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กฎกระทรวง 
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ 

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ .  ๒๕๑๘   
และมาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  
มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคบัได้มีกําหนดห้าปี 
ข้อ ๒ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  ในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่  ภายในแนวเขตตามแผนที่ 

ท้ายกฎกระทรวงนี้ 
ข้อ ๓ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง

ในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เก่ียวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ 
ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อม   
ในบริเวณแนวเขตตามข้อ  ๒  ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ข้อ ๔ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้
ประโยชน์ที่ดิน  โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับ 
และสอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยมี
สาระสําคัญดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนา 
และรักษาวิถีชีวิตของชุมชนแต่ละท้องถิ่น 
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(๒) ส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการคมนาคม
เชื่อมโยงกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขงและเอเชียใต้ 

(๓) ส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว  โดยสงวนรักษา 
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  วัฒนธรรม  ประเพณี  และสถาปัตยกรรม  ให้สมบูรณ์และยั่งยืน 

(๔) ส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นศูนย์กลางการบริการสุขภาพ  อุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์  และการค้าต่างประเทศ 

(๕) ดํารงรักษาพื้นที่ที่มีคุณค่าทางเกษตรกรรมที่มีอยู่อย่างจํากัดและพัฒนาให้เป็นการเกษตร
ที่ปราศจากมลพิษ  มีความหลากหลาย  และมีการบริหารจัดการสมัยใหม่ 

(๖) ส่งเสริมและพัฒนาหัตถกรรมและอุตสาหกรรมที่ปราศจากมลพิษให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 

(๗) อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม  ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้

ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท  และรายการประกอบแผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้ 
ข้อ ๖ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนก

ประเภทท้ายกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๒๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีชมพู  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทชุมชน 
(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๖  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีขาวมีกรอบ   

และเส้นทแยงสีเขียว  ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 
(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๑๙  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อนมีเส้น

ทแยงสีขาว  ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ 
(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีฟ้า  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
ข้อ ๗ ที่ดินประเภทชุมชน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อการอยู่อาศัย  พาณิชยกรรม

อุตสาหกรรม  เกษตรกรรม  สถาบันการศึกษา  สถาบันศาสนา  สถาบันราชการ  และการสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคาร 
ที่ไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้   
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(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ ก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวและก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม 
น้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ
สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ   

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน
ริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาตขิองแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็น
การก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค  และที่ดินริมฝ่ังแม่น้ําปิง  แม่น้ําฝาง  แม่น้ําแม่แตง  
แม่น้ําแม่งัด  แม่น้ําแม่ขาน  แม่น้ําแม่แจ่ม  แม่น้ําแม่กลาง  และแม่น้ําแม่ตื่น  ในระยะ  ๑๕  เมตร   
ตามแนวขนานริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ําปิง  แม่น้ําฝาง  แม่น้ําแม่แตง  แม่น้ําแม่งัด  แม่น้ําแม่ขาน  
แม่น้ําแม่แจ่ม  แม่น้ําแม่กลาง  และแม่น้ําแม่ตื่น  เฉพาะที่ดินซ่ึงเป็นของรัฐ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น  
สําหรับที่ดินซ่ึงเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม  เกษตรกรรมหรือเก่ียวข้อง
กับเกษตรกรรม  การอยู่อาศัยที่ไม่ใช่การจัดสรรที่ดิน  และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเท่านั้น 

ข้อ ๘ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  การปศุสัตว์  การอยู่อาศัย  สถาบันการศึกษา  สถาบันศาสนา  สถาบันราชการ  
และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ดําเนินการ
หรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ ก๊าซ

ปิโตรเลียมเหลวและก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม 
น้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ
สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๗) การอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
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ที่ดินประเภทนี้ในเขตปฏิรูปที่ดิน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วย 
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน
ริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการ
ก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค  และที่ดินริมฝ่ังแม่น้ําปิง  แม่น้ําแม่แตง  แม่น้ําแม่แจ่ม  
และแม่น้ําแม่กลาง  ในระยะ  ๑๕  เมตร  ตามแนวขนานริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ําปิง  แม่น้ําแม่แตง  
แม่น้ําแม่แจ่ม  และแม่น้ําแม่กลาง  เฉพาะที่ดินซ่ึงเป็นของรัฐ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการ 
หรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น  สําหรับที่ดิน 
ซ่ึงเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการ 
หรือเก่ียวขอ้งกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม  เกษตรกรรมหรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  
การอยู่อาศัยที่ไม่ใช่การจัดสรรที่ดิน  และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเท่านั้น 

ข้อ ๙ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  การปศุสัตว์  การอยู่อาศัย  สถาบันการศึกษา  สถาบันศาสนา  สถาบันราชการ  
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  และการอนุรักษ์และส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม  สําหรับการใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   
เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ
สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม  เว้นแต่โรงแรมที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริม 
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อศิลปวัฒนธรรม  หรือที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 
และที่ไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ  และทางวัฒนธรรม 

(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๘) การอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๙) สนามกอล์ฟ 



หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๓๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   เมษายน   ๒๕๕๕ 
 

  

ที่ดินประเภทนี้ในเขตปฏิรูปที่ดิน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วย 
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน
ริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่ 
เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค  และที่ดินริมฝ่ังแม่น้ําปิง  แม่น้ําฝาง  
แม่น้ําแม่แตง  แม่น้ําแม่งัด  และแม่น้ําแม่ขาน  ในระยะ  ๑๕  เมตร  ตามแนวขนานริมฝ่ังตามสภาพ
ธรรมชาติของแม่น้ําปิง  แม่น้ําฝาง  แม่น้ําแม่แตง  แม่น้ําแม่งัด  และแม่น้ําแม่ขาน  เฉพาะที่ดินซ่ึงเป็น
ของรัฐ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม  
หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น  สําหรับที่ดินซ่ึงเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  
ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม  
เกษตรกรรมหรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  การอยู่อาศัยที่ไม่ใช่การจัดสรรที่ดิน  และการสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการเท่านั้น 

ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครอง  ดูแลรักษา  
หรือบํารุงป่าไม้  สัตว์ ป่า  ต้นน้ําลําธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ  ตามมติคณะรัฐมนตรี 
และกฎหมายที่เก่ียวกับการป่าไม้  การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติเท่านั้น 

ที่ดินประเภทนี้ซ่ึงเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์ 
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  หรือการอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวที่มิใช่การจัดสรรที่ดิน  
และไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 

ที่ดินประเภทนี้ในเขตปฏิรูปที่ดิน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วย 
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน
ริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการ
ก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค  และที่ดินริมฝ่ังแม่น้ําปิง  แม่น้ําฝาง  แม่น้ําแม่แตง  
แม่น้ําแม่งัด  แม่น้ําแม่ขาน  แม่น้ําแม่แจ่ม  แม่น้ําแม่กลาง  และแม่น้ําแม่ตื่น  ในระยะ  ๑๕  เมตร   
ตามแนวขนานริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ําปิง  แม่น้ําฝาง  แม่น้ําแม่แตง  แม่น้ําแม่งัด  แม่น้ําแม่ขาน  
แม่น้ําแม่แจ่ม  แม่น้ําแม่กลาง  และแม่น้ําแม่ตื่น  เฉพาะที่ดินซ่ึงเป็นของรัฐ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น  
สําหรับที่ดินซ่ึงเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม  เกษตรกรรมหรือเก่ียวข้อง
กับเกษตรกรรม  การอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวที่ไม่ใช่การจัดสรรที่ดิน  และการสาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการเท่านั้น 



หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๓๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   เมษายน   ๒๕๕๕ 
 

  

ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมหรือที่เก่ียวข้องกับการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม  การท่องเที่ยว  การประมง  
การอนุรักษ์พันธุ์ สัตว์น้ําจืด  เกษตรกรรมหรือที่ เ ก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  การปศุสัตว์  และ
สาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๒ ให้ผู้มีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการ 
ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๒  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

ยงยทุธ  วิชัยดิษฐ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการบมใบชาหรือใบยาสูบ ได ได ได ได

๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การตม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช ได ได ได ได

(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช  ได ได ได ได

(๓) การอัดปอหรือใบยาสูบ ได ได ได ได

(๔) การหีบหรืออัดฝาย หรือการปนหรืออัดนุน ได ได

(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง หรือคลังสินคา  ได ได

(๖) การบด ปน หรือยอยสวนตาง ๆ ของพืชซึ่งมิใชเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได ได ได ได

(๗) การเผาถานจากกะลามะพราว หรือการบดถาน หรือแบงบรรจุผงถานที่เผาไดจาก ได ได

     กะลามะพราว 

(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กลวยไม หรือถั่วงอก ได ได ได ได ได ได ได

(๙) การรอน ลาง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม ได ได ได ได ได ได ได ได ได

(๑๐) การถนอมผลิตผลเกษตรกรรมโดยวิธีฉายรังสี ได ได

(๑๑) การฟกไขโดยใชตูอบ ได ได ได

๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับหิน กรวด ทราย หรือดินสําหรับใชในการกอสราง

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การโม บด หรือยอยหิน ได ได

(๒) การขุดหรือลอกกรวด ทราย หรือดิน ได ได

(๓) การรอนหรือคัดกรวดหรือทราย ได ได ได ได ได ได ได ได ได

บัญชีทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม 

ลําดับที่
โรงงานจําพวกที่

ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม อนุรักษชนบทและเกษตรกรรม
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ
โรงงานจําพวกที่

พ.ศ. ๒๕๕๕

โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๔) การดูดทราย ได ได ได

(๕) การลําเลียงหิน กรวด ทราย หรือดิน ดวยระบบสายพานลําเลียง ได ได

๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวซึ่งมิใชสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การฆาสัตว ได ได

(๒) การถนอมเนื้อสัตวโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง หรือทําใหเยือกแข็ง ได ได ได ได ได ได ได ได ซึ่งไมใชฟน ขี้เลื่อย หรือแกลบ เปนเชื้อเพลิง

     โดยฉับพลันหรือเหือดแหง 

(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว มันสัตว หนังสัตว หรือสารที่สกัดจาก ได ได ได ได ได ซึ่งไมใชฟน ขี้เลื่อย หรือแกลบ เปนเชื้อเพลิง

     ไขสัตวหรือกระดูกสัตว 

(๔) การสกัดน้ํามันหรือไขมันที่เปนอาหารจากสัตว หรือการทําน้ํามันหรือไขมันที่เปน ได ได ได ได ได

     อาหารจากสัตวใหบริสุทธิ์ 

(๕) การบรรจุเนื้อสัตวหรือมันสัตวหรือผลิตภัณฑสําเร็จรูปจากเนื้อสัตวหรือมันสัตว ได ได ได ได ได

     ในภาชนะที่ผนึกและอากาศเขาไมได 

 (๖) การลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตว ได ได ได ได ได ซึ่งไมใชฟน ขี้เลื่อย หรือแกลบ เปนเชื้อเพลิง

(๗) การทําผลิตภัณฑจากไขเพื่อใชประกอบเปนอาหาร เชน ไขเค็ม ไขเยี่ยวมา ไขผง ได ได ได ได ได ได ได ได ซึ่งไมใชฟน ขี้เลื่อย หรือแกลบ เปนเชื้อเพลิง

     ไขเหลวเยือกแข็ง หรือไขเหลวแชเย็น

๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ํานม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทํานมสดใหไรเชื้อหรือฆาเชื้อโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง เชน การพาสเจอรไรส ได ได ได ได ได ซึ่งไมใชฟน ขี้เลื่อย หรือแกลบ เปนเชื้อเพลิง

     หรือสเตอริไลส 

(๒) การทํานมสดจากนมผงและไขมัน ได ได

(๓) การทํานมขน นมผง หรือนมระเหย ได ได

อนุรักษชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่

ที่ดินประเภท

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๒

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน หมายเหตุ
ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๔) การทําครีมจากน้ํานม ได ได ได ได ได ได ได ได ซึ่งไมใชฟน ขี้เลื่อย หรือแกลบเปนเชื้อเพลิง

(๕) การทําเนยเหลวหรือเนยแข็ง ได ได ได ได ได ได ได ได ซึ่งไมใชฟน ขี้เลื่อย หรือแกลบเปนเชื้อเพลิง

(๖) การทํานมเปรี้ยวหรือนมเพาะเชื้อ ได ได ได ได ได ได ได ได ซึ่งไมใชฟน ขี้เลื่อย หรือแกลบเปนเชื้อเพลิง

๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

 (๑) การทําอาหารจากสัตวน้ําและบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเขาไมได ได ได ได ได

(๒) การถนอมสัตวน้ําโดยวีธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง หรือทําใหเยือกแข็ง ได ได ได ได ได ได

     ฉับพลันหรือเหือดแหง 

 (๓) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากสัตวน้ํา หนัง หรือไขมันสัตวน้ํา ได ได ได ได

(๔) การสกัดน้ํามันหรือไขมันที่เปนอาหารจากสัตวน้ํา หรือการทําน้ํามันหรือไขมันที่เปน ได ได ได ได ซึ่งไมใชฟน ขี้เลื่อย หรือแกลบเปนเชื้อเพลิง

