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กฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนปง จังหวัดพะเยา
พ.ศ. ๒๕๖๒
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
และมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ ง แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารผั ง เมื อ ง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
โดยพระราชบัญญั ติการผั งเมือ ง (ฉบั บที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ รั ฐ มนตรีว่ าการกระทรวงมหาดไทย
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ในท้องที่ตาบลนาปรัง ตาบลควร และตาบลปง อาเภอปง
จังหวัดพะเยา ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๒ การวางและจัดทาผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒ นา และการดารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและสภาพแวดล้อม
ในบริ เ วณแนวเขตตามข้ อ ๑ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การพั ฒ นาระบบเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ข้อ ๓ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้ มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้ประโยชน์
ที่ดิน โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับและสอดคล้องกับ
การขยายตัวของชุมชนในอนาคต รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมีสาระสาคัญ ดังต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริมและพัฒ นาชุมชนปงให้เป็นศูนย์กลางการบริหาร การค้า การบริการ และ
การศึกษาของอาเภอปง
(๒) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการสังคม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอ
และได้มาตรฐาน
(๓) ส่งเสริมและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรมบริการ ให้สัมพันธ์
กับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน และส่งเสริมการพัฒนาในบริเวณที่อยู่อาศัยให้เป็นชุมชน
ที่สมบูรณ์

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๒๕ ก
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(๔) ส่งเสริม อนุรักษ์ และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมที่มีคุณค่าทางศาสนา
ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์และโบราณสถาน เพื่อดารงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนปง
(๕) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข้อ ๔ การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ภายในเขตผั ง เมื อ งรวม ให้ เ ป็ น ไปตามแผนผั ง ก าหนด
การใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จาแนกประเภท แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง และรายการ
ประกอบแผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จาแนกประเภท
ท้ายกฎกระทรวงนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๓๙ ที่กาหนดไว้เป็นสีเหลือง ให้เป็น
ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒.๑ ถึงหมายเลข ๒.๗ ที่กาหนดไว้เป็นสีส้ม ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง
(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึงหมายเลข ๓.๕ ที่กาหนดไว้เป็นสีแดง ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔.๑ ถึงหมายเลข ๔.๑๔ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ ถึงหมายเลข ๕.๑๒ ที่กาหนดไว้เป็นสีขาวมีกรอบและ
เส้นทแยงสีเขียว ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๖.๑ ถึงหมายเลข ๖.๘ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน ให้เป็น
ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๗.๑ ถึงหมายเลข ๗.๖ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก ให้เป็น
ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา
(๘) ที่ ดิ น ในบริ เ วณหมายเลข ๘ ที่ ก าหนดไว้ เ ป็ น สี ฟ้ า ให้ เ ป็ น ที่ ดิ น ประเภทที่ โ ล่ ง เพื่ อ
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๙.๑ ถึงหมายเลข ๙.๑๒ ที่กาหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน ให้เป็น
ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา
(๑๐) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๐.๑ ถึงหมายเลข ๑๐.๑๒ ที่กาหนดไว้เป็นสีน้าเงิน ให้เป็น
ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ข้อ ๖ ที่ ดิ น ประเภทที่ อ ยู่ อ าศั ย หนาแน่ น น้ อ ย ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ การอยู่ อ าศั ย
สถาบัน ราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๒๕ ก
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ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุ ก จ าพวกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน เว้ น แต่ โ รงงานตามประเภท ชนิ ด
และจาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ามันเชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ ย งม้ า โค กระบื อ สุ ก ร แพะ แกะ ห่ า น เป็ ด ไก่ งู จระเข้ หรื อ สั ต ว์ ป่ า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๗) การอยู่ อ าศั ย การประกอบพาณิ ช ยกรรม หรื อ การประกอบอุ ต สาหกรรมประเภท
อาคารขนาดใหญ่
(๘) สถานที่เก็บสินค้าซึ่งเป็น ที่เก็บ พัก หรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของเพื่อประโยชน์ทาง
การค้าหรืออุตสาหกรรม แต่ไม่รวมถึงการเก็บสินค้าหรือสิ่งของเพื่อรอการจาหน่าย ณ สถานที่นั้น
(๙) โรงฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์ เพื่อการจาหน่ายเนื้อสัตว์
(๑๐) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๑๑) กาจัดมูลฝอย
(๑๒) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า
(๑๓) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ริ ม ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๑๐๙๑ ให้ มี ที่ ว่ า งตามแนวขนาน
ริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้า ลาคลอง หรือแหล่งน้าสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน
ริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้า ลาคลอง หรือแหล่งน้าสาธารณะไม่น้อยกว่า ๓ เมตร เว้นแต่เป็น
การก่อสร้างเพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้า หรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๗ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
สถาบัน ราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุ ก จ าพวกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน เว้ น แต่ โ รงงานตามประเภท ชนิ ด
และจาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน
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(๒) คลังน้ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ามันเชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ ย งม้ า โค กระบื อ สุ ก ร แพะ แกะ ห่ า น เป็ ด ไก่ งู จระเข้ หรื อ สั ต ว์ ป่ า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๗) การประกอบพาณิชยกรรมหรือประกอบอุตสาหกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๘) สถานที่ เ ก็ บ สิ น ค้ า ซึ่ ง เป็ น ที่ เ ก็ บ พั ก หรื อ ขนถ่ า ยสิ น ค้ า หรื อ สิ่ ง ของเพื่ อ ประโยชน์
ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม แต่ไม่รวมถึงการเก็บสินค้าหรือสิ่งของเพื่อรอการจาหน่าย ณ สถานที่นั้น
(๙) โรงฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์ เพื่อการจาหน่ายเนื้อสัตว์
(๑๐) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๑๑) กาจัดมูลฝอย
(๑๒) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า
(๑๓) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ริ ม ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๑๐๙๑ ให้ มี ที่ ว่ า งตามแนวขนาน
ริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้า ลาคลอง หรือแหล่งน้าสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน
ริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้า ลาคลอง หรือแหล่งน้าสาธารณะไม่น้อยกว่า ๓ เมตร เว้นแต่เป็น
การก่อสร้างเพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้า หรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๘ ที่ ดิ น ประเภทพาณิ ช ยกรรมและที่ อ ยู่ อ าศั ย หนาแน่ น มาก ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
เพื่อพาณิชยกรรม การอยู่อาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่
สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุ ก จ าพวกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน เว้ น แต่ โ รงงานตามประเภท ชนิ ด
และจาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ามันเชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๒๕ ก

หนา้ ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ ย งม้ า โค กระบื อ สุ ก ร แพะ แกะ ห่ า น เป็ ด ไก่ งู จระเข้ หรื อ สั ต ว์ ป่ า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๗) การประกอบอุตสาหกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๘) โรงฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์ เพื่อการจาหน่ายเนื้อสัตว์
(๙) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๑๐) กาจัดมูลฝอย
(๑๑) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า
(๑๒) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้า ลาคลอง หรือแหล่งน้าสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน
ริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้า ลาคลอง หรือแหล่งน้าสาธารณะไม่น้อยกว่า ๓ เมตร เว้นแต่เป็น
การก่อสร้างเพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้าหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๙ ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม
หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่
สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุ ก จ าพวกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน เว้ น แต่ โ รงงานตามประเภท ชนิ ด
และจาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ามันเชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๒๕ ก

