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กฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองน่าน
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 ในท้องที่ตําบลผาสิงห์ ตําบลในเวียง ตําบลไชยสถาน
ตําบลดู่ใต้ อําเภอเมืองน่าน และตําบลฝายแก้ว ตําบลม่วงตึ๊ด ตําบลท่าน้าว อําเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
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) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนเมืองให้เป็นศูนย์กลางการบริหาร การปกครอง การศึกษา
และการคมนาคมและขนส่งของจังหวัดน่าน
(๒) ส่งเสริมและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม ให้สอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชน
และระบบเศรษฐกิจ
(๓) ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
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(๔) ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการบริ ก ารทางสั ง คม การสาธารณู ป โภคและสาธารณู ป การ
ให้เพียงพอและได้มาตรฐาน
(๕) ส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่เมืองเก่าอย่างเหมาะสม
(๖) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง และรายการประกอบ
แผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้
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 ๑.๒๐ ที่กําหนดไว้เป็นสีเหลือง ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒.๑ ถึงหมายเลข ๒.๒๐ ที่กําหนดไว้เป็นสีส้ม ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง
(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึงหมายเลข ๓.๘ ที่กําหนดไว้เป็นสีแดง ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔.๑ ถึงหมายเลข ๔.๒๒ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ ถึงหมายเลข ๕.๑๑ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๖.๑ ถึงหมายเลข ๖.๒๒ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา
(๗) ที่ดิน ในบริเวณหมายเลข ๗.๑ และหมายเลข ๗.๒ ที่กํา หนดไว้เป็ นสี น้ําตาลอ่อ น
ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๘.๑ ถึงหมายเลข ๘.๖๒ ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันศาสนา
(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๙.๑ ถึงหมายเลข ๙.๓๐ 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) 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) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
(๖) โรงฆ่าสัตว์
(๗) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตรและลานตากผลิตผลทางการเกษตร
(๘) กําจัดมูลฝอย
(๙) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ํา ลําคลอง หรือแหล่งน้ําสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา ลําคลอง หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๘ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ เว้นแต่ที่ดินในบริเวณ
หมายเลข ๒.๑๕ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
และที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒.๒๐ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นได้ไม่เกินร้อยละสามสิบของที่ดิน
ประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และ
จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อการจําหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
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(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) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๖) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
(๗) โรงฆ่าสัตว์
(๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตรและลานตากผลิตผลทางการเกษตร
(๙) กําจัดมูลฝอย
(๑๐) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
ที่ดินประเภทนี้ ในบริเวณหมายเลข ๒.๑๓ หมายเลข ๒.๑๔ หมายเลข ๒.๑๕ หมายเลข ๒.๑๖
หมายเลข ๒.๑๗ หมายเลข ๒.๑๘ หมายเลข ๒.๑๙ และหมายเลข ๒.๒๐ ให้ ดํ า เนิ น การ
หรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร การวัดความสูงของอาคารให้วัดจาก
ระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง
ถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ํา ลําคลอง หรือแหล่งน้ําสาธารณะ ให้มีท่ีว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา ลําคลอง หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
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) 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) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
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(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๗) การอยู่อาศัยหรือการประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
(๘) โรงฆ่าสัตว์
(๙) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตรและลานตากผลิตผลทางการเกษตร
(๑๐) กําจัดมูลฝอย
(๑๑) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ในบริเวณหมายเลข ๓.๕ หมายเลข ๓.๖ และหมายเลข ๓.๗
และในพื้ น ที่ บ างส่ ว นของที่ ดิ น ในบริ เ วณหมายเลข ๓.๒ หมายเลข ๓.๓ และหมายเลข ๓.๔
ตามรายการดังนี้
(๑) บริเวณหมายเลข ๓.๒ เฉพาะพื้นที่ดังนี้
ด้านเหนือ
จดถนนอนันตวรฤทธิเดช ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนสาย ค ๗ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดที่ราชพัสดุแนวกําแพงเมือง - คูเมืองน่าน เลขที่ นน. ๕๐๔
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ค ๘ ฟากตะวันออก
(๒) บริเวณหมายเลข ๓.๓ เฉพาะพื้นที่ดังนี้
ด้านเหนือ
จดที่ราชพัสดุแนวกําแพงเมือง - คูเมืองน่าน เลขที่ นน. ๕๐๔
ด้านตะวันออก จดถนนสุมนเทวราช ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ค ๙ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ค ๗ ฟากตะวันออก
(๓) บริเวณหมายเลข ๓.๔ เฉพาะพื้นที่ดังนี้
ด้านเหนือ
จดถนนอนันตวรฤทธิเดช ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสุมนเทวราช
ด้านใต้
จดถนนมหาวงศ์ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสุมนเทวราช ฟากตะวันออก
ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร การวัดความสูงของอาคาร
ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดิน
ที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
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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) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม เว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดินเพื่อ
การอยู่อาศัย และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่โครงการทั้งหมด
(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๘) การอยู่ อ าศั ย หรื อ ประกอบพาณิ ช ยกรรมประเภทห้ อ งแถว ตึ ก แถว หรื อ บ้ า นแถว
เว้นแต่เป็นการดําเนินการในโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่
โครงการทั้งหมด
(๙) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรือหอพัก
ในกรณีที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรมตาม (๖) และ
เพื่ อ การอยู่ อ าศั ย หรื อ ประกอบพาณิ ช ยกรรมประเภทห้ อ งแถว ตึ ก แถว หรื อ บ้ า นแถวตาม (๘)
ดําเนินการในโครงการจัดสรรที่ดินเดียวกัน ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้อยละห้า
ของพื้นที่โครงการทั้งหมด
ที่ดินประเภทนี้ ในบริเวณหมายเลข ๔.๒๑ และหมายเลข ๔.๒๒ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานจําพวกที่ ๑ ที่กําหนดให้
ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ ที่มีพื้นที่ประกอบการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลัง
รวมกันไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
(๒) คลังน้ํามัน สถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม สถานีบริการน้ํามันประเภท ก
สถานีบริการน้ํามันประเภท ข สถานีบริการน้ํามันประเภท ค ลักษณะที่สอง สถานีบริการน้ํามันประเภท จ
ลักษณะที่สอง และสถานีบริการน้ํามันประเภท ฉ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
เพื่อการจําหน่าย
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(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทร้านจําหน่าย
สถานที่ เ ก็ บ รั ก ษาก๊ า ซปิ โ ตรเลี ย มเหลวประเภทโรงเก็ บ และสถานี บ ริ ก ารก๊ า ซปิ โ ตรเลี ย มเหลว
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(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) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๖) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๗) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๙) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๑๐) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(๑๑) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรือหอพัก
(๑๒) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกินกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร
(๑๓) สถานีขนส่งสินค้า
(๑๔) สถานที่เก็บสินค้าซึ่งเป็นที่เก็บพักหรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของเพื่อประโยชน์ทางการค้า
หรืออุตสาหกรรม
(๑๕) การล้างหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
(๑๖) ตลาดค้าโคและกระบือ
(๑๗) โรงฆ่าสัตว์
(๑๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตรและลานตากผลิตผลทางการเกษตร
(๑๙) สถานีขนส่งตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
(๒๐) กําจัดมูลฝอย
(๒๑) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ํา ลําคลอง หรือแหล่งน้ําสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติ ข องแม่ น้ํ า ลํ า คลอง หรื อ แหล่ ง น้ํ า สาธารณะไม่ น้ อ ยกว่ า ๖ เมตร เว้ น แต่
เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ําน่านในบริเวณหมายเลข ๔.๒๑ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ําน่านไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคม
ทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
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ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเฉพาะที่ดิน
ซึ่งเป็นของรัฐ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมหรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การอยู่อาศัยประเภท
บ้านเดี่ยวที่ไม่ใช่การจัดสรรที่ดิน และเกษตรกรรมเท่านั้น
ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ที่ดิ น ประเภทนี้ ในบริ เวณหมายเลข ๖.๑๑ หมายเลข ๖.๑๒ หมายเลข ๖.๑๓ และ
หมายเลข ๖.๑๗ ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๖ เมตร การวัด
ความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยา
ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ในบริเวณหมายเลข ๗.๑
ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมท้องถิ่น การอนุรักษ์
โบราณสถาน โบราณคดี หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น เว้นแต่เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินมาก่อ น
โดยชอบด้วยกฎหมาย การก่ อสร้างอาคารแทนอาคารที่มี อ ยู่เดิ มให้ดํ าเนิน การได้ในกรณีที่เ กิดจาก
สาธารณภัย โดยการก่อสร้างต้องมีความสูงและขนาดของอาคารเท่าเดิม และในบริเวณหมายเลข ๗.๒
ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ การส่ ง เสริ ม เอกลั ก ษณ์ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและสถาปั ต ยกรรมท้ อ งถิ่ น
หัตถอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การอยู่อาศัย พาณิชยกรรม สถาบันราชการ การสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการเท่านั้น
ที่ดินประเภทนี้ยกเว้นในบริเวณหมายเลข ๗.๑ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด
ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
(๒) คลังน้ํามัน สถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม สถานีบริการน้ํามันประเภท ก
สถานีบริการน้ํามันประเภท ข สถานีบริการน้ํามันประเภท ค ลักษณะที่สอง สถานีบริการน้ํามัน
ประเภท จ ลักษณะที่สอง และสถานีบริการน้ํามันประเภท ฉ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
เพื่อการจําหน่าย
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(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า
(๕) สุ ส านและฌาปนสถานตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยสุ ส านและฌาปนสถาน เว้ น แต่
เป็นการก่อสร้างแทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๙) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๑๐) การติด ตั้ง หรือก่อสร้างป้ายโฆษณาเพื่อการค้าที่มีขนาด ๕ ตารางเมตรขึ้นไป
(๑๑) สถานีขนส่งสินค้า
(๑๒) สถานที่เก็บสินค้าซึ่งเป็นที่เก็บพักหรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของเพื่อประโยชน์ทางการค้า
หรืออุตสาหกรรม
(๑๓) การเก็บสารเคมีอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
(๑๔) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตรและลานตากผลิตผลทางการเกษตร
(๑๕) กําจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(๑๖) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
ที่ดินประเภทนี้ ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๖ เมตร
การวั ด ความสู ง ของอาคารให้ วั ด จากระดั บ พื้ น ดิ น ที่ ก่ อ สร้ า งถึ ง พื้ น ดาดฟ้ า สํ า หรั บ อาคารทรงจั่ ว
หรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศาสนา การศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ในบริเวณหมายเลข ๘.๒๙ หมายเลข ๘.๓๐ หมายเลข ๘.๓๑
หมายเลข ๘.๓๓ หมายเลข ๘.๓๔ หมายเลข ๘.๓๕ และหมายเลข ๘.๔๗ เพื่อก่อสร้างอาคารขึ้นใหม่
ให้ก่อสร้างได้ไม่เกินความสูงของอาคารที่สูงที่สุดที่มีอยู่เดิม
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ํา ลําคลอง หรือแหล่งน้ําสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติ ข องแม่น้ํ า ลํา คลอง หรื อ แหล่ง น้ําสาธารณะ ไม่ น้อ ยกว่ า ๖ เมตร เว้น แต่
เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๑๕ ที่ ดิ น ประเภทสถาบั น ราชการ การสาธารณู ป โภคและสาธารณู ป การ
ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ กิ จ การของรั ฐ กิ จ การเกี่ ย วกั บ การสาธารณู ป โภคและสาธารณู ป การ
หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
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ที่ดินประเภทนี้ ในบริเวณหมายเลข ๙.๑๖ ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคาร
ที่มีความสู งไม่ เกิ น ๖ เมตร และบริเวณหมายเลข ๙.๑๓ หมายเลข ๙.๑๔ หมายเลข ๙.๑๕
หมายเลข ๙.๑๘ และหมายเลข ๙.๒๐ ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูง
ไม่เกิน ๑๒ เมตร การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สําหรับ
อาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ํา ลําคลอง หรือแหล่งน้ําสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติ ข องแม่ น้ํ า ลํ า คลอง หรื อ แหล่ ง น้ํ า สาธารณะไม่ น้ อ ยกว่ า ๖ เมตร เว้ น แต่
เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๑๖ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงนี้
ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย ก ๑ ถนนสาย ก ๒ ถนนสาย ก ๓ ถนนสาย ข ๑
ถนนสาย ข ๒ ถนนสาย ข ๓ ถนนสาย ข ๔ ถนนสาย ข ๕ ถนนสาย ค ๒ ถนนสาย ค ๔
ถนนสาย ค ๕ ถนนสาย ค ๗ ถนนสาย ค ๘ ถนนสาย ค ๙ ถนนสาย ง ๑ ถนนสาย ง ๒
และถนนสาย ง ๓ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น นอกจากกิจการตามที่กําหนดดังต่อไปนี้
(ก) การสร้างถนนหรือเกี่ยวข้องกับถนน และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
(ข) การสร้างรั้วหรือกําแพง
(๒) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย ค ๑ ถนนสาย ค ๓ ถนนสาย ค ๖ ถนนสาย ค ๑๐
ถนนสาย ค ๑๑ และถนนสาย ค ๑๒ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น นอกจากกิจการตามที่
กําหนดดังต่อไปนี้
(ก) การสร้างถนนหรือเกี่ยวข้องกับถนน และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
(ข) การสร้างรั้วหรือกําแพง
(ค) เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน ๙ เมตร
หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่
(ง) การอยู่อาศัยที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน ๙ เมตร หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่
(จ) การอยู่อาศัยที่ไม่ใช่ห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(ฉ) การอยู่อาศัยที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดิน
ข้อ ๑๗ 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

