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กฎกระทรวง 
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเชียงกลาง  จังหวัดน่าน 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  และ
มาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  
มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับได้มีกําหนดห้าปี 
ข้อ ๒ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  ในท้องที่ตําบลเปือ  ตําบลพระธาตุ  ตําบลเชียงกลาง   

ตําบลพระพุทธบาท  ตําบลพญาแก้ว  และตําบลเชียงคาน  อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดน่าน  ภายในแนวเขต 
ตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๓ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาและการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เก่ียวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ 
ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อม 
ในบริเวณแนวเขตตามข้อ  ๒  ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ข้อ ๔ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับและสอดคล้องกับ 
การขยายตัวของชุมชนในอนาคต  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยมีสาระสําคัญ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนเชียงกลางให้เป็นศูนย์กลางการบริหารและการปกครองของ
อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดน่าน 
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(๒) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนเชียงกลางให้เป็นศูนย์กลางคลังสินค้าเพื่อรองรับการค้าขาย 
ผ่านด่านชายแดนถาวรบ้านห้วยโก๋น 

(๓) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนเชียงกลางให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นมลพิษต่อชุมชน
หรือส่ิงแวดล้อม 

(๔) ส่งเสริมและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย  พาณิชยกรรม  และอุตสาหกรรม  ให้สอดคล้องกับ 
การขยายตัวของชุมชนในอนาคต 

(๕) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานรองรับการให้บริการระดับอําเภอที่จะมี 
การขยายตัวของชุมชนในอนาคต 

(๖) อนุรักษ์โบราณสถานและสถานที่ที่มีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมและเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น   
(๗) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   
ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม  ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้

ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท  แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง  และรายการประกอบแผนผัง
ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๖ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท
ท้ายกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๖  ที่กําหนดไว้เป็นสีเหลือง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 

(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีส้ม  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง 

(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  และหมายเลข  ๓.๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีแดง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศยัหนาแน่นมาก 

(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วง  ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรม 
และคลังสินค้า 

(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๙  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  และหมายเลข  ๖.๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีขาวมีกรอบ 
และเส้นทแยงสีเขียว  ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 

(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ 
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(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๑๑  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก   
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา 

(๑๐) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑  ถึงหมายเลข  ๑๐.๒๘  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน   
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันศาสนา 

(๑๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑๑.๑๖  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ข้อ ๗ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  สถาบันราชการ  
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้
ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่
เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ
สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๔) เล้ียงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่าตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการสงวนและการคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 

(๕) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๖) กําจัดมูลฝอย 
(๗) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ในระยะ  ๑๐๐  เมตร  

จากแนวเขตที่ดินของวัดหนองแดง  ให้มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๖  เมตร  การวัดความสูงของอาคาร
ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า  สําหรับอาคารทรงจ่ัวหรือป้ันหยา  ให้วัดจากระดับพื้นดิน 
ที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติ 
ของแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ํา
หรือการสาธารณูปโภค 
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ข้อ ๘ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดงัต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่
เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ
สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๔) เล้ียงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่าตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๗) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๘) กําจัดมูลฝอย 
(๙) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวสัดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติ 

ของแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ํา
หรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๙ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อพาณิชยกรรม  การอยู่อาศัย  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชที้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 
(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 



หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๖๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

  

(๔) เล้ียงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่าตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๙) กําจัดมูลฝอย 

(๑๐) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ังตามสภาพ

ธรรมชาติของแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคม 
และขนส่งทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม 
ที่ประกอบกิจการในลักษณะโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชี
ท้ายกฎกระทรวงนี้  คลังสินค้าเก่ียวกับอุตสาหกรรมที่ดําเนินการได้ในที่ดินประเภทนี้  สถานที่เก็บสินค้า  
สถานีขนส่งสินค้า  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) เล้ียงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่าตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 
(๓) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๕) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๖) สถานสงเคราะห์หรือรับเล้ียงเด็ก 
(๗) สถานสงเคราะห์หรือรับเล้ียงคนชรา 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติ 

ของแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ํา
หรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือ
เก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับ
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 



หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๖๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

  

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่
เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ
สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๔) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๕) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๙) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 

(๑๐) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารในบริเวณหมายเลข  ๕.๕  ในระยะ  ๑๐๐  เมตร  

จากแนวเขตที่ดินของวัดหนองแดง  ให้มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๖  เมตร  การวัดความสูงของอาคาร
ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า  สําหรับอาคารทรงจ่ัวหรือป้ันหยา  ให้วัดจากระดับพื้นดิน
ที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน
ริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็น 
การก่อสร้างเพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่
เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 



หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๖๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

  

(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๕) จัดสรรที่ดินทุกประเภท 
(๖) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๗) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 
(๘) คลังสินค้า 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน

ริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็น 
การก่อสร้างเพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม  เฉพาะที่ดิน 
ซ่ึงเป็นของรัฐ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติ 
ของแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ํา
หรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษา
หรือบํารุงป่าไม้  สัตว์ป่า  ต้นน้ํา  ลําธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ  ตามมติคณะรัฐมนตรีและ
กฎหมายที่เก่ียวกับการป่าไม้  การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติเท่านั้น 

ที่ดินประเภทนี้ซ่ึงเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อเกษตรกรรมหรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  การอยู่อาศัย  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การอยู่อาศัยประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๒) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
(๓) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 
ข้อ ๑๕ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเก่ียวข้องกับ

การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติ

ของแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ํา
หรือการสาธารณูปโภค 



หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๖๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

  

ข้อ ๑๖ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเก่ียวข้องกับ 
การศาสนา  การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ังตามสภาพ
ธรรมชาติของแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคม 
และขนส่งทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๗ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการของรัฐ  กิจการเก่ียวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังแม่น้ําหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ัง 
ตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ําหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง 
เพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๘ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงนี้  
ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย  ก  ๑  ถนนสาย  ก  ๒  และถนนสาย  ก  ๓  ห้ามใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  นอกจากกิจการตามที่กําหนดดังต่อไปนี้ 

 (ก) การสร้างถนนหรือเก่ียวข้องกับถนน  และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 (ข) การสร้างรั้วหรือกําแพง 
 (ค) เกษตรกรรมหรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๙  เมตร  

หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 
(๒) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย  ก  ๔  และถนนสาย  ก  ๕  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดิน 

เพื่อกิจการอ่ืน  นอกจากกิจการตามที่กําหนดดังต่อไปนี้ 
 (ก) การสร้างถนนหรือเก่ียวข้องกับถนน  และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 (ข) การสร้างรั้วหรือกําแพง 
 (ค) เกษตรกรรมหรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๙  เมตร  

หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 
 (ง) การอยู่อาศัยที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๙  เมตร  หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 
 (จ) การอยู่อาศัยที่ไม่ใช่ห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
 (ฉ) การอยู่อาศัยที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดิน 
ข้อ ๑๙ ให้ผู้มีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการใน 

เขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๕  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
จารุพงศ์  เรืองสุวรรณ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 

(๑) การต้ม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช ได้ ได้ ได้ ได้

(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง หรือคลังสินค้า ได้

(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กล้วยไม้ หรือถั่วงอก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๙) การร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม ได้ ได้ ได้ ได้

(๑๑) การฟักไข่โดยใช้ตู้อบ ได้ ได้

๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ซึ่งมิใช่สัตว์น้ํา อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การฆ่าสัตว์ ได้ ได้

(๒) การถนอมเนื้อสัตว์โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ มันสัตว์ หนังสัตว์ หรือสารที่สกัดจากไขสัตว์หรือกระดูกสัตว์ ได้ ได้

(๗) การทําผลิตภัณฑ์จากไข่เพื่อใช้ประกอบเป็นอาหาร เช่น ไข่เค็ม ไข่เยี่ยวม้า ไข่ผง ไข่เหลวเยือกแข็ง หรือไขเ่หลวแช่เย็น ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ํานม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทํานมสดให้ไร้เชื้อหรือฆ่าเชื้อโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่น การพาสเจอร์ไรส์หรือสเตอริไลส์ ได้

๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ํา อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๒) การถนอมสัตว์น้ําโดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากสัตว์น้ํา หนัง หรือไขมันสัตว์น้ํา ได้ ได้

(๕) การล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์น้ํา ได้ ได้

พ.ศ. ๒๕๕๖

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย

โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่อยู่อาศัย ชนบทและ อุตสาหกรรม

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย เกษตรกรรม และคลังสินค้า

บัญชีท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเชียงกลาง จังหวัดน่าน

ที่ดินประเภท



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม้ และบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไม้โดยวิธีกวน ตากแห้ง ดอง หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การสี ฝัด หรือขัดข้าว ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทําแป้ง ได้ ได้ ได้ ได้

(๓) การป่นหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๖) การปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่ง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้ง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําขนมปังหรือขนมเค้ก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทําขนมปังกรอบหรือขนมอบแห้ง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้น เม็ด หรือชิ้น ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากอ้อย บีช หญ้าหวาน หรือพืชอื่นที่ให้ความหวาน

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําน้ําเชื่อม ได้ ได้ ได้

(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของต้นมะพร้าว ต้นตาลโตนด หรือพืชอื่น ๆ ซึ่งมิใช่อ้อย ได้ ได้

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่ดินประเภท

๒

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่อยู่อาศัย

และคลังสินค้า

ชนบทและ อุตสาหกรรม

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย เกษตรกรรม



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก้ ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําใบชาแห้งหรือใบชาผง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การคั่ว บด หรือป่นกาแฟหรือการทํากาแฟผง ได้ ได้ ได้ ได้

(๓) การทําโกโก้ผงหรือขนมจากโกโก้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๔) การทําช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือขนมจากช็อกโกเลต ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๕) การทําเก๊กฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไม้อัดเม็ด ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๗) การเชื่อมหรือแช่อิ่มผลไม้หรือเปลือกผลไม้ หรือการเคลือบผลไม้หรือเปลือกผลไม้ด้วยน้ําตาล ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) หรือการเคลือบถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) ด้วยน้ําตาล กาแฟ โกโก้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     หรือช็อกโกเลต

(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟี่ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๑๑) การทําไอศกรีม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๖) การทําน้ํามันสลัด ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๗) การบดหรือป่นเครื่องเทศ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๘) การทําพริกป่น พริกไทยป่น หรือเครื่องแกง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด หรือย่อยน้ําแข็ง ได้ ได้ ได้

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ลําดับที่

ที่อยู่อาศัย ชนบทและ อุตสาหกรรม

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย เกษตรกรรม และคลังสินค้า

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่ดินประเภท

๓



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ น้ําอัดลม หรือน้ําแร่ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๑) การทําน้ําดื่ม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทําเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ได้ ได้

(๔) การทําน้ําแร่ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๒๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาสูบ ยาอัด ยาเส้น ยาเคี้ยว หรือยานัตถุ์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การอบใบยาสูบให้แห้งหรือการรูดก้านใบยาสูบ ได้ ได้

(๓) การทํายาอัด ยาเส้น ยาเส้นปรุง หรือยาเคี้ยว ได้ ได้

(๔) การทํายานัตถุ์ ได้ ได้

๒๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ ด้าย หรือเส้นใยซึ่งมิใช่ใยหิน (Asbestos) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๔) การพิมพ์สิ่งทอ (เฉพาะการพิมพ์สิ่งทอพื้นเมือง) ได้

๒๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอซึ่งมิใช่เครื่องนุ่งห่ม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอเป็นเครื่องใช้ในบ้าน ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใช่ถุงหรือกระสอบพลาสติก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๓) การทําผลิตภัณฑ์จากผ้าใบ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๔) การตบแต่งหรือเย็บปักถักร้อยสิ่งทอ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๒๔ โรงงานถักผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มด้วยด้ายหรือเส้นใย หรือฟอกย้อมสีหรือแต่งสําเร็จผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่ม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

ที่ถักด้วยด้ายหรือเส้นใย

อุตสาหกรรม

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลางลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย ชนบทและ

โรงงานจําพวกที่

หนาแน่นน้อย เกษตรกรรม และคลังสินค้า

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๔

ที่ดินประเภท



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒๕ โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมด้วยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกให้เป็นปุยซึ่งมิใช่เสื่อหรือพรมที่ทําด้วยยางหรือพลาสติกหรือพรมน้ํามัน ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาข่าย แห หรืออวน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การผลิตเชือก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การผลิต ประกอบ หรือซ่อมแซมตาข่าย แห หรืออวน และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายซึ่งมิใช่รองเท้า อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การตัดหรือการเย็บเครื่องนุ่งห่ม เข็มขัด ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ เนกไท หูกระต่าย ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเท้าจากผ้า ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือวัสดุอื่น

(๒) การทําหมวก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๓๓ โรงงานผลิตรองเท้าหรือชิ้นส่วนของรองเท้าซึ่งมิได้ทําจากไม้ ยางอบแข็ง ยางอัดเข้ารูป หรือพลาสติกอัดเข้ารูป ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะร่อง หรือการแปรรูปไม้ด้วยวิธีอื่นที่คล้ายคลึงกัน ได้ ได้

