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กฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
พ.ศ. ๒๕๕๘
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และ
มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
การผั ง เมื อ ง (ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับได้มีกําหนดห้าปี
ข้อ ๒ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ในท้องที่ตําบลแม่นาเติง ตําบลเวียงเหนือ ตําบลเวียงใต้
ตํ า บลแม่ ฮี้ และตํ า บลทุ่ ง ยาว อํ า เภอปาย จั ง หวั ด แม่ ฮ่ อ งสอน ภายในแนวเขตตามแผนที่ ท้ า ย
กฎกระทรวงนี้
ข้อ ๓ ในกฎกระทรวงนี้
“พื้นที่ประกอบการ” หมายความว่า พื้นที่ที่ใช้ประกอบกิจการบนพื้นดิน เหนือพื้นดิน หรือใต้พื้นดิน
และให้หมายความรวมถึงพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ต่อเนื่องของกิจการ
“อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน” หมายความว่า อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมทุกชั้นของอาคาร
ทุกหลังต่อพื้นที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
“พื้นที่คลุมดิน” หมายความว่า พื้นที่ดินที่มีอาคารปกคลุม แต่ไม่รวมถึงชายคา นอกชาน
หรือระเบียง
ข้อ ๔ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนา และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อม
ในบริ เ วณแนวเขตตามข้ อ ๒ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การพั ฒ นาระบบเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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ข้อ ๕ ผั ง เมื อ งรวมตามกฎกระทรวงนี้ มี น โยบายและมาตรการเพื่ อ จั ด ระบบการใช้
ประโยชน์ที่ดิน โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับและ
สอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมีสาระสําคัญ
ดังต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนเมืองให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการบริการชุมชน
ในอําเภอปาย และอําเภอปางมะผ้าของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
(๒) ส่งเสริมการตั้งถิ่นฐานให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศที่ราบเชิงเขาและเป็นพื้นที่น้ําหลาก
(๓) บริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ พื้ น ที่ ป่ า ต้ น น้ํ า และแหล่ ง น้ํ า ผิ ว ดิ น อย่ า งมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ธรรมชาติ
(๔) ส่ ง เสริ ม การเกษตรแบบยั่ ง ยื น และการรั ก ษาพื้ น ที่ ก ารเกษตรชั้ น ดี เพื่ อ เป็ น แหล่ ง
ผลิตอาหารที่มีคุณภาพและเพียงพอแก่การบริโภคภายในชุมชน
(๕) ดํารงรักษาพื้นที่เมืองเก่าและย่านที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
และวิถีชีวิตท้องถิ่น
(๖) บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับศักยภาพและ
เงื่อนไขของพื้นที่ และมีระบบโครงข่ายคมนาคมและขนส่งที่เอื้อต่อการประหยัดพลังงาน
(๗) มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สมบูรณ์และเอื้อต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม
(๘) ส่งเสริมเศรษฐกิจภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมต่อเนื่องและภาคการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ข้อ ๖ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง และรายการประกอบ
แผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๗ การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ตามแผนผั ง กํ า หนดการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ตามที่ ไ ด้ จํ า แนก
ประเภทท้ายกฎกระทรวงนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๔๕ ที่กําหนดไว้เป็นสีเหลืองมีเส้นทแยงสีขาว
ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อการอยู่อาศัย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมของการอยู่อาศัย
ที่ยังคงเอกลักษณ์การตั้งถิ่นฐานแบบพื้นถิ่น ซึ่งแวดล้อมด้วยพื้นที่ทางธรรมชาติและโบราณสถานที่สําคัญ
และส่งเสริมกิจกรรมด้านการบริการและการท่องเที่ยวในเขตอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒.๑ ถึงหมายเลข ๒.๒๗ ที่กําหนดไว้เป็นสีเหลือง ให้เป็น
ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการขยายตัวของที่อยู่อาศัยในพื้นที่
ต่อเนื่องกับย่านพาณิชยกรรมศูนย์กลางใหม่ของเมือง และส่งเสริมการเป็นพื้นที่อยู่อาศัยระดับศูนย์กลาง
รองของชุมชน ซึ่งแวดล้อมด้วยพื้นที่ทางธรรมชาติและพื้นที่เกษตรกรรม
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(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึงหมายเลข ๓.๓ ที่กําหนดไว้เป็นสีส้ม ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่ อ ยู่ อ าศั ย หนาแน่ น ปานกลาง มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม การเป็ น พื้ น ที่ อ ยู่ อ าศั ย ซึ่ ง มี
ความหนาแน่นปานกลางในเขตศูนย์กลางเมืองเก่าที่ยังคงเอกลักษณ์การตั้งถิ่นฐานแบบพื้นถิ่น และรองรับ
การขยายตัวของที่อยู่อาศัยในพื้นที่ต่อเนื่องกับศูนย์พาณิชยกรรมและการบริการหลักของชุมชน
(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔.๑ ถึงหมายเลข ๔.๔ ที่กําหนดไว้เป็นสีแดง ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางพาณิชยกรรม
การบริการระดับกลุ่มอําเภอตอนบน และเป็นพื้นที่อยู่อาศัยซึ่งมีความหนาแน่นมาก
(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ ถึงหมายเลข ๕.๘๑ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเป็นพื้นที่เกษตรกรรม การส่งเสริม
เศรษฐกิจการเกษตร และการสงวนรักษาสภาพทางธรรมชาติในบริเวณที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย
(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๖.๑ ถึงหมายเลข ๖.๒๓ ที่กําหนดไว้เป็นสีขาวมีกรอบและ
เส้นทแยงสีเขียว ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อสงวนรักษา
สภาพทางธรรมชาติของพื้นที่เกษตรกรรมชั้นดี
(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๗.๑ ถึงหมายเลข ๗.๓๓ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมีกรอบและ
เส้นทแยงสีน้ําตาล ให้เป็นที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อสงวนรักษา
ให้เป็นพื้นที่เกษตรกรรม
(๘) ที่ ดิ น ในบริ เ วณหมายเลข ๘.๑ ถึ ง หมายเลข ๘.๑๖ ที่ กํ า หนดไว้ เ ป็ น สี เ ขี ย วอ่ อ น
ให้เป็นที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์เพื่อสงวนรักษา
ให้เป็นพื้นที่เปิดโล่งสําหรับการนันทนาการ สาธารณประโยชน์ และส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ
สงวนให้เป็นพื้นที่รับน้ําในบริเวณที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย
(๙) ที่ ดิ น ในบริ เ วณหมายเลข ๙.๑ ถึ ง หมายเลข ๙.๑๐ ที่ กํ า หนดไว้ เ ป็ น สี เ ขี ย วอ่ อ น
มีเส้นทแยงสีขาว ให้เป็น ที่ดินประเภทอนุรั กษ์ป่าไม้ มีวัตถุประสงค์เ พื่อ สงวนรักษาและฟื้นฟูพื้น ที่
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติให้คงความสมบูรณ์ตามสภาพทางธรรมชาติ
(๑๐) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๐.๑ ถึงหมายเลข ๑๐.๑๕ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อสงวนรักษาพื้นที่ไว้สําหรับการศึกษา
(๑๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๑.๑ ถึงหมายเลข ๑๑.๑๒ ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําตาลอ่อน
ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อสงวนและ
คุ้มครองศาสนสถาน โบราณสถาน และทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า ตลอดจนสภาพแวดล้อมข้างเคียง
(๑๒) ที่ดินในบริ เวณหมายเลข ๑๒.๑ ถึงหมายเลข ๑๒.๒๕ ที่ กําหนดไว้เป็น สีเทาอ่อ น
ให้เป็นที่ดนิ ประเภทสถาบันศาสนา มีวัตถุประสงค์เพื่อสงวนรักษาพื้นที่ศาสนสถานของชุมชน
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(๑๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๓.๑ ถึงหมายเลข ๑๓.๒๖ ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มีวัตถุประสงค์เพื่อสงวนพื้นที่สําหรับ
การบริหารราชการ การปกครอง และสาธารณประโยชน์
ข้อ ๘ ที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ์ เ พื่ อ การอยู่ อ าศั ย ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ การอยู่ อ าศั ย
การท่องเที่ยว สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สําหรับการใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และ
จํ า พวกที่ กํ า หนดให้ ดํ า เนิ น การได้ ต ามบั ญ ชี ท้ า ยกฎกระทรวงนี้ และมี พื้ น ที่ ป ระกอบการในอาคาร
หลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
(๒) คลังน้ํามัน สถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม สถานีบริการน้ํามันประเภท ก
สถานีบริการน้ํามันประเภท ข สถานีบริการน้ํามันประเภท ค ลักษณะที่สอง สถานีบริการน้ํามัน
ประเภท จ ลักษณะที่สอง และสถานีบริการน้ํามันประเภท ฉ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
เพื่อการจําหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทร้านจําหน่าย
สถานที่ เ ก็ บ รั ก ษาก๊ า ซปิ โ ตรเลี ย มเหลวประเภทโรงเก็ บ และสถานี บ ริ ก ารก๊ า ซปิ โ ตรเลี ย มเหลว
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ ย งม้ า โค กระบื อ สุ ก ร แพะ แกะ ห่ า น เป็ ด ไก่ งู จระเข้ หรื อ สั ต ว์ ป่ า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๖) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมที่มีพื้นที่ประกอบการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลัง
รวมกันเกิน ๕๐๐ ตารางเมตร เว้นแต่ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑๔ หมายเลข ๑.๑๕ หมายเลข ๑.๑๖
หมายเลข ๑.๑๗ หมายเลข ๑.๑๘ หมายเลข ๑.๑๙ หมายเลข ๑.๒๐ หมายเลข ๑.๒๑ หมายเลข ๑.๒๒
หมายเลข ๑.๒๓ หมายเลข ๑.๒๔ หมายเลข ๑.๒๕ หมายเลข ๑.๒๖ และหมายเลข ๑.๒๘
ให้มีพื้นที่ประกอบการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไม่เกิน ๗๕๐ ตารางเมตร
(๗) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๙) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๑๐) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๑๑) จัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(๑๒) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว บ้านแฝด หรืออาคารอยู่อาศัยรวม
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(๑๓) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(๑๔) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลัง
รวมกันเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
(๑๕) การติด ตั้ง หรือก่อสร้างป้าย เว้นแต่ป้ายที่มีขนาดไม่เกิน ๐.๕๐ ตารางเมตร โดยมี
ความกว้างของป้ายไม่เกิน ๐.๕๐ เมตร และความยาวของป้ายไม่เกิน ๑.๐๐ เมตร
(๑๖) สถานที่ เ ก็ บ สิ น ค้ า ซึ่ ง เป็ น ที่ เ ก็ บ พั ก หรื อ ขนถ่ า ยสิ น ค้ า หรื อ สิ่ ง ของเพื่ อ ประโยชน์
ทางการค้าหรืออุตสาหกรรมที่มีพื้นที่อาคารรวมกันเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่รวมถึงการเก็บสินค้า
หรือสิ่งของเพื่อรอการจําหน่าย ณ สถานที่นั้น
(๑๗) ตลาดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
(๑๘) โรงฆ่าสัตว์
(๑๙) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๒๐) กําจัดมูลฝอย
(๒๑) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ให้มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินไม่เกิน ๐.๖ : ๑ ทั้งนี้ ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้
ประโยชน์แล้ว หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน
ของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน ๐.๖ : ๑
(๒) ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพื้นที่คลุมดินไม่เกิน ๑๕๐ ตารางเมตร
และมีความสูงของอาคารไม่เกิน ๗ เมตร การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างอาคาร
ถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
(๓) ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
(๔) ที่ ดิ น เพื่ อ การอยู่ อ าศั ย โรงแรม และบั ง กะโล ให้ มี ที่ ว่ า งไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละห้ า สิ บ
ของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต เว้นแต่ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑๔ หมายเลข ๑.๑๕ หมายเลข ๑.๑๖
หมายเลข ๑.๑๗ หมายเลข ๑.๑๘ หมายเลข ๑.๑๙ หมายเลข ๑.๒๐ หมายเลข ๑.๒๑ หมายเลข ๑.๒๒
หมายเลข ๑.๒๓ หมายเลข ๑.๒๔ หมายเลข ๑.๒๕ หมายเลข ๑.๒๖ และหมายเลข ๑.๒๘
ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ํา ลําคลอง หรือแหล่งน้ําสาธารณะ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ในระยะ ๗๐ เมตร จากริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ําปาย ให้ดําเนินการหรือ
ประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพ้ืนที่คลุมดินไม่เกิน ๗๕ ตารางเมตร และมีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบ
ของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
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(๒) ในระยะ ๔๕ เมตร จากริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของห้วยม่วงกอนและห้วยหัวนา
ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพื้นที่คลุมดินไม่เกิน ๗๕ ตารางเมตร และมีที่ว่าง
ไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
(๓) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ
ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๙ ที่ ดิ น ประเภทที่ อ ยู่ อ าศั ย หนาแน่ น น้ อ ย ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ การอยู่ อ าศั ย
สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ เว้นแต่ที่ดินในบริเวณ
หมายเลข ๒.๑๓ หมายเลข ๒.๑๔ หมายเลข ๒.๑๗ หมายเลข ๒.๒๐ หมายเลข ๒.๒๑ หมายเลข ๒.๒๒
หมายเลข ๒.๒๓ หมายเลข ๒.๒๔ และหมายเลข ๒.๒๕ ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้
ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และ
จํ า พวกที่ กํ า หนดให้ ดํ า เนิ น การได้ ต ามบั ญ ชี ท้ า ยกฎกระทรวงนี้ และมี พื้ น ที่ ป ระกอบการในอาคาร
หลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร สําหรับโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวเนื่องกับ
อุตสาหกรรมการเกษตร ให้มีพื้นที่ประกอบการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไม่เกิน
๒๐๐ ตารางเมตร
(๒) คลังน้ํามัน สถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม สถานีบริการน้ํามันประเภท ก
สถานีบริการน้ํามันประเภท ข สถานีบริการน้ํามันประเภท ค ลักษณะที่สอง สถานีบริการน้ํามัน
ประเภท จ ลักษณะที่สอง และสถานีบริการน้ํามันประเภท ฉ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
เพื่อการจําหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทร้านจําหน่าย
สถานที่ เ ก็ บ รั ก ษาก๊ า ซปิ โ ตรเลี ย มเหลวประเภทโรงเก็ บ และสถานี บ ริ ก ารก๊ า ซปิ โ ตรเลี ย มเหลว
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ ย งม้ า โค กระบื อ สุ ก ร แพะ แกะ ห่ า น เป็ ด ไก่ งู จระเข้ หรื อ สั ต ว์ ป่ า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๖) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมที่มีพื้นที่ประกอบการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลัง
รวมกันเกิน ๔๐๐ ตารางเมตร เว้นแต่ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒.๑๓ หมายเลข ๒.๑๔ หมายเลข ๒.๑๗
หมายเลข ๒.๒๐ หมายเลข ๒.๒๑ หมายเลข ๒.๒๒ หมายเลข ๒.๒๓ หมายเลข ๒.๒๔ และ
หมายเลข ๒.๒๕ ให้มีพื้นที่ประกอบการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไม่เกิน ๗๕๐ ตารางเมตร
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(๗) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๙) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๑๐) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย เว้นแต่ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒.๑๓ หมายเลข ๒.๑๔
หมายเลข ๒.๑๗ หมายเลข ๒.๒๐ หมายเลข ๒.๒๑ หมายเลข ๒.๒๒ หมายเลข ๒.๒๓ หมายเลข ๒.๒๔
และหมายเลข ๒.๒๕ ให้จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวที่มีพื้นที่ดินแปลงย่อยไม่น้อยกว่า
แปลงละ ๑๐๐ ตารางวา
(๑๑) จัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(๑๒) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว หรืออาคารอยู่อาศัยรวม
(๑๓) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(๑๔) การประกอบพาณิช ยกรรมมี พื้นที่ ประกอบการในอาคารหลังเดีย วกัน หรือ หลายหลั ง
รวมกันเกิน ๗๕ ตารางเมตร เว้นแต่ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒.๑๓ หมายเลข ๒.๑๔ หมายเลข ๒.๑๗
หมายเลข ๒.๒๐ หมายเลข ๒.๒๑ หมายเลข ๒.๒๒ หมายเลข ๒.๒๓ หมายเลข ๒.๒๔ และ
หมายเลข ๒.๒๕ ให้มีพื้นที่ประกอบการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
(๑๕) การติด ตั้ง หรือก่อสร้างป้าย เว้นแต่ป้ายที่มีขนาดไม่เกิน ๐.๕๐ ตารางเมตร โดยมี
ความกว้างของป้ายไม่เกิน ๐.๕๐ เมตร และความยาวของป้ายไม่เกิน ๑.๐๐ เมตร
(๑๖) สถานที่ เ ก็ บ สิ น ค้ า ซึ่ ง เป็ น ที่ เ ก็ บ พั ก หรื อ ขนถ่ า ยสิ น ค้ า หรื อ สิ่ ง ของเพื่ อ ประโยชน์
ทางการค้าหรืออุตสาหกรรมที่มีพื้นที่อาคารรวมกันเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่รวมถึงการเก็บสินค้า
หรือสิ่งของเพื่อรอการจําหน่าย ณ สถานที่นั้น
(๑๗) ตลาดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
(๑๘) โรงฆ่าสัตว์
(๑๙) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๒๐) กําจัดมูลฝอย
(๒๑) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ให้มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินไม่เกิน ๐.๖ : ๑ ทั้งนี้ ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้
ประโยชน์แล้ว หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน
ของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน ๐.๖ : ๑ เว้นแต่ที่ดิน
ในบริเวณหมายเลข ๒.๑๓ หมายเลข ๒.๑๔ หมายเลข ๒.๑๗ หมายเลข ๒.๒๐ หมายเลข ๒.๒๑
หมายเลข ๒.๒๒ หมายเลข ๒.๒๓ หมายเลข ๒.๒๔ และหมายเลข ๒.๒๕ ให้มีอัตราส่วนพื้นที่
อาคารรวมต่อพื้นที่ดินไม่เกิน ๐.๘ : ๑ ทั้งนี้ ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หากมีการแบ่งแยกหรือ
แบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยก
หรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน ๐.๘ : ๑
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(๒) ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพื้นที่คลุมดินไม่เกิน ๑๕๐ ตารางเมตร
และมีความสูงของอาคารไม่เกิน ๗ เมตร เว้นแต่ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒.๒๔ และหมายเลข ๒.๒๕
ให้มีความสูงของอาคารไม่เกิน ๑๐ เมตร การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างอาคาร
ถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
(๓) ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้มีที่ว่าง
ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละห้ า สิ บ ของแปลงที่ ดิ น ที่ ยื่ น ขออนุ ญ าต เว้ น แต่ ที่ ดิ น ในบริ เ วณหมายเลข ๒.๑๓
หมายเลข ๒.๑๔ หมายเลข ๒.๑๗ หมายเลข ๒.๒๐ หมายเลข ๒.๒๑ หมายเลข ๒.๒๒ หมายเลข ๒.๒๓
หมายเลข ๒.๒๔ และหมายเลข ๒.๒๕ ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
(๔) ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ในระยะ ๔๕ เมตร จากริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของห้วยม่วงกอน ห้วยหัวนา และ
ห้วยแม่นาเติง ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพื้นที่คลุมดินไม่เกิน ๗๕ ตารางเมตร
และมีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
(๒) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ
ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ เว้นแต่ที่ดินในบริเวณ
หมายเลข ๓.๒ และหมายเลข ๓.๓ ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และ
จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และมีพื้นที่ประกอบการในอาคารหลังเดียวกัน
หรือหลายหลังรวมกันไม่เกิน ๑๕๐ ตารางเมตร สําหรับที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓.๒ และหมายเลข ๓.๓
ให้ประกอบกิจการในโรงงานที่มีพื้นที่ประกอบการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไม่เกิน
๒๐๐ ตารางเมตร
(๒) คลังน้ํามัน สถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม สถานีบริการน้ํามันประเภท ก
สถานีบริการน้ํามันประเภท ข สถานีบริการน้ํามันประเภท ค ลักษณะที่สอง สถานีบริการน้ํามัน
ประเภท จ ลักษณะที่สอง และสถานีบริการน้ํามันประเภท ฉ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
เพื่อการจําหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
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(๔) เลี้ ย งม้ า โค กระบื อ สุ ก ร แพะ แกะ ห่ า น เป็ ด ไก่ งู จระเข้ หรื อ สั ต ว์ ป่ า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๖) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๙) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย เว้นแต่การจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว
ที่มีพื้นที่ดินแปลงย่อยไม่น้อยกว่าแปลงละ ๕๐ ตารางวา
(๑๐) จัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(๑๑) การอยู่อาศัยประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม
(๑๒) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว ในที่ดินบริเวณ
หมายเลข ๓.๑
(๑๓) การติด ตั้ง หรือก่อสร้างป้าย เว้นแต่ป้ายที่มีขนาดไม่เกิน ๐.๕๐ ตารางเมตร โดยมี
ความกว้างของป้ายไม่เกิน ๐.๕๐ เมตร และความยาวของป้ายไม่เกิน ๑.๐๐ เมตร
(๑๔) สถานที่ เ ก็ บ สิ น ค้ า ซึ่ ง เป็ น ที่ เ ก็ บ พั ก หรื อ ขนถ่ า ยสิ น ค้ า หรื อ สิ่ ง ของเพื่ อ ประโยชน์
ทางการค้าหรืออุตสาหกรรมที่มีพื้นที่อาคารรวมกันเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่รวมถึงการเก็บสินค้า
หรือสิ่งของเพื่อรอการจําหน่าย ณ สถานที่นั้น เว้นแต่ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓.๒ และหมายเลข ๓.๓
ให้ประกอบกิจการได้ในกรณีที่มีพื้นที่อาคารรวมกันไม่เกิน ๕๐๐ ตารางเมตร
(๑๕) ตลาดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
(๑๖) โรงฆ่าสัตว์
(๑๗) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๑๘) กําจัดมูลฝอย
(๑๙) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ให้มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินไม่เกิน ๐.๘ : ๑ ทั้งนี้ ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้
ประโยชน์แล้ว หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน
ของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน ๐.๘ : ๑ เว้นแต่ที่ดิน
ในบริเวณหมายเลข ๓.๒ และหมายเลข ๓.๓ ให้มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินไม่เกิน ๑ : ๑
ทั้งนี้ ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราส่วน
พื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน ๑ : ๑
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(๒) ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพื้นที่คลุมดินไม่เกิน ๑๕๐ ตารางเมตร
และมีความสูงของอาคารไม่เกิน ๗ เมตร เว้นแต่ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓.๒ และหมายเลข ๓.๓
ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพื้นที่คลุมดินไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร และมีความสูง
ของอาคารไม่เกิน ๑๐ เมตร การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างอาคารถึงยอดผนัง
ของชั้นสูงสุด
(๓) ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้มีที่ว่าง
ไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
(๔) ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบห้าของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อ
พาณิ ชยกรรม การอยู่อ าศัย สถาบัน ราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่ ว นใหญ่
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และ
จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และมีพื้นที่ประกอบการในอาคารหลังเดียวกัน
หรือหลายหลังรวมกันไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
(๒) คลังน้ํามัน สถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม สถานีบริการน้ํามันประเภท ก
สถานีบริการน้ํามันประเภท ข สถานีบริการน้ํามันประเภท ค ลักษณะที่สอง สถานีบริการน้ํามัน
ประเภท จ ลักษณะที่สอง และสถานีบริการน้ํามันประเภท ฉ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
เพื่อการจําหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทร้านจําหน่าย
สถานที่ เ ก็ บ รั ก ษาก๊ า ซปิ โ ตรเลี ย มเหลวประเภทโรงเก็ บ และสถานี บ ริ ก ารก๊ า ซปิ โ ตรเลี ย มเหลว
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ ย งม้ า โค กระบื อ สุ ก ร แพะ แกะ ห่ า น เป็ ด ไก่ งู จระเข้ หรื อ สั ต ว์ ป่ า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๘) การติด ตั้ง หรือก่อสร้างป้าย เว้นแต่ป้ายที่มีขนาดไม่เกิน ๐.๙๐ ตารางเมตร โดยมี
ความกว้างของป้ายไม่เกิน ๐.๖๐ เมตร และความยาวของป้ายไม่เกิน ๑.๕๐ เมตร
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(๙) สถานที่ เ ก็ บ สิ น ค้ า ซึ่ ง เป็ น ที่ เ ก็ บ พั ก หรื อ ขนถ่ า ยสิ น ค้ า หรื อ สิ่ ง ของเพื่ อ ประโยชน์
ทางการค้าหรืออุตสาหกรรมที่มีพื้นที่อาคารรวมกันเกิน ๕๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่รวมถึงการเก็บสินค้า
หรือสิ่งของเพื่อรอการจําหน่าย ณ สถานที่นั้น
(๑๐) โรงฆ่าสัตว์
(๑๑) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๑๒) กําจัดมูลฝอย
(๑๓) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๖ เมตร การวัดความสูง
ของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างอาคารถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
(๒) ให้มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินไม่เกิน ๑.๒ : ๑ ทั้งนี้ ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้
ประโยชน์แล้ว หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน
ของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน ๑.๒ : ๑
(๓) ที่ ดิ น เพื่ อ พาณิ ช ยกรรม การอยู่ อ าศั ย สถาบั น ราชการ การสาธารณู ป โภคและ
สาธารณูปการ ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบห้าของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
(๔) ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบห้าของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือ
เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การอยู่อาศัย การอนุรักษ์และรักษาสภาพแวดล้อม การสาธารณูปโภคและ
สาธารณู ป การ หรื อ สาธารณประโยชน์ เ ป็ น ส่ ว นใหญ่ สํ า หรั บ การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ กิ จ การอื่ น
ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และ
จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และมีพื้นที่ประกอบการในอาคารหลังเดียวกัน
หรื อ หลายหลั ง รวมกั น ไม่ เ กิ น ๕๐๐ ตารางเมตร สํ า หรั บ โรงงานที่ ป ระกอบกิ จ การเกี่ ย วเนื่ อ งกั บ
อุตสาหกรรมการเกษตร ให้มีพื้นที่ประกอบการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไม่เกิน
๗๕๐ ตารางเมตร
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อการจําหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
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(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมที่มีพื้นที่ประกอบการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลัง
รวมกันเกิน ๔๐๐ ตารางเมตร
(๕) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๙) จัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(๑๐) การอยู่อาศัยประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม
(๑๑) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว หรือบ้านแฝด
(๑๒) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลัง
รวมกันเกิน ๗๕ ตารางเมตร
(๑๓) การติด ตั้ง หรือก่อสร้างป้าย เว้นแต่ป้ายที่มีขนาดไม่เกิน ๐.๙๐ ตารางเมตร โดยมี
ความกว้างของป้ายไม่เกิน ๐.๖๐ เมตร และความยาวของป้ายไม่เกิน ๑.๕๐ เมตร
(๑๔) ตลาดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
(๑๕) กําจัดมูลฝอยในระยะ ๑๐๐ เมตร จากเขตทางหลวงแผ่นดิน และในระยะ ๒๕๐ เมตร
จากริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา ลําคลอง หรือแหล่งน้ําสาธารณะ
(๑๖) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุในระยะ ๑๐๐ เมตร จากเขตทางหลวงแผ่นดิน
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพื้นที่คลุมดินไม่เกิน ๑๕๐ ตารางเมตร
และมีความสูงของอาคารไม่เกิน ๗ เมตร การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างอาคาร
ถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
(๒) ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การอยู่อาศัย การอนุรักษ์และรักษา
สภาพแวดล้อม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์ ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่า
ร้อยละหกสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
(๓) ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ํา ลําคลอง หรือแหล่งน้ําสาธารณะ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ในระยะ ๗๐ เมตร จากริ ม ฝั่ ง ตามสภาพธรรมชาติ ข องแม่ น้ํ า ปายและแม่ น้ํ า ของ
ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพื้นที่คลุมดินไม่เกิน ๗๕ ตารางเมตร และให้มีที่ว่าง
ไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
(๒) ในระยะ ๔๕ เมตร จากริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของห้วยแม่นาเติง ห้วยม่วงกอน
และห้วยหัวนา ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพื้นที่คลุมดินไม่เกิน ๗๕ ตารางเมตร
และให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
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(๓) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ
ไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การอยู่อาศัย การอนุรักษ์และรักษาสภาพแวดล้อม การสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์เป็นส่วนใหญ่ สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น
ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และ
จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และมีพื้นที่ประกอบการในอาคารหลังเดียวกัน
หรื อ หลายหลั ง รวมกั น ไม่ เ กิ น ๑๐๐ ตารางเมตร สํ า หรั บ โรงงานที่ ป ระกอบกิ จ การเกี่ ย วเนื่ อ งกั บ
อุตสาหกรรมการเกษตร ให้มีพื้นที่ประกอบการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไม่เกิน
๕๐๐ ตารางเมตร
(๒) คลังน้ํามัน สถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม สถานีบริการน้ํามันประเภท ก
สถานีบริการน้ํามันประเภท ข สถานีบริการน้ํามันประเภท ค ลักษณะที่สอง สถานีบริการน้ํามัน
ประเภท จ ลักษณะที่สอง และสถานีบริการน้ํามันประเภท ฉ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
เพื่อการจําหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทร้านจําหน่าย
สถานที่ เ ก็ บ รั ก ษาก๊ า ซปิ โ ตรเลี ย มเหลวประเภทโรงเก็ บ และสถานี บ ริ ก ารก๊ า ซปิ โ ตรเลี ย มเหลว
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมที่มีพื้นที่ประกอบการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลัง
รวมกันเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
(๕) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๙) จัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(๑๐) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว หรือบ้านแฝด
(๑๑) การอยู่อาศัยประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม
(๑๒) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลัง
รวมกันเกิน ๗๕ ตารางเมตร
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(๑๓) การติด ตั้ง หรือก่อสร้างป้าย เว้นแต่ป้ายที่มีขนาดไม่เกิน ๐.๙๐ ตารางเมตร โดยมี
ความกว้างของป้ายไม่เกิน ๐.๖๐ เมตร และความยาวของป้ายไม่เกิน ๑.๕๐ เมตร
(๑๔) สถานที่ เ ก็ บ สิ น ค้ า ซึ่ ง เป็ น ที่ เ ก็ บ พั ก หรื อ ขนถ่ า ยสิ น ค้ า หรื อ สิ่ ง ของเพื่ อ ประโยชน์
ทางการค้าหรืออุตสาหกรรมที่มีพื้นที่อาคารรวมกันเกิน ๔๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่รวมถึงการเก็บสินค้า
หรือสิ่งของเพื่อรอการจําหน่าย ณ สถานที่นั้น
(๑๕) ตลาดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
(๑๖) กําจัดมูลฝอย
(๑๗) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุในระยะ ๑๐๐ เมตร จากเขตทางหลวง
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพื้นที่คลุมดินไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
และมีความสูงของอาคารไม่เกิน ๗ เมตร การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง
อาคารถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
(๒) ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การอยู่อาศัย การอนุรักษ์และรักษา
สภาพแวดล้อม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่า
ร้อยละหกสิบห้าของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
(๓) ที่ดินเพื่อกิจการอื่นให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
(๔) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๙๕ (สายเลี่ยงเมือง)
ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร เว้นแต่กรณีเป็นที่อยู่อาศัย ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า
๑๕ เมตร
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ํา ลําคลอง หรือแหล่งน้ําสาธารณะ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ในระยะ ๗๐ เมตร จากริ ม ฝั่ ง ตามสภาพธรรมชาติ ข องแม่ น้ํ า ปายและแม่ น้ํ า ของ
ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพื้นที่คลุมดินไม่เกิน ๗๕ ตารางเมตร และให้มีที่ว่าง
ไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
(๒) ในระยะ ๔๕ เมตร จากริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของห้วยแม่นาเติง ห้วยม่วงกอน
และห้วยหัวนา ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพื้นที่คลุมดินไม่เกิน ๗๕ ตารางเมตร
และให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
(๓) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ
ไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดิน
เพื่ อ เกษตรกรรมตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม การสาธารณู ป โภคและ
สาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
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ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(๒) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรือหอพัก
(๓) การติด ตั้ง หรือก่อสร้างป้าย เว้นแต่ป้ายที่มีขนาดไม่เกิน ๐.๕๐ ตารางเมตร โดยมี
ความกว้างของป้ายไม่เกิน ๐.๕๐ เมตร และความยาวของป้ายไม่เกิน ๑.๐๐ เมตร
(๔) กําจัดมูลฝอย
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพื้นที่คลุมดินไม่เกิน ๗๕ ตารางเมตร
และมีความสูงของอาคารไม่เกิน ๗ เมตร การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง
อาคารถึงส่วนที่สูงที่สุดของอาคาร
(๒) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
(๓) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๙๕ (สายเลี่ยงเมือง)
ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร เว้นแต่กรณีเป็นที่อยู่อาศัย ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า
๑๕ เมตร
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ํา ลําคลอง หรือแหล่งน้ําสาธารณะ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ในระยะ ๗๐ เมตร จากริ ม ฝั่ ง ตามสภาพธรรมชาติ ข องแม่ น้ํ า ปายและแม่ น้ํ า ของ
ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน ๗ เมตร การวัดความสูง
ของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างอาคารถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
(๒) ในระยะ ๔๕ เมตร จากริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของห้วยแม่นาเติง ห้วยม่วงกอน
และห้วยหัวนา ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน ๗ เมตร
การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างอาคารถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
(๓) ให้ มี ที่ ว่ า งตามแนวขนานริ ม ฝั่ ง ตามสภาพธรรมชาติ ข องห้ ว ยหมอแปงและห้ ว ยแพม
ไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
(๔) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ
ไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๑๕ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเฉพาะที่ดิน
ซึ่งเป็นของรัฐ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เกษตรกรรม การอยู่อาศัย
การท่องเที่ยวหรือเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
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(๑) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๒) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(๓) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(๗) การติด ตั้ง หรือก่อสร้างป้าย เว้นแต่ป้ายที่มีขนาดไม่เกิน ๐.๕๐ ตารางเมตร โดยมี
ความกว้างของป้ายไม่เกิน ๐.๕๐ เมตร และความยาวของป้ายไม่เกิน ๑.๐๐ เมตร
(๘) กําจัดมูลฝอย
(๙) โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพื้นที่คลุมดินไม่เกิน ๗๕ ตารางเมตร
มีความสูงของอาคารไม่เกิน ๗ เมตร การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างอาคาร
ถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด และมีใต้ถุนสูงไม่น้อยกว่า ๒ เมตร การวัดความสูงของใต้ถุนให้วัดจากระดับ
พื้นดินที่ก่อสร้างอาคาร
(๒) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต และให้มีที่ว่างโดยรอบ
อาคารไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
(๓) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๙๕ (สายเลี่ยงเมือง)
ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร เว้นแต่กรณีเป็นที่อยู่อาศัย ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า
๑๕ เมตร
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ํา ลําคลอง หรือแหล่งน้ําสาธารณะ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ําปายและแม่น้ําของไม่น้อยกว่า
๓๐ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
(๒) ให้มีที่ ว่างตามแนวขนานริม ฝั่งตามสภาพธรรมชาติของห้วยแม่น าเติง ห้ วยม่ว งกอน
และห้วยหัวนาไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
(๓) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ําเมย ห้วยหมอแปง ห้วยแม่เย็นหลวง
ห้วยแม่ฮี้ ห้วยดีหมี และห้วยแพมไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคม
ทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
(๔) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของห้วยพระบาทและห้วยทรายไม่น้อยกว่า
๑๐ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
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ข้อ ๑๖ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแล
รักษาหรือบํารุงป่าไม้ สัตว์ป่า ต้นน้ํา ลําธาร และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรีและ
กฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติเท่านั้น
ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อการอยู่อาศัยที่ไม่ใช่การจัดสรรที่ดิน เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(๒) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรือหอพัก
(๓) การติด ตั้ง หรือก่อสร้างป้าย เว้นแต่ป้ายที่มีขนาดไม่เกิน ๐.๕๐ ตารางเมตร โดยมี
ความกว้างของป้ายไม่เกิน ๐.๕๐ เมตร และความยาวของป้ายไม่เกิน ๑.๐๐ เมตร
(๔) กําจัดมูลฝอย
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพื้นที่คลุมดินไม่เกิน ๗๕ ตารางเมตร
และมีความสูงของอาคารไม่เกิน ๗ เมตร การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างอาคาร
ถึงส่วนที่สูงที่สุดของอาคาร
(๒) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
(๓) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ
ไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๑๗ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการติด ตั้ง หรือก่อสร้างป้าย เว้นแต่ป้ายที่มีขนาด
ไม่เกิน ๑.๕๐ ตารางเมตร โดยมีความกว้างของป้ายไม่เกิน ๑.๐๐ เมตร และความยาวของป้ายไม่เกิน
๑.๕๐ เมตร
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๖ เมตร เว้นแต่ที่ดิน
ในบริเวณหมายเลข ๑๐.๑ หมายเลข ๑๐.๖ หมายเลข ๑๐.๙ หมายเลข ๑๐.๑๒ หมายเลข ๑๐.๑๔ และ
หมายเลข ๑๐.๑๕ ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๐ เมตร และ
ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๐.๑๐ ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน
๑๓ เมตร การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างอาคารถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
(๒) ให้มีที่ว่างโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
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ข้อ ๑๘ ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อการส่งเสริมเอกลั กษณ์ศิลปวั ฒนธรรมและสถาปัตยกรรมท้องถิ่ น การอยู่อาศัย พาณิชยกรรม
เกษตรกรรม การศาสนา การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาํ หนด ดังต่อไปนี้
(๑) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(๒) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรือหอพัก
(๓) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถวหรือตึกแถว
(๔) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลัง
รวมกันเกิน ๕๐ ตารางเมตร
(๕) การติด ตั้ง หรือก่อสร้างป้าย เว้นแต่ป้ายที่มีขนาดไม่เกิน ๐.๕๐ ตารางเมตร โดยมี
ความกว้างของป้ายไม่เกิน ๐.๕๐ เมตร และความยาวของป้ายไม่เกิน ๑.๐๐ เมตร
(๖) กําจัดมูลฝอย
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพื้นที่คลุมดินไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
และมีความสูงของอาคารไม่เกิน ๗ เมตร การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง
อาคารถึงส่วนที่สูงที่สุดของอาคาร
(๒) ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยและเกษตรกรรม ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคาร
ที่มีพื้นที่คลุมดินไม่เกิน ๗๕ ตารางเมตร และมีความสูงของอาคารไม่เกิน ๗ เมตร การวัดความสูง
ของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างอาคารถึงส่วนที่สูงที่สุดของอาคาร
(๓) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ํา ลําคลอง หรือแหล่งน้ําสาธารณะ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ในระยะ ๗๐ เมตร จากริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ําปาย ให้ดําเนินการหรือ
ประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพื้นที่คลุมดินไม่เกิน ๗๕ ตารางเมตร และมีความสูงของอาคารไม่เกิน
๗ เมตร การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างอาคารถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
(๒) ในระยะ ๔๕ เมตร จากริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของห้วยหัวนา ให้ดําเนินการหรือ
ประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพื้นที่คลุมดินไม่เกิน ๗๕ ตารางเมตร และมีความสูงของอาคารไม่เกิน
๗ เมตร การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างอาคารถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
ข้อ ๑๙ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศาสนา การศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการติด ตั้ง หรือก่อสร้างป้าย เว้นแต่ป้ายที่มีขนาด
ไม่เกิน ๑.๕๐ ตารางเมตร โดยมีความกว้างของป้ายไม่เกิน ๑.๐๐ เมตร และความยาวของป้าย
ไม่เกิน ๑.๕๐ เมตร
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การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพื้นที่คลุมดินรวมกันไม่เกินพื้นที่คลุมดินสูงสุด
ของอาคารที่มีอยู่เดิม และมีความสูงไม่เกินความสูงของอาคารที่มีอยู่เดิม การวัดความสูงของอาคาร
ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างอาคารถึงส่วนที่สูงที่สุดของอาคาร
(๒) ให้มีที่วา่ งโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
ข้อ ๒๐ ที่ ดิ น ประเภทสถาบั น ราชการ การสาธารณู ป โภคและสาธารณู ป การ ให้ ใ ช้
ประโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ กิ จ การของรั ฐ กิ จ การเกี่ ย วกั บ การสาธารณู ป โภคและสาธารณู ป การ หรื อ
สาธารณประโยชน์เท่านั้น
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการติด ตั้ง หรือก่อสร้างป้าย เว้นแต่ป้ายที่มีขนาด
ไม่เกิน ๑.๕๐ ตารางเมตร โดยมีความกว้างของป้ายไม่เกิน ๑.๐๐ เมตร และความยาวของป้าย
ไม่เกิน ๑.๕๐ เมตร
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๖ เมตร เว้นแต่ที่ดิน
ในบริเวณหมายเลข ๑๓.๕ หมายเลข ๑๓.๑๑ หมายเลข ๑๓.๒๑ หมายเลข ๑๓.๒๒ หมายเลข ๑๓.๒๔
หมายเลข ๑๓.๒๕ และหมายเลข ๑๓.๒๖ ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูง
ไม่เกิน ๗ เมตร และที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๓.๑ หมายเลข ๑๓.๒ หมายเลข ๑๓.๓ หมายเลข ๑๓.๔
หมายเลข ๑๓.๘ หมายเลข ๑๓.๑๐ หมายเลข ๑๓.๑๒ หมายเลข ๑๓.๑๓ หมายเลข ๑๓.๑๔
และหมายเลข ๑๓.๒๓ ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๐ เมตร
การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างอาคารถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
(๒) ให้มีที่ว่างโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
ข้อ ๒๑ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงนี้
ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย ข ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น นอกจากกิจการ
ตามที่กําหนดดังต่อไปนี้
(ก) การสร้างถนนหรือเกี่ยวข้องกับถนน และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
(ข) การสร้างรั้วหรือกําแพง
(ค) เกษตรกรรมหรื อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ เกษตรกรรมในอาคารที่ มี พื้ น ที่ ค ลุ ม ดิ น ไม่ เ กิ น
๑๐๐ ตารางเมตร และมีความสูงของอาคารไม่เกิน ๗ เมตร การวัดความสูงของอาคารให้วัดจาก
ระดับพื้นดินที่ก่อสร้างอาคารถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
(๒) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย ก และถนนสาย ค ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น
นอกจากกิจการตามที่กําหนดดังต่อไปนี้
(ก) การสร้างถนนหรือเกี่ยวข้องกับถนน และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
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(ข) การสร้างรั้วหรือกําแพง
(ค) เกษตรกรรมหรื อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ เกษตรกรรมในอาคารที่ มี พื้ น ที่ ค ลุ ม ดิ น ไม่ เ กิ น
๑๕๐ ตารางเมตร และมีความสูงของอาคารไม่เกิน ๗ เมตร การวัดความสูงของอาคารให้วัดจาก
ระดับพื้นดินที่ก่อสร้างอาคารถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
(ง) การอยู่อาศัยในอาคารที่มีพื้นที่คลุมดินไม่เกิน ๑๕๐ ตารางเมตร ที่ไม่ใช่บ้านแถว
ห้องแถว ตึกแถว หรืออาคารขนาดใหญ่ และมีความสูงของอาคารไม่เกิน ๗ เมตร การวัดความสูง
ของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างอาคารถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
(จ) การอยู่อาศัยที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดิน
ข้อ ๒๒ ให้ ผู้ มี อํ า นาจหน้ า ที่ ใ นการควบคุ ม การก่ อ สร้ า งอาคารหรื อ การประกอบกิ จ การ
ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ïĆâßĊìšć÷ÖãÖøąìøüÜĔĀšĔßšïĆÜÙĆïñĆÜđöČĂÜøüößčößîðć÷ ÝĆÜĀüĆéĒöŠăŠĂÜÿĂî
ó.ý. ģĦĦĩ
ìĊęéĉîðøąđõì
úĞćéĆïìĊę

