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กฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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
พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับได้มีกําหนดห้าปี
ข้อ ๒ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ในท้องที่ตําบลบ้านกาศ ตําบลแม่คง ตําบลแม่สะเรียง
และตําบลแม่ยวม อําเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๓ ในกฎกระทรวงนี้
“พื้นที่ประกอบการ” หมายความว่า พื้นที่ที่ใช้ประกอบกิจการบนพื้นดิน เหนือพื้นดิน หรือ
ใต้พื้นดิน และให้หมายความรวมถึงพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ต่อเนื่องของกิจการ
“อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน” หมายความว่า อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมทุกชั้น
ของอาคารทุกหลังต่อพื้นที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
“พื้นที่คลุมดิน” หมายความว่า พื้นที่ดินที่มีอาคารปกคลุม แต่ไม่รวมถึงชายคา นอกชาน
หรือระเบียง
ข้อ ๔ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนา และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อมในบริเวณแนวเขต
ตามข้อ ๒ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
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ข้อ ๕ ผั ง เมื อ งรวมตามกฎกระทรวงนี้ มี น โยบายและมาตรการเพื่ อ จั ด ระบบการใช้
ประโยชน์ที่ดิน โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับและ
สอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมีสาระสําคัญ
ดังต่อไปนี้
(๑) ส่ ง เสริ ม การบริ ห ารจั ด การการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เหมาะสมกั บ
ศักยภาพและเงื่อนไขของพื้นที่ มีระบบโครงข่ายคมนาคมและขนส่งที่เอื้อต่อการประหยัดพลังงาน และ
มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สมบูรณ์สอดคล้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม
(๒) ส่งเสริมการค้าและบริการให้เป็นศูนย์กลางในการเปลี่ยนถ่ายสินค้าและบริการเพื่อส่งต่อ
ไปยังอําเภอโดยรอบและตัวเมืองแม่ฮ่องสอน
(๓) ส่งเสริมการค้าชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่าให้เป็นศูนย์กลางในการเปลี่ยนถ่าย
และจัดเก็บสินค้า โดยส่งต่อไปยังประเทศพม่าและพื้นที่ในบริเวณภาคเหนือตอนบน
(๔) ส่งเสริมการเกษตรแบบยั่งยืนและการรักษาพื้นที่การเกษตรชั้นดี เพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหาร
ที่มีคุณภาพและเพียงพอแก่การบริโภคภายในชุมชน
(๕) ส่ ง เสริ ม เศรษฐกิ จ ภาคการเกษตรและอุ ต สาหกรรมต่ อ เนื่ อ งและภาคการท่ อ งเที่ ย ว
เชิงนิเวศน์ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๖) ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตท้องถิ่น และดํารงรักษาพื้นที่เมืองเก่าและย่านที่มีคุณค่า
ทางประวัติศาสตร์
(๗) ส่ ง เสริ ม การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ พื้ น ที่ ต้ น น้ํ า และแหล่ ง น้ํ า ผิ ว ดิ น
อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนเพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ธรรมชาติ
ข้อ ๖ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง และรายการประกอบ
แผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๗ 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 ๑.๑๒ ที่กําหนดไว้เป็นสีเหลืองมีเส้นทแยงสีขาว
ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อการอยู่อาศัย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมของการอยู่อาศัย
ที่ยังคงเอกลักษณ์การตั้งถิ่นฐานแบบพื้นถิ่นซึ่งแวดล้อมด้วยพื้นที่ทางธรรมชาติและโบราณสถานที่สําคัญ
และส่งเสริมกิจกรรมด้านการบริการและการท่องเที่ยวในเขตอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒.๑ ถึงหมายเลข ๒.๓๙ ที่กําหนดไว้เป็นสีเหลือง ให้เป็น
ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการขยายตัวของที่อยู่อาศัยในพื้นที่
ต่อเนื่องกับย่านพาณิชยกรรมศูนย์กลางใหม่ของเมือง และส่งเสริมการเป็นพื้นที่อยู่อาศัยของชุมชนระดับ
ศูนย์กลางรองซึ่งแวดล้อมด้วยพื้นที่ธรรมชาติและพื้นที่เกษตรกรรม

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๗๙ ก

หน้า ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึงหมายเลข ๓.๔ ที่กําหนดไว้เป็นสีส้ม ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่ อ ยู่ อ าศั ย หนาแน่ น ปานกลาง มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม การเป็ น พื้ น ที่ อ ยู่ อ าศั ย ซึ่ ง มี
ความหนาแน่นปานกลางในเขตศูนย์กลางเมืองเก่าที่ยังคงเอกลักษณ์การตั้งถิ่นฐานแบบพื้นถิ่น และรองรับ
การขยายตัวของที่อยู่อาศัยในพื้นที่ต่อเนื่องกับศูนย์กลางพาณิชยกรรม และการบริการหลักของชุมชน
(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔.๑ ถึงหมายเลข ๔.๗ ที่กําหนดไว้เป็นสีแดง ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางพาณิชยกรรม
การบริการระดับกลุ่มอําเภอตอนใต้ และเป็นพื้นที่อยู่อาศัยซึ่งมีความหนาแน่นมาก
(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ ถึงหมายเลข ๕.๔๔ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเป็นพื้นที่เกษตรกรรม การส่งเสริม
เศรษฐกิจการเกษตร และการสงวนรักษาสภาพทางธรรมชาติในบริเวณที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย
(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๖.๑ ถึงหมายเลข ๖.๑๖ ที่กําหนดไว้เป็นสีขาวมีกรอบและ
เส้นทแยงสีเขียว ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อสงวนรักษา
สภาพทางธรรมชาติของพื้นที่เกษตรกรรมชั้นดี
(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๗.๑ ถึงหมายเลข ๗.๒๓ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมีกรอบและ
เส้นทแยงสีน้ําตาล ให้เป็นที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อสงวนรักษา
ให้เป็นพื้นที่เกษตรกรรม
(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๘.๑ ถึงหมายเลข ๘.๒๙ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์เพื่อสงวนรักษาให้เป็นพื้นที่
เปิดโล่งสําหรับการนันทนาการ สาธารณประโยชน์ และส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และสงวนให้เป็นพื้นที่
รับน้ําในบริเวณที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย
(๙) ที่ ดิ น ในบริ เ วณหมายเลข ๙.๑ ถึ ง หมายเลข ๙.๑๓ ที่ กํ า หนดไว้ เ ป็ น สี เ ขี ย วอ่ อ น
มีเส้นทแยงสีขาว ให้เป็น ที่ดินประเภทอนุรั กษ์ป่าไม้ มีวัตถุประสงค์เ พื่อ สงวนรักษาและฟื้นฟูพื้น ที่
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติให้คงความสมบูรณ์ตามสภาพทางธรรมชาติ
(๑๐) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๐.๑ ถึงหมายเลข ๑๐.๒๑ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อสงวนรักษาพื้นที่ไว้สําหรับการศึกษา
(๑๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๑.๑ ถึงหมายเลข ๑๑.๙ ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําตาลอ่อน
ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อสงวนและ
คุ้มครองศาสนสถาน โบราณสถาน ทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า ตลอดจนสภาพแวดล้อมข้างเคียง
(๑๒) ที่ดิ นในบริเ วณหมายเลข ๑๒.๑ ถึ งหมายเลข ๑๒.๕๘ ที่ กํา หนดไว้เ ป็น สีเ ทาอ่อ น
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันศาสนา มีวัตถุประสงค์เพื่อสงวนรักษาพื้นที่ศาสนสถานของชุมชน

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๗๙ ก

หน้า ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

(๑๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๓.๑ ถึงหมายเลข ๑๓.๖๔ ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มีวัตถุประสงค์เพื่อสงวนพื้นที่สําหรับ
การบริหารราชการ การปกครอง และสาธารณประโยชน์
ข้อ ๘ ที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ์ เ พื่ อ การอยู่ อ าศั ย ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ การอยู่ อ าศั ย
การท่องเที่ยว สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และ
จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และมีพื้นที่ประกอบการในอาคารหลังเดียวกัน
หรือหลายหลังรวมกันไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
(๒) คลังน้ํามัน สถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม สถานีบริการน้ํามันประเภท ก
สถานีบริการน้ํามันประเภท ข สถานีบริการน้ํามันประเภท ค ลักษณะที่สอง สถานีบริการน้ํามัน
ประเภท จ ลักษณะที่สอง และสถานีบริการน้ํามันประเภท ฉ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
เพื่อการจําหน่าย
(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) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมที่มีพื้นที่ประกอบการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลัง
รวมกันเกิน ๕๐๐ ตารางเมตร เว้นแต่ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ หมายเลข ๑.๒ และหมายเลข ๑.๓
ให้มีพื้นที่ประกอบการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไม่เกิน ๘๐๐ ตารางเมตร
(๗) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๙) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๑๐) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๑๑) จัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(๑๒) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว บ้านแฝด หรืออาคารอยู่อาศัยรวม
(๑๓) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถวหรือตึกแถว
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(๑๔) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลัง
รวมกันเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร เว้นแต่ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ หมายเลข ๑.๒ และหมายเลข ๑.๓
ให้มีพื้นที่ประกอบการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไม่เกิน ๑๕๐ ตารางเมตร
(๑๕) การติด ตั้ง หรือก่อสร้างป้าย เว้นแต่ป้ายที่มีขนาดไม่เกิน ๐.๕๐ ตารางเมตร โดยมี
ความกว้างของป้ายไม่เกิน ๐.๕๐ เมตร และความยาวของป้ายไม่เกิน ๑.๐๐ เมตร
(๑๖) สถานที่ เ ก็ บ สิ น ค้ า ซึ่ ง เป็ น ที่ เ ก็ บ พั ก หรื อ ขนถ่ า ยสิ น ค้ า หรื อ สิ่ ง ของเพื่ อ ประโยชน์
ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม ที่มีพื้นที่อาคารรวมกันเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่รวมถึงการเก็บสินค้า
หรือสิ่งของเพื่อรอการจําหน่าย ณ สถานที่นั้น
(๑๗) ตลาดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
(๑๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๑๙) กําจัดมูลฝอย
(๒๐) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ให้มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินไม่เกิน ๐.๖ : ๑ ทั้งนี้ ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้
ประโยชน์แล้ว หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน
ของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน ๐.๖ : ๑
(๒) ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพื้นที่คลุมดินไม่เกิน ๑๕๐ ตารางเมตร
และมีความสูงของอาคารไม่เกิน ๗ เมตร การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างอาคาร
ถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
(๓) ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
(๔) ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยและโรงแรม ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของแปลงที่ดิน
ที่ยื่นขออนุญาต เว้นแต่ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ หมายเลข ๑.๒ และหมายเลข ๑.๓ ให้มีที่ว่าง
ไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ํา ลําคลอง หรือแหล่งน้ําสาธารณะ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ในระยะ ๗๐ เมตร จากริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํายวมและแม่น้ําแม่สะเรียง
ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพื้นที่คลุมดินไม่เกิน ๗๕ ตารางเมตร และมีที่ว่าง
ไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
(๒) ในระยะ ๔๕ เมตร จากริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของห้วยวอก ให้ดําเนินการหรือ
ประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพื้นที่คลุมดินไม่เกิน ๗๕ ตารางเมตร และมีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบ
ของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
(๓) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ
ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๗๙ ก

หน้า ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

ข้อ ๙ 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 ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ เว้นแต่ที่ดินในบริเวณ
หมายเลข ๒.๑๐ หมายเลข ๒.๑๑ หมายเลข ๒.๑๒ หมายเลข ๒.๑๓ หมายเลข ๒.๑๗ และ
หมายเลข ๒.๒๐ ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และ
จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และมีพื้นที่ประกอบการในอาคารหลังเดียวกัน
หรือหลายหลังรวมกันไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร สําหรับโรงงานตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงลําดับที่ ๒ (๑)
ลําดับที่ ๒ (๒) ลําดับที่ ๒ (๘) ลําดับที่ ๒ (๙) ลําดับที่ ๘ (๑) ลําดับที่ ๘ (๒) ลําดับที่ ๙ (๒)
ลําดับที่ ๑๑ (๑) ลําดับที่ ๑๑ (๗) ลําดับที่ ๑๒ (๑) ลําดับที่ ๑๒ (๒) ลําดับที่ ๑๒ (๕) ลําดับที่ ๑๒ (๖)
ลําดับที่ ๑๒ (๗) ลําดับที่ ๑๒ (๘) ลําดับที่ ๒๒ (๒) ลําดับที่ ๓๕ ลําดับที่ ๓๖ (๑) และลําดับที่ ๓๖ (๓)
ให้มีพื้นที่ประกอบการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไม่เกิน ๓๐๐ ตารางเมตร
(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
(๖) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมที่มีพื้นที่ประกอบการในอาคารหลังเดียวกัน หรือ
หลายหลังรวมกันเกิน ๕๐๐ ตารางเมตร เว้นแต่ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒.๑๐ หมายเลข ๒.๑๑
หมายเลข ๒.๑๒ หมายเลข ๒.๑๓ หมายเลข ๒.๑๗ และหมายเลข ๒.๒๐ ให้มีพื้นที่ประกอบการ
ในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไม่เกิน ๘๐๐ ตารางเมตร
(๗) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๙) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๑๐) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย เว้นแต่ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒.๑๗ และหมายเลข ๒.๒๐
ให้จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวที่มีพื้นที่ดินแปลงย่อยไม่น้อยกว่าแปลงละ ๑๐๐ ตารางวา
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(๑๑) จัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(๑๒) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว ตึกแถว หรืออาคารอยู่อาศัยรวม
(๑๓) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถวหรือตึกแถว
(๑๔) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลัง
รวมกันเกิน ๗๕ ตารางเมตร เว้นแต่ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒.๑๐ หมายเลข ๒.๑๑ หมายเลข ๒.๑๒
หมายเลข ๒.๑๓ หมายเลข ๒.๑๗ และหมายเลข ๒.๒๐ ให้มีพื้นที่ประกอบการในอาคารหลังเดียวกัน
หรือหลายหลังรวมกันไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
(๑๕) การติด ตั้ง หรือก่อสร้างป้าย เว้นแต่ป้ายที่มีขนาดไม่เกิน ๐.๕๐ ตารางเมตร โดยมี
ความกว้างของป้ายไม่เกิน ๐.๕๐ เมตร และความยาวของป้ายไม่เกิน ๑.๐๐ เมตร
(๑๖) สถานที่ เ ก็ บ สิ น ค้ า ซึ่ ง เป็ น ที่ เ ก็ บ พั ก หรื อ ขนถ่ า ยสิ น ค้ า หรื อ สิ่ ง ของเพื่ อ ประโยชน์
ทางการค้าหรืออุตสาหกรรมที่มีพื้นที่อาคารรวมกันเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่รวมถึงการเก็บสินค้า
หรือสิ่งของเพื่อรอการจําหน่าย ณ สถานที่นั้น
(๑๗) ตลาดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
(๑๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๑๙) กําจัดมูลฝอย
(๒๐) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ให้มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินไม่เกิน ๐.๖ : ๑ ทั้งนี้ ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้
ประโยชน์แล้ว หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน
ของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน ๐.๖ : ๑ เว้นแต่ที่ดิน
ในบริเวณหมายเลข ๒.๑๐ หมายเลข ๒.๑๑ หมายเลข ๒.๑๒ หมายเลข ๒.๑๓ หมายเลข ๒.๑๗
และหมายเลข ๒.๒๐ ให้มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินไม่เกิน ๐.๘ : ๑ ทั้งนี้ ที่ดินแปลงใด
ที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน
ของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน ๐.๘ : ๑
(๒) ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพื้นที่คลุมดินไม่เกิน ๑๕๐ ตารางเมตร
และมีความสูงของอาคารไม่เกิน ๗ เมตร เว้นแต่ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒.๑๐ หมายเลข ๒.๑๑
หมายเลข ๒.๑๒ หมายเลข ๒.๑๓ หมายเลข ๒.๑๗ และหมายเลข ๒.๒๐ ให้มีความสูงของอาคาร
ไม่เกิน ๑๐ เมตร การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างอาคารถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
(๓) ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้มีที่ว่าง
ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละห้ า สิ บ ของแปลงที่ ดิ น ที่ ยื่ น ขออนุ ญ าต เว้ น แต่ ที่ ดิ น ในบริ เ วณหมายเลข ๒.๑๐
หมายเลข ๒.๑๑ หมายเลข ๒.๑๒ หมายเลข ๒.๑๓ หมายเลข ๒.๑๗ และหมายเลข ๒.๒๐
ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
(๔) ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๗๙ ก

