอารมณ
ฟากตะวันออก
๔.๔ ดานเหนือ
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปนถนน อบจ.พย. ๒๐๔๓
ฟากใต
ดานตะวันออก
จดลํ า เหมื อ งร อ งร อ ง ฝ ง ตะวั น ตก และถนนสายร อ งร อ ง
ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ข ๓ ฟากเหนือ ถนนสาธารณะไม ป รากฏชื่ อ
ฟากตะวัน ออกและฟากเหนือ ถนนสายเหมืองเจาราช ฟากตะวัน ออก เสนขนานระยะ ๕๐ เมตร
กั บ ศู น ย ก ลางถนนสาธารณะไม ป รากฏชื่ อ และเส น ตรงที่ ล ากต อ จากเส น ขนานระยะ ๕๐ เมตร
กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับถนนสาย ข ๓
ที่จุดซึ่งถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ บรรจบกับถนนสาย ข ๓
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ๓ ฟากตะวันออก ถนนศรีชุม - สวางอารมณ
ฟากตะวันออก วัดบุญโยชน เสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับ ศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
และเหมืองเจาราช ฝงใตและฝงตะวันออก

๑๔
ฟากใต

๔.๕ ดานเหนือ

จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปนถนน อบจ. พย. ๒๐๔๓

ดานตะวันออก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนลํารางสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ ฝงตะวันตกและฝงใต
ดานใต
จดลํารางสาธารณะไมป รากฏชื่อ ฝง เหนือ ฝ ง ตะวัน ตกและ
ฝงตะวันออก
ดานตะวันตก
จดลําเหมืองรองรอง ฝงตะวันออกและฝงเหนือ
๔.๖ ดานเหนือ
จดลํ า รางสาธารณะไม ป รากฏชื่ อ ฝ ง ใต แ ละฝ ง ตะวั น ออก
และลําเหมืองกลาง ฝงใต
ดานตะวันออก
จดลําเหมืองกลาง ฝงตะวันตก ฝงใต และฝงเหนือ
ดานใต
จดซอยสวางอารมณ ๓ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่งเปนลํารางสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ ฝงตะวันออกและฝงเหนือ
๔.๗ ดานเหนือ
จดลํารางสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฝงใต ฝงตะวันตกและฝงตะวันออก
ดานตะวันออก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนลํารางสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ ฝงตะวันตก และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตกและฟากเหนือ
ดานใต
จดถนนสาย ข ๓ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๔.๘ ดานเหนือ
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนลํารางสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก ฟากใต และฟากตะวันออก
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๒๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ข ๓ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออกและฟากใต
๔.๙ ดานเหนือ
จดลํารางสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฝงใต
ดานตะวันออก
จดลํารางสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฝงตะวันตก
ดานใต
จดลํารางสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดลํารางสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฝงตะวันออก
๔.๑๐ ดานเหนือ
จดซอยสวางอารมณ ๓ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนน อบจ. พย. ๓๐๔๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจาก
จุดซึ่งอยูหางจากลํารางสาธารณะไมปรากฏชื่อ ตัดกับซอยสวางอารมณ ๓ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
ตามแนวลํารางสาธารณะไมปรากฏชื่อ เปนระยะ ๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต จนบรรจบกับ

๑๕
ถนน อบจ. พย. ๓๐๔๑ ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ บรรจบกับถนน อบจ. พย. ๓๐๔๑
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนน อบจ. พย. ๓๐๔๑ เปนระยะ ๑,๐๐๐ เมตร
๔.๑๑ ดานเหนือ
จดซอยสวางอารมณ ๓ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงน้ํารองชาง ฝงตะวันตก
และฝงใต
ดานใต
จดถนนสาย ข ๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนน อบจ. พย. ๓๐๔๑ ฟากตะวันออก และถนนสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๔.๑๒ ดานเหนือ
จดเสนตรงที่ลากตอจากเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับศูนยกลาง
ซอยสวางอารมณ ๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตจนบรรจบกับเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงน้ํารองชาง
ฝงตะวันออก และเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับศูนยกลางซอยสวางอารมณ ๑
ดานตะวันออก
จดถนนศรีชุม - สวางอารมณ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ข ๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงน้ํารองชาง ฝงตะวันออก
และฝงเหนือ
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๖.๒ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก
๔.๑๓ ดานเหนือ
จดถนน อบจ. พย. ๓๐๔๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนน อบจ. พย. ๓๐๔๑ ฟากตะวันตก และถนนสาย ข ๒
ฟากตะวันตก
ดานใต
จดลํารางสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฝงเหนือและฝงตะวันตก
ดานตะวันตก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจาก
ถนน อบจ. พย. ๓๐๔๑ ฟากใต ที่จุดซึ่งอยูหางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับถนน อบจ. พย. ๓๐๔๑
ไปทางทิศตะวัน ตกเฉียงเหนือตามแนวถนน อบจ. พย. ๓๐๔๑ เปน ระยะ ๑,๐๐๐ เมตร ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใตจนบรรจบกับลํารางสาธารณะไมปรากฏชื่อ ที่จุดซึ่งอยูหางจากลํารางสาธารณะไมปรากฏชื่อ
บรรจบกับลํารางสาธารณะไมปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวลํารางสาธารณะไมปรากฏชื่อ
เปนระยะ ๔๐๐ เมตร
๔.๑๔ ดานเหนือ
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนลํารางสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ ฝงใต
ดานตะวันออก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนลํารางสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ ฝงตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงชนบท พย. ๔๐๐๘ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๒๑ ฟากตะวันออก