ðøąđõìĀøČĂßîĉé×ĂÜēøÜÜćî

Ģ ēøÜÜćîðøąÖĂïÖĉÝÖćøđÖĊę÷üÖĆïÖćøïŠöĔïßćĀøČĂĔï÷ćÿĎï
ģ ēøÜÜćîðøąÖĂïÖĉÝÖćøđÖĊę÷üÖĆïñúĉêñúđÖþêøÖøøö Ă÷ŠćÜĔéĂ÷ŠćÜĀîċęÜ
ĀøČĂĀúć÷Ă÷ŠćÜ éĆÜêŠĂĕðîĊĚ
(Ģ) Öćøêšö îċęÜ ĀøČĂĂïóČßĀøČĂđöúĘéóČß
(ģ) ÖćøÖąđìćąđöúĘéĀøČĂđðúČĂÖđöúĘéóČß
(Ĥ) ÖćøĂĆéðĂĀøČĂĔï÷ćÿĎï
(Ħ) ÖćøđÖĘïøĆÖþćĀøČĂúĞćđúĊ÷ÜóČß đöúĘéóČß ĀøČĂñúĉêñúÝćÖóČßĔîĕàēú ēÖéĆÜ
ĀøČĂÙúĆÜÿĉîÙšć
(ħ) Öćøïé ðśî ĀøČĂ÷ŠĂ÷ÿŠüîêŠćÜė×ĂÜóČßàċęÜöĉĔßŠđöúĘéóČßĀøČĂĀĆüóČß
(ĩ) ÖćøđóćąđßČĚĂđĀĘé Öúšü÷ĕöš ĀøČĂëĆęüÜĂÖ
(Ī) ÖćøøŠĂî úšćÜ ÙĆé ĀøČĂĒ÷Ö×îćéĀøČĂÙčèõćó×ĂÜñúĉêñúđÖþêøÖøøö
Ĥ ēøÜÜćîðøąÖĂïÖĉÝÖćøđÖĊę÷üÖĆïĀĉî Öøüé ìøć÷ ĀøČĂéĉîÿĞćĀøĆïĔßšĔîÖćøÖŠĂÿøšćÜ
Ă÷ŠćÜĔéĂ÷ŠćÜĀîċęÜĀøČĂĀúć÷Ă÷ŠćÜ éĆÜêŠĂĕðîĊĚ
(Ĥ) ÖćøøŠĂîĀøČĂÙĆéÖøüéĀøČĂìøć÷
ĥ ēøÜÜćîðøąÖĂïÖĉÝÖćøđÖĊę÷üÖĆïÿĆêüŤàċęÜöĉĔßŠÿĆêüŤîĚĞć Ă÷ŠćÜĔéĂ÷ŠćÜĀîċęÜ
ĀøČĂĀúć÷Ă÷ŠćÜ éĆÜêŠĂĕðîĊĚ
(Ģ) ÖćøÛŠćÿĆêüŤ
(ģ) ÖćøëîĂöđîČĚĂÿĆêüŤēé÷üĉíĊĂï øöÙüĆî ĔÿŠđÖúČĂ éĂÜ êćÖĒĀšÜ ĀøČĂìĞćĔĀš
đ÷ČĂÖĒ×ĘÜēé÷ÞĆïóúĆîĀøČĂđĀČĂéĒĀšÜ
(ħ) ÖćøúšćÜ ßĞćĒĀúą ĒÖą êšö îċęÜ ìĂéĀøČĂïéÿĆêüŤ ĀøČĂÿŠüîĀîċęÜÿŠüîĔé×ĂÜÿĆêüŤ

óćèĉß÷ÖøøöĒúą
ìĊęĂ÷ĎŠĂćýĆ÷ĀîćĒîŠîöćÖ
ēøÜÜćîÝĞćóüÖìĊę
Ģ
ģ
Ĥ

ìĊęĂ÷ĎŠĂćýĆ÷ĀîćĒîŠî
ðćîÖúćÜ
ēøÜÜćîÝĞćóüÖìĊę
Ģ
ģ
Ĥ

ìĊęĂ÷ĎŠĂćýĆ÷
ĀîćĒîŠîîšĂ÷
ēøÜÜćîÝĞćóüÖìĊę
Ģ
ģ
Ĥ

ĂîčøĆÖþŤđóČęĂÖćøĂ÷ĎŠĂćýĆ÷
ēøÜÜćîÝĞćóüÖìĊę
Ģ
ģ
Ĥ

ĕéš
ĕéš

ĂîčøĆÖþŤßîïìĒúą
đÖþêøÖøøö
ēøÜÜćîÝĞćóüÖìĊę
Ģ
ģ
Ĥ

ßîïìĒúąđÖþêøÖøøö
ēøÜÜćîÝĞćóüÖìĊę
Ģ
ģ
Ĥ
ĕéš

ĕéš
ĕéš

ĕéš
ĕéš
ĕéš
ĕéš

ĕéš
ĕéš

ĕéš
ĕéš

ĕéš
ĕéš

ĕéš

ĕéš
ĕéš

ĕéš
ĕéš

ĕéš
ĕéš

ĕéš
ĕéš
ĕéš

ĕéš

ĕéš
ĕéš

ĕéš

ĕéš

ĕéš

ĕéš

ĕéš
ĕéš

ģ

úĞćéĆïìĊę

ðøąđõìĀøČĂßîĉé×ĂÜēøÜÜćî

óćèĉß÷ÖøøöĒúą
ìĊęĂ÷ĎŠĂćýĆ÷ĀîćĒîŠîöćÖ
ēøÜÜćîÝĞćóüÖìĊę
Ģ
ģ
Ĥ

ìĊęĂ÷ĎŠĂćýĆ÷ĀîćĒîŠî
ðćîÖúćÜ
ēøÜÜćîÝĞćóüÖìĊę
Ģ
ģ
Ĥ

ìĊęéĉîðøąđõì
ìĊęĂ÷ĎŠĂćýĆ÷
ĂîčøĆÖþŤđóČęĂÖćøĂ÷ĎŠĂćýĆ÷
ĀîćĒîŠîîšĂ÷
ēøÜÜćîÝĞćóüÖìĊę
ēøÜÜćîÝĞćóüÖìĊę
Ģ
ģ
Ĥ
Ģ
ģ
Ĥ

ĂîčøĆÖþŤßîïìĒúą
đÖþêøÖøøö
ēøÜÜćîÝĞćóüÖìĊę
Ģ
ģ
Ĥ

ßîïìĒúąđÖþêøÖøøö
ēøÜÜćîÝĞćóüÖìĊę
Ģ
ģ
Ĥ

Ĩ ēøÜÜćîðøąÖĂïÖĉÝÖćøđÖĊę÷üÖĆïîĚĞćöĆîÝćÖóČß ĀøČĂÿĆêüŤ ĀøČĂĕ×öĆîÝćÖÿĆêüŤ
Ă÷ŠćÜĔéĂ÷ŠćÜĀîċęÜĀøČĂĀúć÷Ă÷ŠćÜ éĆÜêŠĂĕðîĊĚ
(Ģ) ÖćøÿÖĆéîĚĞćöĆîÝćÖóČß ĀøČĂÿĆêüŤ ĀøČĂĕ×öĆîÝćÖÿĆêüŤ
ĩ ēøÜÜćîðøąÖĂïÖĉÝÖćøđÖĊę÷üÖĆïñĆÖ óČß ĀøČĂñúĕöš Ă÷ŠćÜĔéĂ÷ŠćÜĀîċęÜ

ĕéš

ĀøČĂĀúć÷Ă÷ŠćÜ éĆÜêŠĂĕðîĊĚ
(Ģ) ÖćøìĞćĂćĀćøĀøČĂđÙøČęĂÜéČęöÝćÖñĆÖ óČß ĀøČĂñúĕöš ĒúąïøøÝčĔîõćßîą

ĕéš

ĕéš

ĕéš

ĕéš

ĕéš

ĕéš

ĕéš

ĕéš

ĕéš

ĕéš

ĕéš

ĕéš

ĕéš

ĕéš

ĕéš

ìĊęñîċÖĒúąĂćÖćýđ×šćĕöŠĕéš
(ģ) ÖćøëîĂöñĆÖ óČß ĀøČĂñúĕöšēé÷üĉíĊÖüî êćÖĒĀšÜ éĂÜ ĀøČĂìĞćĔĀš
đ÷ČĂÖĒ×ĘÜēé÷ÞĆïóúĆîĀøČĂđĀČĂéĒĀšÜ
Ī ēøÜÜćîðøąÖĂïÖĉÝÖćøđÖĊę÷üÖĆïđöúĘéóČßĀøČĂĀĆüóČß Ă÷ŠćÜĔéĂ÷ŠćÜĀîċęÜ
ĀøČĂĀúć÷Ă÷ŠćÜ éĆÜêŠĂĕðîĊĚ
(Ģ) ÖćøÿĊ òŦé ĀøČĂ×Ćé×šćü
(ģ) ÖćøìĞćĒðŜÜ

ĕéš

ĕéš

(Ĥ) ÖćøðśîĀøČĂïéđöúĘéóČßĀøČĂĀĆüóČß

ĕéš
ĕéš

(Ħ) ÖćøñÿöĒðŜÜĀøČĂđöúĘéóČß
Ģġ ēøÜÜćîðøąÖĂïÖĉÝÖćøđÖĊę÷üÖĆïĂćĀćøÝćÖĒðŜÜ Ă÷ŠćÜĔéĂ÷ŠćÜĀîċęÜ

ĕéš

ĀøČĂĀúć÷Ă÷ŠćÜ éĆÜêŠĂĕðîĊĚ
(Ģ) ÖćøìĞć×îöðŦÜĀøČĂ×îöđÙšÖ

ĕéš

ĕéš

ĕéš

ĕéš

ĕéš

ĕéš

(ģ) ÖćøìĞć×îöðŦÜÖøĂïĀøČĂ×îöĂïĒĀšÜ

ĕéš

ĕéš

ĕéš

ĕéš

ĕéš

ĕéš

ĕéš

ĕéš

ĕéš

(Ĥ) ÖćøìĞćñúĉêõĆèæŤĂćĀćøÝćÖĒðŜÜđðŨîđÿšî đöĘé ĀøČĂßĉĚî

Ĥ

úĞćéĆïìĊę

ðøąđõìĀøČĂßîĉé×ĂÜēøÜÜćî

ĢĢ ēøÜÜćîðøąÖĂïÖĉÝÖćøđÖĊę÷üÖĆïîĚĞćêćúàċęÜìĞćÝćÖĂšĂ÷ ïĊß ĀâšćĀüćî
ĀøČĂóČßĂČęîìĊęĔĀšÙüćöĀüćî Ă÷ŠćÜĔéĂ÷ŠćÜĀîċęÜĀøČĂĀúć÷Ă÷ŠćÜ éĆÜêŠĂĕðîĊĚ
(Ģ) ÖćøìĞćîĚĞćđßČęĂö
(Ĩ) ÖćøìĞćîĚĞćêćúÝćÖîĚĞćĀüćî×ĂÜêšîöąóøšćü êšîêćúēêîé ĀøČĂóČßĂČęî ė
àċęÜöĉĔßŠĂšĂ÷
Ģģ ēøÜÜćîðøąÖĂïÖĉÝÖćøđÖĊę÷üÖĆïßć ÖćĒô ēÖēÖš ßĘĂÖēÖđúê ĀøČĂ×îöĀüćî
Ă÷ŠćÜĔéĂ÷ŠćÜĀîċęÜĀøČĂĀúć÷Ă÷ŠćÜ éĆÜêŠĂĕðîĊĚ
(Ģ) ÖćøìĞćĔïßćĒĀšÜĀøČĂĔïßćñÜ
(ģ) ÖćøÙĆęü ïé ĀøČĂðśîÖćĒôĀøČĂÖćøìĞćÖćĒôñÜ
(Ħ) ÖćøìĞćđÖŢÖăü÷ñÜ ×ĉÜñÜ ĀøČĂđÙøČęĂÜéČęößîĉéñÜÝćÖóČßĂČęî ė
(ħ) ÖćøìĞćöą×ćöĂĆéđöĘé öąîćüĂĆéđöĘé ĀøČĂñúĕöšĂĆéđöĘé
(Ĩ) ÖćøđßČęĂöĀøČĂĒßŠĂĉęöñúĕöšĀøČĂđðúČĂÖñúĕöš ĀøČĂÖćøđÙúČĂïñúĕöš
ĀøČĂđðúČĂÖñúĕöšéšü÷îĚĞćêćú
(ĩ) ÖćøĂïĀøČĂÙĆęüëĆęüĀøČĂđöúĘéñúĕöš (Nuts) ĀøČĂÖćøđÙúČĂïëĆęüĀøČĂđöúĘé
ñúĕöš (Nuts) éšü÷îĚĞćêćú ÖćĒô ēÖēÖš ĀøČĂßĘĂÖēÖđúê
ĢĤ ēøÜÜćîðøąÖĂïÖĉÝÖćøđÖĊę÷üÖĆïđÙøČęĂÜðøčÜĀøČĂđÙøČęĂÜðøąÖĂïĂćĀćø
Ă÷ŠćÜĔéĂ÷ŠćÜĀîċęÜĀøČĂĀúć÷Ă÷ŠćÜ éĆÜêŠĂĕðîĊĚ
(Ĩ) ÖćøïéĀøČĂðśîđÙøČęĂÜđìý
(ĩ) ÖćøìĞćóøĉÖðśî óøĉÖĕì÷ðśî ĀøČĂđÙøČęĂÜĒÖÜ
Ģĥ ēøÜÜćîðøąÖĂïÖĉÝÖćøđÖĊę÷üÖĆïÖćøìĞćîĚĞćĒ×ĘÜ ĀøČĂêĆé àĂ÷ ïé ĀøČĂ÷ŠĂ÷îĚĞćĒ×ĘÜ
Ģħ ēøÜÜćîêšö ÖúĆęî ĀøČĂñÿöÿčøć