หน้า ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ํา ลําคลอง หรือแหล่งน้ําสาธารณะ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ในระยะ ๗๐ เมตร จากริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํายวมและแม่น้ําแม่สะเรียง
ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพื้นที่คลุมดินไม่เกิน ๗๕ ตารางเมตร และให้มีที่ว่าง
ไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
(๒) ในระยะ ๔๕ เมตร จากริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของห้วยแม่หาร ห้วยทราย ห้วยสิงห์หลวง
และห้วยกองเอ๊าะ ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพื้นที่คลุมดินไม่เกิน ๗๕ ตารางเมตร
และมีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
(๓) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ
ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และ
จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และมีพื้นที่ประกอบการในอาคารหลังเดียวกัน
หรือหลายหลังรวมกันไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
(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
(๖) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๙) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย เว้นแต่การจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว
ที่มีพื้นที่ดินแปลงย่อยไม่น้อยกว่าแปลงละ ๕๐ ตารางวา
(๑๐) จัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๗๙ ก

หน้า ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

(๑๑) การอยู่อาศัยประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม
(๑๒) การติด ตั้ง หรือก่อสร้างป้าย เว้นแต่ป้ายที่มีขนาดไม่เกิน ๐.๕๐ ตารางเมตร โดยมี
ความกว้างของป้ายไม่เกิน ๐.๕๐ เมตร และความยาวของป้ายไม่เกิน ๑.๐๐ เมตร
(๑๓) สถานที่ เ ก็ บ สิ น ค้ า ซึ่ ง เป็ น ที่ เ ก็ บ พั ก หรื อ ขนถ่ า ยสิ น ค้ า หรื อ สิ่ ง ของเพื่ อ ประโยชน์
ทางการค้าหรืออุตสาหกรรมที่มีพื้นที่อาคารรวมกันเกิน ๕๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่รวมถึงการเก็บสินค้า
หรือสิ่งของเพื่อรอการจําหน่าย ณ สถานที่นั้น
(๑๔) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๑๕) กําจัดมูลฝอย
(๑๖) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ให้มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อ พื้นที่ดินไม่เกิน ๑ : ๑ ทั้งนี้ ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้
ประโยชน์แล้ว หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน
ของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน ๑ : ๑
(๒) ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพื้นที่คลุมดินไม่เกิน ๑๕๐ ตารางเมตร
และมีความสูงของอาคารไม่เกิน ๗ เมตร เว้นแต่ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓.๑ หมายเลข ๓.๓ และ
หมายเลข ๓.๔ ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพื้นที่คลุมดินไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
และมีความสูงของอาคารไม่เกิน ๑๐ เมตร การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างอาคาร
ถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
(๓) ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้มีที่ว่าง
ไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
(๔) ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
ข้อ ๑๑ 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 ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และ
จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และมีพื้นที่ประกอบการในอาคารหลังเดียวกัน
หรือหลายหลังรวมกันไม่เกิน ๒๕๐ ตารางเมตร
(๒) คลังน้ํามัน สถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม สถานีบริการน้ํามันประเภท ก
สถานีบริการน้ํามันประเภท ข สถานีบริการน้ํามันประเภท ค ลักษณะที่สอง สถานีบริการน้ํามัน
ประเภท จ ลักษณะที่สอง และสถานีบริการน้ํามันประเภท ฉ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
เพื่อการจําหน่าย

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๗๙ ก

หน้า ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

(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
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๘) การติด ตั้ง หรือก่อสร้างป้าย เว้นแต่ป้ายที่มีขนาดไม่เกิน ๐.๙๐ ตารางเมตร โดยมี
ความกว้างของป้ายไม่เกิน ๐.๖๐ เมตร และความยาวของป้ายไม่เกิน ๑.๕๐ เมตร
(๙) สถานที่ เ ก็ บ สิ น ค้ า ซึ่ ง เป็ น ที่ เ ก็ บ พั ก หรื อ ขนถ่ า ยสิ น ค้ า หรื อ สิ่ ง ของเพื่ อ ประโยชน์
ทางการค้าหรืออุตสาหกรรมที่มีพื้นที่อาคารรวมกันเกิน ๕๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่รวมถึงการเก็บสินค้า
หรือสิ่งของเพื่อรอการจําหน่าย ณ สถานที่นั้น
(๑๐) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๑๑) กําจัดมูลฝอย
(๑๒) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๓ เมตร เว้นแต่ที่ดิน
ในบริเวณหมายเลข ๔.๓ และหมายเลข ๔.๔ ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูง
ไม่เกิน ๑๖ เมตร การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างอาคารถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
(๒) ให้มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินไม่เกิน ๑.๒ : ๑ ทั้งนี้ ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้
ประโยชน์แล้ว หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน
ของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน ๑.๒ : ๑
(๓) ที่ดินเพื่อพาณิชยกรรม การอยู่อาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบห้าของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
(๔) ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
ข้อ ๑๒ ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม
หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การอยู่อาศัย การอนุรักษ์และรักษาสภาพแวดล้อม สถาบันราชการ
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้
ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๗๙ ก

หน้า ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และ
จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และมีพื้นที่ประกอบการในอาคารหลังเดียวกัน
หรือหลายหลังรวมกันไม่เกิน ๕๐๐ ตารางเมตร สําหรับโรงงานตามบัญชีท้ายกฎกระทรวง ลําดับที่ ๑
ลําดับที่ ๒ (๑) ลําดับที่ ๒ (๒) ลําดับที่ ๒ (๓) ลําดับที่ ๒ (๕) ลําดับที่ ๒ (๖) ลําดับที่ ๒ (๘)
ลําดับที่ ๒ (๙) ลําดับที่ ๗ (๑) ลําดับที่ ๗ (๔) ลําดับที่ ๘ (๑) ลําดับที่ ๘ (๒) ลําดับที่ ๙ (๑)
ลําดับที่ ๙ (๒) ลําดับที่ ๙ (๓) ลําดับที่ ๙ (๔) ลําดับที่ ๙ (๕) ลําดับที่ ๙ (๖) ลําดับที่ ๑๑ (๑)
ลําดับที่ ๑๑ (๗) ลําดับที่ ๑๒ (๑) ลําดับที่ ๑๒ (๒) ลําดับที่ ๑๒ (๕) ลําดับที่ ๑๒ (๖) ลําดับที่ ๑๒ (๗)
ลําดับที่ ๑๒ (๘) ลําดับที่ ๒๒ (๒) ลําดับที่ ๓๕ ลําดับที่ ๓๖ (๑) และลําดับที่ ๓๖ (๓) ให้มีพื้นที่
ประกอบการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไม่เกิน ๗๕๐ ตารางเมตร
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อการจําหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมที่มีพื้นที่ประกอบการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลัง
รวมกันเกิน ๕๐๐ ตารางเมตร
(๕) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๙) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว หรือบ้านแฝด
(๑๐) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม
(๑๑) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถวหรือตึกแถว
(๑๒) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลัง
รวมกันเกิน ๗๕ ตารางเมตร
(๑๓) การติด ตั้ง หรือก่อสร้างป้าย เว้นแต่ป้ายที่มีขนาดไม่เกิน ๐.๙๐ ตารางเมตร โดยมี
ความกว้างของป้ายไม่เกิน ๐.๖๐ เมตร และความยาวของป้ายไม่เกิน ๑.๕๐ เมตร
(๑๔) ตลาดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
(๑๕) กําจัดมูลฝอยในระยะ ๑๐๐ เมตร จากเขตทางหลวงแผ่นดินและเขตทางหลวงชนบท
และในระยะ ๒๕๐ เมตร จากริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา ลําคลอง หรือแหล่งน้ําสาธารณะ
(๑๖) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุในระยะ ๑๐๐ เมตร จากเขตทางหลวงแผ่นดิน

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๗๙ ก

หน้า ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพื้นที่คลุมดินไม่เกิน ๑๕๐ ตารางเมตร
และมีความสูงของอาคารไม่เกิน ๗ เมตร การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างอาคาร
ถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
(๒) ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การอยู่อาศัย การอนุรักษ์และรักษา
สภาพแวดล้อม สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบ
ของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
(๓) ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ํา ลําคลอง หรือแหล่งน้ําสาธารณะ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ในระยะ ๗๐ เมตร จากริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํายวมและแม่น้ําแม่สะเรียง
ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพื้นที่คลุมดินไม่เกิน ๗๕ ตารางเมตร และให้มีที่ว่าง
ไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของแปลงที่ดินที่ย่นื ขออนุญาต
(๒) ในระยะ ๔๕ เมตร จากริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของห้วยขุด ห้วยแม่หาร ห้วยวอก
ห้วยจ๊อม ห้วยปูน ห้วยทราย ห้วยทรายหลวง ห้วยสิงห์หลวง ห้วยแม่กองแป และห้วยกองเอ๊าะ
ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพื้นที่คลุมดินไม่เกิน ๗๕ ตารางเมตร และให้มีที่ว่าง
ไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
(๓) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ
ไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การอยู่อาศัย การอนุรักษ์และรักษาสภาพแวดล้อม การสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้า
ของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และ
จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และมีพื้นที่ประกอบการในอาคารหลังเดียวกัน
หรือหลายหลังรวมกันไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร สําหรับโรงงานตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงลําดับที่ ๒ (๕)
ลําดับที่ ๒ (๘) ลําดับที่ ๒ (๙) ลําดับที่ ๘ (๑) ลําดับที่ ๘ (๒) ลําดับที่ ๙ (๑) ลําดับที่ ๑๑ (๑)
ลําดับที่ ๑๑ (๗) ลําดับที่ ๑๒ (๑) ลําดับที่ ๑๒ (๕) ลําดับที่ ๑๒ (๖) ลําดับที่ ๑๒ (๗) ลําดับที่ ๑๒ (๘)
ลําดับที่ ๓๕ และลําดับที่ ๓๖ (๓) ให้มีพื้นที่ประกอบการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกัน
ไม่เกิน ๕๐๐ ตารางเมตร
(๒) คลังน้ํามัน สถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม สถานีบริการน้ํามันประเภท ก
สถานีบริการน้ํามันประเภท ข สถานีบริการน้ํามันประเภท ค ลักษณะที่สอง สถานีบริการน้ํามัน
ประเภท จ ลักษณะที่สอง และสถานีบริการน้ํามันประเภท ฉ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
เพื่อการจําหน่าย

