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กฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองแม่ฮ่องสอน
พ.ศ. ๒๕๕๖
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และ
มาตรา 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 โดย
พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔
มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับได้มีกําหนดห้าปี
ข้อ ๒ ให้ ใ ช้ บั ง คั บ ผั ง เมื อ งรวม ในท้ อ งที่ ตํ า บลปางหมู และตํ า บลจองคํ า อํ า เภอ
เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๓ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนา และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อม
ในบริ เ วณแนวเขตตามข้ อ ๒ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การพั ฒ นาระบบเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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ข้อ ๔ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้ มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน
โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริ การสาธารณะให้มีประสิ ทธิ ภาพ สามารถรองรับ และสอดคล้อ งกั บ
การขยายตัวของชุมชนในอนาคต รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมีสาระสําคัญ ดังต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนเมืองให้เป็นศูนย์กลางการบริหาร การปกครอง และการศึกษา
ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
(๒) ส่งเสริมและพัฒนาให้จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงวัฒนธรรม
(๓) ส่งเสริมอุตสาหกรรมบริการเพื่อรองรับการท่องเที่ยว
(๔) ส่ ง เสริ ม และอนุ รั ก ษ์ ศิ ล ปวั ฒ นธรรม และสภาพแวดล้ อ มที่ มี คุ ณ ค่ า ทางศิ ล ปกรรม
สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ให้เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด
(๕) ส่งเสริมการพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย และพาณิชยกรรมให้สอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชน
และระบบเศรษฐกิจ โดยพื้นฐานความเป็นเมืองกะทัดรัด
(๖) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอ
และได้มาตรฐาน
(๗) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข้อ ๕ การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ภายในเขตผั ง เมื อ งรวม ให้ เ ป็ น ไปตามแผนผั ง กํ า หนด
การใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง และรายการ
ประกอบแผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๖ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท
ท้ายกฎกระทรวงนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๒๘ ที่กําหนดไว้เป็นสีเหลือง ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒.๑ ถึงหมายเลข ๒.๒๐ ที่กําหนดไว้เป็นสีส้ม ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง
(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึงหมายเลข ๓.๑๑ ที่กําหนดไว้เป็นสีแดง ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔.๑ ถึงหมายเลข ๔.๖ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม
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(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ ถึงหมายเลข ๕.๕ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๖ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว ให้เป็นที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์ป่าไม้
(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๗.๑ ถึงหมายเลข ๗.๖ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันการศึกษา
(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๘.๑ ถึงหมายเลข ๘.๑๕ ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันศาสนา
(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๙.๑ ถึงหมายเลข ๙.๓๕ ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ข้อ ๗ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย สถาบันราชการ
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้
ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ และให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของแปลงที่ดิน
ที่ยื่นขออนุญาต
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และ
จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊ า ซธรรมชาติ เพื่ อ จํ า หน่ า ยที่ ต้ อ งขออนุ ญ าตตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการควบคุ ม น้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง
เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซ สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ ร้านจําหน่ายก๊าซ
สถานที่ใช้ก๊าซ และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ
(๔) เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า
(๕) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
(๖) โรงฆ่าสัตว์
(๗) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๘) กําจัดมูลฝอย
(๙) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
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การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ กิ จ การใด ๆ ในบริ เ วณหมายเลข ๑.๖ หมายเลข ๑.๗
หมายเลข ๑.๑๐ หมายเลข ๑.๑๑ หมายเลข ๑.๑๒ หมายเลข ๑.๑๓ หมายเลข ๑.๑๔ และ
หมายเลข ๑.๑๕ ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๗ เมตร การวัดความสูง
ของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจาก
ระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
(๒) การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ กิ จ การใด ๆ ในบริ เ วณหมายเลข ๑.๓ หมายเลข ๑.๔
หมายเลข ๑.๘ และหมายเลข ๑.๙ ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน
๑๐ เมตร การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สําหรับอาคารทรงจั่ว
หรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
(๓) การใช้ประโยชน์ท่ีดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒๕๐ สายทางแยกเข้าท่าโป่งแดง
ถนนปางล้อนิคม ถนนชํานาญสถิตย์ ถนนสัมพันธ์เจริญเมือง ถนนรุ่งเรืองการค้า และถนนนาวาคชสาร
ในบริเวณหมายเลข ๑.๖ หมายเลข ๑.๗ หมายเลข ๑.๑๔ หมายเลข ๑.๑๖ หมายเลข ๑.๑๗
หมายเลข ๑.๑๘ หมายเลข ๑.๑๙ หมายเลข ๑.๒๐ หมายเลข ๑.๒๒ หมายเลข ๑.๒๕ หมายเลข ๑.๒๖
และหมายเลข ๑.๒๘ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๒ เมตร
(๔) การใช้ประโยชน์ที่ดินริมถนนขุนลุมประพาส ในบริเวณหมายเลข ๑.๑๘ และหมายเลข ๑.๑๙
ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๒ เมตร และในบริเวณหมายเลข ๑.๒๖ หมายเลข ๑.๒๗
และหมายเลข ๑.๒๘ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๓ เมตร
(๕) การใช้ประโยชน์ที่ดินริมถนนนาวาคชสาร ในบริเวณหมายเลข ๑.๑๖ หมายเลข ๑.๑๗
หมายเลข ๑.๑๙ หมายเลข ๑.๒๐ หมายเลข ๑.๒๒ หมายเลข ๑.๒๕ และหมายเลข ๑.๒๖
ให้อาคารมีระยะห่างจากจุดศูนย์กลางถนนไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร
(๖) การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ําแม่ฮ่องสอนและห้วยน้ําปุ๊ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ําแม่ฮ่องสอนและห้วยน้ําปุ๊ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๘ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
พาณิชยกรรม สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ เว้นแต่บริเวณ
หมายเลข ๒.๕ หมายเลข ๒.๖ หมายเลข ๒.๑๑ และหมายเลข ๒.๑๔ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อ
การอยู่อาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเท่านั้น สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสามสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ และให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่า
ร้อยละห้าสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
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ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และ
จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติ เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซ สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง แต่ไม่หมายความรวมถึงร้านจําหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซ
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ
(๔) เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๖) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
(๗) โรงฆ่าสัตว์
(๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๙) กําจัดมูลฝอย
(๑๐) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ กิ จ การใด ๆ ในบริ เ วณหมายเลข ๒.๓ หมายเลข ๒.๔
หมายเลข ๒.๕ หมายเลข ๒.๖ หมายเลข ๒.๗ หมายเลข ๒.๘ หมายเลข ๒.๙ หมายเลข ๒.๑๐
หมายเลข ๒.๑๑ หมายเลข ๒.๑๒ หมายเลข ๒.๑๓ หมายเลข ๒.๑๔ หมายเลข ๒.๑๕ หมายเลข ๒.๑๖
หมายเลข ๒.๑๗ และหมายเลข ๒.๑๘ ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูง
ไม่เกิน ๗ เมตร การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สําหรับ
อาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
(๒) การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ ในบริเวณหมายเลข ๒.๑๙ และหมายเลข ๒.๒๐
ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๐ เมตร การวัดความสูงของอาคาร
ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดิน
ที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
(๓) การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ ในบริเวณหมายเลข ๒.๑ และหมายเลข ๒.๒
ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๓ เมตร การวัดความสูงของอาคาร
ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดิน
ที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
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(๔) การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ริ ม ถนนขุ น ลุ ม ประพาส ถนนประชาเสกสรร ถนนศิ ริ ม งคล
ถนนปางล้อนิคม ถนนประชาชนอุทิศ ถนนขุนลุมประพาส ซอย ๒ ถนนพาณิชย์วัฒนา ถนนประดิษฐ์จองคํา
ถนนราชธรรมพิทักษ์ ถนนนิเวศพิศาล ถนนสิงหนาทบํารุง ถนนชํานาญสถิตย์ ถนนอุดมชาวนิเทศ
และซอยชํานาญสถิตย์ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๒ เมตร
(๕) การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ําแม่ฮ่องสอนและห้วยน้ําปุ๊ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ําแม่ฮ่องสอนและห้วยน้ําปุ๊ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๙ 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
เว้นแต่บริเวณหมายเลข ๓.๑ หมายเลข ๓.๓ และหมายเลข ๓.๖ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อพาณิชยกรรม
การอยู่อาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเท่านั้น สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณและให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่า
ร้อยละสี่สิบห้าของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ท่ดี ินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุ ก จํ า พวกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน เว้ น แต่ โ รงงานตามประเภท ชนิ ด
และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติ เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซ สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานที่ใช้ก๊าซ และสถานที่
จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ
(๔) เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
(๘) คลังสินค้า
(๙) โรงฆ่าสัตว์
(๑๐) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๑๑) กําจัดมูลฝอย
(๑๒) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
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การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ กิ จ การใด ๆ ในบริ เ วณหมายเลข ๓.๑ หมายเลข ๓.๒
หมายเลข ๓.๓ หมายเลข ๓.๔ หมายเลข ๓.๕ หมายเลข ๓.๖ หมายเลข ๓.๗ หมายเลข ๓.๘
และหมายเลข ๓.๙ ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๗ เมตร การวัด
ความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยา
ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
(๒) การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ ในบริเวณหมายเลข ๓.๑๐ และหมายเลข ๓.๑๑
ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๐ เมตร การวัดความสูงของอาคาร
ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดิน
ที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
(๓) การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ริ ม ถนนขุ น ลุ ม ประพาส ถนนศิ ริ ม งคล ถนนพาณิ ช ย์ วั ฒ นา
ถนนประดิษฐ์จองคํา ถนนราชธรรมพิทักษ์ ถนนสิงหนาทบํารุง ถนนนิเวศพิศาล และถนนอุดมชาวนิเทศ
ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๒ เมตร
ข้อ ๑๐ ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม
หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่
เว้ น แต่ บ ริ เ วณหมายเลข ๔.๒ ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรมหรื อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ เกษตรกรรม
สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเท่านั้น สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น
ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ โดยให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบ
ของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต และให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๖ เมตร
การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด สําหรับอาคารทรงจั่ว
หรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และ
จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊ า ซธรรมชาติ เพื่ อ จํ า หน่ า ยที่ ต้ อ งขออนุ ญ าตตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการควบคุ ม น้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง
เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
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(๓) สถานที่บรรจุก๊าซและสถานที่เก็บก๊าซ สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ ร้านจําหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซ
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ
(๔) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๕) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๗) จัด สรรที่ ดิน เพื่ อ ประกอบพาณิช ยกรรม เว้ น แต่เ ป็น ส่ว นหนึ่งของการจั ด สรรที่ดิ นเพื่ อ
การอยู่อาศัย และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละสิบของพื้นที่โครงการทั้งหมด
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
(๙) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว เว้นแต่
เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละสิบของพื้นที่โครงการทั้งหมด
(๑๐) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด อาคารชุด หรือหอพัก
ข้อห้ามการใช้ประโยชน์ที่ดินตาม (๗) และ (๙) มิให้ใช้บังคับในการดําเนินการของการเคหะแห่งชาติ
ที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐเพื่อรองรับโครงการโยกย้ายชุมชนแออัด
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) การใช้ป ระโยชน์ที่ดิน ริม ถนนสายเคหะ - บ้า นใหม่ และถนนสาย ข ๒ ให้มีที่ว่า ง
ตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๒๕ เมตร เว้นแต่กรณีที่อยู่อาศัย ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน
ริมเขตทางของถนนสายเคหะ - บ้านใหม่ ไม่น้อยกว่า ๓ เมตร และให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง
ของถนนสาย ข ๒ ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
(๒) การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ําแม่ฮ่องสอน ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติ
ของแม่น้ําแม่ฮ่องสอนไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือ
การสาธารณูปโภค
ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทที่โ ล่งเพื่อนั นทนาการและการรั กษาคุณภาพสิ่ง แวดล้อมเฉพาะที่ดิ น
ซึ่งเป็นของรัฐ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การอยู่อาศัย เกษตรกรรม
หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๔ ก