บัญชีท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองน่าน
พ.ศ. ๒๕๕๘
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

๒

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ชนบทและ
เกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การต้ม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช

ได้

(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช

ได้

(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง หรือคลังสินค้า

ได้

(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กล้วยไม้ หรือถั่วงอก

๔

ได้

ได้

ได้

(๙) การร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม

ได้

ได้

(๑๑) การฟักไข่โดยใช้ตู้อบ

ได้

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ซึ่งมิใช่สัตว์น้ํา อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การฆ่าสัตว์

ได้

(๒) การถนอมเนื้อสัตว์โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลัน

ได้

ได้

ได้

หรือเหือดแห้ง
(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ มันสัตว์ หนังสัตว์ หรือสารที่สกัดจากไขสัตว์

ได้

หรือกระดูกสัตว์
(๖) การล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์
(๗) การทําผลิตภัณฑ์จากไข่เพื่อใช้ประกอบเป็นอาหาร เช่น ไข่เค็ม ไข่เยี่ยวม้า ไข่ผง ไข่เหลวเยือกแข็ง
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หรือไข่เหลวแช่เย็น
๕

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ํานม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทํานมสดให้ไร้เชื้อหรือฆ่าเชื้อโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่น การพาสเจอร์ไรส์หรือสเตอริไลส์

ได้

๒
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ชนบทและ
เกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได้

ได้

๖

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ํา อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๒) การถนอมสัตว์น้ําโดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลัน
หรือเหือดแห้ง
(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากสัตว์น้ํา หนัง หรือไขมันสัตว์น้ํา
(๕) การล้าง ชําเหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์น้ํา
๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม้ และบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้
(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไม้โดยวิธีกวน ตากแห้ง ดอง หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง
๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การสี ฝัด หรือขัดข้าว
(๒) การทําแป้ง
(๓) การป่นหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช
(๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช
(๖) การปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่ง
๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้ง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําขนมปังหรือขนมเค้ก
(๒) การทําขนมปังกรอบหรือขนมอบแห้ง
(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้น เม็ด หรือชิ้น
๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากอ้อย บีช หญ้าหวาน หรือพืชอื่นที่ให้ความหวาน
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําน้ําเชื่อม
(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของต้นมะพร้าว ต้นตาลโตนด หรือพืชอื่น ๆ ซึ่งมิใช่อ้อย
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๓
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑๒ 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) การเชื่อมหรือแช่อ่มิ ผลไม้หรือเปลือกผลไม้ หรือการเคลือบผลไม้หรือเปลือกผลไม้ด้วยน้ําตาล
(๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) หรือการเคลือบถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) ด้วยน้ําตาล
กาแฟ โกโก้ หรือช็อกโกเลต
(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟี่
(๑๑) การทําไอศกรีม
๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๖) การทําน้ํามันสลัด
(๗) การบดหรือป่นเครื่องเทศ
(๘) การทําพริกป่น พริกไทยป่น หรือเครื่องแกง
๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด หรือย่อยน้ําแข็ง
๑๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตว์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําอาหารผสมหรืออาหารสําเร็จรูปสําหรับเลี้ยงสัตว์ (เฉพาะในบริเวณฟาร์มปศุสัตว์)
๑๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับมอลต์หรือเบียร์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๒) การทําเบียร์ (เฉพาะในสถานบริการ)
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ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ น้ําอัดลม หรือน้ําแร่ อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําน้ําดื่ม
(๒) การทําเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
(๔) การทําน้ําแร่
๒๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาสูบ ยาอัด ยาเส้น ยาเคี้ยว หรือยานัตถุ์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การอบใบยาสูบให้แห้งหรือการรูดก้านใบยาสูบ
(๓) การทํายาอัด ยาเส้น ยาเส้นปรุง หรือยาเคี้ยว
(๔) การทํายานัตถุ์
๒๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ ด้าย หรือเส้นใยซึ่งมิใช่ใยหิน (Asbestos) อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๔) การพิมพ์สิ่งทอ (เฉพาะการพิมพ์สิ่งทอพื้นเมือง)
๒๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอซึ่งมิใช่เครื่องนุ่งห่ม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การทําผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอเป็นเครื่องใช้ในบ้าน
(๒) การทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใช่ถุงหรือกระสอบพลาสติก
(๓) การทําผลิตภัณฑ์จากผ้าใบ
(๔) การตบแต่งหรือเย็บปักถักร้อยสิ่งทอ
๒๔ โรงงานถักผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มด้วยด้ายหรือเส้นใย หรือฟอกย้อมสีหรือแต่งสําเร็จผ้า ผ้าลูกไม้
หรือเครื่องนุ่งห่มที่ถักด้วยด้ายหรือเส้นใย
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ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๒๕ โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมด้วยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกให้เป็นปุยซึ่งมิใช่เสื่อหรือพรมที่ทําด้วยยาง
หรือพลาสติกหรือพรมน้ํามัน
๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาข่าย แห หรืออวน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การผลิตเชือก
(๒) การผลิต ประกอบ หรือซ่อมแซมตาข่าย แห หรืออวน และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์
ดังกล่าว
๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายซึ่งมิใช่รองเท้า อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การตัดหรือเย็บเครื่องนุ่งห่ม เข็มขัด ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ เนกไท หูกระต่าย ปลอกแขน ถุงมือ
ถุงเท้าจากผ้า หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือวัสดุอ่นื
(๒) การทําหมวก
๓๓ โรงงานผลิตรองเท้าหรือชิ้นส่วนของรองเท้าซึ่งมิได้ทําจากไม้ ยางอบแข็ง ยางอัดเข้ารูป
หรือพลาสติกอัดเข้ารูป
๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะร่อง หรือการแปรรูปไม้ด้วยวิธีอ่นื ที่คล้ายคลึงกัน
(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง บานประตู หรือส่วนประกอบที่ทําด้วยไม้
ของอาคาร
๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใช้จากไม้ไผ่ หวาย ฟาง อ้อ กก หรือผักตบชวา
๓๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากไม้หรือไม้ก๊อก อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใช้จากไม้ และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
(๒) การทํารองเท้า ชิ้นส่วนของรองเท้า หรือหุ่นรองเท้าจากไม้
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(๓) การแกะสลักไม้
(๔) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม้
(๕) การทําผลิตภัณฑ์จากไม้ก๊อก
โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ แก้ว ยาง หรืออโลหะอื่นซึ่งมิใช่เครื่องเรือน
หรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากพลาสติกอัดเข้ารูป และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเยื่อกระดาษ หรือกระดาษแข็ง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๒) การทําผลิตภัณฑ์ซึ่งมิใช่ภาชนะบรรจุจากเยื่อกระดาษ หรือกระดาษแข็ง
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
(๑) การพิมพ์ การทําแฟ้มเก็บเอกสาร การเย็บเล่ม ทําปก หรือตบแต่งสิ่งพิมพ์
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสบู่ เครื่องสําอาง หรือสิ่งปรุงแต่งร่างกาย อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๓) การทําเครื่องสําอางหรือสิ่งปรุงแต่งร่างกาย
(๔) การทํายาสีฟัน
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทํายางแผ่นในขั้นต้นจากน้ํายางธรรมชาติซ่งึ มิใช่การทําในสวนยางหรือป่า
(๒) การหั่น ผสม รีดให้เป็นแผ่น หรือตัดแผ่นยางธรรมชาติซ่งึ มิใช่การทําในสวนยางหรือป่า
โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปั้นดินเผา หรือเครื่องดินเผา และรวมถึง
การเตรียมวัสดุเพื่อการดังกล่าว (เฉพาะการทําผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา หรือเครื่องดินเผา และรวมถึง
การเตรียมวัสดุเพื่อการดังกล่าว)
โรงงานผลิตอิฐ กระเบื้อง หรือท่อสําหรับใช้ในการก่อสร้างเบ้าหลอมโลหะ กระเบื้องประดับ
(Architectural Terracotta) รองในเตาไฟ ท่อหรือยอดปล่องไฟ หรือวัตถุทนไฟจากดินเหนียว
(เฉพาะผลิตอิฐจากดินเหนียว)
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๕๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๓) การผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเข้าด้วยกัน
หรือการผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเข้าด้วยกับวัสดุอื่น
๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม ผลิตภัณฑ์ยิปซัม หรือผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์
(เฉพาะผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม)
๖๑ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใช้ที่ทําด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า
และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องมือเครื่องใช้ดังกล่าว (เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม)
๖๒ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารที่ทําจากโลหะ
หรือโลหะเป็นส่วนใหญ่ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งดังกล่าว
(เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม)
๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะสําหรับใช้ในการก่อสร้างหรือติดตั้ง อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง 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 และรวมถึงส่วนประกอบหรือ
อุปกรณ์ของเครื่องยนต์หรือเครื่องกังหันดังกล่าว (เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม)

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ชนบทและ
เกษตรกรรม
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