๑๖
๔.๑๕ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๑ ฟากใตและฟากตะวันตก
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงน้ํารองชาง ฝงตะวันตก
ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก และเสนตั้งฉากกับถนนสาย ก ๑ ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย ก ๑
บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนสาย ก ๑ เปนระยะ ๑๐๐ เมตร
ดานใต
จดถนนสาย ก ๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ๒ ฟากตะวันออก
๔.๑๖ ดานเหนือ
จดถนน ข ๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ข ๓ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงน้ํารองชาง ฝงตะวันออก
๔.๑๗ ดานเหนือ
จดลํารางสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฝงใต ฝงตะวันออก และฝงเหนือ
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ข ๒ ฟากตะวันตก และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
ฟากเหนือ ฟากตะวันตก และฟากใต
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดลํารางสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฝงตะวันออก
๔.๑๘ ดานเหนือ
จดลํารางสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฝงใต
ดานตะวันออก
จดลํารางสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฝงตะวันตก ฝงเหนือและฝงใต
ดานใต
จดลํารางสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดลํารางสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฝงตะวันออก
๔.๑๙ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๓ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๐๒๑ ฟากตะวั น ตก
และโรงพยาบาลดอกคําใต
ดานใต
จดถนนสาย ข ๔ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๗ ฟากตะวันออก
๔.๒๐ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๓ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ก ๗ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ข ๔ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดลําเหมืองรองรอง ฝงตะวันออก
๔.๒๑ ดานเหนือ
จดลํารางสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฝงใต
ดานตะวันออก
จดลํารางสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฝงตะวันตก
ดานใต
จดเหมืองบวกปลาเคา ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจาก
ลํ า รางสาธารณะไม ป รากฏชื่ อ ฝ ง ใต ที่ จุ ด ซึ่ ง อยู ห า งจากลํ า รางสาธารณะไม ป รากฏชื่ อ บรรจบกั บ

๑๗
ลํารางสาธารณะไมปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันตกตามแนวลํารางสาธารณะไมปรากฏชื่อ เปนระยะ ๔๐๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต จนบรรจบกับเหมืองบวกปลาเคา ฝงเหนือ ที่จุดซึ่งลํารางสาธารณะไมปรากฏชื่อ
ตัดกับเหมืองบวกปลาเคา ไปทางทิศตะวันตกตามแนวเหมืองบวกปลาเคา เปนระยะ ๕๐๐ เมตร
๔.๒๒ ดานเหนือ
จดเหมืองบวกปลาเคา ฝงใต
ดานตะวันออก
จดลํารางสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฝงตะวันตก และถนนสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือและฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๒๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจาก
เหมืองบวกปลาเคา ฝงใต ที่จุดซึ่งอยูหางจากลํารางสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับเหมืองบวกปลาเคา
ไปทางทิศตะวันตกตามแนวเหมืองบวกปลาเคา เปน ระยะ ๕๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวัน ตกเฉียงใต
จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๒๑ ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๒๑ ไปทางทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๒๑
เปนระยะ ๔๒๐ เมตร
๔.๒๓ ดานเหนือ
จดทางหลวงชนบท พย. ๔๐๐๘ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนลํารางสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ ฝงตะวันตก ฝงใต และฝงเหนือ
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๕๑ ฟากเหนือและ ฟากตะวันออก
ดานตะวันตก
จดถนน อบจ. พย. บานดอนศรีชุม - บานทุงหลวง ฟากตะวันออก
และฟากเหนือ ถนนสาย ข ๘ ฟากตะวันออก และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๒๑ ฟากตะวันออก
๔.๒๔ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ข ๒ ฟากตะวั น ตก และโรงเรี ย นศรี วิ ร าช
พาณิชยการเทคโนโลยี
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๒๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออกและฟากใต
๔.๒๕ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๒๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตกและฟากเหนือ
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือและฟากตะวันตก
ดานตะวันตก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๔.๒๖ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๒๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดแนวเขตผั ง เมื อ งรวมด า นใต ซึ่ ง เป น เส น ตรงที่ ล ากจาก
ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับลําเหมืองกลางบาน
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ เปนระยะ ๓๒๐ เมตร เปนเสนตรง