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๗๙ ก

หน้า ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

(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) โรงแรมตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงแรมที่ มี พื้ น ที่ ป ระกอบการในอาคารหลั ง เดี ย วกั น
หรือหลายหลังรวมกันเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
(๕) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๙) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว หรือบ้านแฝด
(๑๐) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม
(๑๑) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถวหรือตึกแถว
(๑๒) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลัง
รวมกันเกิน ๗๕ ตารางเมตร
(๑๓) การติด ตั้ง หรือก่อสร้างป้าย เว้นแต่ป้ายที่มีขนาดไม่เกิน ๐.๙๐ ตารางเมตร โดยมี
ความกว้างของป้ายไม่เกิน ๐.๖๐ เมตร และความยาวของป้ายไม่เกิน ๑.๕๐ เมตร
(๑๔) สถานที่ เ ก็ บ สิ น ค้ า ซึ่ ง เป็ น ที่ เ ก็ บ พั ก หรื อ ขนถ่ า ยสิ น ค้ า หรื อ สิ่ ง ของเพื่ อ ประโยชน์
ทางการค้าหรืออุตสาหกรรมที่มีพื้นที่อาคารรวมกันเกิน ๔๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่รวมถึงการเก็บสินค้า
หรือสิ่งของเพื่อรอการจําหน่าย ณ สถานที่นั้น
(๑๕) ตลาดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
(๑๖) กําจัดมูลฝอย
(๑๗) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพื้นที่คลุมดินไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
และมีความสูงของอาคารไม่เกิน ๗ เมตร การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างอาคาร
ถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
(๒) ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การอยู่อาศัย การอนุรักษ์และรักษา
สภาพแวดล้อม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของแปลงที่ดิน
ที่ยื่นขออนุญาต
(๓) ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
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การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ํา ลําคลอง หรือแหล่งน้ําสาธารณะ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ในระยะ ๗๐ เมตร จากริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํายวมและแม่น้ําแม่สะเรียง
ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพื้นที่คลุมดินไม่เกิน ๗๕ ตารางเมตร และให้มีที่ว่าง
ไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
(๒) ในระยะ ๔๕ เมตร จากริ มฝั่ งตามสภาพธรรมชาติ ข องห้ ว ยแม่ ส ะลาบ ห้ ว ยทราย
ห้วยทรายหลวง ห้วยสิงห์หลวง ห้วยแม่กองแป และห้วยโผ ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคาร
ที่มีพื้นที่คลุมดิน ไม่เกิน ๗๕ ตารางเมตร และให้มีที่ว่ างไม่น้อยกว่า ร้อยละแปดสิบของแปลงที่ดิ น
ที่ยื่นขออนุญาต
(๓) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ
ไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(๒) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม
(๓) การติด ตั้ง หรือก่อสร้างป้าย เว้นแต่ป้ายที่มีขนาดไม่เกิน ๐.๕๐ ตารางเมตร โดยมี
ความกว้างของป้ายไม่เกิน ๐.๕๐ เมตร และความยาวของป้ายไม่เกิน ๑.๐๐ เมตร
(๔) กําจัดมูลฝอย
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพื้นที่คลุมดินไม่เกิน ๗๕ ตารางเมตร
และมีความสูงของอาคารไม่เกิน ๗ เมตร การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างอาคาร
ถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
(๒) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
(๓) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ
ไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๑๕ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเฉพาะที่ดิน
ซึ่งเป็นของรัฐ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
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ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เกษตรกรรม การอยู่อาศัย
การท่องเที่ยวหรือเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๒) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(๓) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(๗) การติด ตั้ง หรือก่อสร้างป้าย เว้นแต่ป้ายที่มีขนาดไม่เกิน ๐.๕๐ ตารางเมตร โดยมี
ความกว้างของป้ายไม่เกิน ๐.๕๐ เมตร และความยาวของป้ายไม่เกิน ๑.๐๐ เมตร
(๘) กําจัดมูลฝอย
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการโรงงานปรับปรุงคุณภาพของเสียรวม
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพื้นที่คลุมดินไม่เกิน ๗๕ ตารางเมตร
มีความสูงของอาคารไม่เกิน ๗ เมตร การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างอาคาร
ถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด และมีใต้ถุนสูงไม่น้อยกว่า ๒ เมตร การวัดความสูงของใต้ถุนให้วัดจากระดับพื้นดิน
ที่ก่อสร้างอาคาร
(๒) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาตและให้มีที่ว่างโดยรอบอาคาร
ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ํา ลําคลอง หรือแหล่งน้ําสาธารณะ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํายวมและแม่น้ําแม่สะเรียง
ไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร สําหรับที่ดินในบริเวณหมายเลข ๘.๘ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติ
ของแม่น้ํายวมไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
(๒) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของห้วยแม่หารและห้วยแม่สะลาบ
ไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
(๓) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของห้วยขุด ห้วยวอก ห้วยกองเอ๊าะ
ห้วยจ๊อม ห้วยปูน ห้วยทราย ห้วยทรายหลวง ห้วยสิงห์หลวง ห้วยแม่กองแป และห้วยโผ ไม่น้อยกว่า
๑๐ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
(๔) ให้ มี ที่ ว่ า งตามแนวขนานริ ม ฝั่ ง ตามสภาพธรรมชาติ ข องลํ า เหมื อ งแกนไม่ น้ อ ยกว่ า
๓ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
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ข้อ ๑๖ ที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ์ ป่ า ไม้ ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ การสงวนและคุ้ ม ครอง
ดูแลรักษา หรือบํารุงป่าไม้ สัตว์ป่า ต้นน้ํา ลําธาร และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรี
และกฎหมายเกี่ ย วกั บ ป่ า ไม้ การสงวนและคุ้ ม ครองสั ต ว์ ป่ า และการส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อการอยู่อาศัย เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๒) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๓) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(๕) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(๖) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม
(๗) การติด ตั้ง หรือก่อสร้างป้าย เว้นแต่ป้ายที่มีขนาดไม่เกิน ๐.๕๐ ตารางเมตร โดยมี
ความกว้างของป้ายไม่เกิน ๐.๕๐ เมตร และความยาวของป้ายไม่เกิน ๑.๐๐ เมตร
(๘) กําจัดมูลฝอย
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพื้นที่คลุมดินไม่เกิน ๗๕ ตารางเมตร
และมีความสูงของอาคารไม่เกิน ๗ เมตร การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างอาคาร
ถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
(๒) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
(๓) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ
ไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๑๗ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น และให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคาร
ที่มีความสูงไม่เกิน ๑๖ เมตร การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างอาคารถึงยอดผนัง
ของชั้นสูงสุด และให้มีที่ว่างโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
ข้อ ๑๘ ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อการส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
และพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๗๙ ก

หน้า ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม เอกลั ก ษณ์ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและสถาปั ต ยกรรมท้ อ งถิ่ น การอยู่ อ าศั ย พาณิ ช ยกรรม
เกษตรกรรม การศาสนา หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด
ดังต่อไปนี้
(๑) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(๒) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรือหอพัก
(๓) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถวหรือตึกแถว
(๔) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลัง
รวมกันเกิน ๕๐ ตารางเมตร
(๕) การติด ตั้ง หรือก่อสร้างป้าย เว้นแต่ป้ายที่มีขนาดไม่เกิน ๐.๕๐ ตารางเมตร โดยมี
ความกว้างของป้ายไม่เกิน ๐.๕๐ เมตร และความยาวของป้ายไม่เกิน ๑.๐๐ เมตร
(๖) กําจัดมูลฝอย
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพื้นที่คลุมดินไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
และมีความสูงของอาคารไม่เกิน ๗ เมตร การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างอาคาร
ถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
(๒) ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยและเกษตรกรรม ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคาร
ที่มีพื้นที่คลุมดินไม่เกิน ๗๕ ตารางเมตร และมีความสูงของอาคารไม่เกิน ๗ เมตร การวัดความสูง
ของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างอาคารถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
(๓) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ํา ลําคลอง หรือแหล่งน้ําสาธารณะ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ในระยะ ๗๐ เมตร จากริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํายวมและแม่น้ําแม่สะเรียง
ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพื้นที่คลุมดินไม่เกิน ๗๕ ตารางเมตร และให้มีที่ว่าง
ไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
(๒) ในระยะ ๔๕ เมตร จากริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของห้วยกองเอ๊าะ ให้ดําเนินการ
หรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพื้นที่คลุมดินไม่เกิน ๗๕ ตารางเมตร และให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่า
ร้อยละแปดสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
ข้อ ๑๙ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศาสนา การศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๗๙ ก

หน้า ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพื้นที่คลุมดินรวมกันไม่เกินพื้นที่คลุมดิน
สูงสุดของอาคารที่มีอยู่เดิม และมีความสูงไม่เกินความสูงของอาคารที่มีอยู่เดิม การวัดความสูงของอาคาร
ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างอาคารถึงส่วนที่สูงที่สุดของอาคาร
(๒) ให้มีที่ว่างโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
ข้อ ๒๐ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการของรัฐ กิจการเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
และให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน ๑๖ เมตร การวัดความสูง
ของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างอาคารถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด และให้มีที่ว่างโดยรอบอาคาร
ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
ข้อ ๒๑ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงนี้
ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย ก ๘ ถนนสาย ก ๑๐ ถนนสาย ข และถนนสาย ค
ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น นอกจากกิจการตามที่กําหนดดังต่อไปนี้
(ก) การสร้างถนนหรือเกี่ยวข้องกับถนน และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
(ข) การสร้างรั้วหรือกําแพง
(ค) เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมในอาคารที่มีพื้นที่คลุมดินไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
และมีความสูงของอาคารไม่เกิน ๗ เมตร การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างอาคาร
ถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
(๒) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย ก ๑ ถนนสาย ก ๒ ถนนสาย ก ๓ ถนนสาย ก ๔
ถนนสาย ก ๕ ถนนสาย ก ๖ ถนนสาย ก ๗ ถนนสาย ก ๙ ถนนสาย ก ๑๑ ถนนสาย ก ๑๒
ถนนสาย ก ๑๓ และถนนสาย ก ๑๔ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น นอกจากกิจการตามที่กําหนด
ดังต่อไปนี้
(ก) การสร้างถนนหรือเกี่ยวข้องกับถนน และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
(ข) การสร้างรั้วหรือกําแพง
(ค) เกษตรกรรมหรื อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ เกษตรกรรมในอาคารที่ มี พื้ น ที่ ค ลุ ม ดิ น ไม่ เ กิ น
๑๕๐ ตารางเมตร และมีความสูงของอาคารไม่เกิน ๗ เมตร การวัดความสูงของอาคารให้วัดจาก
ระดับพื้นดินที่ก่อสร้างอาคารถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
(ง) การอยู่อาศัยในอาคารที่มีพื้นที่คลุมดินไม่เกิน ๑๕๐ ตารางเมตร ที่ไม่ใช่บ้านแถว
ห้องแถว ตึกแถว หรืออาคารขนาดใหญ่ และมีความสูงของอาคารไม่เกิน ๗ เมตร การวัดความสูง
ของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างอาคารถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
(จ) การอยู่อาศัยที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดิน

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๗๙ ก

หน้า ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

ข้อ ๒๒ ให้ ผู้ มี อํ า นาจหน้ า ที่ ใ นการควบคุ ม การก่ อ สร้ า งอาคารหรื อ การประกอบกิ จ การ
ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

บัญชีท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
พ.ศ. ๒๕๕๘
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

1
2

3

4

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่อยู่อาศัย
พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
โรงงานจําพวกที่
1
2
3
1
2
3

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการบ่มใบชาหรือใบยาสูบ
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การต้ม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช
(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช
(๓) การอัดปอหรือใบยาสูบ
(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง
หรือคลังสินค้า
(๖) การบด ป่น หรือย่อยส่วนต่าง ๆ ของพืชซึ่งมิใช่เมล็ดพืชหรือหัวพืช
(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กล้วยไม้ หรือถั่วงอก
ได้
(๙) การร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม
ได้
(๑๑) การฟักไข่โดยใช้ตู้อบ
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับหิน กรวด ทราย หรือดินสําหรับใช้ในการก่อสร้าง
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๓) การร่อนหรือคัดกรวดหรือทราย
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ซึ่งมิใช่สัตว์น้ํา อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การฆ่าสัตว์
(๒) การถนอมเนื้อสัตว์โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือทําให้เยือกแข็ง
โดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง
(๖) การล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่
1
2
3

อนุรักษ์
เพื่อการอยู่อาศัย
โรงงานจําพวกที่
1
2
3

ได้
ได้

ได้
ได้

อนุรักษ์ชนบทและ
ชนบทและเกษตรกรรม
เกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
โรงงานจําพวกที่
1
2
3
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

2

ลําดับที่

6

7

8

9

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

(๗) การทําผลิตภัณฑ์จากไข่เพื่อใช้ประกอบเป็นอาหาร เช่น ไข่เค็ม ไข่เยี่ยวม้า ไข่ผง
ไข่เหลวเยือกแข็ง หรือไข่เหลวแช่เย็น
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ํา อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๒) การถนอมสัตว์น้ําโดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือทําให้เยือกแข็ง
โดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง
(๕) การล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์น้ํา
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ํามันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การสกัดน้ํามันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์
(๔) การทําน้ํามันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ให้บริสุทธิ์
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม้ และบรรจุในภาชนะที่ผนึก
และอากาศเข้าไม่ได้
(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไม้โดยวิธีกวน ตากแห้ง ดอง หรือทําให้เยือกแข็ง
โดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การสี ฝัด หรือขัดข้าว
(๒) การทําแป้ง
(๓) การป่นหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช
(๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช
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(๕) การผสมแป้งหรือเมล็ดพืช
(๖) การปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่ง
10 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้ง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การทําขนมปังหรือขนมเค้ก
(๒) การทําขนมปังกรอบหรือขนมอบแห้ง
(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้น เม็ด หรือชิ้น
11 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากอ้อย บีช หญ้าหวาน หรือพืชอื่น
ที่ให้ความหวาน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําน้ําเชื่อม
(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของต้นมะพร้าว ต้นตาลโตนด หรือพืชอื่น ๆ
ซึ่งมิใช่อ้อย
12 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก้ ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําใบชาแห้งหรือใบชาผง
(๒) การคั่ว บด หรือป่นกาแฟหรือการทํากาแฟผง
(๕) การทําเก๊กฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ
(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไม้อัดเม็ด
(๗) การเชื่อมหรือแช่อิ่มผลไม้หรือเปลือกผลไม้ หรือการเคลือบผลไม้หรือเปลือกผลไม้
ด้วยน้ําตาล
(๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) หรือการเคลือบถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts)
ด้วยน้ําตาล กาแฟ โกโก้ หรือช็อกโกเลต
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13 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๖) การทําน้ํามันสลัด
(๗) การบดหรือป่นเครื่องเทศ
(๘) การทําพริกป่น พริกไทยป่น หรือเครื่องแกง
14 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด หรือย่อยน้ําแข็ง
16 โรงงานต้ม กลั่น หรือผสมสุรา
18 โรงงานทําหรือผสมสุราจากผลไม้ หรือสุราแช่อื่น ๆ แต่ไม่รวมถึงโรงงานประกอบกิจการ
เกี่ยวกับมอลต์หรือเบียร์ในลําดับที่ ๑๙
20 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ น้ําอัดลม หรือน้ําแร่
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําน้ําดื่ม
(๒) การทําเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
22 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ ด้าย หรือเส้นใยซึ่งมิใช่ใยหิน (Asbestos)
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๒) การทอหรือการเตรียมเส้นด้ายยืนสําหรับการทอ
23 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอซึ่งมิใช่เครื่องนุ่งห่ม
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอเป็นเครื่องใช้ในบ้าน
(๒) การทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใช่ถุงหรือกระสอบพลาสติก
(๔) การตบแต่งหรือเย็บปักถักร้อยสิ่งทอ
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25 โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมด้วยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกให้เป็นปุยซึ่งมิใช่เสื่อหรือพรม
ที่ทําด้วยยางหรือพลาสติกหรือพรมน้ํามัน
34 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะร่อง หรือการแปรรูปไม้ด้วยวิธีอื่นที่คล้ายคลึงกัน
(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง บานประตู
หรือส่วนประกอบที่ทําด้วยไม้ของอาคาร
(๔) การทําฝอยไม้ การบด ป่น หรือย่อยไม้
35 โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใช้จากไม้ไผ่ หวาย ฟาง อ้อ กก หรือผักตบชวา
36 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากไม้หรือไม้ก๊อก อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใช้จากไม้ และรวมถึงชิ้นส่วน
ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
(๓) การแกะสลักไม้
37 โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ แก้ว ยาง
หรืออโลหะอื่นซึ่งมิใช่เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากพลาสติกอัดเข้ารูป
และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
41 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
(๑) การพิมพ์ การทําแฟ้มเก็บเอกสาร การเย็บเล่ม ทําปก หรือตบแต่งสิ่งพิมพ์
43 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว์
(Pesticides) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว์
(เฉพาะการทําปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยอินทรีย์)
(๒) การเก็บรักษาหรือแบ่งบรรจุปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว์
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47 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสบู่ เครื่องสําอาง หรือสิ่งปรุงแต่งร่างกาย
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําสบู่ วัสดุสังเคราะห์สําหรับซักฟอก แชมพู ผลิตภัณฑ์สําหรับโกนหนวด
หรือผลิตภัณฑ์สําหรับชําระล้างหรือขัดถู
48 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เคมี อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๕) การทําเทียนไข
(๘) การทําผลิตภัณฑ์ที่มีการบูร
55 โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปั้นดินเผา หรือเครื่องดินเผา
และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกล่าว (เฉพาะการทําผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา
หรือเครื่องดินเผา และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกล่าว)
56 โรงงานผลิตอิฐ กระเบื้อง หรือท่อสําหรับใช้ในการก่อสร้างเบ้าหลอมโลหะ
กระเบื้องประดับ (Architectural Terracotta) รองในเตาไฟ ท่อหรือยอดปล่องไฟ
หรือวัตถุทนไฟจากดินเหนียว (เฉพาะผลิตอิฐจากดินเหนียว)
58 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม ผลิตภัณฑ์ยิปซัม
หรือผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์
65 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องกังหัน
และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์หรือเครื่องกังหันดังกล่าว
(เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม)