     อาหารจากสัตวน้ําใหบริสุทธิ์ 

(๕) การลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบดสัตวน้ํา ได ได ได ได

๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ํามันจากพืช หรือสัตว หรือไขมันจากสัตว 

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การสกัดน้ํามันจากพืช หรือสัตว หรือไขมันจากสัตว ได ได

(๒) การอัดหรือปนกากพืชหรือสัตวที่สกัดน้ํามันออกแลว ได ได

(๓) การทําน้ํามันจากพืช หรือสัตว หรือไขมันจากสัตวใหแข็งโดยการเติมไฮโดรเจน ได ได

(๔) การทําน้ํามันจากพืช หรือสัตว หรือไขมันจากสัตวใหบริสุทธิ์ ได ได

(๕) การทําเนยเทียม ครีมเทียม หรือน้ํามันผสมสําหรับปรุงอาหาร ได ได

ที่ดินประเภท

๓

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน หมายเหตุ
ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม อนุรักษชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม และบรรจุในภาชนะที่ผนึก ได ได ได ได ได ได

     และอากาศเขาไมได 

(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไมโดยวีธีกวน ตากแหง ดอง หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลัน ได ได ได ได ได ได

     หรือเหือดแหง 

๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การสี ฝด หรือขัดขาว ได ได ได ได ได ได ได ได ซึ่งไมมีหมอไอน้ํา

(๒) การทําแปง ได ได ได ได ได ได ได ได

(๓) การปนหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช  ได ได ได ได ได ได ได ได

(๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได ได ได ได ได ได ได ได

(๕) การผสมแปงหรือเมล็ดพืช ได ได ได ได ได ได ได ได

(๖) การปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชใหเปนเสน แวน หรือแทง ได ได ได ได ได ได ได ได

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแปง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําขนมปงหรือขนมเคก ได ได ได ได ได ได ได ได

(๒) การทําขนมปงกรอบหรือขนมอบแหง ได ได ได ได ได ได ได ได

(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารจากแปงเปนเสน เม็ด หรือชิ้น ได ได ได ได ได ได ได ได

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากออย บีช หญาหวาน หรือพืชอื่นที่ให

ความหวาน อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําน้ําเชื่อม ได ได ได ได ได ได

(๒) การทําน้ําตาลทรายแดง ได ได ได ได ได ได

ที่ดินประเภท

๔

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน หมายเหตุ
ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม อนุรักษชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๓) การทําน้ําตาลทรายดิบหรือน้ําตาลทรายขาว ได ได

(๔) การทําน้ําตาลทรายดิบหรือน้ําตาลทรายขาวใหบริสุทธิ์ ได ได

(๕) การทําน้ําตาลกอนหรือน้ําตาลผง ได ได ได ได ได ได

(๖) การทํากลูโคส เดกซโทรส ฟรักโทส หรือผลิตภัณฑอื่นที่คลายคลึงกัน ได ได

(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของตนมะพราว ตนตาลโตนด หรือพืชอื่น ๆ ซึ่งมิใชออย ได ได

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําใบชาแหงหรือใบชาผง ได ได ได ได ได ได ได ได

(๒) การคั่ว บด หรือปนกาแฟหรือการทํากาแฟผง ได ได ได ได ได

(๓) การทําโกโกผงหรือขนมจากโกโก ได ได ได ได ได ได ได ได

(๔) การทําช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือขนมจากช็อกโกเลต ได ได ได ได ได ได ได ได

(๕) การทําเกกฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ ได ได ได ได ได ได ได ได

(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไมอัดเม็ด ได ได ได ได ได ได ได ได

(๗) การเชื่อมหรือแชอิ่มผลไมหรือเปลือกผลไม หรือการเคลือบผลไมหรือเปลือกผลไม ได ได ได ได ได ได ได ได

     ดวยน้ําตาล 

(๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม (Nuts) หรือการเคลือบถั่วหรือเมล็ดผลไม (Nuts) ได ได ได ได ได ได ได ได

     ดวยน้ําตาล กาแฟ โกโก หรือช็อกโกเลต 

(๙) การทําหมากฝรั่ง ได ได ได ได ได ได ได ได

(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟ ได ได ได ได ได ได ได ได

(๑๑) การทําไอศกรีม ได ได ได ได ได ได ได ได

                                

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน                      หมายเหตุ
ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม อนุรักษชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่

ที่ดินประเภท

โรงงานจําพวกที่

๕

ลําดับที่
โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําผงฟู ได ได

(๒) การทําเครื่องปรุงกลิ่น รส หรือสีของอาหาร ได ได

(๓) การทําแปงเชื้อ ได ได

(๔) การทําน้ําสมสายชู ได ได

(๕) การทํามัสตารด ได ได ได ได ได ได ซึ่งไมใชฟน ขี้เลื่อย หรือแกลบเปนเชื้อเพลิง

(๖) การทําน้ํามันสลัด ได ได ได ได ได ได

(๗) การบดหรือปนเครื่องเทศ ได ได ได ได ได ได

(๘) การทําพริกปน พริกไทยปน หรือเครื่องแกง ได ได ได ได ได ได

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด หรือยอยน้ําแข็ง ได ได ได ได ได ได

๑๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตว อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําอาหารผสมหรืออาหารสําเร็จรูปสําหรับเลี้ยงสัตว ได ได ได ได ใหไดเฉพาะบริเวณฟารมปศุสัตว

(๒) การปนหรือบดพืช เมล็ดพืช กากพืช เนื้อสัตว กระดูกสัตว ขนสัตว หรือเปลือกหอย ได ได

     สําหรับทําหรือผสมเปนอาหารสัตว 

๑๖ โรงงานตม กลั่น หรือ ผสมสุรา ได ได

๑๗ โรงงานผลิตเอทิลแอลกอฮอลซึ่งมิใชเอทิลแอลกอฮอลที่ผลิตจากกากซัลไฟตในการทํา ได ได

เยื่อกระดาษ 

๑๘ โรงงานทําหรือผสมสุราจากผลไม หรือสุราแชอื่น ๆ แตไมรวมถึงโรงงานประกอบกิจการ ได ได

เกี่ยวกับมอลตหรือเบียรในลําดับที่ ๑๙

๖

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน                      หมายเหตุ

ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม อนุรักษชนบทและเกษตรกรรม

ที่ดินประเภท



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๑๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับมอลตหรือเบียร อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําปน หรือบดมอลต ได ได

(๒) การทําเบียร ได ได

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล น้ําอัดลม หรือน้ําแร

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําน้ําดื่ม ได ได ได ได ได ได ได ได

(๒) การทําเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล ได ได ได ได ได

(๓) การทําน้ําอัดลม ได ได ได ได ได

(๔) การทําน้ําแร ได ได ได ได ได ได ได ได

๒๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาสูบ ยาอัด ยาเสน ยาเคี้ยว หรือยานัตถุ อยางใดอยางหนึ่ง 

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การอบใบยาสูบใหแหงหรือการรูดกานใบยาสูบ ได ได ได ได

(๒) การทําบุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ซิการ หรือบุหรี่อื่น ได ได ได ได

(๓) การทํายาอัด ยาเสน ยาเสนปรุง หรือยาเคี้ยว ได ได ได ได

(๔) การทํายานัตถุ ได ได ได ได

๒๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ ดาย หรือเสนใยซึ่งมิใชใยหิน (Asbestos)

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การหมัก คารบอไนซ สาง หวี รีด ปน อบ ควบ บิดเกลียว กรอ เท็กเจอรไรซ ฟอก ได ได ได ได ได ได ซึ่งไมมีสารฟอกยอมสี

     หรือยอมสีเสนใย 

(๒) การทอหรือการเตรียมเสนดายยืนสําหรับการทอ ได ได ได ได ได ได

(๓) การฟอก ยอมสี หรือแตงสําเร็จดายหรือสิ่งทอ ได ได

(๔) การพิมพสิ่งทอ ได ได

๗

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน                      หมายเหตุ
ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม อนุรักษชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่ดินประเภท



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากสิ่งทอซึ่งมิใชเครื่องนุงหม อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําผลิตภัณฑจากสิ่งทอเปนเครื่องใชในบาน ได ได ได ได ได ได ได ได ได

(๒) การทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใชถุงหรือกระสอบพลาสติก ได ได ได ได ได ได ได ได ได

(๓) การทําผลิตภัณฑจากผาใบ ได ได ได ได ได ได ได ได ได

(๔) การตบแตงหรือเย็บปกถักรอยสิ่งทอ ได ได ได ได ได ได ได ได

๒๔ โรงงานถักผา ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหมดวยดายหรือเสนใย หรือฟอกยอมสีหรือแตงสําเร็จผา ได ได ได ได ได ได ได ได ซึ่งไมมีสารฟอกยอมสี

 ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหมที่ถักดวยดายหรือเสนใย

๒๕ โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมดวยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกใหเปนปุยซึ่งมิใชเสื่อหรือพรมที่ทําดวย ได ได ได ได ได ได ได ได ซึ่งไมมีสารฟอกยอมสี

ยางหรือพลาสติกหรือพรมน้ํามัน 

๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาขาย แห หรืออวน อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การผลิตเชือก ได ได ได ได ได ได

(๒) การผลิต ประกอบ หรือ ซอมแซมตาขาย แห หรืออวน และรวมถึงชิ้นสวนหรืออุปกรณ ได ได ได ได ได ได

     ของผลิตภัณฑดังกลาว 

๒๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑซึ่งมิไดทําดวยวิธีถักหรือทอ อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําพรมน้ํามันหรือสิ่งปูพื้นซึ่งมีผิวหนาแข็งซึ่งมิไดทําจากไมกอก ยาง หรือพลาสติก ได ได

(๒) การทําผาน้ํามันหรือหนังเทียมซึ่งมิไดทําจากพลาสติกลวน ได ได

(๓) การทําแผนเสนใยที่แชหรือฉาบผิวหนาดวยวัสดุซึ่งมิใชยาง ได ได

(๔) การทําสักหลาด ได ได ได ได ซึ่งไมมีการฟอกยอมสี

(๕) การทําผาลูกไมหรือผาลูกไมเทียม ได ได ได ได ซึ่งไมมีการฟอกยอมสี

๘

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน                      หมายเหตุ
ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม อนุรักษชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่ดินประเภท



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๖) การทําวัสดุจากเสนใยสําหรับใชทําเบาะ นวม หรือสิ่งที่คลายคลึงกัน ได ได

(๗) การผลิตเสนใยหรือปุยใยจากวัสดุที่ทําจากเสนใยหรือปุยใยที่ไมใชแลว ได ได

(๘) การทําดายหรือผาใบสําหรับยางนอกลอเลื่อน ได ได

๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแตงกายซึ่งมิใชรองเทา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การตัดหรือเย็บเครื่องนุงหม เข็มขัด ผาเช็ดหนา ผาพันคอ เนกไท หูกระตาย ปลอกแขน ได ได ได ได ได ได ได ได ได

     ถุงมือ ถุงเทาจากผา หนังสัตว ขนสัตว หรือวัสดุอื่น 

(๒) การทําหมวก ได ได ได ได ได ได ได ได ได

๒๙ โรงงานหมัก ชําแหละ อบ ปนหรือบด ฟอก ขัดและแตง แตงสําเร็จ อัดใหเปนลายนูน ได ได โรงงานทุกขนาด ตองไดรับอนุญาตกอนจึงจะ

หรือเคลือบสีหนังสัตว ดําเนินการได

๓๐ โรงงานสาง ฟอก ฟอกสี ยอมสี ขัด หรือแตงขนสัตว ได ได

๓๑ โรงงานทําพรมหรือเครื่องใชจากหนังสัตวหรือขนสัตว ได ได

๓๒ โรงงานผลิตผลิตภัณฑหรือชิ้นสวนของผลิตภัณฑซึ่งมิใชเครื่องแตงกายหรือรองเทาจาก 

(๑) หนังสัตว ขนสัตว เขาสัตว กระดูกสัตว หนังเทียม ได ได ได ได ได ได

(๒) ใยแกว ได ได

๓๓ โรงงานผลิตรองเทาหรือชิ้นสวนของรองเทาซึ่งมิไดทําจากไม ยางอบแข็ง ยางอัดเขารูป ได ได ได ได ได ได ได ได

หรือพลาสติกอัดเขารูป 

๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะรอง หรือการแปรรูปไมดวยวิธีอื่นที่คลายคลึงกัน ได ได

(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหนาตาง บานหนาตาง บานประตู หรือสวนประกอบ ได ได

     ที่ทําดวยไมของอาคาร 

๙

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน                      หมายเหตุ
ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม อนุรักษชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่ดินประเภท



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๓) การทําไมวีเนียรหรือไมอัดทุกชนิด ได ได

(๔) การทําฝอยไม การบด ปน หรือยอยไม ได ได

(๕) การถนอมเนื้อไมหรือการอบไม ได ได

(๖) การเผาถานจากไม ได ได

๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใชจากไมไผ หวาย ฟาง ออ กก หรือผักตบชวา ได ได ได ได ได ได ได ได