หนา้ ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

(๙) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(๑๐) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้า ลาคลอง หรือแหล่งน้าสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน
ริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้า ลาคลอง หรือแหล่งน้าสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็น
การก่อสร้างเพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้า หรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การอนุรักษ์และรักษาสภาพแวดล้อมของพื้นที่ชุ่มน้า สถาบันราชการ
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้
ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
(๒) คลังน้ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ามันเชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๕) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๙) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๑๐) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(๑๑) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม
(๑๒) สถานที่เก็บสินค้าซึ่งเป็นที่เก็บ พัก หรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของเพื่อประโยชน์ทางการค้า
หรืออุตสาหกรรม แต่ไม่รวมถึงการเก็บสินค้าหรือสิ่งของเพื่อรอการจาหน่าย ณ สถานที่นั้น
(๑๓) สวนสนุก
(๑๔) สนามกอล์ฟ
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้า ลาคลอง หรือแหล่งน้าสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน
ริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้า ลาคลอง หรือแหล่งน้าสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็น
การก่อสร้างเพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้า หรือการสาธารณูปโภค
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ข้อ ๑๑ ที่ดิน ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเฉพาะที่ดิน
ซึ่งเป็นของรัฐ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้ประโยชน์
ที่ ดิ น เพื่ อ นั น ทนาการหรื อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ นั น ทนาการ การรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม การอยู่ อ าศั ย
เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์
เท่านั้น
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้า ลาคลอง หรือแหล่งน้าสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน
ริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้า ลาคลอง หรือแหล่งน้าสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็น
การก่อสร้างเพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้า หรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ข้อ ๑๓ ที่ ดิ น ประเภทที่ โ ล่ ง เพื่ อ การรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่อ
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การประมงหรือเกี่ยวข้องกับการประมง หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้ประโยชน์
ที่ ดิ น เพื่ อ นั น ทนาการหรื อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ นั น ทนาการ การรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม การอยู่ อ าศั ย
เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์
เท่านั้น
ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศาสนา การศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ข้อ ๑๕ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อกิจการของรัฐ กิจการเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์
เท่านั้น
ข้อ ๑๖ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงนี้
ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย ก ๒ ถนนสาย ก ๓ ถนนสาย ก ๔ ถนนสาย ก ๕
ถนนสาย ก ๖ ถนนสาย ข ๑ ถนนสาย ข ๒ และถนนสาย ข ๓ ห้ า มใช้ ป ระโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการอื่น นอกจากกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(ก) การสร้างถนนหรือเกี่ยวข้องกับถนน และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
(ข) การสร้างรั้วหรือกาแพง
(ค) เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน ๙ เมตร
หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๒๕ ก

หนา้ ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

(๒) ที่ ดิ น ในบริ เ วณแนวถนนสาย ก ๑ และถนนสาย ก ๗ ห้ า มใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
เพื่อกิจการอื่น นอกจากกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(ก) การสร้างถนนหรือเกี่ยวข้องกับถนน และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
(ข) การสร้างรั้วหรือกาแพง
(ค) เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน ๙ เมตร
หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่
(ง) การอยู่อาศัยที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน ๙ เมตร หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่
(จ) การอยู่อาศัยที่ไม่ใช่ห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(ฉ) การอยู่อาศัยที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดิน
ข้อ ๑๗ ให้ผู้มีหน้าที่และอานาจในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการ
ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖2
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

บัญชีท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนปง จังหวัดพะเยา
พ.ศ. ๒๕๖๒
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการบ่มใบชาหรือใบยาสูบ
๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การต้ม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช
(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช
(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง หรือคลังสินค้า
(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กล้วยไม้ หรือถั่วงอก
(๙) การร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม
(๑๑) การฟักไข่โดยใช้ตู้อบ
๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ซึ่งมิใช่สัตว์น้ํา อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การฆ่าสัตว์
(๒) การถนอมเนื้อสัตว์โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง
(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ มันสัตว์ หนังสัตว์ หรือสารที่สกัดจากไขสัตว์หรือกระดูกสัตว์
(๖) การล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์
(๗) การทําผลิตภัณฑ์จากไข่เพื่อใช้ประกอบเป็นอาหาร เช่น ไข่เค็ม ไข่เยี่ยวม้า ไข่ผง ไข่เหลวเยือกแข็ง
หรือไข่เหลวแช่เย็น

ที่อยู่อาศัย
พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

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

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
ได้
ได้
ได้

๒
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ํา อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๒) การถนอมสัตว์น้ําโดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง
(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากสัตว์น้ํา หนัง หรือไขมันสัตว์น้ํา
(๕) การล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์น้ํา
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

ที่อยู่อาศัย
พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

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

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

๓
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟี่
(๑๑) การทําไอศกรีม

ที่อยู่อาศัย
พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
๑
๒
๓
ได้
ได้ ได้

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้
ได้ ได้

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้ ได้
ได้ ได้

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๖) การทําน้ํามันสลัด

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

(๗) การบดหรือป่นเครื่องเทศ

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

(๘) การทําพริกป่น พริกไทยป่น หรือเครื่องแกง

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด หรือย่อยน้ําแข็ง

ได้

ได้

ได้

ได้

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ น้ําอัดลม หรือน้ําแร่
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 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
(๓) การทํายาอัด ยาเส้น ยาเส้นปรุง หรือยาเคี้ยว
(๔) การทํายานัตถุ์

ได้
ได้

ได้
ได้

๔
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๒๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอซึ่งมิใช่เครื่องนุ่งห่ม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การทําผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอเป็นเครื่องใช้ในบ้าน
(๒) การทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใช่ถุงหรือกระสอบพลาสติก
(๓) การทําผลิตภัณฑ์จากผ้าใบ
(๔) การตบแต่งหรือเย็บปักถักร้อยสิ่งทอ
๒๔ โรงงานถักผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มด้วยด้ายหรือเส้นใย หรือฟอกย้อมสีหรือแต่งสําเร็จผ้า ผ้าลูกไม้
หรือเครื่องนุ่งห่มที่ถักด้วยด้ายหรือเส้นใย
๒๕ โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมด้วยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกให้เป็นปุยซึ่งมิใช่เสื่อหรือพรมที่ทําด้วยยางหรือพลาสติก
หรือพรมน้ํามัน
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

ที่อยู่อาศัย
พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
๑
๒
๓

ได้
ได้
ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้
ได้

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได้
ได้
ได้
ได้
ได้

ได้

ได้

ได้
ได้

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

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
ได้

ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

๕
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่อยู่อาศัย
พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะร่อง หรือการแปรรูปไม้ด้วยวิธีอื่นที่คล้ายคลึงกัน

ได้

(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง บานประตู หรือส่วนประกอบที่ทําด้วยไม้ของอาคาร

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

(๒) การทํารองเท้า ชิ้นส่วนของรองเท้า หรือหุ่นรองเท้าจากไม้

ได้

(๓) การแกะสลักไม้

ได้

ได้

ได้

ได้

(๔) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม้

ได้
ได้

(๕) การทําผลิตภัณฑ์จากไม้ก๊อก

ได้

ได้

ได้

ได้

๓๗ โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ แก้ว ยาง หรืออโลหะอื่นซึ่งมิใช่เครื่องเรือนหรือ

ได้
ได้

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

ได้

ได้

ได้

ได้

(๒) การทําแม่พิมพ์โลหะ

ได้

๕๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทํายางแผ่นในขั้นต้นจากน้ํายางธรรมชาติซึ่งมิใช่การทําในสวนยางหรือป่า
(๒) การหั่น ผสม รีดให้เป็นแผ่น หรือตัดแผ่นยางธรรมชาติซึ่งมิใช่การทําในสวนยางหรือป่า