๘
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๖๖ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรสําหรับใช้ในการกสิกรรมหรือการเลี้ยงสัตว์
และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องจักรดังกล่าว (เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม)
๖๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องจักร ส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์ของเครื่องจักรสําหรับประดิษฐ์โลหะ
หรือไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรสําหรับโรงเลื่อย ไส ทําเครื่องเรือนหรือทําไม้วีเนียร์
(๒) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องกลึง เครื่องคว้าน เครื่องเจาะ เครื่องกัด (Milling Machines)
เครื่องเจียน เครื่องตัด (Shearing Machines) หรือเครื่องไส (Shaping Machines)
๖๙ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องคํานวณ เครื่องทําบัญชี เครื่องจักรสําหรับระบบ
บัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับใช้ในการคํานวณชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาล้อก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์
สําหรับปฏิบัติกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันหรืออุปกรณ์ (Digital or Analog Computers or Associated
Electronic Data Processing Equipment or Accessories) เครื่องรวมราคาของขาย (Cash Registers)
เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องชั่งซึ่งมิใช่เครื่องชั่งที่ใช้ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใช่เครื่อง
อัดสําเนาด้วยการถ่ายภาพ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว (เฉพาะดัดแปลง
หรือซ่อมแซม)
๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศหรือก๊าซ เครื่องเป่าลม
เครื่องปรับหรือถ่ายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตู้เย็นหรือเครื่องประกอบตู้เย็น เครื่องขายสินค้า
อัตโนมัติ เครื่องล้าง ซัก ซักแห้ง หรือรีดผ้า เครื่องเย็บ เครื่องส่งกําลังกล เครื่องยก ปั้นจั่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน
รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ รถพ่วงสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรม รถยกซ้อนของ (Stackers) เตาไฟหรือ
เตาอบสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรมหรือสําหรับใช้ในบ้านแต่ผลิตภัณฑ์นั้นต้องไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า
และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว (เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม)
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๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในลําดับที่ ๗๐
เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์ไฟฟ้า เครื่องกําเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงแรงไฟฟ้า เครื่องสับหรือบังคับไฟฟ้า
เครื่องใช้สําหรับแผงไฟฟ้า เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟ้า เครื่องส่งหรือจําหน่ายไฟฟ้า เครื่องสําหรับใช้บังคับไฟฟ้า
หรือเครื่องเชื่อมไฟฟ้า (เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม)
๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องกระจายเสียง
หรือเครื่องบันทึกเสียง เครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องบันทึกคําบอก เครื่องบันทึกเสียงด้วยเทป เครื่องเล่น
หรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน์) แผ่นเสียง เทปแม่เหล็กที่ได้บันทึกเสียงแล้ว เครื่องโทรศัพท์หรือ
โทรเลขชนิดมีสายหรือไม่มีสาย เครื่องส่งวิทยุ เครื่องส่งโทรทัศน์ เครื่องรับส่งสัญญาณหรือจับสัญญาณ
เครื่องเรดาร์ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวข้อง (Semi - Conductor or Related
Sensitive Semi - Conductor Devices) คาปาซิเตอร์หรือคอนเดนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงที่หรือ
เปลี่ยนแปลงได้ (Fixed or Variable Electronic Capacitors or Condensers) เครื่องหรือหลอด
เรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย์ และรวมถึงการผลิตอุปกรณ์
หรือชิ้นส่วนสําหรับใช้กับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว (เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม)
๗๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การต่อ ซ่อมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอู่ต่อเรือนอกจากเรือยาง (เฉพาะการซ่อมแซม ทาสี
หรือตอกหมันเรือในอู่ต่อเรือ)
(๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษสําหรับเรือหรือเครื่องยนต์เรือ
๗๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับรถยนต์หรือรถพ่วง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต์หรือรถพ่วง
(๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สําหรับรถยนต์หรือรถพ่วง
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๑๐
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๗๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ
หรือจักรยานสองล้อ (เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม)
(๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สําหรับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ
๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมล้อเลื่อนที่ขับเคลื่อนด้วยแรงคนหรือสัตว์
ซึ่งมิใช่จักรยาน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว (เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม)
๘๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องทดลองหรืออุปกรณ์
ที่ใช้ในการชั่ง ตวง วัด หรือบังคับควบคุม (เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม)
๘๓ โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือชิ้นส่วนของนาฬิกาหรือเครื่องวัดเวลา
๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณี อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การทําเครื่องประดับโดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี
(ไม่มีการชุบและหลอมโลหะ)
(๒) การทําเครื่องใช้ด้วยทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหล่ทอง หรือโลหะที่มีค่า
(ไม่มีการชุบและหลอมโลหะ)
(๓) การตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี
(๔) การเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอื่น ๆ
๘๕ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของเครื่องดนตรีดังกล่าว
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๑๑
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเล่น เครื่องมือ หรือเครื่องใช้ท่มี ิได้ระบุไว้ในลําดับอื่น
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําเครื่องเล่น (เฉพาะการผลิตสินค้าพื้นเมืองหรือของชําร่วย)
(๒) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ (เฉพาะการผลิตสินค้าพื้นเมืองหรือของชําร่วย)
(๓) การทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง (เฉพาะการผลิตสินค้าพื้นเมือง
หรือของชําร่วย)
(๔) การทําร่ม ไม้ถือขนนก ดอกไม้เทียม ซิป กระดุม ไม้กวาด แปรง ตะเกียง โป๊ะตะเกียงหรือไฟฟ้า
กล้องสูบยาหรือกล้องบุหรี่ ก้นกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก (เฉพาะการผลิตสินค้าพื้นเมืองหรือของชําร่วย)
(๕) การทําป้าย ตรา เครื่องหมาย ป้ายติดของ หรือเครื่องโฆษณาสินค้า ตราโลหะหรือยาง แม่พิมพ์ลายฉลุ
(Stencils)
(๖) การทําแหคลุมผม ช้องผม หรือผมปลอม
๙๐ โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําให้บริสุทธิ์ หรือจําหน่ายน้ําไปยังอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม
๙๑ โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การบรรจุสินค้าทั่วไป
๙๒ โรงงานห้องเย็น
๙๓ โรงงานซ่อมรองเท้าหรือเครื่องหนัง
๙๔ โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าสําหรับใช้ในบ้านหรือใช้ประจําตัว
๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ รถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ
หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว
(๒) การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว
(๓) การพ่นสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
(๔) การล้างหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
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๑๒
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๙๖ โรงงานซ่อมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําด้วยเพชร พลอย ทองคํา ทองขาว เงิน นาก
หรืออัญมณี
๙๗ โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ที่มิได้ระบุการซ่อมไว้ในลําดับใด
๙๘ โรงงานซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด อัด หรือย้อมผ้า เครื่องนุ่งห่ม พรม หรือขนสัตว์
๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแต่งหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์โดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทา พ่น หรือเคลือบสี
(๒) การทา พ่น หรือเคลือบเชลแล็ก แล็กเกอร์ หรือน้ํามันเคลือบเงาอื่น
(๓) การลงรักหรือการประดับตบแต่งด้วยแก้ว กระจก มุก ทอง หรืออัญมณี
๑๐๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีลักษณะและ
คุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
หมายเหตุ

ลําดับที่

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
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หมายถึง ลําดับที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

ได้
หมายถึง สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
โรงงานจําพวกที่ หมายถึง จําพวกโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

ได้

ได้

ได้
ได้

รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิ ตามที่ไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองนาน
พ.ศ. ๒๕๕๘
การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภท
ทายกฎกระทรวง ตามที่กําหนดไวในขอ ๖ คือ
๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๒๐ ที่กําหนดไวเปนสีเหลือง ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย มีรายการดังตอไปนี้
๑.๑ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘๐ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๐๘๐ ฟากตะวั น ตก
และหนวยงานบํารุงทางเคลื่อนที่ แขวงการทางนาน
ดานใต
จดถนนสาย ค ๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเส น ตรงที่ ต อ ตรงจากแนวเขตผั ง เมื อ งรวมด า นเหนื อ
ซึ่งเปนทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘๐ ฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต จนบรรจบกับ
แนวเสนตรงที่ลากจากศูนยกลางถนนสาย ค ๑ ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย ค ๑ บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๘๐ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนวถนนสาย ค ๑ เปนระยะ ๙๐๐ เมตร
๑.๒ ดานเหนือ
จดแนวเสน ตรงที่ ลากจากศูน ย กลางถนนสาย ค ๑ ฟากใต
และถนนสาย ค ๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘๐ ฟากตะวันตก ถนนสาย ง ๑
ฟากตะวันตก เสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ง ๑ และสํานักงานเทศบาลเมืองนาน
ดานใต
จดถนนสาธารณะไม ป รากฏชื่ อ ฟากเหนื อ ฌาปนสถาน
เทศบาลเมืองนาน และสนามกีฬาจังหวัดนาน
ดานตะวันตก
จดเส น ตรงที่ ล ากจากทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๐๙๑
ที่ จุ ด ซึ่ ง อยู ห า งจากทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๐๙๑ บรรจบกั บ ถนนรอบเมื อ งด า นตะวั น ตก
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙๑ เปนระยะ ๘๐๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับแนวเสนตรงที่ลากจากศูนยกลางถนนสาย ค ๑ ที่จุดซึ่ง
อยูหางจากถนนสาย ค ๑ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘๐ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
ตามแนวถนนสาย ค ๑ เปนระยะ ๙๐๐ เมตร
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๘.๙ และหมายเลข ๘.๑๒ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน

๒
๑.๓ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไม ป รากฏชื่ อ ฟากใต และฌาปนสถาน
เทศบาลเมืองนาน
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ง ๑
กองชางองคการบริหารสว นจัง หวัดนาน วัด สวนตาล เสน ตรงที่ลากจากเขตวัดสวนตาล ดานเหนือ
(หลักเขตเทศบาลที่ ๕ เดิม ) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต จนบรรจบกับถนนสาย ค ๘ ฟากเหนือ
ที่จุดซึ่งถนนสาย ค ๘ ตัดกับหวยรองน้ํา (หลักเขตเทศบาลที่ ๖ เดิม) ถนนสาย ค ๘ ฟากเหนือและฟากใต
และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเส น ตรงที่ ล ากจากทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๐๙๑
ที่ จุ ด ซึ่ ง อยู ห า งจากทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๐๙๑ บรรจบกั บ ถนนรอบเมื อ งด า นตะวั น ตก
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙๑ เปนระยะ ๘๐๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับแนวเสนตรงที่ลากจากศูนยกลางถนนสาย ค ๑ ที่จุดซึ่ง
อยูหางจากถนนสาย ค ๑ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘๐ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
ตามแนวถนนสาย ค ๑ เปนระยะ ๙๐๐ เมตร
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๘.๒๑ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน
๑.๔ ดานเหนือ
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๖๙ ฟากตะวันออก
ที่ จุ ด ซึ่ ง อยู ห า งจากถนนสาธารณะไม ป รากฏชื่ อ บรรจบกั บ ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๑๖๙
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๖๙ เปนระยะ ๔๕๐ เมตร
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑๖๙ สุสานบานบุปผาราม เสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ค ๖
เสนขนานระยะ ๗๔๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๖๘ ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
ฟากเหนือ เสนตรงที่ลากจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต ที่จุดซึ่งเปนระยะขนาน ๗๔๐ เมตร
กั บ ศู น ย ก ลางทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๑๖๘ บรรจบกั บ ถนนสาธารณะไม ป รากฏชื่ อ ไปทาง
ทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต จนบรรจบกั บ ห ว ยแหด ฝ ง เหนื อ ที่ จุ ด ซึ่ ง เป น ระยะขนาน ๒๐๐ เมตร
กับศูนยกลางถนนสาย ค ๖ เสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ค ๖ เสนขนานระยะ
๒๐๐ เมตร กับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๖๘ และเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๖๘
ฟากตะวัน ออก ที่จุ ด ซึ่ง อยูหางจากถนนสาย ค ๖ บรรจบกับ ทางหลวงแผน ดิ น หมายเลข ๑๑๖๘
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๖๘ เปนระยะ ๕๐๐ เมตร
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๖๘ ฟากตะวันออก
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๖๙ ฟากตะวันออก และ
ฟากใต ถนนสาย ค ๖ ฟากตะวันออก วัดบุปผาราม และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๖๙ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๘.๓๙ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน

๓
๑.๕ ดานเหนือ
จดเส น ตั้ ง ฉากกั บ ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๑๖๙
ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๖๙
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๖๙ ฟากตะวันตก ถนนสาย ค ๖
ฟากตะวันตก และวัดทาลอ
ดานใต
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๑๖๙ ฟากเหนื อ และ
ฟากตะวันตก
ดานตะวันตก
จดเส น ตั้ ง ฉากกั บ ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๑๖๘
ฟากตะวั น ออก ที่ จุ ด ซึ่ ง อยู ห า งจากทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๑๖๘ ตั ด กั บ ห ว ยแหด ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๖๘ เปนระยะ ๖๐๐ เมตร ไปทาง
ทิศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ จนบรรจบกั บ เส น ขนานระยะ ๘๐ เมตร กั บ ศู น ย กลางถนนสาย ค ๖
และเสนขนานระยะ ๘๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๖๙
๑.๖ ดานตะวันออก
จดเสนตรงที่ลากจากถนนสาย ค ๘ ฟากใต ที่จุดซึ่งถนนสาย ค ๘
ฟากใต บรรจบกับหวยรองน้ํา ฝงตะวันตก (หลักเขตเทศบาลที่ ๖ เดิม) เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
จนบรรจบกับหวยรองน้ํา ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนรอบเมืองดานตะวันตก (หลักเขตเทศบาลที่ ๗ เดิม)
และวิทยาลัยเทคนิคนาน
ดานตะวันตก
จดหวยรองน้ํา ฝงตะวันออก
๑.๗ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาธารณะไมป รากฏชื่อ ฟากตะวัน ตก คลองเจา ฟ า
ฝงตะวันตก หวยรองน้ํา ฝงตะวันตก ที่ราชพัสดุแนวกําแพงเมือง - คูเมืองนาน เลขที่ นน. ๕๐๔
และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ค ๑๐ ฟากเหนือ และถนน อบจ.นน. ๔๐๘๗
ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเส น ตรงที่ ล ากจากถนน อบจ. นน. ๔๐๘๗ ฟากเหนื อ
ที่จุดซึ่งอยูหางจากแนวเขตปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ปาเขานอย ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนน
อบจ. นน. ๔๐๘๗ เปนระยะ ๓๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๙๑ ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙๑ บรรจบกับถนนรอบเมือง
ดานตะวันตก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙๑ เปนระยะ
๘๐๐ เมตร
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๗.๑ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําตาลออน

๔
๑.๘ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๑๖๘ ฟากตะวั น ตก
และสุสานบานแสงดาว
ดานตะวันออก
จดหวยแหด ฝงเหนือ
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑๖๘ และเสนตรงที่ตอตรงจากเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑๖๘ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๖๘
ฟากใต
ดานตะวันตก
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๖๘ ฟากตะวันตก
ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๖๘ ตัดกับหวยแหด ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๖๘ เปนระยะ ๖๐๐ เมตร
๑.๙ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๕ ฟากใต ถนนสายทาลี่ ฟากใต และถนนสาย ก ๓
ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนตั้งฉากกับถนนสาย ก ๓ ฟากใต ที่จุดซึ่งอยูหางจาก
ถนนสาย ก ๓ บรรจบกับ ถนนขาหลวง ไปทางทิศตะวัน ออกเฉียงเหนือ ตามแนวถนนสาย ก ๓
เปนระยะ ๑๓๐ เมตร
ดานใต
จดแมน้ํานาน ฝงตะวันตก และเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร
กับศูนยกลางถนนสาย ข ๕
ดานตะวันตก
จดหวยรองน้ํา ฝงตะวันออกและฝงเหนือ
๑.๑๐ ดานเหนือ
จดที่ราชพัสดุแนวกําแพงเมือง - คูเมืองนาน เลขที่ นน. ๕๐๔
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ค ๗ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ข ๕ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนเจาฟา ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๘.๔๐ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน
๑.๑๑ ดานเหนือ
จดถนน อบจ. นน. ๔๐๘๗ ฟากใต และถนนสาย ค ๑๐
ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดที่ราชพัสดุแนวกําแพงเมือง - คูเมืองนาน เลขที่ นน. ๕๐๔
ดานตะวันตก
จดที่ราชพัสดุแนวกําแพงเมือง - คูเมืองนาน เลขที่ นน. ๕๐๔
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๘.๔๒ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน

๕
๑.๑๒ ดานเหนือ
จดถนน อบจ. นน. ๔๐๘๗ ฟากใต และที่ราชพัสดุแนวกําแพงเมือง คูเมืองนาน เลขที่ นน. ๕๐๔
ดานตะวันออก จดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานานเขต ๑ สถานีตรวจอากาศนาน
กรมอุตุนิยมวิทยา ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ ฟากตะวันตก โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร เสนตั้งฉากกับ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑
บรรจบกับแมน้ําสมุน ฝงเหนือ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑
เปนระยะ ๕๐๐ เมตร เสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑
และถนนสาย ค ๑๒ ฟากใต
ดานใต
จดแมน้ําสมุน ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๖๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๑ และเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมคลองสงน้ํา ฝงตะวันออก
๑.๑๓ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๕ ฟากใต
ดานตะวันออก จดหวยรองน้ํา ฝงตะวันตก แมน้ํานาน ฝงตะวันตก เสนตรงที่ลากจาก
แมน้ํานาน ฝงใต ที่จุดซึ่งอยูหางจากแมน้ํานาน บรรจบกับถนนสาย ค ๑๒ ไปทางทิศเหนือ ตามแนวแมน้ํานาน
เปนระยะ ๕๐๐ เมตร ไปทางทิศใต จนบรรจบกับเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํานาน
ฝงตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํานาน ฝงตะวันตก
เสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
เสนตรงที่ลากจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับ
ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ เปนระยะ
๕๐ เมตร เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันตก จนบรรจบกับแมน้ําสมุน ฝงเหนือ ที่จุดซึ่งอยูหางจากแมน้ําสมุน
ตัดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนวแมน้ําสมุน ฝงเหนือ
เปนระยะ ๓๐๐ เมตร และแมน้ําสมุน ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ ฟากตะวันออก โรงเรียน
บานดอนมูล และที่ราชพัสดุแนวกําแพงเมือง - คูเมืองนาน เลขที่ นน. ๕๐๔
ทั้ง นี้ ยกเวน บริเวณหมายเลข ๘.๔๘ หมายเลข ๘.๔๙ และหมายเลข ๘.๕๐
กําหนดไวเปนสีเทาออน
๑.๑๔ ดานเหนือ
จดเสนตรงที่ลากจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับถนนสาย ค ๑๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ เปนระยะ ๓๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับ
หวยแหด ฝงใต และหวยแหด ฝงใต

๖
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ ถนนสาย ค ๑๑ ฟากใต สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนาน สํานักงานปศุสัตว
จัง หวั ด น า น สํ า นั ก งานสหกรณ จั ง หวั ด น า น สํ า นัก งานการปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อเกษตรกรรมจั ง หวั ด น า น
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนาน สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัดนาน สํานักงานสรรพากรจังหวัดนาน
เสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ค ๑๑ และเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลาง
ถนนสาย ค ๑๑
ดานใต
จดเสน ตั้ง ฉากกับ ถนนสาย ค ๑๑ ฟากตะวัน ออก ที่จุด ซึ่ ง
อยู ห า งจากถนนสาย ค ๑๑ บรรจบกั บ ถนน อบจ. นน. ๓๒๔๘ ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต
ตามแนวถนนสาย ค ๑๑ เปนระยะ ๓๕๐ เมตร
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ค ๑๑ ฟากตะวั น ออก โรงเรี ย นบ า นม ว งตึ๊ ด
และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๘.๔๖ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน
๑.๑๕ ดานเหนือ
จดเสนตรงที่ลากจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับถนนสาย ค ๑๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ เปนระยะ ๓๐๐ เมตร จนบรรจบกับเสนขนานระยะ ๖๐๐ เมตร
กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ และเสนขนานระยะ ๖๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ค ๑๑
ดานตะวันออก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก วัดศรีบุญเรือง
ถนนสาย ค ๑๑ ฟากตะวันตก วัดมวงตึ๊ด และองคการบริหารสวนตําบลมวงตึ๊ด
ดานใต
จดเส น ตั้ ง ฉากกั บ ถนนสาย ค ๑๑ ฟากตะวั น ตก ที่ จุ ด ซึ่ ง
อยู ห า งจากถนนสาย ค ๑๑ บรรจบกั บ ถนน อบจ. นน. ๓๒๔๘ ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต
ตามแนวถนนสาย ค ๑๑ เปนระยะ ๓๕๐ เมตร
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ค ๑๑
เสนตั้งฉากกับเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ค ๑๑ ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อบรรจบกับเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ค ๑๑ ไปทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือ ตามแนวเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ค ๑๑ เปนระยะ ๔๐๐ เมตร
เสนขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ค ๑๑ และเสนตั้งฉากกับเสนขนานระยะ ๔๐๐ เมตร
กับศูนยกลางถนนสาย ค ๑๑ ไปทางทิศตะวันตก เปนระยะ ๒๐๐ เมตร จนบรรจบกับเสนขนานระยะ
๖๐๐ เมตร กั บ ศู น ย ก ลางถนนสาย ค ๑๑ และเส น ขนานระยะ ๖๐๐ เมตร กั บ ศู น ย ก ลาง
ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๘.๔๔ และหมายเลข ๘.๕๑ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน

๗
๑.๑๖ ดานเหนือ
จดสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนาน สํานักงานปศุสัตว
จัง หวั ด น า น สํ า นั ก งานสหกรณ จั ง หวั ด น า น สํ า นัก งานการปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อเกษตรกรรมจั ง หวั ด น า น
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนาน สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัดนาน และสํานักงานสรรพากร
จังหวัดนาน
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๖๘ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๖๘ ฟากตะวันตก
ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๖๘ บรรจบกับถนนสาย ค ๖ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๖๘ เปนระยะ ๕๐๐ เมตร
ดานตะวันตก
จดสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนาน สํานักงานปศุสัตว
จัง หวั ด น า น สํ า นั ก งานสหกรณ จั ง หวั ด น า น สํ า นัก งานการปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อเกษตรกรรมจั ง หวั ด น า น
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนาน สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัดนาน และสํานักงานสรรพากร
จังหวัดนาน
๑.๑๗ ดานเหนือ
จดแมน้ําสมุน ฝงใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ ฟากตะวันตก สํานักงาน
แขวงการทางนานที่ ๑ และสถานีไฟฟายอยนาน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
ดานใต
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ ฟากตะวันตก
ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ บรรจบกับถนน อบจ. นน. ๓๐๓๘ ไปทางทิศเหนือ
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ เปนระยะ ๓๕๐ เมตร
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๖๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๑
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๘.๕๓ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน
๑.๑๘ ดานเหนือ
จดแมน้ําสมุน ฝงใต
ดานตะวันออก
จดแม น้ํ า สมุ น ฝ ง ตะวั น ตก แม น้ํ า น า น ฝ ง ตะวั น ตก และ
เสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑
ดานใต
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ ฟากตะวันออก
ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ บรรจบกับถนน อบจ. นน. ๓๐๓๘ ไปทางทิศเหนือ
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ เปนระยะ ๓๕๐ เมตร
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ ฟากตะวันออก
๑.๑๙ ดานเหนือ
จดเส น ตั้ ง ฉากกั บ ถนนสาย ค ๑๑ ฟากตะวั น ตก ที่ จุ ด ซึ่ ง
อยู ห า งจากถนนสาย ค ๑๑ บรรจบกั บ ถนน อบจ. นน. ๓๒๔๘ ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต
ตามแนวถนนสาย ค ๑๑ เปนระยะ ๘๐๐ เมตร
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ค ๑๑ ฟากตะวันตก วัดหนองรัง และวัดทานาว

๘
ดานใต
จดโรงเรียนบานทานาว และเสน ตั้ง ฉากกับถนนสาย ค ๑๑
ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย ค ๑๑ บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ไปทางทิศใต
ตามแนวถนนสาย ค ๑๑ เปนระยะ ๕๐๐ เมตร
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ค ๑๑
เสน ขนานระยะ ๘๐ เมตร กับ ศูนยกลางถนนสาธารณะไมป รากฏชื่อ เสน ขนานระยะ ๘๐ เมตร
กับศูนยกลางถนนสาย ค ๑๑ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทานาว เสนตั้งฉากกับเสนขนานระยะ ๘๐ เมตร
กับศูนยกลางถนนสาย ค ๑๑ จนบรรจบกับเสนขนานระยะ ๖๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ค ๑๑
และเสนขนานระยะ ๖๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ค ๑๑
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๘.๕๕ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน
๑.๒๐ ดานเหนือ
จดเสน ตั้งฉากกับ ถนนสาย ค ๑๑ ฟากตะวัน ออก ที่จุด ซึ่ ง
อยู ห า งจากถนนสาย ค ๑๑ บรรจบกั บ ถนน อบจ. นน. ๓๒๔๘ ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต
ตามแนวถนนสาย ค ๑๑ เปนระยะ ๘๐๐ เมตร
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ค ๑๑
วัดแชพลาง และสุสานบานหนองรัง
ดานใต
จดเสนตั้งฉากกับถนนสาย ค ๑๑ ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย ค ๑๑
บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ไปทางทิศใต ตามแนวถนนสาย ค ๑๑ เปนระยะ ๕๐๐ เมตร
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ค ๑๑ ฟากตะวันออก และโรงเรียนบานหนองรัง
(มิตรภาพที่ ๑๐๗)
๒. ที่ดิน ในบริเวณหมายเลข ๒.๑ ถึงหมายเลข ๒.๒๐ ที่กําหนดไวเปนสีสม ใหเปน ที่ดิน
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง มีรายการดังตอไปนี้
๒.๑ ดานเหนือ
จดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนานาน และโรงสูบน้าํ แรงต่าํ
การประปานาน การประปาสวนภูมิภาค
ดานตะวันออก
จดแม น้ํ า น า น ฝ ง ตะวั น ตก เส น ขนานระยะ ๑๐๐ เมตร
กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ แนวเขตเทศบาลเมืองนาน และเสนตรงที่ลากจากเขตเทศบาลเมืองนาน
ที่ จุ ด ซึ่ ง อยู ห า งจากเขตเทศบาลเมื อ งน า นบรรจบกั บ ถนนสาย ก ๑ ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต
ตามแนวเขตเทศบาลเมืองนาน เปนระยะ ๒๐๐ เมตร เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต จนบรรจบกับ
ถนนสาย ก ๑ ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย ก ๑ บรรจบกับถนนวรนคร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ตามแนวถนนสาย ก ๑ เปนระยะ ๑๓๐ เมตร
ดานใต
จดถนนสาย ก ๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๑ ฟากตะวัน ออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนานาน โรงเรียนบานหัวเวียงเหนือ และสุสานบานหัวเวียงเหนือ
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๘.๔ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน

๙
๒.๒ ดานเหนือ
จดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนานาน
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ค ๔ ฟากตะวันตก และวัดมหาโพธิ์
ดานใต
จดถนนสาย ค ๒ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปนเขตทหาร และสนามเด็กเลน
๒.๓ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๑ ฟากใต และวัดเชียงแข็ง
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ก ๑ ฟากตะวันตก และวัดน้ําลอม
ดานใต
จดถนนวรนคร ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ค ๔ ฟากตะวันออก
๒.๔ ดานเหนือ
จดถนนสาย ค ๒ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ค ๔ ฟากตะวั น ตก สวนสาธารณะสถารศ
สํ านั กงานไฟฟ าจั งหวั ดน าน การไฟฟ าส วนภู มิ ภาค และที่ ทํ าการสื่ อสารโทรคมนาคมน าน การสื่ อสาร
แหงประเทศไทย
ดานใต
จดถนนสาย ง ๑ ฟากตะวันออก
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ค ๒ ฟากใต
๒.๕ ดานเหนือ
จดถนนสาย ค ๒ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ค ๒ ฟากตะวันตก วัดพระเนตร และโรงเรียนเทศบาล
บานพระเนตร (สามัคคีวิทยาคาร)
ดานใต
จดถนนสาย ก ๒ ฟากเหนือ และการประปานาน การประปา
สวนภูมิภาค
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ค ๔ ฟากตะวันออก และวัดสถารศ
๒.๖ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๒ ฟากใต และวัดพระเกิด
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ค ๒ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ข ๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดสวนสาธารณะบานชางเผือก เทศบาลเมืองนาน ถนนสาย ค ๔
ฟากตะวันออก และวัดชางเผือก
๒.๗ ดานเหนือ
จดคายสุริยพงษ
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํานาน ฝงตะวันตก
และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ก ๓ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ค ๒ ฟากตะวันออก

๑๐
๒.๘ ดานเหนือ
จดถนนสาย ง ๑ ฟากตะวันตก
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ง ๑ ฟากตะวันตก และสํานักงานเทศบาลเมืองนาน
ดานใต
จดกองชางองคการบริหารสวนจังหวัดนาน
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ง ๑
๒.๙ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ค ๒ ฟากตะวันตก ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน
จังหวัดนาน สํานักงานการประปานาน การประปาสวนภูมิภาค และวิทยาลัยสารพัดชางนาน
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๘๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ข ๑
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ง ๑ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๘.๑๖ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน
๒.๑๐ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๓ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ก ๓ ฟากตะวันตก วัดเมืองเล็น และบานพักขาราชการ
สํานักงานสรรพสามิตจังหวัดนาน
ดานใต
จดถนนสาย ข ๒ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ค ๒ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๘.๑๕ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน
๒.๑๑ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๒ ฟากใต และโบสถคริสตจักรประสิทธิพรนาน
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ก ๓ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ข ๓ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ค ๒ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๘.๒๐ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน
๒.๑๒ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๓ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ก ๓ ฟากตะวั น ตก สถานี วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง
แหงประเทศไทยจังหวัดนาน และโรงเรียนสตรีศรีนาน
ดานใต
จดถนนมหาวงศ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสุมนเทวราช
โรงเรียนบานดอน (ศรีเสริมกสิกร) และเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ค ๒
๒.๑๓ ดานเหนือ
จดที่ราชพัสดุแนวกําแพงเมือง - คูเมืองนาน เลขที่ นน. ๕๐๔
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ค ๗ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ค ๙ ฟากเหนือ และวัดมงคล
ดานตะวันตก
จดที่ราชพัสดุแนวกําแพงเมือง - คูเมืองนาน เลขที่ นน. ๕๐๔

๑๑
๒.๑๔ ดานเหนือ
จดถนนสาย ค ๙ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ค ๗ ฟากตะวันตก และวัดหัวขวง
ดานใต
จดใจเมืองนาน โรงเรียนราชานุบาล ถนนสาย ง ๒ ฟากเหนือ
วัดศรีพันตน และถนนสุริยพงษ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนรอบเมืองดานตะวันตก ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๘.๒๗ และหมายเลข ๘.๓๑ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน
และบริเวณหมายเลข ๙.๑๔ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน
๒.๑๕ ดานเหนือ
จดถนนสาย ค ๙ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดที่ ทํ า การไปรษณี ย โ ทรเลขน า น และสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษานาน เขต ๑
ดานใต
จดถนนมหาพรหม ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดใจเมืองนาน และถนนสาย ค ๗ ฟากตะวันออก
๒.๑๖ ดานเหนือ
จดถนนมหาวงศ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดสํานักงานทรั พยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดลอมจังหวัด นา น
บานพักผูวาราชการจังหวัดนาน บานพักรองผูวาราชการจังหวัดนาน บานพักขาราชการ สํานักงานสาธารณสุข
อําเภอเมืองนาน สํานักงานสวนมาเลเรียที่ ๓ กรมควบคุมโรคติดตอ และกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
จังหวัดนาน
ดานใต
จดถนนสุริยพงษ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดสํานักงานทรั พยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดลอมจังหวัด นา น
บานพักผูวาราชการจังหวัดนาน บานพักรองผูวาราชการจังหวัดนาน บานพักขาราชการ สํานักงานสาธารณสุข
อําเภอเมืองนาน สํานักงานสวนมาเลเรียที่ ๓ กรมควบคุมโรคติดตอ และกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
จังหวัดนาน
๒.๑๗ ดานเหนือ
จดถนนสุริยพงษ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ง ๓ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดวัดอภัย
ดานตะวันตก
จดถนนรอบเมืองดานตะวันตก ฟากตะวันออก
๒.๑๘ ดานเหนือ
จดถนนสาย ง ๒ ฟากใต วัดมิ่งเมือง ศาลหลักเมืองจังหวัดนาน
ใจเมืองนาน และวัดภูมินทร
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ค ๗ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดที่ราชพัสดุแนวกําแพงเมือง - คูเมืองนาน เลขที่ นน. ๕๐๔
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ง ๓ ฟากตะวันออก

๑๒
๒.๑๙ ดานเหนือ
จดถนนจันทรประโชติ ฟากใต กองกํากับการตํารวจภูธรจังหวัดนาน
แผนกทะเบียนยานพาหนะจังหวัดนาน สถานีตํารวจภูธรเมืองนาน แผนกพยาบาลกองกํากับการตํารวจภูธร
จัง หวัดนาน ที่ทําการตํารวจวิทยาการจังหวัด นาน สถานีสื่อสารจังหวัด วัด พญาภู ถนนสุมนเทวราช
ฟากตะวันออก และถนนสุริยพงษ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนขาหลวง ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ก ๓ ฟากเหนือ และที่ราชพัสดุแนวกําแพงเมือง คูเมืองนาน เลขที่ นน. ๕๐๔
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ค ๗ ฟากตะวันออก และเรือนจําจังหวัดนาน
๒.๒๐ ดานเหนือ
จดสถานีขนสงจัง หวัดนาน และที่ราชพัสดุแนวกําแพงเมือง คูเมืองนาน เลขที่ นน. ๕๐๔
ดานตะวันออก
จดถนนเจาฟา ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนตรงที่ลากจากถนนเจาฟา ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยูหางจาก
ถนนรอบเมืองดานใตบรรจบกับถนนเจาฟา ไปทางทิศใต ตามแนวถนนเจาฟา เปนระยะ ๓๐๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับ เสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนเจาฟา
ที่จุดซึ่งอยูหางจากศูนยกลางถนนรอบเมืองดานใต ไปตามแนวเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับถนนเจาฟา
เปนระยะ ๑๒๐ เมตร
ดานตะวันตก
จดเส น ขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กั บ ศู น ย ก ลางถนนเจ า ฟ า
และเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนรอบเมืองดานใต
๓. ที่ดิน ในบริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึง หมายเลข ๓.๘ ที่กําหนดไวเปน สีแดง ใหเปน ที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก มีรายการดังตอไปนี้
๓.๑ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๘๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ข ๑
และวิทยาลัยสารพัดชางนาน
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ค ๒ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ข ๔ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ง ๑ ฟากตะวันออก
๓.๒ ดานเหนือ
จดวัดสวนตาล
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ค ๗ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดที่ราชพัสดุแนวกําแพงเมือง - คูเมืองนาน เลขที่ นน. ๕๐๔
และถนนสาย ค ๘ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนตรงที่ลากจากถนนสาย ค ๘ ฟากใต ที่จุดซึ่งถนนสาย ค ๘
ฟากใต บรรจบกับหวยรองน้ํา ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับเขตวัดสวนตาลดานเหนือ
(หลักเขตเทศบาลที่ ๕ เดิม)

๑๓
๓.๓ ดานเหนือ
จดโรงเรียนเทศบาลบานสวนตาล ถนนมหายศ ฟากตะวันออก
และถนนสาย ข ๔ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ค ๒ ฟากตะวันตก ศาลเจาบึงเถากง วัดหัวเวียงใต
และถนนสุมนเทวราช ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ค ๙ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ค ๗ ฟากตะวันออก และที่ราชพัสดุแนวกําแพงเมือง คูเมืองนาน เลขที่ นน. ๕๐๔
๓.๔ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๓ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ค ๒
โรงเรียนบานดอน (ศรีเสริมกสิกร) และเสนขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสุมนเทวราช
ดานใต
จดถนนมหาวงศ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสุ ม นเทวราช ฟากตะวั น ออก และถนนสาย ค ๒
ฟากตะวันออก
๓.๕ ดานตะวันออก
จดถนนสาย ค ๘ ฟากใต
ดานใต
จดวิทยาลัยเทคนิคนาน
ดานตะวันตก
จดเสนตรงที่ลากจากวิทยาลัยเทคนิคนาน ไปทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือ จนบรรจบกับหวยรองน้ํา ฝงตะวันตก และหวยรองน้ํา ฝงตะวันตก
๓.๖ ดานเหนือ
จดถนนสาย ค ๙ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสุมนเทวราช ฟากตะวันตก
ดานใต
จดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑ และเสนตรงที่ลากจาก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑ ดานเหนือ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับ
ที่ทําการไปรษณียโทรเลขนาน ดานใต
ดานตะวันตก
จดที่ทําการไปรษณียโทรเลขนาน
๓.๗ ดานเหนือ
จดถนนมหาวงศ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนขาหลวง ฟากตะวันตก
ดานใต
จดสวนศรีเมือง เทศบาลเมืองนาน
ดานตะวันตก
จดถนนสุมนเทวราช ฟากตะวันออก
๓.๘ ดานเหนือ
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ ฟากตะวันตก
ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ บรรจบกับแมน้ําสมุน ฝงเหนือ ไปทางทิศตะวันออก
เฉียงเหนือ ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ เปนระยะ ๕๐๐ เมตร
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ ฟากตะวันตก

๑๔
ดานใต
ดานตะวันตก

จดถนนสาย ค ๑๒ ฟากเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข ๑๐๑
๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔.๑ ถึงหมายเลข ๔.๒๒ ที่กําหนดไวเปนสีเขียว ใหเปนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม มีรายการดังตอไปนี้
๔.๑ ดานเหนือ
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปนถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
ฟากใต
ดานตะวันออก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปนเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘๐
ดานใต
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปนแนวเขตทหาร
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๐๘๐ ฟากตะวั น ออก
สํานักปฏิบัติธรรมและเผยแพรพระพุทธศาสนา (พัฒนาทางจิต) และสุสานเขาทอง
๔.๒ ดานเหนือ
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปนเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร
กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
ดานตะวันออก
จดแมน้ํานาน ฝงตะวันตก
ดานใต
จดโรงสูบน้ําแรงต่ํา การประปานาน การประปาสวนภูมิภาค
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนานาน
ดานตะวันตก
จดมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลล า นนาน า น แนวเขต
พระตําหนักริมน้ํา และแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปนถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๔.๓ ดานเหนือ
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากตอจาก
เสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันออก จนบรรจบกับ
เสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํานาน ฝงตะวันออก
ดานตะวันออก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนเสนขนานระยะ
๒๐๐ เมตร กับริมฝง แมน้ํานาน ฝงตะวันออก จนจดลําน้ําตวน ฝงเหนือ และเปน เสนตรงไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต ในแนวตั้งฉากกับเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๖๙ ทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑๖๙ ฟากตะวันตก เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๖๙ ที่จุดซึ่งทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑๖๙ บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ เสนขนานระยะ ๘๐ เมตร กับศูนยกลาง
ถนนสาย ข ๑๒ เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๖๘ ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑๖๘ ตัดกับหวยแหด ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๖๘
เปนระยะ ๖๐๐ เมตร
ดานตะวันตก
จดแมน้ํานาน ฝงตะวันออก