๓๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวผลิตภัณฑจากไมหรือไมกอก อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใชจากไม และรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑ ได ได

     ดังกลาว 

(๒) การทํารองเทา ชิ้นสวนของรองเทา หรือหุนรองเทาจากไม ได ได

(๓) การแกะสลักไม ได ได ได ได ได ได ได ได

(๔) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม ได ได

(๕) การทําผลิตภัณฑจากไมกอก ได ได ได ได ได ได ได ได

๓๗ โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากไม แกว ยาง หรืออโลหะอื่น ได ได

ซึ่งมิใชเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากพลาสติกอัดเขารูป และรวมถึง

ชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว 

๓๘ โรงงานผลิตเยื่อหรือกระดาษ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําเยื่อจากไมหรือวัสดุอื่น ได ได

(๒) การทํากระดาษ กระดาษแข็ง หรือกระดาษที่ใชในการกอสรางชนิดที่ทําจากเสนใย ได ได

      (Fibre) หรือแผนกระดาษไฟเบอร (Fibreboard) 

๓๙ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุจากกระดาษทุกชนิดหรือแผนกระดาษไฟเบอร (Fibreboard) ได ได ได ได ได ได ได ได ได ซึ่งไมมีการผลิตเยื่อกระดาษหรือกระดาษแข็ง

๑๐

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน                      หมายเหตุ
ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม อนุรักษชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่ดินประเภท



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๔๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเยื่อกระดาษ หรือกระดาษแข็ง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 

ดังตอไปนี้

(๑) การฉาบ ขัดมัน หรือทากาวกระดาษหรือกระดาษแข็งหรือการอัดกระดาษหรือกระดาษแข็ง ได ได

    หลายชั้นเขาดวยกัน 

(๒) การทําผลิตภัณฑซึ่งมิใชภาชนะบรรจุจากเยื่อกระดาษ หรือกระดาษแข็ง ได ได ได ได ได ได

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ

(๑) การพิมพ การทําแฟมเก็บเอกสาร การเย็บเลม ทําปก หรือตบแตงสิ่งพิมพ ได ได ได ได ได ได ได ได

(๒) การทําแมพิมพโลหะ ได ได

๔๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเคมีภัณฑ สารเคมี หรือวัสดุเคมี ซึ่งมิใชปุย อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้ 

(๑) การทําเคมีภัณฑ สารเคมี หรือวัสดุเคมี ได ได

(๒) การเก็บรักษา ลําเลียง แยก คัดเลือก หรือแบงบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑอันตราย ได ได

๔๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับปุย หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว (Pesticides)

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําปุย หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว ได ได

(๒) การเก็บรักษาหรือแบงบรรจุปุย หรือสารปองกัน หรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว ได ได

(๓) การบดดินหรือการเตรียมวัสดุอื่นเพื่อผสมทําปุยหรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว ได ได ได

๔๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห ยางอีลาสโตเมอร พลาสติก หรือ ได ได

เสนใยสังเคราะหซึ่งมิใชใยแกว 

๑๑

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน                      หมายเหตุ
ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม อนุรักษชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่ดินประเภท



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๔๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสี (Paints) น้ํามันชักเงา เชลแล็ก แล็กเกอร หรือผลิตภัณฑ 

สําหรับใชยาหรืออุด อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําสีสําหรับใชทา พน หรือเคลือบ ได ได

(๒) การทําน้ํามันชักเงา น้ํามันผสมสี หรือน้ํายาลางสี ได ได

(๓) การทําเชลแล็ก แล็กเกอร หรือผลิตภัณฑสําหรับใชยาหรืออุด ได ได

๔๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การผลิตวัตถุที่รับรองไวในตํารายาที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขประกาศ ได ได ได

(๒) การผลิตวัตถุที่มุงหมายสําหรับใชในการวิเคราะห บําบัด บรรเทา รักษา หรือปองกันโรค ได ได ได

     หรือความเจ็บปวยของมนุษยหรือสัตว 

(๓) การผลิตวัตถุที่มุงหมายสําหรับใหเกิดผลแกสุขภาพ โครงสราง หรือการกระทําหนาที่ใด ๆ ได ได ได

     ของรางกายมนุษยหรือสัตวที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขประกาศ

           แตวัตถุตาม (๑) หรือ (๒) ไมรวมถึงวัตถุที่มุงหมายสําหรับใชเปนอาหาร เครื่องกีฬา

      เครื่องสําอาง เครื่องมือที่ใชในการประกอบโรคศิลปะ และสวนประกอบของเครื่องมือ 

      ที่ใชในการนั้น 

๔๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสบู เครื่องสําอาง หรือสิ่งปรุงแตงรางกาย อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําสบู วัสดุสังเคราะหสําหรับซักฟอก แชมพู ผลิตภัณฑสําหรับโกนหนวด ได ได

     หรือผลิตภัณฑสําหรับชําระลางหรือขัดถู 

(๒) การทํากลีเซอรีนดิบหรือกลีเซอรีนบริสุทธิ์จากน้ํามันพืชหรือสัตว หรือไขมันสัตว ได ได

(๓) การทําเครื่องสําอางหรือสิ่งปรุงแตงรางกาย ได ได ได ได ได ได

(๔) การทํายาสีฟน ได ได ได ได ได ได

๑๒

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน                      หมายเหตุ
ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม อนุรักษชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่ดินประเภท

โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๔๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑเคมี อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้ 

(๑) การทํายาขัดเครื่องเรือนหรือโลหะ ขี้ผึ้ง หรือวัสดุสําหรับตบแตงอาคาร ได ได

(๒) การทํายาฆาเชื้อโรคหรือยาดับกลิ่น ได ได

(๓) การทําผลิตภัณฑสําหรับกันน้ํา ผลิตภัณฑที่เปนตัวทําใหเปยกน้ํา ผลิตภัณฑที่เปนตัว ได ได

     ทําใหตีเขาดวยกันได ผลิตภัณฑที่เปนตัวทําใหซึมเขาไป (Wetting Agents, Emulsifiers 

     or Penetrants) ผลิตภัณฑสําหรับใชผนึกหรือกาว ผลิตภัณฑสําหรับใชเปนตัวผสม

     (Sizes) ผลิตภัณฑสําหรับใชเปนตัวเชื่อม หรืออุด (Cements) ที่ทําจากพืช สัตว 

     หรือพลาสติกที่ไดมาจากแหลงผลิตอื่นซึ่งมิใชผลิตภัณฑสําหรับใชอุดรูฟน (Dental

     Cements)

(๔) การทําไมขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไมเพลิง ได ได

(๕) การทําเทียนไข ได ได

(๖) การทําหมึกหรือคารบอนดํา ได ได

(๗) การทําผลิตภัณฑที่มีกลิ่นหรือควันเมื่อเผาไหม ได ได

(๘) การทําผลิตภัณฑที่มีการบูร ได ได

(๙) การทําหัวน้ํามันระเหย (Essential oils) ได ได

(๑๐) การทําครามหรือวัสดุฟอกขาวที่ใชในการซักผา ได ได

(๑๑) การทําผลิตภัณฑสําหรับใชเปนฉนวนหุมหมอน้ําหรือกันความรอน ได ได

(๑๒) การทําผลิตภัณฑสําหรับใชกับโลหะ น้ํามัน หรือน้ํา (Metal, Oil or Water Treating ได ได

       Compounds) ผลิตภัณฑสําเร็จเคมีไวแสง ฟลม หรือกระดาษหรือผาที่ทาดวยตัวไวแสง

       (Prepared Photo - Chemical Materials or Sensitized Film, Paper or Cloth) 

(๑๓) การทําถานกัมมันต (Activated Carbon) ได ได

๔๙ โรงงานกลั่นน้ํามันปโตรเลียม ได ได

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน                      หมายเหตุ
ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม อนุรักษชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่ดินประเภท

๑๓

ลําดับที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๕๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากปโตรเลียม ถานหิน หรือลิกไนต

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําแอสฟลตหรือน้ํามันดิน ได ได

(๒) การทํากระดาษอาบแอสฟลตหรือน้ํามันดิน ได ได

(๓) การทําเชื้อเพลิงกอนหรือเชื้อเพลิงสําเร็จรูปจากถานหินหรือลิกไนตที่แตงแลว ได ได

(๔) การผสมผลิตภัณฑจากปโตรเลียมเขาดวยกัน หรือการผสมผลิตภัณฑจากปโตรเลียม ได ได

     กับวัสดุอื่น 

(๕) การกลั่นถานหินในเตาโคกซึ่งไมเปนสวนหนึ่งของการผลิตกาซหรือเหล็ก ได ได

๕๑ โรงงานผลิต ซอม หลอ หรือหลอดอกยางนอกหรือยางใน สําหรับยานพาหนะที่เคลื่อนที่ดวย ได ได ได ได ได ได

เครื่องกล คน หรือสัตว 

๕๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทํายางแผนในขั้นตนจากน้ํายางธรรมชาติซึ่งมิใชการทําในสวนยางหรือปา ได ได ได ได

(๒) การหั่น ผสม รีดใหเปนแผน หรือตัดแผนยางธรรมชาติซึ่งมิใชการทําในสวนยางหรือปา ได ได ได ได

(๓) การทํายางแผนรมควัน การทํายางเครป ยางแทง ยางน้ํา หรือการทํายางใหเปนรูปแบบ ได ได

     อื่นใดที่คลายคลึงกันจากยางธรรมชาติ 

(๔) การทําผลิตภัณฑยางนอกจากที่ระบุไวในลําดับที่ ๕๑ จากยางธรรมชาติหรือยางสังเคราะห ได ได ได ได

๕๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑพลาสติก อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 

ดังตอไปนี้

(๑) การทําเครื่องมือ เครื่องใช เครื่องเรือน หรือเครื่องประดับ และรวมถึงชิ้นสวนของ ได ได ได ได

     ผลิตภัณฑดังกลาว 

(๒) การทําเสื่อหรือพรม ได ได ได ได

(๓) การทําเปลือกหุมไสกรอก ได ได ได ได

ที่ดินประเภท

๑๔

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน                      หมายเหตุ
ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม อนุรักษชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๔) การทําภาชนะบรรจุ เชน ถุงหรือกระสอบ ได ได ได ได

(๕) การทําพลาสติกเปนเม็ด แทง ทอ หลอด แผน ชิ้น ผง หรือรูปทรงตาง ๆ ได ได

(๖) การทําผลิตภัณฑสําหรับใชเปนฉนวน ได ได ได ได

(๗) การทํารองเทาหรือชิ้นสวนของรองเทา ได ได ได ได

(๘) การอัดพลาสติกหลาย ๆ ชั้นเปนแผน ได ได ได ได

(๙) การลาง บด หรือยอยพลาสติก ได ได

๕๔ โรงงานผลิตแกว เสนใยแกว หรือผลิตภัณฑแกว ได ได

๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑเครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปนดินเผา หรือเครื่องดินเผา และรวมถึง ได ได ได ได ได ได ได ได ได

การเตรียมวัสดุเพื่อการดังกลาว 

๕๖ โรงงานผลิตอิฐ กระเบื้อง หรือทอสําหรับใชในการกอสรางเบาหลอมโลหะ กระเบื้องประดับ ได ได ได ได ได ได

(Architectural Terracotta) รองในเตาไฟ ทอหรือยอดปลองไฟ หรือวัตถุทนไฟจาก

ดินเหนียว (เฉพาะผลิตอิฐจากดินเหนียว) 

๕๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร ได ได

(๒) การลําเลียงซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอรดวยระบบสายพานลําเลียงหรือระบบทอลม ได ได

(๓) การผสมซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอรอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเขาดวยกัน ได ได

     หรือการผสมซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอรอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 

     เขากับวัสดุอื่น 

ที่ดินประเภท

๑๕

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน                      หมายเหตุ
ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม อนุรักษชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑอโลหะ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําผลิตภัณฑคอนกรีต ผลิตภัณฑคอนกรีตผสม ผลิตภัณฑยิปซัม หรือผลิตภัณฑ ได ได ได ได ได

     ปูนปลาสเตอร 

(๒) การทําใยแร ได ได

(๓) การทําผลิตภัณฑจากหิน ได ได ได ได ได ได

(๔) การทําผลิตภัณฑสําหรับขัดถู (Abrasives) ได ได

(๕) การทําผลิตภัณฑจากเสนใยหิน (Asbestos) ได ได

(๖) การทําผลิตภัณฑจากแกรไฟต ได ได

๕๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการถลุง หลอม หลอ รีด ดึง หรือผลิตเหล็กหรือเหล็กกลา ได ได

ในขั้นตน (Iron and Steel Basic Industries) 

๖๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับถลุง ผสม ทําใหบริสุทธิ์ หลอม หลอ รีด ดึง หรือผลิตโลหะ ได ได

ในขั้นตนซึ่งมิใชเหล็กหรือเหล็กกลา (Non - ferrous Metal Basic Industries) 

๖๑ โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใชที่ทําดวยเหล็กหรือ ได ได ได ได ได ได ซึ่งไมมีการชุบ ปม หรือหลอมหลอโลหะ