ได้

ได้

ได้
ได้

๖
ที่ดินประเภท
ลําดับที่
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๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปั้นดินเผา หรือเครื่องดินเผา และรวมถึงการเตรียมวัสดุ
เพื่อการดังกล่าว
๕๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๓) การผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเข้าด้วยกัน
หรือการผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเข้ากับวัสดุอื่น
๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม ผลิตภัณฑ์ยิปซัม หรือผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์
๖๑ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใช้ที่ทําด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า
และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ดังกล่าว
๖๒ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารที่ทําจากโลหะหรือโลหะ
เป็นส่วนใหญ่ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งดังกล่าว
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

ที่อยู่อาศัย
พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
๑
๒
๓
ได้
ได้ ได้

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
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
ได้
ได้

ได้

๗
ที่ดินประเภท
ลําดับที่
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๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องกังหัน และรวมถึงส่วนประกอบหรือ

ที่อยู่อาศัย
พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

อุปกรณ์ของเครื่องยนต์หรือเครื่องกังหันดังกล่าว
๖๙ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องคํานวณ เครื่องทําบัญชี เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ
เครื่องจักรสําหรับใช้ในการคํานวณชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาล้อก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์สําหรับปฏิบัติ
กับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันหรืออุปกรณ์ (Digital or Analog Computers or Associated Electronic Data
Processing Equipment or Accessories) เครื่องรวมราคาของขาย (Cash Registers) เครื่องพิมพ์ดีด
เครื่องชั่งซึ่งมิใช่เครื่องชั่งที่ใช้ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใช่เครื่องอัดสําเนาด้วยการถ่ายภาพ
และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศหรือก๊าซ เครื่องเป่าลม
เครื่องปรับหรือถ่ายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตู้เย็นหรือเครื่องประกอบตู้เย็น เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ
เครื่องล้าง ซัก ซักแห้ง หรือรีดผ้า เครื่องเย็บ เครื่องส่งกําลังกล เครื่องยก ปั้นจั่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน รถบรรทุก
รถแทรกเตอร์ รถพ่วงสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรม รถยกซ้อนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบ
สําหรับใช้ในการอุตสาหกรรมหรือสําหรับใช้ในบ้านแต่ผลิตภัณฑ์นั้นต้องไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า
และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในลําดับที่ ๗๐ เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้า
เครื่องยนต์ไฟฟ้า เครื่องกําเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงแรงไฟฟ้า เครื่องสับหรือบังคับไฟฟ้า เครื่องใช้สําหรับแผงไฟฟ้า
เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟ้า เครื่องส่งหรือจําหน่ายไฟฟ้า เครื่องสําหรับใช้บังคับไฟฟ้า หรือเครื่องเชื่อมไฟฟ้า

ได้

๘
ที่ดินประเภท
ลําดับที่
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๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องกระจายเสียง
หรือบันทึกเสียง เครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องบันทึกคําบอก เครื่องบันทึกเสียงด้วยเทป เครื่องเล่นหรือ
เครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน์) แผ่นเสียง เทปแม่เหล็กที่ได้บันทึกเสียงแล้ว เครื่องโทรศัพท์หรือโทรเลข
ชนิดมีสายหรือไม่มีสาย เครื่องส่งวิทยุ เครื่องส่งโทรทัศน์ เครื่องรับส่งสัญญาณหรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร์
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวข้อง (Semi - Conductor or Related Sensitive
Semi - Conductor Devices) คาปาซิเตอร์หรือคอนเดนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได้
(Fixed or Variable Electronic Capacitors or Condensers) เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ
เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย์ และรวมถึงการผลิตอุปกรณ์
หรือชิ้นส่วนสําหรับใช้กับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๗๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การต่อ ซ่อมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอู่ต่อเรือนอกจากเรือยาง
(๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษสําหรับเรือหรือเครื่องยนต์เรือ
๗๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ
(๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สําหรับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ
๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมล้อเลื่อนที่ขับเคลื่อนด้วยแรงคนหรือสัตว์ซึ่งมิใช่จักรยาน
และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

ที่อยู่อาศัย
พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
๑
๒
๓
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้ ได้

ได้

ได้
ได้

ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้ ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้

๙
ที่ดินประเภท
ลําดับที่
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ที่อยู่อาศัย
พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

๘๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องทดลองหรืออุปกรณ์

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ที่ใช้ในการชั่ง 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 ๆ

ได้

๘๕ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของเครื่องดนตรีดังกล่าว

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเล่น เครื่องมือ หรือเครื่องใช้ที่มิได้ระบุไว้ในลําดับอื่น
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําเครื่องเล่น

ได้

ได้

(๒) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ
(๓) การทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง

ได้

ได้

ได้

ได้

๑๐
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

(๔) การทําร่ม ไม้ถือขนนก ดอกไม้เทียม ซิป กระดุม ไม้กวาด แปรง ตะเกียง โป๊ะตะเกียงหรือไฟฟ้า
กล้องสูบยาหรือกล้องบุหรี่ ก้นกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก
(๕) การทําป้าย ตรา เครื่องหมาย ป้ายติดของ หรือเครื่องโฆษณาสินค้า ตราโลหะหรือยาง แม่พิมพ์ลายฉลุ
(Stencils)
(๖) การทําแหคลุมผม ช้องผม หรือผมปลอม
โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําให้บริสุทธิ์ หรือจําหน่ายน้ําไปยังอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม
โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การบรรจุสินค้าทั่วไป
โรงงานห้องเย็น
โรงงานซ่อมรองเท้าหรือเครื่องหนัง
โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าสําหรับใช้ในบ้านหรือใช้ประจําตัว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ รถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ
หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว
(๒) การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว
(๓) การพ่นสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
(๔) การล้างหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์

ที่อยู่อาศัย
พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
๑
๒
๓

ได้

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
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
ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้

๑๑
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๙๖ โรงงานซ่อมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําด้วยเพชร พลอย ทองคํา ทองขาว เงิน นาก
หรืออัญมณี
๙๗ โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ที่มิได้ระบุการซ่อมไว้ในลําดับใด
๙๘ โรงงานซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด อัด หรือย้อมผ้า เครื่องนุ่งห่ม พรม หรือขนสัตว์
๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแต่งหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบ
ของผลิตภัณฑ์โดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๓) การลงรักหรือการประดับตบแต่งด้วยแก้ว กระจก มุก ทอง หรืออัญมณี

ที่อยู่อาศัย
พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
๑
๒
๓
ได้

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

หมายเหตุ ลําดับที่
หมายถึง ลําดับที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
ได้
หมายถึง สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
โรงงานจําพวกที่ หมายถึง จําพวกโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

ได้

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้
ได้
ได้

ได้

ได้
ได้

รายการประกอบแผนผังกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จาแนกประเภทท้ายกฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนปง จังหวัดพะเยา
พ.ศ. ๒๕๖๒
การใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามแผนผังกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จาแนกประเภท
ท้ายกฎกระทรวง ตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๕ คือ
๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๓๙ ที่กาหนดไว้เป็นสีเหลือง ให้เป็น ที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย มีรายการดังต่อไปนี้
๑.๑ ด้านตะวันออก
สาย ก ๒ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก
๑.๒ ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้

จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๙๑ ฟากตะวันตก และถนน
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ก ๒
จดถนนสาย ก ๒ ฟากใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๙๑ ฟากตะวันตก
จดโรงเรียนอนุบาลปง

ด้านตะวันตก
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
๑.๓ ด้านเหนือ
จดสุสานบ้านนาปรัง เส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลาง
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๙๑ เส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๘๘
และเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ
ด้านตะวันออก จดถนนสาย ก ๑ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก

จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๘๘ ฟากเหนือ และทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข ๑๐๙๑ ฟากเหนือ
๑.๔ ด้านตะวันออก

จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก

ด้านใต้

จดถนนสาย ก ๓ ฟากเหนือ

ด้านตะวันตก

จดถนนสาย ก ๒ ฟากตะวันออก

๒
๑.๕ ด้านเหนือ

จดโรงเรียนอนุบาลปง

ด้านตะวันออก

จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๙๑ ฟากตะวันตก

ด้านใต้

จดถนนสาย ก ๓ ฟากเหนือ

ด้านตะวันตก

จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก

๑.๖ ด้านเหนือ

จดถนนสาย ก ๓ ฟากใต้ และโรงเรียนปงรัชดาภิเษก

ด้านตะวันออก

จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๙๑ ฟากตะวันตก

ด้านใต้

จดถนนสาย ก ๕ ฟากเหนือ

ด้านตะวันตก

จดถนนสาย ก ๒ ฟากตะวันออก

๑.๗ ด้านเหนือ

จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้

ด้านตะวันออก

จดถนนสาย ก ๑ ฟากตะวันตก

ด้านใต้

จดถนนสาย ข ๑ ฟากเหนือ

ด้านตะวันตก

จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๘๘ ฟากตะวันออก

๑.๘ ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก

จดบ้านพักเกษตรอาเภอปง
จดเส้นขนานระยะ ๑๖๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ข ๑

และเส้นขนานระยะ ๑๖๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนขุนยม
ด้านใต้

จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๘๘ ฟากเหนือ

ด้านตะวันตก

จดถนนสาย ข ๑ ฟากตะวันออก

๑.๙ ด้านเหนือ

จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ

และเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝั่งแม่น้างิม ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก

จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก

ด้านใต้

จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๘๘ ฟากเหนือ

๑.๑๐ ด้านเหนือ

จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้ วัดดอนแก้ว และสวนสาธารณะ

เทศบาลตาบลปง
ด้านตะวันออก

จดทางหลวงชนบท พย. ๔๐๑๑ ฟากตะวันตก

ด้านใต้

จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๘๘ ฟากเหนือ

๓
๑.๑๑ ด้านเหนือ
จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงชนบท พย. ๔๐๑๑ ฟากตะวันออก
ที่จุดซึ่งถนนไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงชนบท พย. ๔๐๑๑
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท พย. ๔๐๑๑
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๘๘ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงชนบท พย. ๔๐๑๑ ฟากตะวันออก
๑.๑๒ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ก ๕ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๙๑ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ก ๒ ฟากตะวันออก
๑.๑๓ ด้านเหนือ
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนสาย ก ๒ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ก ๒
๑.๑๔ ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๘๘ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดทางหลวงชนบท พย. ๔๐๒๒ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑๑๘๘
ด้านตะวันตก
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๑.๑๕ ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๘๘ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท พย. ๔๐๒๒
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑๑๘๘
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงชนบท พย. ๔๐๒๒ ฟากตะวันออก
๑.๑๖ ด้านเหนือ
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนสาย ก ๒ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดห้วยแพะ ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับศูนย์ กลางถนนสาย ก ๒
และห้วยแพะ ฝั่งตะวันออก

๔
๑.๑๗ ด้านเหนือ
จดซอยขุนยม ๔ ฟากใต้ และวัดนาปรัง
ด้านตะวันออก จดถนนขุ น ยม ฟากตะวั น ตก และธนาคารเพื่ อ การเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร สาขาปง
ด้านใต้
จดห้วยแพะ ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๙๑ ฟากตะวันออก
๑.๑๘ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ
ด้านตะวันออก จดเส้ น ขนานระยะ ๑๖๐ เมตร กั บ ศู น ย์ ก ลางถนนขุ น ยม
และเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝั่งแม่น้างิม ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดห้วยแพะ ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนขุนยม ฟากตะวันออก และโรงเรียนบ้านบุญเรือง
๑.๑๙ ด้านเหนือ
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๙๑ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดห้วยแพะ ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ก ๒ ฟากตะวันออก
๑.๒๐ ด้านเหนือ
จดห้วยแพะ ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดถนนสาย ก ๒ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ก ๒
๑.๒๑ ด้านเหนือ
จดห้วยแพะ ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๙๑ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ก ๒ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ก ๒ ฟากตะวันออก
๑.๒๒ ด้านเหนือ
จดห้วยแพะ ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดถนนขุนยม ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ก ๖ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๙๑ ฟากตะวันออก

๕
๑.๒๓ ด้านเหนือ

จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนวังยม

ด้านตะวันออก

จดทางหลวงชนบท พย. ๔๐๒๒ ฟากตะวันตก

ด้านใต้

จดถนนวังยม ฟากเหนือ และถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก

๑.๒๔ ด้านเหนือ

จดถนนวังยม ฟากใต้

ด้านตะวันออก

จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก

ด้านใต้

จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนวังยม

ด้านตะวันตก

จดโรงเรียนบ้านควรดง

๑.๒๕ ด้านเหนือ

จดถนนวังยม ฟากใต้

ด้านตะวันออก

จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก

ด้านใต้

จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนวังยม และเส้นตั้งฉาก

กับถนนวังยม ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งถนนไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับถนนวังยม
๑.๒๖ ด้านเหนือ

จดห้วยแพะ ฝั่งใต้

ด้านตะวันออก

จดเส้นขนานระยะ ๑๖๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนขุนยม

ด้านใต้

จดเส้นตรงที่ลากจากศูนย์กลางซอยขุนยม ๗ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้

จนบรรจบกับเส้นขนานระยะ ๑๖๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนขุนยม และซอยขุนยม ๗ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
๑.๒๗ ด้านเหนือ

จดถนนขุนยม ฟากตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ

เส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท พย. ๒๐๓๐ เส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร
กับศูนย์กลางซอย ๗ และเส้นตั้งฉากกับซอย ๗ ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากซอย ๗ บรรจบกับ
ทางหลวงชนบท พย. ๒๐๓๐ ไปทางทิศเหนือตามแนวซอย ๗ เป็นระยะ ๕๐ เมตร
ด้านตะวันออก

จดซอย ๗ ฟากตะวันตก และทางหลวงชนบท พย. ๒๐๓๐

ด้านใต้

จดทางหลวงชนบท พย. ๒๐๓๐ ฟากเหนือ

ด้านตะวันตก

จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ

ฟากตะวันตก

และเส้นตั้งฉากกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ที่จุดซึ่งเป็นระยะขนาน ๕๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ

๖
๑.๒๘ ด้านเหนือ
จดซอยขุนยม ๑๐ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนขุนยม ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดสานักงานสาธารณสุขอาเภอปง และถนนสาย ข ๒ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนขุนยม
๑.๒๙ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท พย. ๒๐๓๐
ด้านตะวันออก จดเส้ น ตั้ งฉากกั บ ทางหลวงชนบท พย. ๒๐๓๐ ฟากเหนื อ
ที่ จุด ซึ่ งอยู่ห่ างจากซอย ๗ บรรจบกั บ ทางหลวงชนบท พย. ๒๐๓๐ ไปทางทิ ศ ตะวัน ออกเฉี ย งใต้
ตามแนวทางหลวงชนบท พย. ๒๐๓๐ เป็นระยะ ๑๑๕ เมตร
ด้านใต้
จดทางหลวงชนบท พย. ๒๐๓๐ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดวัดบุญเรือง
๑.๓๐ ด้านเหนือ
จดทางหลวงชนบท พย. ๒๐๓๐ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงชนบท พย. ๒๐๓๐ ฟากใต้ ที่จุดซึ่ง
อยู่ห่างจากซอย ๗ บรรจบกับทางหลวงชนบท พย. ๒๐๓๐ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวง
ชนบท พย. ๒๐๓๐ เป็นระยะ ๑๑๕ เมตร และเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวง
ชนบท พย. ๒๐๓๐
ด้านใต้
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงชนบท พย. ๒๐๓๐ ฟากตะวันออก
๑.๓๑ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ข ๒ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนขุนยม ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นตรงที่ลากจากศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ เป็นแนวเดียวกันกับ
ศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันตก จนบรรจบกับเส้นขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนย์กลาง
ถนนขุนยม และถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนขุนยม
๑.๓๒ ด้านเหนือ
จดที่ว่าการอาเภอปง
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนขุนยม
ด้านใต้
จดเส้นตรงที่ลากจากศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ เป็นแนวเดียวกันกับ
ศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ จนบรรจบกับเส้นขนานระยะ ๑๕๐ เมตร
กับศูนย์กลางถนนขุนยม และถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนขุนยม ฟากตะวันออก

๗
๑.๓๓ ด้านเหนือ

จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้

ด้านตะวันออก

จดถนนขุนยม ฟากตะวันตก และแฟลตตารวจภูธรปง

ด้านใต้

จดถนนสาย ข ๓ ฟากเหนือ

ด้านตะวันตก

จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนขุนยม

๑.๓๔ ด้านตะวันออก

จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก

ด้านใต้

จดซอยขุนยม ๑๕ ฟากเหนือ

ด้านตะวันตก

จดถนนขุนยม ฟากตะวันออก

๑.๓๕ ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก

จดโรงเรียนบ้านดู่
จดหนองบ้านดู่ ฝั่งตะวันตก และเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร

กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ
ด้านใต้

จดทางหลวงท้องถิ่น พย. ถ. ๑ - ๐๐๐๓ และซอยขุนยม ๑๕ ฟากเหนือ

ด้านตะวันตก

จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก

๑.๓๖ ด้านเหนือ

จดซอยขุนยม ๑๕ ฟากใต้ และวัดศรีดอนชัย

ด้านตะวันออก

จดซอย ๓ ฟากตะวันตก

ด้านใต้

จดซอยขุนยม ๑๗ ฟากเหนือ

ด้านตะวันตก

จดถนนขุนยม ฟากตะวันออก

๑.๓๗ ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก

จดทางหลวงท้องถิ่น พย. ถ. ๑ - ๐๐๐๓ ฟากใต้
จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางซอย ๓ และเส้นขนาน

ระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางซอย ๕
ด้านใต้

จดถนนสาย ก ๗ ฟากเหนือ

ด้านตะวันตก

จดซอย ๕ ฟากตะวันออก และซอย ๓ ฟากตะวันออก

๑.๓๘ ด้านเหนือ

จดซอยขุนยม ๑๗ ฟากใต้

ด้านตะวันออก

จดซอย ๕ ฟากตะวันตก

ด้านใต้

จดถนนสาย ก ๗ ฟากเหนือ

ด้านตะวันตก

จดถนนขุนยม ฟากตะวันออก

๘
๑.๓๙ ด้านเหนือ
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๙๑ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๙๑ ฟากตะวันตก
ที่ จุ ด ซึ่ ง อยู่ ห่ า งจากถนนสาย ข ๓ บรรจบกั บ ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๑๐๙๑ ไปทางทิ ศ ใต้
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๙๑ เป็นระยะ ๑๐๐ เมตร
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑๐๙๑
๒. ที่ ดิ น ในบริเวณหมายเลข ๒.๑ ถึ งหมายเลข ๒.๗ ที่ ก าหนดไว้เป็ น สี ส้ม ให้ เป็ น ที่ ดิ น
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง มีรายการดังต่อไปนี้
๒.๑ ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๘๘ ฟากตะวันตก และถนนขุนยม
ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ก ๔ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๙๑ ฟากตะวันออก
๒.๒ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ก ๔ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๑๖๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนขุนยม
ด้านใต้
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๙๑ ฟากตะวันออก
๒.๓ ด้านเหนือ
จดถนนไม่ ปรากฏชื่ อ ฟากใต้ เส้ นขนานระยะ ๑๖๐ เมตร
กับศูนย์กลางถนนขุนยม และเส้นตั้งฉากกับถนนขุนยม ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งถนนไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับถนนขุมยม
ด้านตะวันออก จดถนนขุนยม ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดซอยขุนยม ๔ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๙๑ ฟากตะวันออก
๒.๔ ด้านเหนือ
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๑๖๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนขุนยม
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ
ด้านตะวันตก
จดถนนขุนยม ฟากตะวันออก

๙
๒.๕ ด้านเหนือ

จดเส้นตรงที่ลากจากศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อเป็นแนวเดียวกันกับ

ศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันตก จนบรรจบกับเส้นขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนขุนยม
และถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้
ด้านตะวันออก

จดถนนขุนยม ฟากตะวันตก

ด้านใต้

จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ

ด้านตะวันตก

จดเส้นขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนขุนยม

๒.๖ ด้านเหนือ

จดเส้นตรงที่ลากจากศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ เป็นแนวเดียวกันกับ

ศูนย์กลางถนนไม่ป รากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ จนบรรจบกับเส้นขนานระยะ ๑๕๐ เมตร
กับศูนย์กลางถนนขุนยม และถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้
ด้านตะวันออก

จดเส้นขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนขุนยม

ด้านใต้

จดซอยขุนยม ๑๑ ฟากเหนือ และสานักงานการประถมศึกษาอาเภอปง

ด้านตะวันตก

จดถนนขุนยม ฟากตะวันออก

๒.๗ ด้านเหนือ

จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้

ด้านตะวันออก

จดถนนขุนยม ฟากตะวันตก

ด้านใต้

จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ และฟากตะวันตก

ด้านตะวันตก

จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก

๓. ที่ดิน ในบริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึงหมายเลข ๓.๕ ที่กาหนดไว้เป็น สีแดง ให้เป็นที่ ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก มีรายการดังต่อไปนี้
๓.๑ ด้านเหนือ

จดถนนสาย ก ๔ ฟากใต้

ด้านตะวันออก

จดถนนขุนยม ฟากตะวันตก

ด้านใต้

จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ

ด้านตะวันตก

จดเส้นขนานระยะ ๑๖๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนขุนยม

๓.๒ ด้านตะวันออก

จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๘๘ ฟากใต้

ด้านใต้

จดหน่วยป้องกันและรักษาป่า พย. ๗ (นาปรัง)