หน้า ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) การอยู่อาศัยประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
(๒) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(๓) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด อาคารชุด หรือหอพัก
ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษา
หรือบํารุงป่าไม้ สัตว์ป่า ต้นน้ํา ลําธาร และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับการป่าไม้ การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อการอยู่อาศัยที่ไม่ใช่การจัดสรรที่ดิน เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้มีที่ว่าง
ไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) การอยู่อาศัยประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
(๒) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(๓) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด อาคารชุด หรือหอพัก
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคาร
ที่มีความสูงไม่เกิน ๖ เมตร การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า
สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
(๒) การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งห้วยน้ําปุ๊ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติ
ของห้วยน้ําปุ๊ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ ในบริเวณหมายเลข ๗.๔ และหมายเลข ๗.๕
ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๐ เมตร การวัดความสูงของอาคาร
ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดิน
ที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
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(๒) การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ ในบริเวณหมายเลข ๗.๑ หมายเลข ๗.๒ และ
หมายเลข ๗.๓ ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๓ เมตร การวัดความสูง
ของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจาก
ระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
(๓) การใช้ประโยชน์ที่ดินริมถนนขุนลุมประพาส ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า
๖ เมตร
ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศาสนา หรือเกี่ยวข้องกับ
การศาสนา การศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้เพื่อกิจการใด ๆ ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคาร
ที่มีความสูงไม่เกินความสูงของอาคารที่มีอยู่เดิมในแต่ละบริเวณ
ข้อ ๑๕ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการของรัฐ กิจการเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ กิ จ การใด ๆ ในบริ เ วณหมายเลข ๙.๑ หมายเลข ๙.๒
หมายเลข ๙.๗ หมายเลข ๙.๘ หมายเลข ๙.๑๐ หมายเลข ๙.๑๒ หมายเลข ๙.๑๓ หมายเลข ๙.๑๔
หมายเลข ๙.๑๕ หมายเลข ๙.๑๖ หมายเลข ๙.๑๗ หมายเลข ๙.๑๘ หมายเลข ๙.๑๙ หมายเลข ๙.๒๐
หมายเลข ๙.๒๒ หมายเลข ๙.๒๓ หมายเลข ๙.๒๔ หมายเลข ๙.๒๕ หมายเลข ๙.๒๖ และ
หมายเลข ๙.๒๗ ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๗ เมตร การวัดความสูง
ของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดิน
ที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
(๒) การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ กิ จ การใด ๆ ในบริ เ วณหมายเลข ๙.๓ หมายเลข ๙.๔
หมายเลข ๙.๕ หมายเลข ๙.๖ หมายเลข ๙.๙ หมายเลข ๙.๑๑ และหมายเลข ๙.๒๑ ให้ดําเนินการ
หรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๐ เมตร การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดิน
ที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนัง
ของชั้นสูงสุด
(๓) การใช้ประโยชน์ที่ ดินริมถนนขุนลุมประพาส ถนนสิงหนาทบํารุง ถนนชํานาญสถิต ย์
ถนนอุดมชาวนิเทศ และถนนขัวเผือก ในบริเวณหมายเลข ๙.๘ หมายเลข ๙.๑๓ หมายเลข ๙.๑๔
หมายเลข ๙.๑๕ หมายเลข ๙.๑๖ หมายเลข ๙.๑๗ หมายเลข ๙.๒๐ หมายเลข ๙.๒๑ หมายเลข ๙.๒๒
หมายเลข ๙.๒๓ หมายเลข ๙.๒๕ หมายเลข ๙.๒๖ และหมายเลข ๙.๒๗ ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน
ริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๒ เมตร
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(๔) การใช้ประโยชน์ที่ดินริมถนนขุนลุมประพาส ในบริเวณหมายเลข ๙.๒๘ หมายเลข ๙.๒๙
หมายเลข ๙.๓๑ หมายเลข ๙.๓๓ และหมายเลข ๙.๓๕ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า
๖ เมตร
(๕) การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ําแม่ฮ่องสอนและห้วยน้ําปุ๊ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ําแม่ฮ่องสอนและห้วยน้ําปุ๊ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๑๖ ให้ ผู้ มี อํ า นาจหน้ า ที่ ใ นการควบคุ ม การก่ อ สร้ า งอาคารหรื อ การประกอบกิ จ การใน
เขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

บัญชีท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองแม่ฮ่องสอน
พ.ศ. ๒๕๕๖
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