เหล็กกลา และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องมือหรือเครื่องใชดังกลาว

๖๒ โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคาร ได ได ได ได ได ได ได ได ซึ่งไมมีการชุบ ปม หรือหลอมหลอโลหะ

ที่ทําจากโลหะหรือโลหะเปนสวนใหญ และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องเรือน

หรือเครื่องตบแตงดังกลาว 

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะสําหรับใชในการกอสรางหรือติดตั้ง

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางสะพาน ประตูน้ํา ถังน้ํา หรือปลองไฟ ได ได ได ได ได ได ได ได ซึ่งไมมีการชุบ ปม หรือหลอมหลอโลหะ

(๒) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางอาคาร ได ได ได ได ได ได ได ได ซึ่งไมมีการชุบ ปม หรือหลอมหลอโลหะ

ที่ดินประเภท

ชนบทและเกษตรกรรม อนุรักษชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑๖

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน                      หมายเหตุ
ชุมชน



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๓) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการตอเรือ ได ได ได ได ได ได ได ได ซึ่งไมมีการชุบ ปม หรือหลอมหลอโลหะ

(๔) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการสรางหรือซอมหมอน้ํา ได ได ได ได ได ได ได ได ซึ่งไมมีการชุบ ปม หรือหลอมหลอโลหะ

(๕) การทําสวนประกอบสําหรับใชกับระบบเครื่องปรับอากาศ ได ได ได ได ได ได ได ได ซึ่งไมมีการชุบ ปม หรือหลอมหลอโลหะ

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้ 

(๑) การทําภาชนะบรรจุ ได ได ได ได ได ได ได ได ซึ่งไมมีการชุบ ปม หรือหลอมหลอโลหะ

(๒) การทําผลิตภัณฑดวยวิธีปมหรือกระแทก ได ได

(๓) การทําผลิตภัณฑดวยเครื่องอัดชนิดเกลียว ได ได

(๔) การทําตูหรือหองนิรภัย ได ได ได ได ได ได ได ได ซึ่งไมมีการชุบ ปม หรือหลอมหลอโลหะ

(๕) การทําผลิตภัณฑจากลวดหรือสายเคเบิลโดยใชลวดที่ไดมาจากแหลงผลิตอื่นซึ่งมิใชลวด ได ได ได ได ได ได ได ได ซึ่งไมมีการชุบ ปม หรือหลอมหลอโลหะ

     หรือสายเคเบิลที่หุมดวยฉนวน 

(๖) การทําขดสปริงเหล็ก สลัก แปนเกลียว วงแหวน หมุดย้ํา หรือหลอดชนิดพับไดที่ไมทํา ได ได ได ได ได ได ได ได ซึ่งไมมีการชุบ ปม หรือหลอมหลอโลหะ

      ในโรงรีดหรือดึงขั้นตน (Primary Rolling or Drawing Mills) 

(๗) การทําเตาไฟหรือเครื่องอุนหองอยางอื่นซึ่งไมใชไฟฟา ได ได ได ได ได ได ได ได ซึ่งไมมีการชุบ ปม หรือหลอมหลอโลหะ

(๘) การทําเครื่องสุขภัณฑเหล็กหรือโลหะเคลือบเครื่องทองเหลืองสําหรับใชในการตอทอ ได ได ได ได ได ได ได ได ซึ่งไมมีการชุบ ปม หรือหลอมหลอโลหะ

      หรือเครื่องประกอบวาลวหรือทอ 

(๙) การทําเครื่องใชเล็ก ๆ จากโลหะ ได ได ได ได ได ได ได ได ซึ่งไมมีการชุบ ปม หรือหลอมหลอโลหะ

(๑๐) การทําผลิตภัณฑโลหะสําเร็จรูปดวยวิธีเคลือบหรือลงรัก (Enamelling Japanning or ได ได ได ได ได ได ได ได ซึ่งไมมีการชุบ ปม หรือหลอมหลอโลหะ

       Lacquering) ชุบ หรือขัด 

(๑๑) การอัดเศษโลหะ ได ได ได ได ได

(๑๒) การตัด พับ หรือมวนโลหะ ได ได ได ได ได

(๑๓) การกลึง เจาะ ควาน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป ได ได ได ได ได

(๑๔) การทําชิ้นสวนหรืออุปกรณของผลิตภัณฑโลหะตาม (๑) ถึง (๑๐) ได ได ได ได ได ได ได ได ซึ่งไมมีการชุบ ปม หรือหลอมหลอโลหะ

ที่ดินประเภท

ชนบทและเกษตรกรรม อนุรักษชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑๗

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน                      หมายเหตุ
ชุมชน



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องยนต เครื่องกังหัน และรวมถึง ได ได ได ได ได ได ได ได ซึ่งไมมีการชุบ ปม หรือหลอมหลอโลหะ

สวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องยนตหรือเครื่องกังหันดังกลาว 

๖๖ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรสําหรับใชในการกสิกรรมหรือ ได ได ได ได ได ได ได ได ซึ่งไมมีการชุบ ปม หรือหลอมหลอโลหะ

การเลี้ยงสัตว และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องจักรดังกลาว 

๖๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องจักร สวนประกอบ หรืออุปกรณของเครื่องจักรสําหรับ

ประดิษฐโลหะหรือไม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรสําหรับโรงเลื่อย ไส ทําเครื่องเรือนหรือ ได ได ได ได ได ได ได ได ซึ่งไมมีการชุบ ปม หรือหลอมหลอโลหะ

     ทําไมวีเนียร 

(๒) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องกลึง เครื่องควาน เครื่องเจาะ เครื่องกัด ได ได ได ได ได ได ได ได ซึ่งไมมีการชุบ ปม หรือหลอมหลอโลหะ

     (Milling Machines) เครื่องเจียน เครื่องตัด (Shearing Machines) หรือเครื่องไส

     (Shaping Machines) 

(๓) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องเลื่อยตัดโลหะดวยเครื่องยนตหรือเครื่องขัด ได ได ได ได ได ได ได ได ซึ่งไมมีการชุบ ปม หรือหลอมหลอโลหะ

(๔) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องทุบโลหะ (Drop Forges or Forging Machines) ได ได ได ได ได ได ได ได ซึ่งไมมีการชุบ ปม หรือหลอมหลอโลหะ

(๕) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องรีดโลหะ เครื่องอัดโลหะ หรือเครื่องดึงรีดโลหะ ได ได ได ได ได ได ได ได ซึ่งไมมีการชุบ ปม หรือหลอมหลอโลหะ

(๖) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องดันรีด เครื่องทําใหหลอมละลายหรือเชื่อมโดย ได ได ได ได ได ได ได ได ซึ่งไมมีการชุบ ปม หรือหลอมหลอโลหะ

     ไมใชไฟฟา 

(๗) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมแบบ (Dies) หรือเครื่องจับ (Jigs) สําหรับใชกับ ได ได ได ได ได ได ได ได ซึ่งไมมีการชุบ ปม หรือหลอมหลอโลหะ

     เครื่องมือกล 

 (๘) การทําสวนประกอบหรืออุปกรณสําหรับเครื่องจักรตาม (๑) ถึง (๗) ได ได ได ได ได ได ได ได ซึ่งไมมีการชุบ ปม หรือหลอมหลอโลหะ

ที่ดินประเภท

ชนบทและเกษตรกรรม อนุรักษชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑๘

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน                      หมายเหตุ
ชุมชน



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๖๘ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักร สําหรับอุตสาหกรรมกระดาษ ได ได ได ได ได ได ได ได ซึ่งไมมีการชุบ ปม หรือหลอมหลอโลหะ

เคมี อาหาร การปนทอ การพิมพ การผลิตซีเมนตหรือผลิตภัณฑดินเหนียว การกอสราง

การทําเหมืองแร การเจาะหาปโตรเลียม หรือการกลั่นน้ํามัน และรวมถึงสวนประกอบหรือ

อุปกรณของเครื่องจักรดังกลาว 

๖๙ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องคํานวณ เครื่องทําบัญชี เครื่องจักร ได ได ได ได ได ได ได ได ซึ่งไมมีการชุบ ปม หรือหลอมหลอโลหะ

สําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับใชในการคํานวณชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาลอก 

หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกสสําหรับปฏิบัติกับขอมูลที่เกี่ยวของกันหรืออุปกรณ (Digital or Analog

Computers or Associated Electronic Data Processing Equipment or Accessories)

เครื่องรวมราคาของขาย (Cash Registers) เครื่องพิมพดีด เครื่องชั่งซึ่งมิใชเครื่องชั่งที่ใช

ในหองทดลองวิทยาศาสตร เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใชเครื่องอัดสําเนาดวยการถายภาพ และรวมถึง

สวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว 

๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศหรือกาซ ได ได ได ได ได ได ได ได

เครื่องเปาลม เครื่องปรับหรือถายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตูเย็นหรือเครื่องประกอบ 

ตูเย็น เครื่องขายสินคาอัตโนมัติ เครื่องลาง ซัก ซักแหง หรือรีดผา เครื่องเย็บ เครื่องสง

กําลังกล เครื่องยก ปนจั่น ลิฟต บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร รถพวงสําหรับใช

ในการอุตสาหกรรม รถยกซอนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใชในการอุตสาหกรรม

หรือสําหรับใชในบานแตผลิตภัณฑนั้นตองไมใชพลังงานไฟฟา และรวมถึงสวนประกอบหรือ

อุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑที่ระบุไวในลําดับที่ ๗๐ ได ได ได ได ได ได ได ได

เฉพาะที่ใชไฟฟา เครื่องยนตไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟา หมอแปลงแรงไฟฟา เครื่องสับหรือ

บังคับไฟฟา เครื่องใชสําหรับแผงไฟฟา เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟา เครื่องสงหรือจําหนายไฟฟา

เครื่องสําหรับใชบังคับไฟฟา หรือเครื่องเชื่อมไฟฟา

ที่ดินประเภท

๑๙

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน                      หมายเหตุ
ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม อนุรักษชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน เครื่องกระจายเสียง ได ได ได ได ได ได ได ได ซึ่งไมมีการลาง ชุบ หรือเคลือบผิวชิ้นงานโดยใช

หรือบันทึกเสียง เครื่องเลนแผนเสียง เครื่องบันทึกคําบอก เครื่องบันทึกเสียงดวยเทป สารเคมี

เครื่องเลนหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วีดิทัศน) แผนเสียง เทปแมเหล็กที่ไดบันทึกเสียงแลว 

เครื่องโทรศัพทหรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไมมีสาย เครื่องสงวิทยุ เครื่องสงโทรทัศน เครื่องรับสง

สัญญาณหรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร ผลิตภัณฑที่เปนตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวของ

(Semi - Conductor or Related Sensitive Semi - Conductor Devices) คาปาซิเตอร 

หรือคอนเดนเซอรอิเล็กทรอนิกสชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได (Fixed or Variable Electronic

Capacitors or Condensers) เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป 

หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย และรวมถึงการผลิตอุปกรณหรือชิ้นสวนสําหรับใชกับเครื่อง

อิเล็กทรอนิกสดังกลาว

๗๓ โรงงานผลิต ประกอบ หรือดัดแปลงเครื่องมือหรือเครื่องใชไฟฟาที่ไมไดระบุไวในลําดับใด ได ได ได ได ได ได ได ได ซึ่งไมมีการชุบ ปม หรือหลอมหลอโลหะ

และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

๗๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอุปกรณไฟฟา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้ 

(๑) การทําหลอดไฟฟาหรือดวงโคมไฟฟา ได ได ได ได ได ได ได ได

(๒) การทําลวดหรือสายเคเบิลหุมฉนวน ได ได ได ได ได ได ได ได

(๓) การทําอุปกรณติดตั้งหรือเตาเสียบหลอดไฟฟา (Fixtures or lamp Sockets or Receptacles) ได ได ได ได ได ได ได ได

    สวิตชไฟฟา ตัวตอตัวนํา (Conductor Connectors) อุปกรณที่ใชกับสายไฟฟา หลอด 

    หรือเครื่องประกอบสําหรับรอยสายไฟฟา 

 (๔) การทําฉนวนหรือวัสดุที่เปนฉนวนไฟฟาซึ่งมิใชกระเบื้องเคลือบหรือแกว ได ได ได ได ได ได ได ได

(๕) การทําหมอเก็บพลังงานไฟฟาหรือหมอกําเนิดพลังงานไฟฟาชนิดน้ําหรือชนิดแหง ได ได

     และรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว 

ที่ดินประเภท

โรงงานจําพวกที่

๒๐

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน                      หมายเหตุ
ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม อนุรักษชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๗๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การตอ ซอมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอูตอเรือนอกจากเรือยาง ได ได ได ได ได ได ได ได

(๒) การทําชิ้นสวนพิเศษสําหรับเรือหรือเครื่องยนตเรือ ได ได ได ได ได ได ได ได

(๓) การเปลี่ยนแปลงหรือรื้อทําลายเรือ ได ได

๗๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับรถไฟ รถรางไฟฟา หรือกระเชาไฟฟา อยางใดอยางหนึ่ง 

