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กฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเชียงคำ - สบบง - บ้ำนทรำย จังหวัดพะเยำ
พ.ศ. ๒๕๖๒
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
และมำตรำ ๒๖ วรรคหนึ่ ง แห่ ง พระรำชบั ญ ญั ติ ก ำรผั ง เมื อ ง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
โดยพระรำชบัญญั ติกำรผั งเมือ ง (ฉบั บที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ รั ฐ มนตรีว่ ำกำรกระทรวงมหำดไทย
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ ใ ช้ บั ง คั บ ผั ง เมื อ งรวม ในท้ อ งที่ ต ำบลสบบง อ ำเภอภู ซ ำง และต ำบลหย่ ว น
ตำบลเวียง ตำบลฝำยกวำง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยำ ภำยในแนวเขตตำมแผนที่ท้ำยกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๒ กำรวำงและจัดทำผังเมืองรวมตำมกฎกระทรวงนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทำง
ในกำรพัฒ นำ และกำรดำรงรักษำเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้ำนกำรใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สิน กำรคมนำคมและกำรขนส่ง กำรสำธำรณูปโภค บริกำรสำธำรณะและสภำพแวดล้อม
ในบริ เ วณแนวเขตตำมข้ อ ๑ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ กำรพั ฒ นำระบบเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศ
ตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
ข้อ ๓ ผังเมืองรวมตำมกฎกระทรวงนี้ มีนโยบำยและมำตรกำรเพื่อจัดระบบกำรใช้ประโยชน์
ที่ดิน โครงข่ำยคมนำคมขนส่งและบริกำรสำธำรณะให้มีประสิทธิภำพ สำมำรถรองรับและสอดคล้องกับ
กำรขยำยตัวของชุมชนในอนำคต รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนำเศรษฐกิจ โดยมีสำระสำคัญ ดังต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริมและพัฒนำให้ชุมชนเชียงคำ ชุมชนสบบง และชุมชนบ้ำนทรำย เป็นศูนย์กลำง
กำรบริหำร กำรค้ำ กำรบริกำร และกำรศึกษำ ของกลุ่มอำเภอด้ำนตะวันออกของจังหวัดพะเยำ
(๒) ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นำด้ ำ นที่ อ ยู่ อ ำศั ย พำณิ ช ยกรรม และอุ ต สำหกรรมกำรบริ ก ำร
ให้สอดคล้องกับกำรขยำยตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
(๓) ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นำกำรบริ ก ำรทำงสั ง คม กำรสำธำรณู ป โภค และสำธำรณู ป กำร
ให้เพียงพอและได้มำตรฐำน

