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กฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
พ.ศ. ๒๕๖๒
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
และมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ ง แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารผั ง เมื อ ง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
โดยพระราชบัญญั ติการผั งเมือ ง (ฉบั บที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ รั ฐ มนตรีว่ าการกระทรวงมหาดไทย
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ในท้องที่ตาบลขุนยวม และตาบลแม่เงา อาเภอขุนยวม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้
“พื้ น ที่ ป ระกอบการ” หมายความว่ า พื้ น ที่ ที่ ใ ช้ ป ระกอบกิ จ การบนพื้ นดิน เหนื อพื้นดิน
หรือใต้พื้น ดิน และให้ ห มายความรวมถึงพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ต่อเนื่องของกิจการ ไม่ว่ าจะอยู่
ภายในอาคารหรือภายนอกอาคาร
“อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน ” หมายความว่า อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมทุกชั้น
ของอาคารทุกหลังต่อพื้นที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
“พื้นที่คลุมดิน” หมายความว่า พื้นที่ดินที่มีอาคารปกคลุม แต่ไม่รวมถึงชายคา นอกชาน
หรือระเบียง
“ป้าย” หมายความว่า ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสาหรับติดหรือตั้งป้าย
ข้อ ๓ การวางและจัดทาผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒ นา และการดารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อม
ในบริ เ วณแนวเขตตามข้ อ ๑ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การพั ฒ นาระบบเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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ข้อ ๔ ผั ง เมื อ งรวมตามกฎกระทรวงนี้ มี น โยบายและมาตรการเพื่ อ จั ด ระ บบ
การใช้ประโยชน์ที่ดิน โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับ
และสอดคล้ อ งกั บ การขยายตั ว ของชุ ม ชนในอนาคต รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
โดยมีสาระสาคัญ ดังต่อไปนี้
(๑) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พื้นที่ป่าต้นน้า และแหล่งน้าผิวดินอย่างมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ธรรมชาติ
(๒) ส่ ง เสริ ม การเกษตรแบบยั่ ง ยื น และการรั ก ษาพื้ น ที่ ก ารเกษตรชั้ น ดี เพื่ อ เป็ น แหล่ ง
ผลิตอาหารที่มีคุณภาพและเพียงพอแก่การบริโภคภายในชุมชน
(๓) ดารงรักษาพื้นที่เมืองเก่าและย่านที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
และวิถีชีวิตท้องถิ่น
(๔) บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับศักยภาพและ
เงื่อนไขของพื้นที่ และมีระบบโครงข่ายคมนาคมและขนส่งที่เอื้อต่อการประหยัดพลังงาน
(๕) มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สมบูรณ์และเอื้อต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม
(๖) ส่ ง เสริ ม การค้ า ชายแดนระหว่ า งประเทศไทยกั บ สาธารณรั ฐ แห่ ง สหภาพเมี ย นมา
ให้เป็นเส้นทางในการขนส่งและเปลี่ยนถ่ายสินค้า จากจุดผ่อนปรนบ้านห้วยต้นนุ่นไปยังสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาและพื้นที่ในบริเวณภาคเหนือตอนบน
(๗) ส่งเสริมเศรษฐกิจภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมต่อเนื่องและภาคการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและการจัดการที่เป็นไปโดยสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ข้อ ๕ การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ภายในเขตผั ง เมื อ งรวม ให้ เ ป็ น ไปตามแผนผั ง ก าหนด
การใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จาแนกประเภท แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง และรายการ
ประกอบแผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๖ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จาแนกประเภท
ท้ายกฎกระทรวงนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๗ ที่กาหนดไว้เป็นสีเหลืองมีเส้นทแยง
สี ข าว ให้ เ ป็ น ที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ์ เ พื่ อ การอยู่ อ าศั ย มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม สภาพแวดล้ อ ม
ของการอยู่อาศัย ที่ยังคงเอกลักษณ์การตั้งถิ่นฐานแบบพื้นถิ่น ซึ่งแวดล้อมด้วยพื้นที่ทางธรรมชาติ
และโบราณสถานที่สาคัญ และส่งเสริมกิจกรรมด้านการบริการและการท่องเที่ยวในเขตอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
(๒) ที่ ดิ น ในบริ เ วณหมายเลข ๒.๑ ถึ ง หมายเลข ๒.๑๘ ที่ ก าหนดไว้ เ ป็ น สี เ หลื อ ง
ให้ เป็น ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการขยายตัวของที่อยู่อาศัย
ในพื้นที่ต่อเนื่องกับย่านพาณิชยกรรม และส่งเสริมการเป็นพื้นที่อยู่อาศัยของชุมชนระดับศูนย์กลางรอง
ซึ่งแวดล้อมด้วยพื้นที่ทางธรรมชาติและพื้นที่เกษตรกรรม
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(๓) ที่ ดิ น ในบริ เ วณหมายเลข ๓.๑ ถึ ง หมายเลข ๓.๔ ที่ ก าหนดไว้ เ ป็ น สี ส้ ม ให้ เ ป็ น
ที่ ดิ น 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
ซึ่งมีความหนาแน่น ปานกลาง เพื่อรองรับการขยายตัวของที่อยู่อาศัยในพื้นที่ต่อเนื่องกับศูนย์กลาง
พาณิชยกรรมและการบริการหลักของชุมชน
(๔) ที่ดิน ในบริเวณหมายเลข ๔.๑ ถึงหมายเลข ๔.๓ ที่กาหนดไว้เป็นสีแดง ให้เป็น
ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลาง
พาณิชยกรรม และการบริการระดับอาเภอ และเป็นพื้นที่อยู่อาศัยซึ่งมีความหนาแน่นมาก
(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ ถึงหมายเลข ๕.๙ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเป็นพื้นที่เกษตรกรรม และการส่งเสริม
เศรษฐกิจการเกษตร
(๖) ที่ดิน ในบริเวณหมายเลข ๖.๑ ถึงหมายเลข ๖.๑๗ ที่กาหนดไว้เป็นสีขาวมีกรอบ
และเส้นทแยงสีเขียว ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อสงวนรักษา
สภาพทางธรรมชาติ ข องพื้ น ที่ เ กษตรกรรมชั้ น ดี และสงวนรั ก ษาสภาพทางธรรมชาติ ใ นบริ เ วณ
ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย
(๗) ที่ดิน ในบริเวณหมายเลข ๗ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวมีก รอบและเส้นทแยงสีน้าตาล
ให้เป็นที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อสงวนรักษาให้เป็นพื้นที่เกษตรกรรม
(๘) ที่ ดิ น ในบริ เ วณหมายเลข ๘.๑ ถึ ง หมายเลข ๘.๑๑ ที่ ก าหนดไว้ เ ป็ น สี เ ขี ย วอ่ อน
ให้เป็นที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์เพื่อสงวนรักษา
ให้ เ ป็ น พื้ น ที่ เปิ ด โล่ งส าหรับ การนั น ทนาการ สาธารณประโยชน์ และส่ ง เสริมคุ ณภาพสิ่งแวดล้อม
และสงวนให้เป็นพื้นที่รับน้าในบริเวณที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย
(๙) ที่ ดิ น ในบริ เ วณหมายเลข ๙.๑ ถึ ง หมายเลข ๙.๑๔ ที่ ก าหนดไว้ เ ป็ น สี เ ขี ย วอ่ อ น
มีเส้น ทแยงสีขาว ให้ เป็น ที่ดิน ประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ มีวัต ถุประสงค์เพื่อสงวนรักษาและฟื้นฟูพื้นที่
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติให้คงความสมบูรณ์ตามสภาพทางธรรมชาติ
(๑๐) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๐.๑ ถึงหมายเลข ๑๐.๔ ที่กาหนดไว้เป็นสี เขี ยวมะกอก
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อสงวนรักษาพื้นที่ไว้สาหรับการศึกษา
(๑๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๑.๑ ถึงหมายเลข ๑๑.๔ ที่กาหนดไว้เป็นสีน้าตาลอ่อน
ให้ เ ป็ น ที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม เอกลั ก ษณ์ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมไทย มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ สงวน
และคุ้ ม ครองศาสนสถาน โบราณสถาน และทรั พ ยากรทางวั ฒ นธรรมที่ ท รงคุ ณ ค่ า ตลอดจน
สภาพแวดล้อมข้างเคียง
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(๑๒) ที่ ดิ น ในบริ เ วณหมายเลข ๑๒.๑ ถึ ง หมายเลข ๑๒.๖ ที่ ก าหนดไว้ เ ป็น สี เ ทาอ่อน
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันศาสนา มีวัตถุประสงค์เพื่อสงวนรักษาพื้นที่ศาสนสถานของชุมชน
(๑๓) ที่ ดิ น ในบริ เ วณหมายเลข ๑๓.๑ ถึ ง หมายเลข ๑๓.๑๖ ที่ ก าหนดไว้ เ ป็ น สี น้าเงิน
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มีวัตถุประสงค์เพื่อสงวนพืน้ ที่
สาหรับการบริหารราชการ การปกครอง และสาธารณประโยชน์
ข้อ ๗ 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
การท่ อ งเที่ ย ว สถาบั น ราชการ การสาธารณู ป โภคและสาธารณู ป การเป็ น ส่ ว นใหญ่ ส าหรั บ
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุ ก จ าพวกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน เว้ น แต่ โ รงงานตามประเภท ชนิ ด
และจาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และมีพื้นที่ประกอบการในอาคาร
หลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
(๒) คลังน้ามัน สถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม สถานีบริการน้ามันประเภท ก
สถานีบริการน้ามันประเภท ข สถานีบริการน้ามันประเภท ค ลักษณะที่สอง สถานีบริการน้ามัน
ประเภท จ ลักษณะที่สอง และสถานีบริการน้ามันประเภท ฉ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามัน
เชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโ ตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ ย งม้ า โค กระบื อ สุ ก ร แพะ แกะ ห่ า น เป็ ด ไก่ งู จระเข้ หรื อ สั ต ว์ ป่า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๖) โรงแรมตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงแรมที่ มี พื้ น ที่ ป ระกอบการในอาคารหลั ง เดี ย วกั น
หรือหลายหลังรวมกันเกิน ๘๐๐ ตารางเมตร
(๗) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๙) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๑๐) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๑๑) จัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(๑๒) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว หรือบ้านแฝด
(๑๓) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม
(๑๔) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถวหรือตึกแถว
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(๑๕) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลัง
รวมกันเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
(๑๖) การติด ตั้ง หรือก่อสร้างป้าย เว้นแต่ป้ายที่มีพื้นที่ป้ายไม่เกิน ๐.๕๐ ตารางเมตร
โดยมีความกว้างของป้ายไม่เกิน ๐.๕๐ เมตร และความยาวของป้ายไม่เกิน ๑ เมตร
(๑๗) สถานที่เก็บสินค้าซึ่งเป็นที่เก็บ พัก หรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของเพื่อประโยชน์ทางการค้า
หรืออุตสาหกรรมที่มีพื้นที่อาคารรวมกันเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่รวมถึงการเก็บสินค้าหรือสิ่งของ
เพื่อรอการจาหน่าย ณ สถานที่นั้น
(๑๘) โรงฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจาหน่ายเนื้อสัตว์
(๑๙) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๒๐) กาจัดมูลฝอย
(๒๑) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ให้ดาเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๗ เมตร การวัดความสูง
ของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สาหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจาก
ระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
(๒) ให้ มี อั ต ราส่ ว นพื้ น ที่ อ าคารรวมต่ อ พื้ น ที่ ดิ นไม่ เ กิ น ๐.๖ : ๑ ทั้ ง นี้ ที่ ดิ น แปลงใด
ที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวม
ต่อพื้นที่ดินของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน ๐.๖ : ๑
(๓) ให้ดาเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพื้นที่คลุมดินไม่เกิน ๑๕๐ ตารางเมตร
เว้นแต่โรงแรม
(๔) ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
(๕) 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 ยละสี่ สิ บ
ของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
(๖) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางหลวงชนบท มส. ๓๐๐๗ ไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร
(๗) ในระยะ ๗๐ เมตร จากริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ายวม ให้ดาเนินการหรือ
ประกอบกิ จ การได้ ใ นอาคารที่ มี พื้ น ที่ ค ลุ ม ดิน ไม่ เกิ น ๗๕ ตารางเมตร และให้ มี ที่ ว่ า งไม่น้ อ ยกว่า
ร้อยละแปดสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
(๘) ในระยะ ๔๕ เมตร จากริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของห้วยสอตือ ให้ดาเนินการหรือ
ประกอบกิ จ การได้ ใ นอาคารที่ มี พื้ น ที่ ค ลุ ม ดิน ไม่ เกิ น ๗๕ ตารางเมตร และให้ มี ที่ ว่ า งไม่น้ อ ยกว่า
ร้อยละแปดสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
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ข้อ ๘ ที่ ดิ น ประเภทที่ อ ยู่ อ าศั ย หนาแน่ น น้ อ ย ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ การอยู่ อ าศั ย
สถาบัน ราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุ ก จ าพวกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน เว้ น แต่ โ รงงานตามประเภท ชนิ ด
และจาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และมีพื้นที่ประกอบการในอาคาร
หลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร สาหรับโรงงานตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
ให้มีพื้นที่ประกอบการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไม่เกิน ๓๐๐ ตารางเมตร
(ก) โรงงานต้ม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช
(ข) โรงงานกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช
(ค) โรงงานเพาะเชื้อเห็ด กล้วยไม้ หรือถั่วงอก
(ง) โรงงานร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม
(จ) โรงงานทาอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม้ และบรรจุในภาชนะที่ผนึก
และอากาศเข้าไม่ได้
(ฉ) โรงงานถนอมผัก พืช หรือผลไม้โดยวิธีกวน ตากแห้ง ดอง หรือทาให้เยือกแข็ง
โดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง
(ช) โรงงานทาแป้ง
(ซ) โรงงานทาน้าเชื่อม
(ฌ) โรงงานท าน้ าตาลจากน้ าหวานของต้ น มะพร้ า ว ต้ น ตาลโตนด หรื อ พื ช อื่ น ๆ
ซึ่งมิใช่อ้อย
(ญ) โรงงานทาใบชาแห้งหรือใบชาผง
(ฎ) โรงงานคั่ว บด หรือป่นกาแฟหรือการทากาแฟผง
(ฏ) โรงงานทาเก๊กฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ
(ฐ) โรงงานทามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไม้อัดเม็ด
(ฑ) โรงงานเชื่ อ มหรื อ แช่ อิ่ ม ผลไม้ ห รื อ เปลื อ กผลไม้ หรื อ การเคลื อ บผลไม้ ห รื อ
เปลือกผลไม้ด้วยน้าตาล
(ฒ) โรงงานอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) หรือการเคลือบถั่วหรือเมล็ดผลไม้
(Nuts) ด้วยน้าตาล กาแฟ โกโก้ หรือช็อกโกเลต
(ณ) โรงงานทอหรือการเตรียมเส้นด้ายยืนสาหรับการทอ
(ด) โรงงานผลิ ต ภาชนะบรรจุ ห รื อ เครื่ อ งใช้ จ ากไม้ ไ ผ่ หวาย ฟาง อ้ อ กก
หรือผักตบชวา
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(ต) โรงงานทาภาชนะบรรจุ เครื่ อ งมื อ หรื อ เครื่ องใช้ จากไม้ และรวมถึงชิ้นส่ว น
ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
(ถ) โรงงานแกะสลักไม้
(๒) คลังน้ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ามันเชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ ย งม้ า โค กระบื อ สุ ก ร แพะ แกะ ห่ า น เป็ ด ไก่ งู จระเข้ หรื อ สั ต ว์ ป่า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๖) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมที่มีพื้นที่ประกอบการในอาคารหลังเดียวกันหรือ
หลายหลังรวมกันเกิน ๘๐๐ ตารางเมตร
(๗) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๙) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๑๐) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย เว้นแต่ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒.๔ และหมายเลข ๒.๕
ให้ จัด สรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวที่มีพื้นที่ดินแปลงย่อยไม่น้อยกว่าแปลงละ ๑๐๐
ตารางวา
(๑๑) จัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(๑๒) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(๑๓) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรืออาคารอยู่อาศัยรวม
(๑๔) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถวหรือตึกแถว
(๑๕) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลัง
รวมกันเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
(๑๖) การติด ตั้ง หรือก่อสร้างป้าย เว้นแต่ป้ายที่มีพื้นที่ป้ายไม่เกิน ๐.๕๐ ตารางเมตร
โดยมีความกว้างของป้ายไม่เกิน ๐.๕๐ เมตร และความยาวของป้ายไม่เกิน ๑ เมตร
(๑๗) สถานที่เก็บสินค้าซึ่งเป็นที่เก็บ พัก หรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของเพื่อประโยชน์ทางการค้า
หรืออุตสาหกรรมที่มีพื้นที่อาคารรวมกันเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่รวมถึงการเก็บสินค้าหรือสิ่งของ
เพื่อรอการจาหน่าย ณ สถานที่นั้น
(๑๘) ตลาดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
(๑๙) โรงฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจาหน่ายเนื้อสัตว์