๑๘
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต จนบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
บรรจบกับถนนสายสันจกปก - สันปาหนาด ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
เปนระยะ ๓๙๐ เมตร และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดลํ า รางสาธารณะไม ป รากฏชื่ อ ฝ ง ตะวั น ออก และถนน
สายสันจกปก - สันปาหนาด ฟากตะวันออกและฟากเหนือ
๔.๒๗ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๙ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนน อบจ. พย. บานดอนศรีชุม - บานทุงหลวง ฟากตะวันตก
และฟากใต
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๕๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๕๑ ที่จุดซึ่ง
ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๕๑ เสนขนานระยะ ๕๐ เมตร
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๕๑ ซอยสันปาหมากใต ๔ ฟากใต ฟากตะวันตก ฟากเหนือ
และฟากตะวันออก และลําเหมืองรองรอง ฝงตะวันตก ฝงใต และฝงตะวันออก
๔.๒๘ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๙ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดลําเหมืองรองรอง ฝงตะวันตก
ดานใต
จดซอยสันปาหมากใต ๔ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๒๕๑
๔.๒๙ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมป รากฏชื่อ ฟากใต ฟากตะวัน ออกและ
ฟากตะวันตก และวัดอนุมัติวงศ
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ข ๑๐ ฟากตะวันตก และถนน อบจ. พย. สะพานงาม สันปาหนาดใต ฟากตะวันตก
ดานใต
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจากถนน
อบจ. พย. สะพานงาม - สันปาหนาดใต ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนน อบจ. พย. สะพานงาม - สันปาหนาดใต
บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนน อบจ. พย. สะพานงาม สั น ป า หนาดใต เป น ระยะ ๘๕ เมตร เป น เส น ตรงไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต จนบรรจบกั บ
ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ บรรจบกับลําเหมืองกลางบาน
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ เปนระยะ ๓๒๐ เมตร
ดานตะวันตก
จดลํารางสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฝงตะวันออก และถนนสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๕.๑๖ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน
๔.๓๐ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๒๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดลํารางสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฝงตะวันตกและฝงเหนือ

๑๙
ดานใต
จดลํารางสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๔.๓๑ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๑๓ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก และฟากเหนือ
และลํารางสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฝงตะวันตก
ดานตะวันตก
จดถนน อบจ. พย. สะพานงาม - สันปาหนาดใต ฟากตะวันออก
๔.๓๒ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๑๓ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก และลํารางสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ ฝงตะวันตกและฝงเหนือ
ดานใต
จดแนวเขตผั ง เมื อ งรวมด า นใต ซึ่ ง เป น เส น ตรงที่ ล ากจาก
ลํารางสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฝงตะวันตก ที่จุดซึ่งอยูหางจากจุดแยกระหวางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
กับลํารางสาธารณะไมปรากฏชื่อ ไปทางทิศใตและทิศตะวันตกตามแนวลํารางสาธารณะไมปรากฏชื่ อ
เปนระยะ ๓๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตจนบรรจบกับถนน อบจ. พย. สะพานงาม - สันปาหนาดใต
ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับถนน อบจ. พย. สะพานงาม - สันปาหนาดใต
ไปทางทิศใต ตามแนวถนน อบจ. พย. สะพานงาม - สันปาหนาดใต เปนระยะ ๘๕ เมตร
ดานตะวันตก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก และลํารางสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ ฝงตะวันออก
๔.๓๓ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๑๓ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดแนวเขตผั ง เมื อ งรวมด า นใต ซึ่ ง เป น เส น ตรงที่ ล ากจาก
ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก ที่จุด ซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับ
ถนนสาย ข ๑๓ ไปทางทิศใตตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ เปนระยะ ๙๘๐ เมตร ไปทาง
ทิศตะวันตกจนบรรจบกับลํารางสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฝงตะวันออก ที่จุดซึ่งอยูหางจากจุดแยกระหวาง
ถนนสาธารณะไมป รากฏชื่อกับ ลํารางสาธารณะไมป รากฏชื่อ ไปทางทิศใตแ ละทิศตะวัน ตกตามแนว
ลํารางสาธารณะไมปรากฏชื่อ เปนระยะ ๓๕๐ เมตร
ดานตะวันตก
จดลํารางสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออกและฟากใต
๔.๓๔ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๑๓ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสายศูนยพัฒนาอาชีพ
ฟากตะวันตก และทางหลวงชนบท พย. ศูนยพัฒนา - บานรองขุย ฟากตะวันตก
ดานใต
จดแนวเขตผั ง เมื อ งรวมด า นใต ซึ่ ง เป น เส น ตรงที่ ล ากจาก
ทางหลวงชนบท พย. ศูนยพัฒนา - บานรองขุย ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท พย. ศูนยพัฒนา บานรองขุย บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงชนบท
พย. ศูนยพัฒนา - บานรองขุย เปนระยะ ๓๕๐ เมตร เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันตกจนบรรจบกับ

๒๐
ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ บรรจบกับถนนสาย ข ๑๓
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ เปนระยะ ๙๘๐ เมตร
ดานตะวันตก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๔.๓๕ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต และทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๒๕๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๕๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ และเสนขนานระยะ
๑๕ เมตร กับริมฝงน้ํารองชาง ฝงตะวันออกและฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงน้ํารองชาง ฝงตะวันออก
๔.๓๖ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต และเสน ขนานระยะ
๑๕ เมตร กับริมฝงน้ํารองชาง ฝงตะวันตกและฝงใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงน้ํารองชาง ฝงตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงชนบท พย. ๔๐๑๗ ฟากตะวันออกและฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๔.๓๗ ดานเหนือ
จดถนนสายศู น ย พั ฒ นาอาชี พ ฟากตะวั น ตกและฟากใต
และทางหลวงชนบท พย. ๔๐๑๗ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดแนวเขตผั ง เมื อ งรวมด า นใต ซึ่ ง เป น เส น ตรงที่ ล ากจาก
ถนนสายหวยขี้หมู ที่จุดซึ่งถนนสายหวยขี้หมูบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ เปนเสนตรงไปทาง
ทิศตะวันตก จนบรรจบกับทางหลวงชนบท พย. ศูนยพัฒนา - บานรองขุย ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท พย.
ศูนยพัฒนา - บานรองขุย บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนว
ทางหลวงชนบท พย. ศูนยพัฒนา - บานรองขุย เปนระยะ ๓๕๐ เมตร
ดานตะวันตก
จดทางหลวงชนบท พย. ศูนยพัฒนา - บานรองขุย ฟากตะวันออก
๔.๓๘ ดานเหนือ
จดทางหลวงชนบท พย. ๔๐๑๗ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงชนบท พย. ๔๐๑๗ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๔.๓๙ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๕๑ ฟากตะวันตกและฟากใต
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงน้ํารองชาง ฝงตะวันออก

๒๑
๔.๔๐ ดานตะวันออก
ดานใต
ดานตะวันตก
๔.๔๑ ดานเหนือ
ดานตะวันออก
ดานใต
ดานตะวันตก
๔.๔๒ ดานเหนือ
ดานตะวันออก

จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงน้ํารองชาง ฝงตะวันตก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
จดทางหลวงชนบท พย. ๔๐๑๗ ฟากตะวันออก และวัดทุงหลวง
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
จดทางหลวงชนบท พย. ๔๐๑๗ ฟากตะวันตกและฟากใต
จดถนนสายเจริญพัฒนา ฟากเหนือ
จดถนนสายหวยขี้หมู ฟากตะวันตก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงน้ํารองชาง ฝงตะวันตก

ดานตะวันตก
๔.๔๓ ดานเหนือ
หมายเลข ๑๒๕๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
ดานใต
๔.๔๔ ดานเหนือ
ฟากใต และวัดจําปาหลวง
ดานตะวันออก
ฝงเหนือ
ดานใต
และฝงเหนือ
ดานตะวันตก
๔.๔๕ ดานเหนือ
ดานตะวันออก
ดานใต
ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
๔.๔๖ ดานเหนือ
ฝงตะวันออก และฝงตะวันตก
ดานใต
ฝงเหนือ
ดานตะวันตก

จดทางหลวงชนบท พย. ๔๐๑๗ ฟากตะวันออกและฟากเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต และทางหลวงแผนดิน

และฝงใต

จดโรงเรียนบานทุงหลวง
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงน้ํารองชาง ฝงเหนือ
จดโรงเรียนบานทุงหลวง ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๕๑
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนลํารางสาธารณะไมปรากฏชื่อ
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงน้ํารองชาง ฝงตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงน้ํารองชาง ฝงตะวันออก
จดถนนสายเจริญพัฒนา ฟากใต
จดทางหลวงชนบท พย. ๔๐๑๗ ฟากตะวันตกและฟากใต
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
จดถนนสายหวยขี้หมู ฟากตะวันตก
จดเส น ขนานระยะ ๑๕ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง น้ํ า ร อ งช า ง ฝ ง ใต
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนลํารางสาธารณะไมปรากฏชื่อ
จดทางหลวงชนบท พย. ๔๐๑๗ ฟากตะวันออกและฟากเหนือ