๒

๔

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การต้ม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช
(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช
(๖) การบด ป่น หรือย่อยส่วนต่าง ๆ ของพืชซึ่งมิใช่เมล็ดพืชหรือหัวพืช
(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กล้วยไม้ หรือถั่วงอก
(๙) การร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม
(๑๑) การฟักไข่โดยใช้ตู้อบ
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ซึ่งมิใช่สัตว์น้ํา อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การฆ่าสัตว์
(๒) การถนอมเนื้อสัตว์โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลัน
หรือเหือดแห้ง
(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ มันสัตว์ หนังสัตว์ หรือสารที่สกัดจากไขสัตว์
หรือกระดูกสัตว์
(๔) การสกัดน้ํามันหรือไขมันที่เป็นอาหารจากสัตว์ หรือการทําน้ํามันหรือไขมันที่เป็นอาหารจากสัตว์
ให้บริสุทธิ์
(๕) การบรรจุเนื้อสัตว์หรือมันสัตว์หรือผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปจากเนื้อสัตว์หรือมันสัตว์ในภาชนะที่ผนึก
และอากาศเข้าไม่ได้
(๗) การทําผลิตภัณฑ์จากไข่เพื่อใช้ประกอบเป็นอาหาร เช่น ไข่เค็ม ไข่เยี่ยวม้า ไข่ผง ไข่เหลวเยือกแข็ง
หรือไข่เหลวแช่เย็น
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ที่ดินประเภท
ลําดับที่

๕

๖

๘

๙

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ํานม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทํานมสดให้ไร้เชื้อหรือฆ่าเชื้อโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่น การพาสเจอร์ไรส์หรือสเตอริไลส์
(๔) การทําครีมจากน้ํานม
(๕) การทําเนยเหลวหรือเนยแข็ง
(๖) การทํานมเปรี้ยวหรือนมเพาะเชื้อ
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ํา อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําอาหารจากสัตว์น้ําและบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้
(๒) การถนอมสัตว์น้ําโดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลัน
หรือเหือดแห้ง
(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากสัตว์น้ํา หนัง หรือไขมันสัตว์น้ํา
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม้ และบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้
(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไม้โดยวิธีกวน ตากแห้ง ดอง หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การสี ฝัด หรือขัดข้าว
(๒) การทําแป้ง
(๓) การป่นหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช
(๕) การผสมแป้งหรือเมล็ดพืช
(๖) การปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่ง
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ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้ง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําขนมปังหรือขนมเค้ก
(๒) การทําขนมปังกรอบหรือขนมอบแห้ง
(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้น เม็ด หรือชิ้น
๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากอ้อย บีช หญ้าหวาน หรือพืชอื่นที่ให้ความหวาน
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําน้ําเชื่อม
๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก้ ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําใบชาแห้งหรือใบชาผง
(๒) การคั่ว บด หรือป่นกาแฟหรือการทํากาแฟผง
(๓) การทําโกโก้ผงหรือขนมจากโกโก้
(๔) การทําช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือขนมจากช็อกโกเลต
(๕) การทําเก๊กฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ
(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไม้อัดเม็ด
(๗) การเชื่อมหรือแช่อิ่มผลไม้หรือเปลือกผลไม้ หรือการเคลือบผลไม้หรือเปลือกผลไม้ด้วยน้ําตาล
(๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) หรือการเคลือบถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) ด้วยน้ําตาล กาแฟ
โกโก้ หรือช็อกโกเลต
(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟี่
(๑๑) การทําไอศกรีม
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๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๖) การทําน้ํามันสลัด
(๗) การบดหรือป่นเครื่องเทศ
(๘) การทําพริกป่น พริกไทยป่น หรือเครื่องแกง
๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด หรือย่อยน้ําแข็ง
๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ น้ําอัดลม หรือน้ําแร่
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําน้ําดื่ม
(๒) การทําเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
๒๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ ด้าย หรือเส้นใยซึ่งมิใช่ใยหิน (Asbestos) อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การหมัก คาร์บอไนซ์ สาง หวี รีด ปั่น อบ ควบ บิดเกลียว กรอ เท็กเจอร์ไรซ์ ฟอก หรือย้อมสีเส้นใย
(๒) การทอหรือการเตรียมเส้นด้ายยืนสําหรับการทอ
๒๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอซึ่งมิใช่เครื่องนุ่งห่ม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การทําผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอเป็นเครื่องใช้ในบ้าน
(๒) การทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใช่ถุงหรือกระสอบพลาสติก
(๓) การทําผลิตภัณฑ์จากผ้าใบ
(๔) การตบแต่งหรือเย็บปักถักร้อยสิ่งทอ
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๒๔ โรงงานถักผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มด้วยด้ายหรือเส้นใย หรือฟอกย้อมสีหรือแต่งสําเร็จผ้า ผ้าลูกไม้
หรือเครื่องนุ่งห่มที่ถักด้วยด้ายหรือเส้นใย
๒๕ โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมด้วยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกให้เป็นปุยซึ่งมิใช่เสื่อหรือพรมที่ทําด้วยยาง
หรือพลาสติกหรือพรมน้ํามัน
๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาข่าย แห หรืออวน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๒) ซ่อมแซมตาข่าย แห หรืออวน และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายซึ่งมิใช่รองเท้า อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การตัดหรือเย็บเครื่องนุ่งห่ม เข็มขัด ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ เนกไท หูกระต่าย ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเท้า
จากผ้า หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือวัสดุอื่น
(๒) การทําหมวก
๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะร่อง หรือการแปรรูปไม้ด้วยวิธีอื่นที่คล้ายคลึงกัน
(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง บานประตู หรือส่วนประกอบที่ทําด้วยไม้ของอาคาร
๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใช้จากไม้ไผ่ หวาย ฟาง อ้อ กก หรือผักตบชวา
๓๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากไม้หรือไม้ก๊อก อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใช้จากไม้ และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
(๒) การทํารองเท้า ชิ้นส่วนของรองเท้า หรือหุ่นรองเท้าจากไม้
(๓) การแกะสลักไม้
(๔) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม้
(๕) การทําผลิตภัณฑ์จากไม้ก๊อก
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๓๗ โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ แก้ว ยาง หรืออโลหะอื่นซึ่งมิใช่เครื่องเรือน
หรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากพลาสติกอัดเข้ารูป และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
๔๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเยื่อกระดาษ หรือกระดาษแข็ง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๒) การทําผลิตภัณฑ์ซึ่งมิใช่ภาชนะบรรจุจากเยื่อกระดาษ หรือกระดาษแข็ง
๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
(๑) การพิมพ์ การทําแฟ้มเก็บเอกสาร การเย็บเล่ม ทําปก หรือตบแต่งสิ่งพิมพ์
๔๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสบู่ เครื่องสําอาง หรือสิ่งปรุงแต่งร่างกาย อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การทําสบู่ วัสดุสังเคราะห์สําหรับซักฟอก แชมพู ผลิตภัณฑ์สําหรับโกนหนวด หรือผลิตภัณฑ์
สําหรับชําระล้างหรือขัดถู
(๒) การทํากลีเซอรีนดิบหรือกลีเซอรีนบริสุทธิ์จากน้ํามันพืชหรือสัตว์ หรือไขมันสัตว์
(๓) การทําเครื่องสําอางหรือสิ่งปรุงแต่งร่างกาย
(๔) การทํายาสีฟัน
๔๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เคมี อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๕) การทําเทียนไข
(๘) การทําผลิตภัณฑ์ที่มีการบูร
(๙) การทําหัวน้ํามันระเหย (Essential oils)
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๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปั้นดินเผา หรือเครื่องดินเผา และรวมถึงการเตรียมวัสดุ
เพื่อการดังกล่าว
๕๖ โรงงานผลิตอิฐจากดินเหนียวสําหรับใช้ในการก่อสร้างเบ้าหลอมโลหะ กระเบื้องประดับ
(Architectural Terracotta) รองในเตาไฟ ท่อหรือยอดปล่องไฟ หรือวัตถุทนไฟ
๖๒ โรงงานดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารที่ทําจากโลหะหรือโลหะ
เป็นส่วนใหญ่ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งดังกล่าว
๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะสําหรับใช้ในการก่อสร้างหรือติดตั้ง อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๒) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร
๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําภาชนะบรรจุ
(๙) การทําเครื่องใช้เล็ก ๆ จากโลหะ
(๑๐) การทําผลิตภัณฑ์โลหะสําเร็จรูปด้วยวิธีเคลือบหรือลงรัก (Enamelling Japanning or Lacquering)
ชุบ หรือขัด
(๑๑) การอัดเศษโลหะ
(๑๒) การตัด พับ หรือม้วนโลหะ
(๑๓) การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป
(๑๔) การทําชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์โลหะตาม (๑) ถึง (๑๐)
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๖๕ โรงงานดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องกังหัน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์
ของเครื่องยนต์หรือเครื่องกังหันดังกล่าว
๖๖ โรงงานดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรสําหรับใช้ในการกสิกรรมหรือการเลี้ยงสัตว์ และรวมถึง
ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เครื่องจักรดังกล่าว
๖๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องจักร ส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์ของเครื่องจักรสําหรับประดิษฐ์โลหะ
หรือไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรสําหรับโรงเลื่อย ไส ทําเครื่องเรือนหรือทําไม้วีเนียร์
(๒) การดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องกลึง เครื่องคว้าน เครื่องเจาะ เครื่องกัด (Milling Machines)
เครื่องเจียน เครื่องตัด (Shearing Machines) หรือเครื่องไส (Shaping Machines)
๗๐ โรงงานดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศหรือก๊าซ เครื่องเป่าลม เครื่องปรับหรือ
หรือถ่ายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตู้เย็นหรือเครื่องประกอบตู้เย็น เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ
เครื่องล้าง ซัก ซักแห้ง หรือรีดผ้า เครื่องเย็บ เครื่องส่งกําลังกล เครื่องยก ปั้นจั่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน
รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ รถพ่วงสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรม รถยกซ้อนของ (Stackers) เตาไฟ
หรือเตาอบสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรมหรือสําหรับใช้ในบ้านแต่ผลิตภัณฑ์นั้นต้องไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า
และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
๗๑ โรงงานดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในลําดับที่ ๗๐ เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้า
เครื่องยนต์ไฟฟ้า เครื่องกําเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงแรงไฟฟ้า เครื่องสับหรือบังคับไฟฟ้า เครื่องใช้สําหรับแผงไฟฟ้า
เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟ้า เครื่องส่งหรือจําหน่ายไฟฟ้า เครื่องสําหรับใช้บังคับไฟฟ้า หรือเครื่องเชื่อมไฟฟ้า
๗๓ โรงงานดัดแปลงเครื่องมือหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ระบุไว้ในลําดับใด และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์
ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
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๗๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับรถยนต์หรือรถพ่วง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต์หรือรถพ่วง
(๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สําหรับรถยนต์หรือรถพ่วง
๗๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ
(๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สําหรับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ
๘๐ โรงงานดัดแปลง หรือซ่อมแซมล้อเลื่อนที่ขับเคลื่อนด้วยแรงคนหรือสัตว์ซึ่งมิใช่จักรยาน และรวมถึง
ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณี อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การทําเครื่องประดับโดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี
(๒) การทําเครื่องใช้ด้วยทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหล่ทอง หรือโลหะที่มีค่า
(๓) การตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี
๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเล่น เครื่องมือ หรือเครื่องใช้ที่มิได้ระบุไว้ในลําดับอื่น
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําเครื่องเล่น
(๓) การทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง
(๔) การทําร่ม ไม้ถือขนนก ดอกไม้เทียม ซิป กระดุม ไม้กวาด แปรง ตะเกียง โป๊ะตะเกียงหรือไฟฟ้า
กล้องสูบยาหรือกล้องบุหรี่ ก้นกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก
(๗) การทําผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ที่มิได้ระบุไว้ในลําดับใด
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ได้
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ได้
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ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้