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๘๒ ก

หนา้ ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒

(๒๐) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๒๑) กาจัดมูลฝอย
(๒๒) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ให้ดาเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๗ เมตร การวัดความสูง
ของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สาหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจาก
ระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
(๒) ให้ มี อั ต ราส่ ว นพื้ น ที่ อ าคารรวมต่ อ พื้ น ที่ ดิ นไม่ เ กิ น ๐.๘ : ๑ ทั้ ง นี้ ที่ ดิ น แปลงใด
ที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวม
ต่อพื้นที่ดินของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน ๐.๘ : ๑
(๓) ให้ดาเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพื้นที่คลุมดินไม่เกิน ๑๕๐ ตารางเมตร
เว้ น แต่ โ รงงาน โรงแรม และสถานที่ 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 ของ
เพื่อประโยชน์ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม
(๔) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
(๕) ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
ข้อ ๙ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
สถาบัน ราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุ ก จ าพวกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน เว้ น แต่ โ รงงานตามปร ะเภท ชนิ ด
และจาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และมีพื้นที่ประกอบการในอาคาร
หลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
(๒) คลังน้ ามัน สถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม สถานีบริการน้ามันประเภท ก
สถานีบริการน้ามันประเภท ข สถานีบริการน้ามันประเภท ค ลักษณะที่สอง สถานีบริการน้ามัน
ประเภท จ ลักษณะที่สอง และสถานี บริการน้ามันประเภท ฉ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ามันเชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ ย งม้ า โค กระบื อ สุ ก ร แพะ แกะ ห่ า น เป็ ด ไก่ งู จระเข้ หรื อ สั ต ว์ ป่ า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๘๒ ก

หนา้ ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒

(๖) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๙) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย เว้นแต่การจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว
ที่มีพื้นที่ดินแปลงย่อยไม่น้อยกว่าแปลงละ ๕๐ ตารางวา
(๑๐) จัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(๑๑) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรืออาคารอยู่อาศัยรวม
(๑๒) การติด ตั้ง หรือก่อสร้างป้าย เว้นแต่ป้ายที่มีพื้นที่ป้ายไม่เกิน ๐.๕๐ ตารางเมตร
โดยมีความกว้างของป้ายไม่เกิน ๐.๕๐ เมตร และความยาวของป้ายไม่เกิน ๑ เมตร
(๑๓) สถานที่เก็บสินค้าซึ่งเป็นที่เก็บ พัก หรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของเพื่อประโยชน์ทางการค้า
หรืออุตสาหกรรมที่มีพื้นที่อาคารรวมกันเกิน ๕๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่รวมถึงการเก็บสินค้าหรือสิ่งของ
เพื่อรอการจาหน่าย ณ สถานที่นั้น
(๑๔) โรงฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจาหน่ายเนื้อสัตว์
(๑๕) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๑๖) กาจัดมูลฝอย
(๑๗) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ให้ ด าเนิ น การหรื อ ประกอบกิ จ การได้ ใ นอาคารที่ มี ค วามสู ง ไม่ เ กิ น ๑๐ เมตร
การวั ด ความสู ง ของอาคารให้ วั ด จากระดั บ พื้ น ดิ น ที่ ก่ อ สร้ า งถึ ง พื้ น ดาดฟ้ า ส าหรั บ อาคารทรงจั่ ว
หรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
(๒) ให้ มี อั ต ราส่ ว นพื้ น ที่ อ าคารรวมต่ อ พื้ น ที่ ดิ น ไม่ เ กิ น ๑ : ๑ ทั้ ง นี้ ที่ ดิ น แปลงใด
ที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราส่วนพื้ นที่อาคารรวม
ต่อพื้นที่ดินของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน ๑ : ๑
(๓) ให้ดาเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพื้นที่คลุมดินไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
เว้น แต่สถานที่เก็บสิน ค้าซึ่งเป็น ที่เก็บ พัก หรือขนถ่ายสินค้าหรือ สิ่งของเพื่อประโยชน์ทางการค้ า
หรืออุตสาหกรรม
(๔) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
(๕) ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
ข้อ ๑๐ ที่ ดิ น ประเภทพาณิ ช ยกรรมและที่ อ ยู่ อ าศั ย หนาแน่ น มาก ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
เพื่อพาณิชยกรรม การอยู่อาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่
ส าหรั บ การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ กิ จ การอื่ น ให้ ใ ช้ ไ ด้ ไ ม่ เ กิ น ร้ อ ยละสิ บ ห้ า ของที่ ดิ น ประเภทนี้
ในแต่ละบริเวณ