๑๕
๔.๔ ดานเหนือ
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปนเขตปาไมถาวรตามมติ
คณะรัฐมนตรี ปาถ้ําผาตูบ
ดานตะวันออก
จดเส น ตรงที่ ต อ ตรงจากแนวเขตผั ง เมื อ งรวมด า นเหนื อ
ซึ่งเปนทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘๐ ฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต จนบรรจบกับ
แนวเสนตรงที่ลากจากศูนยกลางถนนสาย ค ๑ ที่จุดซึ่งอยูหา งจากถนนสาย ค ๑ บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๘๐ ไปทางทิศ ตะวั น ตกเฉีย งใต ตามแนวถนนสาย ค ๑ เป น ระยะ ๙๐๐ เมตร
และเปนเสนตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙๑ ที่จุดซึ่ง
อยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙๑ บรรจบกับถนนรอบเมืองดานตะวันตก ไปทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙๑ เปนระยะ ๘๐๐ เมตร
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจาก
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙๑ ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙๑ บรรจบกับ
ถนนรอบเมืองดานตะวันตก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙๑
เปนระยะ ๑,๕๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับแนวเขตปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี
ปาถ้ําผาตูบ ที่จุด ซึ่ ง อยูห างจากทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๑๐๘๐ บรรจบกับ แนวเขตปาไมถ าวร
ตามมติคณะรัฐมนตรี ปาถ้ําผาตูบ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวเขตปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี
ปาถ้ําผาตูบ เปนระยะ ๓๐๐ เมตร
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๖.๗ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก
๔.๕ ดานเหนือ
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปนเขตทหาร
ดานตะวันออก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปนเขตทหาร
ดานใต
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปนเขตทหาร
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘๐ ฟากตะวันออก
๔.๖ ดานตะวันออก
จดแมน้ํานาน ฝงตะวันตก
ดานใต
จดถนนมหาวงศ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดสวนสาธารณะริม น้ํานานและลานรวมใจ ถนนสาย ก ๓
ฟากตะวันออก โรงเรียนสตรีศรีนาน ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก เสนขนานระยะ ๒๐ เมตร
กับริมฝงแมน้ํานาน ฝงตะวันตก คายสุริยพงษ ถนนวรนคร ฟากตะวันออก เสนตรงที่ลากจากถนนสาย ก ๑
ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย ก ๑ บรรจบกับถนนวรนคร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนวถนนสาย ก ๑
เปนระยะ ๑๓๐ เมตร เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับเขตเทศบาลเมืองนาน
ที่ จุ ด ซึ่ ง อยู ห า งจากเขตเทศบาลเมื อ งน า นบรรจบกั บ ถนนสาย ก ๑ ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต
ตามแนวเขตเทศบาลเมืองนาน เปนระยะ ๒๐๐ เมตร และเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลาง
ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ

๑๖
๔.๗ ดานเหนือ
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนเขตทหาร
ดานตะวันออก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนลําน้ําสาน ฝงตะวันตก
และฝงเหนือ เสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํานาน ฝงตะวันออก และเสนขนานระยะ
๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๖๘
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๖๘ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๖๘ ฟากตะวันออก เสนตั้งฉากกับ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๖๘ ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๖๘
บรรจบกับถนนสาย ค ๖ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๖๘
เปนระยะ ๕๐๐ เมตร เสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๖๘
เสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ค ๖ เสนตรงที่ลากจากหวยแหด ไปทางทิศเหนือ
จนบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ที่จุดซึ่งเปนระยะขนาน ๗๔๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑๖๘ เสนขนานระยะ ๗๔๐ เมตร กับ ศูนยกลางทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๑๑๖๘
เสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ค ๖ สุสานบานบุปผาราม เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑๖๙ ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๖๙ บรรจบกับ
ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๖๙
เปนระยะ ๔๕๐ เมตร ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๖๙ ฟากตะวันออก และโรงเรียนบานบุปผาราม
๔.๘ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต และถนนสาย ค ๘
ฟากใต
ดานตะวันออก
จดหวยรองน้ํา ฝงตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๔.๙ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนตรงที่ลากจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙๑ ฟากใต
ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙๑ บรรจบกับถนนรอบเมืองดานตะวันตก ไปทาง
ทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ ตามแนวทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๐๙๑ เป น ระยะ ๘๐๐ เมตร
ไปทางทิศใต จนบรรจบกับถนน อบจ. นน. ๔๐๘๗ ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยูหางจากแนวเขตปาไมถาวร
ตามมติคณะรัฐมนตรีปาเขานอย ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวถนน อบจ. นน. ๔๐๘๗ เปนระยะ
๓๐๐ เมตร
ดานใต
จดถนน อบจ. นน. ๔๐๘๗ ฟากเหนือและฟากตะวัน ออก
และสุสานบานพญาวัด

๑๗
ดานตะวันตก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจาก
แนวเขตปาไมถาวรตามมติค ณะรัฐ มนตรี ปาเขานอย ที่จุด ซึ่ง อยูหางจากถนน อบจ. นน. ๔๐๘๗
บรรจบกั บ แนวเขตป า ไม ถ าวรตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ป า เขาน อ ย ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ
ตามแนวเขตปาไมถาวรตามมติคณะรัฐ มนตรี ปาเขานอย เปน ระยะ ๖๐๐ เมตร ไปทางทิศเหนือ
จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙๑ ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙๑
บรรจบกับถนนรอบเมืองดานตะวันตก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙๑
เปนระยะ ๑,๕๐๐ เมตร
๔.๑๐ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดที่ราชพัสดุแนวกําแพงเมือง - คูเมืองนาน เลขที่ นน. ๕๐๔
สถานีขนสงจังหวัดนาน เสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนรอบเมืองดานใต เสนขนานระยะ
๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนเจาฟา เสนตรงที่ลากจากเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนเจาฟา
ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนรอบเมืองดานใต ไปตามเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนเจาฟา
เปนระยะ ๑๒๐ เมตร เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต จนบรรจบกับถนนเจาฟา ที่จุดซึ่งอยูหางจาก
ถนนเจาฟาตัดกับถนนรอบเมืองดานใต ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนวถนนเจาฟา เปนระยะ ๓๐๐ เมตร
และถนนเจาฟา ฟากตะวันตก
ดานตะวันตก
จดที่ราชพัสดุแนวกําแพงเมือง - คูเมืองนาน เลขที่ นน. ๕๐๔
หวยรองน้ํา ฝงตะวันออก คลองเจาฟา ฝงตะวันออก และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๔.๑๑ ดานเหนือ
จดถนนมหาวงศ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดแมน้ํานาน ฝงตะวันตก
ดานใต
จดเสนตั้งฉากกับถนนสาย ก ๓ ฟากใต ที่จุดซึ่งอยูหางจาก
ถนนสาย ก ๓ บรรจบกับ ถนนขาหลวง ไปทางทิศตะวัน ออกเฉียงเหนือ ตามแนวถนนสาย ก ๓
เปนระยะ ๑๓๐ เมตร
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๓ ฟากใต และสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
๖๐ พรรษามหาราชินี
๔.๑๒ ดานเหนือ
จดแมน้ํานาน ฝงตะวันออก
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๖๘ ฟากใต เสนตั้งฉากกับ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๖๘ ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๖๘
ตัดกับหวยแหด ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๖๘ เปนระยะ
๖๐๐ เมตร เสนตรงที่ตอจากเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๖๘
เสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๖๘ และโรงเรียนบานทาลอ
(ราษฎรประดิษฐ)

๑๘
ดานใต
จดถนนสาย ค ๑๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ หวยแหด ฝงเหนือ เสนตรงที่ลากจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่ง
อยู ห า งจากถนนสาธารณะไม ป รากฏชื่ อ บรรจบกั บ ถนนสาย ค ๑๑ ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉีย งเหนื อ
ตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ เปนระยะ ๓๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับ
หวยแหด ฝงใต และแมน้ํานาน ฝงตะวันออก
๔.๑๓ ดานเหนือ
จดถนน อบจ. นน. ๓๐๘๗ ฟากใต และถนน อบจ. นน. ๔๐๘๗
ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมคลองสงน้ํา ฝงตะวันออก
และเสนขนานระยะ ๖๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑
ดานใต
จดแมน้ําสมุน ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่งเปน เสน ขนานระยะ
๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ แนวเขตปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี
ป า เขาน อ ย และแนวเขตผั ง เมื อ งรวมด า นตะวั น ตก ซึ่ ง เป น เส น ตรงที่ ล ากจากแนวเขตป า ไม ถ าวร
ตามมติคณะรัฐมนตรี ปาเขานอย ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนน อบจ. นน. ๔๐๘๗ บรรจบกับแนวเขตปาไมถาวร
ตามมติคณะรัฐมนตรี ปาเขานอย ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวเขตปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี
ปาเขานอย เปนระยะ ๖๐๐ เมตร ไปทางทิศเหนือ จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙๑
ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙๑ บรรจบกับถนนรอบเมืองดานตะวันตก ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙๑ เปนระยะ ๑,๕๐๐ เมตร
๔.๑๔ ดานเหนือ
จดหวยรองน้ํา ฝงใตและฝงตะวันตก เสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร
กับศูนยกลางถนนสาย ข ๕ และเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสายทาลี่
ดานตะวันออก
จดแมน้ํานาน ฝงตะวันตก
ดานใต
จดแมน้ํานาน ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดหวยรองน้ํา ฝงตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๙.๒๑ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน
๔.๑๕ ดานเหนือ
จดแมน้ํานาน ฝงใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก เสนตรงที่ลากจาก
ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก ที่จุด ซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับ
ถนนสาย ค ๑๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ เปนระยะ ๓๐๐ เมตร
เป น เสน ตรงไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต จนบรรจบกั บ เส น ขนานระยะ ๖๐๐ เมตร กั บ ศู น ย ก ลาง
ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ เสนขนานระยะ ๖๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ค ๑๑ เสนตั้งฉาก

๑๙
ระยะ ๒๐๐ เมตร กับเสนขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ค ๑๑ เสนขนานระยะ ๔๐๐ เมตร
กับศูนยกลางถนนสาย ค ๑๑ เสนตั้งฉากกับเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ค ๑๑
ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กั บศูนยกลาง
ถนนสาย ค ๑๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เปนระยะ ๔๐๐ เมตร และเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร
กับศูนยกลางถนนสาย ค ๑๑
ดานใต
จดหวยขะยอม ฝงตะวันตก และสุสานบานรองตอง
ดานตะวันตก
จดแมน้ํานาน ฝงตะวันออก
๔.๑๖ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๑๖๘ ฟากตะวั น ตก
ถนน อบจ.นน. ๒๐๒๐ ฟากตะวันตก วัดพระธาตุแชแหง ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๖๘ ฟากใต
แนวเขตผั ง เมื อ งรวมด า นตะวั น ออก ซึ่ ง เป น เส น ตรงที่ ล ากต อ จากเส น ขนานระยะ ๕๐๐ เมตร
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๖๘ และนิคมโรคเรื้อนฝายแกว
ดานตะวันออก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนเสนขนานระยะ
๑,๙๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ค ๑๑
ดานใต
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนถนน อบจ.นน. ๓๒๔๘
ฟากเหนือ และถนน อบจ. นน. ๓๒๔๘ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ค ๑๑
เสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ค ๑๑ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนาน
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนาน สํานักงานสหกรณจังหวัดนาน สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดนาน
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนาน สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัดนาน สํานักงานสรรพากรจังหวัดนาน
และเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๖๘ ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑๖๘ บรรจบกับถนนสาย ค ๖ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนวทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑๖๘ เปนระยะ ๕๐๐ เมตร
๔.๑๗ ดานเหนือ
จดเสนตรงที่ลากจากแมน้ําสมุน ฝงเหนือ ที่จุดซึ่งอยูหางจาก
แมน้ําสมุนตัดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนวแมน้ําสมุน ฝงเหนือ
เปนระยะ ๓๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต จนบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
ตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ เปนระยะ ๕๐ เมตร ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
เสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ เสนขนานระยะ ๕๐ เมตร
กับริมฝงแมน้ํานาน ฝงตะวันตก และเสนตั้งฉากกับแมน้ํานาน ฝงตะวันตก ที่จุดซึ่งอยูหางจากแมน้ํานาน
ฝงตะวันตก บรรจบกับถนนสาย ค ๑๒ ไปทางทิศเหนือ ตามแนวแมน้ํานาน เปนระยะ ๕๐๐ เมตร