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัย
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
โรงงานจําพวกที่
1
2
3
1
2
3

ที่ดินประเภท
ที่อยู่อาศัย
อนุรักษ์
หนาแน่นน้อย
เพื่อการอยู่อาศัย
โรงงานจําพวกที่
โรงงานจําพวกที่
1
2
3
1
2
3

อนุรักษ์ชนบทและ
ชนบทและเกษตรกรรม
เกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
โรงงานจําพวกที่
1
2
3
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

7

ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

66 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักร สําหรับใช้ในการกสิกรรม
หรือการเลี้ยงสัตว์ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องจักรดังกล่าว
(เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม)
78 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพจักรยานยนต์
จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ
(๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สําหรับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ
หรือจักรยานสองล้อ
80 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมล้อเลื่อนที่ขับเคลื่อนด้วยแรงคน
หรือสัตว์ซึ่งมิใช่จักรยาน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
(เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม)
95 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ รถพ่วง
จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว

ที่อยู่อาศัย
พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
โรงงานจําพวกที่
1
2
3
1
2
3
ได้

หมายเหตุ ลําดับที่
ได้
โรงงานจําพวกที่

อนุรักษ์ชนบทและ
ชนบทและเกษตรกรรม
เกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
โรงงานจําพวกที่
1
2
3
1
2
3
ได้ ได้ ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
ได้

(๒) การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว

(๓) การพ่นสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
(๔) การล้างหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์

ที่ดินประเภท
ที่อยู่อาศัย
อนุรักษ์
หนาแน่นน้อย
เพื่อการอยู่อาศัย
โรงงานจําพวกที่
โรงงานจําพวกที่
1
2
3
1
2
3
ได้ ได้
ได้

ได้

ได้

ได้
ได้
ได้

หมายถึง ลําดับที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
หมายถึง สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
หมายถึง จําพวกโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

ได้

ได้
ได้
ได้

ได้

ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้
ได้

รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน
พ.ศ. ๒๕๕๘
การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภท
ทายกฎกระทรวง ที่กําหนดไวในขอ ๗ คือ
๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๑๒ ที่กําหนดไวเปนสีเหลืองมีเสนทแยงสีขาว
ใหเปนที่ดินประเภทอนุรักษเพื่อการอยูอาศัย มีรายการดังตอไปนี้
๑.๑ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต ที่ราชพัสดุ และวัดชัยลาภ
ดานตะวันออก
จดถนนแหลงพาณิชย ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเส น ตั้ ง ฉากกั บ ถนนแหล ง พาณิ ช ย ที่ จุ ด ซึ่ ง ถนนมงคลชั ย
บรรจบกับถนนแหลงพาณิชย
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํายวม ฝงตะวันออก
เสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ และเสนขนานระยะ ๖ เมตร
กับริมฝงลําเหมืองแกน ฝงตะวันออก
๑.๒ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๒ ฟากใต และบานพักขาราชการกองรอยตํารวจ
ตระเวนชายแดนที่ ๓๓๗
ดานตะวันออก
จดถนนแมสะเรียง ฟากตะวันตก และฌาปนสถานแมสะเรียง
คริสตจักรกะเหรี่ยงแบบติสทบานโปง และหอพักเด็กนักเรียน (หญิง) ศูนยการศึกษาคริสเตียนกิจกรุณา
ดานใต
จดโรงเรียนอนุบาลแมสะเรียง (บานโปง)
ดานตะวันตก
จดถนนแหลงพาณิชย ฟากตะวันออก สํานักงานเทศบาลตําบลแมยวม
และสถานีวิทยุชุมชนตําบลแมยวม FM. ๘๘.๐ MHz
๑.๓ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต และเสนขนานระยะ ๖ เมตร
กับริมฝงลําเหมืองแกน ฝงตะวันตก
ดานตะวันออก
จดถนนแมสะเรียง ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนมงคลชัย ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนแหลงพาณิชย ฟากตะวันออก

๒
๑.๔ ดานเหนือ
จดถนนวั ยศึกษา ฟากใต และบ านพักสํา นักงานสาธารณสุ ข
อําเภอแมสะเรียง
ดานตะวันออก
จดถนนสาธารณะไม ป รากฏชื่ อ ฟากตะวั น ตก และฟากใต
ถนนแมสะเรียง ฟากตะวันตก บานพักอัยการจังหวัดแมฮองสอน และอาคารหอประชุมสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ
ที่ ๑๖ สาขาแมสะเรียง
ดานใต
จดเสนตรงที่ลากจากเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลาง
ถนนแสงทอง และเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนแมสะเรียง
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนแมสะเรียง
เสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนวัยศึกษา และเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํายวม
ฝงตะวันออก
๑.๕ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต ถนนวัยศึกษา ฟากตะวันออก
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร และถนนสาย ข ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ค ฟากตะวันตก และวัดแสนทอง
ดานใต
จดถนนแสงทอง ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนแมสะเรียง ฟากตะวันออก
๑.๖ ดานเหนือ
จดวัดสิทธิมงคล ถนนแสงทอง ฟากใต และวัดแสนทอง
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ค ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนแสงทอง
ดานตะวันตก
จดถนนแมสะเรียง ฟากตะวันออก
๑.๗ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลาง ถนนสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ และเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๙๔
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑๙๔ โรงเรียนชุมชนบานน้ําดิบ และเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยวอก ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๙๔ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑๒.๒๖ และหมายเลข ๑๒.๒๗ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน
และบริเวณหมายเลข ๑๓.๔๗ และหมายเลข ๑๓.๔๘ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน

๓
๑.๘ ดานเหนือ
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมยวมฝงขวา
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๙๔ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมยวมฝงขวา
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑๙๔
๑.๙ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยวอก ฝงใต
ดานตะวันออก
จดคลองสงน้ําชลประทาน ฟากตะวันตก
ดานใต
จดคลองสงน้ําชลประทาน ฟากตะวันตก
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๙๔ ฟากตะวันออก
๑.๑๐ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยวอก ฝงใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ เสนขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ และหนองน้ําสาธารณะ
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๒๖๐ เมตร กับศูนยกลาง ถนน อบจ. มส.
ถ ๑ - ๐๐๑๖
ดานตะวันตก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก ระบบประปา
หมูบานคะปวง วัดคะปวง และศาลเจาบานคะปวง
๑.๑๑ ดานเหนือ
จดเส น ขนานระยะ ๒๐ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง ห ว ยวอก ฝ ง ใต
ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตกและฟากใต และวัดหวยวอก
ดานตะวันออก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก และระบบประปา
หมูบานหวยวอกและศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยวอก
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ
๑.๑๒ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก เสนตรงที่ตั้งฉาก
กับถนน อบจ. มส. ถ ๑ - ๐๐๑๖ ที่จุดซึ่งถนน อบจ. มส. ถ ๑ - ๐๐๑๖ บรรจบกับถนนสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนน อบจ.
มส. ถ ๑ - ๐๐๑๖

๔
๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒.๑ ถึงหมายเลข ๒.๓๙ ที่กําหนดไวเปนสีเหลือง ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย มีรายการดังตอไปนี้
๒.๑ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ก ๑
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํายวม ฝงตะวันตก
และวัดสบหารเหนือ
ดานใต
จดโรงเรียนบานสบหาร
ดานตะวันตก
จดทางหลวงชนบท มส. ถ ๑ - ๐๐๐๕ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑๓.๓ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน
๒.๒ ดานเหนือ
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงชนบท มส. ถ ๑ - ๐๐๐๕ ที่จุดซึ่ง
อยูหางจากถนนสาย ก ๑ บรรจบกับทางหลวงชนบท มส. ถ ๑ - ๐๐๐๕ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวทางหลวงชนบท มส. ถ ๑ - ๐๐๐๕ เปนระยะ ๑๐๐ เมตร
ดานตะวันออก
จดทางหลวงชนบท มส. ถ ๑ - ๐๐๐๕ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงหวยแมหาร ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท
มส. ถ ๑ − ๐๐๐๕
๒.๓ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงหวยแมหาร ฝงใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํายวม ฝงตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํายวม ฝงตะวันตก
ดานตะวันตก
จดทางหลวงชนบท มส. ถ ๑ - ๐๐๐๕ ฟากตะวั น ออก
และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานกาศ
๒.๔ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมยวมฝงขวา
๒.๕ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ
ดานตะวันออก
จดทางหลวงชนบท มส. ถ ๑ - ๐๐๐๕ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก

๕
๒.๖ ดานเหนือ
ดานตะวันออก
ดานใต
ดานตะวันตก

จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
จดถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทาน ฟากตะวันออก และโรงเรียน

ดอนชัยวิทยา
๒.๗ ดานเหนือ
ดานตะวันออก
ดานใต
ดานตะวันตก
ตําบลบานกาศ หมูที่ ๘
๒.๘ ดานเหนือ
ดานตะวันออก
ดานใต
ดานตะวันตก
๒.๙ ดานเหนือ
ดานตะวันออก
ดานใต
ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
มส. ถ ๑ - ๐๐๐๕
๒.๑๐ ดานเหนือ
ดานตะวันออก
ดานใต
ดานตะวันตก
๒.๑๑ ดานเหนือ
ทรัพยากรปาไมที่ ๑ (เชียงใหม)
ดานตะวันออก
ดานใต

จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก และวัดศรีดอนชัย
จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก และสนามกีฬา
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต และวัดศรีดอนชัย
จดทางหลวงชนบท มส. ถ ๑ - ๐๐๐๕ ฟากตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํายวม ฝงตะวันตก
จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
จดเสนขนานระยะ ๑๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํายวม ฝงตะวันออก
จดทางหลวงชนบท มส. ถ ๑ - ๐๐๐๕ ฟากตะวันตก
จดโรงเรียนอนุบาลแมสะเรียง (บานโปง) สาขาทาขาม และ
จดเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท
จดเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ก ๒
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
จดถนนสาย ก ๒ ฟากเหนือ และคริสตจักรรมเกลาแมสะเรียง
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
จดหนวยปองกันรักษาปาที่ มส. ๑๐ (หวยชมพู) สํานักจัดการ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘ ฟากตะวันตก
จดถนนสาย ก ๓ ฟากเหนือ

๖
ดานตะวันตก

จดถนนแมสะเรียง ฟากตะวันออก และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ

ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑๒.๑๒ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน
๒.๑๒ ดานเหนือ
จดศูนยศิลปาชีพอําเภอแมสะเรียง บริษัท ที โอ ที จํากัด (มหาชน)
และสํานักงานการประปาแมสะเรียง การประปาสวนภูมิภาค
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนแมสะเรียง ฟากตะวันออก
๒.๑๓ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ก ๔ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนแมสะเรียง ฟากตะวันออก
๒.๑๔ ดานเหนือ
จดคริสตจักรทานพระพร
ดานตะวันออก
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมยวมฝงซาย
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘ ฟากตะวันออก
๒.๑๕ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ เสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ และเสนขนานระยะ
๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํายวม ฝงตะวันตก
ดานตะวันออก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก และโรงเรีย น
บานศรีมูลเมือง
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๙๔ ฟากตะวันออก
๒.๑๖ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํายวม ฝงตะวันตก
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ และเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํายวม ฝงตะวันตก
ดานใต
จดถนนวัยศึกษา ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก

๗
๒.๑๗ ดานเหนือ
จดวัดอมราวาส
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ก ๕ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ก ๗ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนแมสะเรียง ฟากตะวันออก
๒.๑๘ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต อาคารรวมใจแมสะเรียง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแพะ และลานกีฬาบานแพะ
ดานตะวันออก
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมยวมฝงซาย
ดานใต
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมยวมฝงซาย
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘ ฟากตะวันออก
๒.๑๙ ดานเหนือ
จดคลองสงน้ําชลประทาน ฝงใต
ดานตะวันออก
จดคลองสงน้ําชลประทาน ฝงตะวันตก
ดานใต
จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ดานตะวันตก
จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
๒.๒๐ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๗ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๖ เมตร กับริมฝงลําเหมืองแกน ฝงเหนือ
เรือนจําแมสะเรียง เสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนเวียงใหม วัดอุทยารมณ และวัดศรีบุญเรือง
ดานตะวันตก
จดถนนแมสะเรียง ฟากตะวันออก
๒.๒๑ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต และวัดทุงแลง
ดานตะวันออก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนวัยศึกษา ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๙๔ ฟากตะวันออก
๒.๒๒ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมยวมฝงซาย
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๖ เมตร กับริมฝงลําเหมืองแกน ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๐๕ ฟากตะวั น ออก และ
ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก

๘
๒.๒๓ ดานเหนือ
จดถนนวัยศึกษา ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก และสํานักงาน
บังคับคดีแมฮองสอน สาขาแมสะเรียง
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ
ดานตะวันตก
จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
๒.๒๔ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยกองเอาะ ฝงใต
และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมยวมฝงซาย
ดานตะวันออก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๕ ฟากตะวันออก
๒.๒๕ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยกองเอาะ ฝงตะวันออก
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๕ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนน อบจ. มส. ๔๐๕๗ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยกองเอาะ ฝงตะวันออก
๒.๒๖ ดานเหนือ
จดถนนสาย ค ฟากใต
ดานตะวันออก
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมยวมฝงซาย
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๑๑ ฟากตะวันออก
๒.๒๗ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยกองเอาะ ฝงตะวันออก
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ก ๑๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนตั้งฉากกับถนนบานไร - บานดงสงัด ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่ง
ถนนบานไร - บานดงสงัด บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ก ๑๑
และเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงลําคลองไมปรากฏชื่อ ฝงตะวันออก
๒.๒๘ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนน รพช. มส. ๕๑๘๔
ดานตะวันออก
จดเสนตั้งฉากกับถนน รพช. มส. ๕๑๘๔ ที่จุดซึ่งอยูหางจาก
ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ บรรจบกับถนน รพช. มส. ๕๑๘๔ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนน
รพช. มส. ๕๑๘๔ เปนระยะ ๒๐๐ เมตร และเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ

๙
ดานใต
จดถนน รพช. มส. ๕๑๘๔ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๙๔ ฟากตะวันออก
๒.๒๙ ดานเหนือ
จดถนน รพช. มส. ๕๑๘๔ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ และวัดทุงแพม (ราง)
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
ดานตะวันตก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก และโรงเรียน
บานทุงแพม
๒.๓๐ ดานเหนือ
จดถนน รพช. มส. ๕๑๘๔ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๙๔ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑๓.๕๖ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน
๒.๓๑ ดานเหนือ
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๙๔ ที่จุดซึ่ง
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๙๔ บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑๙๔
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยทราย ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๙๔ ฟากตะวันออก
๒.๓๒ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต และโรงเรียนบานหวยทราย
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๑๙๔ ฟากตะวั น ตก และ
วัดหวยทราย
ดานใต
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๙๔ ที่จุดซึ่ง
อยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๙๔ ตัดกับหวยทรายหลวง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๙๔ เปนระยะ ๕๐๐ เมตร
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑๙๔

๑๐
๒.๓๓ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยทราย ฝงใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ และสํานักสงฆหวยทรายใต
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๙๔ ฟากตะวันออก
๒.๓๔ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํายวม ฝงตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๙๔ ฟากตะวันออก
๒.๓๕ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๙๔ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ก ๑๓ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑๙๔
๒.๓๖ ดานเหนือ
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๙๔ ที่จุดซึ่ง
อยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๙๔ บรรจบกับถนนสาธารณะ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๙๔ เปนระยะ ๑๐๐ เมตร
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑๙๔
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยสิงหหลวง ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๑๙๔ ฟากตะวั น ออก
หนวยปองกันรักษาปาที่ มส. ๑๒ (หวยสิงห) สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ ๑ (เชียงใหม) โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลบานหวยสิงหและระบบประปาหมูบานหวยสิงห
๒.๓๗ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๑๓ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๑๙๔ ฟากตะวั น ตก และ
โรงเรียนบานหวยสิงห
ดานใต
จดถนนสาย ก ๑๓ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๑๓ ฟากตะวันออก

๑๑
๒.๓๘ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ก ๑๓ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทาน ฟากตะวันออก
๒.๓๙ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต และถนนสาย ก ๑๓
ฟากใต
ดานตะวันออก
จดวั ด ห ว ยสิ ง ห และทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๑๙๔
ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยสิงหหลวง ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทาน ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑๓.๖๑ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน
๓. ที่ ดิ น ในบริ เวณหมายเลข ๓.๑ ถึ ง หมายเลข ๓.๔ ที่ กํ าหนดไว เ ป น สี ส ม ให เ ป น ที่ ดิ น
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง มีรายการดังตอไปนี้
๓.๑ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๖ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘ ฟากตะวันตก หนวยบริการ
ประชาชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ตํารวจทางหลวงอําเภอแมสะเรียง สํานักงานปศุสัตวอําเภอแมสะเรียง
และพิพิธภัณฑอําเภอแมสะเรียง
ดานใต
จดถนนเวียงใหม ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๕ ฟากตะวันออก
๓.๒ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๗ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ก ๕ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนเวียงใหม ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๖ เมตร กับริมฝงลําเหมืองแกน ฝงตะวันออก
และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๓.๓ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนเวียงใหม
ดานตะวันออก
จดเรือนจําแมสะเรียง
ดานใต
จดถนนเวียงใหม ฟากเหนือ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต ๒
และที่ทําการองคการอุตสาหกรรมปาไม (ชั่วคราว)
ดานตะวันตก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก วัดอุทธยารมณ
และวัดศรีบุญเรือง

๑๒
๓.๔ ดานเหนือ
จดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต ๒ ศาลจังหวัดแมสะเรียง
ที่วาการอําเภอแมสะเรียง หอประชุมอําเภอแมสะเรียง บก. กองรอย อส. อําเภอแมสะเรียง ที่ ๓
และเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนเวียงใหม
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๖ เมตร กับริมฝงลําเหมืองแกน ฝงตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ข ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๔. ที่ดินในบริ เวณหมายเลข ๔.๑ ถึง หมายเลข ๔.๗ ที่กํ าหนดไว เปนสี แดง ใหเป นที่ดิ น
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก มีรายการดังตอไปนี้
๔.๑ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํายวม ฝงตะวันตก
และเสนตั้งฉากกับถนนแหลงพาณิชย ที่จุดซึ่งถนนมงคลชัยบรรจบกับถนนแหลงพาณิชย
ดานตะวันออก
จดถนนแหลงพาณิชย ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนวัยศึกษา ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนแหลงพาณิชย
และมัสยิดญามีอาตุลอิสลาม
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑๓.๓๓ และ ๑๓.๓๔ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน
๔.๒ ดานเหนือ
จดถนนมงคลชัย ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนแมสะเรียง ฟากตะวันตก และบานพักตํารวจ
ดานใต
จดถนนวัยศึกษา ฟากเหนือ และวัดกิตติวงศ
ดานตะวันตก
จดถนนแหลงพาณิชย ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑๓.๓๒ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน
๔.๓ ดานเหนือ
จดถนนเวียงใหม ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๕ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๖ เมตร กับริมฝงลําเหมืองแกน ฝงตะวันออก
และเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนเวียงใหม
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๑๐ ฟากตะวันออก
๔.๔ ดานเหนือ
จดถนนเวี ย งใหม ฟากใต วั ด คาทอลิ ก นั ก บุ ญ เปาโล และ
ที่ทําการไปรษณียแมสะเรียง
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ก ๑๐ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนเวียงใหม

๑๓
ดานตะวันตก
จดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต ๒ ศาลจังหวัดแมสะเรียง
ที่วาการอําเภอแมสะเรียง หอประชุมอําเภอแมสะเรียง บก. กองรอย อส. อําเภอแมสะเรียง ที่ ๓
และถนนสาธารณะ ไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๔.๕ ดานเหนือ
จดวัดอุทธยารมณ และวัดศรีบุญเรือง
ดานตะวันออก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนเวียงใหม ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนแมสะเรียง ฟากตะวันออก
๔.๖ ดานเหนือ
จดถนนเวียงใหม ฟากใต
ดานตะวันออก
จดวัดมันตะเล (วัดจันทราวาส) และโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
ดานใต
จดสํานักงานเทศบาลตําบลแมสะเรียง และสถานีตํารวจภูธร
แมสะเรียง
ดานตะวันตก
จดถนนแมสะเรียง ฟากตะวันออก
๔.๗ ดานเหนือ
จดถนนวัยศึกษา ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ และบานพักเจาหนาที่
ปกครอง
ดานตะวันตก
จดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมสะเรียง
๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ ถึงหมายเลข ๕.๔๔ ที่กําหนดไวเปนสีเขียว ใหเปนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม มีรายการดังตอไปนี้
๕.๑ ดานเหนือ
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปนเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร
กับริมฝงหวยขุด ฝงเหนือ
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํายวม ฝงตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยขุด ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงชนบท มส. ถ ๑ - ๐๐๐๕ ฟากตะวันออก
๕.๒ ดานเหนือ
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปนเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร
กับศูนยกลางทางหลวงชนบท มส. ๔๐๔๔
ดานตะวันออก
จดทางหลวงชนบท มส. ถ ๑ - ๐๐๐๕ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงชนบท มส. ๔๐๔๔ ฟากเหนือ

๑๔
ดานตะวันตก
จดเส น ขนานระยะ ๒๐ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง ห ว ยขุ ด ฝ ง เหนื อ
และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมยวมฝงขวา
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๗.๑ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมีกรอบและเสนทแยง
สีน้ําตาล
๕.๓ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยขุด ฝงใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํายวม ฝงตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร ศูนยกลางถนนสาย ก ๑
ดานตะวันตก
จดทางหลวงชนบท มส. ถ ๑ - ๐๐๐๕ ฟากตะวันออก
๕.๔ ดานเหนือ
จดทางหลวงชนบท มส. ๔๐๔๔ ฟากใต และโรงเรี ย น
บานแพะพิทยา
ดานตะวันออก
จดทางหลวงชนบท มส. ถ ๑ - ๐๐๐๕ ฟากตะวันตก และ
เสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท มส. ถ ๑ - ๐๐๐๕
ดานใต
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมยวมฝงขวา
ดานตะวันตก
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมยวมฝงขวา วัดบานแพะ
และแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่งเปนเสนขนานระยะ ๑,๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท
มส. ถ ๑ - ๐๐๐๕
ทั้งนี้ ยกเวน บริเวณหมายเลข ๘.๕ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน
๕.๕ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงหวยแมหาร ฝงใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงชนบท มส. ถ ๑ - ๐๐๐๕ ฟากตะวันตก และ
หนวยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลง
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ
ดานตะวันตก
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมยวมฝงขวา
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑๒.๕ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน
๕.๖ ดานเหนือ
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมยวมฝงซาย
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนหวยชมพู ๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงชนบท มส. ถ ๑ - ๐๐๐๕ ฟากตะวันออก วัดทาขาม
โรงสูบน้ําแรงดันต่ํา การประปาแมสะเรียง และเสนขนานระยะ ๑๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํายวม ฝงตะวันออก

๑๕
๕.๗ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํายวม ฝงตะวันออก
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท
มส. ถ ๑ - ๐๐๐๕ ระบบประปาชนบทโรงเรียนอนุบาลแมสะเรียง สํานักงานโครงการชลประทานลุมน้ํายวม
อําเภอแมสะเรียง โรงเรียนแมสะเรียงบริพัตรศึกษา และสนามกีฬากลางโรงเรียนแมสะเรียงบริพัตรศึกษา
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํายวม ฝงตะวันออก
และแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
๕.๘ ดานเหนือ
จดถนนหวยชมพู ๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๐๘ ฟากตะวั น ตก และ
คริสตจักรเซเวนเดย
ดานใต
จดหนวยปองกันรักษาปาที่ มส. ๑๐ (หวยชมพู) สํานักจัดการ
ทรัพยากรปาไมที่ ๑ (เชียงใหม) ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก และเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร
กับศูนยกลางถนนสาย ก ๒
ดานตะวันตก
จดบริเวณทาอากาศยานแมสะเรียง ที่ทําการองคการบริหาร
สวนตําบลบานกาศ สถานีตรวจอากาศแมสะเรียง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟาสวนภูมิภาค สาขาอําเภอแมสะเรียง
และทางหลวงชนบท มส. ถ ๑ - ๐๐๐๕ ฟากตะวันออก
๕.๙ ดานเหนือ
จดหนองน้ําสาธารณะ ฝงใต
ดานตะวันออก
จดหนองน้ําสาธารณะ ฝงตะวันตก
ดานใต
จดหนองน้ําสาธารณะ ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘ ฟากตะวันออก
๕.๑๐ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดที่ราชพัสดุ เสนขนานระยะ ๖ เมตร กับริมฝงลําเหมืองแกน
ฝงตะวันตก และเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํายวม ฝงตะวันออก
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํายวม ฝงตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๘.๑๒ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน
๕.๑๑ ดานเหนือ
จดคลองสงน้ําชลประทาน ฟากตะวันตก
ดานตะวันออก
จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และทางหลวงทองถิ่น
มส. ถ ๑ - ๐๐๐๗ ฟากตะวันตก

๑๖
ดานใต
ดานตะวันตก

จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมยวมฝงขวา และหนองน้ําสาธารณะ

ฝงตะวันออก
๕.๑๒ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๖ เมตร กับริมฝงลําเหมืองแกน ฝงใต
ดานตะวันออก
จดเส น ขนานระยะ ๕๐ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง แม น้ํ า แม ส ะเรี ย ง
ฝงตะวันตก
ดานใต
จดเส น ขนานระยะ ๕๐ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง แม น้ํ า แม ส ะเรี ย ง
ฝงตะวันตก
ดานตะวันตก
จดเส น ขนานระยะ ๕๐ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง แม น้ํ า แม ส ะเรี ย ง
ฝงตะวันออก และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๕ ฟากตะวันออก
๕.๑๓ ดานเหนือ
จดเส น ขนานระยะ ๕๐ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง แม น้ํ า แม ส ะเรี ย ง
ฝงตะวันออก
ดานตะวันออก
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมยวมฝงซาย
ดานใต
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมยวมฝงซาย
ดานตะวันตก
จดเส น ขนานระยะ ๕๐ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง แม น้ํ า แม ส ะเรี ย ง
ฝงตะวันออก
๕.๑๔ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ทําการองคการบริหาร
สวนตําบลแมคง ศูนยการเรียนรูชุมชนตําบลแมคง ศูนยการศึกษาคริสเตียนกิจกรุณา (แมสะเรียง) มูลนิธิกิจกรุณา
และคลองสงน้ําชลประทาน ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๙๔ ฟากตะวันตก
ดานตะวันตก
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมยวมฝงขวา
๕.๑๕ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํายวม ฝงตะวันออก
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสฤษดิ์ผล
และมัสยิดญามีอาตุลอิสลาม
ดานใต
จดถนนวัยศึกษา ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํายวม ฝงตะวันออก
๕.๑๖ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําแมสะเรียง ฝงตะวันตก