ได้

ได้

๑๐
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๙๑ โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การบรรจุสินค้าทั่วไป
๙๔ โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าสําหรับใช้ในบ้านหรือใช้ประจําตัว
๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ รถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ
หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว
(๒) การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว
(๓) การพ่นสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
(๔) การล้างหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
๙๖ โรงงานซ่อมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําด้วยเพชร พลอย ทองคํา ทองขาว เงิน นาก
หรืออัญมณี
๙๘ โรงงานซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด อัด หรือย้อมผ้า เครื่องนุ่งห่ม พรม หรือขนสัตว์
๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแต่งหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบ
ของผลิตภัณฑ์โดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทา พ่น หรือเคลือบสี
(๒) การทา พ่น หรือเคลือบเชลแล็ก แล็กเกอร์ หรือน้ํามันเคลือบเงาอื่น
(๓) การลงรักหรือการประดับตบแต่งด้วยแก้ว กระจก มุก ทอง หรืออัญมณี

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจําพวกที่
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ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
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ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
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๑๑
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

๑๐๑ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant)
๑๐๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีลักษณะและ
คุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ. ๒๕๓๕
หมายเหตุ

ลําดับที่
ได้
โรงงานจําพวกที่

หมายถึง ลําดับที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
หมายถึง สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
หมายถึง จําพวกโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้

ชนบทและ
เกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้
ได้

รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิ ตามที่ไดจําแนกประเภท
ทายกฎกระทรวงใหใชบงั คับผังเมืองรวมเมืองแมฮองสอน
พ.ศ. ๒๕๕๖
การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภท
ทายกฎกระทรวง ตามที่กําหนดไวในขอ ๖ คือ
๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๒๘ ที่กําหนดไวเปนสีเหลือง ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย มีรายการดังตอไปนี้
๑.๑ ดานเหนือ
จดถนนประชาเสกสรร ฟากใต ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
ฟากใต และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมปายฝงซาย
ดานใต
จดหวยน้ําปุ ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนปางลอนิคม ซอย ๒ ฟากตะวันออก
๑.๒ ดานเหนือ
จดหวยน้ําปุ ฝงใต และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมปายฝงซาย
ดานตะวันออก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนปางลอนิคม ซอย ๔ ข ฟากเหนือ และถนนปางลอนิคม
ซอย ๔ ก ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนปางลอนิคม ซอย ๒ ฟากตะวันออก
๑.๓ ดานเหนือ
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมปายฝงซาย และเรือนจํา
จังหวัดแมฮองสอน
ดานตะวันออก
จดถนนศิริมงคล ฟากตะวันตก
ดานใต
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมปายฝงซาย
ดานตะวันตก
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมปายฝงซาย
๑.๔ ดานเหนือ
จดถนนศิริมงคล ฟากใต และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมปาย
ฝงซาย
ดานตะวันออก
จดโรงเรียนบานจองคํา เสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลาง
ถนนขุนลุมประพาส หวยน้ําปุ ฝงเหนือ และเสนตรงที่ตอตรงจากแนวเขตที่ดินวัดดอนเจดีย ดานตะวันออก
ไปจนจดหวยน้ําปุ ฝงใต
ดานใต
จดวัดดอนเจดีย และถนนศิริมงคล ฟากตะวันออก

๒
ดานตะวันตก

จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมปายฝงซาย และหวยน้ําปุ

ฝงตะวันออก
๑.๕ ดานเหนือ
ดานใต

จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมปายฝงซาย
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ และถนนประชาเสกสรร

ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดโรงเรียนหองสอนศึกษา และโรงเรียนอนุบาลแมฮองสอน
๑.๖ ดานเหนือ
จดถนนปางลอนิคม ซอย ๔ ข ฟากใต
ดานตะวันออก
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมปายฝงซาย
ดานใต
จดศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดแมฮองสอน สํานักงาน
การประปาแมฮองสอน การประปาสวนภูมิภาค และถนนปางลอนิคม ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนปางลอนิคม ซอย ๔ ข ฟากตะวันออก
๑.๗ ดานเหนือ
จดถนนปางลอนิคม ซอย ๔ ก ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนปางลอนิคม ซอย ๔ ข ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนปางลอนิคม ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนปางลอนิคม ซอย ๒ ฟากตะวันออก
๑.๘ ดานเหนือ
จดถนนศิริมงคล ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนศิริมงคล ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนมรรคสันติ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมปายฝงซาย
๑.๙ ดานเหนือ
จดถนนมรรคสันติ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนศิริมงคล ฟากตะวันตก
ดานใต
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมปายฝงซาย
ดานตะวันตก
จดฌาปนสถานเทศบาลเมืองแมฮองสอน
๑.๑๐ ดานเหนือ
จดถนนปางลอนิคม ฟากใต ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
และถนนสาย ข ๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมปายฝงซาย และถนนเลียบ
วัดปาบานใหม ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนปางลอนิคม ซอย ๔ ง ฟากเหนือ และเขตทหาร

