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กฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเวียงฝาง จังหวัดเชียงใหม่
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 ในท้องที่ตาบลเวียง ตาบลโป่งน้าร้อน ตาบลม่อนปิ่น ตาบล
สันทราย ตาบลแม่คะ และตาบลแม่สูน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้าย
กฎกระทรวงนี้
ข้อ ๒ การวางและจัดทาผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒ นา และการดารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือ ชนบท 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) ส่งเสริมและพัฒนาให้ชุมชนเมืองเป็นศูนย์กลางการบริหารและการปกครองของอาเภอฝาง
(๒) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับการท่องเที่ยวของจังหวัด
(๓) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการให้เพียงพอ
และได้มาตรฐาน
(๔) ส่งเสริมและพัฒนาด้านเกษตรกรรมและบริการทางการเกษตร
(๕) ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและโบราณสถาน
(๖) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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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 ๑.๓๒ ที่กาหนดไว้เป็นสีเหลือง ให้เป็น
ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
(๒) ที่ดิน ในบริเวณหมายเลข ๒.๑ ถึงหมายเลข ๒.๑๑ ที่กาหนดไว้เป็นสีส้ม ให้เป็น
ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง
(๓) ที่ ดิ น ในบริ เวณหมายเลข ๓.๑ ถึ ง หมายเลข ๓.๕ ที่ ก าหนดไว้เป็ นสี แดง ให้ เ ป็น
ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔.๑ ถึงหมายเลข ๔.๒๓ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็น
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(๕) ที่ ดิ น ในบริ เวณหมายเลข ๕ ที่ ก าหนดไว้เ ป็น สีเ ขีย วมีก รอบและเส้ นทแยงสีน้าตาล
ให้เป็นที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๖.๑ ถึงหมายเลข ๖.๖ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน ให้เป็น
ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(๗) ที่ดิน ในบริเวณหมายเลข ๗.๑ ถึงหมายเลข ๗.๒๖ ที่กาหนดไว้เป็ นสีเขียวมะกอก
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา
(๘) ที่ดิน ในบริเวณหมายเลข ๘.๑ และหมายเลข ๘.๒ ที่กาหนดไว้เป็นสีน้าตาลอ่อน
ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๙.๑ ถึงหมายเลข ๙.๖๒ ที่กาหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน ให้เป็น
ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา
(๑๐) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๐.๑ ถึงหมายเลข ๑๐.๓๓ 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 ให้เป็นไปตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ ด าเนิ น การหรื อ ประกอบกิ จ การได้ ใ นอาคารที่ มี ค วามสู ง ไม่ เ กิ น ๑๒ เมตร
แต่ไม่หมายความรวมถึงโครงสร้างสาหรับใช้ในการส่งกระแสไฟฟ้า รับส่งสัญญาณวิทยุ สัญญาณโทรทัศน์
หรือสัญญาณสื่อสารทุกชนิด การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า
สาหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
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(๒) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุ ก จ าพวกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน เว้ น แต่ โ รงงานตามประเภท ชนิ ด
และจาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้
(๒) คลังน้ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ามันเชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า เว้นแต่เลี้ยงปลาสวยงาม
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๖) โรงแรมตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงแรม เว้ น แต่ ที่ ไ ม่ ใ ช่ อ าคารขนาดใหญ่ และมี ที่ ว่ า ง
ไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
(๗) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๙) การอยู่อาศัยประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
(๑๐) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม เว้นแต่ที่ไม่ใช่อาคาร
ขนาดใหญ่ และมีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
(๑๑) กาจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(๑๒) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิน เพื่ อกิ จการใด ๆ ริ ม ทางหลวงแผ่ นดิน หมายเลข ๑๐๗ ในบริเวณ
หมายเลข ๑.๙ หมายเลข ๑.๑๐ และหมายเลข ๑.๑๓ ให้ มี ที่ ว่ า งตามแนวขนานริ ม เขตทาง
ไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร
ข้อ ๗ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
สถาบัน ราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการอื่น ให้เป็นไปตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ ด าเนิ น การหรื อ ประกอบกิ จ การได้ ใ นอาคารที่ มี ค วามสู ง ไม่ เ กิ น ๑๕ เมตร
แต่ไม่หมายความรวมถึงโครงสร้างสาหรับใช้ในการส่งกระแสไฟฟ้า รับส่งสัญญาณวิทยุ สัญญาณโทรทัศน์
หรือสัญญาณสื่อสารทุกชนิด การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า
สาหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
(๒) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
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ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุ ก จ าพวกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน เว้ น แต่ โ รงงานตามประเภท ชนิ ด
และจาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้
(๒) คลังน้ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ามันเชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า เว้นแต่เลี้ยงปลาสวยงาม
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๖) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๘) การอยู่อาศัยประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
(๙) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์
(๑๐) โรงฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจาหน่ายเนื้อสัตว์
(๑๑) กาจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(๑๒) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
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 ให้เป็นไปตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ ดาเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
แต่ไม่หมายความรวมถึงโครงสร้างสาหรับใช้ในการส่งกระแสไฟฟ้า รับส่งสัญญาณวิทยุ สัญญาณโทรทัศน์
หรือสัญญาณสื่อสารทุกชนิด
(๒) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุ ก จ าพวกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน เว้ น แต่ โ รงงานตามประเภท ชนิ ด
และจาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้
(๒) คลังน้ ามัน สถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่ส าม สถานีบริการน้ามันประเภท ก
สถานีบริการน้ามันประเภท ข สถานีบริการน้ามันประเภท ค ลักษณะที่สอง สถานีบริการน้ามัน
ประเภท จ ลักษณะที่สอง และสถานี บริการน้ามันประเภท ฉ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ามันเชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
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(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า เว้นแต่เลี้ยงปลาสวยงาม
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๗) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์
(๘) โรงฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจาหน่ายเนื้อสัตว์
(๙) กาจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(๑๐) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
ข้อ ๙ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โรงงาน
กะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช การอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว สถาบันราชการ การสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้เป็นไปตามที่กาหนด
ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ ด าเนิ น การหรื อ ประกอบกิ จ การได้ ใ นอาคารที่ มี ค วามสู ง ไม่ เ กิ น ๑๒ เมตร
แต่ไม่หมายความรวมถึงโครงสร้างสาหรับใช้ในการส่งกระแสไฟฟ้า รับส่งสัญญาณวิทยุ สัญญาณโทรทัศน์
หรือสัญญาณสื่อสารทุกชนิด การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า
สาหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
(๒) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุ ก จ าพวกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน เว้ น แต่ โ รงงานตามประเภท ชนิ ด
และจาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้
(๒) คลังน้ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ามันเชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๕) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
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(๙) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๑๐) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรือหอพัก
(๑๑) สนามกอล์ฟ
ที่ดินประเภทนี้ในเขตปฏิรูปที่ดิน ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วย
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเท่านั้น
การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิน เพื่ อกิ จการใด ๆ ริ ม ทางหลวงแผ่ นดิน หมายเลข ๑๐๗ ในบริเวณ
หมายเลข ๔.๑ หมายเลข ๔.๓ หมายเลข ๔.๔ หมายเลข ๔.๖ และหมายเลข ๔.๑๐ ให้มีที่ว่าง
ตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร
ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม การอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว
ซึ่งมิใช่การจัดสรรที่ดินที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน ๗ เมตร การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า
สาหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
ข้อ ๑๑ ที่ดิน ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเฉพาะที่ดิน
ซึ่งเป็นของรัฐ ให้ใช้ประโยชน์ ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เกษตรกรรม การอยู่อาศัย
ประเภทบ้านเดี่ยวซึ่งมิใช่การจัดสรรที่ดินที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน ๗ เมตร หรือสาธารณประโยชน์
เท่านั้น การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สาหรับอาคารทรงจั่ว
หรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
ที่ดินประเภทนี้ในเขตปฏิรูปที่ดิน ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วย
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเท่านั้น
ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ข้อ ๑๓ ที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม เอกลั ก ษณ์ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมไทยเฉพาะที่ ดิ น
ซึ่งเป็นของรัฐ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมท้องถิ่ น
สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเท่านั้น
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 เกษตรกรรม
การอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวซึ่ งมิใช่การจัดสรรที่ดินที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน ๗ เมตร หรือ
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สาธารณประโยชน์เท่านั้น การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า
สาหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศาสนา การศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ข้อ ๑๕ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อกิจการของรัฐ กิจการเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์
เท่านั้น
ข้อ ๑๖ การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิน ริม ฝั่งแม่ น้าฝาง ให้ มี ที่ ว่างตามแนวขนานริม ฝั่งตามสภาพ
ธรรมชาติของแม่น้าฝางไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้าหรือ
การสาธารณูปโภค
ข้อ ๑๗ การใช้ประโยชน์ที่ดนิ ในบริเวณแนวถนนสาย ก ๑ ถนนสาย ก ๒ ถนนสาย ก ๓
ถนนสาย ก ๔ ถนนสาย ก ๕ ถนนสาย ก ๖ ถนนสาย ก ๗ ถนนสาย ก ๘ ถนนสาย ก ๙
ถนนสาย ก ๑๐ ถนนสาย ก ๑๑ ถนนสาย ข ๑ ถนนสาย ข ๒ ถนนสาย ข ๓ ถนนสาย ข ๔
ถนนสาย ข ๕ ถนนสาย ข ๖ ถนนสาย ค ๑ ถนนสาย ค ๒ ถนนสาย ค ๓ และถนนสาย ค ๔
ตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น
นอกจากกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) การสร้างถนนหรือเกี่ยวข้องกับถนน และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
(๒) การสร้างรั้วหรือกาแพง
(๓) เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน ๙ เมตร หรือ
ไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่
ข้อ ๑๘ ให้ผู้มีหน้าที่และอานาจในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการ
ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖2
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

บัญชีทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนเวียงฝาง จังหวัดเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๖๒
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๒