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การสราง ดัดแปลง หรือซอมแซมรถที่ใชในการรถไฟ รถรางไฟฟา หรือกระเชาไฟฟา ได ได ได ได ได ได ได ได

(๒) การทําชิ้นสวนพิเศษหรืออุปกรณสําหรับรถที่ใชในการรถไฟ รถรางไฟฟา หรือกระเชาไฟฟา ได ได ได ได ได ได ได ได

๗๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับรถยนตหรือรถพวง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การสราง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนตหรือรถพวง ได ได ได ได ได ได ได ได ซึ่งไมมีการชุบ ปม หรือหลอมหลอโลหะ

(๒) การทําชิ้นสวนพิเศษหรืออุปกรณสําหรับรถยนตหรือรถพวง ได ได ได ได ได ได ได ได ซึ่งไมมีการชุบ ปม หรือหลอมหลอโลหะ

๗๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ อยางใด

อยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การสราง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพจักรยานยนต จักรยานสามลอ ได ได ได ได ได ได ได ได ซึ่งไมมีการลาง ชุบ หรือเคลือบผิวชิ้นงานโดย

     หรือจักรยานสองลอ ใชสารเคมี

(๒) การทําชิ้นสวนพิเศษหรืออุปกรณสําหรับจักรยานยนต จักรยานสามลอ ได ได ได ได ได ได ได ได ซึ่งไมมีการลาง ชุบ หรือเคลือบผิวชิ้นงานโดย

     หรือจักรยานสองลอ ใชสารเคมี

๗๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอากาศยานหรือเรือโฮเวอรคราฟท อยางใดอยางหนึ่งหรือ

หลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การสราง ประกอบ ดัดแปลง ซอมแซม หรือเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศยานหรือ ได ได ได ได ได ได ได ได ซึ่งไมมีการชุบ ปม หรือหลอมหลอโลหะ

     เรือโฮเวอรคราฟท 

 (๒) การทําชิ้นสวนพิเศษหรืออุปกรณสําหรับอากาศยานหรือเรือโฮเวอรคราฟท ได ได ได ได ได ได ได ได ซึ่งไมมีการชุบ ปม หรือหลอมหลอโลหะ

ที่ดินประเภท

โรงงานจําพวกที่

๒๑

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน                      หมายเหตุ
ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม อนุรักษชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมลอเลื่อนที่ขับเคลื่อนดวยแรงคนหรือสัตว ได ได ได ได ได ได ได ได ซึ่งไมมีการลาง ชุบ หรือเคลือบผิวชิ้นงานโดย

ซึ่งมิใชจักรยาน และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว ใชสารเคมี

๘๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช หรืออุปกรณวิทยาศาสตรหรือการแพทย

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณวิทยาศาสตรที่ใชในหองทดลอง ได ได ได ได ได ได ได ได ซึ่งไมมีการลาง ชุบ หรือเคลือบผิวชิ้นงานโดย

     หรืออุปกรณที่ใชในการชั่ง ตวง วัด หรือบังคับควบคุม ใชสารเคมี

(๒) การทํา ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องไซโคลตรอน เครื่องเบตาตรอน หรือ ได ได ได ได ได ได ได ได ซึ่งไมมีการลาง ชุบ หรือเคลือบผิวชิ้นงานโดย

     เครื่องเรงปรมาณู (Cyclotrons, Betatrons or Accelerators) ใชสารเคมี

(๓) การทําเครื่องมือ เครื่องใช หรืออุปกรณการแพทย ได ได ได ได ได ได ได ได ซึ่งไมมีการลาง ชุบ หรือเคลือบผิวชิ้นงานโดย

ใชสารเคมี

๘๒ โรงงานผลิตเครื่องมือหรือเครื่องใชเกี่ยวกับนัยนตาหรือการวัดสายตา เลนส เครื่องมือหรือ ได ได ได ได ได ได ได ได ซึ่งไมมีการลาง ชุบ หรือเคลือบผิวชิ้นงานโดย

เครื่องใชที่ใชแสงเปนอุปกรณในการทํางาน หรือเครื่องอัดสําเนาดวยการถายภาพ ใชสารเคมี

๘๓ โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือชิ้นสวนของนาฬิกาหรือเครื่องวัดเวลา ได ได ได ได ได ได ได ได ซึ่งไมมีการลาง ชุบ หรือเคลือบผิวชิ้นงานโดย

ใชสารเคมี

๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณี อยางใดอยางหนึ่ง 

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําเครื่องประดับโดยใชเพชร พลอย ไขมุก ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี ได ได ได ได ได ได ได ได

(๒) การทําเครื่องใชดวยทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหลทอง หรือโลหะที่มีคา ได ได ได ได ได ได ได ได ซึ่งไมมีการลาง ชุบ หรือเคลือบผิวชิ้นงานโดย

ใชสารเคมี

(๓) การตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี ได ได ได ได ได ได ได ได

(๔) การเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอื่น ๆ ได ได ได  

 (๕) การทําดวงตราหรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณหรือเหรียญอื่น ได ได

ที่ดินประเภท

โรงงานจําพวกที่

๒๒

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน                      หมายเหตุ
ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม อนุรักษชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๘๕ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นสวนหรืออุปกรณของเครื่องดนตรี ได ได ได ได ได ได ได ได

ดังกลาว 

๘๖ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องมือหรือเครื่องใชในการกีฬา การบริหารรางกาย การเลนบิลเลียด ได ได ได ได ได ได ได ได

โบวลิ่ง หรือตกปลา และรวมถึงชิ้นสวนหรืออุปกรณของเครื่องมือหรือเครื่องใชดังกลาว

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเลน เครื่องมือ หรือเครื่องใชที่มิไดระบุไวในลําดับอื่น

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําเครื่องเลน ได ได ได ได ได ได ได ได

(๒) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ ได ได ได ได ได ได ได ได

(๓) การทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง ได ได ได ได ได ได ได ได

(๔) การทํารม ไมถือขนนก ดอกไมเทียม ซิป กระดุม ไมกวาด แปรง ตะเกียง โปะตะเกียง ได ได ได ได ได ได ได ได

     หรือไฟฟา กลองสูบยาหรือกลองบุหรี่ กนกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก 

(๕) การทําปาย ตรา เครื่องหมาย ปายติดของ หรือเครื่องโฆษณาสินคา ตราโลหะหรือยาง ได ได ได ได ได ได ได ได

     แมพิมพลายฉลุ (Stencils) 

(๖) การทําแหคลุมผม ชองผม หรือผมปลอม ได ได ได ได ได ได ได ได

(๗) การทําผลิตภัณฑจากวัสดุเหลือใชที่มิไดระบุไวในลําดับใด ได ได ได ได

๘๘ โรงงานผลิตพลังงานไฟฟา ได ได ได

๘๙ โรงงานผลิตกาซซึ่งมิใชกาซธรรมชาติ สงหรือจําหนายกาซ ได ได

๙๐ โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําใหบริสุทธิ์ หรือจําหนายน้ําไปยังอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม ได ได

๙๑ โรงงานบรรจุสินคาในภาชนะโดยไมมีการผลิต อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การบรรจุสินคาทั่วไป ได ได ได ได ได ได ได ได ได

(๒) การบรรจุกาซ ได ได

ที่ดินประเภท

๒๓

                     หมายเหตุ
ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม อนุรักษชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๙๒ โรงงานหองเย็น ได ได ได ได ได ได ได ได ได ซึ่งไมมีการแกะ ลาง หรือแปรสภาพวัตถุดิบ

๙๓ โรงงานซอมรองเทาหรือเครื่องหนัง ได ได

๙๔ โรงงานซอมเครื่องมือไฟฟาหรือเครื่องใชไฟฟาสําหรับใชในบานหรือใชประจําตัว ได ได ได

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต รถพวง จักรยานสามลอ 

จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของยานดังกลาว อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การซอมแซมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตหรือสวนประกอบของยานดังกลาว ได ได ได

(๒) การซอมแซมรถพวง จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของยานดังกลาว ได ได ได

(๓) การพนสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได ได ได

(๔) การลางหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได ได ได

๙๖ โรงงานซอมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําดวยเพชร พลอย ทองคํา ทองขาว ได ได ได

เงิน นาก หรืออัญมณี 

๙๗ โรงงานซอมผลิตภัณฑที่มิไดระบุการซอมไวในลําดับใด ได ได ได ได ได ได ได ได

๙๘ โรงงานซักรีด ซักแหง ซักฟอก รีด อัด หรือยอมผา เครื่องนุงหม พรม หรือขนสัตว ได ได ได ได ได ได ได ได ซึ่งไมมีการฟอกยอมสี

๙๙ โรงงานผลิต ซอมแซม ดัดแปลง หรือเปลี่ยนลักษณะอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ได ได

อาวุธหรือสิ่งอื่นใดที่มีอํานาจในการประหาร ทําลาย หรือทําใหหมดสมรรถภาพในทํานอง

เดียวกับอาวุธปน เครื่องกระสุนปน หรือวัตถุระเบิด และรวมถึงสิ่งประกอบของสิ่งดังกลาว

๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแตงหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของผลิตภัณฑหรือ

สวนประกอบของผลิตภัณฑโดยไมมีการผลิต อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทา พน หรือเคลือบสี ได ได

(๒) การทา พน หรือเคลือบเชลแล็ก แล็กเกอร หรือน้ํามันเคลือบเงาอื่น ได ได

(๓) การลงรักหรือการประดับตบแตงดวยแกว กระจก มุก ทอง หรืออัญมณี ได ได  

ที่ดินประเภท

อนุรักษชนบทและเกษตรกรรม
ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน                      หมายเหตุ

ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๒๔

โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๔) การขัด ได ได

(๕) การชุบเคลือบผิว (Plating, Anodizing) ได ได

(๖) การอบชุบดวยความรอน (Heat Treatment) ได ได

๑๐๑ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant) ได ได ได

๑๐๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตและหรือจําหนายไอน้ํา (Steam Generating) ได ได

๑๐๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเกลือ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําเกลือสินเธาว ได ได

(๒) การสูบหรือการนําน้ําเกลือขึ้นมาจากใตดิน ได ได

(๓) การบดหรือปนเกลือ ได ได ได ได ได ได

(๔) การทําเกลือใหบริสุทธิ์ ได ได

๑๐๔ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมหมอไอน้ํา (Boiler) หรือหมอตมที่ใชของเหลว ได ได

หรือกาซเปนสื่อนําความรอน ภาชนะทนแรงดัน และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของ

ผลิตภัณฑดังกลาว 

๑๐๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝงกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่มี ได ได ได

ลักษณะและคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕  

ที่ดินประเภท

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน                      หมายเหตุ
ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม อนุรักษชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๒๕



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๑๐๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับนําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ไมใชแลวหรือของเสียจากโรงงาน ได ได ได

มาผลิตเปนวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑใหมโดยผานกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม

๑๐๗ โรงงานผลิตแผนซีดี (ผลิตภัณฑที่ใชสําหรับบันทึกขอมูล เสียง หรือภาพในรูปของอิเล็กทรอนิกส ได ได ได

และสามารถอานไดโดยใชเครื่องมือที่อาศัยแหลงแสงที่มีกําลังสูง เชน แสงเลเซอร) แผนเสียง

แถบบันทึกภาพ แถบบันทึกเสียง และแถบบันทึกภาพและเสียง ทั้งนี้ ไมวาจะอยูในรูปของ

ผลิตภัณฑที่ไดมีการบันทึกขอมูลไวแลว หรือมีการบันทึกซ้ําไดอีกหรือยังมิไดมีการบันทึกขอมูล

โรงงานจําพวกที่

๒๖

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

                     หมายเหตุ
ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม อนุรักษชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

หมายเหตุ    ลําดับที่                     หมายถึง     ลําดับที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

                ได                           หมายถึง     สามารถประกอบกิจการโรงงานไดภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยโรงงาน

               โรงงานจําพวกที่           หมายถึง     จําพวกโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน



รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิตามท่ีไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมจังหวัดเชียงใหม 

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

การใชประโยชนท่ีดินใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดิน  ตามที่ไดจําแนกประเภท 
ทายกฎกระทรวง  ตามที่กําหนดไวในขอ  ๖  คือ 

๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๒๓  ท่ีกําหนดไวเปนสีชมพู  ใหเปนที่ดิน 
ประเภทชุมชน  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๑.๑ ดานเหนือ จดเสนตรงท่ีเริ่มจากหลักเขตเทศบาลตําบลแมอาย  หลักเขตที่  ๑   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลแมอาย  หลักเขตที่  ๒  และหลักเขตที่  ๓ 

  ดานตะวันออก จดเสนตรงที่เริ่มจากหลักเขตเทศบาลตําบลแมอาย  หลักเขตท่ี  ๓   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลแมอาย  หลักเขตท่ี  ๔ 

  ดานใต จดเสนตรงท่ีเริ่มจากหลักเขตเทศบาลตําบลแมอาย  หลักเขตท่ี  ๔   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลแมอาย  หลักเขตท่ี  ๕ 