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๒๕ ก

หนา้ ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

(๔) ส่งเสริม อนุ รักษ์ และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมและสภำพแวดล้อมที่มีคุณค่ำทำงศำสนำ
ศิ ล ปกรรม สถำปั ต ยกรรม ประวั ติ ศ ำสตร์ และโบรำณสถำน เพื่ อ ด ำรงควำมเป็ น เอกลั ก ษณ์
ของเมืองพะเยำ
(๕) อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
(๖) เป็น แนวทำงสำหรับกำรวำงและจัด ทำผังเมือง โครงกำรพัฒนำเมือง และมำตรกำร
ส่งเสริมกำรเป็นเมือง
ข้อ ๔ กำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ภำยในเขตผั ง เมื อ งรวม ให้ เ ป็ น ไปตำมแผนผั ง ก ำหนด
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินตำมที่ได้จำแนกประเภท แผนผังแสดงโครงกำรคมนำคมและขนส่ง และรำยกำร
ประกอบแผนผังท้ำยกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๕ กำรใช้ประโยชน์ที่ดินตำมแผนผังกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินตำมที่ได้จำแนกประเภท
ท้ำยกฎกระทรวงนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ที่ดิน ในบริเวณหมำยเลข ๑ ที่กำหนดไว้เป็นสีเหลืองมีเส้นทแยงสีขำว ให้เป็นที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์เพื่อกำรอยู่อำศัย
(๒) ที่ดินในบริเวณหมำยเลข ๒.๑ ถึงหมำยเลข ๒.๒๘ ที่กำหนดไว้เป็นสีเหลือง ให้เป็น
ที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นน้อย
(๓) ที่ดินในบริเวณหมำยเลข ๓.๑ ถึงหมำยเลข ๓.๑๕ ที่กำหนดไว้เป็นสีส้ม ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นปำนกลำง
(๔) ที่ดินในบริเวณหมำยเลข ๔.๑ ถึงหมำยเลข ๔.๑๑ ที่กำหนดไว้เป็นสีแดง ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพำณิชยกรรมและที่อยู่อำศัยหนำแน่นมำก
(๕) ที่ดินในบริเวณหมำยเลข ๕.๑ ถึงหมำยเลข ๕.๒๙ ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(๖) ที่ดินในบริเวณหมำยเลข ๖.๑ ถึงหมำยเลข ๖.๔ ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน ให้เป็น
ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนำกำรและกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม
(๗) ที่ดิน ในบริเวณหมำยเลข ๗.๑ ถึงหมำยเลข ๗.๑๔ ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก
ให้เป็นที่ดินประเภทสถำบันกำรศึกษำ
(๘) ที่ดินในบริเวณหมำยเลข ๘.๑ ถึงหมำยเลข ๘.๔๘ ที่กำหนดไว้เป็นสีเทำอ่อน ให้เป็น
ที่ดินประเภทสถำบันศำสนำ
(๙) ที่ดินในบริเวณหมำยเลข ๙.๑ ถึงหมำยเลข ๙.๒๒ ที่กำหนดไว้เป็นสีน้ำเงิน ให้เป็น
ที่ดินประเภทสถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร
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ข้อ ๖ ที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ์ เ พื่ อ กำรอยู่ อ ำศั ย ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ กำรอยู่ อ ำศั ย
หรือเกี่ยวเนื่องกับกำรอยู่อำศัย จัด สรรที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัย สถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภค
และสำธำรณูปกำรเท่ำนั้น
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้ดำเนินกำรหรือประกอบกิจกำรได้ในอำคำรที่มีควำมสูง
ไม่เกิน ๗ เมตร อำคำรต้องมีรูปแบบสถำปัตยกรรมพื้นถิ่นหรือสถำปัตยกรรมไทย หลังคำของอำคำร
ต้องมีควำมลำดชันไม่น้อยกว่ำ ๓๐ องศำ และสีของอำคำรภำยนอกและสีหลังคำเป็นสีกลมกลื น
ธรรมชำติ กำรวัดควำมสูงของอำคำรให้วัดจำกระดับพื้นดินที่ก่อสร้ำงถึงพื้นดำดฟ้ำ สำหรับอำคำร
ทรงจั่วหรือปั้นหยำให้วัดจำกระดับพื้นดินที่ก่อสร้ำงถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
ข้อ ๗ ที่ ดิ น ประเภทที่ อ ยู่ อ ำศั ย หนำแน่ น น้ อ ย ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ กำรอยู่ อ ำศั ย
สถำบัน รำชกำร กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรเป็นส่วนใหญ่ สำหรับกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจกำรอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ำมใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรตำมที่กำหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงำนทุกจำพวกตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน เว้นแต่โรงงำนตำมประเภท ชนิด และ
จำพวกที่กำหนดให้ดำเนินกำรได้ตำมบัญชีท้ำยกฎกระทรวงนี้ และโรงงำนบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ำมันและสถำนที่เก็บรักษำน้ำมัน ลักษณะที่สำม ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุม
น้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อกำรจำหน่ำย
(๓) คลังก๊ำซปิโตรเลียมเหลว สถำนที่บรรจุก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถำนที่
บรรจุก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถำนที่เก็บรักษำก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อกำรค้ำ
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสำหกรรม
(๖) กำรอยู่อำศัยหรือประกอบพำณิชยกรรมประเภทอำคำรขนำดใหญ่
(๗) สถำนที่ เ ก็ บ สิ น ค้ ำ ซึ่ ง เป็ น ที่ เ ก็ บ พั ก หรื อ ขนถ่ ำ ยสิ น ค้ ำ หรื อ สิ่ ง ของเพื่ อ ประโยชน์
ทำงกำรค้ำหรืออุตสำหกรรม แต่ไม่รวมถึงกำรเก็บสินค้ำหรือสิ่งของเพื่อรอกำรจำหน่ำย ณ สถำนที่นั้น
(๘) โรงฆ่ำสัตว์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมกำรฆ่ำสัตว์ เพื่อกำรจำหน่ำยเนื้อสัตว์
(๙) ไซโลเก็บผลิตผลทำงกำรเกษตร
(๑๐) กำจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(๑๑) ซื้อขำยหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่ำ
(๑๒) ซื้อขำยหรือเก็บเศษวัสดุ
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กำรใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ำ ลำคลอง หรือแหล่งน้ำสำธำรณะ ให้มีที่ว่ำงตำมแนวขนำน
ริมฝั่งตำมสภำพธรรมชำติของแม่น้ำ ลำคลอง หรือแหล่งน้ำสำธำรณะไม่น้อยกว่ำ ๓ เมตร เว้นแต่เป็น
กำรก่อสร้ำงเพื่อกำรคมนำคมและขนส่งทำงน้ำ หรือกำรสำธำรณูปโภค
ข้อ ๘ ที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นปำนกลำง ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัย
สถำบัน รำชกำร กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรเป็นส่วนใหญ่ สำหรับกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจกำรอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ำมใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรตำมที่กำหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงำนทุกจำพวกตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน เว้นแต่โรงงำนตำมประเภท ชนิด และ
จำพวกที่กำหนดให้ดำเนินกำรได้ตำมบัญชีท้ำยกฎกระทรวงนี้ และโรงงำนบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ำมันและสถำนที่เก็บรักษำน้ำมั น ลักษณะที่สำม ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุม
น้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อกำรจำหน่ำย
(๓) คลังก๊ำซปิโตรเลียมเหลว สถำนที่บรรจุก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถำนที่
บรรจุก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถำนที่เก็บรักษำก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อกำรค้ำ
(๕) สุสำนและฌำปนสถำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยสุสำนและฌำปนสถำน
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสำหกรรม
(๗) กำรประกอบพำณิชยกรรมประเภทอำคำรขนำดใหญ่
(๘) สถำนที่ เ ก็ บ สิ น ค้ ำ ซึ่ ง เป็ น ที่ เ ก็ บ พั ก หรื อ ขนถ่ ำ ยสิ น ค้ ำ หรื อ สิ่ ง ของเพื่ อ ประโยชน์
ทำงกำรค้ำหรืออุตสำหกรรม แต่ไม่รวมถึงกำรเก็บสินค้ำหรือสิ่งของเพื่อรอกำรจำหน่ำย ณ สถำนที่นั้น
(๙) โรงฆ่ำสัตว์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมกำรฆ่ำสัตว์ เพื่อกำรจำหน่ำยเนื้อสัตว์
(๑๐) ไซโลเก็บผลิตผลทำงกำรเกษตร
(๑๑) กำจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(๑๒) ซื้อขำยหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่ำ
(๑๓) ซื้อขำยหรือเก็บเศษวัสดุ
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ำ ลำคลอง หรือแหล่งน้ำสำธำรณะ ให้มีที่ว่ำงตำมแนวขนำน
ริมฝั่งตำมสภำพธรรมชำติของแม่น้ำ ลำคลอง หรือแหล่งน้ำสำธำรณะไม่น้อยกว่ำ ๓ เมตร เว้นแต่เป็น
กำรก่อสร้ำงเพื่อกำรคมนำคมและขนส่งทำงน้ำ หรือกำรสำธำรณูปโภค
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ในบริเวณหมำยเลข ๓.๗ หมำยเลข ๓.๘ หมำยเลข ๓.๙
และหมำยเลข ๓.๑๐ ให้ดำเนินกำรหรือประกอบกิจกำรได้ในอำคำรที่มีรูปแบบสถำปัตยกรรมพื้นถิ่น
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หรือสถำปัตยกรรมไทย หลังคำของอำคำรต้องมีควำมลำดชันไม่น้อยกว่ำ ๓๐ องศำ และสีของอำคำร
ภำยนอกและสีหลังคำเป็นสีกลมกลืนธรรมชำติ
ข้อ ๙ ที่ ดิ น ประเภทพำณิ ช ยกรรมและที่ อ ยู่ อ ำศั ย หนำแน่ น มำก ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
เพื่อพำณิชยกรรม กำรอยู่อำศัย สถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรเป็นส่วนใหญ่
สำหรับกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้ำของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ำมใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรตำมที่กำหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงำนทุกจำพวกตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน เว้นแต่โรงงำนตำมประเภท ชนิด และ
จำพวกที่กำหนดให้ดำเนินกำรได้ตำมบัญชีท้ำยกฎกระทรวงนี้ และโรงงำนบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ ำมัน สถำนที่เก็บรักษำน้ำมัน ลักษณะที่สำม สถำนีบริกำรน้ำมันประเภท ก
สถำนีบริกำรน้ำมันประเภท ข สถำนีบริกำรน้ำมันประเภท ค ลักษณะที่สอง สถำนีบริกำรน้ำมัน
ประเภท จ ลักษณะที่สอง และสถำนีบริกำรน้ำมันประเภท ฉ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมน้ำมัน
เชื้อเพลิง เพื่อกำรจำหน่ำย
(๓) คลังก๊ำซปิโตรเลียมเหลว สถำนที่บรรจุก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถำนที่
บรรจุก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ สถำนที่เก็บรักษำก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
และสถำนีบริกำรก๊ำซปิโตรเลียมเหลว ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อกำรค้ำ
(๕) สุสำนและฌำปนสถำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยสุสำนและฌำปนสถำน
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสำหกรรม
(๗) กำรประกอบพำณิชยกรรมประเภทอำคำรขนำดใหญ่
(๘) สถำนที่ เ ก็ บ สิ น ค้ ำ ซึ่ ง เป็ น ที่ เ ก็ บ พั ก หรื อ ขนถ่ ำ ยสิ น ค้ ำ หรื อ สิ่ ง ของเพื่ อ ประโยชน์
ทำงกำรค้ำหรืออุตสำหกรรม แต่ไม่รวมถึงกำรเก็บสินค้ำหรือสิ่งของเพื่อรอกำรจำหน่ำย ณ สถำนที่นั้น
(๙) โรงฆ่ำสัตว์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมกำรฆ่ำสัตว์ เพื่อกำรจำหน่ำยเนื้อสัตว์
(๑๐) ไซโลเก็บผลิตผลทำงกำรเกษตร
(๑๑) กำจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(๑๒) ซื้อขำยหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่ำ
(๑๓) ซื้อขำยหรือเก็บเศษวัสดุ
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ำ ลำคลอง หรือแหล่งน้ำสำธำรณะ ให้มีที่ว่ำงตำมแนวขนำน
ริมฝั่งตำมสภำพธรรมชำติของแม่น้ำ ลำคลอง หรือแหล่งน้ำสำธำรณะไม่น้อยกว่ำ ๓ เมตร เว้นแต่เป็น
กำรก่อสร้ำงเพื่อกำรคมนำคมและขนส่งทำงน้ำ หรือกำรสำธำรณูปโภค
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ข้อ ๑๐ ที่ดิน ประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือ
เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม สถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรเป็นส่วนใหญ่ สำหรับ
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ำมใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรตำมที่กำหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงำนทุกจำพวกตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน เว้นแต่โรงงำนตำมประเภท ชนิด และ
จำพวกที่กำหนดให้ดำเนินกำรได้ตำมบัญชีท้ำยกฎกระทรวงนี้
(๒) คลังน้ำมันและสถำนที่เก็บรักษำน้ำมัน ลักษณะที่สำม ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุม
น้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อกำรจำหน่ำย
(๓) คลังก๊ำซปิโตรเลียมเหลว สถำนที่บรรจุก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถำนที่
บรรจุก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถำนที่เก็บรักษำก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
(๔) โรงแรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงแรม
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสำหกรรม
(๖) จัด สรรที่ดิน เพื่อประกอบพำณิชยกรรม เว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของกำรจัด สรรที่ดินเพื่อ
กำรอยู่อำศัย และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้ำของพื้นที่โครงกำรทั้งหมด
(๗) กำรอยู่อำศัยหรือประกอบพำณิชยกรรมประเภทอำคำรขนำดใหญ่
(๘) กำรอยู่ อ ำศัย หรื อประกอบพำณิ ชยกรรมประเภทห้อ งแถว หรื อ ตึ กแถว เว้ นแต่เป็น
กำรดำเนินกำรในโครงกำรจัดสรรที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัย และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้ำของพื้นที่โครงกำร
ทั้งหมด
(๙) กำรอยู่อำศัยประเภทอำคำรชุด หรือหอพัก
(๑๐) สถำนที่เก็บสินค้ำซึ่งเป็นที่เก็บ พัก หรือขนถ่ำยสินค้ำหรือสิ่งของเพื่อประโยชน์ทำงกำรค้ำ
หรืออุตสำหกรรม แต่ไม่รวมถึงกำรเก็บสินค้ำหรือสิ่งของเพื่อรอกำรจำหน่ำย ณ สถำนที่นั้น
ในกรณี ที่ มี ก ำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ กำรจั ด สรรที่ ดิ น เพื่ อ ประกอบพำณิ ช ยกรรมตำม (๖)
และเพื่อกำรอยู่อำศัยหรือประกอบพำณิชยกรรมประเภทห้องแถว หรือตึกแถวตำม (๘) ดำเนินกำร
ในโครงกำรจัด สรรที่ ดิน เดีย วกั น ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ที่ ดิน เพื่ อ กิจ กำรดังกล่ ำวรวมกันไม่เ กิน ร้อ ยละห้ ำ
ของพื้นที่โครงกำรทั้งหมด
ที่ดินประเภทนี้ในเขตปฏิรูปที่ดิน ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเท่ำนั้น
ที่ ดิ น ประเภทนี้ ใ นเขตป่ำ สงวนแห่งชำติ เขตรักษำพั นธุ์สัต ว์ป่ำ เขตห้ำมล่ำสั ต ว์ป่ำ และ
เขตอุทยำนแห่งชำติ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกำรสงวนและคุ้มครองดูแลรักษำ หรือบำรุงป่ำไม้ สัตว์ป่ำ
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ต้นน้ำ ลำธำร และทรัพยำกรธรรมชำติอื่น ๆ ตำมกฎหมำยเกี่ยวกับป่ำไม้ กำรสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่ำ และกำรส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ หรือมติคณะรัฐมนตรีเท่ำนั้น
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ำ ลำคลอง หรือแหล่งน้ำสำธำรณะ ให้มีที่ว่ำงตำมแนวขนำน
ริมฝั่งตำมสภำพธรรมชำติของแม่น้ำ ลำคลอง หรือแหล่งน้ำสำธำรณะไม่น้อยกว่ำ ๓ เมตร เว้นแต่เป็น
กำรก่อสร้ำงเพื่อกำรคมนำคมและขนส่งทำงน้ำ หรือกำรสำธำรณูปโภค
ข้อ ๑๑ ที่ดิน ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนำกำรและกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมเฉพำะที่ดิน
ซึ่งเป็นของรัฐ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนำกำรหรือเกี่ยวข้องกับนันทนำกำร กำรรักษำคุณภำพ
สิ่งแวดล้อม หรือสำธำรณประโยชน์เท่ำนั้น
ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้ำของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมำย ให้ใช้ประโยชน์
ที่ ดิ น เพื่ อ นั น ทนำกำรหรื อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ นั น ทนำกำร กำรรั ก ษำคุ ณ ภำพสิ่ ง แวดล้ อ ม กำรอยู่ อ ำศั ย
เกษตรกรรม กำรสำธำรณูปโภคหรือสำธำรณประโยชน์เท่ำนั้น
ที่ ดิ น ประเภทนี้ ใ นเขตป่ำ สงวนแห่งชำติ เขตรักษำพั นธุ์สัต ว์ป่ำ เขตห้ำมล่ำสั ต ว์ป่ำ และ
เขตอุทยำนแห่งชำติ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกำรสงวนและคุ้มครองดูแลรักษำ หรือบำรุงป่ำไม้ สัตว์ป่ำ
ต้นน้ำ ลำธำร และทรัพยำกรธรรมชำติอื่น ๆ ตำมกฎหมำยเกี่ยวกับป่ำไม้ กำรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ
และกำรส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ หรือมติคณะรัฐมนตรีเท่ำนั้น
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ำ ลำคลอง หรือแหล่งน้ำสำธำรณะ ให้มีที่ว่ำงตำมแนวขนำน
ริมฝั่งตำมสภำพธรรมชำติของแม่น้ำ ลำคลอง หรือแหล่งน้ำสำธำรณะไม่น้อยกว่ำ ๖ เมตร เว้นแต่เป็น
กำรก่อสร้ำงเพื่อกำรคมนำคมและขนส่งทำงน้ำ หรือกำรสำธำรณูปโภค
ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทสถำบันกำรศึกษำ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกำรศึกษำหรือเกี่ยวข้องกับ
กำรศึกษำ สถำบันรำชกำร หรือสำธำรณประโยชน์เท่ำนั้น
ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทสถำบันศำสนำ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกำรศำสนำหรือเกี่ยวข้องกับ
กำรศำสนำ กำรศึกษำ สถำบันรำชกำร หรือสำธำรณประโยชน์เท่ำนั้น
ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทสถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อกิจกำรของรัฐ กิจกำรเกี่ยวกับกำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร หรือสำธำรณประโยชน์
เท่ำนั้น
ข้อ ๑๕ กำรใช้ประโยชน์ที่ดินตำมแผนผังแสดงโครงกำรคมนำคมและขนส่งท้ำยกฎกระทรวงนี้
ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสำย ก ๒ ถนนสำย ก ๔ ถนนสำย ก ๕ ถนนสำย ก ๗
ถนนสำย ก ๙ ถนนสำย ก ๑๐ ถนนสำย ข ๑ ถนนสำย ข ๒ และถนนสำย ค ห้ำมใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อกิจกำรอื่น นอกจำกกิจกำรตำมที่กำหนด ดังต่อไปนี้
(ก) กำรสร้ำงถนนหรือเกี่ยวข้องกับถนน และกำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๒๕ ก