๓
๑.๑๑ ดานเหนือ
จดถนนสิงหนาทบํารุง ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนบริบาลเมืองสุข ฟากตะวันตก
ดานใต
จดแมน้ําแมฮองสอน ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดโรงพยาบาลศรีสังวาลย กระทรวงสาธารณสุข
๑.๑๒ ดานเหนือ
จดสํานักงานสหกรณจังหวัดแมฮองสอน และแนวเขตทหาร
ดานตะวันออก
จดแนวเขตทหาร และแนวเขตเทศบาลเมื อ งแม ฮ อ งสอน
ตั้งแตหลักเขตที่ ๖ ถึงหลักเขตที่ ๗
ดานใต
จดถนนสาย ข ๒ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนบริบาลเมืองสุข ฟากตะวันออก
๑.๑๓ ดานเหนือ
จดแนวเขตทหาร
ดานตะวันออก
จดเส น ตรงที่ ล ากจากถนนทางเข า สนามบิ น ฟากใต ที่ จุ ด ซึ่ ง
ถนนทางเขาสนามบินฟากใต บรรจบกับเขตทหารไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต จนบรรจบกับถนนสาย ข ๒
ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย ข ๒ บรรจบกับถนนสายเคหะ - บานใหม ไปทางทิศตะวันออกตามแนว
ถนนสาย ข ๒ เปนระยะ ๖๐ เมตร
ดานใต
จดถนนสาย ข ๒ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดแนวเขตเทศบาลเมื อ งแม ฮ อ งสอน ตั้ ง แต ห ลั ก เขตที่ ๗
ถึงหลักเขตที่ ๖
๑.๑๔ ดานเหนือ
จดถนนชํานาญสถิตย ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนตั้งฉากกับ ถนนชํานาญสถิตย ฟากตะวัน ออก ที่จุดซึ่ง
ซอยชํานาญสถิตยบรรจบกับถนนชํานาญสถิตย และโรงพยาบาลศรีสังวาลย กระทรวงสาธารณสุข
ดานใต
จดแมน้ําแมฮองสอน ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดเส น ขนานระยะ ๙๐ เมตร กั บ ศู น ย ก ลางถนนขั ว เผื อ ก
และถนนชํานาญสถิตย ฟากตะวันออก
๑.๑๕ ดานเหนือ
จดแมน้ําแมฮองสอน ฝงใต
ดานตะวันออก
จดถนนบริบาลเมืองสุข ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนบริบาลเมืองสุข ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๓ ฟากตะวันออก และเสนขนานระยะ ๙๐ เมตร
กับศูนยกลางถนนขัวเผือก

๔
๑.๑๖ ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนขุนลุมประพาส
ดานใต
จดถนนรุงเรืองการคา ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนนาวาคชสาร ฟากตะวันออก
๑.๑๗ ดานเหนือ
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมปายฝงซาย และถนนสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนนาวาคชสาร ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเส น ตั้ ง ฉากกั บ ถนนนาวาคชสาร ฟากตะวั น ตก ที่ จุ ด ซึ่ ง
ถนนสัมพันธเจริญเมืองบรรจบกับถนนนาวาคชสาร
ดานตะวันตก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ
ปาแมปายฝงซาย
๑.๑๘ ดานเหนือ
จดถนนบริบาลเมืองสุข ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนตั้งฉากกับถนนบริบาลเมืองสุข ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่ง
ถนนสาย ก ๓ บรรจบกับถนนบริบาลเมืองสุข และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมปายฝงซาย
ดานใต
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ดานศุลกากรจังหวัดแมฮองสอน
สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่แมฮองสอน บานพักสัสดีจังหวัด บานพักหัวหนากลุมงานปกครองจังหวัดแมฮองสอน
บานพักเกษตรจังหวัดแมฮองสอน และบานพักการเคหะแหงชาติ สวนเฉลิมพระเกียรติ และแมน้ําแมฮองสอน
ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนขุนลุมประพาส ฟากตะวันออก
๑.๑๙ ดานเหนือ
จดถนนรุงเรืองการคา ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนขุนลุมประพาส ฟากตะวันตก สํานักงานที่ดินจังหวัด
แมฮองสอน สํานักงานพาณิชยจังหวัดแมฮองสอน และสํานักงานเกษตรจังหวัดแมฮองสอน
ดานใต
จดถนนสัมพันธเจริญเมือง ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนนาวาคชสาร ฟากตะวันออก
๑.๒๐ ดานเหนือ
จดเส น ตั้ ง ฉากกั บ ถนนนาวาคชสาร ฟากตะวั น ตก ที่ จุ ด ซึ่ ง
ถนนสัมพันธเจริญเมืองบรรจบกับถนนนาวาคชสาร
ดานตะวันออก
จดถนนนาวาคชสาร ฟากตะวันตก
ดานใต
จดสํานักงานขนสงจังหวัดแมฮองสอน
ดานตะวันตก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก

๕
๑.๒๑ ดานเหนือ
จดสถานี วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งแห ง ประเทศไทย เพื่ อ การศึ ก ษา
จั ง หวั ด แม ฮ อ งสอน บ า นพั ก ข า ราชการสั ส ดี บ า นพั ก ปลั ด อาวุ โ สอํ า เภอเมื อ ง บ า นพั ก ข า ราชการ
ดานศุลกากรแมฮองสอน บานพักเจาหนาที่คลังจังหวัด บานพักขาราชการสํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัดแมฮองสอน สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแมฮองสอน ศาลาประชาคม
จังหวัดแมฮองสอน สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดแมฮองสอน สถานีสื่อสารจังหวัดแมฮองสอน
และศาลากลางจังหวัดแมฮองสอน
ดานตะวันออก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต
ดานตะวันตก
จดสถานี วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งแห ง ประเทศไทย เพื่ อ การศึ ก ษา
จั ง หวั ด แม ฮ อ งสอน บ า นพั ก ข า ราชการสั ส ดี บ า นพั ก ปลั ด อาวุ โ สอํ า เภอเมื อ ง บ า นพั ก ข า ราชการ
ดานศุลกากรแมฮองสอน บานพักเจาหนาที่คลังจังหวัด บานพักขาราชการสํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัดแมฮองสอน สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแมฮองสอน ศาลาประชาคม
จังหวัดแมฮองสอน สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดแมฮองสอน สถานีสื่อสารจังหวัดแมฮองสอน
และศาลากลางจังหวัดแมฮองสอน
๑.๒๒ ดานเหนือ
จดถนนสัมพันธเจริญเมือง ฟากใต
ดานตะวันออก
จดศาลจั ง หวั ด แม ฮ อ งสอน สํ า นั ก งานอุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด
แม ฮ อ งสอน สํ า นั ก งานตํ า รวจภู ธ รจั ง หวั ด แม ฮ อ งสอน ศู น ย ก ารท อ งเที่ ย ว กี ฬ า และนั น ทนาการ
จังหวัดแมฮองสอน และวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแมฮองสอน
ดานใต
จดสํ า นั ก งานปฏิ รู ป ที่ ดิ น จั ง หวั ด แม ฮ อ งสอน และสํ า นั ก งาน
ประกันสังคมจังหวัดแมฮองสอน
ดานตะวันตก
จดสํานักงานขนสงจังหวัด แมฮองสอน และถนนนาวาคชสาร
ฟากตะวันออก
๑.๒๓ ดานเหนือ
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต
ดานตะวันออก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต
ดานใต
จดถนนเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ ป ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดสถานี วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งแห ง ประเทศไทย เพื่ อ การศึ ก ษา
จังหวัดแมฮองสอน บานพักขาราชการสัสดี บานพักปลัดอาวุโสอําเภอเมือง บานพักขาราชการดานศุลกากร
แมฮองสอน บานพักเจาหนาที่คลัง จังหวัด บานพักขาราชการสํานักงานพัฒ นาสัง คมและความมั่นคง
ของมนุษยจังหวัดแมฮองสอน สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแมฮองสอน ศาลาประชาคมจังหวัด
แมฮองสอน สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดแมฮองสอน สถานีสื่อสารจังหวัดแมฮองสอน
และศาลากลางจังหวัดแมฮองสอน