ìĊęĂ÷ĎŠĂćýĆ÷ĀîćĒîŠî
ðćîÖúćÜ
ēøÜÜćîÝĞćóüÖìĊę
Ģ
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Ĥ

ìĊęéĉîðøąđõì
ìĊęĂ÷ĎŠĂćýĆ÷
ĂîčøĆÖþŤđóČęĂÖćøĂ÷ĎŠĂćýĆ÷
ĀîćĒîŠîîšĂ÷
ēøÜÜćîÝĞćóüÖìĊę
ēøÜÜćîÝĞćóüÖìĊę
Ģ
ģ
Ĥ
Ģ
ģ
Ĥ

ĂîčøĆÖþŤßîïìĒúą
đÖþêøÖøøö
ēøÜÜćîÝĞćóüÖìĊę
Ģ
ģ
Ĥ
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ĕéš
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ĕéš
ĕéš
ĕéš
ĕéš

ĕéš

ĕéš

ĕéš

ĕéš

ĕéš

ĕéš

ĕéš

ĕéš
ĕéš

ĕéš
ĕéš

ĕéš
ĕéš

ĕéš
ĕéš

ĕéš
ĕéš
ĕéš

óćèĉß÷ÖøøöĒúą
ìĊęĂ÷ĎŠĂćýĆ÷ĀîćĒîŠîöćÖ
ēøÜÜćîÝĞćóüÖìĊę
Ģ
ģ
Ĥ

ĕéš

ßîïìĒúąđÖþêøÖøøö
ēøÜÜćîÝĞćóüÖìĊę
Ģ
ģ
Ĥ

ĕéš

ĕéš

ĕéš

ĥ

úĞćéĆïìĊę

ðøąđõìĀøČĂßîĉé×ĂÜēøÜÜćî

Ģĩ ēøÜÜćîìĞćĀøČĂñÿöÿčøćÝćÖñúĕöš ĀøČĂÿčøćĒßŠĂČęî ė ĒêŠĕöŠøüöëċÜ
ēøÜÜćîðøąÖĂïÖĉÝÖćøđÖĊę÷üÖĆïöĂúêŤĀøČĂđïĊ÷øŤĔîúĞćéĆïìĊę ĢĪ
ģġ ēøÜÜćîðøąÖĂïÖĉÝÖćøđÖĊę÷üÖĆïîĚĞćéČęö đÙøČęĂÜéČęöìĊęĕöŠöĊĒĂúÖĂăĂúŤ îĚĞćĂĆéúö
ĀøČĂîĚĞćĒøŠ Ă÷ŠćÜĔéĂ÷ŠćÜĀîċęÜĀøČĂĀúć÷Ă÷ŠćÜ éĆÜêŠĂĕðîĊĚ
(Ģ) ÖćøìĞćîĚĞćéČęö
(ģ) ÖćøìĞćđÙøČęĂÜéČęöìĊęĕöŠöĊĒĂúÖĂăĂúŤ
ģĤ ēøÜÜćîðøąÖĂïÖĉÝÖćøđÖĊę÷üÖĆïñúĉêõĆèæŤÝćÖÿĉęÜìĂàċęÜöĉĔßŠđÙøČęĂÜîčŠÜĀŠö
Ă÷ŠćÜĔéĂ÷ŠćÜĀîċęÜĀøČĂĀúć÷Ă÷ŠćÜ éĆÜêŠĂĕðîĊĚ
(Ģ) ÖćøìĞćñúĉêõĆèæŤÝćÖÿĉęÜìĂđðŨîđÙøČęĂÜĔßšĔîïšćî
(ģ) ÖćøìĞćëčÜĀøČĂÖøąÿĂïàċęÜöĉĔßŠëčÜĀøČĂÖøąÿĂïóúćÿêĉÖ
(ĥ) ÖćøêïĒêŠÜĀøČĂđ÷ĘïðŦÖëĆÖøšĂ÷ÿĉęÜìĂ
ģĦ ēøÜÜćîñúĉêđÿČęĂĀøČĂóøöéšü÷üĉíĊìĂ ÿćî ëĆÖ ĀøČĂñĎÖĔĀšđðŨîðč÷àċęÜöĉĔßŠđÿČęĂ
ĀøČĂóøöìĊęìĞćéšü÷÷ćÜĀøČĂóúćÿêĉÖ ĀøČĂóøöîĚĞćöĆî
Ĥĥ ēøÜÜćîðøąÖĂïÖĉÝÖćøđÖĊę÷üÖĆïĕöš Ă÷ŠćÜĔéĂ÷ŠćÜĀîċęÜĀøČĂĀúć÷Ă÷ŠćÜ éĆÜêŠĂĕðîĊĚ
(Ģ) ÖćøđúČęĂ÷ ĕÿ àĂ÷ đàćąøŠĂÜ ĀøČĂÖćøĒðøøĎðĕöšéšü÷üĉíĊĂČęîìĊęÙúšć÷ÙúċÜÖĆî
(ģ) ÖćøìĞćüÜÖï ×ĂïðøąêĎ ×ĂïĀîšćêŠćÜ ïćîĀîšćêŠćÜ ïćîðøąêĎ
ĀøČĂÿŠüîðøąÖĂïìĊęìĞćéšü÷ĕöš×ĂÜĂćÙćø
ĤĦ ēøÜÜćîñúĉêõćßîąïøøÝčĀøČĂđÙøČęĂÜĔßšÝćÖĕöšĕñŠ Āüć÷ ôćÜ ĂšĂ ÖÖ ĀøČĂñĆÖêïßüć
ĥĢ ēøÜÜćîðøąÖĂïÖĉÝÖćøđÖĊę÷üÖĆï
(Ģ) ÖćøóĉöóŤ ÖćøìĞćĒôŜöđÖĘïđĂÖÿćø Öćøđ÷ĘïđúŠö ìĞćðÖ ĀøČĂêïĒêŠÜÿĉęÜóĉöóŤ
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Ħ

úĞćéĆïìĊę

ðøąđõìĀøČĂßîĉé×ĂÜēøÜÜćî

ĥĤ ēøÜÜćîðøąÖĂïÖĉÝÖćøđÖĊę÷üÖĆïðčŞ÷ ĀøČĂÿćøðŜĂÜÖĆîĀøČĂÖĞćÝĆéýĆêøĎóČßĀøČĂÿĆêüŤ
(Pesticides) Ă÷ŠćÜĔéĂ÷ŠćÜĀîċęÜĀøČĂĀúć÷Ă÷ŠćÜ éĆÜêŠĂĕðîĊĚ
(Ģ) ÖćøìĞćðčŞ÷ĀøČĂÿćøðŜĂÜÖĆîĀøČĂÖĞćÝĆéýĆêøĎóČßĀøČĂÿĆêüŤ
(đÞóćąÖćøìĞćðčŞ÷ĀöĆÖĀøČĂðčŞ÷ĂĉîìøĊ÷Ť)
(ģ) ÖćøđÖĘïøĆÖþćĀøČĂĒïŠÜïøøÝčðčŞ÷ ĀøČĂÿćøðŜĂÜÖĆî ĀøČĂÖĞćÝĆéýĆêøĎóČßĀøČĂÿĆêüŤ
ĦĦ ēøÜÜćîñúĉêñúĉêõĆèæŤđÙøČęĂÜÖøąđïČĚĂÜđÙúČĂï đÙøČęĂÜðŦŪîéĉîđñć ĀøČĂđÙøČęĂÜéĉîđñć
ĒúąøüöëċÜÖćøđêøĊ÷öüĆÿéčđóČęĂÖćøéĆÜÖúŠćü (đÞóćąÖćøìĞćñúĉêõĆèæŤđÙøČęĂÜðŦŪîéĉîđñć
ĀøČĂđÙøČęĂÜéĉîđñć ĒúąøüöëċÜÖćøđêøĊ÷öüĆÿéčđóČęĂÖćøéĆÜÖúŠćü)
Ħħ ēøÜÜćîñúĉêĂĉå ÖøąđïČĚĂÜ ĀøČĂìŠĂÿĞćĀøĆïĔßšĔîÖćøÖŠĂÿøšćÜđïšćĀúĂöēúĀą
ÖøąđïČĚĂÜðøąéĆï (Architectural Terracotta) øĂÜĔîđêćĕô ìŠĂĀøČĂ
÷ĂéðúŠĂÜĕô ĀøČĂüĆêëčìîĕôÝćÖéĉîđĀîĊ÷ü (đÞóćąñúĉêĂĉåÝćÖéĉîđĀîĊ÷ü)
ħĦ ēøÜÜćîñúĉê ðøąÖĂï éĆéĒðúÜ ĀøČĂàŠĂöĒàöđÙøČęĂÜ÷îêŤ đÙøČęĂÜÖĆÜĀĆî
ĒúąøüöëċÜÿŠüîðøąÖĂïĀøČĂĂčðÖøèŤ×ĂÜđÙøČęĂÜ÷îêŤĀøČĂđÙøČęĂÜÖĆÜĀĆî
éĆÜÖúŠćü (đÞóćąéĆéĒðúÜĀøČĂàŠĂöĒàö)
ħħ ēøÜÜćîñúĉê ðøąÖĂï éĆéĒðúÜ ĀøČĂàŠĂöĒàöđÙøČęĂÜÝĆÖøÿĞćĀøĆïĔßšĔîÖćø
ÖÿĉÖøøöĀøČĂÖćøđúĊĚ÷ÜÿĆêüŤ ĒúąøüöëċÜÿŠüîðøąÖĂïĀøČĂĂčðÖøèŤ×ĂÜđÙøČęĂÜÝĆÖø
éĆÜÖúŠćü (đÞóćąéĆéĒðúÜĀøČĂàŠĂöĒàö)
ĩġ ēøÜÜćîñúĉê ðøąÖĂï éĆéĒðúÜ ĀøČĂàŠĂöĒàöúšĂđúČęĂîìĊę×ĆïđÙúČęĂî
éšü÷ĒøÜÙîĀøČĂÿĆêüŤàċęÜöĉĔßŠÝĆÖø÷ćî ĒúąøüöëċÜÿŠüîðøąÖĂïĀøČĂĂčðÖøèŤ
×ĂÜñúĉêõĆèæŤéĆÜÖúŠćü (đÞóćąéĆéĒðúÜĀøČĂàŠĂöĒàö)
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óćèĉß÷ÖøøöĒúą
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ēøÜÜćîÝĞćóüÖìĊę
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ðøąđõìĀøČĂßîĉé×ĂÜēøÜÜćî

ĪĦ ēøÜÜćîðøąÖĂïÖĉÝÖćøđÖĊę÷üÖĆï÷ćîìĊę×ĆïđÙúČęĂîéšü÷đÙøČęĂÜ÷îêŤ øëóŠüÜ
ÝĆÖø÷ćîÿćöúšĂ ÝĆÖø÷ćîÿĂÜúšĂ ĀøČĂÿŠüîðøąÖĂï×ĂÜ÷ćîéĆÜÖúŠćü
Ă÷ŠćÜĔéĂ÷ŠćÜĀîċęÜĀøČĂĀúć÷Ă÷ŠćÜ éĆÜêŠĂĕðîĊĚ
(Ģ) ÖćøàŠĂöĒàö÷ćîìĊę×ĆïđÙúČęĂîéšü÷đÙøČęĂÜ÷îêŤĀøČĂÿŠüîðøąÖĂï×ĂÜ÷ćîéĆÜÖúŠćü
(ģ) ÖćøàŠĂöĒàöøëóŠüÜ ÝĆÖø÷ćîÿćöúšĂ ÝĆÖø÷ćîÿĂÜúšĂ ĀøČĂÿŠüîðøąÖĂï
×ĂÜ÷ćîéĆÜÖúŠćü
(Ĥ) ÖćøóŠîÿĊÖĆîÿîĉö÷ćîìĊę×ĆïđÙúČęĂîéšü÷đÙøČęĂÜ÷îêŤ
(ĥ) ÖćøúšćÜĀøČĂĂĆéÞĊé÷ćîìĊę×ĆïđÙúČęĂîéšü÷đÙøČęĂÜ÷îêŤ
ĢġĢ ēøÜÜćîðøĆïÙčèõćó×ĂÜđÿĊ÷øüö (Central Waste Treatment Plant)
ĢġĦ ēøÜÜćîðøąÖĂïÖĉÝÖćøđÖĊę÷üÖĆïÖćøÙĆéĒ÷ÖĀøČĂòŦÜÖúïÿĉęÜðäĉÖĎúĀøČĂüĆÿéč
ìĊęĕöŠĔßšĒúšüìĊęöĊúĆÖþèąĒúąÙčèÿöïĆêĉêćöìĊęÖĞćĀîéĕüšĔîÖãÖøąìøüÜ ÞïĆïìĊę ģ
(ó.ý. ģĦĤĦ) ĂĂÖêćöÙüćöĔîóøąøćßïĆââĆêĉēøÜÜćî ó.ý. ģĦĤĦ
Ģġħ ēøÜÜćîðøąÖĂïÖĉÝÖćøđÖĊę÷üÖĆïÖćøîĞćñúĉêõĆèæŤĂčêÿćĀÖøøöìĊęĕöŠĔßšĒúšü
ĀøČĂ×ĂÜđÿĊ÷ÝćÖēøÜÜćîöćñúĉêđðŨîüĆêëčéĉïĀøČĂñúĉêõĆèæŤĔĀöŠēé÷ñŠćîÖøøöüĉíĊ
ÖćøñúĉêìćÜĂčêÿćĀÖøøö
Āöć÷đĀêč
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รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิ ตามที่ไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนปาย จังหวัดแมฮองสอน
พ.ศ. ๒๕๕๘
การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภท
ทายกฎกระทรวงตามที่กําหนดไวในขอ ๗ คือ
๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๔๕ ที่กําหนดไวเปนสีเหลืองมีเสนทแยงสีขาว
ใหเปนที่ดินประเภทอนุรักษเพื่อการอยูอาศัย มีรายการดังตอไปนี้
๑.๑ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนน รพช. มส. ๔๐๓๔ บานแมเย็น - บานแมนาเติงนอก
ฟากตะวันตก
ดานใต
จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ดานตะวันตก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๑.๒ ดานเหนือ
จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ดานตะวันออก
จดถนน รพช. มส. ๔๐๓๔ บานแมเย็น - บานแมนาเติงนอก
ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๑.๓ ดานเหนือ
จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ดานตะวันออก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดโรงเรียนบานนาจลอง
๑.๔ ดานเหนือ
จดโรงเรียนบานนาจลอง และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนน รพช. มส. ๔๐๓๔ บานแมเย็น - บานแมนาเติงนอก
ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ และเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับโรงเรียนบานนาจลอง ดานใต
ดานตะวันตก
จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
๑.๕ ดานเหนือ
จดถนน รพช. มส. ๔๐๓๔ บานแมเย็น - บานแมนาเติงนอก
ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือและฟากตะวันตก
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําปาย ฝงตะวันออก
และเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ

๒
๑.๖ ดานเหนือ
ฟากใต
ดานตะวันออก
ฟากตะวันตก
ดานใต
ดานตะวันตก
๑.๗ ดานเหนือ

จดถนน รพช. มส. ๔๐๓๔ บานแมเย็น - บานแมนาเติงนอก
จดถนน รพช. มส. ๔๐๓๔ บานแมเย็น - บานแมนาเติงนอก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออกและฟากใต
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาธารณะ

ไมปรากฏชื่อ
ดานตะวันออก
ดานใต
ดานตะวันตก

จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
จดถนน รพช. มส. ๔๐๓๔ บานแมเย็น - บานแมนาเติงนอก

ฟากตะวันออก
๑.๘ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลเวียงเหนือ โรงพยาบาล
สงเสริม สุขภาพตําบลบานเวียงเหนือ และถนน รพช.มส. ๔๐๓๔ บานแมเย็น - บานแมนาเติงนอก
ฟากตะวันออก
๑.๙ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนน รพช. มส. ๔๐๓๔ บานแมเย็น - บานแมนาเติงนอก
ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ และเสนขนานระยะ
๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
ดานตะวันตก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑๐.๖ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก
๑.๑๐ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนน รพช. มส. ๔๐๓๔ บานแมเย็น - บานแมนาเติงนอก
ฟากตะวันออก
๑.๑๑ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝง แมน้ําปาย ฝง ใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก และสวนสาธารณะ
วัดหมากลาง

๓
ดานใต
จดถนนเขตเขลางค ฟากเหนือ และศาลาอเนกประสงคหวยปู
ดานตะวันตก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก เสนขนานระยะ
๑๓๐ เมตร กับศูนยกลางถนนเขตเขลางค และเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ
๑.๑๒ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร
กับริมฝงหวยมวงกอน และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนตั้งฉากกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ที่จุดซึ่งอยูหางจาก
ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตะวันตกเฉียงใต
ตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ เปนระยะ ๔๒๕ เมตร
๑.๑๓ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ
ดานตะวันตก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๑.๑๔ ดานเหนือ
จดถนนเขตเขลางค ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนเขตเขลางค ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงหวยหัวนา ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ฟากตะวันออก
๑.๑๕ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงหวยหัวนา ฝงใต
ดานตะวันออก
จดถนนเขตเขลางค ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนเขตเขลางค ซอย ๖ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเส น ขนานระยะ ๓๐ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง ห ว ยหั ว นา ฝ ง ใต
และฝงตะวันออก
๑.๑๖ ดานเหนือ
จดเส น ขนานระยะ ๓๐ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง ห ว ยหั ว นา ฝ ง ใต
และถนนเขตเขลางค ซอย ๖ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนเขตเขลางค
ดานใต
จดถนนชัยสงคราม ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ฟากตะวันออก
๑.๑๗ ดานเหนือ
จดถนนชัยสงคราม ฟากใต
ดานตะวันออก
จดโรงพยาบาลปายและเทศบาลตําบลปาย