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๘๒ ก

หนา้ ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุ ก จ าพวกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน เว้ น แต่ โ รงงานตามประเภท ชนิ ด
และจาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และมีพื้นที่ประกอบการในอาคาร
หลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
(๒) คลังน้ ามัน สถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม สถานีบริการน้ามันประเภท ก
สถานีบริการน้ามันประเภท ข สถานีบริการน้ามันประเภท ค ลักษณะที่สอง สถานีบริการน้ามัน
ประเภท จ ลักษณะที่สอง และสถานี บริการน้ามันประเภท ฉ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ามันเชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ ย งม้ า โค กระบื อ สุ ก ร แพะ แกะ ห่ า น เป็ ด ไก่ งู จระเข้ หรื อ สั ต ว์ ป่ า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๘) การติด ตั้ง หรือก่อสร้างป้าย เว้นแต่ป้ายที่มีพื้นที่ป้ายไม่เกิน ๐.๙๐ ตารางเมตร
โดยมีความกว้างของป้ายไม่เกิน ๐.๖๐ เมตร และความยาวของป้ายไม่เกิน ๑.๕๐ เมตร
(๙) สถานที่เก็บสินค้าซึ่งเป็นที่เก็บ พัก หรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของเพื่อประโยชน์ทางการค้า
หรืออุตสาหกรรมที่มีพื้นที่อาคารรวมกันเกิน ๕๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่รวมถึงการเก็บสินค้าหรือสิ่งของ
เพื่อรอการจาหน่าย ณ สถานที่นั้น
(๑๐) โรงฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจาหน่ายเนื้อสัตว์
(๑๑) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๑๒) กาจัดมูลฝอย
(๑๓) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ให้ดาเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๓ เมตร การวัดความสูง
ของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สาหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจาก
ระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
(๒) ให้ มี อั ต ราส่ ว นพื้ น ที่ อ าคารรวมต่ อ พื้ น ที่ ดิ น ไม่ เ กิ น ๑.๒ : ๑ ทั้ ง นี้ ที่ ดิ น แปลงใด
ที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวม
ต่อพื้นที่ดินของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน ๑.๒ : ๑

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๘๒ ก

หนา้ ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒

(๓) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
(๔) ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
ข้อ ๑๑ ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม
หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การอยู่อาศัย การอนุรักษ์และรักษาสภาพแวดล้อม การสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์เป็นส่วนใหญ่ สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น
ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุ ก จ าพวกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน เว้ น แต่ โ รงงานตามประเภท ชนิ ด
และจาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และมีพื้นที่ประกอบการในอาคาร
หลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไม่เกิน ๕๐๐ ตารางเมตร สาหรับโรงงานตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
ให้มีพื้นที่ประกอบการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไม่เกิน ๗๕๐ ตารางเมตร
(ก) โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการบ่มใบชาหรือใบยาสูบ
(ข) โรงงานต้ม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช
(ค) โรงงานกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช
(ง) โรงงานอัดปอหรือใบยาสูบ
(จ) โรงงานเก็บรักษาหรือลาเลียงพืช เมล็ด พืช หรือผลิต ผลจากพืชในไซโล โกดัง
หรือคลังสินค้า
(ฉ) โรงงานบด ป่น หรือย่อยส่วนต่าง ๆ ของพืช ซึ่งมิใช่เมล็ดพืชหรือหัวพืช
(ช) โรงงานเพาะเชื้อเห็ด กล้วยไม้ หรือถั่วงอก
(ซ) โรงงานร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม
(ฌ) โรงงานทาอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม้ และบรรจุในภาชนะที่ผนึก
และอากาศเข้าไม่ได้
(ญ) โรงงานถนอมผัก พืช หรือผลไม้โดยวิธีกวน ตากแห้ง ดอง หรือ ทาให้เยือกแข็ง
โดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง
(ฎ) โรงงานสี ฝัด หรือขัดข้าว
(ฏ) โรงงานทาแป้ง
(ฐ) โรงงานป่นหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช
(ฑ) โรงงานผลิตอาหารสาเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช
(ฒ) โรงงานผสมแป้งหรือเมล็ดพืช
(ณ) โรงงานปอกหัวพืชหรือทาหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่ง
(ด) โรงงานทาน้าเชื่อม
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(ต) โรงงานท าน้ าตาลจากน้ าหวานของต้ น มะพร้ า ว ต้ น ตาลโตนด หรื อ พื ช อื่ น ๆ
ซึ่งมิใช่อ้อย
(ถ) โรงงานทาใบชาแห้งหรือใบชาผง
(ท) โรงงานคั่ว บด หรือป่นกาแฟหรือการทากาแฟผง
(ธ) โรงงานทาเก๊กฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ
(น) โรงงานทามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไม้อัดเม็ด
(บ) โรงงานเชื่ อ มหรื อ แช่ อิ่ ม ผลไม้ ห รื อ เปลื อ กผลไม้ หรื อ การเคลื อ บผลไม้ ห รื อ
เปลือกผลไม้ด้วยน้าตาล
(ป) โรงงานอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) หรือการเคลือบถั่วหรือเมล็ดผลไม้
(Nuts) ด้วยน้าตาล กาแฟ โกโก้ หรือช็อกโกเลต
(ผ) โรงงานทอหรือการเตรียมเส้นด้ายยืนสาหรับการทอ
(ฝ) โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใช้จากไม้ไผ่ หวาย ฟาง อ้อ กก หรือผักตบชวา
(พ) โรงงานท าภาชนะบรรจุ เครื่ อ งมื อ หรื อ เครื่ อ งใช้ จ ากไม้ แ ละรวมถึ ง ชิ้ น ส่ ว น
ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
(ฟ) โรงงานแกะสลักไม้
(๒) คลังน้ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ามันเชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมที่มีพื้นที่ประกอบการในอาคารหลังเดียวกันหรือ
หลายหลังรวมกันเกิน ๕๐๐ ตารางเมตร
(๕) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๙) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว หรือบ้านแฝด
(๑๐) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรืออาคารอยู่อาศัยรวม
(๑๑) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถวหรือตึกแถว
(๑๒) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลัง
รวมกันเกิน ๗๕ ตารางเมตร
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(๑๓) การติด ตั้ง หรือก่อสร้างป้าย เว้นแต่ป้ายที่มีพื้นที่ป้ายไม่เกิน ๐.๙๐ ตารางเมตร
โดยมีความกว้างของป้ายไม่เกิน ๐.๖๐ เมตร และความยาวของป้ายไม่เกิน ๑.๕๐ เมตร
(๑๔) สถานที่เก็บสินค้าซึ่งเป็นที่เก็บ พัก หรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของเพื่อประโยชน์ทางการค้า
หรืออุตสาหกรรมที่มีพื้นที่อาคารรวมกันเกิน ๕๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่รวมถึงการเก็บสินค้า หรือสิ่งของ
เพื่อรอการจาหน่าย ณ สถานที่นั้น
(๑๕) ตลาดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
(๑๖) กาจัดมูลฝอยในระยะ ๑๐๐ เมตร จากริมเขตทางหลวงแผ่นดิน และในระยะ ๒๕๐ เมตร
จากริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้า ลาคลอง หรือแหล่งน้าสาธารณะ
(๑๗) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุในระยะ ๑๐๐ เมตร จากริมเขตทางหลวงแผ่นดิน
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ให้ดาเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๗ เมตร การวัดความสูง
ของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สาหรับอาคารทรงจั่วหรื อปั้นหยาให้วัดจาก
ระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
(๒) ให้ดาเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพื้นที่คลุมดินไม่เกิน ๑๕๐ ตารางเมตร
เว้ น แต่ โ รงงาน โรงแรม และสถานที่ 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 ของ
เพื่อประโยชน์ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม
(๓) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
(๔) ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
(๕) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางหลวงชนบท มส. ๓๐๐๗ ไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร
(๖) ในระยะ ๗๐ เมตร จากริ ม ฝั่ ง ตามสภาพธรรมชาติ ข องแม่ น้ ายวม ให้ ด าเนิ น การ
หรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพื้นที่คลุมดินไม่เกิน ๗๕ ตารางเมตร และให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่า
ร้อยละแปดสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การอยู่อาศัย การอนุรักษ์และรักษาสภาพแวดล้อม การสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์เป็นส่วนใหญ่ สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น
ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุ ก จ าพวกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน เว้ น แต่ โ รงงานตามประเภท ชนิ ด
และจาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และมีพื้นที่ประกอบการในอาคาร
หลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร สาหรับโรงงานตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
ให้มีพื้นที่ประกอบการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไม่เกิน ๕๐๐ ตารางเมตร
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(ก) โรงงานเก็บรักษาหรือลาเลียงพืช เมล็ด พืช หรือผลิต ผลจากพืชในไซโล โกดัง
หรือคลังสินค้า
(ข) โรงงานเพาะเชื้อเห็ด กล้วยไม้ หรือถั่วงอก
(ค) โรงงานร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม
(ง) โรงงานทาอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม้ และบรรจุในภาชนะที่ผนึก
และอากาศเข้าไม่ได้
(จ) โรงงานถนอมผัก พืช หรือ ผลไม้โดยวิธีกวน ตากแห้ง ดอง หรือทาให้เยือกแข็ง
โดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง
(ฉ) โรงงานสี ฝัด หรือขัดข้าว
(ช) โรงงานทาน้าเชื่อม
(ซ) โรงงานท าน้ าตาลจากน้ าหวานของต้ น มะพร้ า ว ต้ น ตาลโตนด หรื อ พื ช อื่ น ๆ
ซึ่งมิใช่อ้อย
(ฌ) โรงงานทาใบชาแห้งหรือใบชาผง
(ญ) โรงงานทาเก๊กฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ
(ฎ) โรงงานทามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไม้อัดเม็ด
(ฏ) โรงงานเชื่ อ มหรื อ แช่ อิ่ ม ผลไม้ ห รื อ เปลื อ กผลไม้ หรื อ การเคลื อ บผลไม้ ห รื อ
เปลือกผลไม้ด้วยน้าตาล
(ฐ) โรงงานอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) หรือการเคลือบถั่วหรือเมล็ดผลไม้
(Nuts) ด้วยน้าตาล กาแฟ โกโก้ หรือช็อกโกเลต
(ฑ) โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใช้จากไม้ไผ่ หวาย ฟาง อ้อ กก หรือผักตบชวา
(ฒ) โรงงานแกะสลักไม้
(๒) คลังน้ ามัน สถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม สถานีบริการน้ามั นประเภท ก
สถานีบริการน้ามันประเภท ข สถานีบริการน้ามันประเภท ค ลักษณะที่สอง สถานีบริการน้ามัน
ประเภท จ ลักษณะที่สอง และสถานี บริการน้ามันประเภท ฉ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ามันเชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊ าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทร้านจาหน่าย
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
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมที่มีพื้นที่ประกอบการในอาคารหลังเดียวกันหรือ
หลายหลังรวมกันเกิน ๕๐๐ ตารางเมตร
(๕) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
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(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๙) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว หรือบ้านแฝด
(๑๐) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม
(๑๑) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(๑๒) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลัง
รวมกันเกิน ๗๕ ตารางเมตร
(๑๓) การติด ตั้ง หรือก่อสร้างป้าย เว้นแต่ป้ายที่มีพื้นที่ป้ายไม่เกิน ๐.๙๐ ตารางเมตร
โดยมีความกว้างของป้ายไม่เกิน ๐.๖๐ เมตร และความยาวของป้ายไม่เกิน ๑.๕๐ เมตร
(๑๔) สถานที่เก็บสินค้าซึ่งเป็นที่เก็บ พัก หรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของเพื่อประโยชน์ทางการค้า
หรืออุตสาหกรรมที่มีพื้นที่อาคารรวมกันเกิน ๔๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่รวมถึงการเก็บสินค้าหรือสิ่งของ
เพื่อรอการจาหน่าย ณ สถานที่นั้น
(๑๕) ตลาดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
(๑๖) กาจัดมูลฝอย
(๑๗) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ให้ดาเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๗ เมตร การวัดความสูง
ของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สาหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจาก
ระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
(๒) ให้ดาเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพื้นที่คลุมดินไม่เกิน ๑๕๐ ตารางเมตร
เว้ น แต่ โ รงงาน โรงแรม และสถานที่ 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 ของ
เพื่อประโยชน์ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม
(๓) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
(๔) ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
(๕) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางหลวงชนบท มส. ๓๐๐๗ ไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร
(๖) ในระยะ ๗๐ เมตร จากริ ม ฝั่ ง ตามสภาพธรรมชาติ ข องแม่ น้ ายวม ให้ ด าเนิ น การ
หรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพื้นที่คลุมดินไม่เกิน ๗๕ ตารางเมตร และให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่า
ร้อยละแปดสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
(๗) ในระยะ ๔๕ เมตร จากริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของห้วยสอตือ และห้วยหนองป่าก่อ
ให้ดาเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพื้นที่คลุมดินไม่เกิน ๗๕ ตารางเมตร และให้มีที่ว่าง
ไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
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ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดิน
เพือ่ เกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(๒) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม
(๓) การติด ตั้ง หรือก่อสร้างป้าย เว้นแต่ป้ายที่มีพื้นที่ป้ายไม่เกิน ๐.๕๐ ตารางเมตร
โดยมีความกว้างของป้ายไม่เกิน ๐.๕๐ เมตร และความยาวของป้ายไม่เกิน ๑ เมตร
(๔) กาจัดมูลฝอย
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ให้ดาเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๗ เมตร การวัดความสูง
ของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สาหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจาก
ระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
(๒) ให้ดาเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพื้นที่คลุมดินไม่เกิน ๗๕ ตารางเมตร
(๓) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
(๔) ให้ มี ที่ ว่ า งตามแนวขนานริ ม ฝั่ ง ตามสภาพธรรมชาติ ข องห้ ว ยหนองป่ า ก่ อ ไม่ น้ อ ยกว่ า
๑๕ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้าหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเฉพาะที่ดิน
ซึ่งเป็นของรัฐ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกีย่ วข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม
หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เกษตรกรรม การอยู่อาศัย
กิจการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทางน้า หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม
(๒) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๓) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(๘) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว หรือบ้านแฝด
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(๙) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม
(๑๐) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(๑๑) การติด ตั้ง หรือก่อสร้างป้าย เว้นแต่ป้ายที่มีพื้นที่ป้ายไม่เกิน ๐.๕๐ ตารางเมตร
โดยมีความกว้างของป้ายไม่เกิน ๐.๕๐ เมตร และความยาวของป้ายไม่เกิน ๑ เมตร
(๑๒) กาจัดมูลฝอย
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ให้ดาเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๗ เมตร การวัดความสูง
ของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สาหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจาก
ระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด และให้มีใต้ถุนสูงไม่น้อยกว่า ๒ เมตร การวัดความสูง
ของใต้ถุนให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างอาคาร
(๒) ให้ดาเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพื้นที่คลุมดินไม่เกิน ๗๕ ตารางเมตร
(๓) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
(๔) ให้มีที่ว่างโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
(๕) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ายวมไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร
เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้าหรือการสาธารณูปโภค
(๖) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของห้วยสอตือและห้วยหนองป่าก่อ
ไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้าหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๑๕ ที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ์ ป่ า ไม้ ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ การสงวนและคุ้ ม ครอง
ดูแลรักษา หรือบารุงป่าไม้ สัตว์ป่า ต้นน้า ลาธาร และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรี
และกฎหมายเกี่ ย วกั บ ป่ า ไม้ การสงวนและคุ้ ม ครองสั ต ว์ ป่ า และการส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติเท่านั้น
ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๒) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๓) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(๕) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(๖) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม
(๗) การติด ตั้ง หรือก่อสร้างป้าย เว้นแต่ป้ ายที่มีพื้นที่ป้ายไม่เกิน ๐.๕๐ ตารางเมตร
โดยมีความกว้างของป้ายไม่เกิน ๐.๕๐ เมตร และความยาวของป้ายไม่เกิน ๑ เมตร