๖
๑.๒๔ ดานเหนือ
จดถนนเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ ป ฟากใต
ดานตะวันออก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ
ปาแมปายฝงซาย
ดานใต
จดสํ า นั ก งานสรรพากรพื้ น ที่ แ ม ฮ อ งสอน องค ก ารบริ ห าร
สวนจังหวัดแมฮองสอน สํานักงานปศุสัตวจังหวัดแมฮองสอน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแมฮองสอน
และหนวยประสานงานปองกันและปราบปรามการทําลายทรัพยากรปาไม (นปม.) ประจําจังหวัดแมฮองสอน
ดานตะวันตก
จดสํ า นั ก งานสรรพากรพื้ น ที่ แ ม ฮ อ งสอน องค ก ารบริ ห าร
สวนจังหวัดแมฮองสอน สํานักงานปศุสัตวจังหวัดแมฮองสอน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแมฮองสอน
และหนวยประสานงานปองกันและปราบปรามการทําลายทรัพยากรปาไม (นปม.) ประจําจังหวัดแมฮองสอน
๑.๒๕ ดานเหนือ
จดสํานักงานขนสงจังหวัดแมฮองสอน
ดานตะวันออก
จดถนนนาวาคชสาร ฟากตะวันตก
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘ (เลี่ยงเมือง) ฟากตะวันออก
และแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก
๑.๒๖ ดานเหนือ
จดสํานักงานขนสงจัง หวัด แมฮองสอน สํานักงานปฏิรูป ที่ดิ น
จั ง หวั ด แม ฮ อ งสอน สํ า นั ก งานประกั น สั ง คมจั ง หวั ด แม ฮ อ งสอน วิ ท ยาลั ย การอาชี พ นวมิ น ทราชิ นี
แมฮองสอน และศูนยศิลปาชีพจังหวัดแมฮองสอนในพระบรมราชินูปถัมภ
ดานตะวันออก
จดถนนขุนลุมประพาส ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๕๐ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมปายฝงซาย และถนนนาวาคชสาร
ฟากตะวันออก
๑.๒๗ ดานเหนือ
จดสํ า นั ก งานสรรพากรพื้ น ที่ แ ม ฮ อ งสอน องค ก ารบริ ห าร
สวนจังหวัดแมฮองสอน สํานักงานปศุสัตวจังหวัดแมฮองสอน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแมฮองสอน
และหนวยประสานงานปองกันและปราบปรามการทําลายทรัพยากรปาไม (นปม.) ประจําจังหวัดแมฮองสอน
ดานตะวันออก
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมปายฝงซาย
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๑๐๘ ฟากตะวั น ออก และ
ถนนขุนลุมประพาส ฟากตะวันออก
๑.๒๘ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๕๐ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘ ฟากตะวันตก

๗
ดานใต
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมปายฝงซาย
ดานตะวันตก
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมปายฝงซาย
๒. ที่ดิน ในบริเวณหมายเลข ๒.๑ ถึงหมายเลข ๒.๒๐ ที่กําหนดไวเปนสีสม ใหเปน ที่ดิน
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง มีรายการดังตอไปนี้
๒.๑ ดานเหนือ
จดถนนประชาเสกสรร ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนปางลอนิคม ซอย ๒ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดหวยน้ําปุ ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนขุนลุมประพาส ฟากตะวันออก โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย
และศาลเจาพอเมืองแข
๒.๒ ดานเหนือ
จดโรงเรียนบานจองคํา
ดานตะวันออก
จดถนนขุนลุมประพาส ฟากตะวันตก
ดานใต
จดหวยน้ําปุ ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนขุนลุมประพาส
๒.๓ ดานเหนือ
จดหวยน้ําปุ ฝงใต
ดานตะวันออก
จดถนนขุนลุมประพาส ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนขุนลุมประพาส ซอย ๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดวัดดอนเจดีย และเสนตรงที่ตอตรงจากแนวเขตที่ดินวัดดอนเจดีย
ดานตะวันออก ไปจนจดหวยน้ําปุ ฝงใต
๒.๔ ดานเหนือ
จดหวยน้ําปุ ฝงใต
ดานตะวันออก
จดถนนปางลอนิคม ซอย ๒ ฟากตะวันตก โรงฆาสัตวเทศบาล
เมืองแมฮองสอน และศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองแมฮองสอน
ดานใต
จดถนนปางลอนิคม ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนขุนลุมประพาส ฟากตะวันออก
๒.๕ ดานเหนือ
จดถนนขุนลุมประพาส ซอย ๑ ฟากใต บานพักขาราชการ
ตํารวจภูธรจังหวัดแมฮองสอน และบานพักรองผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดแมฮองสอน
ดานตะวันออก
จดถนนขุนลุมประพาส ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนประชาชนอุทิศ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนศิริมงคล ฟากตะวันออก

๘
๒.๖ ดานเหนือ
ดานตะวันออก
ดานใต
ดานตะวันตก
๒.๗ ดานเหนือ

จดถนนปางลอนิคม ฟากใต และวัดปางลอ
จดบานพักเจาหนาที่การประปาแมฮองสอน
จดถนนขุนลุมประพาส ซอย ๒ ฟากเหนือ
จดสถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองแมฮองสอน
จดถนนประชาชนอุทิศ ฟากใต และถนนขุนลุมประพาส ซอย ๒

ฟากใต
ดานตะวันออก
จดแนวเขตทหาร
ดานใต
จดถนนพาณิ ช ย วั ฒ นา ฟากเหนื อ และเส น ตั้ ง ฉากกั บ ถนน
ขุน ลุม ประพาส ฟากตะวัน ตก ที่จุด ซึ่ง อยู หางจากถนนสิง หนาทบํารุงบรรจบกับ ถนนขุน ลุม ประพาส
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนขุนลุมประพาส เปนระยะ ๑๖๐ เมตร
ดานตะวันตก
จดถนนมรรคสันติ ฟากตะวันออก
๒.๘ ดานเหนือ
จดถนนประชาชนอุทิศ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนมรรคสั น ติ ฟากตะวั น ตก และถนนผดุ ง ม ว ยต อ
ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนศิริ ม งคล ฟากเหนือ และแนวเขตปา สงวนแห ง ชาติ
ปาแมปายฝงซาย
ดานตะวันตก
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมปายฝงซาย และถนนศิริมงคล
ฟากตะวันออก
๒.๙ ดานเหนือ
จดแนวเขตทหาร และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนนิเวศพิศาล ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนราชธรรมพิทักษ ฟากตะวันออก
๒.๑๐ ดานเหนือ
จดถนนนิเวศพิศาล ฟากใต
ดานตะวันออก
จดแนวเขตทหาร
ดานใต
จดถนนสิงหนาทบํารุง ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนชํานาญสถิตย ฟากตะวันออก
๒.๑๑ ดานเหนือ
จดถนนสิงหนาทบํารุง ฟากใต
ดานตะวันออก
จดบานพักผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดแมฮองสอน และบานพัก
ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดแมฮองสอน

๙
ดานใต
จดบานพักผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดแมฮองสอน และบานพัก
ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดแมฮองสอน
ดานตะวันตก
จดบานพักผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดแมฮองสอน และบานพัก
ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดแมฮองสอน
๒.๑๒ ดานเหนือ
จดถนนสิงหนาทบํารุง ฟากใต
ดานตะวันออก
จดโรงพยาบาลศรีสังวาลย กระทรวงสาธารณสุข
ดานใต
จดเสนตั้งฉากกับ ถนนชํานาญสถิตย ฟากตะวัน ออก ที่จุดซึ่ง
ซอยชํานาญสถิตยบรรจบกับถนนชํานาญสถิตย
ดานตะวันตก
จดถนนชํานาญสถิตย ฟากตะวันออก
๒.๑๓ ดานเหนือ
จดถนนอุดมชาวนิเทศ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนชํานาญสถิตย ฟากตะวันตก
ดานใต
จดซอยชํานาญสถิตย ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดสวนสาธารณะหนองจองคํ า เทศบาลเมื อ งแม ฮ อ งสอน
และถนนประดิษฐจองคํา ฟากตะวันออก
๒.๑๔ ดานเหนือ
จดบานพักผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดแมฮองสอน และบานพัก
ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดแมฮองสอน
ดานตะวันออก
จดถนนชํานาญสถิตย ฟากตะวันตก
ดานใต
จดบานพักผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดแมฮองสอน และบานพัก
ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดแมฮองสอน
ดานตะวันตก
จดบานพักผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดแมฮองสอน และบานพัก
ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดแมฮองสอน
๒.๑๕ ดานเหนือ
จดถนนขุนลุมประพาส ซอย ๓ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดห อ งสมุ ด ประชาชนจั ง หวั ด แม ฮ อ งสอน และสํ า นั ก งาน
เขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๑
ดานใต
จดวัดก้ํากอ
ดานตะวันตก
จดถนนศิริมงคล ฟากตะวันออก
๒.๑๖ ดานเหนือ
จดถนนขุนลุมประพาส ซอย ๓ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแมฮองสอน และถนนขัวเผือก
ฟากตะวันตก