๑๗
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําแมสะเรียง ฝงตะวันตก
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ค ฟากตะวันออก และวัดแสนทอง
๕.๑๗ ดานเหนือ
จดเส น ขนานระยะ ๕๐ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง แม น้ํ า แม ส ะเรี ย ง
ฝงตะวันออก
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๐๕ ฟากตะวั น ตก และ
เสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงลําคลองไมปรากฏชื่อ ฝงตะวันตก
ดานใต
จดถนน อบจ. มส. ๔๐๕๗ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเส น ขนานระยะ ๕๐ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง แม น้ํ า แม ส ะเรี ย ง
ฝงตะวันออก
๕.๑๘ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ
ดานตะวันออก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๑๙๔ ฟากตะวั น ออก
หนองน้ําสาธารณะ และแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
๕.๑๙ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํายวม ฝงตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยวอก ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑๙๔ เสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ และโรงเรียนชุมชน
บานน้ําดิบ
๕.๒๐ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนวัยศึกษา
เสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ และเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร
กับศูนยกลางถนนแสงทอง
ดานตะวันออก
จดถนน อบจ. มส. ๔๐๕๗ ฟากตะวันตก และเสนขนานระยะ
๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําแมสะเรียง ฝงตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํา แมสะเรียง ฝงตะวันตก
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํายวม ฝงตะวันออก

๑๘
๕.๒๑ ดานเหนือ
จดถนน อบจ. มส. ๔๐๕๗ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงลําคลอง ฝงตะวันตก
สํานักสงฆเมืองยวมใตและแนวคูเมืองบานทุงพราว
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยกองเอาะ ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํายวม ฝงตะวันออก
และเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําแมสะเรียง ฝงตะวันออก
๕.๒๒ ดานเหนือ
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมยวมฝงขวา
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑๙๔
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยวอก ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดแนวเขตผัง เมื อ งรวมด านตะวัน ตก ซึ่ง เป นเสน ขนานระยะ
๑,๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๙๔
๕.๒๓ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยวอก ฝงใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑๙๔
ดานใต
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมยวมฝงขวา
ดานตะวันตก
จดแนวเขตผัง เมื อ งรวมด านตะวัน ตก ซึ่ง เป นเสน ขนานระยะ
๑,๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๙๔
๕.๒๔ ดานเหนือ
จดสํ า นั ก สงฆ เ มื อ งยวมใต แนวคู เ มื อ ง บ า นทุ ง พร า ว และ
เสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยกองเอาะ ฝงใต
ดานตะวันออก
จดถนนบานไร - บานดงสงัด ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนน อบจ. มส. ถ ๑ - ๐๐๑๖ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํายวม ฝงตะวันออก
และแนวเขตคูเมืองบานทุงพราว
๕.๒๕ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยวอก ฝงใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํายวม ฝงตะวันตก
ดานใต
จดถนน อบจ มส. ถ ๑ - ๐๐๑๖ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ และเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ

๑๙
๕.๒๖ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๙๔ ฟากตะวันตก
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๙๔ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๙๔ ฟากตะวันตก
ดานตะวันตก
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมยวมฝงขวา
๕.๒๗ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๙๔ ฟากตะวันออก
๕.๒๘ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ
ดานใต
จดถนน อบจ. มส. ถ ๑ - ๐๐๑๖ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๙๔ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๗.๑๓ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมีกรอบและเสนทแยงสีน้ําตาล
และบริเวณหมายเลข ๑๒.๓๕ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน
๕.๒๙ ดานเหนือ
จดถนน อบจ. มส. ถ ๑ - ๐๐๑๖ ฟากใตถนนสาธารณะไม
ปรากฏชื่อ ฟากใต และเสนขนานระยะ ๒๖๐ เมตร กับศูนยกลางถนน อบจ. มส. ถ ๑ - ๐๐๑๖
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํายวม ฝงตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยปูน ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนน รพช. มส. ๕๑๘๔ ฟากตะวันออก เสนตรงที่ลากตอจาก
เสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ เสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร
กับศูนยกลางถนน รพช. มส. ๕๑๘๔ และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๙๔ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๘.๒๒ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน
๕.๓๐ ดานเหนือ
จดถนน อบจ. มส. ถ ๑ - ๐๐๑๖ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๕ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํายวม ฝงตะวันออก
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํายวม ฝงตะวันออก

๒๐
๕.๓๑ ดานเหนือ
จดถนน รพช. มส. ๕๑๘๔ ฟากตะวันตก
ดานตะวันออก
จดถนน รพช. มส. ๕๑๘๔ ฟากตะวันตก ฌาปนสถานบานทุงแพม
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๙๔ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๑๙๔ ฟากตะวั น ออก
ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต เสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
และเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
๕.๓๒ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํายวม ฝงตะวันออก
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๐๕ ฟากตะวั น ตก และ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองผักหนาม
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํายวม ฝงตะวันออก
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํายวม ฝงตะวันออก
๕.๓๓ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๙๔ ฟากตะวันตก
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๙๔ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดแนวเขตป า สงวนแห ง ชาติ ป า แม ย วมฝ ง ขวา และถนน
เลียบคลองสงน้ําชลประทาน ฟากตะวันออก
ดานตะวันตก
จดถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทาน ฟากตะวันออก
๕.๓๔ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยปูน ฝงใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํายวม ฝงตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํายวม ฝงตะวันตก
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยปูน ฝงตะวันออก
และแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
๕.๓๕ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยปูน ฝงใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยปูน ฝงตะวันตก
และเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํายวม ฝงซาย
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยทราย ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑๙๔ เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๙๔ ที่จุดซึ่งทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๙๔
บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๙๔ ฟากตะวันออก และแนวเขต
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

๒๑
๕.๓๖ ดานเหนือ
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมยวมฝงขวา
ดานตะวันออก
จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สํานักสงฆบานหวยบง
และคลองสงน้ําชลประทาน ฝงตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยทราย ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนเสนขนานระยะ
๑,๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๙๔
๕.๓๗ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํายวม ฝงตะวันออก
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๐๕ ฟากตะวั น ตก และ
แนวเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ดานใต
จดแนวเขตผังเมืองรวม ดานใต ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางอําเภอแมสะเรียงและอําเภอสบเมย
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํายวม ฝงตะวันออก
๕.๓๘ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยทราย ฝงใต
ดานตะวันออก
จดคลองสงน้ําชลประทาน ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยทรายหลวง ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดแนวเขตผัง เมื อ งรวมด านตะวัน ตก ซึ่ง เป นเสน ขนานระยะ
๑,๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๙๔
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑๒.๔๗ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน
๕.๓๙ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยทราย ฝงตะวันออก
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํายวม ฝงตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํายวม ฝงตะวันตก
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ และเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยทราย ฝงตะวันออก
๕.๔๐ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํายวม ฝงตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยทรายหลวง ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๙๔ ฟากตะวันออก

๒๒
๕.๔๑ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยทรายหลวง ฝงใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํายวม ฝงตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑๙๔ เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๙๔ ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑๙๔ บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑๙๔ เปนระยะ ๑๐๐ เมตร และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๙๔ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๘.๒๖ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน
๕.๔๒ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํายวม ฝงตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยสิงหหลวง ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑๙๔
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๘.๒๖ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน
๕.๔๓ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยสิงหหลวง ฝงใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๙๔ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทาน ฟากตะวันออก
ดานตะวันตก
จดถนนเลี ย บคลองส ง น้ํ า ชลประทาน ฟากตะวั น ออก และ
ฌาปนสถานบานหวยสิงห
๕.๔๔ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยสิงหหลวง ฝงใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํายวม ฝงตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํายวม ฝงตะวันตก
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยแมกองแป ฝงตะวันออก
อาศรมธรรมจาริกบานแมกองแป ฌาปนสถานบานแมกองแป ถนนเลียบคลองชลประทาน ฟากตะวันออก
และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๙๔ ฟากตะวันออก
๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๖.๑ ถึงหมายเลข ๖.๑๖ ที่กําหนดไวเปนสีขาวมีกรอบและเสนทแยง
สีเขียว ใหเปนที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม มีรายการดังตอไปนี้
๖.๑ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก แนวเขตปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม และคลองสงน้ําชลประทาน ฟากตะวันตก

๒๓
ดานใต
จดคลองสงน้ําชลประทาน ฟากตะวันตก
ดานตะวันตก
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมยวมฝงขวา วัดพระธาตุจอมมอญ
และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๘.๖ และบริเวณหมายเลข ๘.๙ ที่กําหนดไวเปน
สีเขียวออน
๖.๒ ดานเหนือ
จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ดานตะวันออก
จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ดานใต
จดถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทาน ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทาน ฟากตะวันออก
๖.๓ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํายวม ฝงตะวันตก
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํายวม ฝงตะวันตก
ดานใต
จดแนวเขตปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม และถนนสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทาน ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑๐.๖ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก
๖.๔ ดานเหนือ
จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํายวม ฝงตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงหวยแมสะลาบ ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนเลี ย บคลองส ง น้ํ า ชลประทาน ฟากตะวั น ออก และ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๖.๕ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมหวยแมสะลาบ ฝงใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๑๙๔ ฟากตะวั น ตก และ
แนวเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ดานใต
จดทางหลวงทองถิ่น มส. ถ ๑ - ๐๐๐๗ ฟากตะวันตก
ดานตะวันตก
จดถนน อบจ. มส. ๔๐๐๗ ฟากตะวันออก และเสนขนานระยะ
๓๐ เมตร กับริมฝงหวยแมสะลาบ ฝงตะวันออก
๖.๖ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงหวยแมสะลาบ ฝงใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํายวม ฝงตะวันตก
และเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ

๒๔
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๙๔ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๙๔ ฟากตะวันออก และ
แนวเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
๖.๗ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํายวม ฝงใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํายวม ฝงตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ
๖.๘ ดานเหนือ
จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๙๔ ฟากตะวันตก ฌาปนสถาน
บานหวยทราย และเสนขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน หมายเลข ๑๑๙๔
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยทราย ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทาน ฟากตะวันออก
๖.๙ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยทราย ฝงใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑๙๔ และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๙๔ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยทรายหลวง ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทาน ฟากตะวันออก
๖.๑๐ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยทรายหลวง ฝงใต
ดานตะวันออก
จดคลองสงน้ําชลประทาน ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยสิงหหลวง ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนเสนขนานระยะ
๑,๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน หมายเลข ๑๑๙๔
๖.๑๑ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยทรายหลวง ฝงใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๙๔ ฟากตะวันตก เสนตั้งฉาก
กับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๙๔ ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๙๔ บรรจบกับ
ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดิน หมายเลข ๑๑๙๔
เปนระยะ ๑๐๐ เมตร เสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๙๔
และถนนสาย ก ๑๓ ฟากตะวันตก

๒๕
ดานใต

จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาธารณะ

ไมปรากฏชื่อ
ดานตะวันตก
จดถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทาน ฟากตะวันออก
๖.๑๒ ดานเหนือ
จดถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทาน ฟากตะวันออก
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยแมกองแป ฝงตะวันตก
และโรงเรียนบานแมกองแป
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยโผ ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยโผ ฝงตะวันออก
โรงเรี ย นบ า นห ว ยโผ ศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก บ า นห ว ยโผ แนวเขตป า สงวนแห ง ชาติ ป า แม ย วมฝ ง ขวา
และถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทาน ฟากตะวันออก
๖.๑๓ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยโผ ฝงใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยโผ ฝงตะวันตก
ดานใต
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมยวมฝงขวา
ดานตะวันตก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๖.๑๔ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยโผ ฝงใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํายวม ฝงตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยโผ ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยโผ ฝงตะวันออก
๖.๑๕ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยโผ ฝงใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํายวม ฝงตะวันตก
ดานใต
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมยวมฝงขวา
ดานตะวันตก
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมยวมฝงขวา
๖.๑๖ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํายวม ฝงใต
ดานตะวันออก
จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํายวม ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ
ปาแมยวมฝงขวา

๒๖
๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๗.๑ ถึงหมายเลข ๗.๒๓ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมีกรอบและเสนทแยง
สีน้ําตาล ใหเปนที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๘.๑ ถึงหมายเลข ๘.๒๙ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม มีรายการดังตอไปนี้
๘.๑ ที่ดินในบริเวณแนวขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํายวม ฝงตะวันตก
๘.๒ ที่ดินในบริเวณแนวขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํายวม ฝงตะวันออก
๘.๓ ที่ดินในบริเวณแนวขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยขุด ฝงเหนือและฝงใต
๘.๔ หนองน้ําสาธารณะ
๘.๕ ที่ดินในบริเวณแนวขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงหวยแมหาร ฝงเหนือและฝงใต
๘.๖ หนองน้ําสาธารณะ
๘.๗ สนามกีฬาตําบลบานกาศ หมูที่ ๘
๘.๘ ที่ดินในบริเวณแนวขนานระยะ ๑๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํายวม ฝงตะวันออก
๘.๙ หนองน้ําสาธารณะ
๘.๑๐ สวนรุกขชาติหวยชมพู
๘.๑๑ สนามกีฬากลางโรงเรียนแมสะเรียงบริพัตรศึกษา
๘.๑๒ ที่ดินในบริเวณแนวขนานระยะ ๖ เมตร กับริมฝงลําเหมืองแกน ฝงตะวันตกและ
ฝงตะวันออก
๘.๑๓ ที่ดินในบริเวณแนวขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงหวยแมสะลาบ ฝงเหนือและฝงใต
๘.๑๔ ลานกีฬาบานแพะ
๘.๑๕ หนองน้ําสาธารณะ
๘.๑๖ ที่ดินในบริเวณแนวขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําแมสะเรียง ฝงตะวันตก
และฝงตะวันออก
๘.๑๗ หนองน้ําสาธารณะ
๘.๑๘ ที่ดินในบริเวณแนวขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยกองเอาะ ฝงเหนือและฝงใต
๘.๑๙ ที่ดินในบริเวณแนวขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํายวม ฝงตะวันออก
๘.๒๐ ที่ดินในบริเวณแนวขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยวอก ฝงเหนือและฝงใต
๘.๒๑ หนองน้ําสาธารณะ