๔
ดานใต

จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงหวยมวงกอน ฝงเหนือ

และฝงตะวันออก
๑.๑๘

๑.๑๙

๑.๒๐

๑.๒๑

๑.๒๒

๑.๒๓

๑.๒๔

ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ฟากตะวันออก
ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนชัยสงคราม
ดานตะวันออก
จดโรงเรียนอนุบาลปาย (เวียงใต)
ดานใต
จดถนนชัยสงคราม ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนเขตเขลางค ฟากตะวันออก
ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนชัยสงคราม
ดานตะวันออก
จดวัดกลาง
ดานใต
จดถนนเทศบาล ๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนชัยสงคราม ฟากตะวันออก และโบสถคริสตจักรสัมพันธปาย
ดานเหนือ
จดถนนชัยสงคราม ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนเขตเขลางค ฟากตะวันตก
ดานใต
จดวัดหลวง
ดานตะวันตก
จดโรงพยาบาลปาย
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑๒.๑๗ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน
ดานเหนือ
จดถนนชัยสงคราม ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนชัยสงคราม ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนราษฎรดํารง ฟากเหนือ และที่วาการอําเภอปาย
ดานตะวันตก
จดถนนเขตเขลางค ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑๒.๑๗ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน
ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนชัยสงคราม
ดานตะวันออก
จดวัดปาขาม
ดานใต
จดถนนเทศบาล ๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดวัดกลาง
ดานเหนือ
จดถนนเทศบาล ๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนเทศบาล ๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนราษฎรดํารง ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนชัยสงคราม ฟากตะวันออก
ดานเหนือ
จดโรงพยาบาลปายและวัดหลวง
ดานตะวันออก
จดถนนเขตเขลางค ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงหวยมวงกอน ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดเทศบาลตําบลปาย

๕
๑.๒๕ ดานเหนือ
จดถนนราษฎรดํารง ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนชัยสงคราม ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงหวยมวงกอน ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนเขตเขลางค ฟากตะวันออก
๑.๒๖ ดานเหนือ
จดถนนราษฎรดํารง ฟากใต และโรงเรียนปายวิทยาคาร
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๓๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนชัยสงคราม
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงหวยมวงกอน ฝงเหนือ
และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือและฟากตะวันออก
ดานตะวันตก
จดสถานี ตํ า รวจภู ธ รปาย สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข อํ า เภอปาย
และถนนชัยสงคราม ฟากตะวันออก
๑.๒๗ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนน รพช. มส. ๔๐๒๔
บานทาปาย - อําเภอปาย ฟากเหนือ
ดานตะวันออก
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมปายฝงซายตอนบน
ดานใต
จดแนวเขตป า สงวนแห ง ชาติ ป า แม ป ายฝ ง ซ า ยตอนบน
และถนน รพช. มส. ๔๐๒๔ บานทาปาย - อําเภอปาย ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเส น ขนานระยะ ๒๕ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง ห ว ยแม เ ย็ น หลวง
ฝงตะวันออก
๑.๒๘ ดานเหนือ
จดถนน รพช. มส. ๔๐๒๔ บานทาปาย - อําเภอปาย ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนน รพช. มส. ๔๐๒๔ บานทาปาย - อําเภอปาย ฟากตะวันตก
และถนนแมฮี้ - ทรายขาว ฟากตะวันตกและฟากใต
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนแมฮี้ - ทรายขาว
เสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนน รพช. มส. ๔๐๒๔ บานทาปาย - อําเภอปาย และเสนขนาน
ระยะ ๒๕ เมตร กับริมฝงหวยแมเย็นหลวง ฝงตะวันออก
๑.๒๙ ดานเหนือ
จดโรงเรียนชุมชนบานแมฮี้
ดานตะวันออก
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมปายฝงซายตอนบนและถนน
รพช. มส. ๔๐๒๔ บานทาปาย - อําเภอปาย ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนแมฮี้ - ทรายขาว ฟากตะวันออก
๑.๓๐ ดานเหนือ
จดถนนคันคลองแมฮี้ - ทรายขาว ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนแมฮี้ - ทรายขาว ฟากตะวันตก

๖
ดานใต
ดานตะวันตก
๑.๓๑ ดานเหนือ
ดานใต
ดานตะวันตก
๑.๓๒ ดานเหนือ
ดานตะวันออก
ชุมชนตําบลแมฮี้
ดานใต
ดานตะวันตก
๑.๓๓ ดานเหนือ
ดานตะวันออก
ทรายขาว ฟากตะวันออก เสนขนานระยะ
ปาแมปายฝงซายตอนบน
ดานใต
ดานตะวันตก
สงเสริมสุขภาพตําบลแมฮี้
๑.๓๔ ดานเหนือ
ดานตะวันออก
ดานใต
ดานตะวันตก
๑.๓๕ ดานเหนือ
ดานตะวันออก
ดานใต
ดานตะวันตก
๑.๓๖ ดานเหนือ
ดานตะวันออก
ดานใต
ดานตะวันตก
๑.๓๗ ดานเหนือ
ดานตะวันออก

จดเสนขนานระยะ ๒๕ เมตร กับริมฝงหวยแมฮี้ ฝงเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนแมฮี้ - ทรายขาว
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
จดเสนขนานระยะ ๒๕ เมตร กับริมฝงหวยแมฮี้ ฝงเหนือ
จดถนนแมฮี้ - ทรายขาว ฟากตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๒๕ เมตร กับริมฝงหวยแมฮี้ ฝงใต
จดถนนแมฮี้ - ทรายขาว ฟากตะวัน ตก และศูน ยการเรียนรู
จดถนนสาย ค ฟากเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๕ เมตร กับริมฝงหวยแมฮี้ ฝงตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๒๕ เมตร กับริมฝงหวยแมฮี้ ฝงใต
จดวัดแมฮี้ เสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนแมฮี้ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ค และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ
จดถนนสาย ค ฟากเหนือ
จดถนนแม ฮี้ - ทรายขาว ฟากตะวั น ออก และโรงพยาบาล
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ค
จดเสนขนานระยะ ๒๕ เมตร กับริมฝงหวยแมฮี้ ฝงตะวันตก
จดถนนสาย ค ฟากเหนือ
จดถนนคันคลองแมฮี้ - ทรายขาว ฟากตะวันออก
จดถนนสาย ค ฟากใต
จดเสนขนานระยะ ๒๕ เมตร กับริมฝงหวยแมฮี้ ฝงตะวันตก
จดถนนแมฮี้ - ทรายขาว ฟากเหนือ
จดถนนคันคลองแมฮี้ - ทรายขาว ฟากตะวันออก
จดถนนสาย ค ฟากใต
จดถนนแมฮี้ - ทรายขาว ฟากตะวันตก
จดถนนแมฮี้ - ทรายขาว ฟากเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๕ เมตร กับริมฝงหวยแมฮี้ ฝงตะวันออก
จดถนนสาย ค ฟากใต
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมปายฝงซายตอนบน

๗
ดานใต
จดเสนตั้งฉากกับถนนแมฮี้ - ทรายขาว ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่ง
อยูหางจากถนนแมฮี้ - ทรายขาว บรรจบกับถนนสาย ค ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนวถนนแมฮี้ ทรายขาว เปนระยะ ๓๐๐ เมตร และที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลแมฮี้
ดานตะวันตก
จดถนนแมฮี้ - ทรายขาว ฟากตะวันออก
๑.๓๘ ดานเหนือ
จดเสนตั้งฉากกับถนน รพช. มส. ๔๐๘๐ บานกุงแกง - บานตีนธาตุ
ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนน รพช. มส. ๔๐๘๐ บานกุงแกง - บานตีนธาตุ บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
ไปทางทิศเหนือ เปนระยะ ๑๕๐ เมตร และเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําปาย ฝงใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนน รพช. มส. ๔๐๘๐
บานกุงแกง - บานตีนธาตุ
ดานใต
จดหนวยปองกันรักษาปา ที่ มส. ๔ (ทุงยาว) สํานักบริหาร
พื้นที่อนุรักษที่ ๑๖ สาขาแมสะเรียง
ดานตะวันตก
จดถนน รพช. มส. ๔๐๘๐ บานกุงแกง - บานตีนธาตุ ฟากตะวันออก
๑.๓๙ ดานเหนือ
จดเสน ตั้ง ฉากกั บ ถนนสาธารณะไม ป รากฏชื่อ ฟากตะวั น ตก
ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับถนน รพช. มส. ๔๐๘๐ บานกุงแกง - บานตีนธาตุ
ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ เปนระยะ ๑๕๐ เมตร
ดานตะวันออก
จดถนน รพช. มส. ๔๐๘๐ บานกุงแกง - บานตีนธาตุ ฟากใต
และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนน รพช. มส. ๔๐๘๐
บานกุงแกง - บานตีนธาตุ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนน รพช. มส. ๔๐๘๐
บานกุงแกง - บานตีนธาตุ
๑.๔๐ ดานเหนือ
จดถนน รพช. มส. ๔๐๘๐ บานกุงแกง - บานตีนธาตุ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดวัดทุงโปง โรงเรียนบานทุงโปงมิตรภาพ ที่ ๗๘ ถนน รพช. มส.
๔๐๘๐ บานกุงแกง - บานตีนธาตุ ฟากตะวันตก และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานทุงโปง
ดานใต
จดถนน รพช. มส. ๔๐๘๙ บานหวยทราย - บานใหม ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนน รพช. มส. ๔๐๘๐
บานกุงแกง - บานตีนธาตุ และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๑.๔๑ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไม ป รากฏชื่ อ ฟากใต แ ละฟากตะวั น ออก
และถนน รพช. มส. ๔๐๘๐ บานกุงแกง - บานตีนธาตุ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนน รพช. มส. ๔๐๘๐ บานกุงแกง - บานตีนธาตุ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือและฟากตะวันตก
ดานตะวันตก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก

๘
๑.๔๒ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนน รพช. มส. ๔๐๘๐
บานกุงแกง - บานตีนธาตุ และเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําปาย ฝงตะวันตก
ดานใต
จดที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลทุงยาว
ดานตะวันตก
จดถนน รพช. มส. ๔๐๘๐ บานกุงแกง - บานตีนธาตุ ฟากตะวันออก
และฟากเหนือ
๑.๔๓ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไม ป รากฏชื่ อ ฟากใต แ ละฟากตะวั น ออก
และถนน รพช. มส. ๔๐๘๐ บานกุงแกง - บานตีนธาตุ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนน รพช. มส. ๔๐๘๐ บานกุงแกง - บานตีนธาตุ ฟากตะวันตก
วัดทุงยาว โรงเรียนบานทุงยาว และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนน รพช. มส. ๔๐๘๐
บานกุงแกง - บานตีนธาตุ
๑.๔๔ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําปาย
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําปาย ฝงตะวันตก
และเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนน รพช. มส. ๔๐๘๐ บานกุงแกง - บานตีนธาตุ
ดานใต
จดเสนตั้งฉากกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
ที่จุด ซึ่งถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ บรรจบกั บถนน รพช. มส. ๔๐๘๐ บานกุงแกง - บานตีน ธาตุ
ไปทางทิศตะวันออก เปนระยะ ๕๐ เมตร
ดานตะวันตก
จดถนน รพช. มส. ๔๐๘๐ บานกุงแกง - บานตีนธาตุ ฟากตะวันออก
๑.๔๕ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนน รพช. มส. ๔๐๘๐ บานกุงแกง - บานตีนธาตุ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒.๑ ถึงหมายเลข ๒.๒๗ ที่กําหนดไวเปนสีเหลือง ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย มีรายการดังตอไปนี้
๒.๑ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงหวยแมนาเติง ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ
๒.๒ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก

๙
ดานใต
ดานตะวันตก
๒.๓ ดานเหนือ
ดานตะวันออก

จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
จดเสนขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาธารณะ

ดานใต
ดานตะวันตก
๒.๔ ดานเหนือ
ดานตะวันออก

จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงหวยแมนาเติง ฝงเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงหวยแมนาเติง ฝงใต
จดเสนขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาธารณะ

ไมปรากฏชื่อ

ไมปรากฏชื่อ
ดานใต
จดเสนตั้งฉากกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ที่จุดซึ่งถนนสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
ดานตะวันตก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๒.๕ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงหวยแมนาเติง ฝงใต
ดานตะวันออก
จดวัดแมนาเติงใน
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ
๒.๖ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดโรงเรียนบานแมนาเติง
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙๕ ฟากตะวันออก
๒.๗ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙๕ ฟากตะวันออก
๒.๘ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก และศูนยบริการ
และถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล กระทรวงเกษตรและสหกรณ
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙๕ ฟากเหนือ
๒.๙ ดานเหนือ
จดถนน รพช. มส. ๔๐๓๔ บานแมเย็น - บานแมนาเติงนอก
ฟากใต และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานแมของ
ดานตะวันออก
จดถนน อบจ. มส. ๔๐๑๔ บานหวยปู - บานแมของ ฟากตะวันตก

๑๐
ดานใต
จดศูนยการเรียนชุมชนเฉลิมพระเกียรติ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนน อบจ. มส. ๔๐๑๔
บานหวยปู - บานแมของ
๒.๑๐ ดานเหนือ
จดถนน รพช. มส. ๔๐๓๔ บานแมเย็น - บานแมนาเติงนอก
ฟากใต และเสนตั้งฉากกับถนน รพช. มส. ๔๐๓๔ บานแมเย็น - บานแมนาเติงนอก ที่จุดซึ่งอยูหางจาก
ถนน รพช. มส. ๔๐๓๔ บ านแม เย็ น - บ านแม น าเติ ง นอก บรรจบกั บถนน รพช. มส. ๔๐๑๔
ไปทางทิศตะวันออก เปนระยะ ๖๐ เมตร
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนน อบจ. มส. ๔๐๑๔
บานหวยปู - บานแมของ
ดานใต
จดเสนตั้งฉากกับถนน อบจ. มส. ๔๐๑๔ บานหวยปู - บานแมของ
ที่จุดซึ่งถนน รพช. มส. ๔๐๓๔ จุดตรวจสัตว - บานแมของ บรรจบกับถนน อบจ. มส. ๔๐๑๔
บานหวยปู - บานแมของ
ดานตะวันตก
จดถนน อบจ. มส. ๔๐๑๔ บานหวยปู - บานแมของ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑๒.๕ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน
๒.๑๑ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตกและฟากใต
ดานตะวันตก
จดถนน รพช. มส. ๕๑๕๑ บานใหมสหสัมพันธ - หมอแปง
ฟากตะวันออก
๒.๑๒ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสน ขนานระยะ ๕๐ เมตร กับ ศูน ยกลางถนนสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ
ดานใต
จดถนน รพช. มส. ๕๑๕๑ บานใหมสหสัมพันธ - หมอแปง
ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๒.๑๓ ดานเหนือ
จดแนวเขตทหาร และถนนเขตเขลางค ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ข ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงหวยหัวนา ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ข
๒.๑๔ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงหวยหัวนา ฝงใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ข ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนน รพช. มส. ๔๐๕๕ บานน้ําฮู - เวียงใต ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสน ขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กั บศู น ยก ลางถนนสาย ข
และวัดหัวนา

๑๑
๒.๑๕ ดานเหนือ
จดถนน รพช. มส. ๔๐๕๕ บานน้ําฮู - เวียงใต ฟากใต
ดานตะวันออก
จดหนวยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงที่ ๑๐ และเสนขนานระยะ
๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงหวยหัวนา ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสน ขนานระยะ ๗๕ เมตร กับ ศูน ยกลางถนนสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ
๒.๑๖ ดานเหนือ
จดเสนตั้งฉากกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ที่จุดซึ่งถนนสาธารณะ
ไม ป รากฏชื่ อ บรรจบกั บ ถนนสาธารณะไม ป รากฏชื่ อ เส น ขนานระยะ ๗๕ เมตร กั บ ศู น ย ก ลาง
ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ และเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงหวยหัวนา ฝงใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๒.๑๗ ดานเหนือ
จดถนน รพช. มส. ๔๐๕๕ บานน้ําฮู - เวียงใต ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ข ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงหวยมวงกอน ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ข
๒.๑๘ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๒.๑๙ ดานเหนือ
จดโรงเรียนบานน้ําฮู
ดานตะวันออก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนตั้งฉากกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ที่จุดซึ่งถนนสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ
๒.๒๐ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงหวยมวงกอน ฝงใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ข ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนน อบต. - หนองกระทิง ฟากเหนือและฟากตะวันออก
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ข
๒.๒๑ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงหวยมวงกอน ฝงใต
ดานตะวันออก
จดบานพักเจาหนาที่อําเภอปาย

๑๒
ดานใต
จดถนนสาย ก ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ฟากตะวันออก
๒.๒๒ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงหวยมวงกอน ฝงใต
ดานตะวันออก
จดถนนเขตเขลางค ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ก ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดบานพักเจาหนาที่อําเภอปาย
๒.๒๓ ดานเหนือ
จดถนนเขตเขลางค ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงหวยมวงกอน ฝงตะวันตก
ดานใต
จดถนนแสงทองอราม ซอย ๓ ฟากเหนือ
๒.๒๔ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลาง ทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๙๕ เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙๕ ที่จุดซึ่งถนนแสงทองอราม ซอย ๓
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙๕ และเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงหวยมวงกอน
ฝงใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๙๕ และเสนตั้งฉากกับถนนรังสิยานนท ซอย ๒ ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนรังสิยานนท ซอย ๒
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙๕ ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวถนนรังสิยานนท ซอย ๒
เปนระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙๕
ดานใต
จดถนนรังสิยานนท ซอย ๒ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๙๕ ฟากตะวันออก
๒.๒๕ ดานเหนือ
จดฌาปนสถานเวียงใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙๕ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙๕ ที่จุดซึ่ง
ถนนรังสิยานนท ซอย ๒ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙๕
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๙๕
๒.๒๖ ดานเหนือ
จดถนน รพช. มส. ๔๐๘๐ บานกุงแกง - บานตีนธาตุ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนน รพช. มส. ๔๐๘๐ บานกุงแกง - บานตีนธาตุ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสน ขนานระยะ ๒๕ เมตร กับ ริม ฝง หว ยดีห มี ฝงเหนือ
และฝงตะวันตก
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙๕ ฟากตะวันออก