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การตม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช
(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช
(๔) การหีบหรืออัดฝาย หรือการปนหรืออัดนุน
(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง หรือคลังสินคา
(๖) การบด ปน หรือยอยสวนตาง ๆ ของพืชซึ่งมิใชเมล็ดพืชหรือหัวพืช
(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กลวยไม หรือถั่วงอก
(๙) การรอน ลาง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม
(๑๑) การฟกไขโดยใชตูอบ
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับหิน กรวด ทราย หรือดินสําหรับใชในการกอสราง
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๒) การขุดหรือลอกกรวด ทราย หรือดิน
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวซึ่งมิใชสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การฆาสัตว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ํามันจากพืช หรือสัตว หรือไขมันจากสัตว อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การสกัดน้ํามันจากพืช (หีบน้ํามันมะพราว)
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม และบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเขาไมได
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โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๑) การสี ฝด หรือขัดขาว
(๓) การปนหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช
(๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช
(๖) การปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชใหเปนเสน แวน หรือแทง
๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแปง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําขนมปงหรือขนมเคก
(๒) การทําขนมปงกรอบหรือขนมอบแหง
(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารจากแปงเปนเสน เม็ด หรือชิ้น
๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากออย บีช หญาหวาน หรือพืชอื่นที่ใหความหวาน
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําน้ําเชื่อม
(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของตนมะพราว ตนตาลโตนด หรือพืชอื่น ๆ ซึ่งมิใชออย
๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไมอัดเม็ด
(๗) การเชื่อมหรือแชอิ่มผลไมหรือเปลือกผลไม หรือการเคลือบผลไมหรือเปลือกผลไมดวยน้ําตาล
(๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม (Nuts) หรือการเคลือบถั่วหรือเมล็ดผลไม (Nuts)
ดวยน้ําตาล กาแฟ โกโก หรือช็อกโกเลต
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(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟ
(๑๑) การทําไอศกรีม
๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๖) การทําน้ํามันสลัด
(๗) การบดหรือปนเครื่องเทศ
(๘) การทําพริกปน พริกไทยปน หรือเครื่องแกง
๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด หรือยอยน้ําแข็ง

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล น้ําอัดลม หรือน้ําแร
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําน้ําดื่ม
(๒) การทําเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล
(๔) การทําน้ําแร
๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแตงกายซึ่งมิใชรองเทา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๑) การตัดหรือเย็บเครื่องนุงหม เข็มขัด ผาเช็ดหนา ผาพันคอ เนกไท หูกระตาย ปลอกแขน
ถุงมือ ถุงเทาจากผา หนังสัตว ขนสัตว หรือวัสดุอื่น
(๒) การทําหมวก
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๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะรอง หรือการแปรรูปไมดวยวิธีอื่นที่คลายคลึงกัน
(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหนาตาง บานหนาตาง บานประตู หรือสวนประกอบที่ทําดวยไม
ของอาคาร
๓๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากไมหรือไมกอก อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใชจากไม และรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว
(๓) การแกะสลักไม
(๔) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม
๓๗ โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากไม แกว ยาง หรืออโลหะอื่นซึ่งมิใช
เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากพลาสติกอัดเขารูป และรวมถึงชิ้นสวน
ของผลิตภัณฑดังกลาว
๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
(๑) การพิมพ การทําแฟมเก็บเอกสาร การเย็บเลม ทําปก หรือตบแตงสิ่งพิมพ
(๒) การทําแมพิมพโลหะ
๔๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับปุย หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว (Pesticides)
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําปุย หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว
๕๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทํายางแผนในขั้นตนจากน้ํายางธรรมชาติซึ่งมิใชการทําในสวนยางหรือปา
(๒) การหั่น ผสม รีดใหเปนแผน หรือตัดแผนยางธรรมชาติซึ่งมิใชการทําในสวนยางหรือปา
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๕๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๓) การผสมซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอรอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
เขาดวยกัน หรือการผสมซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอรอยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยางเขากับวัสดุอื่น
๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑอโลหะ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําผลิตภัณฑคอนกรีต ผลิตภัณฑคอนกรีตผสม ผลิตภัณฑยิปซัม หรือผลิตภัณฑ
ปูนปลาสเตอร
๖๑ โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใชที่ทําดวยเหล็ก
หรือเหล็กกลา และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องมือหรือเครื่องใชดังกลาว
๖๒ โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารที่ทําจาก
โลหะหรือโลหะเปนสวนใหญ และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องเรือนหรือ
เครื่องตบแตงดังกลาว
๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะสําหรับใชในการกอสรางหรือติดตั้ง
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๒) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางอาคาร
๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๑) การทําภาชนะบรรจุ
(๙) การทําเครื่องใชเล็กๆ จากโลหะ
(๑๓) การกลึง เจาะ ควาน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป
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๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องยนต เครื่องกังหัน และรวมถึง
สวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องยนตหรือเครื่องกังหันดังกลาว
๖๖ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรสําหรับใชในการกสิกรรม
หรือการเลี้ยงสัตว และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องจักรดังกลาว
๖๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องจักร สวนประกอบ หรืออุปกรณของเครื่องจักร
สําหรับประดิษฐโลหะหรือไม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรสําหรับโรงเลื่อย ไส ทําเครื่องเรือนหรือ
ทําไมวีเนียร
(๒) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องกลึง เครื่องควาน เครื่องเจาะ เครื่องกัด
(Milling Machines) เครื่องเจียน เครื่องตัด (Shearing Machines) หรือเครื่องไส
(Shaping Machines)
๖๙ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องคํานวณ เครื่องทําบัญชี เครื่องจักร
สําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับใชในการคํานวณชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาลอก
หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกสสําหรับปฏิบัติกับขอมูลที่เกี่ยวของกันหรืออุปกรณ (Digital or
Analog Computers or Associated Electronic Data Processing Equipment or
Accessories) เครื่องรวมราคาของขาย (Cash Registers) เครื่องพิมพดีด เครื่องชั่ง
ซึ่งมิใชเครื่องชั่งที่ใชในหองทดลองวิทยาศาสตร เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใชเครื่องอัดสําเนา
ดวยการถายภาพ และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว
๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศหรือกาซ เครื่องเปาลม
เครื่องปรับหรือถายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตูเย็นหรือเครื่องประกอบตูเย็น เครื่องขาย
สินคาอัตโนมัติ เครื่องลาง ซัก ซักแหง หรือรีดผา เครื่องเย็บ เครื่องสงกําลังกล เครื่องยก ปนจั่น
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ลิฟต บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร รถพวงสําหรับใชในการอุตสาหกรรม
รถยกซอนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใชในการอุตสาหกรรมหรือสําหรับใชในบาน
แตผลิตภัณฑนั้นตองไมใชพลังงานไฟฟา และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว
๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑที่ระบุไวในลําดับที่ ๗๐
เฉพาะที่ใชไฟฟา เครื่องยนตไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟา หมอแปลงแรงไฟฟา เครื่องสับหรือบังคับไฟฟา
เครื่องใชสําหรับแผงไฟฟา เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟา เครื่องสงหรือจําหนายไฟฟา เครื่องสําหรับ
ใชบังคับไฟฟา หรือเครื่องเชื่อมไฟฟา
๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน เครื่องกระจาย
เสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเลนแผนเสียง เครื่องบันทึกคําบอก เครื่องบันทึกเสียงดวยเทป
เครื่องเลนหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน) แผนเสียง เทปแมเหล็กที่ไดบันทึกเสียงแลว
เครื่องโทรศัพทหรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไมมีสาย เครื่องสงวิทยุ เครื่องสงโทรทัศน
เครื่องรับสงสัญญาณหรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร ผลิตภัณฑที่เปนตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนํา
ชนิดไวที่เกี่ยวของ (Semi - Conductor or Related Sensitive Semi - Conductor Devices)
คาปาซิเตอรหรือคอนเดนเซอรอิเล็กทรอนิกสชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได (Fixed or Variable
Electronic Capacitors or Condensers) เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอด
ฟลูโรสโคป หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย และรวมถึงการผลิตอุปกรณหรือชิ้นสวน
สําหรับใชกับเครื่องอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
๗๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การสราง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพจักรยานยนต จักรยานสามลอ
หรือจักรยานสองลอ
(๒) การทําชิ้นสวนพิเศษหรืออุปกรณสําหรับจักรยานยนต จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ
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๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมลอเลื่อนที่ขับเคลื่อนดวยแรงคนหรือสัตว
ซึ่งมิใชจักรยาน และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว
๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณี อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําเครื่องประดับโดยใชเพชร พลอย ไขมุก ทองคํา ทองขาว เงิน นาก
หรืออัญมณี
(๒) การทําเครื่องใชดวยทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหลทอง หรือโลหะที่มีคา
(๓) การตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี
(๔) การเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอื่น ๆ
(๕) การทําดวงตราหรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณหรือเหรียญอื่น
๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเลน เครื่องมือ หรือเครื่องใชที่มิไดระบุไวใน
ลําดับอื่น อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําเครื่องเลน
(๒) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ
(๓) การทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง
(๔) การทํารม ไมถือขนนก ดอกไมเทียม ซิป กระดุม ไมกวาด แปรง ตะเกียง
โปะตะเกียงหรือไฟฟา กลองสูบยาหรือกลองบุหรี่ กนกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก
(๕) การทําปาย ตรา เครื่องหมาย ปายติดของ หรือเครื่องโฆษณาสินคา ตราโลหะ
หรือยาง แมพิมพลายฉลุ (Stencils)
(๖) การทําแหคลุมผม ชองผม หรือผมปลอม
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๘๘ โรงงานผลิตพลังงานไฟฟา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย ยกเวนที่ติดตั้งบนหลังคา ดาดฟา หรือสวนหนึ่ง
สวนใดบนอาคารซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือใชสอยไดโดยมีขนาดกําลังการผลิตติดตั้งสูงสุดรวมกัน
ของแผงเซลลแสงอาทิตยไมเกิน ๑,๐๐๐ กิโลวัตต
๙๑ โรงงานบรรจุสินคาในภาชนะโดยไมมีการผลิต อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การบรรจุสินคาทั่วไป
(๒) การบรรจุกาซ แตไมรวมถึงการบรรจุกาซที่เปนน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายวาดวยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง
๙๒ โรงงานหองเย็น
๙๓ โรงงานซอมรองเทาหรือเครื่องหนัง
๙๔ โรงงานซอมเครื่องมือไฟฟาหรือเครื่องใชไฟฟาสําหรับใชในบานหรือใชประจําตัว
๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต รถพวง จักรยานสามลอ
จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของยานดังกลาว อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๑) การซอมแซมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตหรือสวนประกอบของยานดังกลาว
(๒) การซอมแซมรถพวง จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของยาน
ดังกลาว
(๓) การพนสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต
(๔) การลางหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต
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๙๖ โรงงานซอมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําดวยเพชร พลอย ทองคํา
ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี
๙๗ โรงงานซอมผลิตภัณฑที่มิไดระบุการซอมไวในลําดับใด
๙๘ โรงงานซักรีด ซักแหง ซักฟอก รีด อัด หรือยอมผา เครื่องนุงหม พรม หรือขนสัตว

๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแตงหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของ
ผลิตภัณฑหรือสวนประกอบของผลิตภัณฑโดยไมมีการผลิต อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทา พน หรือเคลือบสี
(๒) การทา พน หรือเคลือบเชลแล็ก แล็กเกอร หรือน้ํามันเคลือบเงาอื่น
(๓) การลงรักหรือการประดับตบแตงดวยแกว กระจก มุก ทอง หรืออัญมณี
๑๐๑ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant)
๑๐๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝงกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่มีลักษณะ
และคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕)
ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได

ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได

ชนบทและ
เกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได

หมายเหตุ

ได
ได

ได

ได

เฉพาะการ
ประกอบการ
ที่เปนสวนหนึ่ง
ของกิจการ
โรงแรม ที่พัก
นักทองเที่ยว และ
ไมมีการฟอกยอม

ได
ได
ได

ได
ได

ได
ได

ได
ได
ได

ได

ได
ได

๑๑
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

๑๐๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการนําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ไมใชแลวหรือของเสียจากโรงงาน
มาผลิตเปนวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑใหมโดยผานกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม

หมายเหตุ

ลําดับที่
หมายถึง
ได
หมายถึง
โรงงานจําพวกที่ หมายถึง

ลําดับที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
สามารถประกอบกิจการโรงงานไดภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยโรงงาน
จําพวกโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได

ชนบทและ
เกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได

หมายเหตุ

รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิ ตามที่ไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนเวียงฝาง จังหวัดเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๖๒
การใชประโยชนที่ดนิ ใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภท
ทายกฎกระทรวง ตามที่กําหนดไวในขอ ๕ คือ
๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๓๒ ที่กําหนดไวเปนสีเหลือง ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย มีรายการดังตอไปนี้
๑.๑ ดานเหนือ
จดถนนหนองตุม ซอย ๗ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนหนองตุ ม ซอย ๕ ฟากเหนื อ และที่ ธ รณี ส งฆ
วัดสระนิคม (หนองตุม)
ดานตะวันตก
จดถนนหนองตุม ซอย ๗ ฟากตะวันออก
๑.๒ ดานเหนือ
จดถนนสระนิคม ซอย ๖ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสระนิคม ซอย ๖ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ก ๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗ ฟากตะวันออก
๑.๓ ดานเหนือ
จดถนนหนองตุม ซอย ๕ ฟากใต วัดสระนิคม (หนองตุม)
และโรงเรียนบานหนองตุม
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนหนองตุม ซอย ๒ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนหนองตุม ซอย ๒ ฟากตะวันออก
๑.๔ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสระนิคม ซอย ๑ ฟากตะวันตก และที่ธรณีสงฆ
วัดหนองปง (ราง)
ดานใต
จดถนนสระนิคม ซอย ๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗ ฟากตะวันออก
๑.๕ ดานเหนือ
จดถนนเขาศาลจังหวัดฝาง ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗ ฟากตะวันตก วัดเสาหิน
และสุสานปาบง

๒
ดานใต
ดานตะวันตก

จดถนนสาย ค ๒ ฟากเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๓๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข ๑๐๗
๑.๖ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ค ๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ค ๒ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗ ฟากตะวันออก
๑.๗ ดานเหนือ
จดถนนสาย ค ๒ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ค ๓ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก และถนนสาย ก ๓
ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๙.๑๔ และหมายเลข ๙.๑๗ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน
๑.๘ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ค ๓
ดานตะวันออก
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ค ๓ ฟากเหนือ และถนนสาย ก ๖ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๑.๙ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ค ๔
และเสนขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ก ๖
ดานตะวันออก
จดโรงเรียนบานศรีดอนชัย ฟากตะวันตก และถนนไมปรากฏชื่อ
ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ก ๖ ฟากเหนือ และถนนสาย ค ๔ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗ ฟากตะวันออก
๑.๑๐ ดานเหนือ
จดถนนสาย ค ๔ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ข ๔ ฟากตะวันตก บานพักโรงพยาบาลฝาง
ถนนสาย ก ๘ ฟากตะวันตก และวัดกลางทุง (ไผลอม)
ดานใต
จดถนนเทศบาล ซอย ๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗ ฟากตะวันออก
๑.๑๑ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๘ ฟากใต และถนนสาย ข ๔ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนโชตนา ฟากตะวันตก การประปาสวนภูมิภาคอําเภอฝาง
และโรงเรียนรังสีวิทยา

๓
ดานใต
จดถนนเทศบาล ซอย ๑ ฟากเหนือ และที่เทศบาลตําบลเวียงฝาง
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๘ ฟากตะวันออก
๑.๑๒ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๔ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ก ๑๐ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนเทศบาล ซอย ๒ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗ ฟากตะวันออก
๑.๑๓ ดานเหนือ
จดถนนเทศบาล ซอย ๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๐๗ ฟากตะวั น ตก
และวัดนันทาราม
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗ ฟากตะวันออก
๑.๑๔ ดานเหนือ
จดถนนเทศบาล ซอย ๒ ฟากใต และถนนสาย ก ๑๐
ฟากตะวันออก
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ข ๔ ฟากใต
ดานใต
จดถนนสาย ค ๑ ฟากเหนือ โครงการจัด ทําโรงฆาสัต ว
เทศบาลตําบลเวียงฝาง ถนนไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ คริสตจักรที่ ๑ ฝาง สุสานบานนันทนาราม
และโรงเรียนวัดนันทาราม
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๐๗ ฟากตะวั น ออก
และถนนโชตนา ฟากตะวันออก
๑.๑๕ ดานเหนือ
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงชนบท ชม. ๓๐๒๓ ฟากตะวันตก
ที่จุดซึ่งทางหลวงชนบท ชม. ๓๐๒๓ บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ
ดานตะวันออก
จดทางหลวงชนบท ชม. ๓๐๒๓ ฟากตะวันตก ถนนใหมคองนอย
ซอย ๑๐ ฟากตะวันตก ถนนใหมคองนอย ซอย ๘ ฟากเหนือ และถนนใหมคองนอย ซอย ๑
ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ค ๓ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนไมปรากฏชื่อ
และเสนขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท ชม. ๓๐๒๓
๑.๑๖ ดานตะวันออก
จดถนนใหมคองนอย ซอย ๑๓ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามพระราชกฤษฎีกา
กําหนดเขตที่ดิน ในทองที่ตําบลบานหลวง อําเภอแมอาย และตําบลเวียง อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม
ใหเปนเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และทางหลวงชนบท ชม. ๓๐๒๓ ฟากเหนือ

๔
ดานตะวันตก
จดถนนใหมคองนอย ซอย ๑ ฟากตะวันออก ถนนใหมคองนอย
ซอย ๘ ฟากเหนือและฟากใต ถนนใหมคองนอย ซอย ๑๐ ฟากตะวันออก และทางหลวงชนบท
ชม. ๓๐๒๓ ฟากตะวันออก
๑.๑๗ ดานเหนือ
จดทางหลวงชนบท ชม. ๓๐๒๓ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ค ๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ค ๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๐๗ ฟากตะวั น ออก
และบริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) สาขาฝาง
๑.๑๘ ดานเหนือ
จดถนนสาย ค ๓ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนน อบจ. ชม. ๔๒๕๙ ฟากตะวันตก และวัดคลองศิลา
ดานใต
จดถนน อบจ. ชม. ๔๒๕๙ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนน อบจ. ชม. ๔๒๕๙
๑.๑๙ ดานเหนือ
จดทางหลวงชนบท ชม. ๓๐๒๓ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเขตปฏิรูป ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามพระราชกฤษฎีกา
กําหนดเขตที่ดิน ในทองที่ตําบลบานหลวง อําเภอแมอาย และตําบลเวียง อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม
ใหเปนเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ โรงเรียนบานสันทรายคลองนอย และถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสันทรายคองนอย ซอย ๑๕ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนน อบจ. ชม. ๔๒๕๙ ฟากตะวันออก และโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลบานสันทรายคลองนอย
๑.๒๐ ดานเหนือ
จดถนนสาย ค ๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๗
ดานใต
จดน้ําหวยงู ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗ ฟากตะวันออก
๑.๒๑ ดานเหนือ
จดถนนสันทรายคองนอย ซอย ๑๕ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนตั้งฉากกับถนนสันทรายคลองนอย ซอย ๑๕ ฟากใต
ที่จุดซึ่งศูนยกลางของถนนไมปรากฏชื่อ บรรจบกับถนนสันทรายคองนอย ซอย ๑๕
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสันทรายคองนอย
ซอย ๑๕
ดานตะวันตก
จดถนน อบจ. ชม. ๔๒๕๙ ฟากตะวันออก

๕
๑.๒๒ ดานเหนือ
จดเสนตรงที่ลากจากวัดศรีมงคล ไปบรรจบกับเสนขนานระยะ
๒๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗ และวัดศรีมงคล
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ก ๑๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๗
๑.๒๓ ดานเหนือ
จดโรงเรี ย นบ า นสั น ทราย ถนนไม ป รากฏชื่ อ ฟากใต
และเสนตรงที่ลากจากถนนไมปรากฏชื่อไปทางทิศตะวันออก ไปบรรจบกับเสนขนานระยะ ๒๕๐ เมตร
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๗
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗ ฟากตะวันออก
๑.๒๔ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๑๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๑๑ ฟากตะวันออก
๑.๒๕ ดานเหนือ
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากใต และโรงเรียนศรีบุญเรือง
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๐๗ ฟากตะวั น ตก
และวัดศรีบุญเรือง
ดานใต
จดถนนไม ป รากฏชื่ อ ฟากเหนื อ ป า ช า บ า นสองแคว
สาธารณประโยชน และศูนยพัฒนาเด็กวัดศรีบุญเรือง
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๑๑ ฟากตะวันออก
๑.๒๖ ดานเหนือ
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากใต โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลบานสองแคว และสํานักงานเทศบาลตําบลสันทราย
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดโรงเรียนฝางชนูปถัมภ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๑๑ ฟากตะวันออก
๑.๒๗ ดานเหนือ
จดโรงเรียนฝางชนูปถัมป
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๐๗ ฟากตะวั น ตก
โรงเรียนบานหนองยาว และโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา

๖
ดานใต
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๑๑ ฟากตะวันออก
๑.๒๘ ดานเหนือ
จดหมวดการทางฝาง แขวงการทางเชี ย งใหม ที่ ๓
และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๗
ดานใต
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗ ฟากตะวันออก
๑.๒๙ ดานเหนือ
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๐๗ ฟากตะวั น ตก
ถนนไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือและฟากใต และวัดหนองยาว
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท
ชม. ๓๐๐๔
ดานตะวันตก
จดทางหลวงชนบท ชม. ๓๐๐๔ ฟากตะวันออก
ทั้ง นี้ ยกเวน บริเ วณหมายเลข ๙.๕๗ ที่กํา หนดไว เป น สีเ ทาออน และบริ เวณ
หมายเลข ๑๐.๒๙ และหมายเลข ๑๐.๓๑ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน
๑.๓๐ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๙
ดานตะวันออก
จดเขตทหาร ศูนยพัฒนาปโตรเลียมภาคเหนือ กรมพลังงานทหาร
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดโครงการจัดซื้อที่ดินธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณการเกษตร
สาขาแมสูน และเสนตั้งฉากกับ ทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๑๐๙ ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยูหางจาก
ถนน อบจ. ชม. ๔๒๕๙ บรรจบกั บ ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๐๙ ไปทางทิ ศ ตะวั น ตก
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙ เปนระยะ ๗๓๐ เมตร
๑.๓๑ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดหวยวังมะหลอด ฝงตะวันตก และหวยแมคะ ฝงตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๙
ดานตะวันตก
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙ ฟากใต
ที่ จุ ด ซึ่ ง อยู ห า งจากถนน อบจ. ชม. ๔๒๕๙ บรรจบกั บ ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๐๙
ไปทางทิศตะวัน ตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผน ดินหมายเลข ๑๐๙ เปน ระยะ ๗๓๐ เมตร
และสถานีไฟฟาฝาง สถานีไฟฟาสวนภูมิภาค

๗
๑.๓๒ ดานเหนือ
จดห ว ยแม ค ะ ฝ ง ใต ขอบเขตที่ ดิ น บ า นพั ก เขตบ า นดํ า
ถนน อบจ. ชม. ๔๒๕๙ ฟากตะวันตก วัดคยานุสิทธิ์ (แมคะ) โรงเรียนบานแมคะ และถนนแมคะ
ซอย ๓ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนหนองบวกชาง ซอย ๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนหนองบวกชาง ซอย ๔ ฟากเหนือ และเสนตั้งฉาก
กับถนน อบจ. ชม. ๔๒๕๙ ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งถนน อบจ. ชม. ๔๒๕๙ บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ
ดานตะวันตก
จดหวยแมคะ ฝงตะวันออก
ทั้ง นี้ ยกเว น บริ เวณหมายเลข ๖.๕ ที่ กํา หนดไวเ ป น สี เ ขีย วออ น และบริเ วณ
หมายเลข ๑๐.๓๒ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน
๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒.๑ ถึงหมายเลข ๒.๑๑ ที่กําหนดไวเปนสีสม ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง มีรายการดังตอไปนี้
๒.๑ ดานเหนือ
จดถนนสาย ค ๒ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ข ๒ ฟากตะวันตก และคริสตจักรขาวประเสริฐ
ดานใต
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ และสนามกีฬาเวียงฝาง
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ค ๓ ฟากตะวันออก
๒.๒ ดานเหนือ
จดถนนสาย ค ๒ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗ ฟากตะวันตก ศาลเจาฝาง
(อาคารมงคล) สํานักงานเทศบาลตําบลเวียงฝาง และโรงเรียนสายอักษร
ดานใต
จดถนนตนฮาง ซอย ๔ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ๒ ฟากตะวันตก
๒.๓ ดานเหนือ
จดถนนสาย ค ๒ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ค ๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ข ๓ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนซอยอู มั ง กร ฟากตะวั น ออกและฟากเหนื อ
และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗ ฟากตะวันออก
๒.๔ ดานเหนือ
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ก ๔ ฟากตะวันตก และวัดจอมแปน
ดานใต
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ วัดตนรุง และน้ําแมใจ ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ค ๓ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๙.๒๐ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน

๘
๒.๕ ดานเหนือ
ดานตะวันออก
ดานใต

จดถนนสาย ค ๓ ฟากใต และน้ําแมใจ ฝงใต
จดถนนสาย ก ๕ ฟากตะวันตก
จดถนนสาย ค ๔ ฟากเหนือ และการไฟฟาสวนภูมิภาค

ดานตะวันตก
๒.๖ ดานเหนือ
ดานตะวันออก
ดานใต
ดานตะวันตก
๒.๗ ดานเหนือ

จดถนนสาย ค ๓ ฟากตะวันออก
จดถนนสาย ก ๖ ฟากใต
จดถนนสาย ค ๓ ฟากตะวันตก
จดถนนสาย ค ๔ ฟากเหนือ
จดถนนสาย ก ๖ ฟากตะวันออก
จดถนนสาย ค ๔ ฟากใต และบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)

ดานตะวันออก
ดานใต
ดานตะวันตก
๒.๘ ดานเหนือ
ดานตะวันออก
ดานใต
ดานตะวันตก
๒.๙ ดานเหนือ
ดานตะวันออก
ดานใต
ดานตะวันตก
๒.๑๐ ดานเหนือ
ดานตะวันออก
ดานใต
ดานตะวันตก
และสหกรณการเกษตร สาขาฝาง
๒.๑๑ ดานเหนือ
ดานตะวันออก
ดานใต
ดานตะวันตก

จดถนนเทศบาล ซอย ๙ ฟากตะวันตก
จดถนนโชตนา ฟากเหนือ และที่ทําการไปรษณียฝาง
จดถนนสาย ค ๓ ฟากตะวันออก
จดถนนสาย ข ๓ ฟากใต
จดถนนสาย ค ๑ ฟากตะวันตก
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
จดถนนสาย ค ๔ ฟากใต
จดถนนสาย ค ๓ ฟากตะวันตก
จดถนนโชตนา ฟากเหนือ
จดโรงพยาบาลฝาง และถนนสาย ข ๔ ฟากตะวันออก
จดถนนเทศบาล ซอย ๘ ฟากใต
จดถนนสาย ข ๖ ฟากตะวันตก
จดถนนสาย ข ๔ ฟากเหนือ
จดถนนโชตนา ฟากตะวันออก และธนาคารเพื่อการเกษตร

อําเภอฝาง

สาขาฝาง

จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากใต
จดถนนสาย ค ๑ ฟากตะวันตก
จดถนนสาย ข ๔ ฟากเหนือ
จดถนนสาย ข ๖ ฟากตะวันออก และสุสานบานตนหนุน

๙
๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึงหมายเลข ๓.๕ ที่กําหนดไวเปนสีแดง ใหเปนที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก มีรายการดังตอไปนี้
๓.๑ ดานเหนือ
จดถนนตนฮาง ซอย ๔ ฟากใต และวิทยาลัยเทคโนโลยีฝาง
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗ ฟากตะวันตก ถนนโชตนา
ฟากตะวันตก วัดคาทอลิก และวัดเทพอํานวย
ดานใต
จดถนนโชตนา ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๗ ฟากตะวันออก อาคารชุมชนพระนางสามผิว
ถนนสาย ก ๔ ฟากตะวันออก และถนนสาย ข ๒ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๗.๗ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก และบริเวณ
หมายเลข ๙.๒๕ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน
๓.๒ ดานเหนือ
จดถนนซอยอูมังกร ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนซอยอูมังกร ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ข ๓ ฟากเหนือ และมัสยิดอัสอิมานิ
ดานตะวันตก
จดถนนโชตนา ฟากตะวันออก
๓.๓ ดานเหนือ
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ก ๗ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนเทศบาล ซอย ๑๓ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๕ ฟากตะวันออก
๓.๔ ดานเหนือ
จดถนนเทศบาล ซอย ๑๓ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนโชตนา ฟากตะวันตก สํานักงานสาธารณสุข อําเภอฝาง
วัดเจดียงาม และสํานักงานบริการโทรศัพทฝาง
ดานตะวันตก
จดถนนเทศบาล ซอย ๙ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑๐.๗ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน
๓.๕ ดานเหนือ
จดถนนโชตนา ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ และถนนเทศบาล ซอย ๘
ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนโชตนา ฟากตะวั น ออก ที่ ว า การอํ า เภอฝาง
กองรอยอาสารักษาดินแดนอําเภอฝาง สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักงานเกษตร
อําเภอฝาง กาชาดอําเภอฝาง สํานักงานปศุสัตวอําเภอฝาง หอประชุมอําเภอฝาง พิพิธภัณฑวัฒนธรรม
อําเภอฝาง สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ศูนยจราจรและลดอุบัติเหตุ (สถานีภูธรฝางเดิม)
และสํานักงานสรรพากรพื้นที่ สาขาฝาง
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๗.๑๐ และหมายเลข ๗.๑๑ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก
และบริเวณหมายเลข ๙.๒๙ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน

๑๐
๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔.๑ ถึงหมายเลข ๔.๒๓ ที่กําหนดไวเปนสีเขียว ใหเปนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม มีรายการดังตอไปนี้
๔.๑ ดานเหนือ
จดเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปนเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗ เขตปาสงวนแหงชาติ ปาลุมน้ําแมฝาง และเสนแบงเขต
การปกครองระหวางอําเภอฝางกับอําเภอแมอาย
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๐๗ ฟากตะวั น ตก
และสุสานปาชาบานหนองตุม
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนไปบานถ้ําหวยบอน ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๙.๑ และหมายเลข ๙.๓ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน
และบริเวณหมายเลข ๑๐.๑ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน
๔.๒ ดานเหนือ
จดเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางอําเภอฝางกับอําเภอแมอาย
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับแมน้ําฝาง ฝงตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ค ๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗ ฟากตะวันออก
๔.๓ ดานเหนือ
จดเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปนเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗
ดานตะวันออก
จดถนนไปบานถ้ําหวยบอน ฟากตะวันตก และทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๗ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงชนบท ชม. ๓๐๑๕ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเขตผั ง เมื อ งรวมด า นตะวั น ตก ซึ่ ง เป น เส น ขนานระยะ
๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๗.๑ และหมายเลข ๗.๙ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก
และบริเวณหมายเลข ๙.๔ หมายเลข ๙.๕ หมายเลข ๙.๗ และหมายเลข ๙.๒๗ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน
๔.๔ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗ ฟากใต และโบสถคริสต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗ ฟากตะวันตก ถนนหนองตุม
ซอย ๗ ฟากเหนือและฟากตะวันตก ถนนหนองตุม ซอย ๒ ฟากตะวันตกและฟากใต ถนนเขาศาลจังหวัดฝาง
ฟากเหนือ และเสนขนานระยะ ๓๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗
ดานใต
จดถนนสาย ค ๒ ฟากเหนือ และที่กรมธนารักษ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ค ๒ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๘.๑ และหมายเลข ๘.๒ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําตาลออน
และบริเวณหมายเลข ๑๐.๒ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน

๑๑
๔.๕ ดานเหนือ
จดถนนสาย ค ๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ค ๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ก ๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสระนิคม ซอย ๖ ฟากตะวันออก และทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๗ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๖.๒ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน
๔.๖ ดานเหนือ
จดถนนสาย ค ๒ ฟากใต และวิทยาลัยอาชีวศึกษานอรทฝาง
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ก ๓ ฟากตะวันตก และถนนไมป รากฏชื่อ
ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ค ๓
เส น ขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กั บ ศู น ย ก ลางถนนสาย ก ๖ และเส น ขนานระยะ ๒๕๐ เมตร
กับศูนยกลางถนนสาย ค ๔
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๐๗ ฟากตะวั น ออก
และวัดแมใจใต (วัดปาดอยธรรมประทีป)
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๙.๑๕ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน
๔.๗ ดานเหนือ
จดถนน อบจ. ชม. ๓๔๐๒ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําฝาง ฝงตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําฝาง ฝงเหนือ
และถนนสาย ค ๓ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ค ๑ ฟากตะวันออก
๔.๘ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ค ๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ข ๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๐๗ ฟากตะวั น ออก
และถนนสระนิคม ซอย ๑ ฟากตะวันออก
๔.๙ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําฝาง ฝงใต
ดานตะวันออก
จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางอําเภอฝางกับอําเภอแมอาย
ดานใต
จดเขตปฏิรูป ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามพระราชกฤษฎีกา
กําหนดเขตที่ดิน ในทองที่ตําบลบานหลวง อําเภอแมอาย และตําบลเวียง อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม
ใหเปน เขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ เสนตั้งฉากกับ ทางหลวงชนบท ชม. ๓๐๒๓ ฟากตะวันตก

๑๒
ที่จุดซึ่งทางหลวงชนบท ชม. ๓๐๒๓ บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ และเสนขนานระยะ ๒๕๐ เมตร
กับศูนยกลางทางหลวงชนบท ชม. ๓๐๒๓
ดานตะวันตก
จดทางหลวงชนบท ชม. ๓๐๒๓ ฟากตะวันออก
๔.๑๐ ดานเหนือ
จดทางหลวงชนบท ชม. ๓๐๕๓ ฟากใต ปาชาสาธารณประโยชน
และสํานักงานองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม (สวนแยกเขตเหนือ)
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนไปบานหวยงูใน ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเขตผั ง เมื อ งรวมด า นตะวั น ตก ซึ่ ง เป น เส น ขนานระยะ
๑,๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗ และเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๗.๑๒ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก และบริเวณ
หมายเลข ๙.๓๓ และหมายเลข ๙.๓๔ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน
๔.๑๑ ดานเหนือ
จดถนนสาย ค ๓ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําฝาง ฝงตะวันตก
ริมฝงน้ําแมมาว และถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ค ๑ ฟากตะวันออก
๔.๑๒ ดานตะวันออก
จดเขตปฏิรูป ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามพระราชกฤษฎีกา
กําหนดเขตที่ดิน ในทองที่ตําบลบานหลวง อําเภอแมอาย และตําบลเวียง อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม
ใหเปนเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๒
ดานตะวันตก
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๔.๑๓ ดานเหนือ
จดถนนสาย ค ๓ ฟากใต เสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร
กับศูนยกลางถนน อบจ. ชม. ๔๒๕๙ ฟากตะวันตก เสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลาง
ถนนสั น ทรายคองน อ ย ซอย ๑๕ เส น ตั้ ง ฉากกั บ ถนนสั น ทรายคองน อ ย ซอย ๑๕ ฟากใต
ที่จุดซึ่งถนนไมปรากฏชื่อบรรจบกับถนนสันทรายคองนอย ซอย ๑๕ ถนนสันทรายคองนอย ซอย ๑๕ ฟากใต
และเขตปฏิ รู ปที่ ดิ นเพื่ อเกษตรกรรม ตามพระราชกฤษฎี กากํ าหนดเขตที่ ดิ น ในท องที่ ตําบลบ านหลวง
อําเภอแมอาย และตําบลเวียง อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ใหเปนเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ดานใต
ดานตะวันออก
จดเขตผัง เมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนเสน ขนานระยะ
๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนน อบจ. ชม. ๔๒๕๙
ดานใต
จดถนนไปบานปาตึง ฟากเหนือ ถนน อบจ. ชม. ๔๒๕๙
ฟากตะวันออก และถนนไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ

๑๓
ดานตะวันตก
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก และเสนขนานระยะ
๓๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําฝาง ฝงตะวันออก
๔.๑๔ ดานเหนือ
จดน้ําหวยงู ฝงใต เสนขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนยกลาง
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗ ถนนสาย ค ๑ ฟากใต และถนนไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําฝาง ฝงตะวันตก
และเขตทหาร บานพักชั้นนายพัน เขตเรือนรับรองและสโมสร
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๗ เสนตรงที่ลากจากถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก ไปบรรจบกับเสนขนานระยะ
๒๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗ ถนนไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ และทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๗ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนเขตทหาร บานพักนายรอย ช.
๔.๑๕ ดานเหนือ
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนน อบจ. ชม. ๔๒๕๙ โรงเรียนวัดสันตนดู วัดสันตนดู
และที่ธรณีสงฆวัดสันตนดู
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๙ เสนตั้งฉากกับ ทางหลวงแผนดิน หมายเลข ๑๐๙ ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยูหางจาก
ถนน อบจ. ชม. ๔๒๕๙ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙ เปนระยะ ๗๓๐ เมตร โครงการจัด ซื้อที่ดินธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขาแมสูน และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําฝาง ฝงตะวันออก
๔.๑๖ ดานเหนือ
จดถนนไปบานปาตึง ฟากใต วัดปางผึ้ง ปาชาบานปางผึ้ง
สาธารณประโยชน และโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม
ดานตะวันออก
จดเขตผัง เมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนเสน ขนานระยะ
๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนน อบจ. ชม. ๔๒๕๙
ดานใต
จดถนนซอย ๔ สันตนดู หมู ๘ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนน อบจ. ชม. ๔๒๕๙ ฟากตะวั น ออก ที่ ทํ า การ
กลุมออมทรัพยบานตนดู และปาชาบานสันตนดูสาธารณประโยชน
๔.๑๗ ดานเหนือ
จดถนนไปบานหวยงูใน ฟากใต และวัดศรีถอย
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗ ฟากตะวันตก วัดศรีมงคล
เสนตรงที่ลากจากวัดศรีมงคล ไปบรรจบกับเสนขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๗ และเสนขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗

๑๔
ดานใต
จดถนนสาย ก ๑๑ ฟากเหนือ ถนนไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
วัดตนสานสามัคคี และฌาปนสถานหมูบาน
ดานตะวันตก
จดเขตผั ง เมื อ งรวมด า นตะวั น ตก ซึ่ ง เป น เส น ขนานระยะ
๑,๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๙.๔๓ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน
๔.๑๘ ดานเหนือ
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากใต และที่ธรณีสงฆ วัดตนสานสามัคคี
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ก ๑๑ ฟากตะวันตก โรงเรียนฝางชนูปถัมป
และสุสานบานหนองยาว
ดานใต
จดทางหลวงชนบท ชม. ๓๐๐๔ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเขตผั ง เมื อ งรวมด า นตะวั น ตก ซึ่ ง เป น เส น ขนานระยะ
๑,๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗ หนองสามแจง และวิทยาลัยการอาชีพฝาง
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๙.๕๓ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน
๔.๑๙ ดานเหนือ
จดถนนซอย ๔ สันตนดู หมู ๘ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเขตผัง เมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนเสน ขนานระยะ
๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนน อบจ. ชม. ๔๒๕๙ เสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลาง
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙ เสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนน อบจ. ชม. ๓๐๐๕
และเสนตั้งฉากกับถนน อบจ. ชม. ๓๐๐๕ ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งถนน อบจ. ชม. ๔๒๕๙ บรรจบ
กับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙
และถนน อบจ. ชม. ๓๐๐๕ เปนระยะ ๒,๐๐๐ เมตร
ดานใต
จดถนน อบจ. ชม. ๓๐๐๕ ฟากเหนือ ทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๙ ฟากเหนือ เขตศูนยพัฒนาปโตรเลียมภาคเหนือ กรมพลังงานทหาร และเสนขนานระยะ
๒๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙
ดานตะวันตก
จดถนน อบจ. ชม. ๔๒๕๙ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๙.๕๖ หมายเลข ๙.๕๘ และหมายเลข ๙.๖๐
ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน
๔.๒๐ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเขตโรงสูบน้ําฝางบีช พื้นที่ถมดินตรงขามบานพักนายพัน
และเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําฝาง ฝงตะวันตก
ดานใต
จดเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนขนานระยะ ๑,๖๐๐ เมตร
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๐๗ ฟากตะวั น ออก
ถนนไมปรากฏชื่อ ฟากใต และเสนขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗

๑๕
๔.๒๑ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท
ชม. ๓๐๐๔
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจากเสนขนานระยะ
๑,๖๐๐ เมตร กั บ ศูน ย กลางทางหลวงแผ น ดิน หมายเลข ๑๐๙ ไปบรรจบกั บ ทางหลวงแผ น ดิ น
หมายเลข ๑๐๗ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจนบรรจบกับทางหลวงชนบท ชม. ๓๐๐๔ ที่จุดซึ่งอยูหางจาก
ทางหลวงชนบท ชม. ๓๐๐๔ บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงชนบท
ชม. ๓๐๐๔ เปนระยะ ๖๖๐ เมตร
ดานตะวันตก
จดทางหลวงชนบท ชม. ๓๐๐๔ ฟากตะวันออก
๔.๒๒ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙ ฟากใต สถานีไฟฟาฝาง
สถานีไฟฟาสวนภูมิภาค เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙ ฟากใต ที่จุดซึ่งอยูหางจาก
ถนน อบจ. ชม. ๔๒๕๙ บรรจบกั บ ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๐๙ ไปทางทิ ศ ตะวั น ตก
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙ เปนระยะ ๗๓๐ เมตร และเสนขนานระยะ ๒๕๐ เมตร
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙
ดานตะวันออก
จดหวยแมคะ ฝงตะวันตก และถนน อบจ. ชม. ๔๒๕๙
ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนขนานระยะ ๑,๖๐๐ เมตร
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําฝาง ฝงตะวันออก
๔.๒๓ ดานเหนือ
จดเขตทหารบานพักเขตบานสูง และสนามกีฬา ศูนยพัฒนา
ปโตรเลียม หวยแมคะ ฝงใต ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙ ฟากใต ขอบเขตบานพักเขตชื่นประทุม
และถนน อบจ. ชม. ๓๐๐๕
ดานตะวันออก
จดเขตผั ง เมื อ งรวมด า นตะวั น ออก ซึ่ ง เป น เส น ตั้ ง ฉาก
กับถนน อบจ. ชม. ๓๐๐๕ ฟากใต ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนน อบจ. ชม. ๔๒๕๙ บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๙ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙ และถนน อบจ. ชม. ๓๐๐๕
เปนระยะ ๒,๐๐๐ เมตร องคการบริหารสวนตําบลแมคะ และสํานักสงฆโปงตั้นไฮ
ดานใต
จดเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนขนานระยะ ๑,๖๐๐ เมตร
กับศูนยกลางถนน อบจ. ชม. ๓๐๐๕ และเสนขนานระยะ ๑,๖๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๙
ดานตะวันตก
จดถนน อบจ. ชม. ๔๒๕๙ ฟากตะวันออก ถนนหนองบวกชาง
ซอย ๔ ฟากใต ฌาปนสถานบ า นแม ค ะ ป า ช า บ า นหนองฮ า ง ถนนหนองบวกช า ง ซอย ๑
ฟากตะวันออก โรงเรียนบานแมคะ (สนามกีฬา) และถนนแมคะ ซอย ๓ ฟากเหนือ
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๖.๖ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน

๑๖
๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมีกรอบและเสนทแยงสีน้ําตาล ใหเปนที่ดิน
ประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน ในทองที่ตําบลบานหลวง
อําเภอแมอาย และตําบลเวียง อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ใหเปนเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๒
๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๖.๑ ถึงหมายเลข ๖.๖ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม มีรายการดังตอไปนี้
๖.๑ ที่ดินในบริเวณเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําฝาง ฝงตะวันออกและฝงตะวันตก
๖.๒ หนองตุม
๖.๓ สนามกีฬาเวียงฝาง
๖.๔ หนองสามแจง
๖.๕ หนองฮาง
๖.๖ หนองบวกชาง
๗. ที่ดิน ในบริ เวณหมายเลข ๗.๑ ถึงหมายเลข ๗.๒๖ ที่ กํา หนดไวเป น สี เขี ยวมะกอก
ใหเปนที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา มีรายการดังตอไปนี้
๗.๑ โรงเรียนบานหวยบอน
๗.๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษานอรทฝาง
๗.๓ โรงเรียนบานหนองตุม
๗.๔ โรงเรียนสายอักษร
๗.๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีฝาง
๗.๖ โรงเรียนบานศรีดอนชัย
๗.๗ โรงเรียนอนุบาลสัมฤทธิ์
๗.๘ โรงเรียนอนุบาลสายอักษร
๗.๙ โรงเรียนบานแมใจ
๗.๑๐ โรงเรียนบานเวียงฝาง
๗.๑๑ โรงเรียนบานเวียงฝางวิทยาเขต ๒
๗.๑๒ โรงเรียนบานหนองบัว (ราง)
๗.๑๓ โรงเรียนรังษีวิทยา
๗.๑๔ โรงเรียนวัดนันทาราม
๗.๑๕ โรงเรียนบานสันทรายคลองนอย
๗.๑๖ โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม
๗.๑๗ โรงเรียนบานสันทราย
๗.๑๘ โรงเรียนวัดสันตนดู

๑๗
๗.๑๙ โรงเรียนศรีบุญเรือง
๗.๒๐ ศูนยพัฒนาเด็กวัดศรีบุญเรือง
๗.๒๑ วิทยาลัยการอาชีพฝาง
๗.๒๒ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ
๗.๒๓ โรงเรียนบานหนองยาว
๗.๒๔ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา
๗.๒๕ โรงเรียนบานแมคะ
๗.๒๖ โรงเรียนบานแมคะ (สนามกีฬา)
๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๘.๑ และบริเวณหมายเลข ๘.๒ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําตาลออน
ใหเปนที่ดินประเภทอนุรักษเพื่อสงเสริมเอกลักษณศิลปและวัฒนธรรมไทย มีรายการดังตอไปนี้
๘.๑ เวียงปาปาง
๘.๒ เวียงสุทโธ
๙. ที่ ดิ น ในบริ เ วณหมายเลข ๙.๑ ถึ ง หมายเลข ๙.๖๒ ที่ กํ า หนดไว เ ป น สี เ ทาอ อ น
ใหเปนที่ดินประเภทสถาบันศาสนา มีรายการดังตอไปนี้
๙.๑ ปาชาบานหวยบอน
๙.๒ สุสานปาชาบานหนองตุม
๙.๓ วัดมวงคํา
๙.๔ ที่ธรณีสงฆวัดหวยบอน (ราง)
๙.๕ วัดคูหาวารีเกษม (สันปายาง)
๙.๖ โบสถคริสต
๙.๗ ปาชาบานสันปายาง (สุสานจีน)
๙.๘ ที่ธรณีสงฆวัดสระนิคม (หนองตุม)
๙.๙ วัดสระนิคม (หนองตุม)
๙.๑๐ ที่ธรณีสงฆวัดหนองปง (ราง)
๙.๑๑ วัดแมใจใต (วัดปาดอยธรรมประทีป)
๙.๑๒ วัดเสาหิน
๙.๑๓ สุสานปาบง
๙.๑๔ วัดปาแดง
๙.๑๕ ที่ธรณีสงฆวัดแมใจใต (วัดปาดอยธรรมประทีป)
๙.๑๖ ศาลเจาฝาง (อาคารมงคล)
๙.๑๗ ที่ธรณีสงฆวัดปาแดง

๑๘
๙.๑๘
๙.๑๙
๙.๒๐
๙.๒๑
๙.๒๒
๙.๒๓
๙.๒๔
๙.๒๕
๙.๒๖
๙.๒๗
๙.๒๘
๙.๒๙
๙.๓๐
๙.๓๑
๙.๓๒
๙.๓๓
๙.๓๔
๙.๓๕
๙.๓๖
๙.๓๗
๙.๓๘
๙.๓๙
๙.๔๐
๙.๔๑
๙.๔๒
๙.๔๓
๙.๔๔
๙.๔๕
๙.๔๖
๙.๔๗
๙.๔๘

คริสตจักรขาวประเสริฐ
วัดคาทอลิก
วัดพระบาทอุดม (น้ําบอซาววา)
วัดตนรุง
วัดจอมแปน
วัดเทพอํานวย
วัดศรีดอนชัย
ศาลเจาพอหลักเมือง
มัสยิดอัสอิมานิ
วัดชยาราม
วัดเจดียงาม
วัดปณณาราม (วัดตนหนุน)
ปาชาสาธารณประโยชน
วัดกลางทุง (ไผลอม)
สุสานบานตนหนุน
วัดประทุมมาวาส (หนองบัว)
สุสานบานแมมาวหนองบัว
สุสานปาชาบานสันทราย หมู ๑๗
สุสานบานนันทนาราม
คริสตจักรที่ ๑ ฝาง
วัดนันทาราม
วัดคลองศิลา
วัดปางผึ้ง
ปาชาบานปางผึ้งสาธารณประโยชน
วัดศรีถอย
สุสานบานสันทราย
วัดศรีมงคล
ปาชาบานสันตนดูสาธารณประโยชน
ฌาปนสถานหมูบาน
วัดตนสานสามัคคี
ที่ธรณีสงฆวัดตนสานสามัคคี

๑๙
๙.๔๙ วัดสันตนดู
๙.๕๐ ที่ธรณีสงฆวัดสันตนดู
๙.๕๑ วัดศรีบุญเรือง
๙.๕๒ ปาชาบานสองแควสาธารณประโยชน
๙.๕๓ วัดสันปาฮก
๙.๕๔ สุสานบานหนองยาว
๙.๕๕ วัดหนองยาว
๙.๕๖ วัดสันติวนาราม (ธ)
๙.๕๗ ที่ธรณีสงฆวัดนองยาว
๙.๕๘ สุสานบานสันปากอ
๙.๕๙ วัดคยานุสิทธิ์ (แมคะ)
๙.๖๐ วัดปาเทพนิมิต
๙.๖๑ ฌาปนสถานบานแมคะ ปาชาบานหนองฮาง
๙.๖๒ สํานักสงฆโปงตั้นไฮ
๑๐. ที่ ดิ น ในบริ เ วณหมายเลข ๑๐.๑ ถึ ง หมายเลข ๑๐.๓๓ ที่ กํ า หนดไว เ ป น สี น้ํ า เงิ น
ใหเปนที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มีรายการดังตอไปนี้
๑๐.๑ ศูนยการจัดการมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล เทศบาลตําบลเวียงฝาง
๑๐.๒ ที่เทศบาลตําบลเวียงฝาง
๑๐.๓ ที่กรมธนารักษ
๑๐.๔ สํานักงานเทศบาลตําบลเวียงฝาง
๑๐.๕ อาคารชุมชนพระนางสามผิว
๑๐.๖ การไฟฟาสวนภูมิภาค อําเภอฝาง
๑๐.๗ สํานักงานสรรพสามิต พื้นที่เชียงใหม
๑๐.๘ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) สาขาฝาง
๑๐.๙ ศูนยจราจรและลดอุบัติเหตุ (สถานีตํารวจภูธรฝางเดิม)
๑๐.๑๐ สํานักงานสรรพากรพื้นที่ สาขาฝาง
๑๐.๑๑ สํานักงานสาธารณสุข อําเภอฝาง
๑๐.๑๒ ที่วาการอําเภอฝาง กองรอยอาสารักษาดินแดนอําเภอฝาง สํานักงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย สํานักงานเกษตรอําเภอฝาง กาชาดอําเภอฝาง สํานักงานปศุสัตวอําเภอฝาง
หอประชุมอําเภอฝาง พิพิธภัณฑวัฒนธรรมอําเภอฝาง และสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
๑๐.๑๓ สํานักงานบริการโทรศัพทฝาง
๑๐.๑๔ บานพักโรงพยาบาลฝาง

๒๐
๑๐.๑๕
๑๐.๑๖
๑๐.๑๗
๑๐.๑๘
๑๐.๑๙
๑๐.๒๐
๑๐.๒๑
๑๐.๒๒
๑๐.๒๓
๑๐.๒๔
๑๐.๒๕
๑๐.๒๖
๑๐.๒๗
๑๐.๒๘
๑๐.๒๙
๑๐.๓๐
๑๐.๓๑
๑๐.๓๒
๑๐.๓๓