๒๒
๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ ถึงหมายเลข ๕.๒๒ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม มีรายการดังตอไปนี้
๕.๑ ดานเหนือ
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปนเสนตั้งฉากกับถนนศรีชุม สวางอารมณ ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนน อบจ. พย. ๒๐๔๓ บรรจบกับถนนศรีชุม - สวางอารมณ
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนศรีชุม - สวางอารมณ เปนระยะ ๕๐ เมตร
ดานตะวันออก
จดถนนศรีชุม - สวางอารมณ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนศรีชุม - สวางอารมณ ฟากตะวันตก
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงน้ํารองชาง ฝงตะวันตก
๕.๒ ดานเหนือ
จดถนนศรีชุม - สวางอารมณ ฟากตะวันออก
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงน้ํารองชาง ฝงตะวันออก
ดานใต
จดถนนศรีชุม - สวางอารมณ ฟากตะวันออก
ดานตะวันตก
จดถนนศรีชุม - สวางอารมณ ฟากตะวันออก
๕.๓ ดานเหนือ
จดถนนศรีชุม - สวางอารมณ ฟากตะวันตก
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงน้ํารองชาง ฝงตะวันออก
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๕.๔ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงน้ํารองชาง ฝงตะวันออก
และวัดสวางอารมณ
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๕.๕ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงน้ํารองชาง ฝงตะวันออก
ดานใต
จดซอยสวางอารมณ ๓ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงน้ํารองชาง ฝงตะวันตก
๕.๖ ดานเหนือ
จดถนนสวางอารมณ ซอย ๓ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงน้ํารองชาง ฝงตะวันออก
ดานใต
จดซอยสุขสันติพงษ ๒ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงน้ํารองชาง ฝงตะวันตก
๕.๗ ดานเหนือ
จดซอยสุขสันติพงษ ๒ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงน้ํารองชาง ฝงตะวันออก
และฝงเหนือ และพิพิธภัณฑดอกคําใต โรงเรียนสืบสายศิลปวัฒนธรรมพื้นบานลานนา

๒๓
ดานใต
ดานตะวันตก

จดถนนสาย ข ๑ ฟากเหนือและฟากตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงน้ํารองชาง ฝงตะวันตก

และฝงใต
๕.๘ ดานเหนือ
ดานตะวันออก

จดถนนสาย ข ๑ ฟากใต
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงน้ํารองชาง ฝงตะวันออก

และฝงเหนือ
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงน้ํารองชาง ฝงตะวันตก
และซอยสุขสันติพงษ ๓ ฟากตะวันออกและฟากเหนือ
๕.๙ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงน้ํารองชาง ฝงตะวันออก
และฝงเหนือ
ดานใต
จดถนนสาย ก ๒ ฟากตะวันตก
ดานตะวันตก
จดเส น ขนานระยะ ๑๕ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง น้ํ า ร อ งช า ง ฝ ง ใต
และฝงตะวันตก และซอยสุขสันติพงษ ๓ ฟากตะวันออก
๕.๑๐ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๒ ฟากตะวันออก
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงน้ํารองชาง ฝงตะวันออก
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงน้ํารองชาง ฝงตะวันตก
๕.๑๑ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงน้ํารองชาง ฝงตะวันออก
ดานใต
จดถนนสาย ก ๓ ฟากตะวันตก
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๒ ฟากตะวันออก และเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร
กับริมฝงน้ํารองชาง ฝงตะวันตก
๕.๑๒ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๙ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงน้ํารองชาง ฝงเหนือ
และฝงตะวันออก และถนนสาย ก ๙ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๒๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงน้ํารองชาง ฝงตะวันตก
และฝงใต และถนนสาย ก ๒ ฟากตะวันออก

๒๔
๕.๑๓ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๒๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ก ๑๒ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงชนบท พย. ๔๐๑๗ ฟากตะวันออก
๕.๑๔ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๑๒ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงชนบท พย. ๔๐๑๗ ฟากตะวันออก
๕.๑๕ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ก ๑๕ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงชนบท พย. ๔๐๑๗ ฟากตะวันออก และเสนขนานระยะ
๑๕ เมตร กับริมฝงน้ํารองชาง ฝงตะวันตก
๕.๑๖ สนามกีฬาองคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา
๕.๑๗ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๑๕ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดวัดบุญเรือง และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงชนบท พย. ๔๐๑๗ ฟากตะวันออก
๕.๑๘ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก เสนขนานระยะ
๑๕ เมตร กับริมฝงน้ํารองชาง ฝงตะวัน ออกและฝงเหนือ และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๕๑
ฟากตะวันตก
ดานใต
จดซอยใหมพัฒนา ๔ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงน้ํารองชาง ฝงตะวันตก
และฝงใต และทางหลวงชนบท พย. ๔๐๑๗ ฟากตะวันออก
๕.๑๙ ดานเหนือ
จดซอยใหมพัฒนา ๔ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๒๕๑ ฟากตะวั น ตก
และเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงน้ํารองชาง ฝงตะวันออกและฝงใต
ดานใต
จดซอยใหมพัฒนา ๓ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงน้ํารองชาง ฝงเหนือ
และฝงตะวันตก