๒๗
๘.๒๒ ที่ดินในบริเวณแนวขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยจอม ฝงเหนือและฝงใต
๘.๒๓ ที่ดินในบริเวณแนวขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยปูน ฝงเหนือและฝงใต
๘.๒๔ ที่ดินในบริเวณแนวขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยทราย ฝงเหนือและฝงใต
๘.๒๕ ที่ดินในบริเวณแนวขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยทรายหลวง ฝงเหนือและฝงใต
๘.๒๖ ที่ดิ น ในบริ เวณแนวขนานระยะ ๒๐ เมตร กั บริ ม ฝ งห ว ยสิง ห ห ลวง ฝ ง ตะวั น ตก
และฝงตะวันออก
๘.๒๗ ที่ดินบริเวณภายในเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยสิงหหลวง ฝงเหนือและฝงใต
๘.๒๘ ที่ดินในบริเวณแนวขนานระยะ ๒๐ เมตร กั บริมฝง หวยแม กองแป ฝงตะวันตก
และฝงตะวันออก
๘.๒๙ ที่ดินในบริเวณแนวขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยโผ ฝงเหนือและฝงใต
๙. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๙.๑ ถึงหมายเลข ๙.๑๓ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว
ใหเปนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม มีรายการดังตอไปนี้
๙.๑ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมฝงลําหวยไมปรากฏชื่อ
ฝงเหนือ
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑,๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๘
ดานใต
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๐๘ ฟากเหนื อ ที่ ทํ า การ
ด า นตรวจคนเข า เมื อ งแม ส ะเรี ย ง (แห ง ใหม ) แนวเขตป า สงวนแห ง ชาติ ป า แม ย วมฝ ง ซ า ย และ
ดานศุลกากรแมสะเรียง
ดานตะวันตก
จดโรงพยาบาลแมสะเรียง บานพักเจาหนาที่โรงพยาบาลแมสะเรียง
สุสานบานจอมแจง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขาแมสะเรียง แนวเขตปาสงวนแหงชาติ
ป า แม ย วมฝ ง ซ า ย คริ ส ตจั ก รทานพระพร กองร อ ยทหารพรานที่ ๓๖๐๖ กรมทหารพรานที่ ๓๖
ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ สุสานกลางคริสตชนสัมพันธ ศูนยเลี้ยงเด็กบานโปงดอยชาง
สวนรุกขชาติหวยชมพู สํานักงานขนสงจังหวัดแมฮองสอน ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘ ฟากตะวันออก
ระบบประปาหมูบานตําบลบานกาศ สํานักสงฆถ้ําน้ําอบ และงานสวนปาสาละวิน สํานักงานอนุรักษ
และพัฒนาสวนปาแมฮองสอน
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑๒.๒ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน

๒๘
๙.๒ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับทางหลวงชนบท มส. ๔๐๔๔
ดานตะวันออก
จดหว ยขุด ฝ งตะวัน ตกและฝ งใต แนวเขตปาสงวนแห งชาติ
ปาแมยวมฝงขวา
ดานใต
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมยวมฝงขวา
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑,๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท
มส. ถ ๑ - ๐๐๐๕ และเสนตั้งฉากกับทางหลวงชนบท มส. ๔๐๔๔ ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท
มส. ถ ๑ - ๐๐๐๕ บรรจบกับทางหลวงชนบท มส. ๔๐๔๔ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนว
ทางหลวงชนบท มส. ๔๐๔๔ เปนระยะ ๑,๓๗๐ เมตร
๙.๓ ดานเหนือ
จดเขตทหาร
ดานตะวันออก
จดคายเทพสิงห กรมทหารพรานที่ ๓๖ หมวดการทางแมสะเรียง
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมยวมฝงซาย
ดานตะวันตก
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมยวมฝงซาย
๙.๔ ดานเหนือ
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมยวมฝงขวา
ดานตะวันออก
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมยวมฝงขวา และวัดพระธาตุ
จอมมอญ
ดานใต
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมยวมฝงขวา ทางหลวงทองถิ่น
มส. ถ ๑ - ๐๐๐๗ ฟากเหนือและฟากตะวันออก และแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑,๒๐๐ เมตร กับศูนยกลาง ทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑๙๔
๙.๕ ดานเหนือ
จดแนวเขตปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม ทางหลวงท อ งถิ่ น
มส. ถ ๑ - ๐๐๐๗ ฟากตะวันตกและฟากใต
ดานตะวันออก
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมยวมฝงขวา หนองน้ําสาธารณะ
สํานักงานเทศบาลตําบลแมยวม และสถานีวิทยุชุมชนตําบลแมยวม FM. ๘๘.๐ MHz
ดานใต
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมยวมฝงขวา
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑,๒๐๐ เมตร กับศูนยกลาง ทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑๙๔ และเสนขนานระยะ ๑,๒๐๐ เมตร กับแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมยวมฝงขวา

๒๙
๙.๖ ดานเหนือ
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมยวมฝงซาย และทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๘ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑,๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๘ เส น ขนานระยะ ๑,๒๐๐ เมตร กั บ ศู น ย ก ลางทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๐๕
เสนตรงที่ลากตอจากเสนขนานระยะ ๑,๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๕
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต เปนระยะ ๑,๒๔๕ เมตร เสนตรงที่ลากตอจากเสนขนานระยะ ๑,๒๐๐
กั บ ศู น ย ก ลางถนนสาธารณะไม ป รากฏชื่ อ ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ เป น ระยะ ๔๘๐ เมตร
และเสนขนานระยะ ๑,๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
ดานใต
จดหวยกองเอาะ ฝงเหนือ
๙.๗ ดานเหนือ
จดหวยกองเอาะ ฝงใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑,๒๐๐ เมตร กับศูนยกลาง ทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๕
ดานใต
จดเส น แบ ง เขตการปกครองระหว า งอํ า เภอแม ส ะเรี ย ง
จังหวัดแมฮองสอน กับอําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๐๕ ฟากตะวั น ออก
เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม วิทยาลัยการอาชีพแมสะเรียง กองรอยตํารวจตะเวนชายแดนที่ ๓๓๗
โรงเรี ย นบ า นไร วิ ท ยา วั ด บ า นไร โครงการปรั บ ปรุ ง ป า สงวนแห ง ชาติ ป า แม ย วมฝ ง ซ า ยแปลง ๒
หนวยบริการประชาชนประจําตําบลบานไร สถานีตํารวจภูธรแมสะเรียง เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
สํ า นั ก บริ ห ารพื้ น ที่ ป า อนุ รั ก ษ ที่ ๑๖ สาขาแม ส ะเรี ย ง กรมอุ ท ยานแห ง ชาติ สั ต ว ป า และพั น ธุ พื ช
และเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๗.๑๕ กับหมายเลข ๗.๑๖ ที่กําหนดไวเปนสีเขียว
มีกรอบและเสนทแยงสีน้ําตาล และบริเวณหมายเลข ๑๒.๓๓ หมายเลข ๑๒.๓๗ หมายเลข ๑๒.๔๐
หมายเลข ๑๒.๔๑ หมายเลข ๑๒.๔๒ กับหมายเลข ๑๒.๔๓ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน
๙.๘ ดานเหนือ
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมยวมฝงซาย
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๕ ฟากตะวันตก แนวเขต
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ดานตะวันตก
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมยวมฝงซาย และสุสานบานไร
๙.๙ ดานเหนือ
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมยวมฝงขวา
ดานตะวันออก
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมยวมฝงขวา

๓๐
ดานใต
ดานตะวันตก

จดหวยจอม ฝงเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑,๒๐๐ เมตร กับศูนยกลาง ทางหลวงแผนดิน

หมายเลข ๑๑๙๔
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑๐.๑๔ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก กับหมายเลข ๑๒.๓๒
ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน
๙.๑๐ ดานเหนือ
จดหวยจอม ฝงใต
ดานตะวันออก
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมยวมฝงขวา
ดานใต
จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ
ปาแมยวมฝงขวา
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑,๒๐๐ เมตร กับศูนยกลาง ทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑๙๔
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑๒.๓๘ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน
๙.๑๑ ดานเหนือ
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมยวมฝงขวา
ดานตะวันออก
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมยวมฝงขวา สํานักปฏิบัติธรรม
บานหนองกระตาย แนวเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และหนวยจัดที่ดิน กรมที่ดิน (ชั่วคราว)
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๙๔ ฟากเหนือและฟากตะวันตก
ฌาปนสถานบานหวยโผ สถานีตํารวจภูธรทาตาฝง และหนวยบริการประชาชนบานหวยโผ
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑๒.๕๔ และหมายเลข ๑๒.๕๘ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน
๙.๑๒ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๙๔ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมยวมฝงขวา และคริสตจักร
ของพระเจาบานแมกองแป
ดานใต
จดโรงเรี ย นบ า นห ว ยโผและศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก บ า นห ว ยโผ
และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมยวมฝงขวา
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๙๔ ฟากตะวันออก
๙.๑๓ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๙๔ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตกและฟากใต และแนวเขต
ปาสงวนแหงชาติ ปาแมยวมฝงขวา
ดานใต
จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
และฟากตะวันตกและเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน กับอําเภอสบเมย
จังหวัดแมฮองสอน

๓๑
๑๐. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๐.๑ ถึงหมายเลข ๑๐.๒๑ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก
ใหเปนที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา มีรายการดังตอไปนี้
๑๐.๑ โรงเรียนบานแพะพิทยา
๑๐.๒ โรงเรียนบานสบหาร
๑๐.๓ โรงเรียนดอนชัยวิทยา
๑๐.๔ โรงเรียนอนุบาลแมสะเรียง (บานโปง) สาขาทาขาม
๑๐.๕ โรงเรียนแมสะเรียงบริพัตรศึกษา
๑๐.๖ โรงเรียนบานพะมอลอ
๑๐.๗ โรงเรียนอนุบาลแมสะเรียง (บานโปง)
๑๐.๘ โรงเรียนอนุบาลกฤษณพรรณ
๑๐.๙ โรงเรียนบานศรีมูลเมือง
๑๐.๑๐ โรงเรียนบานจอมแจงมิตรภาพที่ ๑๙๓
๑๐.๑๑ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
๑๐.๑๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๓ (บานทุงพราว)
๑๐.๑๓ โรงเรียนชุมชนบานน้ําดิบ
๑๐.๑๔ โรงเรียนบานคะปวง
๑๐.๑๕ โรงเรียนบานไรวิทยา
๑๐.๑๖ โรงเรียนบานทุงแพม
๑๐.๑๗ วิทยาลัยการอาชีพแมสะเรียง
๑๐.๑๘ โรงเรียนบานหวยทราย
๑๐.๑๙ โรงเรียนบานหวยสิงห
๑๐.๒๐ โรงเรียนบานแมกองแป
๑๐.๒๑ โรงเรียนบานหวยโผและศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยโผ
๑๑. ที่ ดิ น ในบริ เวณหมายเลข ๑๑.๑ ถึ ง หมายเลข ๑๑.๙ ที่ กํ า หนดไว เ ป น สี น้ํ า ตาลอ อ น
ใหเปนที่ดินประเภทอนุรักษเพื่อสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย มีรายการดังตอไปนี้
๑๑.๑ วัดพระธาตุจอมมอญ
๑๑.๒ วัดอุทธยารมณและวัดศรีบุญเรือง
๑๑.๓ วัดจอมแจง
๑๑.๔ วัดมันตะเล (วัดจันทราวาส)

๓๒
๑๑.๕ วัดสุพรรณรังษี (จองคํา)
๑๑.๖ วัดแสนทอง
๑๑.๗ วัดจอมทอง
๑๑.๘ วัดพระธาตุจอมกิตติ
๑๑.๙ สํานักสงฆเมืองยวมใตและแนวเขตคูเมืองบานทุงพราว
๑๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๒.๑ ถึงหมายเลข ๑๒.๕๘ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน ใหเปนที่ดิน
ประเภทสถาบันศาสนา มีรายการดังตอไปนี้
๑๒.๑ วัดบานแพะ
๑๒.๒ วัดถ้ําพระโบราณ
๑๒.๓ วัดสบหารเหนือ
๑๒.๔ สํานักสงฆถ้ําน้ําอบ
๑๒.๕ ฌาปนสถานศรีดอนชัย
๑๒.๖ วัดศรีดอนชัย
๑๒.๗ วัดทาขาม
๑๒.๘ คริสตจักรเซเวนเดย
๑๒.๙ สุสานบานพะมอลอ
๑๒.๑๐ คริสตจักรรมเกลาแมสะเรียง
๑๒.๑๑ วัดชัยลาภ
๑๒.๑๒ หอประชุมคาทอลิก
๑๒.๑๓ ฌาปนสถานแม ส ะเรี ย ง คริ ส ตจั ก รกะเหรี่ ย งแบ บ ติ ส ท บ า นโป ง และหอพั ก
เด็กนักเรียน (หญิง) ศูนยการศึกษาคริสเตียนกิจกรุณา
๑๒.๑๔ สุสานกลางคริสตชนสัมพันธ
๑๒.๑๕ คริสตจักรทานพระพร
๑๒.๑๖ วัดอมราวาส
๑๒.๑๗ สุสานมุสลิมแมสะเรียง
๑๒.๑๘ สุสานบานจอมแจง
๑๒.๑๙ วัดทุงแลง
๑๒.๒๐ สุสานบานทุงแลงและสุสานมุสลิมแมสะเรียง
๑๒.๒๑ มัสยิดญามีอาตุลอิสลาม

๓๓
๑๒.๒๒
๑๒.๒๓
๑๒.๒๔
๑๒.๒๕
๑๒.๒๖
๑๒.๒๗
๑๒.๒๘
๑๒.๒๙
๑๒.๓๐
๑๒.๓๑
๑๒.๓๒
๑๒.๓๓
๑๒.๓๔
๑๒.๓๕
๑๒.๓๖
๑๒.๓๗
๑๒.๓๘
๑๒.๓๙
๑๒.๔๐
๑๒.๔๑
๑๒.๔๒
๑๒.๔๓
๑๒.๔๔
๑๒.๔๕
๑๒.๔๖
๑๒.๔๗
๑๒.๔๘
๑๒.๔๙
๑๒.๕๐