ที่ทําการไปรษณียฝาง
สํานักงานองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม (สวนแยกเขตเหนือ)
โรงพยาบาลฝาง
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขาฝาง
การประปาสวนภูมิภาคอําเภอฝาง
ที่เทศบาลตําบลเวียงฝาง
โครงการจัดทําโรงฆาสัตวเทศบาลตําบลเวียงฝาง
บริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) สาขาฝาง
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล บานสันทรายคลองนอย
สํานักงานเทศบาลตําบลสันทราย
ที่ทําการกลุมออมทรัพยบานตนดู
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานสองแคว
หมวดการทางฝาง แขวงการทางเชียงใหมที่ ๓
โครงการจัดซื้อที่ดินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขาแมสูน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหนองยาว
สถานีไฟฟาฝาง สถานีไฟฟาสวนภูมิภาค
สํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหม สาขาอําเภอฝาง
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหนองฮาง
องคการบริหารสวนตําบลแมคะ

รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนเวียงฝาง จังหวัดเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๖๒
ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง แบงเปน ๓ ขนาด คือ
๑. ถนนแบบ ก ขนาดเขตทาง ๑๒.๐๐ เมตร จํานวน ๑๑ สาย ดังนี้
ถนนสาย ก ๑ เปน ถนนเดิม กําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนสระนิคม ซอย ๔
และถนนโครงการกํา หนดให ก อสรา งใหม เริ่ ม ตน จากทางหลวงแผน ดิ น หมายเลข ๑๐๗ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๒๗๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ระยะประมาณ ๔๕๐ เมตร จนบรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ค ๑) ที่บริเวณหางจาก
ถนนไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ค ๑) บรรจบกับถนน อบจ. ชม. ๓๔๐๒ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
ตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ค ๑) ระยะประมาณ ๑,๑๐๐ เมตร
ถนนสาย ก ๒ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนเสาหิน ซอย ๔ เริ่มตนจาก
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗ ไปทางทิศตะวัน ตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับ
ถนนไมปรากฏชื่อ
ถนนสาย ก ๓ เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากถนนไมปรากฏชื่อ
ที่บ ริเวณหางจากถนนไมป รากฏชื่อ บรรจบกับถนนเทศบาล ซอย ๙ (ถนนสาย ก ๕) ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๑,๓๐๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๒๒๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ค ๒ ที่บริเวณหางจาก
ถนนสาย ค ๒ บรรจบกับถนนเทศบาล ซอย ๙ (ถนนสาย ข ๒) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนสาย ค ๒ ระยะประมาณ ๘๓๐ เมตร
ถนนสาย ก ๔ เปน ถนนเดิม กําหนดให ขยายเขตทาง คือ ถนนเทศบาล ซอย ๙
เริ่มตนจากถนนเทศบาล ซอย ๒๕ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ
๒๔๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ข ๒
ถนนสาย ก ๕ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนเทศบาลซอย ๙ เริ่มตนจาก
ที่บริเวณหางจากถนนเทศบาล ซอย ๙ บรรจบกับถนนสวนดอก (ถนนสาย ค ๔) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนเทศบาล ซอย ๙ ระยะประมาณ ๗๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตและทิศใต
ตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๓๒๐ เมตร
ถนนสาย ก ๖ เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง เริ่มตนจากถนนสวนดอก
(ถนนสาย ค ๔) ที่ บ ริเ วณถนนเทศบาล ซอย ๕ (ถนนสาย ข ๔) บรรจบกั บ ถนนสวนดอก
(ถนนสาย ค ๔) ไปทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ ระยะประมาณ

๒
๗๙๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ค ๓ ที่บริเวณหางจากถนนสาย ค ๓ บรรจบกับถนนสวนดอก
(ถนนสาย ค ๔) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ค ๓ ระยะประมาณ ๓๕๐ เมตร
ถนนสาย ก ๗ เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง และถนนโครงการ
กําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากถนนโชตนา ที่บริเวณถนนสวนดอก บรรจบกับถนนโชตนา ไปทาง
ทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ระยะประมาณ ๙๐ เมตร บรรจบกั บ ถนนไม ป รากฏชื่ อ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๙๐ เมตร จนบรรจบกับถนนเทศบาล
ซอย ๙ (ถนนสาย ก ๔) ที่บริเวณถนนเทศบาล ซอย ๙ (ถนนสาย ก ๔) บรรจบกับถนนเทศบาล
ซอย ๒๕
ถนนสาย ก ๘ เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง เริ่มตนจากถนนเทศบาล
ซอย ๑ ที่บริเวณหางจากถนนเทศบาล ซอย ๑ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗ ไปทาง
ทิ ศ ตะวั น ออกตามแนวถนนเทศบาล ซอย ๑ ระยะประมาณ ๒๔๐ เมตร ไปทางทิ ศ เหนื อ
และทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ จนบรรจบกับถนนเทศบาล ซอย ๕ (ถนนสาย ข ๔)
ที่บริเวณหางจากถนนเทศบาล ซอย ๕ (ถนนสาย ข ๔) บรรจบกับถนนสวนดอก (ถนนสาย ค ๔)
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเทศบาล ซอย ๕ (ถนนสาย ข ๔) ระยะประมาณ ๒๗๐ เมตร
ถนนสาย ก ๙ เป น ถนนโครงการกําหนดใหก อสรา งใหม เริ่มตน จากถนนเทศบาล
ซอย ๑๘ ที่บริเวณถนนเทศบาล ซอย ๑๒ บรรจบกับถนนเทศบาล ซอย ๑๘ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ระยะประมาณ ๕๗๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ค ๑ ที่บริเวณหางจากถนนสาย ข ๓ บรรจบกับ
ถนนสาย ค ๑ ไปทางทิศตะวัน ตกเฉียงใตตามแนวถนนสาย ค ๑ ระยะประมาณ ๔๑๐ เมตร
ถนนสาย ก ๑๐ เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากถนนไมปรากฏชื่อ
ที่บริเวณหางจากถนนไมปรากฏชื่อ บรรจบกับถนนเทศบาล ซอย ๒ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๔๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ
๕๒๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ข ๔ ที่บริเวณหางจากถนนเทศบาล ซอย ๔ (ถนนสาย ข ๔)
บรรจบกับถนนโชตนา ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสาย ข ๔ ระยะประมาณ ๗๔๐ เมตร
ถนนสาย ก ๑๑ เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง และถนนโครงการ
กําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากทางหลวงชนบท ชม. ๓๐๐๔ ที่บริเวณหางจากทางหลวงชนบท
ชม. ๓๐๐๔ บรรจบกั บ ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๐๗ ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ
และทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงชนบท ชม. ๓๐๐๔ ระยะประมาณ ๔,๔๖๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๒๙๐ เมตร บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ ที่บริเวณหางจาก
ถนนไม ป รากฏชื่ อ บรรจบกั บ ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๐๗ ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ
ตามแนวถนนไม ป รากฏชื่ อ ระยะประมาณ ๙๘๐ เมตร ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
ระยะประมาณ ๑,๔๙๐ เมตร บรรจบกับ ถนนไมป รากฏชื่อ ที่บ ริเวณหางจากถนนไมป รากฏชื่อ
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ

๓
ระยะประมาณ ๘๙๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๖๐๐ เมตร บรรจบกับ
ถนนไม ป รากฏชื่ อ ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตามแนวถนนไม ป รากฏชื่ อ ระยะประมาณ
๔๖๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๗๑๐ เมตร
จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗ ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๗ ระยะประมาณ ๑,๔๙๐ เมตร
๒. ถนนแบบ ข ขนาดเขตทาง ๑๖.๐๐ เมตร จํานวน ๖ สาย ดังนี้
ถนนสาย ข ๑ เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๗ ที่บริเวณหางจากถนนเสาหิน ซอย ๔ (ถนนสาย ก ๒) บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๗ ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตามแนวทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๐๗
ระยะประมาณ ๓๙๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะประมาณ ๖๓๐ เมตร จนบรรจบกับ
ถนนสาย ค ๑ ที่บริเวณหางจากถนนสาย ก ๑ บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ค ๑)
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาย ค ๑ ระยะประมาณ ๑,๐๔๐ เมตร
ถนนสาย ข ๒ เป น ถนนเดิม กํา หนดใหข ยายเขตทาง คื อ ถนนเทศบาล ซอย ๙
เริ่มตนจากถนนเทศบาล ซอย ๙ (ถนนสาย ก ๔) ที่บริเวณหางจากถนนเทศบาล ซอย ๙ (ถนนสาย ก ๔)
บรรจบกับถนนเทศบาล ซอย ๒๕ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเทศบาล ซอย ๙
(ถนนสาย ก ๔) ระยะประมาณ ๒๔๐ เมตร ไปทางทิศตะวัน ออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม
ระยะประมาณ ๘๖๐ เมตร จนบรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ
ถนนสาย ข ๓ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนโชตนา และถนนเทศบาล
ซอย ๒๒ และถนนโครงการกํ า หนดให ก อ สร า งใหม เริ่ ม ต น จากถนนโชตนา ที่ บ ริ เ วณห า งจาก
ถนนเทศบาล ซอย ๑๘ บรรจบกับถนนโชตนา ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนโชตนา ระยะประมาณ
๗๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนโชตนาและถนนเทศบาล ซอย ๒๒ ระยะทางประมาณ
๒๖๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะประมาณ ๓๖๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ค ๑
ที่บริเวณหางจากถนนสาย ค ๒ บรรจบกับถนนสาย ค ๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาย ค ๑
ระยะประมาณ ๑,๐๖๐ เมตร
ถนนสาย ข ๔ เป น ถนนเดิม กํา หนดใหข ยายเขตทาง คื อ ถนนเทศบาล ซอย ๔
และถนนเทศบาล ซอย ๕ และถนนโครงการกํ าหนดใหก อสร างใหม เริ่ ม ต น จากถนนสวนดอก
(ถนนสาย ค ๔) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเทศบาล ซอย ๕ บรรจบกับถนนโชตนา
ไปทางทิศ ตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเทศบาล ซอย ๔ ระยะประมาณ ๒๓๐ เมตร ไปทาง
ทิศตะวัน ออกและทิศ ตะวันออกเฉียงใต ระยะประมาณ ๒๖๐ เมตร บรรจบกับ ถนนสาย ข ๖
ที่บ ริเวณหางจากถนนไมป รากฏชื่อ (ถนนสาย ข ๖) บรรจบกับ ถนนเทศบาล ซอย ๘ ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาย ข ๖ ระยะประมาณ ๖๑๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ระยะประมาณ ๒๕๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ก ๑๐ ที่บริเวณหางจากถนนสาย ก ๑๐ บรรจบกับ