หนา้ ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

(ข) กำรสร้ำงรั้วหรือกำแพง
(ค) เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมที่มีควำมสูงของอำคำรไม่เกิน ๙ เมตร
หรือไม่ใช่อำคำรขนำดใหญ่
(๒) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสำย ก ๑ ถนนสำย ก ๓ ถนนสำย ก ๖ ถนนสำย ก ๘
และถนนสำย ก ๑๑ ห้ำมใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรอื่น นอกจำกกิจกำรตำมที่กำหนด ดังต่อไปนี้
(ก) กำรสร้ำงถนนหรือเกี่ยวข้องกับถนน และกำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร
(ข) กำรสร้ำงรั้วหรือกำแพง
(ค) เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมที่มีควำมสูงของอำคำรไม่เกิน ๙ เมตร
หรือไม่ใช่อำคำรขนำดใหญ่
(ง) กำรอยู่อำศัยที่มีควำมสูงของอำคำรไม่เกิน ๙ เมตร หรือไม่ใช่อำคำรขนำดใหญ่
(จ) กำรอยู่อำศัยที่ไม่ใช่ห้องแถว ตึกแถว หรือบ้ำนแถว
(ฉ) กำรอยู่อำศัยที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของกำรจัดสรรที่ดิน
ข้อ ๑๖ ให้ผู้มีหน้ำที่และอำนำจในกำรควบคุมกำรก่อสร้ำงอำคำรหรือกำรประกอบกิจกำร
ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำมกฎกระทรวงนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ 15 พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖2
พลเอก อนุพงษ์ เผ่ำจินดำ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย

บัญชีท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเชียงคํา - สบบง - บ้านทราย จังหวัดพะเยา
พ.ศ. ๒๕๖๒
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได้

ได้

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การต้ม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช
(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช

ได้

ได้

ได้

ได้

(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง หรือคลังสินค้า

ได้

(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กล้วยไม้ หรือถั่วงอก

ได้

ได้

ได้

ได้

(๙) การร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม
(๑๑) การฟักไข่โดยใช้ตู้อบ

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ซึ่งมิใช่สัตว์น้ํา อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๒) การถนอมเนื้อสัตว์โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ มันสัตว์ หนังสัตว์ หรือสารที่สกัดจากไขสัตว์หรือกระดูกสัตว์

ได้

(๖) การล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์

ได้

(๗) การทําผลิตภัณฑ์จากไข่เพื่อใช้ประกอบเป็นอาหาร เช่น ไข่เค็ม ไข่เยี่ยวม้า ไข่ผง ไข่เหลวเยือกแข็ง

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

หรือไข่เหลวแช่เย็น
๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ํา อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๒) การถนอมสัตว์น้ําโดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง

ได้

(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากสัตว์น้ํา หนัง หรือไขมันสัตว์น้ํา

ได้

(๕) การล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์น้ํา

ได้

๒
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม้ และบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้
(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไม้โดยวิธีกวน ตากแห้ง ดอง หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง
๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก้ ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การทําใบชาแห้งหรือใบชาผง
(๒) การคั่ว บด หรือป่นกาแฟหรือการทํากาแฟผง
(๓) การทําโกโก้ผงหรือขนมจากโกโก้
(๔) การทําช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือขนมจากช็อกโกเลต
(๕) การทําเก๊กฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ
(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไม้อัดเม็ด
(๗) การเชื่อมหรือแช่อิ่มผลไม้หรือเปลือกผลไม้ หรือการเคลือบผลไม้หรือเปลือกผลไม้ด้วยน้ําตาล
(๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) หรือการเคลือบถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) ด้วยน้ําตาล กาแฟ โกโก้
หรือช็อกโกเลต
(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟี่
(๑๑) การทําไอศกรีม
๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๖) การทําน้ํามันสลัด
(๗) การบดหรือป่นเครื่องเทศ
(๘) การทําพริกป่น พริกไทยป่น หรือเครื่องแกง

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้
ได้

ได้
ได้

ได้

ได้
ได้
ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้

ได้
ได้

ชนบทและเกษตรกรรม

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

๓
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด หรือย่อยน้ําแข็ง

ได้

ได้

ได้

ได้

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ น้ําอัดลม หรือน้ําแร่ อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําน้ําดื่ม

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

(๒) การทําเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
(๔) การทําน้ําแร่

ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

๒๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาสูบ ยาอัด ยาเส้น ยาเคี้ยว หรือยานัตถุ์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การอบใบยาสูบให้แห้งหรือการรูดก้านใบยาสูบ

ได้

(๓) การทํายาอัด ยาเส้น ยาเส้นปรุง หรือยาเคี้ยว

ได้

ได้

(๔) การทํายานัตถุ์

ได้

๒๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอซึ่งมิใช่เครื่องนุ่งห่ม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การทําผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอเป็นเครื่องใช้ในบ้าน

ได้

(๒) การทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใช่ถุงหรือกระสอบพลาสติก

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

(๓) การทําผลิตภัณฑ์จากผ้าใบ

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

(๔) การตบแต่งหรือเย็บปักถักร้อยสิ่งทอ

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

๒๔ โรงงานถักผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มด้วยด้ายหรือเส้นใย หรือฟอกย้อมสีหรือแต่งสําเร็จผ้า ผ้าลูกไม้
หรือเครื่องนุ่งห่มที่ถักด้วยด้ายหรือเส้นใย

๔
ที่ดินประเภท
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๒๕ โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมด้วยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกให้เป็นปุยซึ่งมิใช่เสื่อหรือพรมที่ทําด้วยยาง
หรือพลาสติกหรือพรมน้ํามัน
๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาข่าย แห หรืออวน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การผลิตเชือก
(๒) การผลิต ประกอบ หรือซ่อมแซมตาข่าย แห หรืออวน และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายซึ่งมิใช่รองเท้า อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การตัดหรือเย็บเครื่องนุ่งห่ม เข็มขัด ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ เนกไท หูกระต่าย ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเท้าจากผ้า
หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือวัสดุอื่น
(๒) การทําหมวก
๓๓ โรงงานผลิตรองเท้าหรือชิ้นส่วนของรองเท้าซึ่งมิได้ทําจากไม้ ยางอบแข็ง ยางอัดเข้ารูป หรือพลาสติกอัดเข้ารูป
๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะร่อง หรือการแปรรูปไม้ด้วยวิธีอื่นที่คล้ายคลึงกัน
(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง บานประตู หรือส่วนประกอบที่ทําด้วยไม้ของอาคาร
๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใช้จากไม้ไผ่ หวาย ฟาง อ้อ กก หรือผักตบชวา
๓๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากไม้หรือไม้ก๊อก อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๒) การทํารองเท้า ชิ้นส่วนของรองเท้า หรือหุ่นรองเท้าจากไม้
(๓) การแกะสลักไม้
(๔) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม้
(๕) การทําผลิตภัณฑ์จากไม้ก๊อก
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พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

๓๗ โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ แก้ว ยาง หรืออโลหะอื่นซึ่งมิใช่เครื่องเรือน

ได้

หรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากพลาสติกอัดเข้ารูป และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
(๑) การพิมพ์ การทําแฟ้มเก็บเอกสาร การเย็บเล่ม ทําปก หรือตบแต่งสิ่งพิมพ์

ได้

ได้

ได้

ได้

(๒) การทําแม่พิมพ์โลหะ

ได้

๕๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทํายางแผ่นในขั้นต้นจากน้ํายางธรรมชาติซึ่งมิใช่การทําในสวนยางหรือป่า