๒๕
๕.๒๐ ดานเหนือ
จดซอยใหมพัฒนา ๓ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมน้ํารองชาง ฝงตะวันออก
และฝงเหนือ
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงชนบท พย. ๔๐๑๗ ฟากตะวันออกและฟากเหนือ
และเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงน้ํารองชาง ฝงตะวันตกและฝงใต
๕.๒๑ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงน้ํารองชาง ฝงตะวันออก
และฟากใต
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงน้ํารองชาง ฝงตะวันตก
และทางหลวงชนบท พย. ๔๐๑๗ ฟากตะวันออก
๕.๒๒ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงน้ํารองชาง ฝงเหนือ
ฝงตะวันออก และฝงตะวันตก ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๕๑
ฟากตะวันตกและฟากใต และโรงเรียนบานทุงหลวง
ดานใต
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนลํารางสาธารณะไมปรากฏชื่อ
ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดเส น ขนานระยะ ๑๕ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง น้ํ า ร อ งช า ง ฝ ง ใต
ฝงตะวันตก และฝงตะวันออก และทางหลวงชนบท พย. ๔๐๑๗ ฟากตะวันออก
๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๖.๑ ถึงหมายเลข ๖.๙ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก ใหเปนที่ดิน
ประเภทสถาบันการศึกษา มีรายการดังตอไปนี้
๖.๑ โรงเรียนบานรองจวา
๖.๒ พิพิธภัณฑดอกคําใต โรงเรียนสืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานลานนา
๖.๓ โรงเรียนบานดอกคําใต
๖.๔ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๖
๖.๕ โรงเรียนดอกคําใตวิทยาคม
๖.๖ โรงเรียนศรีวิราชพาณิชยการเทคโนโลยี

๒๖
๖.๗ โรงเรียนอนุบาลดอกคําใต
๖.๘ โรงเรียนบานบุญเรือง (อินทะวงศานุเคราะห)
๖.๙ โรงเรียนบานทุงหลวง
๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๗.๑ ถึงหมายเลข ๗.๑๒ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน ใหเปนที่ดิน
ประเภทสถาบันศาสนา มีรายการดังตอไปนี้
๗.๑ วัดสวางอารมณ
๗.๒ วัดบุญโยชน
๗.๓ วัดศรีชุม
๗.๔ วัดสันกลาง
๗.๕ วัดดอนเหล็ก
๗.๖ วัดบานทุง
๗.๗ วัดสันชางหิน
๗.๘ วัดบุญเกิด
๗.๙ วัดอนุมัติวงศ
๗.๑๐ วัดบุญเรือง
๗.๑๑ วัดทุงหลวง
๗.๑๒ วัดจําปาหลวง
๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๘.๑ ถึงหมายเลข ๘.๕ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน ใหเปนที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มีรายการดังตอไปนี้
๘.๑ โรงพยาบาลดอกคําใต
๘.๒ การประปาอําเภอดอกคําใต หมวดการทางดอกคําใต
๘.๓ ศูนยราชการอําเภอดอกคําใต
๘.๔ สถานีตํารวจภูธรดอกคําใต
๘.๕ ศูนยพัฒนาอาชีพดอกคําใต

รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนดอกคําใต จังหวัดพะเยา
พ.ศ. ๒๕๕๘
ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง แบงเปน ๒ ขนาด คือ
๑. ถนนแบบ ก ขนาดเขตทาง ๑๒.๐๐ เมตร จํานวน ๑๖ สาย ดังนี้
ถนนสาย ก ๑ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ซอยสําราญราษฎร เริ่มตนจาก
ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ข ๒) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศใต และทิศตะวันออก
ตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับถนนดอนเหล็ก - ศรีชุม (ถนนสาย ก ๒)
ถนนสาย ก ๒ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนดอนเหล็ก - ศรีชุม เริ่มตนจาก
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๒๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม
จนบรรจบกับถนนศรีชุม - สวางอารมณ (ถนนสาย ข ๓)
ถนนสาย ก ๓ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนสันกลาง - ศรีชุม เริ่มตนจาก
ถนนดอนเหล็ก - ศรีชุม (ถนนสาย ก ๒) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับ
ถนนศรีชุม - สวางอารมณ (ถนนสาย ข ๓)
ถนนสาย ก ๔ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
เริ่มตนจากถนนสันกลาง - ศรีชุม (ถนนสาย ก ๓) ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับ
ถนนพญาอินทร (ถนนสาย ก ๖)
ถนนสาย ก ๕ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
เริ่มตนจากถนนสันกลาง - ศรีชุม (ถนนสาย ก ๓) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออก
ตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับถนนพญาอินทร (ถนนสาย ก ๖)
ถนนสาย ก ๖ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนพญาอินทร เริ่มตนจาก
ถนนพญาอิ น ทร (ถนนสาย ก ๙) ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ และทิ ศ เหนื อ ตามแนวถนนเดิ ม
จนบรรจบกับถนน อบจ. พย. ถ ๑ (ถนนสาย ข ๓)
ถนนสาย ก ๗ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากถนน อบจ. พย. ถ ๑๓๑๐๑ (ถนนสาย ข ๖)
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๔๖๐ เมตร บรรจบกับถนนสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ข ๔) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๔๕๐ เมตร จนบรรจบถนน
อบจ. พย. ถ ๑ (ถนนสาย ข ๓) ที่บ ริเวณหางจาก ถนน อบจ. พย. ถ ๑ (ถนนสาย ข ๓)
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๒๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามถนน อบจ.พย. ถ ๑
(ถนนสาย ข ๓) ระยะประมาณ ๑,๓๗๐ เมตร