ด้านตะวันตก

จดถนนขุนยม ฟากตะวันออก

๑๐
๓.๓ ด้านตะวันออก จดหน่วยป้องกันและรักษาป่า พย. ๗ (นาปรัง) และเส้นขนานระยะ
๑๖๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนขุนยม
ด้านใต้
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนขุนยม ฟากตะวันออก
๓.๔ ด้านเหนือ
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนขุนยม ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นตั้งฉากกับถนนขุนยม ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งถนนไม่ปรากฏชื่อ
บรรจบกับถนนขุนยม
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๑๖๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนขุนยม
๓.๕ ด้านเหนือ
จดวัดดู่
ด้านตะวันออก จดถนนขุนยม ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดสถานีตารวจภูธรปง
ด้านตะวันตก
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔.๑ ถึงหมายเลข ๔.๑๔ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม มีรายการดังต่อไปนี้
๔.๑ ด้านเหนือ
จดเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเส้นตรงที่ลากจากหลักเขตที่ ๑
ของเทศบาลตาบลปง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ จนบรรจบถนนสาย ก ๑ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาย ก ๑
บรรจบกับถนนสาย ข ๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวถนนสาย ก ๑ เป็นระยะ ๘๐๐ เมตร
ด้านตะวันออก จดถนนสาย ก ๑ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑๑๘๘ เส้น ขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๙๑
สุสานบ้านนาปรัง และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๙๑ ฟากตะวันออก
๔.๒ ด้านเหนือ
จดเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร
กับศูนย์กลางถนนสาย ก ๒ และเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับหลักเขตที่ ๑
ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๙๑ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ก ๒
ด้านตะวันตก
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก

๑๑
๔.๓ ด้านเหนือ
จดเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเส้นตรงที่ลากจากถนนสาย ก ๑
ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาย ก ๑ บรรจบกับถนนสาย ข ๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวถนนสาย ก ๑
เป็นระยะ ๘๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ จนบรรจบถนนสาย ข ๑ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาย ข ๑
บรรจบกับถนนสาย ก ๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวถนนสาย ข ๑ เป็นระยะ ๕๗๐ เมตร
ด้านตะวันออก จดถนนสาย ข ๑ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดโรงพยาบาลปง
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ก ๑ ฟากตะวันออก
๔.๔ ด้านตะวันออก จดเขตผั งเมื องรวมด้ านตะวัน ออก ซึ่ งเป็ น เส้ น ตรงที่ ล ากจาก
ถนนสาย ข ๑ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาย ข ๑ บรรจบกับถนนสาย ก ๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนสาย ข ๑ เป็นระยะ ๕๗๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ จนบรรจบกับหลักเขตที่ ๓
ของเทศบาลตาบลปง
ด้านตะวันตก
จดแม่น้างิม ฝั่งตะวันออก
๔.๕ ด้านเหนือ
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ก ๒
และห้วยแพะ ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ ๖๐๐ เมตร
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๙๑ เส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ
และเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ก ๒
๔.๖ ด้านเหนือ
จดบ้านพักเกษตรอาเภอปง
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝั่งแม่น้างิม ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๘๘ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๑๖๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนขุนยม และเส้นขนาน
ระยะ ๑๖๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ข ๑
๔.๗ ด้านเหนือ
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้ และถนนสาย ก ๒ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๙๑ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ ๖๐๐ เมตร
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๙๑

๑๒
๔.๘ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ก ๖ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนขุนยม ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดที่ทาการไปรษณีย์ปง และซอยขุนยม ๑๐ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๙๑ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๗.๕ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก
๔.๙ ด้านเหนือ
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้ และสุสานบ้านบุญยืน
ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๙๑ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ ๖๐๐ เมตร
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๙๑
๔.๑๐ ด้านเหนือ
จดซอยขุนยม ๑๐ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนขุนยม
ด้านใต้
จดถนนสาย ข ๒ ฟากเหนือ และสวนสาธารณะเทศบาลตาบลปง
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๙๑ ฟากตะวันออก
๔.๑๑ ด้านเหนือ
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๙๑ ฟากตะวันตก สุสานบ้านดู่
และสานักงานเทศบาลตาบลปง
ด้านใต้
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตกและฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ ๖๐๐ เมตร
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๙๑
๔.๑๒ ด้านเหนือ
จดสวนสาธารณะเทศบาลตาบลปง และถนนสาย ข ๒ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดเส้ น ขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กั บ ศู น ย์ ก ลางถนนขุ น ยม
ถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตกและฟากใต้ และเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนขุนยม
ด้านใต้
จดถนนสาย ข ๓ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๑๐๙๑ ฟากตะวั น ออก
และวัดพระธาตุดอยหยวก

๑๓
๔.๑๓ ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๙๑ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๔.๑๔ ด้านเหนือ
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดวัดพระธาตุดอยหยวก ถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้ เส้นขนานระยะ
๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๙๑ เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๙๑
ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาย ข ๓ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๙๑ ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๙๑ เป็นระยะ ๑๐๐ เมตร และทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑๐๙๑ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดน้าม่าว ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ ๖๐๐ เมตร
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๙๑
๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ ถึงหมายเลข ๕.๑๒ ที่กาหนดไว้เป็นสีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว
ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม มีรายการดังต่อไปนี้
๕.๑ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝั่งแม่น้างิม ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก ซึ่งเป็นเส้นตรงที่ลากจากถนนสาย ข ๑
ทีจ่ ุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาย ข ๑ บรรจบกับถนนสาย ก ๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวถนนสาย ข ๑
เป็นระยะ ๕๗๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้จนบรรจบกับหลักเขตที่ ๓ ของเทศบาลตาบลปง
ด้านใต้
จดทางหลวงชนบท พย. ๔๐๑๑ ฟากเหนือ ถนนไม่ปรากฏชื่อ
ฟากเหนือ เส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๘๘
ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝั่งแม่น้างิม ฝั่งตะวันออก
๕.๒ ด้านเหนือ
จดทางหลวงชนบท พย. ๔๐๑๑ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก ซึ่งเป็นเส้นตรงที่ลากจากถนนสาย ข ๑
ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาย ข ๑ บรรจบกับถนนสาย ก ๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวถนน
สาย ข ๑ เป็นระยะ ๕๗๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้จนบรรจบกับหลักเขตที่ ๓ ของเทศบาลตาบลปง
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๘๘ ฟากเหนือ

๑๔
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท
พย. ๔๐๑๑ และเส้นตั้งฉากกับทางหลวงชนบท พย. ๔๐๑๑ ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งถนนไม่ปรากฏชื่อ
บรรจบกับทางหลวงชนบท พย. ๔๐๑๑
๕.๓ ด้านเหนือ
จดหน่วยป้องกันและรักษาป่า พย. ๗ (นาปรัง)
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝั่งแม่น้างิม ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝั่งแม่น้างิม ฝั่งตะวันตก
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๑๖๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนขุนยม
๕.๔ ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๘๘ ฟากใต้ และเส้นขนานระยะ
๕๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๘๘
ด้านตะวันออก จดทางหลวงชนบท พย. ๔๐๒๒ ฟากตะวันตก เส้นขนานระยะ
๕๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนวังยม ถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออกและฟากตะวั นตก และถนนวังยม
ฟากเหนือ
ด้านใต้
จดถนนวังยม ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝั่งแม่น้างิม ฝั่งตะวันออก
๕.๕ ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๘๘ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก ซึ่งเป็นเส้นตรงที่ลากจากหลักเขตที่ ๓
ของเทศบาลตาบลปง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ บรรจบกับทางหลวงชนบท พย. ๔๐๒๒ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก
ถนนไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงชนบท พย. ๔๐๒๒ ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวทางหลวงชนบท
พย. ๔๐๒๒ เป็นระยะ ๒๓๐ เมตร
ด้านใต้
จดทางหลวงชนบท พย. ๔๐๒๒ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงชนบท พย. ๔๐๒๒ ฟากตะวันออก เส้นขนานระยะ
๕๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๘๘ และเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับศูนย์กลาง
ทางหลวงชนบท พย. ๔๐๒๒
๕.๖ ด้านเหนือ
จดถนนวังยม ฟากใต้ เส้นตั้งฉากกับถนนวังยม ฟากตะวันออก
ที่จุดซึ่งถนนวังยมบรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ เส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนวังยม วัดควรดง
โรงเรียนบ้านควรดง ถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก ฟากใต้ และฟากตะวันออก และทางหลวงชนบท
พย. ๔๐๒๒ ฟากใต้