๔
ถนนไม ป รากฏชื่ อ ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตามแนวถนนสาย ก ๑๐ ระยะประมาณ
๕๒๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะประมาณ ๒๕๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ค ๑
ที่บริเวณหางจากถนนสาย ค ๑ บรรจบกับทางหลวงชนบท ชม. ๓๐๒๓ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนสาย ค ๑ ระยะประมาณ ๗๒๐ เมตร
ถนนสาย ข ๕ เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากถนนเทศบาล ซอย ๕
(ถนนสาย ข ๔) ที่บริเวณหางจากถนนเทศบาล ซอย ๕ (ถนนสาย ข ๔) บรรจบกับถนนโชตนา
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเทศบาล ซอย ๕ (ถนนสาย ข ๔) ระยะประมาณ ๓๘๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๒๘๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ค ๓ ที่บริเวณหางจาก
ถนนสาย ค ๓ บรรจบกั บ ถนนโชตนา ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ ตามแนวถนนสาย ค ๓
ระยะประมาณ ๓๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๔๔๐ เมตร จนบรรจบกับ
ถนนเทศบาล ซอย ๙ ที่บ ริเวณหางจากถนนเทศบาล ซอย ๙ บรรจบกับ ถนนโชตนา ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเทศบาล ซอย ๙ ระยะประมาณ ๒๒๐ เมตร
ถนนสาย ข ๖ เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง และถนนโครงการ
กําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากถนนเทศบาล ซอย ๘ ที่บริเวณถนนเทศบาล ซอย ๑๘ บรรจบกับ
ถนนเทศบาล ซอย ๘ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามถนนไมปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๕๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ระยะประมาณ ๒๔๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ค ๓ ที่บริเวณหางจาก
ถนนสาย ค ๓ บรรจบกับถนนโชตนา ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสาย ค ๓ ระยะประมาณ
๔๓๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ระยะประมาณ ๓๒๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ข ๔
ที่บริเวณหางจากถนนเทศบาล ซอย ๔ (ถนนสาย ข ๔) บรรจบกับถนนโชตนา ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ตามแนวถนนสาย ข ๔ ระยะประมาณ ๔๙๐ เมตร
๓. ถนนแบบ ค ขนาดเขตทาง ๒๐.๐๐ เมตร จํานวน ๔ สาย ดังนี้
ถนนสาย ค ๑ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนน อบจ. ชม. ๓๔๐๒
ถนนตนหนุน ซอย ๔ และถนนไมปรากฏชื่อ และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนที่บริเวณ
แยกทางหลวงแผนดิน หมายเลข ๑๐๗ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะประมาณ ๕๖๐ เมตร
บรรจบกับถนน อบจ. ชม. ๓๔๐๒ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามถนน อบจ. ชม. ๓๔๐๒ ระยะประมาณ
๑๙๐ เมตร บรรจบกับ ถนนไม ป รากฏชื่อ ไปทางทิศ ตะวัน ตกเฉีย งใตต ามแนวถนนไม ป รากฏชื่ อ
ระยะประมาณ ๑,๑๐๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ก ๑ ที่บริเวณหางจากถนนสระนิคม ซอย ๔
(ถนนสาย ก ๑) บรรจบกั บ ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๐๗ ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต
ตามแนวถนนสาย ก ๑ ระยะประมาณ ๗๒๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ
ระยะประมาณ ๕๔๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ระยะประมาณ ๕๐๐ เมตร บรรจบถนนสาย ข ๑
ที่บริเวณหางจากถนนสาย ข ๑ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ตามแนวถนนสาย ข ๑ ระยะประมาณ ๖๓๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ระยะประมาณ
๑,๐๒๐ เมตร บรรจบถนนสาย ค ๒ ที่บริเวณหางจากถนนไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ค ๒) บรรจบกับ

๕
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสาย ค ๒ ระยะประมาณ
๗๓๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ระยะประมาณ ๑,๐๖๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ข ๓
ที่ บ ริ เ วณห า งจากถนนเทศบาล ซอย ๒๒ (ถนนสาย ข ๓) บรรจบกั บ ถนนโชตนา ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสาย ข ๓ ระยะประมาณ ๕๗๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
ระยะประมาณ ๔๑๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ก ๙ ที่บริเวณหางจากถนนสาย ก ๙ บรรจบกับ
ถนนเทศบาล ซอย ๑๘ ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต ต ามแนวถนนสาย ก ๙ ระยะประมาณ
๕๗๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ระยะประมาณ ๓๔๐ เมตร บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๑๙๐ เมตร บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ
(ถนนสาย ค ๓) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนตนหนุน ซอย ๔ ระยะประมาณ ๑๘๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ระยะประมาณ ๔๓๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ข ๔ ที่บริเวณหางจาก
ถนนเทศบาล ซอย ๔ (ถนนสาย ข ๔) บรรจบกั บ ถนนโชตนา ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต
ตามแนวถนนสาย ข ๔ ระยะประมาณ ๙๙๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ระยะประมาณ
๗๒๐ เมตร บรรจบกับทางหลวงชนบท ชม. ๓๐๒๓ ที่บริเวณหางจากทางหลวงชนบท ชม. ๓๐๒๓
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงชนบท
ชม. ๓๐๒๓ ระยะประมาณ ๘๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตระยะประมาณ ๔๘๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันตก ระยะประมาณ ๔๙๐ เมตร จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗
ที่ บ ริ เ วณห า งจากทางหลวงชนบท ชม. ๓๐๒๓ บรรจบกั บ ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๐๗
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗ ระยะประมาณ ๔๔๐ เมตร
ถนนสาย ค ๒ เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง และถนนโครงการ
กําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗ ที่บริเวณหางจากทางหลวงชนบท
ชม. ๓๐๑๕ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗ ไปทางทิศเหนือ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
และทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗ ระยะประมาณ ๓,๘๙๐ เมตร
ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต ต ามแนวถนนไม ป รากฏชื่ อ ระยะประมาณ ๑,๖๔๐ เมตร ไปทาง
ทิศตะวัน ออกเฉียงใต ระยะประมาณ ๓๘๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ก ๓ ที่บริเวณหางจาก
ถนนสาย ก ๓ บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ก ๓
ระยะประมาณ ๒๒๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะประมาณ ๖๐๐ เมตร บรรจบกับ
ถนนสาย ค ๓ ที่ บ ริ เ วณห า งจากถนนสาย ค ๓ บรรจบกั บ ถนนไม ป รากฏชื่ อ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ค ๓ ระยะประมาณ ๗๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ระยะประมาณ ๒๓๐ เมตร บรรจบกับถนนเทศบาล ซอย ๙ (ถนนสาย ข ๒) ที่บริเวณหางจาก
ถนนเทศบาล ซอย ๙ (ถนนสาย ข ๒) บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
ตามแนวถนนเทศบาล ซอย ๙ (ถนนสาย ข ๒) ระยะประมาณ ๑๔๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ระยะประมาณ ๕๘๐ เมตร บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗ ที่บริเวณหางจากถนนเสาหิน
ซอย ๔ (ถนนสาย ก ๒) บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต

๖
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗ ระยะประมาณ ๖๗๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๓๘๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะประมาณ
๓๕๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ค ๑ ที่บริเวณหางจากถนนสาย ข ๑ บรรจบกับถนนสาย ค ๑
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาย ค ๑ ระยะประมาณ ๑,๐๒๐ เมตร
ถนนสาย ค ๓ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ทางหลวงชนบท ชม. ๓๐๒๓
ถนนตนหนุน ซอย ๓ และถนนไมปรากฏชื่อ และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจาก
ถนน อบจ. ชม. ๔๒๕๙ ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ยงเหนือ ตามแนวทางหลวงชนบท ชม. ๓๐๒๓
ระยะประมาณ ๑,๑๐๐ เมตร บรรจบกั บ ถนนไม ป รากฏชื่ อ ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ
ตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๓๙๐ เมตร บรรจบกับถนนตนหนุน ซอย ๓ ไปทาง
ทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ ตามแนวถนนต น หนุ น ซอย ๓ ระยะประมาณ ๑๐๐ เมตร ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๕๔๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ข ๖ ที่บริเวณหางจาก
ถนนไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ข ๖) บรรจบกับถนนเทศบาล ซอย ๘ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
ตามแนวถนนสาย ข ๖ ระยะประมาณ ๒๙๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ
๔๓๐ เมตร บรรจบกับถนนโชตนา ที่บริเวณหางจากถนนโชตนา บรรจบกับถนนเทศบาล ซอย ๘
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนโชตนา ระยะประมาณ ๔๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ระยะประมาณ ๓๕๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ข ๕ ที่บริเวณหางจากถนนสาย ข ๕ บรรจบ
กับถนนเทศบาล ซอย ๕ (ถนนสาย ข ๔) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ข ๕
ระยะประมาณ ๒๘๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือระยะประมาณ ๓๑๐ เมตร บรรจบกับ
ถนนสวนดอก (ถนนสาย ค ๔) ที่ บ ริ เ วณถนนเทศบาล ซอย ๙ บรรจบกั บ ถนนสวนดอก
(ถนนสาย ค ๔) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสวนดอก (ถนนสาย ค ๔) ระยะประมาณ
๓๙๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๓๕๐ เมตร บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ
(ถนนสาย ก ๖) ที่บริเวณหางจากถนนไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ก ๖) บรรจบกับถนนสวนดอก
(ถนนสาย ค ๔) ไปทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ก ๖)
ระยะประมาณ ๗๙๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๑๒๐ เมตร ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๖๐๐ เมตร บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ ที่บริเวณหางจาก
ถนนเทศบาล ซอย ๙ (ถนนสาย ก ๕) บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๔๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ
๗๕๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ค ๒ ที่บริเวณหางจากถนนสาย ค ๒ บรรจบกับถนนเทศบาล
ซอย ๙ (ถนนสาย ข ๒) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ค ๒ ระยะประมาณ
๒๓๐ เมตร
ถนนสาย ค ๔ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนสวนดอก เริ่มตนจาก
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับ
ถนนเทศบาล ซอย ๙

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๑๘ ก

หนา้ ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่สมควรกาหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
ในท้ อ งที่ ต าบลเวี ย ง ต าบลโป่ ง น้ าร้ อ น ต าบลม่ อ นปิ่ น ต าบลสั น ทราย ต าบลแม่ ค ะ และต าบลแม่สู น
อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และการดารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้อง
หรื อ ชนบท ในด้ า นการใช้ ป ระโยชน์ ใ นทรั พ ย์ สิ น การคมนาคมและการขนส่ ง การสาธารณู ป โภค
บริการสาธารณะและสภาพแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง และโดยที่มาตรา ๒๖
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญญัติว่า การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระทาโดยกฎกระทรวง จึงจาเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้