  ดานตะวันตก จดเสนตรงที่เริ่มจากหลักเขตเทศบาลตําบลแมอาย  หลักเขตท่ี  ๕   
ไปทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลแมอาย  หลักเขตที่  ๑ 

 ๑.๒ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๑๐๗  ตอนเล่ียงเมือง  และเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗  ฟากตะวันออก   
ที่จุดซึ่งทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗  ตอนเล่ียงเมือง   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗  เปนระยะ  ๕๐๐  เมตร   
และเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับริมแมน้ําฝาง  ฝงตะวันออก 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําฝาง  ฝงตะวันตก   
เสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  ชม.  ๖๐๓๙  และเสนตรงท่ีลากจาก 
ศูนยกลางถนนไปบานใหมทรายทอง  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  จนบรรจบกับถนน  อบจ.  ชม.  ๓๒๐๘   
ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนน  อบจ.  ชม.  ๖๐๓๙  บรรจบกับถนน  อบจ.  ชม.  ๓๒๐๘  ไปทางทิศตะวันออก 
ตามแนวถนน  อบจ.  ชม.  ๓๒๐๘  เปนระยะ  ๘๐๐  เมตร 

  ดานใต จดเสนตรงท่ีลากจากศูนยกลางถนน  อบจ.  ชม.  ๓๒๐๘  ที่จุด 
ซึ่งอยูหางจากถนน  อบจ.  ชม.  ๔๒๕๙  บรรจบกับถนน  อบจ.  ชม.  ๓๒๐๘  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต   
ตามแนวถนน  อบจ.  ชม.  ๓๒๐๘  เปนระยะ  ๘๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  จนบรรจบเสนตั้งฉาก 
กับทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๑๐๗  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนน  อบจ.  ชม.  ๔๒๙๖  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๑๐๗  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗  เปนระยะ   
๑,๐๐๐  เมตร  และเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนน  อบจ.  ชม.  ๔๒๕๙   
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดิน 



 

๒ 

หมายเลข  ๑๐๗  เปนระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  เปนระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร   
บรรจบเสนตรงที่ลากไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๗   
ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๗  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๕๔   
ไปทางทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๗  เปนระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร 

  ดานตะวันตก จดเสนตรงที่ลากจากศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๗   
ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๗  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๕๔   
ไปทางทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๗  เปนระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๕๔  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวง 
แผนดินหมายเลข  ๔๐๕๔  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๗  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ   
ตามแนวทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๔๐๕๔  เปนระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร  และเสนตรงท่ีลากจากทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๔๐๕๔  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๕๔  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๔๐๑๗  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๕๔  เปนระยะ   
๑,๕๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง 
ทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๑๐๗  ตอนเล่ียงเมือง 

 ๑.๓ ดานเหนือ จดเสนตรงที่เริ่มจากหลักเขตเทศบาลตําบลแมขา  หลักเขตที่  ๑   
ไปทางทิศตะวันออก  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลแมขา  หลักเขตท่ี  ๒  และหลักเขตท่ี  ๓ 

  ดานตะวันออก จดเสนตรงที่เริ่มจากหลักเขตเทศบาลตําบลแมขา  หลักเขตที่  ๓   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลแมขา  หลักเขตที่  ๔ 

  ดานใต จดเสนตรงที่เริ่มจากหลักเขตเทศบาลตําบลแมขา  หลักเขตที่  ๔   
ไปทางทิศตะวันตก  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลแมขา  หลักเขตท่ี  ๕  และหลักเขตท่ี  ๖ 

  ดานตะวันตก จดเสนตรงที่เริ่มจากหลักเขตเทศบาลตําบลแมขา  หลักเขตที่  ๖   
ไปทางทิศเหนือ  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลแมขา  หลักเขตท่ี  ๗  และหลักเขตที่  ๑ 

 ๑.๔ ดานเหนือ จดเสนตรงท่ีเริ่มจากหลักเขตเทศบาลตําบลไชยปราการ  หลักเขตที่  ๑   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลไชยปราการ  หลักเขตท่ี  ๒   

  ดานตะวันออก จดเสนตรงท่ีเริ่มจากหลักเขตเทศบาลตําบลไชยปราการ  หลักเขตที่  ๒   
ไปทางทิศใต  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลไชยปราการ  หลักเขตท่ี  ๓  หลักเขตที่  ๔  หลักเขตท่ี  ๕   
และหลักเขตท่ี  ๖  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลไชยปราการ  หลักเขตที่  ๗   
และหลักเขตที่  ๘ 

  ดานใต จดเสนตรงท่ีเริ่มจากหลักเขตเทศบาลตําบลไชยปราการ  หลักเขตที่  ๘   
ไปทางทิศตะวันตก  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลไชยปราการ  หลักเขตท่ี  ๙ 

  ดานตะวันตก จดเสนตรงท่ีเริ่มจากหลักเขตเทศบาลตําบลไชยปราการ  หลักเขตที่  ๙   
ไปทางทิศเหนือและทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลไชยปราการ  หลักเขตที่  ๑๐   
และหลักเขตที่  ๑๑  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลไชยปราการ   
หลักเขตท่ี  ๑๒  และหลักเขตที่  ๑ 



 

๓ 

 ๑.๕ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๑๓๒๒ 

  ดานตะวันออก จดหวยฮองชาง  ฝงตะวันตก 
  ดานใต จดแมน้ําแมแตง  ฝงเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  และเสนตั้งฉาก 

กับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๒๒  ฟากใต  ที่จุดซึ่งทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๒๒  ตัดกับ 
ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  จนบรรจบกับแมน้ําแมแตง  ฝงเหนือ 

 ๑.๖ ดานเหนือ จดเสนตรงที่เริ่มจากหลักเขตเทศบาลตําบลเมืองงาย  หลักเขตที่  ๑   
ไปทางทิศตะวันออก  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลเมืองงาย  หลักเขตท่ี  ๒   

  ดานตะวันออก จดเสนตรงที่เริ่มจากหลักเขตเทศบาลตําบลเมืองงาย  หลักเขตท่ี  ๒   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลเมืองงาย  หลักเขตที่  ๓  ไปทางทิศใต   
จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลเมืองงาย  หลักเขตท่ี  ๔  และหลักเขตที่  ๕   

  ดานใต จดเสนตรงที่เริ่มจากหลักเขตเทศบาลตําบลเมืองงาย  หลักเขตที่  ๕   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตและทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลเมืองงาย   
หลักเขตท่ี  ๖ 

  ดานตะวันตก จดเสนตรงที่เริ่มจากหลักเขตเทศบาลตําบลเมืองงาย  หลักเขตท่ี  ๖   
ไปทางทิศเหนือ  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลเมืองงาย  หลักเขตที่  ๑ 

 ๑.๗ ดานเหนือ จดเสนตรงที่เริ่มจากหลักเขตเทศบาลตาํบลเวยีงพราว  หลักเขตท่ี  ๑   
ไปทางทิศตะวันออก  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลเวียงพราว  หลักเขตที่  ๒  และหลักเขตที่  ๓   

  ดานตะวันออก จดเสนตรงที่เริ่มจากหลักเขตเทศบาลตาํบลเวยีงพราว  หลักเขตท่ี  ๓   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลเวียงพราว  หลักเขตท่ี  ๔   

  ดานใต จดเสนตรงท่ีเริ่มจากหลักเขตเทศบาลตําบลเวียงพราว  หลักเขตที่  ๔   
ไปทางทิศใต  ทิศตะวันตก  ทิศเหนือ  และทิศตะวันตก  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลเวียงพราว   
หลักเขตที่  ๕ 

  ดานตะวันตก จดเสนตรงที่เริ่มจากหลักเขตเทศบาลตาํบลเวยีงพราว  หลักเขตท่ี  ๕   
ไปทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลเวียงพราว  หลักเขตที่  ๑ 

 ๑.๘ ดานเหนือ จดเสนตรงที่เริ่มจากหลักเขตเทศบาลตําบลเชียงดาว  หลักเขตท่ี  ๑   
ไปทางทิศตะวันออก  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลเชียงดาว  หลักเขตท่ี  ๒   

  ดานตะวันออก จดเสนตรงที่เริ่มจากหลักเขตเทศบาลตําบลเชียงดาว  หลักเขตท่ี  ๒   
ไปทางทิศใต  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลเชียงดาว  หลักเขตท่ี  ๓   

  ดานใต จดเสนตรงที่เริ่มจากหลักเขตเทศบาลตําบลเชียงดาว  หลักเขตที่  ๓   
ไปทางทิศตะวันตก  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลเชียงดาว  หลักเขตท่ี  ๔ 

  ดานตะวันตก จดเสนตรงที่เริ่มจากหลักเขตเทศบาลตําบลเชียงดาว  หลักเขตที่  ๔   
ไปทางทิศเหนือ  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลเชียงดาว  หลักเขตท่ี  ๑ 



 

๔ 

 ๑.๙ ดานเหนือ จดเสนตรงที่เริ่มจากหลักเขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา   
หลักเขตที่  ๑  ไปทางทิศเหนือ  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  หลักเขตที่  ๒   
และหลักเขตที่  ๓   

  ดานตะวันออก จดเสนตรงที่เริ่มจากหลักเขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา   
หลักเขตท่ี  ๓  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  หลักเขตท่ี  ๔   
และหลักเขตที่  ๕  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
หลักเขตท่ี  ๖  ไปทางทิศใต  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  หลักเขตท่ี  ๗   

  ดานใต จดเสนตรงที่เริ่มจากหลักเขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา   
หลักเขตที่  ๗  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  หลักเขตท่ี  ๘   
หลักเขตท่ี  ๙  หลักเขตที่  ๑๐  หลักเขตที่  ๑๑  และหลักเขตที่  ๑๒ 

  ดานตะวันตก จดเสนตรงที่เริ่มจากหลักเขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา   
หลักเขตที่  ๑๒  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา   
หลักเขตท่ี  ๑๓  ไปทางทิศเหนือ  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  หลักเขตที่  ๑ 

 ๑.๑๐ ดานเหนือ จดเสนตรงที่เริ่มจากหลักเขตเทศบาลตําบลสันมหาพน  หลักเขตที่  ๑   
ไปทางทิศตะวันออก  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลสันมหาพน  หลักเขตที่  ๒  และหลักเขตที่  ๓   
ไปทางทิศเหนือ  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลสันมหาพน  หลักเขตที่  ๔  และหลักเขตที่  ๕   
ไปทางทิศตะวันออก  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลสันมหาพน  หลักเขตที่  ๖   

  ดานตะวันออก จดเสนตรงท่ีเริ่มจากหลักเขตเทศบาลตําบลสันมหาพน  หลักเขตที่  ๖   
ไปทางทิศใต  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลสันมหาพน  หลักเขตท่ี  ๗   

  ดานใต จดเสนตรงที่เริ่มจากหลักเขตเทศบาลตําบลสันมหาพน  หลักเขตที่  ๗   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลสันมหาพน  หลักเขตที่  ๘  ไปทาง 
ทิศตะวันตก  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลสันมหาพน  หลักเขตท่ี  ๙ 

  ดานตะวันตก จดเสนตรงที่เริ่มจากหลักเขตเทศบาลตําบลสันมหาพน  หลักเขตที่  ๙   
ไปทางทิศเหนือ  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลสันมหาพน  หลักเขตที่  ๑ 

 ๑.๑๑ ดานเหนือ จดเสนตรงที่เริ่มจากหลักเขตเทศบาลตําบลแมริม  หลักเขตที่  ๖   
ไปทางทิศตะวันออก  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลแมริม  หลักเขตท่ี  ๑  และหลักเขตที่  ๒  แมน้ําปง   
ฝงตะวันตก  หลักเขตเทศบาลตําบลแมโจ  หลักเขตที่  ๑  ไปทางทิศตะวันออก  จนบรรจบกับหลักเขต 
เทศบาลตําบลแมโจ  หลักเขตท่ี  ๒  และหลักเขตที่  ๓ 

  ดานตะวันออก จดเสนตรงที่เริ่มจากหลักเขตเทศบาลตําบลแมโจ  หลักเขตที่  ๓   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลแมโจ  หลักเขตที่  ๔  หลักเขตที่  ๕   
และหลักเขตที่  ๖  หลักเขตเทศบาลตําบลสันทรายหลวง  หลักเขตท่ี  ๑  ไปทางทิศตะวันออกจนบรรจบกับ 
หลักเขตเทศบาลตําบลสันทรายหลวง  หลักเขตที่  ๒  และหลักเขตที่  ๓  ไปทางทิศใต  จนบรรจบกับ 
หลักเขตเทศบาลตําบลสันทรายหลวง  หลักเขตท่ี  ๔  แมน้ําแมกวง  ฝงตะวันออก  เสนแบงเขตการปกครอง 
ระหวางตําบลสันนาเม็งกับตําบลสันปาเปา  เสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลสันปูเลยกับตําบลตลาดขวัญ   
เสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลสันปูเลยกับตําบลสําราญราษฎร  หลักเขตเทศบาลตําบลตนเปา   



 