(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง บานประตู หรือส่วนประกอบที่ทําด้วยไม้ของอาคาร ได้ ได้

๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใช้จากไม้ไผ่ หวาย ฟาง อ้อ กก หรือผักตบชวา ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๓๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากไม้หรือไม้ก๊อก อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใช้จากไม้ และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ได้ ได้

(๒) การทํารองเท้า ชิ้นส่วนของรองเท้า หรือหุ่นรองเท้าจากไม้ ได้ ได้

(๓) การแกะสลักไม้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๔) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม้ ได้

(๕) การทําผลิตภัณฑ์จากไม้ก๊อก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่อยู่อาศัย ชนบทและ อุตสาหกรรม

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย เกษตรกรรม และคลังสินค้า

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่ดินประเภท

๕



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๓๗ โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ แก้ว ยาง หรืออโลหะอื่นซึ่งมิใช่เครื่องเรือน หรือเครื่องตบแต่ง ได้

ภายในอาคารจากพลาสติกอัดเข้ารูป และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๔๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเยื่อกระดาษ หรือกระดาษแข็ง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๒) การทําผลิตภัณฑ์ซึ่งมิใช่ภาชนะบรรจุจากเยื่อกระดาษ หรือกระดาษแข็ง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ

(๑) การพิมพ์ การทําแฟ้มเก็บเอกสาร การเย็บเล่ม ทําปก หรือตบแต่งสิ่งพิมพ์ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทําแม่พิมพ์โลหะ ได้

๕๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทํายางแผ่นในขั้นต้นจากน้ํายางธรรมชาติซึ่งมิใช่การทําในสวนยางหรือป่า ได้ ได้

(๒) การหั่น ผสม รีดให้เป็นแผ่น หรือตัดแผ่นยางธรรมชาติซึ่งมิใช่การทําในสวนยางหรือป่า ได้ ได้

๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปั้นดินเผา หรือเครื่องดินเผา และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกล่าว ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๕๖ โรงงานผลิตอิฐ กระเบื้อง หรือท่อสําหรับใช้ในการก่อสร้างเบ้าหลวมโลหะ กระเบื้องประดับ (Architectural Terracotta) ได้ ได้ ได้ ได้

รองในเตาไฟ ท่อหรือยอดปล่องไฟ หรือวัตถุทนไฟจากดินเหนียว (เฉพาะผลิตอิฐจากดินเหนียว)

๕๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๓) การผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเข้าด้วยกัน ได้ ได้

     หรือการผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเข้ากับวัสดุอื่น

๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม ผลิตภัณฑ์ยิปซัม หรือผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์ ได้ ได้ ได้

     (เฉพาะผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม)

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่อยู่อาศัย ชนบทและ

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

อุตสาหกรรม

และคลังสินค้า

ที่ดินประเภท

๖



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๖๑ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใช้ที่ทําด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า และรวมถึงส่วนประกอบ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

หรืออุปกรณ์ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ดังกล่าว (เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม)

๖๒ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารที่ทําจากโลหะหรือโลหะ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

เป็นส่วนใหญ่ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งดังกล่าว (เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม)

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะสําหรับใช้ในการก่อสร้างหรือติดตั้ง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 

ดังต่อไปนี้

(๒) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร ได้ ได้ ได้ ได้

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําภาชนะบรรจุ ได้ ได้ ได้ ได้ 

(๑๒) การตัด พับ หรือม้วนโลหะ ได้ ได้ ได้ 

(๑๓) การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป ได้ ได้ ได้ 

๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องกังหัน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

หรือเครื่องกังหันดังกล่าว (เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม)

๖๖ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรสําหรับใช้ในการกสิกรรมหรือการเลี้ยงสัตว์ และรวมถึงส่วนประกอบ ได้ ได้ ได้ ได้

หรืออุปกรณ์ของเครื่องจักรดังกล่าว (เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม) 

๖๙ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องคํานวณ เครื่องทําบัญชี เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักร ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

สําหรับใช้ในการคํานวณชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาล้อก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์สําหรับปฏิบัติกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน

หรืออุปกรณ์ (Digital or Analog Computers or Associated Electronic Data Processing Equipment or Accessories) 

เครื่องรวมราคาของขาย (Cash Registers) เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องชั่งซึ่งมิใช่เครื่องชั่งที่ใช้ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์

เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใช่เครื่องอัดสําเนาด้วยการถ่ายภาพ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

(เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม) 

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย ชนบทและ

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลางลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

หนาแน่นน้อย เกษตรกรรม และคลังสินค้า

อุตสาหกรรม

ที่ดินประเภท

๗



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศหรือก๊าซ เครื่องเป่าลม เครื่องปรับหรือถ่ายเทอากาศ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตู้เย็นหรือเครื่องประกอบตู้เย็น เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ เครื่องล้าง ซัก ซักแห้ง หรือรีดผ้า เครื่องเย็บ

เครื่องส่งกําลังกล เครื่องยก ปั้นจั่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ รถพ่วงสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรม

รถยกซ้อนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรมหรือสําหรับใช้ในบ้านแต่ผลิตภัณฑ์นั้น

ต้องไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว (เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม) 

๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในลําดับที่ ๗๐ เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้า ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

เครื่องยนต์ไฟฟ้า เครื่องกําเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงแรงไฟฟ้า เครื่องสับหรือบังคับไฟฟ้า เครื่องใช้สําหรับแผงไฟฟ้า

เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟ้า เครื่องส่งหรือจําหน่ายไฟฟ้า เครื่องสําหรับใช้บังคับไฟฟ้า หรือเครื่องเชื่อมไฟฟ้า

(เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม)

๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

เครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องบันทึกคําบอก เครื่องบันทึกเสียงด้วยเทป เครื่องเล่นหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน)์ 

แผ่นเสียง เทปแม่เหล็กที่ได้บันทึกเสียงแล้ว เครื่องโทรศัพท์หรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไม่มีสาย เครื่องส่งวิทยุ 

เครื่องส่งโทรทัศน์ เครื่องรับส่งสัญญาณหรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร์ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวข้อง 

(Semi - Conductor or Related Sensitive Semi - Conductor Devices) คาปาซิเตอร์หรือคอนเดนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์

ชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได้ (Fixed or Variable Electronic Capacitors or Condensers) เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ

เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย์ และรวมถึงการผลิตอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนสําหรับใช้กับ

เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว (เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม) 

๗๓ โรงงานผลิต ประกอบ หรือดัดแปลงเครื่องมือหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ระบุไว้ในลําดับใด และรวมถึงส่วนประกอบ ได้ ได้

หรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว (เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม)

และคลังสินค้า

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย เกษตรกรรม

๘

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย ชนบทและ อุตสาหกรรม



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๗๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การต่อ ซ่อมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอู่ต่อเรือนอกจากเรือยาง (เฉพาะการซ่อมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอู่ต่อเรือ) ได้ ได้ ได้ ได้

๗๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 

ดังต่อไปนี้

(๑) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     (เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม)

๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมล้อเลื่อนที่ขับเคลื่อนด้วยแรงคนหรือสัตว์ซึ่งมิใช่จักรยาน และรวมถึง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว (เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม) 

๘๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องทดลองหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการชั่ง ตวง วัด ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     หรือบังคับควบคุม (เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม)

๘๓ โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือชิ้นส่วนของนาฬิกาหรือเครื่องวัดเวลา ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ 

๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณี อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําเครื่องประดับโดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี (ไม่มีชุบและหลอมโลหะ) ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทําเครื่องใช้ด้วยทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหล่ทอง หรือโลหะที่มีค่า (ไม่มีการชุบและหลอมโลหะ) ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

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

(๔) การเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอื่น ๆ ได้ ได้ ได้ 

(๕) การทําดวงตราหรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือเหรียญอื่น ได้

หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย เกษตรกรรม และคลังสินค้า

โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๙

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย ชนบทและ อุตสาหกรรม

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๘๕ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของเครื่องดนตรีดังกล่าว ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเล่น เครื่องมือ หรือเครื่องใช้ที่มิได้ระบุไว้ในลําดับอื่น อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๑) การทําเครื่องเล่น (เฉพาะการผลิตสินค้าพื้นเมืองหรือของชําร่วย) ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ (เฉพาะการผลิตสินค้าพื้นเมืองหรือของชําร่วย) ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๓) การทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง (เฉพาะการผลิตสินค้าพื้นเมืองหรือของชําร่วย) ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๔) การทําร่ม ไม้ถือขนนก ดอกไม้เทียม ซิป กระดุม ไม้กวาด แปรง ตะเกียง โป๊ะตะเกียงหรือไฟฟ้า กล้องสูบยา ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     หรือกล้องบุหรี่ ก้นกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก (เฉพาะการผลิตสินค้าพื้นเมืองหรือของชําร่วย)

(๕) การทําป้าย ตรา เครื่องหมาย ป้ายติดของ หรือเครื่องโฆษณาสินค้า ตราโลหะหรือยาง แม่พิมพ์ลายฉลุ (Stencils) ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ 

(๖) การทําแหคลุมผม ช้องผม หรือผมปลอม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ 

๙๐ โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําให้บริสุทธิ์ หรือจําหน่ายน้ําไปยังอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม ได้ ได้ 

๙๑ โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 

(๑) การบรรจุสินค้าทั่วไป ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ 

๙๒ โรงงานห้องเย็น ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ 

๙๓ โรงงานซ่อมรองเท้าหรือเครื่องหนัง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๙๔ โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าสําหรับใช้ในบ้านหรือใช้ประจําตัว ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

อุตสาหกรรม

ที่ดินประเภท

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย ชนบทและ

โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

หนาแน่นน้อย เกษตรกรรม และคลังสินค้าที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง

๑๐



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ รถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ 

หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว ได้ ได้ ได้

(๒) การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว ได้ ได้ ได้ ได้

(๓) การพ่นสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ได้ ได้

(๔) การล้างหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๙๖ โรงงานซ่อมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําด้วยเพชร พลอย ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๙๗ โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ที่มิได้ระบุการซ่อมไว้ในลําดับใด ได้ ได้ ได้ ได้

๙๘ โรงงานซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด อัด หรือย้อมผ้า เครื่องนุ่งห่ม พรม หรือขนสัตว์ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแต่งหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์

โดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๓) การลงรักหรือการประดับตบแต่งด้วยแก้ว กระจก มุก ทอง หรืออัญมณี ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

อุตสาหกรรม

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย เกษตรกรรม และคลังสินค้า

ที่อยู่อาศัย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่อยู่อาศัย ชนบทและ

โรงงานจําพวกที่

ที่ดินประเภท

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ

๑๑

หมายเหตุ       ลําดับที่                        หมายถึง          ลําดับที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

                   ได้                              หมายถึง          สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

                   โรงงานจําพวกที่              หมายถึง          จําพวกโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน







รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิตามท่ีจําแนกประเภททายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมชมุชนเชียงกลาง  จังหวดันาน 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนท่ีดินตามท่ีไดจําแนกประเภท 

ทายกฎกระทรวง  ตามที่กําหนดไวในขอ  ๖  คือ   

๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๖  ท่ีกําหนดไวเปนสีเหลือง  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๑.๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสายบานรัชดา –  

บานหนองแดง  เสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสายบานรัชดา – บานปาแดง  ถนนสายบานรัชดา –  

บานปาแดง  ฟากใต  และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานสอ  ตําบลเปอ  อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดนาน 

  ดานตะวันออก จดถนนสายบานรัชดา – บานปาแดง  ฟากตะวันตก  และ 

ถนนอดุลยเดชจรัส  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดสถานีตํารวจภูธรอําเภอเชียงกลาง 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนอดุลยเดชจรัส   

เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสายบานรัชดา – บานหนองแดง  และวัดหนองแดง 

 ๑.๒ ดานเหนือ จดถนนอดุลยเดชจรัส  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๘๐  โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่  ๑๑๕  และเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางถนนอดุลยเดชจรัส   

  ดานใต จดโรงเรียนเชียงกลาง  (ประชาพัฒนา)   

  ดานตะวันตก จดถนนอดุลย เดชจรัส  ฟากตะวันออก  เสนตั้ งฉากกับ 

ถนนอดุลยเดชจรัส  ฟากตะวันออก  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากถนนสายบานรัชดา – บานหนองแดง  บรรจบกับ 

ถนนอดุลยเดชจรัส  ไปทางทิศใต  ตามแนวถนนอดุลยเดชจรัส  เปนระยะ  ๑๑๐  เมตร  เสนขนานระยะ   

๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนอดุลยเดชจรัส  และโรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่  ๑๑๕ 

 ๑.๓ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ๑๐๘๐   

ตอนแยกเขาเมอืงเชียงกลาง  ถนนสายบานเจดยี – บานสอพราว  ฟากตะวันตก  และถนนเทศบาล  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดถนนเทศบาล  ฟากตะวนัตก  และเสนตัง้ฉากกับถนนสาย  ๑๐๘๐   