๑๓
๒.๒๗ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๕ เมตร กับริมฝงหวยดีหมี ฝงใตและ
ฝงตะวันออก และถนน รพช. มส. ๔๐๘๐ บานกุงแกง - บานตีนธาตุ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนน รพช. มส. ๔๐๘๐ บานกุงแกง - บานตีนธาตุ ฟากตะวันตก
และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมป รากฏชื่อ ฟากเหนือ และถนนสาย ค
ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๐๙๕ ฟากตะวั น ออก
ศูนยประสานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา อําเภอปาย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ๑ และวัดกุงแกง
๓. ที่ดิน ในบริ เวณหมายเลข ๓.๑ ถึ งหมายเลข ๓.๓ ที่ กํา หนดไว เป น สี สม ใหเ ปน ที่ดิ น
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง มีรายการดังตอไปนี้
๓.๑ ดานเหนือ
จดถนนเขตเขลางค ซอย ๖ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนเขตเขลางค ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนชัยสงคราม ฟากเหนือ และศูนยพัฒนาเด็กเล็กอําเภอปาย
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนเขตเขลางค
๓.๒ ดานเหนือ
จดถนนแสงทองอราม - อบต. ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ข ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนกุงเปา - หนองกระทิง ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนน อบต. - หนองกระทิง ฟากตะวันออกและฟากใต
๓.๓ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ฟากใต และสํานักงานที่ดินจังหวัดแมฮองสอน
สาขาปาย
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนแสงทองอราม
ดานใต
จดโรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร และเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙๕
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ฟากตะวันออก
๔. ที่ดิน ในบริเวณหมายเลข ๔.๑ ถึง หมายเลข ๔.๔ ที่กําหนดไวเปน สีแดง ใหเปน ที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก มีรายการดังตอไปนี้
๔.๑ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๙๕ โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร เสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนแสงทองอราม
และถนน สาย ก ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนแสงทองอราม ฟากตะวันตก และที่ทําการไปรษณียปาย
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙๕ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ฟากตะวันออก

๑๔
๔.๒ ดานตะวันออก
จดถนนแสงทองอราม ซอย ๓ ฟากใต
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙๕ ฟากเหนือ และการไฟฟา
สวนภูมิภาคอําเภอปาย
ดานตะวันตก
จดถนนแสงทองอราม ฟากตะวันออก
๔.๓ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙๕ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙๕ ที่จุดซึ่ง
ถนนแสงทองอรามบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙๕ และเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙๕
ดานใต
จดถนนรังสิยานนท ซอย ๒ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙๕ ฟากตะวันออก
๔.๔ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙๕ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙๕ ที่จุดซึ่ง
ถนนแสงทองอราม ซอย ๓ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙๕
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๙๕
ดานตะวันตก
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙๕ ที่จุดซึ่ง
ถนนแสงทองอรามบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙๕
๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ ถึงหมายเลข ๕.๘๑ ที่กําหนดไวเปนสีเขียว ใหเปนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม มีรายการดังตอไปนี้
๕.๑ ดานเหนือ
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปนเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร
กับริมฝงแมน้ําของ ฝงเหนือ เสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
และเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนน รพช. มส. ๔๐๓๔ บานแมเย็น - บานแมนาเติงนอก
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําปาย ฝงเหนือ
ดานใต
จดถนน รพช. มส. ๔๐๓๔ บานแมเย็น - บานแมนาเติงนอก
ฟากเหนือและฟากตะวันตก ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือและฟากตะวันตก แนวเขตปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ และเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําของ
ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปนเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร
กับริมฝงหวยแมนาเติง ฝงเหนือ
๕.๒ ดานเหนือ
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปนเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร
กับริมฝงหวยแมนาเติง ฝงเหนือ
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําของ ฝงใต

๑๕
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงหวยแมนาเติง ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๕.๓ ดานเหนือ
จดถนน รพช. มส. ๔๐๓๔ บานแมเย็น - บานแมนาเติงนอก
ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําปาย ฝงตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําปาย ฝงเหนือ
และแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ดานตะวันตก
จดถนน รพช. มส. ๔๐๓๔ บานแมเย็น - บานแมนาเติงนอก
ฟากตะวันออก
๕.๔ ดานเหนือ
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปนเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร
กับริมฝงหวยแมนาเติง ฝงเหนือ
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙๕ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙๕ ที่จุดซึ่ง
อยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙๕ ตัดกับริมฝงหวยแมนาเติง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙๕ เปนระยะ ๓๖๔ เมตร
ดานตะวันตก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปนเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙๕
๕.๕ ดานเหนือ
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปนเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร
กับริมฝงหวยแมนาเติง ฝงเหนือ
ดานตะวันออก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙๕ ที่จุดซึ่ง
อยู หา งจากทางหลวงแผน ดิ น หมายเลข ๑๐๙๕ ตัด กั บ ห ว ยแม น าเติง ไปทางทิศ ตะวั น ตกเฉี ยงเหนื อ
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙๕ เปนระยะ ๓๖๔ เมตร
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙๕ ฟากตะวันออก
๕.๖ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําปาย ฝงใต
ดานตะวันออก
จดถนน รพช. มส. ๔๐๓๔ บานแมเย็น - บานแมนาเติงนอก
ฟากตะวันตก และวัดตาลเจ็ดตน
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยพระบาท ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําปาย ฝงตะวันออก
๕.๗ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงหวยแมนาเติง ฝงใต
และฝงตะวันออก
ดานตะวันออก
จดเส น ขนานระยะ ๕๐ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง แม น้ํ า ของ ฝ ง ใต
และฝงตะวันตก

๑๖
ดานใต

จดเสนขนานระยะ ๒๕ เมตร กับริมฝงหวยหมอแปง ฝงเหนือ

และฝงตะวันตก
ดานตะวันตก
จดถนนสาธารณะไม ป รากฏชื่ อ ฟากตะวัน ออก เส น ตั้ง ฉาก
กับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ที่จุดซึ่งถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
และเสนขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
๕.๘ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําปาย ฝงใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําปาย ฝงตะวันตก
ดานใต
จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
๕.๙ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ดานตะวันตก
จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
๕.๑๐ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําของ ฝงตะวันออก
๕.๑๑ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๕ เมตร กับริมฝงหวยหมอแปง ฝงใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําของ ฝงตะวันตก
ฝงใต และฝงเหนือ และถนน รพช. มส. ๔๐๓๔ บานแมเย็น - บานแมนาเติงนอก ฟากใตและฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนน รพช. มส. ๔๐๓๔ บานแมเย็น - บานแมนาเติงนอก
ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๕.๑๒ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงหวยแมนาเติง ฝงตะวันออก
และฝงใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙๕ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนน รพช. มส. ๓๐๘๔ บานมวงสรอย - บานหมอแปง
ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออกและฟากเหนือ
๕.๑๓ ดานเหนือ
จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําปาย ฝงตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําปาย ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนน รพช. มส. ๔๐๓๔ บานแมเย็น - บานแมนาเติงนอก
ฟากตะวันออก

๑๗
๕.๑๔ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๕ เมตร กับริมฝงหวยหมอแปง ฝงใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก และถนน รพช. มส.
๔๐๓๔ บานแมเย็น - บานแมนาเติงนอก ฟากตะวันตก
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙๕ ฟากตะวันออก
๕.๑๕ ดานเหนือ
จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เสนขนานระยะ ๕๐ เมตร
กับโรงเรียนบานนาจลอง ดานใต และเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
ดานตะวันออก
จดถนน รพช. มส. ๔๐๓๔ บานแมเย็น - บานแมนาเติงนอก
ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําของ ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําของ ฝงตะวันออก
๕.๑๖ ดานเหนือ
จดวัดแมนาเติงนอก และถนน รพช. มส. ๔๐๓๔ บานแมเย็น บานแมนาเติงนอก ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนน อบจ. มส.
๔๐๑๔ บานหวยปู -บานแมของ ฟากตะวันตก และศูนยการเรียนชุมชนเฉลิมพระเกียรติ
ดานใต
จดถนน รพช. มส. ๔๐๓๔ จุดตรวจสัตว - บานแมของ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๐๙๕ ฟากตะวั น ออก
ถนน รพช. มส. ๔๐๓๔ บานแมเย็น - บานแมนาเติงนอก ฟากตะวันออก ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
ฟากตะวันออก และที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลแมนาเติง
๕.๑๗ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงหวยแมนาเติง ฝงใต
และฝงตะวันออก
ดานตะวันออก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดโรงเรียนราชประชานุเคราะหที่ ๒๒ และแนวเขตปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
ดานตะวันตก
จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
๕.๑๘ ดานเหนือ
จดถนน รพช. มส. ๓๐๘๔ บานมวงสรอย - บานหมอแปง
ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙๕ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๒๕ เมตร กับริมฝงหวยหมอแปง ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
๕.๑๙ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๕ เมตร กับริมฝงหวยหมอแปง ฝงใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙๕ ฟากใตและฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ

๑๘
๕.๒๐ ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําปาย ฝงตะวันตก
และฝงเหนือ
ดานใต
จดเสน ขนานระยะ ๕๐ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง แม น้ํา ปาย ฝ งเหนื อ
และเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําของ ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนน รพช. มส. ๔๐๓๔ บานแมเย็น - บานแมนาเติงนอก
ฟากตะวันออก
๕.๒๑ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงหวยแมนาเติง ฝงใต
ดานตะวันออก จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ดานใต
จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงหวยแมนาเติง ฝงตะวันออก
๕.๒๒ ดานเหนือ
จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ดานตะวันออก จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ดานใต
จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ดานตะวันตก
จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
๕.๒๓ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําของ ฝงใต
ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําปาย ฝงตะวันตก
ฝงใต และฝงเหนือ
ดานใต
จดแนวเขตเทศบาลตําบลปาย ดานเหนือ และแนวเขตเทศบาลตําบลปาย
ดานตะวันตก
ดานตะวันตก
จดถนน อบจ. มส. ๔๐๑๔ บานหวยปู - บานแมของ ฟากตะวันออก
ฟากเหนือ และฟากใต จดเสนตั้งฉากกับถนน รพช. มส. ๔๐๑๔ จุดตรวจสัตว - บานแมของ ที่จุดซึ่ง
ถนน รพช. มส. ๔๐๓๔ จุดตรวจสัตว - บานแมของ บรรจบกับถนน อบจ. มส. ๔๐๑๔ บานหวยปู บานแมของ เสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนน อบจ. มส. ๔๐๑๔ บานหวยปู - บานแมของ
และเสนตั้งฉากกับถนน รพช. มส. ๔๐๓๔ บานแมเย็น - บานแมนาเติงนอก ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนน
รพช. มส. ๔๐๓๔ บานแมเย็น - บานแมนาเติงนอก บรรจบกับถนน รพช. มส. ๔๐๑๔ ไปทางทิศตะวันออก
เปนระยะ ๖๐ เมตร และถนน รพช. มส. ๔๐๓๔ บานแมเย็น - บานแมนาเติงนอก ฟากตะวันออก
๕.๒๔ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยพระบาท ฝงใต
ดานตะวันออก จดถนน รพช. มส. ๔๐๓๔ บานแมเย็น - บานแมนาเติงนอก
ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๒๕ เมตร กับริมฝงน้ําแมเมย ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําปาย ฝงตะวันออก
๕.๒๕ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙๕ ฟากตะวันตก

๑๙
ดานใต
จดแนวเขตทหาร
ดานตะวันตก
จดแนวเขตทหาร
๕.๒๖ ดานเหนือ
จดจุ ด ตรวจสั ต ว อํ า เภอปาย และถนน รพช. มส. ๔๑๒๖
จุดตรวจสัตว - บานแมของ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนน อบจ. มส. ๔๐๑๔ บานหวยปู - บานแมของ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดแนวเขตทหาร
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙๕ ฟากตะวันออก
๕.๒๗ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๕ เมตร กับริมฝงน้ําแมเมย ฝงใตและ
ฝงตะวันตก
ดานตะวันออก
จดเสน ขนานระยะ ๕๐ เมตร กับ ศูน ยกลางถนนสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ
ดานใต
จดเสน ขนานระยะ ๕๐ เมตร กับ ศูน ยกลางถนนสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําปาย ฝงตะวันออก
และฝงเหนือ
๕.๒๘ ดานเหนือ
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่ง เปน เสน ขนานระยะ
๒๐๐ เมตร กับริมฝงหวยแมนาเติง ฝงตะวันออก
ดานตะวันออก
จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ดานตะวันตก
จดแนวเขตผังเมืองรวม ดานตะวัน ตก ซึ่ง เปนเสน ตั้ง ฉากกับ
หวยแมนาเติง จนบรรจบกับเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมฝงหวยแมนาเติง ฝงตะวันตก
๕.๒๙ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก และเสนขนานระยะ
๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําปาย ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําปาย ฝงตะวันออก
๕.๓๐ ดานเหนือ
จดแนวเขตเทศบาลตําบลปาย ดานเหนือ
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําปาย ฝงตะวันตก
เสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ เสนขนานระยะ ๑๓๐ เมตร
กับศูนยกลางถนนเขตเขลางค และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนเขตเขลางค ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดแนวเขตทหาร

๒๐
๕.๓๑ ดานเหนือ
จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและแนวเขตทหาร
ดานตะวันออก
จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและโรงเรียนบานใหมสหสัมพันธ
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาธารณะไม ป รากฏชื่ อ ฟากตะวั น ออก และถนน
รพช. มส. ๕๑๕๑ บานใหมสหสัมพันธ - บานหมอแปง ฟากตะวันออก
๕.๓๒ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําปาย ฝงใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําปาย ฝงตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําปาย ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๕.๓๓ ดานเหนือ
จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงหวยมวงกอน ฝงตะวันตก
และฝงใต
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงหวยมวงกอน ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดแนวเขตผั ง เมื อ งรวมด า นตะวั น ตก ซึ่ ง เป น เส น ตั้ ง ฉากกั บ
ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนน รพช. มส. ๓๐๘๔ บานมวงสรอย - บานหมอแปง
บรรจบกับถนน รพช. มส. ๕๑๕๑ บานใหมสหสัมพันธ - หมอแปง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนว
ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ เปนระยะ ๙๘๕ เมตร
๕.๓๔ ดานเหนือ
จดเสน ขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริม ฝงหว ยมวงกอน ฝงใต
ฝงตะวันออก และฝงตะวันตก และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก และเสนตั้งฉาก
กับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
ไปทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ เปนระยะ ๔๒๕ เมตร
ดานใต
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่ง เปน เสน ขนานระยะ
๒๐๐ เมตร กับริมฝงหวยมวงกอน ฝงตะวันออก
ดานตะวันตก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจาก
จุดศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อที่บริเวณหางจากจุดซึ่งถนน รพช. มส. ๓๐๘๔ บานมวงสรอย บานหมอแปง บรรจบกับถนน รพช. มส. ๕๑๕๑ บานใหมสหสัมพันธ - หมอแปง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
ตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ เปนระยะ ๙๘๕ เมตร
๕.๓๕ ดานเหนือ
จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงหวยมวงกอน ฝงตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงหวยมวงกอน ฝงเหนือ
และฝงตะวันตก
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงหวยมวงกอน ฝงตะวันออก

๒๑
๕.๓๖ ดานเหนือ
จดแนวเขตปฏิรูป ที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม และเสน ขนานระยะ
๓๐ เมตร กับริมฝงหวยมวงกอน ฝงใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงหวยมวงกอน ฝงตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงหวยมวงกอน ฝงตะวันออก
และฝงใต
๕.๓๗ ดานเหนือ
จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ดานตะวันออก
จดถนน รพช. มส. ๕๑๕๑ บานใหมสหสัมพันธ - บานหมอแปง
ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงหวยมวงกอน ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
๕.๓๘ ดานเหนือ
จดโรงเรียนบานใหมสหสัมพันธ แนวเขตปฏิรปู ที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรม
และแนวเขตทหาร
ดานใต
จดถนน รพช. มส. ๔๐๕๕ บานน้ําฮู - เวียงใต ฟากเหนือ
เสนตั้งฉากกับถนน รพช. มส. ๔๐๕๕ บานน้ําฮู - เวียงใต ที่จุดซึ่งหางจากถนน รพช. มส. ๔๐๕๕
บานน้ําฮู - เวียงใต บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนน รพช. มส. ๔๐๕๕
บานน้ําฮู - เวียงใต เปนระยะ ๗๕ เมตร เสนขนานระยะ ๗๕ เมตร กับศูนยกลางถนน รพช. มส. ๔๐๕๕
บานน้ําฮู - เวียงใต และเสนตั้งฉากกับถนน รพช. มส. ๔๐๕๕ บานน้ําฮู - เวียงใต ที่จุดซึ่งอยูหางจาก
แนวเขตวัดน้ําฮู ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนน รพช. มส. ๔๐๕๕ บานน้ําฮู - เวียงใต
เปนระยะ ๗๕ เมตร
ดานตะวันตก
จดเสน ขนานระยะ ๕๐ เมตร กับ ศูน ยกลางถนนสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๗.๑๘ และหมายเลข ๗.๒๐ ที่กําหนดไวเปนสีเขียว
มีกรอบและเสนทแยงสีน้ําตาล
๕.๓๙ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ
ดานตะวันออก
จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ดานตะวันตก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่งเปน เสน ขนานระยะ
๒๐๐ เมตร กับริมฝงหวยมวงกอน ฝงตะวันตก

๒๒
๕.๔๐ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต และถนน รพช. มส. ๕๑๕๑
บานใหมสหสัมพันธ - หมอแปง ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนน รพช. มส. ๔๐๕๕ บานน้ําฮู - เวียงใต ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงหวยหัวนา ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงหวยหัวนา ฝงตะวันออก
และแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
๕.๔๑ ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําปาย ฝงตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงหวยหัวนา ฝงเหนือ
และถนนเขตเขลางค ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๕.๔๒ ดานเหนือ
จดแนวเขตทหาร
ดานตะวันออก
จดถนน อบจ. มส. ๔๐๑๔ บานหวยปู - บานแมของ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙๕ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดแนวเขตทหาร
๕.๔๓ ดานเหนือ
จดแนวเขตทหาร
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ข
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงหวยหัวนา ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนน รพช. มส. ๔๐๕๕ บานน้ําฮู - เวียงใต ฟากตะวันออก
๕.๔๔ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงหวยหัวนา ฝงใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําปาย ฝงตะวันตก
และโรงเรียนอนุบาลปาย (เวียงใต)
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนชัยสงคราม
ดานตะวันตก
จดถนนเขตเขลางค ฟากตะวันออก
๕.๔๕ ดานเหนือ
จดเส น ขนานระยะ ๓๐ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง ห ว ยหั ว นา ฝ ง ใต
โรงเรียนบานน้ําฮู เสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ เสนตรงที่ลากตอ
จากจุดซึ่งถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
เปนระยะ ๑๐๐ เมตร และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมหวยมวงกอน ฝงตะวันตก
ดานใต
จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ดานตะวันตก
จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

๒๓
๕.๔๖ ดานเหนือ
ดานตะวันออก
ดานใต
ดานตะวันตก
๕.๔๗ ดานเหนือ
ดานตะวันออก
ดานใต
๕.๔๘ ดานเหนือ
ดานตะวันออก