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๘๒ ก

หนา้ ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒

(๘) กาจัดมูลฝอย
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ให้ดาเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๗ เมตร การวัดความสูง
ของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สาหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจาก
ระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
(๒) ให้ดาเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพื้นที่คลุมดินไม่เกิน ๗๕ ตารางเมตร
(๓) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
(๔) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ายวมไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร
เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้าหรือการสาธารณูปโภค
(๕) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของห้วยสอตื อและห้วยหนองป่าก่อ
ไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้าหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๑๖ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ให้ดาเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๖ เมตร การวัดความสูง
ของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สาหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจาก
ระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
(๒) ให้มีที่ว่างโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
ข้อ ๑๗ ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดนิ
เพื่ อ การส่ งเสริม เอกลัก ษณ์ศิล ปวัฒ นธรรมและสถาปัต ยกรรมท้ องถิ่น การอยู่ อาศัย เกษตรกรรม
การศาสนา การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(๒) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรือหอพัก
(๓) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถวหรือตึกแถว
(๔) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลัง
รวมกันเกิน ๕๐ ตารางเมตร
(๕) การติด ตั้ง หรือก่อสร้างป้าย เว้นแต่ป้ายที่มีพื้นที่ป้ายไม่เกิน ๐.๕๐ ตารางเมตร
โดยมีความกว้างของป้ายไม่เกิน ๐.๕๐ เมตร และความยาวของป้ายไม่เกิน ๑ เมตร
(๖) กาจัดมูลฝอย

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๘๒ ก
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การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ให้ดาเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๗ เมตร การวัดความสูง
ของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้น ดาดฟ้า สาหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจาก
ระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
(๒) ให้ดาเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพื้นที่คลุมดินไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
(๓) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
(๔) ในระยะ ๗๐ เมตร จากริ ม ฝั่ ง ตามสภาพธรรมชาติ ข องแม่ น้ ายวม ให้ ด าเนิ น การ
หรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพื้นที่คลุมดินไม่เกิน ๗๕ ตารางเมตร และให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่า
ร้อยละแปดสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
ข้อ ๑๘ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ อการศาสนาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศาสนา การศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ให้ ดาเนิ น การหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่ เกินความสู งของอาคาร
ที่มีอยู่เดิม การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงส่วนที่สูงที่สุดของอาคาร
(๒) ให้ ด าเนิ น การหรื อ ประกอบกิ จ การได้ ใ นอาคารที่ มี พื้ น ที่ ค ลุ ม ดิ น รวมกั น ไม่ เ กิ น พื้ น ที่
คลุมดินสูงสุดของอาคารที่มีอยู่เดิม
(๓) ให้มีที่ว่างโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
ข้อ ๑๙ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อกิจการของรัฐ กิจการเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์
เท่านั้น
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ให้ดาเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๖ เมตร การวัดความสูง
ของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สาหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจาก
ระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
(๒) ให้มีที่ว่างโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
ข้อ ๒๐ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงนี้
ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ที่ ดิ น ในบริ เ วณแนวถนนสาย ข ๑ และถนนสาย ข ๒ ห้ า มใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
เพื่อกิจการอื่น นอกจากกิจการตามที่กาหนดดังต่อไปนี้
(ก) การสร้างถนนหรือเกี่ยวข้องกับถนน และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
(ข) การสร้างรั้วหรือกาแพง

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๘๒ ก
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(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
ระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สาหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง
ถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
(๒) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย ก ๑ ถนนสาย ก ๒ ถนนสาย ก ๓ และถนนสาย ข ๓
ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น นอกจากกิจการตามที่กาหนดดังต่อไปนี้
(ก) การสร้างถนนหรือเกี่ยวข้องกับถนน และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
(ข) การสร้างรั้วหรือกาแพง
(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
ระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สาหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง
ถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
(ง) การอยู่อาศัยในอาคารที่มีพื้นที่คลุมดินไม่เกิน ๑๕๐ ตารางเมตร ที่ไม่ใช่บ้านแถว
ห้องแถว หรือตึกแถว และมีความสูงของอาคารไม่เกิน ๗ เมตร การวัดความสูงของอาคารให้วัดจาก
ระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สาหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง
ถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
(จ) การอยู่อาศัยที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดิน
ข้อ ๒๑ ให้ผู้มีหน้าที่และอานาจในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการ
ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ 12 มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๖2
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

บัญชีทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนขุนยวม จังหวัดแมฮองสอน
พ.ศ. ๒๕๖๒

ลําดับที่

๑
๒

๓

๔

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่อยูอาศัย
หนาแนนมาก
โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการบมใบชาหรือใบยาสูบ
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๑) การตม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช
(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช
(๓) การอัดปอหรือใบยาสูบ
(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง
หรือคลังสินคา
(๖) การบด ปน หรือยอยสวนตาง ๆ ของพืชซึ่งมิใชเมล็ดพืชหรือหัวพืช
(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กลวยไม หรือถั่วงอก
ได
(๙) การรอน ลาง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม
ได
(๑๑) การฟกไขโดยใชตูอบ
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับหิน กรวด ทราย หรือดินสําหรับใชในการกอสราง
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๓) การรอนหรือคัดกรวดหรือทราย
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวซึ่งมิใชสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การฆาสัตว
(๒) การถนอมเนื้อสัตวโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง หรือทําใหเยือกแข็ง
โดยฉับพลันหรือเหือดแหง

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓

ที่ดินประเภท
ที่อยูอาศัย
อนุรักษ
หนาแนนนอย
เพื่อการอยูอาศัย
โรงงานจําพวกที่
โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

ได
ได

อนุรักษชนบท
และเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓

ชนบทและ
เกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓
ได ได

ได
ได

ได
ได
ได
ได

ได
ได

ได
ได
ได

ได

ได
ได

ได
ได

ได

ได

ได
ได
ได

ได
ได
ได

ได
ได
ได

ได

ได

ได

ได
ได

ได

๒

ลําดับที่

๖

๗

๘

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

(๖) การลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตว
(๗) การทําผลิตภัณฑจากไขเพื่อใชประกอบเปนอาหาร เชน ไขเค็ม ไขเยี่ยวมา ไขผง
ไขเหลวเยือกแข็ง หรือไขเหลวแชเย็น
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๒) การถนอมสัตวน้ําโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง หรือทําใหเยือกแข็ง
โดยฉับพลันหรือเหือดแหง
(๕) การลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบดสัตวน้ํา
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ํามันจากพืช หรือสัตว หรือไขมันจากสัตว
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การสกัดน้ํามันจากพืช หรือสัตว หรือไขมันจากสัตว
(๔) การทําน้ํามันจากพืช หรือสัตว หรือไขมันจากสัตวใหบริสุทธิ์
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม และบรรจุในภาชนะที่ผนึก
และอากาศเขาไมได
(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไมโดยวิธีกวน ตากแหง ดอง หรือทําใหเยือกแข็ง
โดยฉับพลันหรือเหือดแหง
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โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๑) การสี ฝด หรือขัดขาว
(๒) การทําแปง
(๓) การปนหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช
(๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช
(๕) การผสมแปงหรือเมล็ดพืช
(๖) การปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชใหเปนเสน แวน หรือแทง
๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแปง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๑) การทําขนมปงหรือขนมเคก
(๒) การทําขนมปงกรอบหรือขนมอบแหง
(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารจากแปงเปนเสน เม็ด หรือชิ้น
๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากออย บีช หญาหวาน หรือพืชอื่น
ที่ใหความหวาน อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําน้ําเชื่อม
(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของตนมะพราว ตนตาลโตนด หรือพืชอื่น ๆ ซึ่งมิใชออย
๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําใบชาแหงหรือใบชาผง
(๒) การคั่ว บด หรือปนกาแฟหรือการทํากาแฟผง
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(๕) การทําเกกฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ
(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไมอัดเม็ด
(๗) การเชื่อมหรือแชอิ่มผลไมหรือเปลือกผลไม หรือการเคลือบผลไมหรือเปลือกผลไม
ดวยน้ําตาล
(๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม (Nuts) หรือการเคลือบถั่วหรือเมล็ดผลไม (Nuts)
ดวยน้ําตาล กาแฟ โกโก หรือช็อกโกเลต
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๖) การทําน้ํามันสลัด
(๗) การบดหรือปนเครื่องเทศ
(๘) การทําพริกปน พริกไทยปน หรือเครื่องแกง
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด หรือยอยน้ําแข็ง
โรงงานตม กลั่น หรือผสมสุรา
โรงงานทําหรือผสมสุราจากผลไม หรือสุราแชอื่น ๆ แตไมรวมถึงโรงงานประกอบกิจการ
เกี่ยวกับมอลตหรือเบียรในลําดับที่ ๑๙
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล น้ําอัดลม หรือน้ําแร
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําน้ําดื่ม
(๒) การทําเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล
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๒๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ ดาย หรือเสนใยซึ่งมิใชใยหิน (Asbestos)
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๒) การทอหรือการเตรียมเสนดายยืนสําหรับการทอ
๒๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากสิ่งทอซึ่งมิใชเครื่องนุงหม
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําผลิตภัณฑจากสิ่งทอเปนเครื่องใชในบาน
(๒) การทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใชถุงหรือกระสอบพลาสติก
(๔) การตบแตงหรือเย็บปกถักรอยสิ่งทอ
๒๕ โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมดวยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกใหเปนปุยซึ่งมิใชเสื่อหรือพรม
ที่ทําดวยยางหรือพลาสติกหรือพรมน้ํามัน
๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใชจากไมไผ หวาย ฟาง ออ กก หรือผักตบชวา
๓๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากไมหรือไมกอก อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใชจากไม และรวมถึงชิ้นสวน
ของผลิตภัณฑดังกลาว
(๓) การแกะสลักไม
๓๗ โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากไม แกว ยาง หรืออโลหะอื่น
ซึ่งมิใชเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากพลาสติกอัดเขารูป
และรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว

ที่อยูอาศัย
หนาแนนมาก
โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓

ที่ดินประเภท
ที่อยูอาศัย
อนุรักษ
หนาแนนนอย
เพื่อการอยูอาศัย
โรงงานจําพวกที่
โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

อนุรักษชนบท
และเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได
ได
ได
ได

ได
ได
ได
ได

ได
ได
ได
ได

ได
ได
ได
ได

ได
ได
ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได
ได

ชนบทและ
เกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓

ได

ได

ได
ได

ได

ได

ได
ได

ได

ได

ได

ได

ได
ได

๖

ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
(๑) การพิมพ การทําแฟมเก็บเอกสาร การเย็บเลม ทําปก หรือตบแตงสิ่งพิมพ
๔๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับปุย หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว
(Pesticides) อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําปุย หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว
(เฉพาะการทําปุยหมักหรือปุยอินทรีย)
(๒) การเก็บรักษาหรือแบงบรรจุปุย หรือสารปองกัน หรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว
๔๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสบู เครื่องสําอาง หรือสิ่งปรุงแตงรางกาย
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําสบู วัสดุสังเคราะหสําหรับซักฟอก แชมพู ผลิตภัณฑสําหรับโกนหนวด
หรือผลิตภัณฑสําหรับชําระลางหรือขัดถู
๔๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑเคมี อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๕) การทําเทียนไข
(๘) การทําผลิตภัณฑที่มีการบูร
๕๖ โรงงานผลิตอิฐ กระเบื้อง หรือทอสําหรับใชในการกอสรางเบาหลอมโลหะ
กระเบื้องประดับ (Architectural Terracotta) รองในเตาไฟ ทอหรือยอดปลองไฟ
หรือวัตถุทนไฟจากดินเหนียว (เฉพาะผลิตอิฐจากดินเหนียว)

ที่อยูอาศัย
หนาแนนมาก
โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓

ที่ดินประเภท
ที่อยูอาศัย
อนุรักษ
หนาแนนนอย
เพื่อการอยูอาศัย
โรงงานจําพวกที่
โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

ได

ได

ได

อนุรักษชนบท
และเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓

ชนบทและ
เกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓

ได

ได
ได

ได

ได

ได

ได
ได
ได

๗

ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องยนต เครื่องกังหัน และรวมถึง
สวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องยนตหรือเครื่องกังหันดังกลาว (เฉพาะดัดแปลง
หรือซอมแซม)
๖๖ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรสําหรับใชในการกสิกรรม
หรือการเลี้ยงสัตว และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องจักรดังกลาว
(เฉพาะดัดแปลงหรือซอมแซม)
๗๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การสราง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพจักรยานยนต จักรยานสามลอ
หรือจักรยานสองลอ
(๒) การทําชิ้นสวนพิเศษหรืออุปกรณสําหรับจักรยานยนต จักรยานสามลอ
หรือจักรยานสองลอ
๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมลอเลื่อนที่ขับเคลื่อนดวยแรงคน
หรือสัตวซึ่งมิใชจักรยานและรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว
(เฉพาะดัดแปลงหรือซอมแซม)
๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต รถพวง จักรยานสามลอ
จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของยานดังกลาว อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๑) การซอมแซมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตหรือสวนประกอบของยานดังกลาว
(๒) การซอมแซมรถพวง จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบ
ของยานดังกลาว

ที่อยูอาศัย
หนาแนนมาก
โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓
ได

ที่ดินประเภท
ที่อยูอาศัย
อนุรักษ
หนาแนนนอย
เพื่อการอยูอาศัย
โรงงานจําพวกที่
โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
ได ได
ได

ได

ได

ได

ได

อนุรักษชนบท
และเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓

ชนบทและ
เกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓
ได ได ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได
ได

ได

ได
ได

ได

ได
ได

ได

ได

ได

ได
ได

ได
ได

๘

ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

(๓) การพนสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต
(๔) การลางหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต
๑๐๑ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant)
๑๐๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝงกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว
ที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕)
ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
๑๐๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการนําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ไมใชแลวหรือของเสีย
จากโรงงานมาผลิตเปนวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑใหมโดยผานกรรมวิธีการผลิต
ทางอุตสาหกรรม

ที่อยูอาศัย
หนาแนนมาก
โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓

ที่ดินประเภท
ที่อยูอาศัย
อนุรักษ
หนาแนนนอย
เพื่อการอยูอาศัย
โรงงานจําพวกที่
โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

ได

ได

ได

หมายเหตุ ลําดับที่
หมายถึง ลําดับที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
ได
หมายถึง สามารถประกอบกิจการโรงงานไดภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยโรงงาน
โรงงานจําพวกที่ หมายถึง จําพวกโรงงานตามกฏหมายวาดวยโรงงาน