๑๕
ด้านตะวันออก จดเขตผั งเมื องรวมด้ านตะวัน ออก ซึ่ งเป็ น เส้ น ตรงที่ ล ากจาก
ทางหลวงชนบท พย. ๔๐๒๒ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ บรรจบกับทางหลวงชนบท พย. ๔๐๒๒
ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวทางหลวงชนบท พย. ๔๐๒๒ เป็นระยะ ๒๓๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
บรรจบกับทางหลวงท้องถิ่น พย. ถ. ๑ - ๐๐๐๓ ที่จุดซึ่งทางหลวงท้องถิ่น พย. ถ. ๑ - ๐๐๐๓ บรรจบกับ
ลารางสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฝั่งตะวันออก
ด้านใต้
จดทางหลวงชนบท พย. ๒๐๓๐ ฟากเหนือ เส้นตั้งฉากกับ
ทางหลวงชนบท พย. ๒๐๓๐ ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงชนบท พย. ๒๐๓๐ บรรจบกับซอย ๗
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวทางหลวงชนบท พย. ๒๐๓๐ เป็นระยะ ๑๑๕ เมตร เส้นขนานระยะ
๕๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท พย. ๒๐๓๐ วัดบุญเรือง เส้นตั้งฉากกับซอย ๗ ที่จุดซึ่งอยู่ห่าง
ทางหลวงชนบท พย. ๒๐๓๐ บรรจบกับซอย ๗ ไปทางทิศเหนือ ตามแนวซอย ๗ เป็นระยะ ๕๐ เมตร
เส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับศูนย์กลางซอย ๗ เส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวง
ชนบท พย. ๒๐๓๐ เส้ น ขนานระยะ ๕๐ เมตร กั บ ศู น ย์ ก ลางถนนไม่ ป รากฏชื่ อ เส้ น ตั้ งฉากกั บ
ถนนไม่ปรากฏชื่อ ที่จุดซึ่งเป็นระยะขนาน ๕๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ และเส้นขนาน
ระยะ ๕๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝั่งแม่น้ายม ฝั่งตะวันออก
และเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝั่งแม่น้างิม ฝั่งตะวันออก
๕.๗ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝั่งแม่น้างิม ฝั่งตะวันตก
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝั่งแม่น้างิม ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนวังยม ฟากเหนือ และวัดบุญยืน
ด้านตะวันตก
จดถนนขุนยม ฟากตะวันออก ซอยขุนยม ๗ ฟากใต้ เส้นตรง
ที่ลากต่อจากศูนย์กลางซอยขุนยม ๗ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ จนบรรจบกับเส้นขนานระยะ ๑๖๐ เมตร
กับศูนย์กลางถนนขุนยม และเส้นขนานระยะ ๑๖๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนขุนยม
๕.๘ ด้านเหนือ
จดถนนวังยม ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝั่งแม่น้างิม ฝั่งตะวันตก
และเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝั่งแม่น้ายม ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนริมยม ฟากเหนือ และสานักงานเกษตรอาเภอปง
ด้านตะวันตก
จดถนนขุนยม ฟากตะวันออก

๑๖
๕.๙ ด้านเหนือ
จดทางหลวงชนบท พย. ๒๐๓๐ ฟากใต้ ถนนไม่ปรากฏชื่อ
ฟากตะวันตกและฟากตะวันออก เส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท พย. ๒๐๓๐
และเส้นตั้งฉากกับทางหลวงชนบท พย. ๒๐๓๐ ฟากใต้ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงชนบท พย. ๒๐๓๐
บรรจบกับซอย ๗ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวทางหลวงชนบท พย. ๒๐๓๐ เป็นระยะ ๑๑๕ เมตร
ด้านตะวันออก จดเขตผั งเมื องรวมด้ านตะวัน ออก ซึ่ งเป็ น เส้ น ตรงที่ ล ากจาก
ทางหลวงชนบท พย. ๔๐๒๒ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ บรรจบกับทางหลวงชนบท พย. ๔๐๒๒
ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวทางหลวงชนบท พย. ๔๐๒๒ เป็นระยะ ๒๓๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
บรรจบกับทางหลวงท้องถิ่น พย. ถ. ๑ - ๐๐๐๓ ที่จุดซึ่งทางหลวงท้องถิ่น พย. ถ. ๑ - ๐๐๐๓ บรรจบกับ
ลารางสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฝั่งตะวันออก
ด้านใต้
จดทางหลวงท้องถิ่น พย. ถ. ๑ - ๐๐๐๓ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝั่งแม่น้ายม ฝั่งตะวันออก
๕.๑๐ ด้านเหนือ
จดที่ว่าการอาเภอปง และถนนริมยม ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝั่งแม่น้ายม ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดทางหลวงท้องถิ่น พย. ถ. ๑ - ๐๐๐๓ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ
หนองบ้านดู่ ฝั่งตะวันตก ซอยขุนยวม ๑๑ ฟากตะวันออกและฟากเหนือ และเส้นขนานระยะ ๑๕๐ เมตร
กับศูนย์กลางถนนขุนยม
๕.๑๑ ด้านเหนือ
จดทางหลวงท้องถิ่น พย. ถ. ๑ - ๐๐๐๓ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดลารางสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฝั่งตะวันตก
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝั่งแม่น้ายม ฝั่งตะวันออก
๕.๑๒ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ข ๓ ฟากใต้ วัดทัศนาราม ถนนขุนยม ฟากตะวันออก
ถนนสาย ก ๗ ฟากใต้ เส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางซอย ๕ เส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร
กับศูนย์กลางซอย ๓ และทางหลวงท้องถิ่น พย. ถ. ๑ - ๐๐๐๓ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝั่งแม่น้ายม ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝั่งแม่น้ายม ฝั่งตะวันตก
และน้าม่าว ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๙๑ ฟากตะวันออก