ได้

(๒) การหั่น ผสม รีดให้เป็นแผ่น หรือตัดแผ่นยางธรรมชาติซึ่งมิใช่การทําในสวนยางหรือป่า
๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปั้นดินเผา หรือเครื่องดินเผา และรวมถึงการเตรียมวัสดุ

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

เพื่อการดังกล่าว
๕๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๓) การผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเข้าด้วยกัน

ได้

หรือการผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเข้ากับวัสดุอื่น
๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม ผลิตภัณฑ์ยิปซัม หรือผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์
๖๑ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใช้ที่ทําด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า และรวมถึง

ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ดังกล่าว
๖๒ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารที่ทําจาก
โลหะหรือโลหะเป็นส่วนใหญ่ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งดังกล่าว

ได้

๖
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๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะสําหรับใช้ในการก่อสร้างหรือติดตั้ง อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๒) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร
๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําภาชนะบรรจุ
(๑๒) การตัด พับ หรือม้วนโลหะ
(๑๓) การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป
๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องกังหัน และรวมถึงส่วนประกอบ
หรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์หรือเครื่องกังหันดังกล่าว
๖๙ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องคํานวณ เครื่องทําบัญชี เครื่องจักรสําหรับ
ระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับใช้ในการคํานวณชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาล้อก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์
สําหรับปฏิบัติกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันหรืออุปกรณ์ (Digital or Analog Computers or Associated
Electronic Data Processing Equipment or Accessories) เครื่องรวมราคาของขาย (Cash Registers)
เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องชั่งซึ่งมิใช่เครื่องชั่งที่ใช้ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใช่เครื่อง
อัดสําเนาด้วยการถ่ายภาพ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศหรือก๊าซ เครื่องเป่าลม
เครื่องปรับหรือถ่ายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตู้เย็นหรือเครื่องประกอบตู้เย็น เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ
เครื่องล้าง ซัก ซักแห้ง หรือรีดผ้า เครื่องเย็บ เครื่องส่งกําลังกล เครื่องยก ปั้นจั่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน รถบรรทุก
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ลําดับที่

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
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โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
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๓

รถแทรกเตอร์ รถพ่วงสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรม รถยกซ้อนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใช้
ในการอุตสาหกรรมหรือสําหรับใช้ในบ้านแต่ผลิตภัณฑ์นั้นต้องไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า และรวมถึงส่วนประกอบ
หรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในลําดับที่ ๗๐ เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้า

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

เครื่องยนต์ไฟฟ้า เครื่องกําเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงแรงไฟฟ้า เครื่องสับหรือบังคับไฟฟ้า เครื่องใช้สําหรับแผงไฟฟ้า
เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟ้า เครื่องส่งหรือจําหน่ายไฟฟ้า เครื่องสําหรับใช้บังคับไฟฟ้า หรือเครื่องเชื่อมไฟฟ้า
๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องกระจายเสียงหรือ

ได้

ได้

ได้

ได้

บันทึกเสียง เครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องบันทึกคําบอก เครื่องบันทึกเสียงด้วยเทป เครื่องเล่นหรือเครื่องบันทึก
แถบภาพ (วิดิทัศน์) แผ่นเสียง เทปแม่เหล็กที่ได้บันทึกเสียงแล้ว เครื่องโทรศัพท์หรือโทรเลขชนิดมีสาย
หรือไม่มีสาย เครื่องส่งวิทยุ เครื่องส่งโทรทัศน์ เครื่องรับส่งสัญญาณหรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร์ ผลิตภัณฑ์
ที่เป็นตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวข้อง (Semi - Conductor or Related Sensitive Semi Conductor Devices) คาปาซิเตอร์หรือคอนเดนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได้ (Fixed or
Variable Electronic Capacitors or Condensers) เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป
หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย์ และรวมถึงการผลิตอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนสําหรับใช้กับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าว
๗๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การต่อ ซ่อมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอู่ต่อเรือนอกจากเรือยาง
(๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษสําหรับเรือหรือเครื่องยนต์เรือ

ได้

๘
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

๗๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

(๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สําหรับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมล้อเลื่อนที่ขับเคลื่อนด้วยแรงคนหรือสัตว์ซึ่งมิใช่จักรยาน

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
๘๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องทดลองหรืออุปกรณ์ที่ใช้
ในการชั่ง ตวง วัด หรือบังคับควบคุม
๘๓ โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือชิ้นส่วนของนาฬิกาหรือเครื่องวัดเวลา

ได้

ได้

ได้

ได้

๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณี อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การทําเครื่องประดับโดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

(๒) การทําเครื่องใช้ด้วยทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหล่ทอง หรือโลหะที่มีค่า

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

(๓) การตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

(๔) การเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอื่น ๆ

ได้

ได้

(๕) การทําดวงตราหรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือเหรียญอื่น
๘๕ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของเครื่องดนตรีดังกล่าว

ได้
ได้

ได้

๙
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเล่น เครื่องมือ หรือเครื่องใช้ที่มิได้ระบุไว้ในลําดับอื่น อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําเครื่องเล่น
(๒) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ
(๓) การทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง
(๔) การทําร่ม ไม้ถือขนนก ดอกไม้เทียม ซิป กระดุม ไม้กวาด แปรง ตะเกียง โป๊ะตะเกียงหรือไฟฟ้า
กล้องสูบยาหรือกล้องบุหรี่ ก้นกรองบุหรี่หรือไฟแช็ก
(๕) การทําป้าย ตรา เครื่องหมาย ป้ายติดของ หรือเครื่องโฆษณาสินค้า ตราโลหะหรือยาง แม่พิมพ์ลายฉลุ
(Stencils)
(๖) การทําแหคลุมผม ช้องผม หรือผมปลอม
๘๘ โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ยกเว้นที่ติดตั้งบนหลังคา ดาดฟ้า หรือส่วนหนึ่งส่วนใด
บนอาคาร ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้ โดยมีขนาดกําลังการผลิตติดตั้งสูงสุดรวมกันของแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ไม่เกิน ๑,๐๐๐ กิโลวัตต์
(๒) การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานความร้อน
(๓) การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ํา ยกเว้นการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ําจากเขื่อนหรือ
จากอ่างเก็บน้ําขนาดกําลังการผลิตไม่เกิน ๑๕ เมกะวัตต์ การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ําแบบสูบกลับ
การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ําท้ายเขื่อน การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ําจากฝาย
และการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ําจากคลองส่งน้ํา

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได้

ได้

ได้

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได้

ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได้
ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

๑๐
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

๙๐ โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําให้บริสุทธิ์ หรือจําหน่ายน้ําไปยังอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม

ได้

๙๑ โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การบรรจุสินค้าทั่วไป

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

๙๒ โรงงานห้องเย็น

ได้

๙๓ โรงงานซ่อมรองเท้าหรือเครื่องหนัง

ได้

ได้

ได้

ได้

๙๔ โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าสําหรับใช้ในบ้านหรือใช้ประจําตัว

ได้

ได้

ได้

ได้

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ รถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ
หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว
(๒) การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

(๓) การพ่นสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
(๔) การล้างหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
๙๖ โรงงานซ่อมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําด้วยเพชร พลอย ทองคํา ทองขาว เงิน นาก

ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

หรืออัญมณี
๙๗ โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ที่มิได้ระบุการซ่อมไว้ในลําดับใด
๙๘ โรงงานซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด อัด หรือย้อมผ้า เครื่องนุ่งห่ม พรม หรือขนสัตว์

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

๑๑
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแต่งหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบ
ของผลิตภัณฑ์โดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๓) การลงรักหรือการประดับตบแต่งด้วยแก้ว กระจก มุก ทอง หรืออัญมณี
หมายเหตุ

ลําดับที่
ได้
โรงงานจําพวกที่

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได้

ลําดับที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
จําพวกโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได้

ได้

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได้

รายการประกอบแผนผังกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จาแนกประเภทท้ายกฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเชียงคา – สบบง – บ้านทราย จังหวัดพะเยา
พ.ศ. ๒๕๖๒
การใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามแผนผังกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จาแนกประเภท
ท้ายกฎกระทรวง ตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๕ คือ
๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑ ที่กาหนดไว้เป็นสีเหลืองมีเส้นทแยงสีขาว ให้เป็นที่ดินประเภท
อนุรักษ์เพื่อการอยู่อาศัย มีรายการดังต่อไปนี้
ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๒๑ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๔๘ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ และถนนสาย ก ๒ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสิทธิประชาราษฎร์ ๓ ฟากตะวันออก
๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒.๑ ถึงหมายเลข ๒.๒๘ ที่กาหนดไว้เป็นสีเหลือง ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย มีรายการดังต่อไปนี้
๒.๑ ด้านเหนือ
จดทางหลวงชนบท พย. ๔๐๑๐ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนสาย ข ๑ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ก ๑ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๑๐๒๑ ฟากตะวั น ออก
และโรงเรียนบ้านสบบง
๒.๒ ด้านเหนือ
จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๒๑ ฟากตะวันตก
ที่จุดซึ่งทางหลวงชนบท พย. ๔๐๑๐ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๒๑
ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๒๑ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเทศบาลตาบลสบบง ซอย ๖ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดซอย ๕ สบบง หมู่ ๓ ฟากตะวันออก และห้วยบง ฝั่งตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๙.๒ ที่กาหนดไว้เป็นสีน้าเงิน
๒.๓ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ก ๑ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนสาย ข ๑ ฟากตะวันตก