ได

อนุรักษชนบท
และเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓

ชนบทและ
เกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓
ได
ได
ได
ได

ได

รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิ ตามที่ไดจําแนกประเภท
ทายกฎกระทรวงใหใชบงั คับผังเมืองรวมชุมชนขุนยวม จังหวัดแมฮองสอน
พ.ศ. ๒๕๖๒
การใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ให เ ป น ไปตามแผนผั ง กํา หนดการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ตามที่ ไ ด จํ า แนก
ประเภททายกฎกระทรวง ตามที่กําหนดไวในขอ ๖ คือ
๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๗ ที่กําหนดไวเปนสีเหลืองมีเสนทแยงสีขาว
ใหเปนที่ดินประเภทอนุรักษเพื่อการอยูอาศัย มีรายการดังตอไปนี้
๑.๑ ดานเหนือ
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก และอางเก็บน้ําหวยบอ
สาธารณประโยชน
ดานใต
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๐๘ ฟากตะวั น ออก
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (เชา) การไฟฟาสวนภูมิภาค (เชา ใหเชาเพื่ออยูอาศัย) สํานักงานสาธารณสุข
อําเภอขุนยวม สถานีตํารวจภูธรขุนยวม และสนามบินขุนยวม (กองทัพบก)
ทั้ ง นี้ ยกเว น บริ เ วณหมายเลข ๑๑.๒ และหมายเลข ๑๑.๓ ที่ กํ า หนดไว
เปนสีน้ําตาลออน
๑.๒ ดานเหนือ
จดสนามบินขุนยวม (กองทัพบก)
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนราชบูรณะ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนราชบูรณะ ฟากตะวันออก
๑.๓ ดานตะวันออก
จดถนนราชบูรณะ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ และโรงเรียนอนุบาลขุนยวม
ดานตะวันตก
จดถนนไม ป รากฏชื่ อ ฟากตะวั น ออก และฟากเหนื อ
และสนามบินขุนยวม (กองทัพบก)
๑.๔ ดานเหนือ
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนราชบูรณะ ฟากตะวันตก ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘
ฟากตะวันตก และสวนสาธารณะเทศบาลตําบลขุนยวม

๒
ดานใต
ดานตะวันตก
๑.๕ ดานเหนือ
ดานตะวันออก

จดถนนโพธาราม ฟากเหนือ และถนนไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก และโรงเรียนอนุบาลขุนยวม
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากใต
จดถนนไมป รากฏชื่อ ฟากตะวัน ตก และถนนสาย ข ๑

ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘ ฟากตะวันตก
ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘ บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘ เปนระยะ ๑๐๐ เมตร
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๐๘ ฟากตะวั น ออก
และศาลเจาเมืองขุนยวม
๑.๖ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๓ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนไมปรากฏชื่อ
ถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก และเสนตั้งฉากกับถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยูหาง
จากถนนไมปรากฏชื่อบรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ
เปนระยะ ๑๐๐ เมตร
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํายวม ฝงตะวันตก
ดานตะวันตก
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๑.๗ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๓ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก เสนขนานระยะ ๕๐ เมตร
กับริมฝงแมน้ํายวม ฝงตะวันตก และวัดตอแพ
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนไมปรากฏชื่อ
เสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ข ๓ และเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํายวม
ฝงตะวันตก
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงหวยสอตือ ฝงตะวันออก
และถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒.๑ ถึงหมายเลข ๒.๑๘ ที่กําหนดไวเปนสีเหลือง ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย มีรายการดังตอไปนี้
๒.๑ ดานเหนือ
จดเขตป า สงวนแห ง ชาติ ป า แม เ งาและป า แม สํ า เพ็ ง
และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘ ฟากใต

๓
ดานตะวันออก
จดเขตป า สงวนแห ง ชาติ ป า แม เ งาและป า แม สํ า เพ็ ง
และเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน ในทองที่บางแหงในอําเภอขุนยวม
จังหวัดแมฮองสอน ใหเปนเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๖
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๖๓ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑๐.๑ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก
๒.๒ ดานเหนือ
จดเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมเงาและปาแมสําเพ็ง
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดสนามกีฬากลางเทศบาลตําบลขุนยวม
ดานตะวันตก
จดเขตป า สงวนแห ง ชาติ ป า แม เ งาและป า แม สํ า เพ็ ง
เสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘ และเขตปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม ตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน ในทองที่บางแหงในอําเภอขุนยวม จังหวัดแมฮองสอน
ใหเปนเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๖
๒.๓ ดานเหนือ
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ข ๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนพุทธเกษตร ฟากเหนือ
๒.๔ ดานเหนือ
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนไมปรากฏชื่อ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ๑ ฟากตะวันออก
๒.๕ ดานเหนือ
จดถนนพุทธเกษตร ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ข ๑ ฟากตะวันตก เสนขนานระยะ ๒๕๐ เมตร
กับศูนยกลางถนนพุทธเกษตร และเสนขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนไมปรากฏชื่อ
ดานใต
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก โรงพยาบาลขุนยวม
ถนนสาย ก ๑ ฟากเหนือ ถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก โรงเรียนขุนยวม และทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๘ ฟากตะวันออก

๔
๒.๖ ดานเหนือ
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๐๘ ฟากตะวั น ตก
สนามบินขุนยวม (กองทัพบก) และทางหลวงชนบท มส. ๓๐๐๗ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท
มส. ๓๐๐๗ และเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘
๒.๗ ดานเหนือ
จดบา นพั กนายอํ าเภอขุ น ยวม บริ เ วณที่ตั้ ง ป า ยสํ านั กงาน
และลานกีฬาเทศบาลตําบลขุนยวม สวนสาธารณะ ลานกีฬาเทศบาลตําบลขุนยวม เทศบาลตําบลขุนยวม
ที่วาการอําเภอขุนยวม (เกา) ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอขุนยวม สํานักงานเกษตรอําเภอขุนยวม
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลขุนยวม และหองสมุดประชาชนอําเภอขุนยวม
ดานตะวันออก
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ และบานพักปาไมอําเภอขุนยวม
(ยกเลิก)
ดานตะวันตก
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๒.๘ ดานเหนือ
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก เสนขนานระยะ ๒๕๐ เมตร
กับศูนยกลางถนนไมปรากฏชื่อ และถนนสาย ข ๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ก ๒ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๒.๙ ดานเหนือ
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดสนามบินขุนยวม (กองทัพบก)
ดานใต
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๘
๒.๑๐ ดานเหนือ
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดสนามบิ น ขุ น ยวม (กองทั พ บก) และหนองน้ํ า บ.ก.
สาธารณประโยชน
ดานใต
จดสนามบินขุนยวม (กองทัพบก) และถนนสาย ข ๒ ฟาก
ตะวันออก

๕
ดานตะวันตก
จดเขตป า สงวนแห ง ชาติ ป า แม เ งาและป า แม สํ า เพ็ ง
ถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก และเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท
มส. ๓๐๐๗
๒.๑๑ ดานเหนือ
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก และโรงเรียนอนุบาลขุนยวม
ดานใต
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดสนามบินขุนยวม (กองทัพบก)
๒.๑๒ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๒ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ข ๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๒.๑๓ ดานเหนือ
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ก ๓ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ข ๒ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดสนามบินขุนยวม (กองทัพบก)
๒.๑๔ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๒ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ก ๓ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ก ๓
๒.๑๕ ดานเหนือ
จดเส น ตั้ ง ฉากกั บ ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๐๘
ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘ บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘ เปนระยะ ๑๐๐ เมตร
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ข ๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ข ๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๘ ถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘ ฟากตะวันออก
๒.๑๖ ดานตะวันออก
จดถนนสาย ข ๒ ฟากใต และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘
ฟากตะวันตก

๖
ดานใต
จดหนวยปองกันรักษาปาที่ มส. ๖
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๓ ฟากตะวันออก
๒.๑๗ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๘
ดานใต
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘ ฟากตะวันออก
ที่จุดซึ่งทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘ บรรจบกับถนนสาย ก ๓
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘ ฟากตะวันออก
๒.๑๘ ดานเหนือ
จดหนวยปองกันรักษาปาที่ มส. ๖
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘ ฟากตะวันตก
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๓ ฟากตะวันออก
๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึงหมายเลข ๓.๔ ที่กําหนดไวเปนสีสม ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง มีรายการดังตอไปนี้
๓.๑ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๖๓ ฟากใต และเขตปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม ตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน ในทองที่บางแหงในอําเภอขุนยวม จังหวัดแมฮองสอน
ใหเปนเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๖
ดานตะวันออก
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ๑ ฟากตะวันออก
๓.๒ ดานเหนือ
จดถนนโพธาราม ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๓ ฟากตะวันออก
๓.๓ ดานเหนือ
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ข ๒ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๓ ฟากตะวันออก
๓.๔ ดานเหนือ
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากใต

๗
ดานตะวันออก

จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข ๑๐๘
ดานใต
จดถนนสาย ข ๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘ ฟากตะวันออก
๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔.๑ ถึงหมายเลข ๔.๓ ที่กําหนดไวเปนสีแดง ใหเปนที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก มีรายการดังตอไปนี้
๔.๑ ดานตะวันออก
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘ ฟากตะวันออก
๔.๒ ดานเหนือ
จดวัดโพธาราม
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๔.๓ ดานเหนือ
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ข ๒ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ ถึงหมายเลข ๕.๙ ที่กําหนดไวเปนสีเขียว ใหเปนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม มีรายการดังตอไปนี้
๕.๑ ดานเหนือ
จดเขตป า สงวนแห ง ชาติ ป า แม เ งาและป า แม สํ า เพ็ ง
และเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน ในทองที่บางแหงในอําเภอขุนยวม
จังหวัดแมฮองสอน ใหเปนเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๖
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๐๘ ฟากตะวั น ตก
และเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมเงาและปาแมสําเพ็ง
ดานใต
จด ทางหลว งแ ผ น ดิ น หม ายเ ลข ๑ ๐ ๘ ฟากเห นื อ
และเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมเงาและปาแมสําเพ็ง
ดานตะวันตก
จดเขตปฏิรูป ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามพระราชกฤษฎีกา
กําหนดเขตที่ดิน ในทองที่บางแหงในอําเภอขุนยวม จังหวัดแมฮองสอน ใหเปนเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๖
และเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมเงาและปาแมสําเพ็ง

๘
๕.๒ ดานเหนือ
จ ด ท า ง ห ล ว ง แ ผ น ดิ น ห ม า ย เ ล ข ๑ ๒ ๖ ๓ ฟ า ก ใ ต
และเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมเงาและปาแมสําเพ็ง
ดานตะวันออก
จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนเสน ขนานระยะ
๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนไมปรากฏชื่อ
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํายวม ฝงตะวันตก
ดานตะวันตก
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑๓.๑ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน
๕.๓ ดานเหนือ
จดเขตปฏิรูป ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามพระราชกฤษฎีกา
กําหนดเขตที่ดิน ในทองที่บางแหงในอําเภอขุนยวม จังหวัดแมฮองสอน ใหเปนเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๖
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๘ สนามกีฬากลางเทศบาลตําบลขุนยวม และสุสานพระสาธารณประโยชน
ดานใต
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมเงาและปาแมสําเพ็ง
๕.๔ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนไมปรากฏชื่อ
และถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํายวม ฝงตะวันตก
ดานใต
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ๑ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑๓.๘ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน
๕.๕ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนพุทธเกษตร
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ข ๑ ฟากตะวันตก
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนไมปรากฏชื่อ
๕.๖ ดานเหนือ
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๘ เสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท มส. ๓๐๐๗ และถนนไมปรากฏชื่อ
ฟากตะวันตก
ดานตะวันตก
จดเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมเงาและปาแมสําเพ็ง
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑๒.๒ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน

๙
๕.๗ ดานเหนือ

จดที่ตั้งหมวด ตชด.ที่ ๓๓ (ชุมชน) (เกา) และถนนสาย ข ๒

ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ก ๓
ถนนไมปรากฏชื่อ ฟากใต ถนนสาย ก ๓ ฟากตะวันตก ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘ ฟากตะวันตก
และสวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เทศบาลตําบลขุนยวม
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํายวม ฝงตะวันตก
ดานตะวันตก
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๕.๘ ดานเหนือ
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํายวม ฝงตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํายวม ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดวั ด น้ํ า ยวม (ร า ง) ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๐๘
ฟากตะวันออก เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘ ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๘ บรรจบกับถนนสาย ก ๓ เสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๘ และถนนสาย ข ๑ ฟากตะวันออก
๕.๙ ดานเหนือ
จดเขตป า สงวนแห ง ชาติ ป า แม เ งาและป า แม สํ า เพ็ ง
และถนนสาย ข ๓ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํายวม ฝงตะวันตก
เสนตั้งฉากกับ ถนนไมป รากฏชื่อ ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนไมปรากฏชื่อ บรรจบกับ
ถนนไมปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ เปนระยะ ๑๐๐ เมตร
ถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก และเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนไมปรากฏชื่อ
ดานตะวันตก
จดโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานตอแพ บานพักครู
โรงเรียนชุมชนตอแพวิทยา ทางหลวงชนบท มส. ๓๐๐๗ ฟากตะวันตก ถนนไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
และโรงเรียนชุมชนตอแพวิทยา
๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๖.๑ ถึงหมายเลข ๖.๑๗ ที่กําหนดไวเปนสีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว
ใหเปนที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม มีรายการดังตอไปนี้
๖.๑ ดานเหนือ
จดเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปนเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร
กับริมฝงหวยหนองปากอ ฝงเหนือ และเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมเงาและปาแมสําเพ็ง
ดานตะวันออก
จดเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมเงาและปาแมสําเพ็ง

๑๐
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงหวยหนองปากอ ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงหวยสอตือ ฝงตะวันออก
๖.๒ ดานเหนือ
จดเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปนเสนตั้งฉาก กับหวยสอตือ
ฝงตะวันตก ที่จุดซึ่งอยูหางจากหวยสอตือ บรรจบกับหวยหนองปากอ ไปทางทิศเหนือตามแนวหวยสอตือ
เปนระยะ ๕๖๐ เมตร
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงหวยสอตือ ฝงตะวันตก
ดานตะวันตก
จดเขตป า สงวนแห ง ชาติ ป า แม เ งาและป า แม สํ า เพ็ ง
และเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่งเปนเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมฝงหวยสอตือ ฝงตะวันตก
๖.๓ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงหวยหนองปากอ ฝงใต
ดานใต
จดเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมเงาและปาแมสําเพ็ง
๖.๔ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงหวยหนองปากอ ฝงใต
ดานตะวันออก
จดเขตป า สงวนแห ง ชาติ ป า แม เ งาและป า แม สํ า เพ็ ง
และเขตปฏิรปู ที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรม ตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน ในทองที่บางแหงในอําเภอขุนยวม
จังหวัดแมฮองสอน ใหเปนเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๖
ดานใต
จดเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมเงาและปาแมสําเพ็ง และโรงฆาสัตว
เทศบาลตําบลขุนยวม
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงหวยสอตือ ฝงตะวันออก
๖.๕ ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงหวยสอตือ ฝงตะวันตก
ดานตะวันตก
จดเขตป า สงวนแห ง ชาติ ป า แม เ งาและป า แม สํ า เพ็ ง
และเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่งเปนเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมฝงหวยสอตือ ฝงตะวันตก
ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงหวยสอตือ ฝงใต
๖.๖ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํายวม ฝงใต
ดานตะวันออก
จดเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมยวมฝงซาย
ดานใต
จดเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมยวมฝงซาย
ดานตะวันตก
จดเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมยวมฝงซาย
๖.๗ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํายวม ฝงตะวันออก
ดานตะวันออก
จดเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมยวมฝงซาย และเขตผังเมืองรวม
ดานตะวันออก ซึ่งเปนเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํายวม ฝงตะวันออก

๑๑
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงหวยดอกอูน ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํายวม ฝงตะวันออก
๖.๘ ดานตะวันออก
จดเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมเงาและปาแมสําเพ็ง
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงหวยสอตือ ฝงตะวันออก
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงหวยสอตือ ฝงตะวันออก
๖.๙ ดานเหนือ
จดเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมเงาและปาแมสําเพ็ง และเสนขนาน
ระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงหวยสอตือ ฝงตะวันตก
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงหวยสอตือ ฝงตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ข ๓ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเขตป า สงวนแห ง ชาติ ป า แม เ งาและป า แม สํ า เพ็ ง
และเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่งเปนเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมฝงหวยสอตือ ฝงตะวันตก
๖.๑๐ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงหวยดอกอูน ฝงใต
ดานตะวันออก
จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนเสน ขนานระยะ
๒๐๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํายวม ฝงตะวันออก
ดานใต
จดเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมยวมฝงซาย
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํายวม ฝงตะวันออก
๖.๑๑ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงหวยสอตือ ฝงตะวันออก
ดานตะวันออก
จดเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมเงาและปาแมสําเพ็ง
ดานใต
จดเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมเงาและปาแมสําเพ็ง
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงหวยสอตือ ฝงตะวันออก
๖.๑๒ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงหวยสอตือ ฝงตะวันออก
ดานตะวันออก
จดเขตป า สงวนแห ง ชาติ ป า แม เ งาและป า แม สํ า เพ็ ง
เสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ข ๓ และโรงเรียนชุมชนตอแพวิทยา
ดานใต
จดถนนสาย ข ๓ ฟากตะวั น ตก และป า ช า บ า นต อ แพ
สาธารณประโยชน
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงหวยสอตือ ฝงตะวันออก
๖.๑๓ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํายวม ฝงใต
ดานตะวันออก
จดเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมยวมฝงซาย

๑๒
ดานใต
จดเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร
กับริมฝงแมน้ํายวม ฝงใต และเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมยวมฝงซาย
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํายวม ฝงใต
๖.๑๔ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงหวยสอตือ ฝงใต
ดานตะวันออก
จดปาชาบานตอแพสาธารณประโยชน
ดานใต
จดถนนสาย ข ๓ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงหวยสอตือ ฝงตะวันออก
๖.๑๕ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๓ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงหวยสอตือ ฝงตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํายวม ฝงใต
ดานตะวันตก
จดเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมเงาและปาแมสําเพ็ง
๖.๑๖ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํายวม ฝงใต
ดานตะวันออก
จดเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมยวมฝงซาย และถนนไมปรากฏชื่อ
ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร
กับริมฝงแมน้ํายวม ฝงใต และเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมยวมฝงซาย
๖.๑๗ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ข ๓
และเสนขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนไมปรากฏชื่อ
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํายวม ฝงเหนือ
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํายวม ฝงเหนือ
๗. ที่ ดิ น ในบริ เ วณหมายเลข ๗ ที่ กํ า หนดไว เ ป น สี เ ขี ย วมี ก รอบและเส น ทแยงสี น้ํ า ตาล
ใหเปนที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม คือ เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามพระราชกฤษฎีกา
กําหนดเขตที่ดิน ในทองที่บางแหงในอําเภอขุนยวม จังหวัดแมฮองสอน ใหเปนเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๖
ดานเหนือ
จดเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมเงาและปาแมสําเพ็ง
ดานตะวันออก
จดเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมเงาและปาแมสําเพ็ง
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๖๓ ฟากเหนือ ที่วาการ
อําเภอขุนยวม ที่สาธารณประโยชน หอประชุมอําเภอขุนยวม ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลแมกิ๊
บานพักนายอําเภอขุนยวม กองรอยอาสาสมัครรักษาดินแดนขุนยวมที่ ๖ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

๑๓
ตําบลขุนยวม สํานักปฏิบัติธรรมวิม ลรัต นารามทรายมูล โรงเรียนขุนยวมวิทยา ทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๘ ฟากตะวันตก และเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมเงาและปาแมสําเพ็ง
ดานตะวันตก
จดเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมเงาและปาแมสําเพ็ง
๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๘.๑ ถึงหมายเลข ๘.๑๑ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม มีรายการดังตอไปนี้
๘.๑ ที่ดินในบริเวณเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงหวยสอตือ ฝงตะวันออก
๘.๒ ที่ดินในบริเวณเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงหวยสอตือ ฝงตะวันตก
๘.๓ ที่ดินในบริเวณเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงหวยหนองปากอ ฝงตะวันออก
และฝงตะวันตก
๘.๔ ที่ดินในบริเวณเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํายวม ฝงตะวันตก
๘.๕ ที่ดินในบริเวณเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํายวม ฝงตะวันออก
๘.๖ สนามกีฬากลางเทศบาลตําบลขุนยวม
๘.๗ อางเก็บน้ําหวยบอสาธารณประโยชน
๘.๘ หนองน้ํา บ.ก. สาธารณประโยชน
๘.๙ ที่ดิน ในบริเวณเสน ขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริม ฝงหวยดอกอูน ฝงตะวัน ออก
และฝงตะวันตก
๘.๑๐ สวนสาธารณะเทศบาลตําบลขุนยวม
๘.๑๑ สวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เทศบาลตําบลขุนยวม
๙. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๙.๑ ถึงหมายเลข ๙.๑๔ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว
ใหเปนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม มีรายการดังตอไปนี้
๙.๑ ปาสงวนแหงชาติ ปาแมเงาและปาแมสําเพ็ง
๙.๒ ปาสงวนแหงชาติ ปาแมเงาและปาแมสําเพ็ง
๙.๓ ปาสงวนแหงชาติ ปาแมเงาและปาแมสําเพ็ง
๙.๔ ปาสงวนแหงชาติ ปาแมเงาและปาแมสําเพ็ง
๙.๕ ปาสงวนแหงชาติ ปาแมเงาและปาแมสําเพ็ง
๙.๖ ปาสงวนแหงชาติ ปาแมเงาและปาแมสําเพ็ง
๙.๗ ปาสงวนแหงชาติ ปาแมเงาและปาแมสําเพ็ง
๙.๘ ปาสงวนแหงชาติ ปาแมยวมฝงซาย