๕ 

หลักเขตที่  ๒  ไปทางทิศใต  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลตนเปา  หลักเขตที่  ๓  หลักเขตที่  ๔   
และหลักเขตที่  ๕  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลตนเปา  หลักเขตที่  ๖   
หลักเขตท่ี  ๗  และหลักเขตที่  ๘  และจุดกึ่งกลางแมน้ําแมกวง 

  ดานใต จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดเชียงใหมกับจังหวัดลําพูน   
เสนขนานระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนน  อบจ.  ชม.  ๔๐๔๐  และถนน  อบจ.  ชม.  ๒๐๐๑   
และเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับกึ่งกลางคลองสงน้ํา  ๒๒  ซาย 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาแมทาชางและปาสงวนแหงชาติ   
ปาแมขนิน  หลักเขตเทศบาลนครเชียงใหม  หลักเขตที่  ๑๗  ไปทางทิศเหนือ  จนบรรจบกับหลักเขต 
เทศบาลนครเชียงใหม  หลักเขตที่  ๑  ไปทางทิศเหนือ  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลชางเผือก   
หลักเขตท่ี  ๕  และหลักเขตที ่ ๑  เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับกึ่งกลางคลองสงน้ําชลประทานแมแตง   
และเสนตรงที่ลากจากหลักเขตเทศบาลตําบลแมริม  หลักเขตท่ี  ๕  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลแมริม   
หลักเขตท่ี  ๖ 

 ๑.๑๒ ดานเหนือ จดแนวเขตเทศบาลตําบลดอยสะเก็ด  ซึ่งเปนหลักเขตท่ี  ๑   
  ดานตะวันออก จดเสนตรงที่เริม่จากหลักเขตเทศบาลตําบลดอยสะเก็ด  หลักเขตท่ี  ๑   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลดอยสะเก็ด  หลักเขตที่  ๒  และหลักเขตที่  ๓   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลดอยสะเก็ด  หลักเขตท่ี  ๔   

  ดานใต จดเสนตรงที่เริม่จากหลักเขตเทศบาลตําบลดอยสะเก็ด  หลักเขตท่ี  ๔   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลดอยสะเก็ด  หลักเขตท่ี  ๕  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลดอยสะเก็ด  หลักเขตท่ี  ๖ 

  ดานตะวันตก จดเสนตรงที่เริม่จากหลักเขตเทศบาลตําบลดอยสะเก็ด  หลักเขตท่ี  ๖   
ไปทางทิศเหนือ  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลดอยสะเก็ด  หลักเขตที่  ๑ 

 ๑.๑๓ ดานเหนือ จดเสนตรงท่ีเริ่มจากหลักเขตเทศบาลตําบลสะเมิงใต  หลักเขตที่  ๑   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลสะเมิงใต  หลักเขตท่ี  ๒ 

  ดานตะวันออก จดเสนตรงที่เริ่มจากหลักเขตเทศบาลตําบลสะเมิงใต  หลักเขตที่  ๒   
ไปทางทิศใต  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลสะเมิงใต  หลักเขตท่ี  ๓   

  ดานใต จดเสนตรงที่เริ่มจากหลักเขตเทศบาลตําบลสะเมิงใต  หลักเขตที่  ๓   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลสะเมิงใต  หลักเขตท่ี  ๔ 

  ดานตะวันตก จดเสนตรงที่เริ่มจากหลักเขตเทศบาลตําบลสะเมิงใต  หลักเขตท่ี  ๔   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลสะเมิงใต  หลักเขตที่  ๕  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลสะเมิงใต  หลักเขตที่  ๑ 

 ๑.๑๔ ดานเหนือ จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอสันกําแพงกับอําเภอ 
ดอยสะเก็ด 

  ดานตะวันออก จดคลองสงน้ําชลประทาน  ฝงตะวันตก  เสนขนานระยะ   
๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนรองวัวแดงซอย  ๕  และกึ่งกลางลําเหมืองสาธารณประโยชน  และเสนแบง 
เขตการปกครองระหวางตําบลแชชางกับตําบลออนใต 



 

๖ 

  ดานใต จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดเชียงใหมกับจังหวัดลําพูน 
  ดานตะวันตก จดแมน้ําแมกวง  ฝงตะวันออก  เสนตรงท่ีเริ่มจากหลักเขต 

เทศบาลตาํบลตนเปา  หลักเขตที่  ๘  ไปทางทิศตะวนัออกเฉยีงเหนือ  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลตนเปา   
หลักเขตที่  ๗  หลักเขตที่  ๖  หลักเขตที่  ๕  หลักเขตท่ี  ๔  และหลักเขตท่ี  ๓  และเสนแบงเขตการปกครอง 
ระหวางอําเภอสันกําแพงกับอําเภอดอยสะเก็ด 

 ๑.๑๕ ดานเหนือ จดเสนตรงที่เริ่มจากหลักเขตเทศบาลตาํบลสันปาตอง  หลักเขตท่ี  ๑   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลสันปาตอง  หลักเขตท่ี  ๒ 

  ดานตะวันออก จดเสนตรงที่เริ่มจากหลักเขตเทศบาลตําบลสันปาตอง  หลักเขตที่  ๒   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลสันปาตอง  หลักเขตท่ี  ๓   

  ดานใต จดเสนตรงที่เริ่มจากหลักเขตเทศบาลตาํบลสันปาตอง  หลักเขตท่ี  ๓   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลสันปาตอง  หลักเขตที่  ๔  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลสันปาตอง  หลักเขตท่ี  ๕ 

  ดานตะวันตก จดเสนตรงที่เริ่มจากหลักเขตเทศบาลตาํบลสันปาตอง  หลักเขตท่ี  ๕   
ไปทางทิศเหนือ  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลสันปาตอง  หลักเขตที่  ๖  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ   
จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลสันปาตอง  หลักเขตท่ี  ๑ 

 ๑.๑๖ ดานเหนือ จดเสนตรงท่ีเริ่มจากหลักเขตเทศบาลตําบลหนองตองพัฒนา   
หลักเขตท่ี  ๑  ไปทางทิศตะวันออก  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลหนองตองพัฒนา  หลักเขตที่  ๒ 

  ดานตะวันออก จดเสนตรงท่ีเริ่มจากหลักเขตเทศบาลตําบลหนองตองพัฒนา   
หลักเขตท่ี  ๒  ไปทางทิศใต  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลหนองตองพัฒนา  หลักเขตท่ี  ๓   

  ดานใต จดเสนตรงท่ีเริ่มจากหลักเขตเทศบาลตําบลหนองตองพัฒนา   
หลักเขตท่ี  ๓  ไปทางทิศตะวันตก  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลหนองตองพัฒนา  หลักเขตที่  ๔   

  ดานตะวันตก จดเสนตรงท่ีเริ่มจากหลักเขตเทศบาลตําบลหนองตองพัฒนา   
หลักเขตที่  ๔  ไปทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลหนองตองพัฒนา   
หลักเขตท่ี  ๑ 

 ๑.๑๗ ดานเหนือ จดเสนตรงที่เริ่มจากหลักเขตเทศบาลตําบลแมวาง  หลักเขตที่  ๑   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลแมวาง  หลักเขตท่ี  ๒  ไปทาง 
ทิศตะวันออก  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลแมวาง  หลักเขตท่ี  ๓ 

  ดานตะวันออก จดเสนตรงที่เริ่มจากหลักเขตเทศบาลตําบลแมวาง  หลักเขตที่  ๓   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลแมวาง  หลักเขตท่ี  ๔  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต   
จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลแมวาง  หลักเขตที่  ๕  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  จนบรรจบกับ 
หลักเขตเทศบาลตําบลแมวาง  หลักเขตท่ี  ๖  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาล 
ตําบลแมวาง  หลักเขตที่  ๗   

  ดานใต จดเสนตรงที่เริ่มจากหลักเขตเทศบาลตําบลแมวาง  หลักเขตที่  ๗   
ไปทางทิศตะวันตก  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลแมวาง  หลักเขตที่  ๘  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ   
จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลแมวาง  หลักเขตท่ี  ๙  และหลักเขตที่  ๑๐   



 

๗ 

  ดานตะวันตก จดเสนตรงที่เริ่มจากหลักเขตเทศบาลตําบลแมวาง  หลักเขตท่ี  ๑๐   
ไปทางทิศเหนือ  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลแมวาง  และหลักเขตท่ี  ๑ 

 ๑.๑๘ ดานเหนือ จดเสนตรงที่เริม่จากหลักเขตเทศบาลตําบลบานกลาง  หลักเขตที่  ๑๔   
ไปทางทิศตะวันออก  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลบานกลาง  หลักเขตที่  ๑๕  และหลักเขตที่  ๑๖   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลบานกลาง  หลักเขตที่  ๑  และไปทาง 
ทิศตะวันออก  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลบานกลาง  หลักเขตที่  ๒ 

  ดานตะวันออก จดเสนตรงท่ีเริ่มจากหลักเขตเทศบาลตําบลบานกลาง  หลักเขตที่  ๒   
ไปทางทิศใต  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลบานกลาง  หลักเขตท่ี  ๓  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต   
จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลบานกลาง  หลักเขตที่  ๔  หลักเขตที่  ๕  และหลักเขตท่ี  ๖  ไปทาง 
ทิศใต  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลบานกลาง  หลักเขตที่  ๗  หลักเขตที่  ๘  และหลักเขตที่  ๙   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลบานกลาง  หลักเขตท่ี  ๑๐  ไปทางทิศใต 
จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลบานกลาง  หลักเขตที่  ๑๑  และไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต   
จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลบานกลาง  หลักเขตที่  ๑๒ 

  ดานใต จดเสนตรงท่ีเริ่มจากหลักเขตเทศบาลตําบลบานกลาง  หลักเขตท่ี  ๑๒   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลบานกลาง  หลักเขตท่ี  ๑๓   

  ดานตะวันตก จดเสนตรงที่เริม่จากหลักเขตเทศบาลตําบลบานกลาง  หลักเขตที่  ๑๓   
ไปทางทิศเหนือ  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลบานกลาง  หลักเขตท่ี  ๑๔ 

 ๑.๑๙ ดานเหนือ จดเสนตรงท่ีเริ่มจากหลักเขตเทศบาลตําบลแมแจม  หลักเขตท่ี  ๑   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลแมแจม  หลักเขตท่ี  ๒ 

  ดานตะวันออก จดเสนตรงท่ีเริ่มจากหลักเขตเทศบาลตําบลแมแจม  หลักเขตท่ี  ๒   
ไปทางทิศใต  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลแมแจม  หลักเขตท่ี  ๓   

  ดานใต จดเสนตรงท่ีเริ่มจากหลักเขตเทศบาลตําบลแมแจม  หลักเขตที่  ๓   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลแมแจม  หลักเขตท่ี  ๔   

  ดานตะวันตก จดเสนตรงท่ีเริ่มจากหลักเขตเทศบาลตําบลแมแจม  หลักเขตที่  ๔   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  และทิศเหนือ  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาล 
ตําบลแมแจม  หลักเขตที่  ๑ 

 ๑.๒๐ ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๙  ฟากตะวันตก 
และฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๙  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๑๐๘  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๙   
เปนระยะ  ๓,๘๐๐  เมตร 

  ดานตะวันออก จดหวยฮอก  ฝงตะวันตก  และแมน้ําปง  ฝงตะวันตก 
  ดานใต จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘  ฟากตะวันออก 

และฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งเปนสะพานขามแมน้ําแมกลาง   
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับกึ่งกลางแมน้ําแมกลาง 



 

๘ 

 ๑.๒๑ ดานเหนือ จดเสนตรงท่ีเริ่มจากหลักเขตเทศบาลตําบลทาขาม  หลักเขตท่ี  ๑   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลทาขาม  หลักเขตที่  ๒  ไปทางทิศใต   
จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลทาขาม  หลักเขตท่ี  ๓ 

  ดานตะวันออก จดเสนตรงท่ีเริ่มจากหลักเขตเทศบาลตําบลทาขาม  หลักเขตท่ี  ๓   
ไปทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกเฉียงใต  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลทาขาม  หลักเขตที่  ๔   

  ดานใต จดเสนตรงที่เริ่มจากหลักเขตเทศบาลตําบลทาขาม  หลักเขตท่ี  ๔   
ไปทางทิศตะวันตก  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลทาขาม  หลักเขตท่ี  ๕   

  ดานตะวันตก จดเสนตรงท่ีเริ่มจากหลักเขตเทศบาลตําบลทาขาม  หลักเขตท่ี  ๕   
ไปทางทิศเหนือ  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลทาขาม  หลักเขตท่ี  ๑ 

 ๑.๒๒ ดานเหนือ จดเสนตรงที่เริ่มจากหลักเขตเทศบาลตําบลทาเดื่อ  หลักเขตที่  ๑   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลทาเดื่อ  หลักเขตที่  ๒ 