๑๐
ดานใต

จดถนนสาย ก ๓ ฟากเหนือ และหนวยประสานงานชายแดน

ดานตะวันตก
๒.๑๗ ดานเหนือ
ดานใต
ดานตะวันตก
๒.๑๘ ดานเหนือ
ดานตะวันออก
ดานใต
ดานตะวันตก
๒.๑๙ ดานเหนือ

จดถนนขุนลุมประพาส ฟากตะวันออก
จดซอยชํานาญสถิตย ฟากใต
จดถนนชํานาญสถิตย ฟากตะวันตก
จดวัดจองกลาง และวัดจองคํา
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๙๐ เมตร กับศูนยกลางถนนขัวเผือก
จดถนนสาย ก ๓ ฟากเหนือ
จดถนนขัวเผือก ฟากตะวันออก
จดหนวยประสานงานชายแดนประจําพื้นที่ ๒ และถนนสาย ก ๓

ประจําพื้นที่ ๒

ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนขัวเผือก ฟากตะวันตก
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนขุนลุมประพาส
๒.๒๐ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๓ ฟากใต
ดานใต
จดถนนบริบาลเมืองสุข ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนขุนลุมประพาส
และถนนขัวเผือก ฟากตะวันออก
๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึงหมายเลข ๓.๑๑ ที่กําหนดไวเปนสีแดง ใหเปนที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก มีรายการดังตอไปนี้
๓.๑ ดานเหนือ
จดเสนตั้งฉากกับถนนขุนลุมประพาส ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยู
ห า งจากถนนสิ ง หนาทบํ า รุ ง บรรจบกั บ ถนนขุ น ลุ ม ประพาส ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ ตามแนว
ถนนขุนลุมประพาส เปนระยะ ๑๖๐ เมตร
ดานตะวันออก
จดถนนขุนลุมประพาส ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนมรรคสันติ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนมรรคสันติ ฟากตะวันออก
๓.๒ ดานเหนือ
จดถนนพาณิ ช ยวั ฒ นา ฟากใต วั ด หั ว เวี ย ง บา นพัก อั ยการ
จังหวัดแมฮองสอน และบานพักผูชวยอัยการจังหวัดแมฮองสอน
ดานตะวันออก
จดถนนประดิษฐจองคํา ฟากตะวันตก

๑๑
ดานใต
จดถนนสิงหนาทบํารุง ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนขุนลุมประพาส ฟากตะวันออก
๓.๓ ดานเหนือ
จดบ า นพั ก อั ย การจั ง หวั ด แม ฮ อ งสอน บ า นพั ก ผู ช ว ยอั ย การ
จังหวัดแมฮองสอน และถนนพาณิชยวัฒนา ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนราชธรรมพิทักษ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสิงหนาทบํารุง ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนประดิษฐจองคํา ฟากตะวันออก
๓.๔ ดานเหนือ
จดถนนมรรคสันติ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนขุนลุมประพาส ฟากตะวันตก และอาคารชานกะเล
ดานใต
จดถนนอุดมชาวนิเทศ ฟากเหนือ และบริษัท กสท โทรคมนาคม
จํากัด (มหาชน)
ดานตะวันตก
จดถนนศิ ริ ม งคล ฟากตะวั น ออก และถนนผดุ ง ม ว ยต อ
ฟากตะวันออก
๓.๕ ดานเหนือ
จดถนนสิงหนาทบํารุง ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนประดิษฐจองคํา ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนอุดมชาวนิเทศ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนขุ น ลุม ประพาส ฟากตะวัน ออก บา นพัก คลั งจัง หวั ด
แมฮองสอน และศูนยพัฒนาทักษะและการเรียนรู ICT แมฮองสอน
๓.๖ ดานเหนือ
จดถนนนิเวศพิศาล ฟากใต
ดานตะวันออก
จดสํ า นั ก งานเทศบาลเมื อ งแม ฮ อ งสอน และศาลจั ง หวั ด
แมฮองสอน (เดิม)
ดานใต
จดถนนสิงหนาทบํารุง ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนราชธรรมพิทักษ ฟากตะวันออก
๓.๗ ดานเหนือ
จดถนนสิงหนาทบํารุง ฟากใต และศาลเจาพอขอมือเหล็ก
ดานตะวันออก
จดถนนสิงหนาทบํารุง ซอย ๒ ฟากตะวัน ตก และบานพัก
ผูพิพากษาศาลจังหวัดแมฮองสอน
ดานใต
จดถนนอุดมชาวนิเทศ ฟากเหนือ และอาคารชุมสายโทรศัพท
แมฮองสอน
ดานตะวันตก
จดถนนประดิษฐจองคํา ฟากตะวันออก

๑๒
๓.๘ ดานเหนือ
จดถนนอุดมชาวนิเทศ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนประดิษฐจองคํา ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนชํานาญสถิตย ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนขุนลุมประพาส ฟากตะวันออก
๓.๙ ดานเหนือ
จดถนนอุดมชาวนิเทศ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนขุนลุมประพาส ฟากตะวันตก หอการคาจังหวัดแมฮองสอน
ที่ ทํ า การชมรมลู ก เสื อ ชาวบ า นจั ง หวั ด แม ฮ อ งสอน ศู น ย จํ า หน า ยผลิ ต ภั ณ ฑ ชุ ม ชนและท อ งถิ่ น
จังหวัดแมฮองสอน และสํานักงานยุติธรรมจังหวัดแมฮองสอน
ดานใต
จดถนนขุนลุมประพาส ซอย ๓ ฟากเหนือ
๓.๑๐ ดานเหนือ
จดถนนนาวาคชสาร ฟากตะวั น ออก และถนนศิ ริ ม งคล
ฟากตะวันตก
ดานตะวันออก
จดถนนขุนลุมประพาส ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนรุงเรืองการคา ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนขุนลุมประพาส
๓.๑๑ ดานเหนือ
จดถนนขุนลุมประพาส ฟากตะวันออก และหนวยประสานงาน
ชายแดนประจําพื้นที่ ๒
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนขุนลุมประพาส
ดานใต
จดถนนบริบาลเมืองสุข ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนขุนลุมประพาส ฟากตะวันออก
๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔.๑ ถึงหมายเลข ๔.๖ ที่กําหนดไวเปนสีเขียว ใหเปนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม มีรายการดังตอไปนี้
๔.๑ ดานเหนือ
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมปายฝงซาย
ดานตะวันออก
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมปายฝงซาย
ดานใต
จดถนนสาย ข ๑ ฟากเหนือ และโรงเรียนบานใหม
ดานตะวันตก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๔.๒ ดานเหนือ
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมปายฝงซาย และฌาปนสถาน
บานใหม
ดานตะวันออก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานใต
จดถนนสาย ข ๑ ฟากเหนือ