๑๔
๙.๙ ปาสงวนแหงชาติ ปาแมเงาและปาแมสําเพ็ง
๙.๑๐ ปาสงวนแหงชาติ ปาแมเงาและปาแมสําเพ็ง
๙.๑๑ ปาสงวนแหงชาติ ปาแมเงาและปาแมสําเพ็ง
๙.๑๒ ปาสงวนแหงชาติ ปาแมยวมฝงซาย
๙.๑๓ ปาสงวนแหงชาติ ปาแมยวมฝงซาย
๙.๑๔ ปาสงวนแหงชาติ ปาแมยวมฝงซาย
๑๐. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๐.๑ ถึงหมายเลข ๑๐.๔ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก
ใหเปนที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา มีรายการดังตอไปนี้
๑๐.๑ โรงเรียนขุนยวมวิทยา
๑๐.๒ โรงเรียนขุนยวม
๑๐.๓ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
๑๐.๔ โรงเรียนชุมชนตอแพวิทยา
๑๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๑.๑ ถึงหมายเลข ๑๑.๔ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําตาลออน
ใหเปนที่ดินประเภทอนุรักษเพื่อสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย มีรายการดังตอไปนี้
๑๑.๑ วัดมวยตอ
๑๑.๒ วัดคําใน
๑๑.๓ วัดขุม
๑๑.๔ วัดตอแพ
๑๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๒.๑ ถึงหมายเลข ๑๒.๖ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน ใหเปนที่ดิน
ประเภทสถาบันศาสนา มีรายการดังตอไปนี้
๑๒.๑ สุสานพระสาธารณประโยชน
๑๒.๒ ฌาปนสถานเทศบาลตําบลขุนยวม
๑๒.๓ ศาลเจาเมืองขุนยวม
๑๒.๔ วัดโพธาราม
๑๒.๕ วัดน้ํายวม (ราง)
๑๒.๖ ปาชาบานตอแพสาธารณประโยชน
๑๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๓.๑ ถึงหมายเลข ๑๓.๑๖ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน ใหเปนที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มีรายการดังตอไปนี้

๑๕
๑๓.๑ ที่วาการอําเภอขุนยวม ที่สาธารณประโยชน หอประชุมอําเภอขุนยวม ที่ทําการ
องคการบริหารสวนตําบลแมกิ๊ บานพักนายอําเภอขุนยวม กองรอยอาสาสมัครรักษาดินแดนขุนยวมที่ ๖
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลขุนยวม และสํานักปฏิบัติธรรมวิมลรัตนารามทรายมูล
๑๓.๒ โรงฆาสัตวเทศบาลตําบลขุนยวม
๑๓.๓ บานพักนายอําเภอขุนยวม บริเวณที่ตั้งปายสํานักงานและลานกีฬาเทศบาลตําบลขุนยวม
สวนสาธารณะ ลานกีฬาเทศบาลตําบลขุนยวม และเทศบาลตําบลขุนยวม
๑๓.๔ ที่วาการอําเภอขุนยวม (เกา) ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอขุนยวม
สํานักงานเกษตรอําเภอขุนยวม ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลขุนยวม และหองสมุดประชาชน
อําเภอขุนยวม
๑๓.๕ โรงพยาบาลขุนยวม
๑๓.๖ สนามบินขุนยวม (กองทัพบก)
๑๓.๗ บานพักปาไมอําเภอขุนยวม (ยกเลิก)
๑๓.๘ ใหเชาเพื่อการเกษตร
๑๓.๙ สถานีตํารวจภูธรขุนยวม
๑๓.๑๐ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอขุนยวม
๑๓.๑๑ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (เชา) และการไฟฟาสวนภูมิภาค (เชา ใหเชาเพื่ออยูอาศัย)
๑๓.๑๒ ที่ตั้งหมวด ตชด. ที่ ๓๓ (ชุมชน) (เกา)
๑๓.๑๓ หนวยปองกันรักษาปาที่ มส. ๖
๑๓.๑๔ หมวดทางหลวงขุนยวม
๑๓.๑๕ ศูนยวิจัยผลิตผลปาไมจังหวัดแมฮองสอน
๑๓.๑๖ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานตอแพ และบานพักครูโรงเรียนชุมชนตอแพวิทยา

รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนขุนยวม จังหวัดแมฮองสอน
พ.ศ. ๒๕๖๒
ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง แบงเปน ๒ ขนาด คือ
๑. ถนนแบบ ก ขนาดเขตทาง ๑๒.๐๐ เมตร จํานวน ๓ สาย ดังนี้
ถนนสาย ก ๑ เป น ถนนเดิ ม กํ า หนดให ข ยายเขตทาง คื อ ซอยเทศบาล ๒๔
และถนนโครงการกํ า หนดให ก อ สร า งใหม เริ่ ม ต น จากบริ เ วณทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๐๘
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิมจนสุดถนน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะประมาณ
๓๓๐ เมตร จนบรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ข ๑) ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๒๖๓ บรรจบกับถนนสาย ข ๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตและทิศตะวันตกเฉียงใต
ตามแนวถนนสาย ข ๑ ระยะประมาณ ๑,๐๑๐ เมตร
ถนนสาย ก ๒ เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากถนนไมปรากฏชื่อ
บริเวณหางจากถนนไมปรากฏชื่อ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
และทิศตะวัน ออกตามแนวถนนไม ป รากฏชื่ อ ระยะประมาณ ๒๘๐ เมตร ไปทางทิศตะวัน ออก
ระยะประมาณ ๑๒๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ข ๑ ที่บริเวณหางจากถนนสาย ข ๑ บรรจบกับ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศเหนือ
ตามแนวถนนสาย ข ๑ ระยะประมาณ ๑,๔๕๐ เมตร
ถนนสาย ก ๓ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ซอยราชครู และถนนไมปรากฏชื่อ
และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘ ไปทางทิศเหนือ
ตามแนวซอยราชครู บรรจบกับถนน อบจ. มส. ๔๐๑๒ (บ.ขุนยวม หมู ๑ - บ.ขุนยวม หมู ๒)
(ถนนสาย ข ๒) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ บรรจบกับถนนโพธาราม
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๕๑๐ เมตร จนบรรจบกับถนนราชบูรณะ ที่บริเวณ
ถนนไมปรากฏชื่อ บรรจบกับถนนราชบูรณะ
๒. ถนนแบบ ข ขนาดเขตทาง ๑๖.๐๐ เมตร จํานวน ๓ สาย ดังนี้
ถนนสาย ข ๑ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม
เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๖๓ ที่บริเวณถนนไมปรากฏชื่อ บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๒๖๓ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะประมาณ ๙๐ เมตร ตัดกับถนนพุทธเกษตร

๒
ที่บริเวณถนนไมปรากฏชื่อ บรรจบกับถนนพุทธเกษตร ไปทางทิศใตตามแนวถนนไมปรากฏชื่อจนสุดถนน
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะทางประมาณ ๒๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ระยะประมาณ
๒๑๐ เมตร บรรจบกับ ถนนไม ป รากฏชื่อ ไปทางทิศ ตะวัน ตกเฉีย งใตต ามแนวถนนไม ป รากฏชื่ อ
ระยะประมาณ ๓๒๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ก ๑ ที่บริเวณหางจากซอยเทศบาล ๒๔ บรรจบกับ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวซอยเทศบาล ๒๔ และถนนสาย ก ๑
ระยะประมาณ ๖๑๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ ระยะประมาณ
๔๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตและทิศใต ระยะประมาณ ๓๑๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ก ๒
ที่บริเวณหางจากถนนไมปรากฏชื่อ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
และทิศตะวันออกตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ และถนนสาย ก ๒ ระยะประมาณ ๔๐๐ เมตร ไปทางทิศใต
ระยะประมาณ ๕๘๐ เมตร ตัดกับถนนไมปรากฏชื่อ ที่บริเวณหางจากถนนไมปรากฏชื่อ บรรจบกับ
ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๐๘ ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ และทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต
ตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๔๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ระยะประมาณ
๗๒๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๑๕๐ เมตร จนบรรจบกับทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๑๐๘ ที่บริเวณถนน อบจ. มส. ๔๐๑๒ (บ.ขุนยวม หมู ๑ - บ.ขุนยวม หมู ๒)
(ถนนสาย ข ๒) บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘
ถนนสาย ข ๒ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนน อบจ. มส. ๔๐๑๒
(บ.ขุ น ยวม หมู ๑ - บ.ขุ น ยวม หมู ๒) เริ่ ม ต น จากทางหลวงชนบท มส. ๓๐๐๗ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘
ถนนสาย ข ๓ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ทางหลวงชนบท มส. ๓๐๐๗
เริ่มตนที่บริเวณถนน อบจ. มส. ๔๐๑๒ (บ.ขุนยวม หมู ๑ - บ.ขุนยวม หมู ๒) (ถนนสาย ข ๒)
บรรจบกั บ ทางหลวงชนบท มส. ๓๐๐๗ ไปทางทิ ศตะวั น ตกเฉีย งใตแ ละทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ
ตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๘๒ ก

หนา้ ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่สมควรกาหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
ในท้องที่ตาบลขุนยวม และตาบลแม่เงา อาเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
และการดารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคม
และการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของการผั ง เมื อ ง และโดยที่ ม าตรา ๒๖ วรรคหนึ่ ง แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารผั ง เมื อ ง พ.ศ. ๒๕๑๘
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญญัติว่า การใช้บังคับผังเมืองรวม
ให้กระทาโดยกฎกระทรวง จึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