๑๗
๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๖.๑ ถึงหมายเลข ๖.๘ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีรายการดังต่อไปนี้
๖.๑ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝั่งแม่น้างิม ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันออก จดเขตผั งเมื องรวมด้ านตะวัน ออก ซึ่ งเป็ น เส้ น ตรงที่ ล ากจาก
ถนนสาย ข ๑ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาย ข ๑ บรรจบกับถนนสาย ก ๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนสาย ข ๑ เป็นระยะ ๕๗๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ จนบรรจบกับหลักเขตที่ ๓
ของเทศบาลตาบลปง
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝั่งแม่น้างิม ฝั่งใต้ และทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๑๑๘๘ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝั่งแม่น้างิม ฝั่งตะวันตก
๖.๒ สวนสาธารณะเทศบาลตาบลปง
๖.๓ ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๘๘ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝั่งแม่น้างิม ฝั่งตะวันออก
ด้านใต้
จดถนนวังยม ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝั่งแม่น้างิม ฝั่งตะวันตก
๖.๔ ด้านเหนือ
จดถนนวังยม ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝั่งแม่น้างิม ฝั่งตะวันออก
และเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝั่งแม่น้ายม ฝั่งตะวันออก
ด้านใต้
จดทางหลวงชนบท พย. ๒๐๓๐ ฟากเหนือ และถนนริมยม ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝั่งแม่น้ายม ฝั่งตะวันตก
ถนนริมยม ฟากตะวันออก สานักงานเกษตรอาเภอปง และเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝั่งแม่น้างิม
ฝั่งตะวันตก
๖.๕ สวนสาธารณะเทศบาลตาบลปง
๖.๖ สวนสาธารณะเทศบาลตาบลปง
๖.๗ ด้านเหนือ
จดถนนริมยม ฟากใต้ และทางหลวงชนบท พย. ๒๐๓๐ ฟากตะวันออก
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝั่งแม่น้ายม ฝั่งตะวันออก
ด้านใต้
จดทางหลวงท้องถิ่น พย. ถ. ๑ - ๐๐๐๓ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝั่งแม่น้ายม ฝั่งตะวันตก

๑๘
๖.๘ ด้านเหนือ
จดทางหลวงท้องถิ่น พย. ถ. ๑ - ๐๐๐๓ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝั่งแม่น้ายม ฝั่งตะวันออก
และเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก ซึ่งเป็นริมฝั่งแม่น้ายม ฝั่งตะวันออก
ด้านใต้
จดแม่น้ายม ฝั่งเหนือ และน้าม่าว ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝั่งแม่น้ายม ฝั่งตะวันตก
๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๗.๑ ถึงหมายเลข ๗.๖ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันการศึกษา มีรายการดังต่อไปนี้
๗.๑ โรงเรียนอนุบาลปง
๗.๒ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก
๗.๓ โรงเรียนบ้านบุญเรือง
๗.๔ โรงเรียนบ้านควรดง
๗.๕ โรงเรียนบ้านบุญยืน
๗.๖ โรงเรียนบ้านดู่
๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๘ ที่กาหนดไว้เป็นสีฟ้า ให้ เป็นที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม คือ หนองบ้านดู่
๙. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๙.๑ ถึงหมายเลข ๙.๑๒ ที่กาหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันศาสนา มีรายการดังต่อไปนี้
๙.๑ สุสานบ้านนาปรัง
๙.๒ วัดดอนแก้ว
๙.๓ วัดนาปรัง
๙.๔ วัดควรดง
๙.๕ วัดบุญยืน
๙.๖ สุสานบ้านบุญยืน
๙.๗ สุสานบ้านดู่
๙.๘ วัดบุญเรือง
๙.๙ วัดดู่
๙.๑๐ วัดศรีดอนชัย
๙.๑๑ วัดพระธาตุดอยหยวก
๙.๑๒ วัดทัศนาราม

๑๙
๑๐. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๐.๑ ถึงหมายเลข ๑๐.๑๒ ที่กาหนดไว้เป็นสีน้าเงิน ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและการสาธารณูปการ มีรายการดังต่อไปนี้
๑๐.๑ บ้านพักเกษตรอาเภอปง
๑๐.๒ โรงพยาบาลปง
๑๐.๓ หน่วยป้องกันและรักษาป่า พย. ๗ (นาปรัง)
๑๐.๔ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปง
๑๐.๕ สานักงานเทศบาลตาบลปง
๑๐.๖ ที่ทาการไปรษณีย์ปง
๑๐.๗ สานักงานเกษตรอาเภอปง
๑๐.๘ ที่ว่าการอาเภอปง
๑๐.๙ สานักงานสาธารณสุขอาเภอปง
๑๐.๑๐ สานักงานการประถมศึกษาอาเภอปง
๑๐.๑๑ สถานีตารวจภูธรปง
๑๐.๑๒ แฟลตตารวจภูธรปง

รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนปง จังหวัดพะเยา
พ.ศ. ๒๕๖๒
ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง แบงเปน ๒ ขนาด คือ
๑. ถนนแบบ ก ขนาดเขตทาง ๑๒.๐๐ เมตร จํานวน ๗ สาย ดังนี้
ถนนสาย ก ๑ เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง เริ่มตนจากถนนไมปรากฏชื่อ
(ถนนสาย ข ๑) ที่บริเวณหางจากถนนไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ข ๑) บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๘๘
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ข ๑) ระยะประมาณ ๒๘๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๘๑๐ เมตร จนบรรจบกับแนวเขต
ผังเมืองรวมดานเหนือ
ถนนสาย ก ๒ เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง เริ่มตนจากทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๙๑ ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙๑ บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑๘๘ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙๑ ระยะประมาณ
๓๗๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต และทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ จนบรรจบกับ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙๑ ที่บริเวณซอยขุนยม ๖ (ถนนสาย ก ๖) บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๙๑
ถนนสาย ก ๓ เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง เริ่มตนจากทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๙๑ ที่บริเวณซอยขุนยม ๒ (ถนนสาย ก ๔) บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙๑
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ จนบรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ก ๒)
ถนนสาย ก ๔ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ซอยขุน ยม ๒ เริ่มตนจาก
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวซอยขุนยม ๒ จนบรรจบกับถนนขุนยม
ถนนสาย ก ๕ เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง เริ่มตนจากทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๙๑ ที่บริเวณซอยขุน ยม ๔ บรรจบกับ ทางหลวงแผนดิน หมายเลข ๑๐๙๑ ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ จนบรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ก ๒)
ถนนสาย ก ๖ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ซอยขุน ยม ๖ เริ่มตนจาก
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวซอยขุนยม ๖ จนบรรจบกับถนนขุนยม

๒
ถนนสาย ก ๗ เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากถนนขุนยม ที่บริเวณ
หางจากซอยขุนยม ๑๗ บรรจบกับถนนขุนยม ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนขุนยม ระยะประมาณ
๓๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะประมาณ ๓๒๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ระยะประมาณ ๕๗๐ เมตร จนบรรจบกับซอยขุนยม ๑๕ ที่บริเวณหางจากซอยขุนยม ๑๕ บรรจบกับถนนขุนยม
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวซอยขุนยม ๑๕ ระยะประมาณ ๖๗๐ เมตร
๒. ถนนแบบ ข ขนาดเขตทาง ๑๔.๐๐ เมตร จํานวน ๓ สาย ดังนี้
ถนนสาย ข ๑ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนไมปรากฏชื่อ เริ่มตนที่บริเวณ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๘๘ บรรจบกับถนนขุนยม ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ
ระยะประมาณ ๘๖๐ เมตร จนบรรจบกับแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ
ถนนสาย ข ๒ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนเวียงยา เริ่มตนจากทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๑๐๙๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเวียงยา จนบรรจบกับถนนขุนยม
ถนนสาย ข ๓ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนขุนยม เริ่มตนจากทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๑๐๙๑ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนขุนยม ระยะประมาณ ๗๘๐ เมตร

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๒๕ ก

หนา้ ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่สมควรกาหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
ในท้องที่ตาบลนาปรัง ตาบลควร และตาบลปง อาเภอปง จังหวัดพะเยา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
และการดารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคม
และการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและสภาพแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของการผั ง เมื อ ง และโดยที่ ม าตรา ๒๖ วรรคหนึ่ ง แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารผั ง เมื อ ง พ.ศ. ๒๕๑๘
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญญัติว่า การใช้บังคับผังเมืองรวม
ให้กระทาโดยกฎกระทรวง จึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