ตอนแยกเขาเมืองเชียงกลาง  ฟากใต  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากถนนสายบานเจดีย – บานสอพราว  บรรจบกับ 

ถนนสาย  ๑๐๘๐  ตอนแยกเขาเมืองเชียงกลาง  ไปทางทิศตะวันออก  ตามแนวถนนสาย  ๑๐๘๐   

ตอนแยกเขาเมืองเชียงกลาง  เปนระยะ  ๒๐๐  เมตร   



 

๒ 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ๑๐๘๐   

ตอนแยกเขาเมืองเชียงกลาง  โรงเรียนชุมชนบานเจดีย  ถนนเทศบาล  ฟากตะวันออกและฟากเหนือ   

และเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ๑๐๘๐  ตอนแยกเขาเมืองเชียงกลาง 

  ดานตะวันตก จดเสนตั้งฉากกับถนนสาย  ๑๐๘๐  ตอนแยกเขาเมืองเชียงกลาง   

ฟากใต  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนเทศบาลบรรจบกับถนนสาย  ๑๐๘๐  ตอนแยกเขาเมืองเชียงกลาง  ไปทาง 

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงใต  ตามแนวถนนสาย  ๑๐๘๐  ตอนแยกเขาเมืองเชียงกลาง   

เปนระยะ  ๖๐๐  เมตร  และเสนตั้งฉากกับถนนสาย  ๑๐๘๐  ตอนแยกเขาเมืองเชียงกลาง  ฟากเหนือ   

ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนเทศบาลบรรจบกับถนนสาย  ๑๐๘๐  ตอนแยกเขาเมืองเชียงกลาง  ไปทาง 

ทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงใต  ตามแนวถนนสาย  ๑๐๘๐  ตอนแยกเขาเมืองเชียงกลาง  เปนระยะ   

๔๕๐  เมตร 

 ๑.๔ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๓๖๕  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก ๒   

และถนนเทศบาล  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนเทศบาล   

เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก ๒  เสนตรงที่ลากจากศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๙๗  ท่ีจุดซึ่งเปนเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก ๒  ไปทางทิศใต   

จนบรรจบกับเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๗  ที่จุดซึ่งอยู 

หางจากศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘๐  เปนระยะ  ๓๔๐  เมตร  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๗  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง 

ถนนสาย  ก ๔ 

  ดานใต จดเสนตั้งฉากกับถนนสาย  ก ๔  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจาก 

ถนนสาย  ก ๔  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๗  ไปทางทิศใต  ตามแนวถนนสาย  ก ๔   

เปนระยะ  ๒๕๕  เมตร  ถนนสาย  ก ๔  ฟากตะวันออก  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๗  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก ๓   

ถนนสาย  ก ๒  ฟากเหนือ  ที่วาการอําเภอเชียงกลาง  สํานักงานสรรพากรอําเภอเชียงกลาง  สํานักงาน 

พัฒนาชุมชนอําเภอเชียงกลาง  กลุมงานสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 

อําเภอเชียงกลาง  สํานักงานเกษตรอําเภอเชียงกลาง  ถนนเทศบาล  ฟากตะวันออก  และโรงเรียนเชียงกลาง   

(ประชาพัฒนา) 

 ๑.๕ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๗  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก ๔  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ก ๔  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนอดุลยเดชจรัส  ฟากตะวันออก  ถนนเทศบาล  ฟากใต 

และฟากตะวันออก  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางซอย  ๓  สามัคคี  ๑   



 

๓ 

 ๑.๖ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๗  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนอดุลยเดชจรัส 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก ๕  ฟากตะวันออก 

๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๔  ที่กําหนดไวเปนสีสม  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๒.๑ ดานเหนือ จดโรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่  ๑๑๕   

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนอดุลยเดชจรัส 

  ดานใต จดเสนตั้งฉากกับถนนอดุลยเดชจรัส  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยู 

หางจากถนนสายบานรัชดา – บานหนองแดง  บรรจบกับถนนอดุลยเดชจรัส  ไปทางทิศใต  ตามแนว 

ถนนอดุลยเดชจรัส  เปนระยะ  ๑๑๐  เมตร   

  ดานตะวันตก จดถนนอดุลยเดชจรัส  ฟากตะวันออก 

 ๒.๒ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก ๒  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก ๓ 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๗  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนอดุลยเดชจรัส 

 ๒.๓ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๗  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางซอย  ๓  สามัคคี  ๑   

และถนนเทศบาล  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดวัดศรีบุญเรือง  ซอย  ๓  สามัคคี  ๑  ฟากตะวันตก  และ 

ถนนเทศบาล  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนอดุลยเดชจรัส  ฟากตะวันออก  โรงเรียนบานสบกอน   

และซอย  ๓  สามัคคี  ๑  ฟากตะวันออก 

 ๒.๔ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๗  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนอดุลยเดชจรัส  ฟากตะวันตก   

  ดานใต จดถนนสาย  ก ๕  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก ๕  ฟากตะวันออก  และเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางถนนอดุลยเดชจรัส 

๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  และหมายเลข  ๓.๒  ท่ีกําหนดไวเปนสีแดง  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๓.๑ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก ๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนอดุลยเดชจรัส 



 

๔ 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๗  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนอดุลยเดชจรัส  ฟากตะวันออก 

 ๓.๒ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๗  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดซอย  ๓  สามัคคี  ๑  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนเทศบาล  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนอดุลยเดชจรัส  ฟากตะวันออก 

๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔  ที่กําหนดไวเปนสีมวง  ใหเปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม   

และคลังสินคา  คือ 

 ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสายศาลเจาพอ 

พญาไมย – บานน้ําคา 

 ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๘๐   

 ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๘๐ 

 ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๔๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๘๐   

๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๙  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียว  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๕.๑ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนตรงท่ีลากจากจุด 

ที่อยูกึ่งกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘๐  ท่ีจุดซึ่งบรรจบกับเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางถนนสายบานสบเปอ – สันทะนา  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  จนบรรจบกับเสนขนานระยะ   

๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสายบานงิ้ว – บานพญาแกว 

  ดานตะวันออก จดถนนสายบานเจดีย – บานสอพราว  ฟากตะวันตก   

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ๑๐๘๐  

ตอนแยกเขาเมืองเชียงกลาง  และถนนสาย  ๑๐๘๐  ตอนแยกเขาเมืองเชียงกลาง  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘๐  ฟากตะวันออก   

และวัดรัชดา 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน  และบริเวณ 

หมายเลข  ๑๐.๒  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 

 ๕.๒ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ที่จุดซึ่งอยูหางจากลําน้ําเปอ 