จดถนน รพช. มส. ๔๐๕๕ บานน้ําฮู - เวียงใต ฟากใต
จดเสนขนานระยะ ๗๕ เมตร กับวัดน้ําฮู ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงหวยหัวนา ฝงเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงหวยหัวนา ฝงตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงหวยหัวนา ฝงใต
จดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาย
จดถนน รพช. มส. ๔๐๕๕ บานน้ําฮู - เวียงใต ฟากเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงหวยหัวนา ฝงใต
จดวัดหัวนา และเสนขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนยกลาง

ถนนสาย ข
ดานใต
จดถนน รพช. มส. ๔๐๕๕ บานน้ําฮู - เวียงใต ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาย
๕.๔๙ ดานเหนือ
จดเสนตั้งฉากกับแมนา้ํ ปาย ที่จุดซึ่งอยูหา งจากแมน้ําปายบรรจบกับ
ถนนราษฎรดํารง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวแมน้ําปาย เปนระยะ
๙๕๐ เมตร และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมปายฝงซายตอนบน
ดานตะวันออก
จดถนน รพช. มส. ๔๐๓๔ บานแมเย็น - บานแมนาเติงนอก
ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนน รพช. มส. ๔๐๒๔ บานทาปาย - อําเภอปาย ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําปาย ฝงตะวันออก
๕.๕๐ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําปาย ฝงใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําปาย ฝงตะวันตก
ดานใต
จดถนนราษฎรดํารง ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนเทศบาล ๑ ฟากตะวันออก ถนนชัยสงคราม ฟากเหนือ
วัดปาขาม วัดกลาง เสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนชัยสงคราม และโรงเรียนอนุบาล (เวียงใต)
๕.๕๑ ดานเหนือ
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมปายฝงซายตอนบน
ดานตะวันออก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนเสนขนานระยะ
๖๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนน รพช. มส. ๔๐๓๔ บานแมเย็น - บานแมนาเติงนอก เสนขนานระยะ
๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนน รพช. มส. ๔๐๒๔ บานทาปาย - อําเภอปาย และเสนขนานระยะ ๒๕ เมตร
กับริมหวยแมเย็นหลวง ฝงตะวันตก
ดานใต
จดถนน รพช. มส. ๔๐๒๔ บานทาปาย - อําเภอปาย ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนน รพช. มส. ๔๐๓๔ บานแมเย็น - บานแมนาเติงนอก
ฟากตะวันออก

๒๔
๕.๕๒ ดานเหนือ
จดถนนราษฎรดํารง ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําปาย ฝงตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงหวยมวงกอน ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๓๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนชัยสงคราม
และโรงเรียนปายวิทยาคาร
๕.๕๓ ดานเหนือ
จดถนน รพช.มส. ๔๐๒๔ บานทาปาย - อําเภอปาย ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๒๕ เมตร กับริมฝงหวยแมเย็นหลวง ฝงตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๒๕ เมตร กับริมฝงหวยแมเย็นหลวง ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําปาย ฝงตะวันออก
๕.๕๔ ดานเหนือ
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนเสนขนานระยะ
๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนน รพช. มส. ๔๓๐๔ บานแมเย็น - บานแมนาเติงนอก
ดานตะวันออก
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมปายฝงซาย ตอนบน
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนน รพช. มส. ๔๐๒๔
บานทาปาย - อําเภอปาย
ดานตะวันตก
จดเส น ขนานระยะ ๒๕ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง ห ว ยแม เ ย็ น หลวง
ฝงตะวันออก
๕.๕๕ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงหวยมวงกอน ฝงใต
ดานตะวันออก
จดถนนรังสิยานนท ซอย ๒ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนรังสิยานนท ซอย ๒ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนตั้งฉากกับถนนรังสิยานนท ซอย ๒ ที่จุดซึ่งอยูหางจาก
ถนนรังสิยานนท ซอย ๒ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙๕ ไปทางทิศตะวันออกตามแนว
ถนนรังสิยานนท ซอย ๒ เปนระยะ ๔๐๐ เมตร และเสนขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนยกลาง
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙๕
๕.๕๖ ดานเหนือ
จดถนนรั ง สิ ย านนท ซอย ๒ ฟากใต และฟากตะวั น ออก
และเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงหวยมวงกอน ฝงใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําปาย ฝงตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๒๕ เมตร กับริมฝงหวยดีหมี ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนน รพช. มส. ๔๐๘๐ บานกุงแกง - บานตีนธาตุ ฟากตะวันออก
และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙๕ ฟากตะวันออก

๒๕
๕.๕๗ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๕ เมตร กับริมฝงหวยแมเย็นหลวง ฝงใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนน รพช. มส. ๔๐๒๔
บานทาปาย - อํา เภอปาย เสน ขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับ ศูน ยกลางถนนสาธารณะไมป รากฏชื่ อ
และถนนคันคลองแมฮี้ - ทรายขาว ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ค ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําปาย ฝงตะวันออก
๕.๕๘ ดานเหนือ
จดถนนคันคลองแมฮี้ - ทรายขาว ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ และเสนขนานระยะ ๒๕ เมตร กับริมฝงหวยแมฮี้ ฝงเหนือและฝงตะวันตก
ดานใต
จดเส น ขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับ ศู น ย ก ลางถนนสาย ค
ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนคันคลองแมฮี้ - ทรายขาว ฟากตะวันออก
๕.๕๙ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๕ เมตร กับริมฝงหวยดีหมี ฝงใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําปาย ฝงตะวันตก
ดานใต
จดถนน รพช. มส. ๔๐๘๐ บานกุงแกง - บานตีนธาตุ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนน รพช. มส. ๔๐๘๐ บานกุงแกง - บานตีนธาตุ ฟากตะวันออก
เและฟากเหนือ
๕.๖๐ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๕ เมตร กับริมฝงหวยแมฮี้ ฝงใต
ดานตะวันออก
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมปายฝงซาย ตอนบน
ดานใต
จดถนน รพช. มส. ๔๐๒๔ บานทาปาย - อําเภอปาย ฟากเหนือ
และวัดแมฮี้
ดานตะวันตก
จดวัดแมฮี้
๕.๖๑ ดานเหนือ
จดวัดแมฮี้
ดานตะวันออก
จดถนน รพช. มส. ๔๐๒๔ บานทาปาย - อําเภอปาย ฟากตะวันตก
และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมปายฝงซายตอนบน
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ค
ดานตะวันตก
จดเสน ขนานระยะ ๕๐ เมตร กับ ศูน ยกลางถนนสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ
๕.๖๒ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๕ เมตร กับริมฝงหวยดีหมี ฝงใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๑๐๙๕ ฟากตะวัน ตก และ
หนวยพัฒนาที่ดินที่ ๒ (สํานักงานพัฒนาที่ดินชั่วคราว) สังกัดสถานีพัฒนาที่ดินแมฮองสอน

๒๖
ดานใต
จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ดานตะวันตก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่งเปน เสน ขนานระยะ
๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙๕ และแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
๕.๖๓ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต และถนน รพช. มส. ๔๐๘๐
บานกุงแกง - บานตีนธาตุ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําปาย ฝงตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ค ฟากเหนือ
๕.๖๔ ดานเหนือ
จดถนนสาย ค ฟากใต และถนนสาธารณะไม ป รากฏชื่ อ
ฟากตะวันตกและฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตกและฟากใต และ
เสนขนานระยะ ๒๕ เมตร กับริมฝงหวยแมฮี้ ฝงตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําปาย ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําปาย ฝงตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑๒.๒๑ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน
๕.๖๕ ดานเหนือ
จดถนนสาย ค ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําปาย ฝงตะวันตก
ดานใต
จดเสนตั้งฉากกับถนน รพช. มส. ๔๐๘๐ บานกุงแกง - บานตีนธาตุ
ที่จุดซึ่งอยูหางจากจุดที่ถนน รพช. มส. ๔๐๘๐ บานกุงแกง - บานตีนธาตุ บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
ไปทางทิศเหนือ เปนระยะ ๑๕๐ เมตร
ดานตะวันตก
จดถนน รพช. มส. ๔๐๘๐ บานกุงแกง - บานตีนธาตุ ฟากตะวันออก
๕.๖๖ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต ที่ทําการองคการบริหาร
สวนตําบลแมฮี้ และเสนตั้งฉากกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
บรรจบกับถนนสาย ค ไปทางทิศใตตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ เปนระยะ ๓๐๐ เมตร
ดานตะวันออก
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมปายฝงซายตอนบน
ดานใต
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมปายฝงซายตอนบน
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําปาย ฝงตะวันออก
ฝงเหนือ และฝงใต และเสนขนานระยะ ๒๕ เมตร กับริมฝงหวยแมฮี้ ฝงตะวันออก
๕.๖๗ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําปาย ฝงใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําปาย ฝงตะวันตก

๒๗
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนน รพช. มส. ๔๐๘๐
บานกุงแกง - บานตีนธาตุ
ดานตะวันตก
จดถนน รพช. มส. ๔๐๘๐ บานกุงแกง - บานตีนธาตุ ฟากตะวันออก
หนวยปองกันรักษาปาที่ มส. ๔ (ทุงยาว) สํานักบริหารพื้นที่ ๑๖ สาขาแมสะเรียง และเสนขนานระยะ
๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนน รพช. มส. ๔๐๘๐ บานกุงแกง - บานตีนธาตุ
๕.๖๘ ดานเหนือ
จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙๕ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนน รพช. มส. ๔๐๐๔ บานหว ยทราย - บานแพมบก
ฟากเหนือ และแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ดานตะวันตก
จดแนวเขตผังเมืองรวม ดานตะวันตก ซึ่งเปนเสนขนานระยะ
๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙๕
๕.๖๙ ดานเหนือ
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมปายฝงซายตอนบน
ดานตะวันออก
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมปายฝงซายตอนบน
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําปาย ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําปาย ฝงตะวันออก
ฝงใต และฝงเหนือ
๕.๗๐ ดานเหนือ
จดถนน รพช. มส. ๔๐๐๔ บานหว ยทราย - บานแพมบก
ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙๕ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ดานตะวันตก
จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
๕.๗๑ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําปาย ฝงใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําปาย ฝงตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําปาย ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนน รพช. มส.
๔๐๘๐ บานกุงแกง - บานตีนธาตุ
๕.๗๒ ดานเหนือ
จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและเสนขนานระยะ ๒๕ เมตร
กับริมหวยแพม ฝงใต
ดานตะวันออก
จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและเสนขนานระยะ ๒๕ เมตร
กับริมฝงหวยแพม ฝงใต

๒๘
ดานใต
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร
กับริมฝงหวยแพม ฝงใต
ดานตะวันตก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร
กับริมฝงหวยแพม ฝงใต และเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙๕
๕.๗๓ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําปาย ฝงใต
ดานตะวันออก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนตั้งฉาก กับศูนยกลาง
ถนน รพช. มส. ๔๐๒๔ บานทาปาย - อําเภอปาย ที่จุดซึ่งถนน รพช. มส. ๔๐๒๔ บานทาปาย อําเภอปายบรรจบกับหวยทรายไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนน รพช. มส. ๔๐๒๔ บานทาปาย อําเภอปาย เปนระยะ ๔๘๕ เมตร และเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๙๕
ดานใต
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๙๕ ที่จุดซึ่งถนน รพช. มส. ๘๐๘๐ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙๕
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙๕ เปนระยะ ๑,๐๐๐ เมตร
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๐๙๕ ฟากตะวั น ออก
ถนน รพช. มส. ๔๐๘๐ บานกุงแกง - บานตีนธาตุ ฟากตะวันออก และเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร
กับศูนยกลางถนน รพช. มส. ๔๐๘๐ บานกุงแกง - บานตีนธาตุ
๕.๗๔ ดานเหนือ
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมปายฝงซายตอนบน และ
ถนน รพช. มส. ๔๐๒๔ บานทาปาย - อําเภอปาย ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยทราย ฝงตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําปาย ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําปาย ฝงตะวันออก
๕.๗๕ ดานเหนือ
จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ดานตะวันออก
จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๒๕ เมตร กับริมฝงหวยแพม ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
๕.๗๖ ดานเหนือ
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมปายฝงซายตอนบน
ดานใต
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมปายฝงซาย ตอนบน
ดานตะวันออก
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมปายฝงซายตอนบน
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยทราย ฝงตะวันออก

๒๙
๕.๗๗ ดานเหนือ
ดานตะวันออก
ดานใต
ดานตะวันตก

จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙๕ ฟากใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
จดถนน อบจ. มส. ๔๐๑๓ บานทุงยาวใต - หวยไมดํา ฟาก

ตะวันออก
๕.๗๘ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมป รากฏชื่อ ฟากใต และฟากตะวัน ออก
และเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
ดานตะวันออก
จดเส น ขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กั บ วั ด พระธาตุ จ อมแจ ง
ดานตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๒๕ เมตร กับริมฝงหวยแพม ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และถนน อบจ. มส. ๔๐๑๓
บานทุงยาวใต - หวยไมดํา ฟากตะวันออก
๕.๗๙ ดานเหนือ
จดเส น ขนานระยะ ๒๕ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง ห ว ยแพม ฝ ง ใต
เสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับวัดพระธาตุจอมแจง และเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร ศูนยกลาง
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙๕
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙๕ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดแนวเขตผังเมืองรวม ดานใต ซึ่งเปนเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๙๕ ที่จุดซึ่งถนน รพช. มส. ๔๐๘๐ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙๕
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙๕ เปนระยะ ๑,๐๐๐ เมตร
ดานตะวันตก
จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
๕.๘๐ ดานเหนือ
จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ดานตะวันออก
จดถนน อบจ. มส. ๔๐๑๓ บานทุงยาวใต - หวยไมดํา ฟากตะวันตก
ดานใต
จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
๕.๘๑ ดานตะวันออก
จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ดานใต
จดแนวเขตผั ง เมื อ งรวมด า นใต ซึ่ ง เป น เส น ตั้ ง ฉากกั บ ถนน
อบจ. มส. ๔๐๑๓ บานทุง ยาวใต - หว ยไมดํา ที่จุด ซึ่งอยูหางจากจุด ซึ่งถนน อบจ. มส. ๔๐๑๓
บานทุงยาวใต - หวยไมดํา ตัดกับริมหวยแพม ฝงใต ไปทางทิศใตตามแนวถนน อบจ. มส. ๔๐๑๓
บานทุงยาวใต - หวยไมดํา ระยะ ๓๔๕ เมตร
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒๕ เมตร กับริมฝงหวยแพม ฝงตะวันออก

๓๐
๖. ที่ดิน ในบริเวณหมายเลข ๖.๑ ถึงหมายเลข ๖.๒๓ ที่กําหนดไวเปนสีข าวมีกรอบและ
เสนทแยงสีเขียว ใหเปนที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม มีรายการดังตอไปนี้
๖.๑ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําปาย ฝงใต
ดานตะวันออก
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมปายฝงซาย ตอนบน
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนน รพช. มส. ๔๐๓๔ บานแมเย็น - บานแมนาเติงนอก
ฟากตะวันออก
๖.๒ ดานเหนือ
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙๕ ที่จุดซึ่ง
อยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙๕ ตัดกับริมฝงหวยแมนาเติงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙๕ เปนระยะ ๓๖๔ เมตร
ดานตะวันออก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก และเสนขนาน
ระยะ ๑๕๐ เมตร กับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก และเสนขนาน
ระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงหวยแมนาเติง ฝงเหนือและฝงตะวันตก
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙๕ ฟากตะวันออก
๖.๓ ดานเหนือ
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปนเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร
กับหวยแมนาเติง ฝงเหนือ เสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙๕
และเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙๕ ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙๕
ตัดกับริมฝงหวยแมนาเติง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙๕
เปนระยะ ๓๖๔ เมตร
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙๕ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงหวยแมนาเติง ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือและฟากตะวันออก
๖.๔ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมปายฝงซายตอนบน และ
แนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนน รสพ. มส. ๔๐๓๔
บานแมเย็น - บานแมนาเติงนอก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมหวยพระบาท ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนน รพช. มส. ๔๐๓๔ บานแมเย็น - บานแมนาเติงนอก
ฟากตะวันออก

๓๑
๖.๕ ดานเหนือ
จดเส น ขนานระยะ ๓๐ เมตร กั บ ริ ม ห ว ยแมน าเติ ง ฝ ง ใต
และฝงตะวันตก
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙๕ ฟากตะวันออก
๖.๖ ดานเหนือ
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปนเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร
กับริมฝงหวยแมนาเติง ฝงเหนือ
ดานตะวันออก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงหวยแมนาเติง ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
๖.๗ ดานเหนือ
จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ดานตะวันออก
จดแนวเขตปฏิรูป ที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม และเสน ขนานระยะ
๓๐ เมตร กับริมฝงหวยแมนาเติง ฝงตะวันตก
ดานใต
จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ดานตะวันตก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปนเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร
กับริมฝงหวยแมนาเติง ฝงเหนือ
๖.๘ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยพระบาท ฝงใต
แนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนน รพช. มส. ๔๐๓๔
บานแมเย็น - บานแมนาเติงนอก และเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับริมฝงน้ําแมเมย ฝงเหนือ
ดานตะวันออก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนเสนขนานระยะ
๖๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนน รพช. มส. ๔๐๓๔ บานแมเย็น - บานแมนาเติงนอก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๒๕ เมตร กับริมฝงน้ําแมเมย ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนน รพช. มส. ๔๐๓๔ บานแมเย็น - บานแมนาเติงนอก
ฟากตะวันออก
๖.๙ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๕ เมตร กับริมฝงน้ําแมเมย ฝงใต
ดานตะวันออก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนเสนขนานระยะ
๖๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนน รพช. มส. ๔๐๓๔ บานแมเย็น - บานแมนาเติงนอก
ดานใต
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมปายฝงซายตอนบน และ
ถนน รพช. มส. ๔๐๓๔ บานแมเย็น - บานแมนาเติงนอก ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมฝงคูเมืองโบราณ ฝงตะวันออก
และเสนขนานระยะ ๙๐ เมตร กับริมฝงคูเมืองโบราณ ฝงเหนือ