๒
ถนนสาย ก ๘ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ซอยเจริญราษฎร เริ่มตนจาก
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๒๑ ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับถนนดอนเหล็ก - ศรีชุม
(ถนนสาย ก ๒)
ถนนสาย ก ๙ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนพญาอินทร เริ่มตนจาก
ทางหลวงแผนดิน หมายเลข ๑๐๒๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับ
ถนนสันกลาง - ศรีชุม (ถนนสาย ก ๓)
ถนนสาย ก ๑๐ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ซอยบุญเจริญ เริ่มตนจาก
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๒๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับถนน
อบจ. พย. บานดอนศรีชุม - บานทุงหลวง (ถนนสาย ข ๘)
ถนนสาย ก ๑๑ เป น ถนนโครงการกํ าหนดใหกอสรา งใหม เริ่ม ตน จากซอยบุญ เจริ ญ
(ถนนสาย ก ๑๐) ที่บริเวณหางจากซอยบุญเจริญ (ถนนสาย ก ๑๐) บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๒๑ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวซอยบุญเจริญ (ถนนสาย ก ๑๐) ระยะประมาณ ๒๐๐ เมตร
ไปทางทิ ศตะวัน ออกเฉียงใต ระยะประมาณ ๕๔๐ เมตร จนบรรจบกับ ซอยสัน ป าหมากเหนือ ๓
(ถนนสาย ข ๙) ที่บริเวณหางจากซอยสันปาหมากเหนือ ๓ (ถนนสาย ข ๙) บรรจบกับถนน อบจ. พย.
บานดอนศรีชุม - บานทุงหลวง (ถนนสาย ข ๘) ไปทางทิศตะวันตกตามแนวซอยสันปาหมากเหนือ ๓
(ถนนสาย ข ๙) ระยะประมาณ ๓๓๐ เมตร
ถนนสาย ก ๑๒ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ซอยบุญเจริญ ๑ เริ่มตนจาก
ถนนสายดอกคําใต - แมพริก ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับทางหลวงชนบท พย. ๔๐๑๗
ถนนสาย ก ๑๓ เป น ถนนเดิ ม กํ า หนดให ข ยายเขตทาง คื อ ซอยสายลมโชย ๓
และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตน จากถนนสายศูน ยพัฒนาอาชีพ (ถนนสาย ข ๑๒)
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๕๔๐ เมตร บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
(ถนนสาย ข ๑๑) ไปทางทิศตะวันตก ระยะประมาณ ๖๓๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
(ถนนสาย ข ๑๐) ที่บ ริเ วณหางจากถนนสาธารณะไมป รากฏชื่อ (ถนนสาย ข ๑๐) บรรจบกั บ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๒๑ ไปทางทิศตะวัน ตกเฉียงใตตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
(ถนนสาย ข ๑๐) ระยะประมาณ ๔๗๐ เมตร
ถนนสาย ก ๑๔ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ซอยบุญเกิด ๓ เริ่มตนจาก
ถนนสายศู น ย พั ฒ นาอาชี พ (ถนนสาย ข ๑๒) ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตามแนวถนนเดิ ม
จนบรรจบกับถนนสายบุญเกิด - บุญเรือง
ถนนสาย ก ๑๕ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ซอยขางวัดบุญเรือง เริ่มตนจาก
ถนนสายบุญเกิด - บุญเรือง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับถนนสายดอกคําใต แมพริก

๓
ถนนสาย ก ๑๖ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ซอยหัว ฝาย เริ่ม ตน จาก
ถนนสายศู น ย พั ฒ นาอาชี พ (ถนนสาย ข ๑๒) ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตามแนวถนนเดิ ม
จนบรรจบกับถนนสายบุญเกิด - บุญเรือง
๒. ถนนแบบ ข ขนาดเขตทาง ๑๖.๐๐ เมตร จํานวน ๑๓ สาย ดังนี้
ถนนสาย ข ๑ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนน อบจ.พย. ๓๐๔๑ เริ่มตนจาก
ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ข ๒) ไปทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม
จนบรรจบกับถนนศรีชุม - สวางอารมณ (ถนนสาย ข ๓)
ถนนสาย ข ๒ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
และถนนโครงการกํ า หนดให กอ สร า งใหม เริ่ ม ต น จากทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๐๒๑ ไปทาง
ทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ และทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตามแนวถนนเดิ ม บรรจบกั บ ซอยสั น กลาง ๔
(ถนนสาย ข ๕) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๗๒๐ เมตร บรรจบกับซอยสําราญราษฎร
(ถนนสาย ก ๑) ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ ตามแนวถนนเดิ ม ระยะประมาณ ๗๘๐ เมตร
จนบรรจบกับถนน อบจ. พย. ๓๐๔๑ (ถนนสาย ข ๑)
ถนนสาย ข ๓ เป น ถนนเดิม กํ า หนดให ข ยายเขตทาง คื อ ถนน อบจ. พย. ถ ๑
ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ และถนนศรีชุม - สวางอารมณ เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๒๑
ไปทางทิศตะวันตก ทิศตะวันตกเฉียงใต และทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม จนบรรจบถนน
อบจ. พย. ๓๐๔๑ (ถนนสาย ข ๑)
ถนนสาย ข ๔ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
และถนนโครงการกํ าหนดให กอสรางใหม เริ่ ม ตน จากถนนพญาอิ น ทร (ถนนสาย ก ๖) ที่บ ริเวณ
ถนนพญาอิ น ทร (ถนนสาย ก ๖) บรรจบกั บ ถนนสาธารณะไม ป รากฏชื่ อ (ถนนสาย ก ๔)
ไปทางทิศตะวันออก ระยะประมาณ ๗๓๐ เมตร บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ข ๔)
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ
๖๓๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะประมาณ ๓๗๐ เมตร จนบรรจบกับ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๒๑ ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๒๑ บรรจบกับ
ทางหลวงชนบท พย. ๔๐๐๘ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๒๑
ระยะประมาณ ๑๐๐ เมตร
ถนนสาย ข ๕ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ซอยสันกลาง ๔ เริ่มตนจาก
ถนนดอนเหล็ก - ศรีชุม (ถนนสาย ก ๒) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ
๗๖๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ข ๒)
ถนนสาย ข ๖ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนน อบจ. พย. ๑๓๑๐๑
และถนนปุญญาลังการ เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๒๑ ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนเดิม
จนบรรจบกับถนนพญาอินทร (ถนนสาย ก ๖)

๔
ถนนสาย ข ๗ เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่ม ตนจากซอยเจริญราษฎร
(ถนนสาย ก ๘) ที่บริเวณหางจากซอยเจริญราษฎร (ถนนสาย ก ๘) บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๒๑ ไปทางทิศเหนือตามแนวซอยเจริญราษฎร (ถนนสาย ก ๘) ระยะประมาณ ๒๖๐
เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ระยะประมาณ ๙๘๐ เมตร จนบรรจบถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
(ถนนสาย ข ๒) ที่บริเวณหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ข ๒) บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๒๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ข ๒) ระยะประมาณ ๓๑๐ เมตร
ถนนสาย ข ๘ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนน อบจ. พย. บานดอนศรีชุม บานทุงหลวง เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๒๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม
จนบรรจบกับซอยสันปาหมากเหนือ ๓ (ถนนสาย ข ๙)
ถนนสาย ข ๙ เปน ถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ซอยสัน ปาหมากเหนือ ๓
เริ่มตนจากถนน อบจ. พย. บานดอนศรีชุม - บานทุงหลวง (ถนนสาย ข ๘) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
ตามแนวถนนเดิม จนบรรจบถนนสายดอกคําใต - แมพริก
ถนนสาย ข ๑๐ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนน อบจ. พย. สะพานงาม สั น ป า หนาดใต และถนนสาธารณะไม ป รากฏชื่ อ เริ่ ม ต น จากทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๐๒๑
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๙๙๐ เมตร จนบรรจบถนนสาย ข ๑๓
ถนนสาย ข ๑๑ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๒๑ ไปทางทิศใตตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๑,๑๐๐ เมตร
จนบรรจบกับถนนสาย ข ๑๓
ถนนสาย ข ๑๒ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนสายศูนยพัฒนาอาชีพ
เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๒๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับ
ซอยศูนยพัฒนา ๓ (ถนนสาย ข ๑๓)
ถนนสาย ข ๑๓ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ซอยศูนยพัฒนา ๓ และถนนโครงการ
กําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากถนนสายศูนยพัฒนาอาชีพ (ถนนสาย ข ๑๒) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
และทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๖๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ระยะประมาณ ๑,๐๓๐ เมตร จนบรรจบกับถนน อบจ. พย. สะพานงาม - สันปาหนาดใต (ถนนสาย ข ๑๐)
ที่บริเวณหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ข ๑๐) บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๒๑
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ข ๑๐) และถนน อบจ. พย.
สะพานงาม - สันปาหนาดใต (ถนนสาย ข ๑๐) ระยะประมาณ ๙๙๐ เมตร

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๗๐ ก

หน้า ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่สมควรกําหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
ในท้องที่ตําบลดอกคําใต้ ตําบลสว่างอารมณ์ ตําบลดอนศรีชุม และตําบลบุญเกิด อําเภอดอกคําใต้ จังหวัดพะเยา
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อม
ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง และโดยที่มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง
พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติว่า การใช้บังคับ
ผังเมืองรวมให้กระทําโดยกฎกระทรวง จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