๒
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๙๓ ฟากเหนือ เส้นขนาน
ระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๒๑ ถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
และที่ธรณีสงฆ์วัดสบบง
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๒๑ ฟากตะวันออก
๒.๔ ด้านเหนือ
จดซอย ๕ สบบง หมู่ ๓ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดซอย ๕ สบบง หมู่ ๓ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเทศบาลตาบลสบบง ซอย ๖ ฟากเหนือ และฟากตะวันตก
และทางหลวงชนบท พย. ๔๐๓๑ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก ซอย ๓ สบบง หมู่ ๓
ฟากใต้ และเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางซอย ๕ สบบง หมู่ ๓
๒.๕ ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๙๓ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนสาย ข ๒ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑๐๒๑
๒.๖ ด้านเหนือ
จดทางหลวงชนบท พย. ๔๐๓๑ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก และเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร
กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ
๒.๗ ด้านเหนือ
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนสาย ข ๒ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนน อบจ. พย. ๓๑๔๒ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๒๑ ฟากตะวันออก
๒.๘ ด้านเหนือ
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑๐๒๑ เส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๔๘ ลาน้าสาธารณะ
ฝั่งตะวันตก และฌาปนสถานบ้านดอนไชย
ด้านใต้
จดทางหลวงชนบท พย. ๒๐๒๓ ฟากเหนือ

๓
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๔๘ ฟากตะวันออก และทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๑๐๒๑ ฟากตะวันออก
๒.๙ ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๒๑ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนสิทธิประชาราษฎร์ ๒ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๒๑ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๗.๔ ที่กาหนดไว้เป็ นสีเขียวมะกอก และบริเวณ
หมายเลข ๘.๑๔ ที่กาหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน
๒.๑๐ ด้านตะวันออก จดถนนสิทธิประชาราษฎร์ ๓ ฟากตะวันตก
ด้านตะวันตก
จดถนนสิทธิประชาราษฎร์ ๒ ฟากตะวันออก
๒.๑๑ด้านเหนือ
จดทางหลวงชนบท พย. ๒๐๒๓ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑๑๔๘
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒๑๐ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑๑๔๘
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๘.๑๘ ที่กาหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน
๒.๑๒ ด้านเหนือ
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก และเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๒๑
ด้านใต้
จดถนนสาย ก ๓ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๒๑ ฟากตะวันออก
๒.๑๓ ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒๑๐ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑๑๔๘
ด้านใต้
จดโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑๑๔๘ และวัดบุญนาค

๔
๒.๑๔ ด้านเหนือ
จดโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม และเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๔๘
ด้านใต้
จดถนนสาย ก ๑๑ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๔๘ ฟากตะวันออก
๒.๑๕ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ก ๕ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๑๑๔๘ ฟากตะวั น ตก
และโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม (สาขา ๒) ร้าง
ด้านใต้
จดถนนสาย ก ๗ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสิทธิประชาราษฎร์ ๒ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๘.๒๔ ที่กาหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน
๒.๑๖ ด้านเหนือ
จดเส้ น ตั้ ง ฉากกั บ ถนนสิ ท ธิ ป ระชาราษฎร์ ๒ ฟากตะวั น ตก
ที่จุดซึ่งถนนสาย ก ๕ บรรจบกับถนนสิทธิประชาราษฎร์ ๒
ด้านตะวันออก จดถนนสิทธิประชาราษฎร์ ๒ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ก ๖ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสิทธิประชาราษฎร์ ๒
๒.๑๗ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ก ๗ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๔๘ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ก ๘ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนน อบจ. พย. ๒๐๐๘ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๘.๒๕ และหมายเลข ๘.๒๖ ที่กาหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน
๒.๑๘ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ก ๖ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนน อบจ. พย. ๒๐๐๘ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดโรงเรียนบ้านไชยพรม
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนน อบจ. พย. ๒๐๐๘
๒.๑๙ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ก ๘ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๔๘ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ก ๑๐ ฟากเหนือ และวัดพระแก้ว
ด้านตะวันตก
จดถนน อบจ. พย. ๒๐๐๘ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๘.๒๗ ที่กาหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน

๕
๒.๒๐ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ
โรงเรียนบ้านไชยพรม และถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนน อบจ. พย. ๒๐๐๘ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ก ๙ ฟากตะวันตก
ด้านตะวันตก
จดลารางสาธารณะ ฝั่งตะวันออก ถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
และเส้นตรงที่ลากจากศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันตกจนบรรจบกับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๘.๓๐ ที่กาหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน
๒.๒๑ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ก ๑๑ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนสาย ก ๑๑ ฟากตะวัน ตก ล ารางสาธารณะ ฝั่ งใต้
และถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ สานักงานเทศบาลตาบลบ้านทราย
และถนนพิศาล ซอย ๑๔ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๔๘ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๘.๒๙ ที่กาหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน
๒.๒๒ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ก ๑๐ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๔๘ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนน อบจ. พย. ๒๐๐๘ ฟากเหนือ ฌาปนสถานเทศบาลตาบลบ้านทราย
และวัดไชยพรม
๒.๒๓ด้านเหนือ
จดถนน อบจ. พย. ๒๐๐๘ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดสุสานคริสตจักรเวียงเชียงคา
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนย์กลางถนน อบจ. พย. ๒๐๐๘
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ก ๙ ฟากตะวันออก
๒.๒๔ ด้านเหนือ
จดลารางสาธารณะ ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่ อ
และเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๔๘
ด้านใต้
จดแม่น้าลาว ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๔๘ ฟากตะวันออก และถนนพิศาล
ซอย ๒๔ ฟากตะวันออก
๒.๒๕ ด้านเหนือ
จดวัดสันคืองาม และถนนพิศาล ซอย ๑๗ ฟากใต้

๖
ด้านตะวันออก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก วัดทราย และทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑๑๔๘ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ค ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดลารางสาธารณะ ฝั่งตะวันออก ถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
และแม่น้าลาว ฝั่งตะวันออก
๒.๒๖ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑๑๘๖ เส้ น ขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กั บ ศู น ย์ กลางทางหลวงแผ่น ดิน หมายเลข ๑๑๘๖
เส้ น ขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กั บ ศู น ย์ ก ลางทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๑๑๗๙ และเส้ น ตั้ ง ฉาก
กับ ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๑๑๗๙ ฟากตะวัน ตก ที่ จุ ด ซึ่ งทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๑๑๔๘
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๗๙
ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๗๙ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๘๖ ฟากเหนือ และวัดทุ่งหล่ม
ด้านตะวันตก
จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๘๖ ฟากเหนือ
ที่จุดซึ่งซอย ๑๒ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๘๖
๒.๒๗ ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๘๖ ฟากใต้ และโรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม
ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๗๙ ฟากตะวันตก
ด้านตะวันตก
จดซอย ๕ ฟากตะวันออก และซอย ๑๒ ฟากตะวันออก
๒.๒๘ ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๔๘ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ และวิทยาลัยการอาชีพเชียงคา
ด้านตะวันตก
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้และฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๙.๑๘ ที่กาหนดไว้เป็นสีน้าเงิน
๓. ที่ดิน ในบริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึงหมายเลข ๓.๑๕ ที่กาหนดไว้เป็ น สีส้ม ให้ เป็ น ที่ดิ น
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง มีรายการดังต่อไปนี้
๓.๑ ด้านเหนือ
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑๐๒๑
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๙๓ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๒๑ ฟากตะวันออก

๗
๓.๒ ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก
๓.๓ ด้านเหนือ
เทศบาลตาบลสบบง
ด้านตะวันออก
หมายเลข ๑๐๒๑
ด้านใต้
ด้านตะวันตก
หมายเลข ๑๐๒๑
๓.๔ ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
หมายเลข ๑๐๒๑
ด้านใต้
ด้านตะวันตก
๓.๕ ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก
๓.๖ ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
หมายเลข ๑๑๔๘ และวัดนันตาราม
ด้านใต้
ด้านตะวันตก
๓.๗ ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดเทศบาลตาบลสบบง ซอย ๖ ฟากใต้ และวัดสบบง
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๒๑ ฟากตะวันตก
จดทางหลวงชนบท พย. ๔๐๓๑ ฟากเหนือ
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๙๓ ฟากใต้ และสานักงาน
จดเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
จดทางหลวงชนบท พย. ๔๐๓๑ ฟากใต้
จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
จดวัดดอนตัน และฌาปนสถานวัดดอนตัน
จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ
จดทางหลวงชนบท พย. ๒๐๒๓ ฟากใต้
จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒๑๐ ฟากเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๔๘ ฟากตะวันออก
จดถนนสาย ก ๒ ฟากใต้ และถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๔๘ ฟากตะวันตก และวัดดอนไชย
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ และวัดหย่วน
จดถนนสิทธิประชาราษฎร์ ๒ ฟากตะวันออก

๘
๓.๘ ด้านเหนือ
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนสิทธิประชาราษฎร์ ๒ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ก ๓ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑๐๒๑ และถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๓.๙ ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒๑๐ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑๑๔๘
ด้านใต้
จดโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๑๑๔๘ ฟากตะวั น ออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๘.๒๐ ที่กาหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน
๓.๑๐ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ก ๓ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนสิทธิประชาราษฎร์ ๒ ฟากตะวันตก สถานีตารวจภูธรเชียงคา
และถนนบ้านมาง ซอย ๔ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ และโรงพยาบาลเชียงคา
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๒๑ ฟากตะวันออก
๓.๑๑ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ก ๔ ฟากตะวันออก
ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๔๘ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ก ๕ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสิทธิประชาราษฎร์ ๒ ฟากตะวันออก และวัดศรีบุญยืน (งุ้น)
๓.๑๒ ด้านเหนือ
จดถนนสิทธิประชาราษฎร์ ๑ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนสิทธิประชาราษฎร์ ๒ ฟากตะวันตก หน่วยป้องกันรักษาป่าที่
พย. ๙ (เชียงคา) และเส้นตั้งฉากกับถนนสิทธิประชาราษฎร์ ๒ ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งถนนสาย ก ๕
บรรจบกับถนนสิทธิประชาราษฎร์ ๒
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสิทธิประชาราษฎร์ ๒
และเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสิทธิประชาราษฎร์ ๑
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ค ฟากตะวันออก
๓.๑๓ ด้านเหนือ
จดถนน อบจ. พย. ๒๐๐๘ ฟากตะวันตก
ด้านตะวันออก จดวัดพระนั่งดิน