๓๒
๖.๑๐ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมฝงคูเมืองโบราณ ฝงใต
และเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
ดานตะวันออก
จดถนน รพช. มส. ๔๐๓๔ บานแมเย็น - บานแมนาเติงนอก
ฟากตะวันตก และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมปายฝงซายตอนบน
ดานใต
จดเสนตั้งฉากกับแมน้ําปายที่จุดซึ่งอยูหางจากแมน้ําปายบรรจบกับ
ถนนราษฎรดํารง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวแมน้ําปาย เปนระยะ
๙๕๐ เมตร และเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําปาย ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําปาย ฝงตะวันออก
และฝงใต
๖.๑๑ ดานเหนือ
จดถนน รพช. มส. ๔๐๕๕ บานน้ําฮู - เวียงใต ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙๕ สายเลี่ยงเมือง ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงหวยหัวนา ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ และหนวยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงที่ ๑๐
๖.๑๒ ดานตะวันออก
จดถนน รพช. มส. ๔๐๕๕ บานน้ําฮู - เวียงใต ฟากใต
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงหวยหัวนา ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๐๙๕ สายเลี่ ย งเมื อ ง
ฟากตะวันออก
๖.๑๓ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงหวยหัวนา ฝงใต และ
ถนน รพช. มส. ๔๐๕๕ บานน้ําฮู - เวียงใต ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสน ขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กั บศู น ยก ลางถนนสาย ข
ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงหวยมวงกอน ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙๕ สายเลี่ยงเมือง ฟากตะวันออก
๖.๑๔ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงหวยหัวนา ฝงใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙๕ สายเลี่ยงเมือง ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงหวยมวงกอน ฝงเหนือ
และฝงตะวันตก และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ

๓๓
๖.๑๕ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงหวยมวงกอน ฝงใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ข
ดานใต
จดถนน อบต. - หนองกระทิง ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๐๙๕ สายเลี่ ย งเมื อ ง
ฟากตะวันออก
๖.๑๖ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงหวยมวงกอน ฝงใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙๕ สายเลี่ยงเมือง ฟากตะวันตก
ดานใต
จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ดานตะวันตก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่งเปน เสน ขนานระยะ
๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙๕ เสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมฝง
หวยมวงกอน ฝงใต และแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
๖.๑๗ ดานเหนือ
จดถนน อบต. - หนองกระทิง ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนน อบต. - หนองกระทิง ฟากตะวันตกและฟากเหนือ
ดานใต
จดถนนกุงเปา - หนองกระทิง ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙๕ สายเลี่ยงเมือง ฟากตะวันออก
และแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
๖.๑๘ ดานเหนือ
จดถนนกุงเปา - หนองกระทิง ฟากใต
ดานตะวันออก
จดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเวียงใต ฌาปนสถานเวียงใต
เสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙๕ และทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๙๕ ฟากตะวันตก
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙๕ สายเลี่ยงเมือง ฟากตะวันออก
และแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
๖.๑๙ ดานเหนือ
จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ดานตะวันออก
จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๙๕ สายเลี่ยงเมือง ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๒๕ เมตร กับริมหวยดีหมี ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่ง เปน เสน ขนานระยะ
๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙๕

๓๔
๖.๒๐ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต และถนน รพช. มส. ๔๐๘๐
บานกุงแกง - บานตีนธาตุ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนน รพช. มส. ๔๐๘๐ บานกุงแกง - บานตีนธาตุ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ค ฟากเหนือ
๖.๒๑ ดานเหนือ
จดถนนสาย ค ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนน รพช. มส. ๔๐๘๐ บานกุงแกง - บานตีนธาตุ ฟากตะวันตก
เสนตั้งฉากถนน รพช. มส. ๔๐๘๐ บานกุงแกง - บานตีนธาตุ ที่จุดซึ่งถนน รพช. มส. ๔๐๘๐ บานกุงแกง บานตีน ธาตุ บรรจบถนนสาธารณะไมป รากฏชื่ อไปทางทิ ศเหนือ ตามแนวถนน รพช. มส. ๔๐๘๐
บานกุงแกง - บานตีนธาตุ เปนระยะ ๑๕๐ เมตร และเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนน
รพช. มส. ๔๐๘๐ บานกุงแกง - บานตีนธาตุ
ดานใต
จดถนน รพช. มส. ๔๐๘๙ บานหวยทราย - บานใหม ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙๕ ฟากตะวันออก
๖.๒๒ ดานเหนือ
จดถนน รพช. มส. ๔๐๘๙ บานหวยทราย - บานใหม ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนน รพช. มส. ๔๐๘๐ บานกุงแกง - บานตีนธาตุ ฟากตะวันตก
ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตกและฟากเหนือ และเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลาง
ถนน รพช. มส. ๔๐๘๐ บานกุงแกง - บานตีนธาตุ
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ และแนวเขตปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
ดานตะวันตก
จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๙๕ ฟากตะวันออก
๖.๒๓ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนน รพช. มส. ๔๐๘๐ บานกุงแกง - บานตีนธาตุ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙๕ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๗.๑ ถึงหมายเลข ๗.๓๓ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมีกรอบและ
เสนทแยงสีน้ําตาล ใหเปนที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๘.๑ ถึงหมายเลข ๘.๑๖ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม มีรายการดังตอไปนี้
๘.๑ ที่ดินในบริเวณแนวขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําของ
๘.๒ ที่ดินในบริเวณแนวขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําปาย
๘.๓ ที่ดินในบริเวณแนวขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงหวยแมนาเติง

๓๕
๘.๔ ที่ดินในบริเวณแนวขนานระยะ ๒๕ เมตร กับริมฝงหวยหมอแปง
๘.๕ ที่ดินในบริเวณแนวขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยพระบาท
๘.๖ ที่ดินในบริเวณแนวขนานระยะ ๒๕ เมตร กับริมฝงน้ําแมเมย
๘.๗ สระน้ําวัดศรีดอนชัย
๘.๘ สวนสาธารณะวัดหมากลาง
๘.๙ ที่ดินในบริเวณแนวขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงหวยมวงกอน
๘.๑๐ ที่ดินในบริเวณแนวขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงหวยหัวนา
๘.๑๑ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเวียงใต
๘.๑๒ ที่ดินในบริเวณแนวขนานระยะ ๒๕ เมตร กับริมฝงหวยแมเย็นหลวง
๘.๑๓ ที่ดินในบริเวณแนวขนานระยะ ๒๕ เมตร กับริมฝงหวยดีหมี
๘.๑๔ ที่ดินในบริเวณแนวขนานระยะ ๒๕ เมตร กับริมฝงหวยแมฮี้
๘.๑๕ ที่ดินในบริเวณแนวขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยทราย
๘.๑๖ ที่ดินในบริเวณแนวขนานระยะ ๒๕ เมตร กับริมฝงหวยแพม
๙. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๙.๑ ถึงหมายเลข ๙.๑๐ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน มีเสนทแยงสีขาว
ใหเปนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม ไดแก ปาสงวนแหงชาติ ปาแมปายฝงซายตอนบน
๑๐. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๐.๑ ถึงหมายเลข ๑๐.๑๕ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก
ใหเปนที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา มีรายการดังตอไปนี้
๑๐.๑ โรงเรียนบานนาจลอง
๑๐.๒ โรงเรียนบานแมนาเติง
๑๐.๓ โรงเรียนราชประชานุเคราะห ที่ ๒๒
๑๐.๔ ศูนยการเรียนชุมชนเฉลิมพระเกียรติ
๑๐.๕ โรงเรียนบานหมอแปง
๑๐.๖ โรงเรียนบานเวียงเหนือ
๑๐.๗ โรงเรียนบานใหมสหสัมพันธ
๑๐.๘ โรงเรียนบานน้ําฮู
๑๐.๙ โรงเรียนอนุบาลปาย (เวียงใต)
๑๐.๑๐ โรงเรียนปายวิทยาคาร
๑๐.๑๑ โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร
๑๐.๑๒ โรงเรียนชุมชนบานแมฮี้
๑๐.๑๓ ศูน ยป ระสานพัฒ นาครู แ ละบุค ลากรทางการศึ ก ษา อํา เภอปาย สํ า นัก งานเขต
พื้นที่การศึกษาที่ ๑

๓๖
๑๐.๑๔ โรงเรียนบานทุงโปงมิตรภาพที่ ๗๘
๑๐.๑๕ โรงเรียนบานทุงยาว
๑๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๑.๑ ถึงหมายเลข ๑๑.๑๒ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําตาลออน
ใหเปนที่ดินประเภทอนุรักษเพื่อสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย มีรายการดังตอไปนี้
๑๑.๑ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๙๐ เมตร กับริมฝงคูเมืองโบราณ ฝงเหนือ
ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมฝงคูเมืองโบราณ ฝงตะวันออก
ดานใต
จดถนน รพช. มส. ๔๐๓๔ บานแมเย็น - บานแมนาเติงนอก
ฟากเหนือ
ดานตะวันตก จดคูเมืองโบราณ ฝง ตะวันออก ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
ฟากเหนือและฟากตะวันออก สระน้ําวัดศรีดอนชัย และวัดศรีดอนชัย
๑๑.๒ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก จดคูเมืองโบราณ ฝงตะวันตก
ดานตะวันตก จดถนน รพช. มส. ๔๐๓๔ บานแมเย็น - บานแมนาเติงนอก
ฟากตะวันออก และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๑๑.๓ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับศูนยกลาง ถนนสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ
ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๑๑.๔ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับศูนยกลาง ถนนสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ
ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมแมน้ําปาย ฝงเหนือ
ดานตะวันตก จดเสน ขนานระยะ ๕๐ เมตร กับ ศูน ยกลางถนนสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ
๑๑.๕ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก จดถนน รพช. มส. ๔๐๓๔ บานแมเย็น - บานแมนาเติงนอก
ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก

๓๗
๑๑.๖ ดานเหนือ
ดานตะวันออก

จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต และคูเมืองโบราณ ฝงใต
จดถนน รพช. มส. ๔๐๓๔ บานแมเย็น-บานแมนาเติงนอก

ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสน ขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริม คูเมืองโบราณ ฝงใต
เสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ และเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร
กับริมแมน้ําปาย ฝงเหนือ
ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๑๑.๗ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๗๕ เมตร กับศูนยกลางถนน รพช. มส. ๔๐๕๕
บานน้ําฮู - เวียงใต
ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากกับถนน รพช. มส. ๔๐๕๕ บานน้ําฮู - เวียงใต
ที่จุดซึ่งหางจากจุดที่ถนน รพช. มส. ๔๐๕๕ บานน้ําฮู - เวียงใต บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนน รพช. มส. ๔๐๕๕ บานน้ําฮู - เวียงใต เปนระยะ ๗๕ เมตร
ดานใต
จดถนน รพช. มส. ๔๐๕๕ บานน้ําฮู - เวียงใต ฟากเหนือ
ดานตะวันตก จดเสนตั้งฉากกับถนน รพช. มส. ๔๐๕๕ บานน้ําฮู - เวียงใต
ที่จุดซึ่งอยูหางจากแนวเขตวัดน้ําฮู ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนน รพช. มส. ๔๐๕๕ บานน้ําฮู เวียงใต เปนระยะ ๗๕ เมตร
๑๑.๘ ดานเหนือ
จดถนน รพช. มส. ๔๐๕๕ บานน้ําฮู - เวียงใต ฟากใต
ดานตะวันออก จดวัดน้ําฮู
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมหวยหัวนา ฝงเหนือ
ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ ๗๕ เมตร กับวัดน้ําฮูดานตะวันตก
๑๑.๙ ดานเหนือ
จดถนน รพช. มส. ๔๐๕๕ บานน้ําฮู - เวียงใต ฟากใต
ดานตะวันออก จดเสน ขนานระยะ ๗๕ เมตร กับ ศู น ยกลางถนนสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมหวยหัวนา ฝงเหนือ
ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๑๑.๑๐ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมหวยหัวนา ฝงใต
ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก จดโรงเรียนบานน้ําฮู

๓๘
๑๑.๑๑ ดานเหนือ
ดานตะวันออก

จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมหวยหัวนา ฝงใต
จดเสน ขนานระยะ ๗๕ เมตร กับ ศูน ยกลางถนนสาธารณะ

ไมปรากฏชื่อ
ดานใต
จดเสนตั้งฉากกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ที่จุดซึ่งถนนสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๑๑.๑๒ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙๕ ฟากใต
ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙๕ ฟากตะวันตก เสนขนานระยะ
๑๐๐ เมตร กั บ ศู น ย กลางทางหลวงแผ น ดิน หมายเลข ๑๐๙๕ และเส น ขนานระยะ ๑๐๐ เมตร
กับวัดพระธาตุจอมแจง ดานตะวันออก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับวัดพระธาตุจอมแจง ดานใต
ดานตะวันตก จดเส น ขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กั บ วั ด พระธาตุ จ อมแจ ง
ดานตะวันตก เสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ และถนนสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๑๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๒.๑ ถึงหมายเลข ๑๒.๒๕ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน ใหเปนที่ดิน
ประเภทสถาบันศาสนา มีรายการดังตอไปนี้
๑๒.๑ วัดตาลเจ็ดตน
๑๒.๒ วัดนาจลอง
๑๒.๓ วัดแมนาเติงใน
๑๒.๔ วัดแมนาเติงนอก
๑๒.๕ วัดแมของ
๑๒.๖ วัดหมอแปง
๑๒.๗ ฌาปนสถานบานหมอแปง
๑๒.๘ วัดศรีดอนชัย
๑๒.๙ วัดบานโปง
๑๒.๑๐ ฌาปนสถานบานหวยปู
๑๒.๑๑ วัดหัวนา
๑๒.๑๒ วัดน้ําฮู
๑๒.๑๓ โบสถคริสตจักรสัมพันธปาย

๓๙
๑๒.๑๔ วัดกลาง
๑๒.๑๕ วัดปาขาม
๑๒.๑๖ วัดหลวง
๑๒.๑๗ มัสยิดอัลอิสรออ
๑๒.๑๘ ฌาปนสถานเวียงใต
๑๒.๑๙ วัดแมฮี้
๑๒.๒๐ วัดกุงแกง
๑๒.๒๑ วัดทรายขาว
๑๒.๒๒ วัดทุงโปง
๑๒.๒๓ ฌาปนสถานบานทุงโปง
๑๒.๒๔ วัดทุงยาว
๑๒.๒๕ วัดพระธาตุจอมแจง
๑๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๓.๑ ถึงหมายเลข ๑๓.๒๖ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน ใหเปนที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มีรายการดังตอไปนี้
๑๓.๑ ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล กระทรวงเกษตรและสหกรณ
๑๓.๒ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลแมนาเติง
๑๓.๓ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานแมของ
๑๓.๔ จุดตรวจสัตวอําเภอปาย
๑๓.๕ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลเวียงเหนือ และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลบานเวียงเหนือ
๑๓.๖ หมวดการทางปาย
๑๓.๗ ศาลาเอนกประสงคหวยปู
๑๓.๘ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาย
๑๓.๙ หนวยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงที่ ๑๐
๑๓.๑๐ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กอําเภอปาย
๑๓.๑๑ โรงพยาบาลปาย
๑๓.๑๒ เทศบาลตําบลปาย
๑๓.๑๓ ที่วาการอําเภอปาย
๑๓.๑๔ บานพักเจาหนาที่อําเภอปาย

๔๐
๑๓.๑๕
๑๓.๑๖
๑๓.๑๗
๑๓.๑๘
๑๓.๑๙
๑๓.๒๐

สํานักงานที่ดินจังหวัดแมฮองสอน สาขาปาย
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาย
ที่ทําการไปรษณียปาย
สถานีตํารวจภูธรปาย
การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอปาย
หน ว ยพั ฒ นาที่ ดิ น ที่ ๒ (สํ า นั ก พั ฒ นาที่ ดิ น ชั่ ว คราว) สั ง กั ด สถานี พั ฒ นาที่ ดิ น

๑๓.๒๑
๑๓.๒๒
๑๓.๒๓
๑๓.๒๔
สาขาแมสะเรียง
๑๓.๒๕
๑๓.๒๖

ศูนยการเรียนรูชุมชนตําบลแมฮี้
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลแมฮี้
ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลแมฮี้
หนว ยปองกัน รัก ษาป าที่ มส. ๔ (ทุ งยาว) สํานัก บริห ารพื้น ที่อนุ รักษที่ ๑๖

แมฮองสอน

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานทุงโปง
ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลทุงยาว

รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนปาย จังหวัดแมฮองสอน
พ.ศ. ๒๕๕๘
ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง แบงเปน ๓ ขนาด คือ
๑. ถนนแบบ ก ขนาดเขตทาง ๑๒.๐๐ เมตร เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คื อ
ถนนแสงทองอราม ซอย ๑ เริ่ม ตนจากถนนแสงทองอราม ไปทางทิศตะวัน ตกเฉียงเหนือตามแนว
ถนนแสงทองอราม ซอย ๑ ระยะประมาณ ๓๗๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ข
๒. ถนนแบบ ข ขนาดเขตทาง ๑๖.๐๐ เมตร เปน ถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม
เริ่มตนจากถนนเขตเขลางค ที่บริเวณหางจากถนน อบจ. มส. ๔๐๑๔ บานหวยปู - บานแมของ บรรจบกับ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙๕ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙๕
และถนนเขตเขลางค ระยะประมาณ ๑๒๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ระยะประมาณ ๓๔๐ เมตร
ผานหว ยหัว นาไปทางทิศตะวัน ตกเฉียงใต ระยะประมาณ ๒๑๐ เมตร บรรจบกับ ถนนชัยสงคราม
ที่บริเวณหางจากถนนชัยสงครามบรรจบกับถนนเขตเขลางค ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนชัยสงคราม
ระยะประมาณ ๖๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ระยะประมาณ ๓๔๐ เมตร ผานหวยมวงกอน
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ระยะประมาณ ๒๒๐ เมตร ผานถนนแสงทองอราม ซอย ๑ (ถนนสาย ก)
ไปทางทิศใตและทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะประมาณ ๔๐๐ เมตร จนบรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๙๕ ที่บริเวณหางจากถนนแสงทองอราม ซอย ๑ (ถนนสาย ก) บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๙๕ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙๕ ระยะประมาณ
๑๕๐ เมตร
๓. ถนนแบบ ค ขนาดเขตทาง ๒๐.๐๐ เมตร เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง
และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙๕ ไปทางทิศตะวันออก
ตามแนวถนนสาธารณะไม ป รากฏชื่ อ ระยะประมาณ ๕๐ เมตร ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต
และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๗๐๐ เมตร ตัดกับถนน รพช. มส. ๔๐๘๐ บานกุงแกง บานตีนธาตุ ที่บริเวณหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับถนน รพช. มส. ๔๐๘๐ บานกุงแกง บานตีนธาตุ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนน รพช. มส. ๔๐๘๐ บานกุงแกง - บานตีนธาตุ
ระยะประมาณ ๒๘๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะประมาณ
๑,๐๐๐ เมตร ผานแมนา้ํ ปายและหวยแมฮี้จนบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อจนบรรจบกับ ถนน รพช. มส. ๔๐๒๔ บานทาปาย - อําเภอปาย

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๗๘ ก

หน้า ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่สมควรกําหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
ในท้องที่ตําบลแม่นาเติง ตําบลเวียงเหนือ ตําบลเวียงใต้ ตําบลแม่ฮี้ และตําบลทุ่งยาว อําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อม
ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง และโดยที่มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง
พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติว่า การใช้บังคับ
ผังเมืองรวมให้กระทําโดยกฎกระทรวง จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