วัดคาทอลิกนักบุญเปาโล
วัดกิตติวงศ
ศูนยการศึกษาคริสเตียนกิจกรุณา (แมสะเรียง) มูลนิธิกิจกรุณา
วัดสิทธิมงคล
วัดน้ําดิบ
สํานักปฏิบัติธรรมพุทธกิตติคุณและสุสานบานน้ําดิบ
สํานักสงฆเมืองยวมใต
คริสตจักรเบทานีบานดงสงัด
วัดหวยวอก
วัดคะปวง
สํานักสงฆบานแพะคะปวง
คริสตจักรทาลิกธาคูมิ บานไร
สุสานบานไร
ฌาปนสถานบานคะปวง หมูที่ ๘
วัดบานไร
โบสถคาทอลิกแมพระฟาติมา
วัดทุงแพม
วัดทุงแพม (ราง)
วัดคาทอลิก น.ยอหน
ปาชาบานหนองผักหนาม
โบสถคริสตจักรบานหนองผักหนาม
โบสถคริสตจักรอุดมสุข เบโรอา
ฌาปนสถานบานทุงแพม
สํานักสงฆบานหวยบง
ฌาปนสถานบานหวยทราย
ศูนยปฏิบัติธรรมบนดอย
วัดหวยทราย
สํานักสงฆหวยทรายใต
วัดหวยสิงห

๓๔
๑๒.๕๑ ฌาปนสถานบานหวยสิงห
๑๒.๕๒ สํานักปฏิบัติธรรมบานหนองกระตาย
๑๒.๕๓ ฌาปนสถานบานแมกองแป
๑๒.๕๔ คริสตจักรของพระเจาบานแมกองแป
๑๒.๕๕ อาศรมธรรมจาริกบานแมกองแป
๑๒.๕๖ คริสตจักรของพระเจาบานแมกองแป
๑๒.๕๗ ฌาปนสถานบานหวยโผ
๑๒.๕๘ สํานักสงฆสุวรรณโคมคํา
๑๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๓.๑ ถึงหมายเลข ๑๓.๖๔ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน ใหเปนที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มีรายการดังตอไปนี้
๑๓.๑ หมวดการทางแมสะเรียง
๑๓.๒ งานสวนปาสาละวิน สํานักงานอนุรักษและพัฒนาสวนปาแมฮองสอน
๑๓.๓ ศูนยประสานงานองคการบริหารสวนตําบลเสาหิน (ชั่วคราว)
๑๓.๔ ระบบประปาหมูบานตําบลบานกาศ
๑๓.๕ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานกาศ
๑๓.๖ หนวยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลง
๑๓.๗ สํานักงานขนสงจังหวัดแมฮองสอน
๑๓.๘ โรงสูบน้ําแรงดันต่ํา การประปาแมสะเรียง
๑๓.๙ บริ เ วณท า อากาศยานแม ส ะเรี ย ง ที่ ทํ าการองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ าบลบ านกาศ
สถานีตรวจอากาศแมสะเรียง กรมอุตุนิยมวิทยา และการไฟฟาสวนภูมิภาค สาขาอําเภอแมสะเรียง
๑๓.๑๐ ระบบประปาชนบทโรงเรียนอนุบาลแมสะเรียง สํานักงานโครงการชลประทานลุมน้ํายวม
อําเภอแมสะเรียง
๑๓.๑๑ หนวยปองกันรักษาปาที่ มส. ๑๐ (หวยชมพู) สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ ๑
(เชียงใหม)
๑๓.๑๒ ที่ราชพัสดุ
๑๓.๑๓ บานพักขาราชการกองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓๗
๑๓.๑๔ ศูนยเลี้ยงเด็กบานโปงดอยชาง
๑๓.๑๕ กองรอยทหารพรานที่ ๓๖๐๖ กรมทหารพรานที่ ๓๖
๑๓.๑๖ โรงพยาบาลแมสะเรียงคริสเตียน

๓๕
๑๓.๑๗ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) สํานักงานเกษตรอําเภอแมสะเรียง
โรงกรองน้ําการประปาแมสะเรียง และสํานักงานที่ดินจังหวัดแมฮองสอน สาขาแมสะเรียง
๑๓.๑๘ ศูนยศิลปาชีพอําเภอแมสะเรียง บริษัท ที โอ ที จํากัด (มหาชน) และสํานักงาน
การประปาแมสะเรียง การประปาสวนภูมิภาค
๑๓.๑๙ อาคารรวมใจแมสะเรียง และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแพะ
๑๓.๒๐ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขาแมสะเรียง
๑๓.๒๑ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานทุงแลง
๑๓.๒๒ โรงพยาบาลแมสะเรียง และบานพักเจาหนาที่โรงพยาบาลแมสะเรียง
๑๓.๒๓ หนวยบริการประชาชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ตํารวจทางหลวง อําเภอแมสะเรียง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอแมสะเรียง และพิพิธภัณฑอําเภอแมสะเรียง
๑๓.๒๔ ที่ทําการดานตรวจคนเขาเมืองแมสะเรียง (แหงใหม)
๑๓.๒๕ ดานศุลกากรแมสะเรียง
๑๓.๒๖ เรือนจําแมสะเรียง
๑๓.๒๗ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลแมคงและศูนยการเรียนรูชุมชนตําบลแมคง
๑๓.๒๘ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต ๒ และที่ทําการองคการอุตสาหกรรมปาไม (ชั่วคราว)
๑๓.๒๙ โรงฆาสัตวเทศบาลตําบลแมสะเรียง
๑๓.๓๐ ที่ทําการไปรษณียแมสะเรียง
๑๓.๓๑ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต ๒ ศาลจังหวัดแมสะเรียง ที่วาการอําเภอแมสะเรียง
หอประชุมอําเภอแมสะเรียง และ บก. กองรอย อส. อําเภอแมสะเรียง ที่ ๓
๑๓.๓๒ สํานักงานอัยการจังหวัดแมสะเรียง
๑๓.๓๓ โรงฆาสัตวเทศบาลตําบลแมสะเรียง (เกา)
๑๓.๓๔ โรงตมกลั่นสุราแมสะเรียง (เกา)
๑๓.๓๕ ที่ทําการตํารวจชุมชนตําบลแมคง (ราง) และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทุงแลง
๑๓.๓๖ สํานักงานเทศบาลตําบลแมสะเรียง และสถานีตํารวจภูธรแมสะเรียง
๑๓.๓๗ บานพักตํารวจ
๑๓.๓๘ บานพักปาไมอําเภอ
๑๓.๓๙ บานพักสํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมสะเรียง
๑๓.๔๐ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมสะเรียง
๑๓.๔๑ บานพักเจาหนาที่ปกครอง

๓๖
๑๓.๔๒
๑๓.๔๓
๑๓.๔๔
๑๓.๔๕
๑๓.๔๖
๑๓.๔๗
๑๓.๔๘
๑๓.๔๙

สํานักงานบังคับคดีแมฮองสอน สาขาแมสะเรียง
บานพักอัยการจังหวัดแมฮองสอน
อาคารหอประชุมสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ ๑๖ สาขาแมสะเรียง
สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย แมสะเรียง และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทุงพราว
สํานักงานเทศบาลตําบลแมยวมและสถานีวิทยุชุมชนตําบลแมยวม FM. ๘๘.๐ MHz
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานน้ําดิบ
ระบบประปาหมูบานน้ําดิบ และที่สาธารณประโยชน
สํานักบริหารพื้นที่ปาอนุรักษที่ ๑๖ สาขาแมสะเรียง กรมอุทยานแหงชาติสัตวปา

และพันธุพืช
๑๓.๕๐ ระบบประปาหมูบานหวยวอกและศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยวอก (ราง)
๑๓.๕๑ ศาลเจาบานคะปวง
๑๓.๕๒ ระบบประปาหมูบานคะปวง
๑๓.๕๓ โครงการปรับปรุงปาสงวนแหงชาติ ปาแมยวมฝงซายแปลง ๒ หนวยบริการประชาชน
ประจําตําบลบานไร และสถานีตํารวจภูธรแมสะเรียง
๑๓.๕๔ บานพักขาราชการชลประทาน
๑๓.๕๕ กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓๗
๑๓.๕๖ ระบบประปาหมูบานทุงแพม และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทุงแพม (ราง)
๑๓.๕๗ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองผักหนาม
๑๓.๕๘ ระบบประปาหมูบานหวยทรายและศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยทราย
๑๓.๕๙ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหวยสิงหและระบบประปาหมูบานบานหวยสิงห
๑๓.๖๐ หนวยปองกันรักษาปาที่ มส. ๑๒ (หวยสิงห) สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ ๑
(เชียงใหม)
๑๓.๖๑ ชุมสายโทรศัพทหวยสิงหและศาลเจาบานหวยสิงห
๑๓.๖๒ หนวยจัดที่ดิน กรมที่ดิน (ชั่วคราว)
๑๓.๖๓ ดานกักกันสัตว แมฮองสอน กรมปศุสัตว
๑๓.๖๔ สถานีตํารวจภูธรทาตาฝงและหนวยบริการประชาชนบานหวยโผ

รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน
พ.ศ. ๒๕๕๘
ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง แบงเปน ๓ ขนาด คือ
๑. ถนนแบบ ก ขนาดเขตทาง ๑๒.๐๐ เมตร จํานวน ๑๔ สาย ดังนี้
ถนนสาย ก ๑ เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง เริ่มตนจากทางหลวงชนบท
มส. ถ. ๑ - ๐๐๐๕ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศตะวันออกเฉียงใต และทิศตะวันตกเฉียงใต
ตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับทางหลวงชนบท มส. ถ. ๑ - ๐๐๐๕
ถนนสาย ก ๒ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนแหลงพาณิชย ซอย ๙
เริ่มตนจากถนนแหลงพาณิชย ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับถนนแมสะเรียง
ถนนสาย ก ๓ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนแมสะเรียง ซอย ๑๘
เริ่ม ตน จากถนนแมสะเรี ยง ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกตามแนวถนนเดิ ม จนบรรจบกับ ทางหลวงแผ น ดิ น
หมายเลข ๑๐๘
ถนนสาย ก ๔ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนเฉลิมราช เริ่มตนจากถนนแมสะเรียง
ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘
ถนนสาย ก ๕ เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง เริ่มตนจากถนนเฉลิมราช
(ถนนสาย ก ๔) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับถนนเวียงใหม
ถนนสาย ก ๖ เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง เริ่มตนจากถนนเดิมไมปรากฏชื่อ
(ถนนสาย ก ๕) ไปทางทิศตะวัน ออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับ ทางหลวงแผน ดิน
หมายเลข ๑๐๘
ถนนสาย ก ๗ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนแมสะเรียง ซอย ๑๑
เริ่มตนจากถนนแมสะเรียง ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับถนนเดิมไมปรากฏชื่อ
(ถนนสาย ก ๕)
ถนนสาย ก ๘ เป น ถนนเดิ ม กํ า หนดให ข ยายเขตทาง คื อ ถนนเวี ย งใหม ซอย ๔
และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่ม ตน จากถนนแมสะเรียง ซอย ๑๑ (ถนนสาย ก ๗)
ที่บริเวณหางจากถนนแมสะเรียง ซอย ๑๑ (ถนนสาย ก ๗) บรรจบกับถนนแมสะเรียง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๒๐๐ เมตร ไปทางทิศใต ระยะประมาณ ๔๓๐ เมตร บรรจบกับ
ถนนเดิม ไปทางทิศใต ตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับถนนเวียงใหม

๒
ถนนสาย ก ๙ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ซอย ๑ สันติภาพ เริ่มตนจาก
ถนนเดิมไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ก ๕) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘
ถนนสาย ก ๑๐ เปน ถนนโครงการกําหนดใหกอสรา งใหม เริ่ ม ตน จากถนนเวียงใหม
ที่บริเวณหางจากถนนเดิมไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ก ๕) บรรจบกับถนนเวียงใหม ไปทางทิศตะวันออก
ตามแนวถนนเวียงใหม ระยะประมาณ ๖๕ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะประมาณ ๒๕๐ เมตร
จนบรรจบกับถนนสาย ข ที่บริเวณหางจากถนนสาย ข บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๕
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาย ข ระยะประมาณ ๔๑๐ เมตร
ถนนสาย ก ๑๑ เปน ถนนเดิม ไมป รากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง เริ่ ม ตน จากถนน
อบจ. มส. ๔๐๕๗ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับถนนเดิมไมปรากฏชื่อ
ถนนสาย ก ๑๒ เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง เริ่มตนจากถนนเดิม
ไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ก ๑๑) ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๕
ถนนสาย ก ๑๓ เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง และถนนโครงการ
กําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๙๔ ไปทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงใต
ตามแนวถนนเดิม บรรจบกับถนนเดิมไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ก ๑๔) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
และทิศตะวันตกเฉียงใต ระยะประมาณ ๕๒๐ เมตร บรรจบกับถนนเดิมไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ก ๑๓)
ที่บริเวณหางจากถนนเดิมไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ก ๑๓) บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๙๔
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิมไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ก ๑๓) ระยะประมาณ ๒๖๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับทางหลวงแผนดิน ๑๑๙๔
ถนนสาย ก ๑๔ เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง เริ่มตนจากถนนเดิม
ไมป รากฏชื่อ (ถนนสาย ก ๑๓) ไปทางทิศตะวัน ออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกั บ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๙๔
๒. ถนนแบบ ข ขนาดเขตทาง ๑๖.๐๐ เมตร เปน ถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม
เริ่มตนจากถนนวัยศึกษา ไปทางทิศตะวันออก ระยะประมาณ ๒๐๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ค
ที่บริเวณหางจากถนนแสงทอง บรรจบกับถนน อบจ. มส. ๔๐๕๗ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามถนนสาย ค ระยะประมาณ ๓๓๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๔๑๐ เมตร
บรรจบกับถนนสาย ก ๑๐ ที่บริเวณหางจากถนนสาย ก ๑๐ บรรจบกับถนนเวียงใหม ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ตามแนวถนนสาย ก ๑๐ ระยะประมาณ ๒๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงใต

๓
ระยะประมาณ ๔๑๐ เมตร จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๕ ที่บริเวณหางจากถนนเวียงใหม
บรรจบกั บ ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๐๕ ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต แ ละทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๕ ระยะประมาณ ๒๓๐ เมตร
๓. ถนนแบบ ค ขนาดเขตทาง ๒๐.๐๐ เมตร เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ
ถนน อบจ. มส. ๔๐๕๗ และถนนแสงทอง ซอย ๖ และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจาก
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๕ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม บรรจบกับถนนแสงทอง
ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๘๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ
๒๕๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ข ที่บริเวณหางจากถนนวัยศึกษาบรรจบกับถนนสาย ข ไปทางทิศตะวันออก
ตามแนวถนนสาย ข ระยะประมาณ ๒๐๐ เมตร

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๗๙ ก

หน้า ๔๐
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๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่สมควรกําหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
ในท้องที่ตําบลบ้านกาศ ตําบลแม่คง ตําบลแม่สะเรียง และตําบลแม่ยวม อําเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท 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