๙
ด้านใต้
จดโรงเรียนบ้านพระนั่งดิน และแม่น้าลาว ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดแม่น้าลาว ฝั่งตะวันออก
๓.๑๔ ด้านเหนือ
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดวัดดอนแก้ว และถนนพิศาล ซอย ๒๔ ฟากตะวันตก
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑๑๔๘
๓.๑๕ ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๔๘ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๗๙ ฟากตะวันออก
๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔.๑ ถึงหมายเลข ๔.๑๑ ที่กาหนดไว้เป็นสีแดง ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก มีรายการดังต่อไปนี้
๔.๑ ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๙๓ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑๐๒๑
ด้านใต้
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๒๑ ฟากตะวันออก
๔.๒ ด้านเหนือ
จดทางหลวงชนบท พย. ๔๐๓๑ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๒๑ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑๐๒๑
๔.๓ ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๔๘ ฟากตะวันตก และถนนธนารักษ์ ๒
ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดที่ว่าการอาเภอเชียงคา และถนนศักดาบรรณกิจ ๑ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสิทธิประชาราษฎร์ ๒ ฟากตะวันออก วัดหย่วน และถนน
ไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๔.๔ ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๔๘ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนศักดาบรรณกิจ ๑ ฟากเหนือ

๑๐
ด้านตะวันตก
จดถนนธนารักษ์ ๒ ฟากตะวันออก
๔.๕ ด้านเหนือ
จดถนนศักดาบรรณกิจ ๑ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๔๘ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนพิศาล ซอย ๓ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๙.๑๑ ที่กาหนดไว้เป็นสีน้าเงิน
๔.๖ ด้านเหนือ
จดสานักงานที่ดินจังหวัดพะเยา สาขาเชียงคา
ด้านตะวันออก จดถนนสิทธิประชาราษฎร์ ๒ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสิทธิประชาราษฎร์ ๑ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดโรงพยาบาลเชียงคา ถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้ และถนนบ้านมาง
ซอย ๔ ฟากตะวันออก
๔.๗ ด้านเหนือ
จดแม่น้าลาว ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสิทธิประชาราษฎร์ ๒ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสิทธิประชาราษฎร์ ๒ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๘.๒๑ ที่กาหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน
๔.๘ ด้านเหนือ
จดถนนพิศาล ซอย ๓ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๔๘ ฟากตะวันตก และถนนสาย ก ๔
ฟากตะวันตก
ด้านตะวันตก
จดถนนสิ ท ธิป ระชาราษฎร์ ๒ ฟากตะวัน ออก ฌาปนสถาน
เทศบาลตาบลเชียงคา และถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๔.๙ ด้านเหนือ
จดถนนพิศาล ซอย ๑๔ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนพิศาล ซอย ๑๖ ฟากตะวันตก
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๔๘ ฟากตะวันออก
๔.๑๐ ด้านเหนือ
จดถนนพิศาล ซอย ๑๘ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑๑๔๘
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๔๘ ฟากตะวันออก
๔.๑๑ ด้านเหนือ
จดโรงเรียนบ้านพระนั่งดิน

๑๑
ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๔๘ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก ถนนพิศาล ซอย ๑๗ ฟากเหนือ
และแม่น้าลาว ฝั่งตะวันออก
๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ ถึงหมายเลข ๕.๒๙ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็น ที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม มีรายการดังต่อไปนี้
๕.๑ ด้านเหนือ
จดเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็น เขตเทศบาลตาบลสบบง
และเส้นตรงที่ลากต่อจากเขตเทศบาลตาบลสบบง หลักเขตที่ ๕ ไปทางทิศตะวันออก จนบรรจบเส้นขนานระยะ
๑,๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๒๑
ด้านตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ ๑,๒๐๐ เมตร
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๒๑
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๙๓ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ข ๑ ฟากตะวันออก ทางหลวงชนบท พย. ๔๐๑๐
ฟากใต้ ป่าช้าบ้านสบบง วัดป่าแสวงธรรม ที่ธรณีสงฆ์วัดป่าแสวงธรรม โรงเรียนภูซางวิทยาคม และทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๑๐๒๑ ฟากตะวันออก
๕.๒ ด้านเหนือ
จดเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเขตเทศบาลตาบลสบบง
ระหว่างหลักเขตที่ ๔ กับหลักเขตที่ ๕
ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๒๑ ฟากตะวันตก เส้นตั้งฉาก
กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๒๑ ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งทางหลวงชนบท พย. ๔๐๑๐ บรรจบกับ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๒๑ ห้วยบง ฝั่งตะวันตก ซอย ๕ สบบง หมู่ ๓ ฟากเหนือ และเส้นขนาน
ระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางซอย ๓ สบบง หมู่ ๓
ด้านใต้
จดซอย ๓ สบบง หมู่ ๓ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งแม่น้าลาว ฝั่งตะวันออก
และเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก ซึ่งเป็นเส้นตรงที่ลากจากริมฝั่งแม่น้าลาว ฝั่งตะวันตก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากแม่น้าลาว
ฝั่งตะวันตก บรรจบกับซอย ๓ สบบง หมู่ ๓ ไปทางทิศเหนือ ตามแม่น้าลาว ฝั่งตะวัน ตก เป็นระยะ
๑,๐๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับเขตเทศบาลตาบลสบบง และหลักเขตที่ ๔
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๙.๑ ที่กาหนดไว้เป็นสีน้าเงิน
๕.๓ ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๙๓ ฟากใต้

๑๒
ด้านตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ ๑,๒๐๐ เมตร
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๒๑
ด้านใต้
จดถนน อบจ. พย. ๓๑๔๒ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ข ๒ ฟากตะวันออก
๕.๔ ด้านเหนือ
จดทางหลวงชนบท พย. ๔๐๓๑ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ
เส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ วัดดอนตัน และฌาปนสถานวัดดอนตัน
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งแม่น้าลาว ฝั่งตะวันออก
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งแม่น้าลาว ฝั่งตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๖.๒ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน
๕.๕ ด้านเหนือ
จดห้วยไร่ ฝั่งใต้ วัดดอนตัน และฌาปนสถานวัดดอนตัน
ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๒๑ ฟากตะวันตก และสวนสุขภาพ
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
ด้านใต้
จดน้าญวน ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งแม่น้าลาว ฝั่งตะวันออก
๕.๖ ด้านเหนือ
จดถนน อบจ. พย. ๓๑๔๒ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ ๑,๒๐๐ เมตร
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๒๑
ด้านใต้
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ และวัดหัวขัว ที่ธรณีสงฆ์วัดหัวขัว
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๒๑ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๘.๕ ที่กาหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน
๕.๗ ด้านเหนือ
จดน้าญวน ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๒๑ ฟากตะวันตก และสมาคม
ครูบานาญ
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๒๑ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดแม่น้าลาว ฝั่งตะวันออก และเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร
กับริมฝั่งแม่น้าลาว ฝั่งตะวันออก
๕.๘ ด้านเหนือ
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้ และวัดหัวขัว ที่ธรณ์สงฆ์วัดหัวขัว
ด้านตะวันออก จดที่เลี้ยงสัตว์บ้านหัวขัว และถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก

๑๓
ด้านใต้
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ และวัดแช่แห้ง
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๒๑ ฟากตะวันออก และวัดแดนเมือง
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๘.๘ ที่กาหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน และบริเวณหมายเลข ๙.๕
ที่กาหนดไว้เป็นสีน้าเงิน
๕.๙ ด้านเหนือ
จดน้าญวน ฝั่งใต้ และถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ ๑,๒๐๐ เมตร
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๒๑ และทางหลวงชนบท พย. ๒๐๒๓ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๕.๑๐ ด้านตะวันออก จดแม่น้าลาว ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๒๑ ฟากเหนือ และฟากตะวันตก
วัดพระธาตุสบแวน และทางหลวงชนบท พย. ๔๐๒๕ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนน อบจ. พย. ๓๐๓๖ ฟากตะวันออก และเส้นขนานระยะ
๕๐ เมตร กับริมฝั่งแม่น้าลาว ฝั่งตะวันออก
๕.๑๑ ด้านเหนือ
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดทางหลวงชนบท พย. ๒๐๒๓ ฟากตะวันตก วัดเปื๋อยเปียง
และศาลเจ้าพ่อเสือดงเปื๋อยเปียง
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑๑๔๘ ฌาปนสถานบ้านดอนไชย และเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑๐๒๑
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๘.๑๒ ที่กาหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน
๕.๑๒ ด้านเหนือ
จดทางหลวงชนบท พย. ๒๐๒๓ ฟากตะวันออก
ด้านตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ ๑,๒๐๐ เมตร
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๔๘ และเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตาบลหย่วนกับตาบลเจดีย์คา
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒๑๐ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑๑๔๘ และวัดนันตาราม
๕.๑๓ ด้านเหนือ
จดทางหลวงชนบท พย. ๔๐๒๕ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๒๑ ฟากตะวันตก

๑๔
ด้านใต้
จดสานักงานเทศบาลตาบลหย่วน และเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร
กับริมฝั่งแม่น้าลาว ฝั่งตะวันออก
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งแม่น้าลาว ฝั่งตะวันออก
๕.๑๔ ด้านเหนือ
จดสานักงานเทศบาลตาบลหย่วน
ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๒๑ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๒๑ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งแม่น้าลาว ฝั่งตะวันออก
๕.๑๕ ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒๑๐ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครอง
ระหว่างตาบลหย่วนกับตาบลเจดีย์คา
ด้านใต้
จดร่องขี้นา ฝั่งใต้ และเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต
การปกครองระหว่างตาบลหย่วนกับตาบลเจดีย์คา
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑๑๔๘ โรงเรียนเชียงคาวิทยาคม และเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑๑๔๘
๕.๑๖ ด้านเหนือ
จดร่องขี้นา ฝั่งใต้ และเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต
การปกครองระหว่างตาบลหย่วนกับตาบลเจดีย์คา
ด้านตะวันออก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑๑๔๘ และถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๕.๑๗ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสิทธิประชาราษฎร์ ๑
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสิทธิประชาราษฎร์ ๒
ด้านใต้
จดถนนสาย ก ๖ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ค ฟากตะวันออก
๕.๑๘ ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๒๑ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนสาย ค ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ และลารางสาธารณะ ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งร่องชุม ฝั่งตะวันออก
๕.๑๙ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ก ๖ ฟากใต้