๒๐
ดานตะวันออก
จดแมน้ํานาน ฝงตะวันตก
ดานใต
จดแมน้ํานาน ฝงตะวันตกและฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดแมน้ําสมุน ฝงตะวันออก
๔.๑๘ ดานเหนือ
จดแมน้ําสมุน ฝงใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๖๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๑ เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๑ บรรจบกับถนน อบจ. นน. ๓๐๓๘ ไปทางทิศเหนือ ตามแนวทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๑ เปนระยะ ๓๕๐ เมตร และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนน อบจ. นน. ๓๐๓๘ ฟากเหนื อ สุ ส านบ า นดู ใ ต
และศูนยบริการโครงการสูบน้ําดวยไฟฟาจังหวัดนาน กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน
ดานตะวันตก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวั นตก ซึ่งเปน เสน ขนานระยะ
๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๘.๕๒ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน
๔.๑๙ ดานเหนือ
จดถนน อบจ. นน. ๓๒๔๘ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนน้ําเกี๋ยน ฝงตะวันตก
เส น ขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กั บ ศู น ย ก ลางถนนสาย ค ๑๑ และเส น ขนานระยะ ๕๐๐ เมตร
กับศูนยกลางทางหลวงชนบท นน. ๔๐๒๐
ดานใต
จดรองหนองแดง ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงชนบท นน. ๔๐๒๐ ฟากตะวันออก ถนนสาย ค ๑๑
ฟากตะวันออก เสนตั้งฉากกับถนนสาย ค ๑๑ ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย ค ๑๑
บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ไปทางทิศใต ตามแนวถนนสาย ค ๑๑ เปนระยะ ๕๐๐ เมตร
เสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ค ๑๑ สุสานบานหนองรัง วัดแชพลาง เสนตั้งฉากกับ
ถนนสาย ค ๑๑ ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย ค ๑๑ บรรจบกับถนน อบจ. นน. ๓๒๔๘
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนวถนนสาย ค ๑๑ เปนระยะ ๘๐๐ เมตร เสนตั้งฉากกับถนนสาย ค ๑๑
ฟากตะวัน ออก ที่จุด ซึ่ง อยูหางจากถนนสาย ค ๑๑ บรรจบกับ ถนน อบจ. นน. ๓๒๔๘ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนวถนนสาย ค ๑๑ เปนระยะ ๓๕๐ เมตร และเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร
กับศูนยกลางถนนสาย ค ๑๑
๔.๒๐ ดานเหนือ
จดห ว ยขะยอม ฝ ง ใต สุ ส านบ า นร อ งตอง เส น ขนานระยะ
๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ค ๑๑ และเสนตั้งฉากกับถนนสาย ค ๑๑ ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่ง
อยูหางจากถนนสาย ค ๑๑ บรรจบกับถนน อบจ. นน. ๓๒๔๘ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนวถนน
สาย ค ๑๑ เปนระยะ ๓๕๐ เมตร

๒๑
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ค ๑๑ ฟากตะวันตก เสนตั้งฉากกับถนนสาย ค ๑๑
ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย ค ๑๑ บรรจบกับถนน อบจ. นน. ๓๒๔๘ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ตามแนวถนนสาย ค ๑๑ เปนระยะ ๘๐๐ เมตร เสนขนานระยะ ๖๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ค ๑๑
เสนตั้งฉากกับถนนสาย ค ๑๑ ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย ค ๑๑ บรรจบกับถนน อบจ. นน. ๓๒๔๘
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนวถนนสาย ค ๑๑ เปนระยะ ๑,๓๐๐ เมตร เสนขนานระยะ ๘๐ เมตร
กับศูนยกลางถนนสาย ค ๑๑ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทานาว เสนขนานระยะ ๘๐ เมตร
กับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ เสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ค ๑๑ เสนตั้งฉากกับ
ถนนสาย ค ๑๑ ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย ค ๑๑ บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ไปทางทิศใต
ตามแนวถนนสาย ค ๑๑ เปนระยะ ๕๐๐ เมตร โรงเรียนบานทานาว และทางหลวงชนบท นน. ๔๐๒๐
ฟากตะวันตก
ดานใต
จดรองหนองแดง ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดแมน้ํานาน ฝงตะวันออก
ทั้ง นี้ ยกเวน บริ เ วณหมายเลข ๕.๑๐ ที่ กํ า หนดไว เ ป น สีเ ขี ย วอ อ น และบริ เ วณ
หมายเลข ๙.๒๘ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน
๔.๒๑ ดานเหนือ
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ ฟากตะวันออก
ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ บรรจบกับถนน อบจ. นน. ๓๐๓๘ ไปทางทิศเหนือ
ตามแนวทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๑๐๑ เปน ระยะ ๓๕๐ เมตร เสน ขนานระยะ ๓๐๐ เมตร
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ และแมน้ํานาน ฝงใต
ดานตะวันออก
จดแมน้ํานาน ฝงตะวันตก และพระตําหนักธงนอย
ดานใต
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๑ ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ บรรจบกับถนน อบจ. นน. ๓๐๓๘
ไปทางทิศใต ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ เปนระยะ ๒,๑๕๐ เมตร
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๘.๖๑ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน
๔.๒๒ ดานเหนือ
จดถนน อบจ. นน. ๓๐๓๘ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ ฟากตะวันตก โรงเรียน
ชุมชนบานดูใต คายลูกเสือจังหวัดนาน และโรงเรียนบานธงนอย
ดานใต
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๑ ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนน อบจ. นน. ๓๐๓๘ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑
ไปทางทิศใต ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ เปนระยะ ๒,๑๕๐ เมตร
ดานตะวันตก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่ง เปน เสน ขนานระยะ
๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๘.๖๒ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน

๒๒
๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ ถึงหมายเลข ๕.๑๑ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม มีรายการดังตอไปนี้
๕.๑ สนามเด็กเลน
๕.๒ สวนสาธารณะสถารศ
๕.๓ สนามกีฬาจังหวัดนาน
๕.๔ สวนสาธารณะบานชางเผือก เทศบาลเมืองนาน
๕.๕ สวนศรีเมือง เทศบาลเมืองนาน
๕.๖ สวนสาธารณะริมน้ํานานและลานรวมใจ
๕.๗ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษามหาราชินี
๕.๘ สวนสาธารณะเทศบาลเมื อ งน า น (ข ว งเมื อ ง) สวนสาธารณะเทศบาลเมื อ งน า น
(เทศบาลเกา) และศูนยบริการนักทองเที่ยว
๕.๙ สวนรุกขชาติแชแหง กรมปาไม
๕.๑๐ สวนสาธารณะทานาว
๕.๑๑ คายลูกเสือจังหวัดนาน
๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๖.๑ ถึงหมายเลข ๖.๒๒ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก ใหเปนที่ดิน
ประเภทสถาบันการศึกษา มีรายการดังตอไปนี้
๖.๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนานาน
๖.๒ โรงเรียนบานหัวเวียงเหนือ
๖.๓ โรงเรียนเทศบาลบานพระเนตร (สามัคคีวิทยาคาร)
๖.๔ โรงเรียนบานบุปผาราม
๖.๕ วิทยาลัยสารพัดชางนาน
๖.๖ โรงเรียนเทศบาลบานสวนตาล
๖.๗ โรงเรียนนันทบุรีวิทยา
๖.๘ วิทยาลัยเทคนิคนาน
๖.๙ โรงเรียนบานดอน (ศรีเสริมกสิกร)
๖.๑๐ โรงเรียนสตรีศรีนาน
๖.๑๑ โรงเรียนนันทบุรีวิทยา
๖.๑๒ โรงเรียนราชานุบาล
๖.๑๓ โรงเรียนชุมชนบานภูมินทร เทศบาลเมืองนาน
๖.๑๔ โรงเรียนบานทาลอ (ราษฎรประดิษฐ)
๖.๑๕ โรงเรียนบานมวงตึ๊ด

๒๓
๖.๑๖ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
๖.๑๗ โรงเรียนพระธาตุแชแหง
๖.๑๘ โรงเรียนบานดอนมูล
๖.๑๙ โรงเรียนบานหนองรัง (มิตรภาพที่ ๑๐๗)
๖.๒๐ โรงเรียนบานทานาว
๖.๒๑ โรงเรียนชุมชนบานดูใต
๖.๒๒ โรงเรียนบานธงนอย
๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๗.๑ และหมายเลข ๗.๒ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําตาลออน ใหเปนที่ดิน
ประเภทอนุรักษเพื่อสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย มีรายการดังตอไปนี้
๗.๑ ที่ราชพัสดุแนวกําแพงเมือง - คูเมืองนาน เลขที่ นน. ๕๐๔
๗.๒ ใจเมืองนาน
๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๘.๑ ถึงหมายเลข ๘.๖๒ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน ใหเปนที่ดิน
ประเภทสถาบันศาสนา มีรายการดังตอไปนี้
๘.๑ สํานักปฏิบัติธรรมและเผยแพรพระพุทธศาสนา (พัฒนาทางจิต)
๘.๒ สุสานเขาทอง
๘.๓ สุสานบานหัวเวียงเหนือ
๘.๔ วัดหัวเวียงเหนือ
๘.๕ วัดเชียงแข็ง
๘.๖ วัดมหาโพธิ์
๘.๗ วัดน้ําลอม
๘.๘ วัดสถารศ
๘.๙ สุสานคริสตจักร
๘.๑๐ วัดชางเผือก
๘.๑๑ วัดพระเนตร
๘.๑๒ สุสานจีน
๘.๑๓ ฌาปนสถานเทศบาลเมืองนาน
๘.๑๔ วัดพระเกิด
๘.๑๕ วัดทาชาง
๘.๑๖ วัดอรัญญาวาส
๘.๑๗ วัดเมืองเล็น
๘.๑๘ โบสถคริสตจักรประสิทธิพรนาน

๒๔
๘.๑๙
๘.๒๐
๘.๒๑
๘.๒๒
๘.๒๓
๘.๒๔
๘.๒๕
๘.๒๖
๘.๒๗
๘.๒๘
๘.๒๙
๘.๓๐
๘.๓๑
๘.๓๒
๘.๓๓
๘.๓๔
๘.๓๕
๘.๓๖
๘.๓๗
๘.๓๘
๘.๓๙
๘.๔๐
๘.๔๑
๘.๔๒
๘.๔๓
๘.๔๔
๘.๔๕
๘.๔๖
๘.๔๗
๘.๔๘
๘.๔๙

วัดสวนตาล
วัดดอนแกว
วัดสวนหอม
สุสานบานบุปผาราม
วัดบุปผาราม
ศาลเจาบึงเถากง
วัดหัวเวียงใต
วัดมงคล
วัดมณเฑียร
วัดทาลอ
วัดหัวขวง
วัดพระธาตุชางค้ําวรวิหาร
วัดไผเหลือง
วัดศรีพันตน
วัดกูคํา
สุสานบานพญาวัด
วัดมิ่งเมือง ศาลหลักเมืองจังหวัดนาน
วัดภูมินทร
วัดพญาภู
วัดอภัย
วัดแสงดาว
วัดพวงพะยอม
สุสานบานแสงดาว
วัดพญาวัด
วัดศรีบุญเรือง
วัดปาหัด
วัดมวงตึ๊ด
สุสานบานมวงตึ๊ด
วัดพระธาตุแชแหง
วัดเจดีย
สุสานบานเจดีย

๒๕
๘.๕๐ วัดดอนมูล
๘.๕๑ วัดรองตอง
๘.๕๒ สุสานบานสมุน
๘.๕๓ วัดสมุน
๘.๕๔ สุสานบานรองตอง
๘.๕๕ วัดกอก
๘.๕๖ วัดแชพลาง
๘.๕๗ วัดหนองรัง
๘.๕๘ สุสานบานหนองรัง
๘.๕๙ วัดทานาว
๘.๖๐ สุสานบานดูใต
๘.๖๑ วัดดูใต
๘.๖๒ วัดเชียงราย
๙. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๙.๑ ถึงหมายเลข ๙.๓๐ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน ใหเปนที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มีรายการดังตอไปนี้
๙.๑ โรงสูบน้ําแรงต่ํา การประปานาน การประปาสวนภูมิภาค
๙.๒ หนวยงานบํารุงทางเคลื่อนที่ แขวงการทางนาน
๙.๓ โรงพยาบาลนาน
๙.๔ สํานักงานไฟฟาจังหวัดนาน การไฟฟาสวนภูมิภาค
๙.๕ การประปานาน การประปาสวนภูมิภาค
๙.๖ ที่ทําการสื่อสารโทรคมนาคมนาน การสื่อสารแหงประเทศไทย
๙.๗ สํานักงานเทศบาลเมืองนาน
๙.๘ ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนาน
๙.๙ บานพักขาราชการ สํานักงานสรรพสามิตจังหวัดนาน
๙.๑๐ กองชางองคการบริหารสวนจังหวัดนาน
๙.๑๑ สํานักงานการประปานาน การประปาสวนภูมิภาค
๙.๑๒ สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยจังหวัดนาน
๙.๑๓ ที่ทําการไปรษณียโทรเลขนาน
๙.๑๔ สํานักงานที่ดินจังหวัดนาน
๙.๑๕ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑

๒๖
๙.๑๖ ศาลากลางจังหวัดนาน สํานักงานองคการบริห ารสว นจังหวัดนาน กองบังคับการ
กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนาน อาคารเก็บพัสดุสรรพากร สํานักงานสถิติจังหวัดนาน และศาลจังหวัดนาน
๙.๑๗ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนาน บานพักผูวาราชการจังหวัดนาน
บานพักรองผูวาราชการจังหวัดนาน บานพักขาราชการ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองนาน สํานักงาน
สวนมาเลเรียที่ ๓ กรมควบคุมโรคติดตอ และกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนาน
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๒.๑๖ ที่กําหนดไวเปนสีสม
๙.๑๘ กองกํ า กั บ การตํ า รวจภู ธ รจั ง หวั ด น า น แผนกทะเบี ย นยานพาหนะจั ง หวั ด น า น
สถานีตํารวจภูธรเมืองนาน แผนกพยาบาลกองกํากับการตํารวจภูธรจังหวัดนาน ที่ทําการตํารวจวิทยาการ
จังหวัดนาน และสถานีสื่อสารจังหวัดนาน
๙.๑๙ สถานีขนสงจังหวัดนาน
๙.๒๐ เรือนจําจังหวัดนาน
๙.๒๑ บอบําบัดน้ําเสีย
๙.๒๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานานเขต ๑ และสถานีตรวจอากาศนาน กรมอุตุนิยมวิทยา
๙.๒๓ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนาน สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนาน สํานักงาน
สหกรณจังหวัดนาน สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดนาน สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนาน
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัดนาน และสํานักงานสรรพากรจังหวัดนาน
๙.๒๔ นิคมโรคเรื้อนฝายแกว
๙.๒๕ องคการบริหารสวนตําบลมวงตึ๊ด
๙.๒๖ สํานักงานแขวงการทางนาน ที่ ๑
๙.๒๗ สถานีไฟฟายอยนาน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
๙.๒๘ องคการบริหารสวนตําบลทานาว
๙.๒๙ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทานาว
๙.๓๐ ศูนยบริการโครงการสูบน้ําดวยไฟฟาจังหวัดนาน กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน

รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองนาน
พ.ศ. ๒๕๕๘
ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง แบงเปน ๔ ขนาด คือ
๑. ถนนแบบ ก ขนาดเขตทาง ๑๒.๐๐ เมตร จํานวน ๓ สาย ดังนี้
ถนนสาย ก ๑ เป น ถนนเดิ ม กํ า หนดให ข ยายเขตทาง คื อ ถนนรอบเมือ งด า นเหนื อ
ถนนเทศบาลดําริห และถนนวรนคร เริ่มตนจากถนนมหายศ (ถนนสาย ค ๔) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
และทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับถนนวรนคร ที่บริเวณหางจากถนนวรนครบรรจบกับ
ถนนวรวิชัย (ถนนสาย ค ๒) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนวรนคร ระยะประมาณ ๕๘๐ เมตร
ถนนสาย ก ๒ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนราษฎรอํานวย เริ่มตนจาก
ถนนมหายศ (ถนนสาย ค ๔) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับถนนสุมนเทวราช
(ถนนสาย ค ๒)
ถนนสาย ก ๓ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนราษฎรอํานวย ถนนมะโน
และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากถนนสุมนเทวราช
(ถนนสาย ค ๒) ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต ต ามแนวถนนราษฎร อํ า นวย บรรจบกั บ ถนนมะโน
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนมะโน ระยะประมาณ ๔๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
ระยะประมาณ ๒๕๐ เมตร บรรจบกับถนนรังษีเกษม (ถนนสาย ข ๒) ที่บริเวณหางจากถนนรังษีเกษม
(ถนนสาย ข ๒) บรรจบกั บ ถนนสุ ม นเทวราช (ถนนสาย ค ๒) ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต
ตามแนวถนนรังษีเกษม (ถนนสาย ข ๒) ระยะประมาณ ๔๘๐ เมตร ไปทางทิศตะวัน ตกเฉียงใต
ระยะประมาณ ๕๔๐ เมตร บรรจบกั น ถนนสาธารณะไม ป รากฏชื่ อ ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต
ตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๘๐ เมตร บรรจบกับถนนคํายอด (ถนนสาย ข ๓)
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนมะโน จนบรรจบกับถนนสุมนเทวราช
๒. ถนนแบบ ข ขนาดเขตทาง ๑๔.๐๐ เมตร จํานวน ๕ สาย ดังนี้
ถนนสาย ข ๑ เปน ถนนเดิ ม กํ า หนดให ข ยายเขตทาง คื อ ถนนเปรมประชาราษฎร
เริ่ ม ต น ที่ บ ริ เ วณถนนมหายศ (ถนนสาย ค ๔) บรรจบกั บ ถนนมหายศ (ถนนสาย ง ๑)
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับถนนสุมนเทวราช (ถนนสาย ค ๒)
ถนนสาย ข ๒ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนรังษีเกษม เริ่มตนจาก
ถนนสุมนเทวราช (ถนนสาย ค ๒) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๔๘๐ เมตร
จนบรรจบกับถนนสาย ก ๓

๒
ถนนสาย ข ๓ เป น ถนนเดิม กํา หนดให ขยายเขตทาง คือ ถนนคํา ยอด เริ่ มต น จาก
ถนนสุมนเทวราช (ถนนสาย ค ๒) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับถนนมะโน
(ถนนสาย ก ๓)
ถนนสาย ข ๔ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนสวนตาล เริ่มตน จาก
ถนนมหายศ (ถนนสาย ง ๑) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับถนนสุมนเทวราช
(ถนนสาย ค ๒)
ถนนสาย ข ๕ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนสายทาลี่ และถนนสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑
ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต แ ละทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตามแนวถนนสาธารณะไม ป รากฏชื่ อ
ระยะประมาณ ๒๘๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๒๕๐ เมตร บรรจบกับ
ถนนสายทาลี่ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสายทาลี่ จนบรรจบกับถนนผากอง (ถนนสาย ค ๗)
๓. ถนนแบบ ค ขนาดเขตทาง ๑๖.๐๐ เมตร จํานวน ๑๒ สาย ดังนี้
ถนนสาย ค ๑ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
เริ่ ม ต น จากทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๐๘๐ ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต ต ามแนวถนนเดิ ม
ระยะประมาณ ๙๐๐ เมตร จนบรรจบกับแนวถนนโครงการเสนอแนะของกรมทางหลวง
ถนนสาย ค ๒ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนขางสนามบิน ถนนวรวิชัย
และถนนสุมนเทวราช เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘๐ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ทิศตะวันออกเฉียงใต และทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับถนนอนันตวรฤทธิเดช
ถนนสาย ค ๓ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
และถนนโครงการกําหนดใหกอ สรางใหม เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘๐ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
และทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๘๓๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ระยะประมาณ ๕๕๐ เมตร จนบรรจบกับแนวถนนโครงการเสนอแนะของกรมทางหลวง
ถนนสาย ค ๔ เปน ถนนเดิม กํ าหนดใหข ยายเขตทาง คือ ถนนมหายศ เริ่ม ตน จาก
ถนนรอบเมืองดานเหนือ (ถนนสาย ก ๑) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับ
ถนนมหายศ (ถนนสาย ง ๑)
ถนนสาย ค ๕ เป น ถนนโครงการกํ า หนดให ก อ สร า งใหม เริ่ ม ต น จากถนนมหายศ
(ถนนสาย ง ๑) ที่บริเวณหางจากถนนสวนตาล (ถนนสาย ข ๔) บรรจบกับถนนมหายศ (ถนนสาย ง ๑)
ไปทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนมหายศ (ถนนสาย ง ๑) ระยะประมาณ ๒๕๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๑,๔๐๐ เมตร จนบรรจบกับแนวถนนโครงการเสนอแนะของ
กรมทางหลวง

๓
ถนนสาย ค ๖ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๖๙
และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตน จากทางหลวงแผนดิน หมายเลข ๑๑๖๘ ที่บริเวณ
ทางหลวงชนบท นน. ๔๐๒๐ (ถนนสาย ค ๑๑) บรรจบกับ ทางหลวงแผนดิน หมายเลข ๑๑๖๘
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๑,๑๐๐ เมตร บรรจบกับ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๖๙ ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๖๙ บรรจบกับ
ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๑๖๘ ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ และทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๖๙ ระยะประมาณ ๖๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๘๓๐ เมตร
ถนนสาย ค ๗ เป น ถนนเดิม กํ า หนดใหข ยายเขตทาง คือ ถนนผากอง เริ่ ม ต น จาก
ถนนมหายศ (ถนนสาย ง ๑) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตและทิศใตตามแนวถนนเดิม จนบรรจบถนนสายทาลี่
(ถนนสาย ข ๕)
ถนนสาย ค ๘ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
และถนนโครงการกํ า หนดให ก อ สร า งใหม เริ่ ม ตน ที่ บ ริ เ วณถนนรอบเมื อ งด า นตะวั น ตก บรรจบกั บ
ถนนมหาวงศ (ถนนสาย ค ๙) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๒๗๐ เมตร
ไปทางทิศ ตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๑๕๐ เมตร บรรจบกับ ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๒๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ระยะประมาณ ๔๓๐ เมตร จนบรรจบกับแนวถนนโครงการเสนอแนะของกรมทางหลวง
ถนนสาย ค ๙ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนมหาวงศ เริ่มตนที่บริเวณ
ถนนรอบเมืองดานตะวันตก บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ค ๘) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับถนนสุมนเทวราช
ถนนสาย ค ๑๐ เปน ถนนเดิม กําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนน อบจ.นน. ๔๐๘๗
เริ่ ม ต น จากทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๐๑ ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ ตามแนวถนนเดิ ม
ระยะประมาณ ๒๙๐ เมตร
ถนนสาย ค ๑๑ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ทางหลวงชนบท นน. ๔๐๒๐
เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๖๘ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ทิศใต และทิศตะวันออกเฉียงใต
ตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๕,๔๐๐ เมตร
ถนนสาย ค ๑๒ เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากทางหลวงชนบท นน. ๔๐๒๐
(ถนนสาย ค ๑๑) ที่บริเวณหางจากทางหลวงชนบท นน. ๔๐๒๐ (ถนนสาย ค ๑๑) บรรจบกับ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๖๘ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตและทิศใตตามแนวทางหลวงชนบท นน. ๔๐๒๐

๔
(ถนนสาย ค ๑๑) ระยะประมาณ ๒,๐๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตและทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ระยะประมาณ ๑,๕๐๐ เมตร บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ ที่บริเวณหางจากถนน
อบจ.นน. ๔๐๘๗ (ถนนสาย ค ๑๐) บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ ระยะประมาณ ๑,๗๙๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ระยะประมาณ ๕๐๐ เมตร จนบรรจบกับแนวถนนโครงการเสนอแนะของกรมทางหลวง
๔. ถนนแบบ ง ขนาดเขตทาง ๑๘.๐๐ เมตร จํานวน ๓ สาย ดังนี้
ถนนสาย ง ๑ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘๐
และถนนมหายศ เริ่มตน ที่บริเวณถนนขางสนามบิน (ถนนสาย ค ๒) บรรจบกับ ทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๘๐ ไปทางทิ ศ ตะวัน ออกเฉีย งใต ทิ ศตะวั น ตกเฉียงใต และทิ ศใตต ามแนวถนนเดิ ม
จนบรรจบกับถนนสวนตาล (ถนนสาย ข ๔)
ถนนสาย ง ๒ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนสุริยพงษ เริ่มตนที่บริเวณ
ถนนเจาฟา (ถนนสาย ง ๓) บรรจบกับถนนสุริยพงษ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับถนนสุมนเทวราช
ถนนสาย ง ๓ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนเจาฟา เริ่มตนจากถนนสุริยพงษ
(ถนนสาย ง ๒) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๒๖๐ เมตร

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๗๗ ก

หน้า ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่สมควรกําหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
ในท้องที่ตําบลผาสิงห์ ตําบลในเวียง ตําบลไชยสถาน ตําบลดู่ใต้ อําเภอเมืองน่าน และตําบลฝายแก้ว
ตําบลม่วงตึ๊ด ตําบลท่าน้าว อําเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และการดํารงรักษาเมือง
และบริ เ วณที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ ชนบท ในด้ า นการใช้ ป ระโยชน์ ใ นทรั พ ย์ สิ น การคมนาคมและการขนส่ ง
การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง
และโดยที่ม าตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญั ติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติว่า การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระทําโดย
กฎกระทรวง จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