บรรจบกับแมน้ํานาน  ไปทางทิศเหนือ  ตามแนวแมน้ํานาน  เปนระยะ  ๘๐๐  เมตร  และเสนขนานระยะ   

๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสายบานสบเปอ – สันทะนา 



 

๕ 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘๐  ฟากตะวันตก  โรงเรียน 

ไตรคามวิทยา  และหมวดการทางเชียงกลาง 

  ดานใต จดถนนอดลุยเดชจรสั  ฟากเหนอื  ถนนสายบานรชัดา – บานปาแดง   

ฟากตะวันออกและฟากเหนือ  เสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสายบานรัชดา – บานปาแดง   

เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสายบานรัชดา – บานหนองแดง  ถนนสาย  ก  ๑  ฟากเหนือ   

และถนนสายบานหนองผูก – บานสอ  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางตําบลพระพุทธบาทกับตําบลเปอ 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๙.๒  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  และบริเวณ 

หมายเลข  ๑๐.๑  หมายเลข  ๑๐.๓  หมายเลข  ๑๐.๔  และหมายเลข  ๑๐.๕  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 

 ๕.๓ ดานเหนือ จดโรงเรียนบานสรอยพราว   

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนตรงท่ีลากจาก 

จุดที่อยูกึ่งกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘๐  ที่จุดซึ่งบรรจบกับเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางถนนสายบานสบเปอ – สันทะนา  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  จนบรรจบกับเสนขนานระยะ   

๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสายบานงิ้ว – บานพญาแกว  และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดอยภูคา 

และปาดอยผาแดง   

  ดานใต จดถนนสายบ านพญาแก ว – บ านผาน้ํ าย อย  ฟากเหนื อ   

และวัดพญาแกว 

  ดานตะวันตก จดถนนสายบ านงิ้ ว  – บ านพญาแก ว   ฟากตะวั นออก   

และฟากเหนือ  วัดมวงสุม  ถนนสาย  ๑๐๘๐  ตอนแยกเขาเมืองเชียงกลาง  ฟากเหนือ  วัดศรีอุดม   

ถนนเทศบาล  ฟากตะวันออกและฟากเหนือ  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ๑๐๘๐   

ตอนแยกเขาเมืองเชียงกลาง  และถนนสายบานเจดีย – บานสอพราว  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑๐  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 

 ๕.๔ ดานเหนือ จดถนนอดุลยเดชจรัส  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘๐  ฟากตะวันตก  โรงเรียน 

ชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่  ๑๑๕  และคายลูกเสือ  เขตพ้ืนที่การศึกษานาน  เขต  ๒ 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๗  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก ๒   

เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนเทศบาล  ถนนเทศบาล  ฟากเหนือ  เสนขนานระยะ   

๓๖๕  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๒  โรงเรียนเชียงกลาง  (ประชาพัฒนา)  เสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางถนนอดุลยเดชจรัส  โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่  ๑๑๕  และเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร   

กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘๐ 



 

๖ 

 ๕.๕ ดานเหนือ จดถนนสายบานหนองผูก – บานสอ  ฟากใต  ถนนสาย  ก ๑   
ฟากใต  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสายบานรัชดา – บานหนองแดง  และวัดหนองแดง 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนอดุลยเดชจรัส   
สถานีตํารวจภูธรอําเภอเชียงกลาง  โรงพยาบาลเชียงกลาง  และถนนเทศบาล  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๗  ฟากเหนือ  และแนวเขต 
ผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๗  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนถนนสาธารณะ 
ไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ   
จนบรรจบกับถนนสายบานหนองผูก – บานสอ  ฟากใต  ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ   
ไปทางทิศเหนือ  จนบรรจบกับแนวเขตผังเมืองรวม  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลพระพุทธบาท 
กับตําบลเปอ 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๙.๘  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  บริเวณหมายเลข  ๑๐.๘   
และหมายเลข  ๑๐.๑๖  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน  และบริเวณหมายเลข  ๑๑.๔  และหมายเลข  ๑๑.๑๐   
ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๕.๖ ดานเหนือ จดถนนสาย  ๑๐๘๐  ตอนแยกเขาเมืองเชียงกลาง  ฟากใต   
เสนตั้งฉากกับถนนสาย  ๑๐๘๐  ตอนแยกเขาเมืองเชียงกลาง  ฟากใต  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากถนนเทศบาล   
บรรจบกับถนนสาย  ๑๐๘๐  ตอนแยกเขาเมืองเชียงกลาง  ไปทางทิศตะวันตก  ตามแนวถนนสาย  ๑๐๘๐   
ตอนแยกเขาเมืองเชียงกลาง  เปนระยะ  ๔๕๐  เมตร  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง 
ถนนสาย  ๑๐๘๐  ตอนแยกเขาเมืองเชียงกลาง  ถนนเทศบาล  ฟากใต  วัดเจดีย  โรงเรียนชุมชนบานเจดีย   
เสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ๑๐๘๐  ตอนแยกเขาเมืองเชียงกลาง  และเสนตั้งฉากกับ 
ถนนสาย  ๑๐๘๐  ตอนแยกเขาเมืองเชียงกลาง  ฟากใต  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนเทศบาลบรรจบกับ 
ถนนสาย  ๑๐๘๐  ตอนแยกเขาเมืองเชียงกลาง  ไปทางทิศตะวันออก  ตามแนวถนนสาย  ๑๐๘๐   
ตอนแยกเขาเมืองเชียงกลาง  เปนระยะ  ๒๐๐  เมตร   

  ดานตะวันออก จดโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานงิ้ว  ตําบลเชียงกลาง   
อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดนาน  วัดฉิมพลีวนาราม  (วัดงิ้ว)  โรงเรียนไตรราษฎรสามัคคี  ถนนสายบานงิ้ว –  
บานพญาแกว  ฟากตะวันตกและฟากใต  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลเชียงกลาง  ถนนสายบานมวง –  
บานพญาแกว  ฟากเหนือ  ถนนสายบานคันนา – บานพลู  ฟากเหนือ  และปาสุสานบานคันนา   
ต.พญาแกว  อ.เชียงกลาง  จ.นาน 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘๐  ฟากตะวันออก   
และสํานักงานเทศบาลตําบลเชียงกลาง 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๙.๙  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  บริเวณหมายเลข  ๑๐.๑๔   
และหมายเลข  ๑๐.๑๘  ท่ีกําหนดไวเปนสีเทาออน  และบริเวณหมายเลข  ๑๑.๑๒  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 



 