๑๕
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนน อบจ. พย. ๒๐๐๘
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ
และถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ค ฟากตะวันออก
๕.๒๐ ด้านตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครอง
ระหว่างตาบลเวียงกับตาบลเจดีย์คา และลารางสาธารณะ ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ก ๑๑ ฟากตะวัน ออก และถนนไม่ ป รากฏชื่ อ
ฟากตะวันออก
๕.๒๑ ด้านตะวันออก จดลารางสาธารณะ ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดลารางสาธารณะ ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งลารางสาธารณะ ฝั่งตะวันออก
และเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งร่องแหลง ฝั่งตะวันออก
๕.๒๒ ด้านเหนือ
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้ และเส้นตรงที่ลากจากศูนย์กลาง
ถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันออกจนบรรจบกับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ
ด้านตะวันออก จดลารางสาธารณะ ฝั่งตะวันตก ถนนสาย ก ๙ ฟากตะวันออก
เส้นขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนย์กลางถนน อบจ. พย. ๒๐๐๘ สุสานคริสตจักรเวียงเชียงคา แม่น้าลาว
ฝั่งตะวันตก ถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก และลารางสาธารณะ ฝั่งตะวันตก
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ค ฟากตะวันออก
๕.๒๓ ด้านเหนือ
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนสาย ค ฟากตะวันตกและฟากใต้ และทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑๑๔๘ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดลารางสาธารณะ ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดลารางสาธารณะ ฝั่งตะวันออก และป่าช้าบ้านล้า
๕.๒๔ ด้านเหนือ
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้ และป่าช้าบ้านดอนไชยดอนแก้ว
ด้านตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก ซึ่งเป็นเขตเทศบาลตาบลบ้านทราย
ระหว่างหลักเขตที่ ๔ กับหลักเขตที่ ๕ เส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตาบลเวียงกับตาบลฝายกวาง
และเส้นขนานระยะ ๒,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๔๘
ด้านใต้
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ วัดปัวแหลง และวัดฝายกวาง

๑๖
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๑๑๔๘ ฟากตะวั น ออก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล บ้านฝายกวาง ตาบลฝายกวาง ถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้ โรงเรียนบ้านฝายกวาง
การประปาส่วนภูมิภาค (สถานีสูบน้าดิบ) เส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑๑๔๘ และเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ
ทั้ งนี้ ยกเว้น บริเวณหมายเลข ๘.๔๐ หมายเลข ๘.๔๑ และหมายเลข ๘.๔๕
ที่กาหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน
๕.๒๕ ด้านเหนือ
จดลารางสาธารณะ ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๔๘ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๗๙ ฟากตะวันตก
ที่จุดซึ่งทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๗๙ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๔๘ เส้นขนาน
ระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๗๙ เส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลาง
ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๑๑๘๖ เส้ น ขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กั บ ศู น ย์ ก ลางทางหลวงแผ่ น ดิ น
หมายเลข ๑๑๘๖ เส้น ตั้งฉากกับทางหลวงแผ่น ดิน หมายเลข ๑๑๘๖ ฟากเหนื อ ที่ จุดซึ่ งซอย ๑๒
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๘๖ และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๘๖ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๗๙ เส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๑๑๔๘ ลารางสาธารณะ ฝั่งตะวันออก และเส้น ขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่ง
ลารางสาธารณะ ฝั่งตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๘.๔๒ และหมายเลข ๘.๔๓ ที่กาหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน
๕.๒๖ ด้านเหนือ
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนบ้านใหม่ - ปัวศรีพรหม ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๔๘ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๔๘ ฟากตะวันออก
๕.๒๗ ด้านเหนือ
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ ๒,๐๐๐ เมตร
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๔๘ และเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตาบลฝายกวางกับตาบลแม่ลาว
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๔๘ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนบ้านใหม่ - บัวศรีพรหม ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๗.๑๑ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก

๑๗
๕.๒๘ ด้านเหนือ
จดโรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม ป่าช้าบ้านทุ่งหล่ม และทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑๑๘๖ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดซอย ๑๒ ฟากตะวันตก ซอย ๕ ฟากตะวันตก ที่สาธารณะประโยชน์
บ้านทุ่งหล่ม สวนสุขภาพ และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๗๙ ฟากตะวันตก
ด้านตะวันตก
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๕.๒๙ ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๔๘ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ ๒,๐๐๐ เมตร
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๗๙
ด้านใต้
จดเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ ๒,๐๐๐ เมตร
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๔๘
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๑๑๗๙ ฟากตะวั น ออก
โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ฝายส่งน้าและบารุงรักษาที่ ๔ อุทกวิทยาพะเยา วิทยาลัยการอาชีพเชียงคา
และแขวงการทางเชียงรายที่ ๒
๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๖.๑ ถึงหมายเลข ๖.๔ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีรายการดังต่อไปนี้
๖.๑ ที่ดินในบริเวณแนวขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งแม่น้าลาว ร่องชุม ร่องแหลง
ฝั่งตะวันออก และลารางสาธารณะ ฝั่งตะวันตก
๖.๒ ดงเสื้อบ้านดอนตัน
๖.๓ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
๖.๔ สวนสุขภาพ
๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๗.๑ ถึงหมายเลข ๗.๑๔ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันการศึกษา มีรายการดังต่อไปนี้
๗.๑ โรงเรียนภูซางวิทยาคม
๗.๒ โรงเรียนบ้านสบบง
๗.๓ โรงเรียนอนุบาลภูซาง
๗.๔ โรงเรียนอนุบาลเชียงคา
๗.๕ โรงเรียนบ้านหย่วน
๗.๖ โรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
๗.๗ โรงเรียนเชียงคาวิทยาคม (สาขา ๒) ร้าง

๑๘
๗.๘ โรงเรียนบ้านไชยพรม
๗.๙ โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน
๗.๑๐ โรงเรียนบ้านฝายกวาง
๗.๑๑ โรงเรียนบ้านปัวศรีพรม
๗.๑๒ โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม
๗.๑๓ วิทยาลัยการอาชีพเชียงคา
๗.๑๔ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๘.๑ ถึงหมายเลข ๘.๔๘ ที่กาหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันศาสนา มีรายการดังต่อไปนี้
๘.๑ ป่าช้าบ้านสบบง วัดป่าแสวงธรรม และที่ธรณีสงฆ์วัดป่าแสวงธรรม
๘.๒ ที่ธรณีสงฆ์วัดสบบง
๘.๓ วัดสบบง
๘.๔ วัดดอนตัน และฌาปนสถานวัดดอนตัน
๘.๕ ฌาปนสถานบ้านหัวขัว
๘.๖ วัดหัวขัว ที่ธรณีสงฆ์วัดหัวขัว
๘.๗ สุสานบ้านแดนเมือง
๘.๘ ป่าช้าบ้านแดนเมือง
๘.๙ วัดแดนเมือง
๘.๑๐ วัดแช่แห้ง
๘.๑๑ วัดเปือ๋ ยเปียง
๘.๑๒ ฌาปนสถานบ้านเปื๋อยเปียง
๘.๑๓ ศาลเจ้าพ่อเสือดงเปื๋อยเปียง
๘.๑๔ วัดพระธาตุสบแวน
๘.๑๕ ฌาปนสถานบ้านดอนไชย
๘.๑๖ วัดดอนไชย
๘.๑๗ ป่าช้าบ้านหย่วน
๘.๑๘ วัดนันตาราม
๘.๑๙ วัดหย่วน
๘.๒๐ วัดบุญนาค

๑๙
๘.๒๑
๘.๒๒
๘.๒๓
๘.๒๔
๘.๒๕
๘.๒๖
๘.๒๗
๘.๒๘
๘.๒๙
๘.๓๐
๘.๓๑
๘.๓๒
๘.๓๓
๘.๓๔
๘.๓๕
๘.๓๖
๘.๓๗
๘.๓๘
๘.๓๙
๘.๔๐
๘.๔๑
๘.๔๒
๘.๔๓
๘.๔๔
๘.๔๕
๘.๔๖
๘.๔๗
๘.๔๘

วัดแสนเมืองมา
ฌาปนสถานเทศบาลตาบลเชียงคา
วัดศรีบุญยืน (งุ้น)
วัดใหม่นันทะวงษ์
วัดกู่ผาแดง
วัดบุญเรือง (ป่าแดด)
ป่าช้าบ้านเวียง
วัดพระแก้ว
วัดดอนไชย
วัดล้า
วัดไชยพรม
ฌาปนสถานเทศบาลตาบลบ้านทราย
สุสานคริสตจักรเวียงเชียงคา
ป่าช้าบ้านล้า
ป่าช้าบ้านดอนไชยดอนแก้ว
วัดพระนั่งดิน
วัดดอนแก้ว
วัดสันคืองาม
วัดทราย
วัดหนองลื้อธรรมโมลี
หอเจ้าบ้านหนอง วัดหนอง
ป่าช้าบ้านหนอง
ป่าช้าบ้านฝายกวาง
วัดฝายกวาง
ป่าช้าบ้านปัวศรีพรม
วัดปัวแหลง
ป่าช้าบ้านทุ่งหล่ม
วัดทุ่งหล่ม