  ดานตะวันออก จดเสนตรงที่เริ่มจากหลักเขตเทศบาลตําบลทาเดื่อ  หลักเขตที่  ๒   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลทาเดื่อ  หลักเขตที่  ๓  และไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลทาเดื่อ  หลักเขตที่  ๔   

  ดานใต จดเสนตรงที่เริ่มจากหลักเขตเทศบาลตําบลทาเดื่อ  หลักเขตที่  ๔   
ไปทางทิศตะวันตกเฉยีงใต  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตาํบลทาเดือ่  หลักเขตท่ี  ๕  ไปทางทิศตะวันตกเฉยีงเหนอื   
จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลทาเดื่อ  หลักเขตท่ี  ๖   

  ดานตะวันตก จดเสนตรงที่เริ่มจากหลักเขตเทศบาลตําบลทาเดื่อ  หลักเขตที่  ๖   
ไปทางทิศตะวันออกและทิศเหนือ  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลทาเดื่อ  หลักเขตที่  ๑ 

 ๑.๒๓ ดานเหนือ จดเสนตรงท่ีเริ่มจากหลักเขตเทศบาลตําบลอมกอย  หลักเขตที่  ๕   
ไปทางทิศตะวันออก  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลอมกอย  หลักเขตที่  ๑  และหลักเขตที่  ๒ 

  ดานตะวันออก จดเสนตรงท่ีเริ่มจากหลักเขตเทศบาลตําบลอมกอย  หลักเขตท่ี  ๒   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลอมกอย  หลักเขตท่ี  ๓   

  ดานใต จดเสนตรงที่เริ่มจากหลักเขตเทศบาลตําบลอมกอย  หลักเขตท่ี  ๓   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลอมกอย  หลักเขตที่  ๔   

  ดานตะวันตก จดเสนตรงท่ีเริ่มจากหลักเขตเทศบาลตําบลอมกอย  หลักเขตท่ี  ๔   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลอมกอย  หลักเขตท่ี  ๕ 

๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๖  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียว  ใหเปนที่ดิน 
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๒.๑ ดานเหนือ จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเชียงดาว 
  ดานตะวันออก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเชียงดาว 
  ดานใต จดเสนตรงที่เริ่มจากหลักเขตเทศบาลตําบลเมืองงาย  หลักเขตท่ี  ๕   

ไปทางทิศเหนือ  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลเมืองงาย  หลักเขตที่  ๔  และหลักเขตท่ี  ๓  ไปทาง 



 

๙ 

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลเมืองงาย  หลักเขตท่ี  ๒  ไปทางทิศตะวันตก   
จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลเมืองงาย  หลักเขตท่ี  ๑  ไปทางทิศใต  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาล 
ตําบลเมืองงาย  หลักเขตท่ี  ๖ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเชียงดาว 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑.๖  ที่กําหนดไวเปนสีชมพู 
 ๒.๒ ดานเหนือ จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเชียงดาว 
  ดานตะวันออก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเชียงดาว 
  ดานใต จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเชียงดาว 
  ดานตะวันตก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเชียงดาว 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑.๘  ที่กําหนดไวเปนสีชมพู 
 ๒.๓ ดานเหนือ จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาแมแตง   
  ดานตะวันออก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาแมแตง  หลักเขตเทศบาลเมือง 

เมืองแกนพัฒนา  หลักเขตที่  ๖  ไปทางทิศใต  จนบรรจบหลักเขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  หลักเขตท่ี  ๗   
และปาสงวนแหงชาติ  ปาแมแตง 

  ดานใต   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๐๑  ฟากเหนือ  แนวเขต 
ปาสงวนแหงชาติ  ปาแมแตง  ปาสงวนแหงชาติ  ปาอินทขิล  หลักเขตเทศบาลตําบลสันมหาพน  หลักเขตที่  ๗   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลสันมหาพน  หลักเขตที่  ๘  ไปทาง 
ทิศตะวันตก  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลสันมหาพน  หลักเขตที่  ๙  และทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๑๐๙๕  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาแมแตง  และปาสงวนแหงชาติ   
ปาอินทขิล   

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑.๙  และหมายเลข  ๑.๑๐  ที่กําหนดไวเปนสีชมพู 
 ๒.๔ ดานเหนือ จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอดอยหลอกับอําเภอ 

สันปาตอง 
  ดานตะวันออก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดเชียงใหมกับจังหวัดลําพูน 
  ดานใต จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดเชียงใหมกับจังหวัดลําพูน 
  ดานตะวันตก จดหวยฮอก  ฝงตะวันออก  และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ   

ปาจอมทอง 
 ๒.๕ ดานเหนือ จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาจอมทอง   
  ดานตะวันออก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดเชียงใหมกับจังหวัดลําพูน   

แนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาทาธาร  แนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาแมตาลและปาแมยุย  และแนวเขต 
ปาสงวนแหงชาติ  ปาแมหาด   

  ดานใต จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาแมหาด  อางเก็บน้ําดอยเตา   
และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาแมแจมและปาแมตื่น   



 

๑๐ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาจอมทอง  และแนวเขตปาสงวน 
แหงชาติ  ปาแมแจมและปาแมตื่น 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑.๒๐  หมายเลข  ๑.๒๑  และหมายเลข  ๑.๒๒   
ที่กําหนดไวเปนสีชมพู  และบริเวณหมายเลข  ๕.๓  ที่กําหนดไวเปนสีฟา 

 ๒.๖ ดานเหนือ จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาอมกอย 
  ดานตะวันออก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดเชียงใหมกับจังหวัดลําปาง 
  ดานใต จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาอมกอย 
  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๙  ฟากตะวันออกและแนวเขต 

ปาสงวนแหงชาติ  ปาอมกอย 
๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๔  ที่กําหนดไวเปนสีขาวมีกรอบและ 

เสนทแยงสีเขียว  ใหเปนท่ีดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 
 ๓.๑ ดานเหนือ จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาลุมน้ําแมฝาง 
  ดานตะวันออก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาลุมน้ําแมฝาง  และแนวเขต 

ปาสงวนแหงชาติ  ปาแมหลักหมื่น 
  ดานใต จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาแมหลักหมื่น 
  ดานตะวันตก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาแมสูน  และแนวเขตปาสงวน 

แหงชาติ  ปาลุมแมน้ําฝาง 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑.๑  หมายเลข  ๑.๒  หมายเลข  ๑.๓  และหมายเลข  ๑.๔   

ที่กําหนดไวเปนสีชมพู 
 ๓.๒ ดานเหนือ จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาแมงัด 
  ดานตะวันออก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาแมงัด 
  ดานใต จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาแมงัด 
  ดานตะวันตก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาแมงัด 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑.๗  ที่กําหนดไวเปนสีชมพู 
 ๓.๓ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๙๕  ฟากใต  และหลักเขต 

เทศบาลตําบลสันมหาพน  หลักเขตที่  ๙  ไปทางทิศตะวันออก  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลสันมหาพน   
หลักเขตที่  ๘  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลสันมหาพน  หลักเขตที่  ๗ 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาต ิ ปาสันทราย  แนวเขตปาสงวนแหงชาติ   
ปาขุนแมกวง  และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาแมออน 

  ดานใต จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาแมออน  เสนแบงเขตการปกครอง 
ระหวางจังหวัดเชียงใหมกับจังหวัดลําพูน  แนวเขตผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม  ดานตะวันออก  ดานเหนือ 
และดานตะวันตก  ตามกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๔๓๑  (พ.ศ.  ๒๕๔๒)  ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง   
พ.ศ.  ๒๕๑๘  และเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอสันกําแพงกับอําเภอดอยสะเก็ด 



 

๑๑ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาแมแตง  แนวเขตอุทยานแหงชาติ 
ดอยสุเทพ – ปุย  แนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาแมริม  และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาแมขะจาน 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑.๑๒  ที่กําหนดไวเปนสีชมพู 
 ๓.๔ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม  ดานใต  ตามกฎกระทรวง   

ฉบับที่  ๔๓๑  (พ.ศ.  ๒๕๔๒)  ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  และแนวเขต 
ปาสงวนแหงชาติ  ปาแมทาชางและปาแมขนิน 

  ดานตะวันออก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดเชียงใหมกับจังหวัดลําพูน   
  ดานใต   จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอสันปาตองกับอําเภอ 

ดอยหลอ 
  ดานตะวันตก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาแมขานและปาแมวาง 
  ทั้งนี้   ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑.๑๕  หมายเลข  ๑.๑๖  หมายเลข  ๑.๑๗   

และหมายเลข  ๑.๑๘  ที่กําหนดไวเปนสีชมพู 
๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๑๙  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน  มีเสนทแยงสีขาว   

ใหเปนท่ีดินประเภทอนุรักษปาไม  มีรายการดังตอไปนี้ 
 ๔.๑ ปาสงวนแหงชาติ  ปาลุมน้ําแมฝาง  ปาสงวนแหงชาติ  ปาแมหลักหมื่น  และปาสงวนแหงชาติ   

ปาแมสูน 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑.๑  หมายเลข  ๑.๒  หมายเลข  ๑.๓  และหมายเลข  ๑.๔   

ที่กําหนดไวเปนสีชมพู  และบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ที่กําหนดไวเปนสีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว 
 ๔.๒ ปาสงวนแหงชาติ  ปาเชียงดาว 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑.๕  หมายเลข  ๑.๖  และหมายเลข  ๑.๘  ที่กําหนดไว 

เปนสีชมพู  และบริเวณหมายเลข  ๒.๑  และหมายเลข  ๒.๒  ที่กําหนดไวเปนสีเขียว 
 ๔.๓ ปาสงวนแหงชาติ  ปาแมงัด 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑.๗  ที่กําหนดไวเปนสีชมพู  และบริเวณหมายเลข  ๓.๒   

ที่กําหนดไวเปนสีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว  และบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ที่กําหนดไวเปนสีฟา 
 ๔.๔ ปาสงวนแหงชาติ  ปาแมแตง  ปาสงวนแหงชาติ  ปาอินทขิล  และปาสงวนแหงชาติ   

ปาแมขะจาน 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑.๙  ที่กําหนดไวเปนสีชมพู  บริเวณหมายเลข  ๒.๓   

ที่กําหนดไวเปนสีเขียว  และบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ที่กําหนดไวเปนสีฟา 
 ๔.๕ ปาสงวนแหงชาติ  ปาสันทราย 
 ๔.๖ ปาสงวนแหงชาติ  ปาขุนแมกวง 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๕.๒  ที่กําหนดไวเปนสีฟา 
 ๔.๗ ปาสงวนแหงชาติ  ปาแมแจม 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑.๑๙  ที่กําหนดไวเปนสีชมพู 



 

๑๒ 

 ๔.๘ ปาสงวนแหงชาติ  ปาแมริม  และปาสงวนแหงชาติ  ปาแมขะจาน 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๓.๓  ที่กําหนดไวเปนสีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว 
 ๔.๙ ปาสงวนแหงชาติ  ปาสะเมิง 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑.๑๓  ที่กําหนดไวเปนสีชมพู 
 ๔.๑๐ อุทยานแหงชาติดอยสุเทพ – ปุย   
 ๔.๑๑ ปาสงวนแหงชาติ  ปาแมออน 
 ๔.๑๒ ปาสงวนแหงชาติ  ปาขุนแมทา 
 ๔.๑๓ ปาสงวนแหงชาติ  ปาแมทาชางและปาแมขนิน 
 ๔.๑๔ ปาสงวนแหงชาติ  ปาแมขานและปาแมวาง 
 ๔.๑๕ ปาสงวนแหงชาติ  ปาจอมทอง 
 ๔.๑๖ ปาสงวนแหงชาติ  ปาทาธาร  ปาสงวนแหงชาติ  ปาแมตาลและปาแมยุยและปาสงวนแหงชาต ิ  

ปาแมหาด 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑.๒๒  ท่ีกําหนดไวเปนสีชมพู  และบริเวณหมายเลข  ๒.๕   

ที่กําหนดไวเปนสีเขียว 
 ๔.๑๗ ปาสงวนแหงชาติ  ปาขุนแมลาย 
 ๔.๑๘ ปาสงวนแหงชาติ  ปาแมแจมและปาแมตื่น 
 ๔.๑๙ ปาสงวนแหงชาติ  ปาอมกอย 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑.๒๓  ท่ีกําหนดไวเปนสีชมพู  และบริเวณหมายเลข  ๒.๖   

ที่กําหนดไวเปนสีเขียว 
๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๓  ที่กําหนดไวเปนสีฟา  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทที่โลงเพ่ือการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  มีรายการดังตอไปนี้ 
 ๕.๑ เขื่อนแมงัดสมบูรณชล 
 ๕.๒ เขื่อนแมกวงอุดมธารา 
 ๕.๓ อางเก็บน้ําดอยเตา 



หน้า   ๒๓ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๓๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   เมษายน   ๒๕๕๕ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่สมควรกําหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  
ในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้อง 
หรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  
และสภาพแวดล้อม  ทั้งน้ี  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง  และโดยที่มาตรา  ๒๖  วรรคหน่ึง   
แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๓)  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  บัญญัติว่า  การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระทําโดยกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงน้ี 
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