๗ 

 ๕.๗ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๔  ฟากใตและตะวันออก  เสนตั้งฉากกับ 
ถนนสาย  ก  ๔  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย  ก  ๔  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๑๐๙๗  ไปทางทิศใต  ตามแนวถนนสาย  ก  ๔  เปนระยะ  ๒๕๕  เมตร  เสนขนานระยะ  
๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๔  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๑๐๙๗  เสนตรงท่ีลากจากเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๑๐๙๗  ที่จุดซึ่งอยูหางจากศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘๐  เปนระยะ  ๓๔๐  เมตร   
ไปทางทิศเหนือ  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๗  ท่ีจุดซึ่งเปนระยะขนาน  ๒๐๐  เมตร   
กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๒  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๗  ฟากตะวันออก 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘๐  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘๐  ฟากเหนือ  และ 

ถนนอดุลยเดชจรัส  ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๔  ที่กําหนดไวเปนสีมวง  บริเวณหมายเลข  ๖.๒   

ที่กําหนดไวเปนสีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว  บริเวณหมายเลข  ๙.๑๑  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก   
และบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑๕  หมายเลข  ๑๐.๒๔  และหมายเลข  ๑๐.๒๕  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 

 ๕.๘ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๗  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดแมน้ํานาน  ฝงตะวันตก  ลําน้ํากอน  ฝงใต  ฝงตะวันออก   

และฝงตะวันตก  ถนนอดุลยเดชจรัส  ฟากตะวันตก  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘๐  (เดิม)   
ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจากเสนขนาน 
ระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘๐  ท่ีจุดตั้งฉากกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๑๐๘๐  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘๐  บรรจบกับคลองสงน้ําชลประทาน   
ฝงเหนือ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘๐  เปนระยะ  ๒๕๐  เมตร   
ไปทางทิศตะวันตก  จนบรรจบกับถนนสายบานซาววา – บานไฮหลวง  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากถนนสายบานซาววา –  
บานไฮหลวง  บรรจบกับถนนสายบานดอนสบเปอ – บานตึ๊ด  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ตามแนว 
ถนนสายบานซาววา – บานไฮหลวง  เปนระยะ  ๕๐๐  เมตร  จนบรรจบกับเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร   
กับศูนยกลางถนนสายบานซาววา – บานไฮหลวง 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ   
๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสายบานซาววา – บานไฮหลวง 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๐.๒๒  หมายเลข  ๑๐.๒๖  และหมายเลข  ๑๐.๒๘   
ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน  บริเวณหมายเลข  ๑๑.๑๕  และหมายเลข  ๑๑.๑๖  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๕.๙ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘๐  ฟากใตและฟากตะวันออก   
ถนนสายบานคันนา – บานพูล  ฟากใต  ปาสุสานบานคันนา  ต.พญาแกว  อ.เชียงกลาง  จ.นาน   
ถนนแยกเขาบานคันนา  ฟากตะวันออก  ถนนสายบานมวง – บานพญาแกว  ฟากใต  ศูนยการศึกษา 
นอกโรงเรียนบานพญาแกว  และถนนสายบานพญาแกว – บานผาน้ํายอย  ฟากใต 



 

๘ 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดอยภูคาและปาดอยผาแดง   
แนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจากถนนสายบานพญาแกว – บานผาน้ํายอย   
ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสายบานพญาแกว – บานผาน้ํายอย  บรรจบกับถนนสายบานมวง – บานพญาแกว   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ตามแนวถนนสายบานพญาแกว – บานผาน้ํายอย  เปนระยะ  ๘๐๐  เมตร   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘๐  ฟากเหนือ  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจาก 
ถนนแยกเขาบานคันนาบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘๐  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต   
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘๐  เปนระยะ  ๑,๒๐๐  เมตร  และเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๑๐๘๐  ฟากใต  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนแยกเขาบานคันนาบรรจบกับทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๑๐๘๐  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘๐  เปนระยะ   
๑,๒๐๐  เมตร   

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร   
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘๐  และเสนตรงที่ลากจากเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร   
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘๐  ที่จุดตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘๐   
ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘๐  บรรจบกับคลองสงน้ําชลประทาน  ฝงเหนือ  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘๐  เปนระยะ  ๒๕๐  เมตร  ไปทาง 
ทิศตะวันตก  จนบรรจบกับถนนสายบานซาววา – บานไฮหลวง  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากถนนสายบานซาววา – 
บานไฮหลวง  บรรจบกับถนนสายบานดอนสบเปอ – บานตึ๊ด  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ตามแนว 
ถนนบานซาววา – บานไฮหลวง  เปนระยะ  ๕๐๐  เมตร 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘๐  (เดิม)  ฟากตะวันออก   
และปาชาบานสบกอนสาธารณประโยชน  

๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  และหมายเลข  ๖.๒  ที่กําหนดไวเปนสีขาวมีกรอบและ 
เสนทแยงสีเขียว  ใหเปนท่ีดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้   

 ๖.๑ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๗  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๕  ฟากตะวันตกและฟากใต  และถนนอดุลยเดชจรัส   

ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดลําน้ํากอน  ฝงเหนือ  ฝงตะวันออก  และฝงตะวันตก 
  ดานตะวันตก จดแมน้ํานาน  ฝงตะวันออก 
 ๖.๒ ดานเหนือ จดลําเหมืองสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฝงใตและฝงตะวันออก 
  ดานใต จดลําน้ํากอน  ฝงเหนือ  ฝงตะวันออก  และฝงตะวันตก 
๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๓  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออน  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  มีรายการดังตอไปนี้ 
 ๗.๑ สนามกีฬาบานนาหนุน 
 ๗.๒ คายลูกเสือ  เขตพ้ืนที่การศึกษานาน  เขต  ๒ 
 ๗.๓ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐  พรรษา  เทศบาลตําบลเชียงกลาง 



 

๙ 

๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว  ใหเปนที่ดิน 
ประเภทอนุรักษปาไม  คือ  ปาสงวนแหงชาติ  ปาดอยภูคาและปาดอยผาแดง   

๙. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๑๑  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  ใหเปนท่ีดิน 
ประเภทสถาบันการศึกษา  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๙.๑ โรงเรียนไตรคามวิทยา 
 ๙.๒ โรงเรียนบานดอนสบเปอ   
 ๙.๓ โรงเรียนบานสรอยพราว 
 ๙.๔ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่  ๑๑๕ 
 ๙.๕ โรงเรียนเชียงกลาง  (ประชาพัฒนา) 
 ๙.๖ โรงเรียนชุมชนบานเจดีย 
 ๙.๗ โรงเรียนไตรราษฎรสามัคคี 
 ๙.๘ โรงเรียนบานหนองผุก 
 ๙.๙ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 