๒๐
๙. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๙.๑ ถึงหมายเลข ๙.๒๒ ที่กาหนดไว้เป็นสีน้าเงิน ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและการสาธารณูปการ มีรายการดังต่อไปนี้
๙.๑ เทศบาลตาบลสบบง
๙.๒ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสบบง
๙.๓ สานักงานเทศบาลตาบลสบบง
๙.๔ ที่เลี้ยงสัตว์บ้านหัวขัว
๙.๕ โรงเรียนบ้านแดนเมือง
๙.๖ สมาคมครูบานาญ
๙.๗ สานักงานเทศบาลตาบลหย่วน
๙.๘ ที่ว่าการอาเภอเชียงคา
๙.๙ สถานีตารวจภูธรเชียงคา
๙.๑๐ สานักงานที่ดินจังหวัดพะเยา สาขาเชียงคา
๙.๑๑ สานักงานเทศบาลตาบลเชียงคา
๙.๑๒ โรงพยาบาลเชียงคา
๙.๑๓ หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่พย. ๙ (เชียงคา)
๙.๑๔ สานักงานเทศบาลตาบลบ้านทราย
๙.๑๕ การประปาส่วนภูมิภาค (สถานีสูบน้าดิบ)
๙.๑๖ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล บ้านฝายกวาง ตาบลฝายกวาง
๙.๑๗ โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม
๙.๑๘ สานักงานเทศบาลตาบลฝายกวาง
๙.๑๙ แขวงการทางเชียงรายที่ ๒
๙.๒๐ ที่สาธารณประโยชน์ บ้านทุ่งหล่ม
๙.๒๑ ฝายส่งน้าและบารุงรักษาที่ ๔
๙.๒๒ อุทกวิทยาพะเยา

รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเชียงคา - สบบง - บ้านทราย จังหวัดพะเยา
พ.ศ. ๒๕๖๒
ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง แบ่งเป็น ๓ ขนาด คือ
๑. ถนนแบบ ก ขนาดเขตทาง ๑๔.๐๐ เมตร จานวน ๑๑ สาย ดังนี้
ถนนสาย ก ๑ เป็น ถนนโครงการกาหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑๐๒๑ ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๙๓ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑๐๒๑ ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๒๑ ระยะประมาณ ๕๔๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๖๑๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ข ๑ ที่บริเวณห่างจาก
ถนนสาย ข ๑ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๙๓ ไปทางทิศเหนือ ระยะประมาณ ๕๒๐ เมตร
ถนนสาย ก ๒ เป็นถนนเดิมกาหนดให้ขยายเขตทาง เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๔๘
ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒๑๐ บรรจบกับ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๔๘
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๔๘ ระยะประมาณ ๖๕๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๕๙๐ เมตร จนบรรจบกับ
ถนนสิทธิประชาราษฎร์ ๒ ที่บริเวณห่างจากถนนสิทธิประชาราษฎร์ ๓ บรรจบกับถนนสิทธิประชาราษฎร์ ๒
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนสิทธิประชาราษฎร์ ๒ ระยะประมาณ ๑๐ เมตร
ถนนสาย ก ๓ เป็ น ถนนเดิ ม ก าหนดให้ ข ยายเขตทาง คื อ ถนนบ้ านหย่ ว น ซอย ๒
และซอยร่วมสามัคคี และถนนโครงการกาหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนสิทธิประชาราษฎร์ ๒
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ และทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนบ้านหย่วน ซอย ๒ ระยะประมาณ
๑๔๐ เมตร บรรจบกับซอยร่วมสามัคคี ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวซอยร่วมสามัคคี ระยะประมาณ
๒๑๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๒๒๐ เมตร จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑๐๒๑ ที่บริเวณห่างจากถนนสิทธิประชาราษฎร์ ๑ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๒๑
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๒๑ ระยะประมาณ ๗๑๐ เมตร
ถนนสาย ก ๔ เป็นถนนเดิมกาหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนบุญนาคสัมพันธ์ เริ่มต้นจาก
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๔๘ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนบุญนาคสัมพันธ์ จนบรรจบกับ
ถนนสิทธิประชาราษฎร์ ๒
ถนนสาย ก ๕ เป็นถนนเดิมกาหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนบ้านใหม่ ซอย ๓ และซอย ๖
เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๔๘ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนบ้านใหม่ ซอย ๓
และซอย ๖ จนบรรจบกับถนนสิทธิประชาราษฎร์ ๒

๒
ถนนสาย ก ๖ เป็นถนนโครงการกาหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนน อบจ. พย. ๒๐๐๘
ที่บริเวณซอย ๑ (ถนนสาย ก ๗) บรรจบกับถนน อบจ. พย. ๒๐๐๘ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ระยะประมาณ ๙๐๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ค ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ค บรรจบกับถนนบ้านไชยพรม
หมู่ ๕ ซอย ๒ (ถนนสาย ก ๙) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ค ระยะประมาณ ๑,๔๒๐ เมตร
ถนนสาย ก ๗ เป็นถนนเดิมกาหนดให้ขยายเขตทาง คือ ซอย ๕ บ้านกอม หมู่ ๑๑
และซอย ๑ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๔๘ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวซอย ๕
บ้านกอม หมู่ ๑๑ และไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวซอย ๑ จนบรรจบกับถนน อบจ. พย. ๒๐๐๘
ถนนสาย ก ๘ เป็นถนนโครงการกาหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๔๘
ที่บริเวณห่างจากถนนพิศาล ซอย ๔ (ถนนสาย ก ๑๑) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๔๘
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดิ นหมายเลข ๑๑๔๘ ระยะประมาณ ๖๑๐ เมตร
ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต้ ระยะประมาณ ๕๙๐ เมตร จนบรรจบกั บ ถนน อบจ. พย. ๒๐๐๘
ที่บริเวณห่างจากถนน อบจ. พย. ๒๐๐๘ บรรจบกับถนนบ้านไชยพรม หมู่ ๕ ซอย ๒ (ถนนสาย ก ๙)
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนน อบจ. พย. ๒๐๐๘ ระยะประมาณ ๕๖๐ เมตร
ถนนสาย ก ๙ เป็นถนนเดิมกาหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนบ้านไชยพรม หมู่ ๕ ซอย ๒
เริ่มต้นจากถนน อบจ. พย. ๒๐๐๘ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนบ้านไชยพรม หมู่ ๕ ซอย ๒
ระยะประมาณ ๖๙๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ค
ถนนสาย ก ๑๐ เป็นถนนเดิมกาหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนพิศาล ซอย ๕ และถนนไม่ปรากฏชื่อ
เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๔๘ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนพิศาล ซอย ๕
และถนนไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๗๕๐ เมตร จนบรรจบกับถนน อบจ. พย. ๒๐๐๘
ถนนสาย ก ๑๑ เป็นถนนเดิมกาหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนพิศาล ซอย ๔ และซอย ๑๐
หมู่ ๙ และถนนไม่ปรากฏชื่อ และถนนโครงการกาหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑๑๔๘ ไปทางทิ ศตะวัน ออกตามแนวถนนพิ ศ าล ซอย ๔ ระยะประมาณ ๒๙๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันออก ระยะประมาณ ๒๗๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๔๗๐ เมตร
บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ และซอย ๑๐ หมู่ ๙ ระยะประมาณ
๒๔๐ เมตร จนบรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ
๒. ถนนแบบ ข ขนาดเขตทาง ๒๐.๐๐ เมตร จานวน ๒ สาย ดังนี้
ถนนสาย ข ๑ เป็นถนนโครงการกาหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงชนบท พย. ๔๐๑๐
ที่บริเวณห่างจากทางหลวงชนบท พย. ๔๐๑๐ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๒๑ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงชนบท พย. ๔๐๑๐ ระยะประมาณ ๖๕๐ เมตร ไปทางทิศใต้

๓
ระยะประมาณ ๑,๐๔๐ เมตร จนบรรจบกับ ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๑๐๙๓ ที่ บ ริเวณห่ างจาก
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๙๓ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๒๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๙๓ ระยะประมาณ ๖๓๐ เมตร
ถนนสาย ข ๒ เป็นถนนโครงการกาหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๙๓
ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๙๓ บรรจบกับ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๒๑
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่ นดินหมายเลข ๑๐๙๓ ระยะประมาณ ๖๓๐ เมตร
ไปทางทิ ศตะวัน ตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๑,๒๔๐ เมตร จนบรรจบกั บ ถนน อบจ. พย. ๓๑๔๒
ที่ บ ริเวณห่ างจากถนน อบจ. พย. ๓๑๔๒ บรรจบกั บ ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๑๐๒๑ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนน อบจ. พย. ๓๑๔๒ ระยะประมาณ ๕๙๐ เมตร
๓. ถนนแบบ ค ขนาดเขตทาง ๔๐.๐๐ เมตร จานวน ๑ สาย ดังนี้
ถนนสาย ค เป็นถนนโครงการกาหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๒๑
ที่บริเวณถนนสิทธิประชาราษฎร์ ๑ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๒๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
ระยะประมาณ ๑,๗๓๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ก ๖ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ก ๖ บรรจบกับ
ถนน อบจ. พย. ๒๐๐๘ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย ก ๖ ระยะประมาณ ๙๐๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๑,๔๒๐ เมตร บรรจบกับถนนบ้านไชยพรม หมู่ ๕ ซอย ๒
(ถนนสาย ก ๙) ที่บริเวณห่างจากถนนบ้านไชยพรม หมู่ ๕ ซอย ๒ (ถนนสาย ก ๙) บรรจบกับ
ถนน อบจ. พย. ๒๐๐๘ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนบ้านไชยพรม หมู่ ๕ ซอย ๒ (ถนนสาย ก ๙)
ระยะประมาณ ๖๙๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๑,๕๑๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออก
ระยะประมาณ ๓๔๐ เมตร จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๔๘ ที่บริเวณห่างจากถนน
อบจ. พย. ๒๐๐๘ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๔๘ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนว
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๔๘ ระยะประมาณ ๑,๓๙๐ เมตร

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๒๕ ก

หนา้ ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่สมควรกาหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
ในท้ อ งที่ ต าบลสบบง อ าเภอภู ซ าง และต าบลหย่ ว น ต าบลเวี ย ง ต าบลฝายกวาง อ าเภอเชี ย งค า
จังหวัดพะเยา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และการดารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท
ในด้านการใช้ป ระโยชน์ ในทรั พย์ สิ น การคมนาคมและการขนส่ ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ
และสภาพแวดล้ อม ทั้งนี้ เพื่อให้ บ รรลุ วัตถุประสงค์ของการผั งเมือง และโดยที่มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง
แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญญัติว่า การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระทาโดยกฎกระทรวง จึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