 ๙.๑๐ โรงเรียนบานสบกอน 
 ๙.๑๑ โรงเรียนบานน้ําคา 

๑๐. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑  ถึงหมายเลข  ๑๐.๒๘  ท่ีกําหนดไวเปนสีเทาออน  ใหเปนท่ีดิน 
ประเภทสถาบันศาสนา  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๑๐.๑ วัดจอมราษฎร 
 ๑๐.๒ วัดนาหนุน 
 ๑๐.๓ ปาชาบานวังวา 
 ๑๐.๔ วัดพระบาทสบเปอ 
 ๑๐.๕ วัดศรีชุม 
 ๑๐.๖ วัดรัชดา 
 ๑๐.๗ วัดหนองแดง 
 ๑๐.๘ ฌาปนสถานบานหนองแดง 
 ๑๐.๙ วัดศรีอุดม 

 ๑๐.๑๐ วัดเชียงโคม 
 ๑๐.๑๑ วัดฉิมพลีวนาราม  (วัดงิ้ว) 
 ๑๐.๑๒ วัดเจดีย 
 ๑๐.๑๓ ปาชาบานดูสาธารณประโยชน 
 ๑๐.๑๔ ที่สาธารณะหมูบาน  แปลงที่  ๔  หมูที่  ๒  บานเชียงโคม 
 ๑๐.๑๕ ปาชาบานเจดียสาธารณประโยชน 
 ๑๐.๑๖ ปาชาบานหนองผุกสาธารณประโยชน 
 ๑๐.๑๗ วัดมวงสุม 



 

๑๐ 

 ๑๐.๑๘ วัดคันนา 
 ๑๐.๑๙ วัดพญาแกว 
 ๑๐.๒๐ วัดศรีบุญเรือง 
 ๑๐.๒๑ ปาสุสานบานคันนา  ต.พญาแกว  อ.เชียงกลาง  จ.นาน 
 ๑๐.๒๒ สุสานสาธารณประโยชน 
 ๑๐.๒๓ วัดซาววา 
 ๑๐.๒๕ ปาชาบานน้ําคาสาธารณประโยชน 
 ๑๐.๒๕ วัดน้ําคา 
 ๑๐.๒๖ วัดศรีโพธาราม 
 ๑๐.๒๗ ปาชาบานสบกอนสาธารณประโยชน 
 ๑๐.๒๘ วัดไทรหลวง 

๑๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑๑.๑๖  ท่ีกําหนดไวเปนสีน้ําเงิน  ใหเปนท่ีดิน 
ประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๑๑.๑ หมวดการทางเชียงกลาง 
 ๑๑.๒ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานสอ  ตําบลเปอ  อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดนาน 
 ๑๑.๓ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานงิ้ว  ตําบลเชียงกลาง  อําเภอเชียงกลาง   

จังหวัดนาน 
 ๑๑.๔ กองรอยตระเวนชายแดนที่  ๓๒๕๑ 
 ๑๑.๕ ที่วาการอําเภอเชียงกลาง  สํานักงานสรรพากรอําเภอเชียงกลาง  สํานักงาน 

พัฒนาชุมชนอําเภอเชียงกลาง  กลุมงานสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 
อําเภอเชียงกลาง  และสํานักงานเกษตรอําเภอเชียงกลาง 

 ๑๑.๖ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลเชียงกลาง 
 ๑๑.๗ สถานีตํารวจภูธรอําเภอเชียงกลาง 
 ๑๑.๘ สํานักงานเทศบาลตําบลเชียงกลาง 
 ๑๑.๙ โรงพยาบาลเชียงกลาง 

 ๑๑.๑๐ แปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนบานหนองผุก 
 ๑๑.๑๑ โครงการกอสรางทางสาย  บ.น้ํายาว – บ.หลักลาย – ผักเฮือก  ศูนยสรางทางลําปาง   
กรมทางหลวง  โรงฆาสัตวเทศบาลตําบลเชียงกลาง  การประปาเชียงกลาง  การประปาสวนภูมิภาค   
กระทรวงมหาดไทย  และไปรษณียเชียงกลาง 
 ๑๑.๑๒ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  ตําบลพญาแกว  อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดนาน 
 ๑๑.๑๓ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงกลาง 
 ๑๑.๑๔ ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนบานพญาแกว 
 ๑๑.๑๕ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลพระพุทธบาท  อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดนาน 
 ๑๑.๑๖ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานไฮหลวง 





รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมชมุชนเชียงกลาง  จังหวดันาน 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง  แบงเปน  ๑  ขนาด  คือ 

๑. ถนนแบบ  ก  ขนาดเขตทาง  ๑๒.๐๐  เมตร  จํานวน  ๕  สาย  ดังนี้   

 ถนนสาย  ก ๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนสายบานหนองผูก – บานสอ   

เริ่มตนจากถนนอดุลยเดชจรัส  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับสะพานขามแมน้ํานาน   

ฝงตะวันออก 

 ถนนสาย  ก ๒  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนขางท่ีวาการอําเภอ   

และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนอดุลยเดชจรัส  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ   

ตามแนวถนนเดิม  บรรจบกับถนนเทศบาล  (ถนนสาย  ก ๓)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและ   

ทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๖๔๐  เมตร  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๗   

ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๗  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘๐   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๗  ระยะประมาณ  ๔๑๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก ๓  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนเทศบาล  เริ่มตนจาก 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๗  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศเหนือตามแนวถนนเดิม   

จนบรรจบกับถนนขางที่วาการอําเภอ  (ถนนสาย  ก ๒) 

 ถนนสาย  ก ๔  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนสายบานเจดีย – ตลาดสด 

เทศบาล  และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๗   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๒๙๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต   

ระยะประมาณ  ๘๔๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนอดุลยเดชจรัส  ที่บริเวณหางจากถนนอดุลยเดชจรัส   

บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๗  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนอดุลยเดชจรัส   

ระยะประมาณ  ๗๓๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก ๕  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนเทศบาล  และถนนโครงการ 

กําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๗  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต   

ตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๗๓๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตและทิศตะวันออก  ระยะประมาณ   

๑๘๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนอดุลยเดชจรัส  ท่ีบริเวณถนนสาย  ก ๔  บรรจบกับถนนอดุลยเดชจรัส 



หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๖๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่สมควรกําหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  
ในท้องที่ตําบลเปือ  ตําบลพระธาตุ  ตําบลเชียงกลาง  ตําบลพระพุทธบาท  ตําบลพญาแก้ว  และตําบลเชียงคาน  
อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดน่าน  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณ 
ที่เกี่ยวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  
บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อม  ทั้งน้ี  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง  และโดยที่มาตรา  ๒๖  
วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  บัญญัติว่า  การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระทําโดยกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออก
กฎกระทรวงน้ี 
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