๑๓
๔.๓ ดานเหนือ
จดถนนเลียบวัดปาบานใหม ฟากใต
ดานตะวันออก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวัน ออก และแนวเขตปาสงวน
แหงชาติ ปาแมปายฝงซาย
ดานใต
จดแมน้ําแมฮองสอน ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสายเคหะ - บานใหม ฟากตะวันออก ถนนสาย ข ๒
ฟากใต เสนตรงที่ลากจากถนนสาย ข ๒ ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย ข ๒ บรรจบกับถนนสายเคหะ บานใหม ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนสาย ข ๒ เปนระยะ ๖๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
จนบรรจบกับถนนทางเขาสนามบินฟากใต ที่จุดซึ่งถนนทางเขาสนามบิน ฟากใต บรรจบกับเขตทหาร
๔.๔ ดานเหนือ
จดถนนบริ บ าลเมื อ งสุ ข ฟากใต ถนนสาย ข ๒ ฟากใต
และแมน้ําแมฮองสอน ฝงใต
ดานตะวันออก
จดถนนสายเคหะ - บานใหม ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสายเคหะ - บานใหม ฟากเหนือ และแนวเขตปาสงวน
แหงชาติ ปาแมปายฝงซาย
ดานตะวันตก
จดเสนตั้งฉากกับถนนบริบาลเมืองสุข ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่ง
ถนนสาย ก ๓ บรรจบกับถนนบริบาลเมืองสุข
๔.๕ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๒ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสายเคหะ - บานใหม ฟากตะวันตก
ดานใต
จดแมน้ําแมฮองสอน ฝงเหนือ
๔.๖ ดานเหนือ
จดถนนสายเคหะ - บานใหม ฟากใต และแมน้ําแมฮองสอน ฝงใต
ดานตะวันออก
จดแนวเขตผังเมืองรวม ดานตะวันออก
ดานใต
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมปายฝงซาย
ดานตะวันตก
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมปายฝงซาย
๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ ถึงหมายเลข ๕.๕ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม มีรายการดังตอไปนี้
๕.๑ สวนสาธารณะหนองจองคํา เทศบาลเมืองแมฮองสอน
๕.๒ สนามกีฬากลางจังหวัดแมฮองสอน
๕.๓ อนุสาวรียพญาสิงหนาทราชา และศูนยเยาวชนเทศบาลเมืองแมฮองสอน
๕.๔ สวนเฉลิมพระเกียรติ
๕.๕ ศูนยการทองเที่ยว กีฬา และนันทนาการ จังหวัดแมฮองสอน

๑๔
๖. ที่ดิน ในบริเวณหมายเลข ๖ ที่กําหนดไวเปน สีเขียวออนมีเสน ทแยงสีขาว ใหเปน ที่ดิน
ประเภทอนุรักษปาไม ไดแก ปาสงวนแหงชาติ ปาแมปายฝงซาย
๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๗.๑ ถึงหมายเลข ๗.๖ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก ใหเปนที่ดิน
ประเภทสถาบันการศึกษา มีรายการดังตอไปนี้
๗.๑ โรงเรียนหองสอนศึกษา และโรงเรียนอนุบาลแมฮองสอน
๗.๒ โรงเรียนบานจองคํา
๗.๓ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย
๗.๔ โรงเรียนบานใหม
๗.๕ โรงเรียนเทศบาลเมืองแมฮองสอน
๗.๖ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแมฮองสอน
๘. ที่บ ริเวณหมายเลข ๘.๑ ถึงหมายเลข ๘.๑๕ ที่กําหนดไวเปน สีเทาออน ใหเปนที่ดิน
ประเภทสถาบันศาสนา มีรายการดังตอไปนี้
๘.๑ วัดศิลาหลวง
๘.๒ ศาลเจาพอเมืองแข
๘.๓ วัดดอนเจดีย
๘.๔ วัดปางลอ
๘.๕ ฌาปนสถานเทศบาลเมืองแมฮองสอน
๘.๖ วัดหัวเวียง
๘.๗ ฌาปนสถานบานใหม
๘.๘ วัดมวยตอและวัดพระนอน
๘.๙ ศาลเจาพอขอมือเหล็ก
๘.๑๐ วัดพระธาตุดอยกองมู
๘.๑๑ วัดกลางทุง
๘.๑๒ วัดปาบานใหม
๘.๑๓ วัดจองกลาง และวัดจองคํา
๘.๑๔ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแมฮองสอน
๘.๑๕ วัดก้ํากอ

๑๕
๙. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๙.๑ ถึงหมายเลข ๙.๓๕ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน ใหเปนที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มีรายการดังตอไปนี้
๙.๑ ดานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดแมฮองสอน
๙.๒ เรือนจําจังหวัดแมฮองสอน
๙.๓ บานพักข าราชการตํ ารวจภู ธ รแมฮ องสอน บ านพั กหน ว ยปฏิ บัติก ารพิ เศษจัง หวั ด
แมฮองสอน ที่ทําการตํารวจภูธรจังหวัดแมฮองสอน และพิสูจนหลักฐานจังหวัดแมฮองสอน
๙.๔ โรงฆ า สั ต ว เ ทศบาลเมื อ งแม ฮ อ งสอน และศู น ย บ ริ ก ารสาธารณสุ ข เทศบาลเมื อ ง
แมฮองสอน
๙.๕ ศูนยเครื่องมือกล องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน
๙.๖ ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดแมฮองสอน
๙.๗ บานพักขาราชการตํารวจภูธรอําเภอเมืองแมฮองสอน และบานพักรองผูบังคับการ
ตํารวจภูธรจังหวัดแมฮองสอน
๙.๘ สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองแมฮองสอน
๙.๙ สํานักงานการประปาแมฮองสอน การประปาสวนภูมิภาค
๙.๑๐ บานพักเจาหนาที่การประปาแมฮองสอน
๙.๑๑ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดแมฮองสอน
๙.๑๒ บานพักอัยการจังหวัดแมฮองสอน และบานพักผูชวยอัยการจังหวัดแมฮองสอน
๙.๑๓ ศูนยพัฒนาทักษะและการเรียนรู ICT แมฮองสอน
๙.๑๔ สํานักงานเทศบาลเมืองแมฮองสอน และศาลจังหวัดแมฮองสอน (เดิม)
๙.๑๕ อาคารชานกะเล
๙.๑๖ บานพักคลังจังหวัดแมฮองสอน
๙.๑๗ บานพักผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดแมฮองสอน และบานพักผูบังคับการตํารวจภูธร
จังหวัดแมฮองสอน
๙.๑๘ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
๙.๑๙ อาคารชุมสายโทรศัพทแมฮองสอน
๙.๒๐ บานพักผูพิพากษาศาลจังหวัดแมฮองสอน
๙.๒๑ โรงพยาบาลศรีสังวาลย กระทรวงสาธารณสุข

๑๖
๙.๒๒ หอการคาจัง หวัด แมฮองสอน ที่ทําการชมรมลูกเสือชาวบานจังหวัด แมฮองสอน
ศูนยจําหนายผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่นจังหวัดแมฮองสอน และสํานักงานยุติธรรมจังหวัดแมฮองสอน
๙.๒๓ ที่ทําการไปรษณียแมฮองสอน
๙.๒๔ สํานักงานสหกรณจังหวัดแมฮองสอน
๙.๒๕ หองสมุดประชาชนจังหวัดแมฮองสอน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน
เขต ๑
๙.๒๖ หนวยประสานงานชายแดนประจําพื้นที่ ๒
๙.๒๗ คลังพัสดุการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดแมฮองสอน
๙.๒๘ ดานศุลกากรจังหวัดแมฮองสอน สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่แมฮองสอน บานพัก
สัสดีจัง หวัด บานพักหัว หนากลุม งานปกครองจังหวัดแมฮองสอน บานพักเกษตรจัง หวัด แมฮองสอน
และบานพักการเคหะแหงชาติ
๙.๒๙ สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยเพื่อการศึกษาจังหวัดแมฮองสอน บานพัก
ขาราชการสัสดี บานพักปลัดอาวุโสอําเภอเมือง บานพักขาราชการดานศุลกากรแมฮองสอน บานพัก
เจาหนาที่คลังจังหวัด บานพักขาราชการสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดแมฮองสอน
สํานักงานโยธาธิการและผัง เมืองจัง หวัด แม ฮองสอน ศาลาประชาคมจั ง หวัด แมฮองสอน สํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดแมฮองสอน สถานีสื่อสารจังหวัดแมฮองสอน และศาลากลางจังหวัด
แมฮองสอน
๙.๓๐ สํ า นั ก งานที่ ดิ น จั ง หวั ด แม ฮ อ งสอน สํ า นั ก งานพาณิ ช ย จั ง หวั ด แม ฮ อ งสอน
และสํานักงานเกษตรจังหวัดแมฮองสอน
๙.๓๑ ศาลจังหวัดแมฮองสอน สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแมฮองสอน และสํานักงาน
ตํารวจภูธรจังหวัดแมฮองสอน
๙.๓๒ สํานักงานขนสงจังหวัดแมฮองสอน
๙.๓๓ สํ า นั ก งานสรรพากรพื้ น ที่ แ ม ฮ อ งสอน องค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด แม ฮ อ งสอน
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดแมฮองสอน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแมฮองสอน และหนวยประสานงานปองกัน
และปราบปรามการทําลายทรัพยากรปาไม (นปม.) ประจําจังหวัดแมฮองสอน
๙.๓๔ สํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดแมฮองสอน และสํานักงานประกันสังคมจังหวัดแมฮองสอน
๙.๓๕ ศูนยศิลปาชีพจังหวัดแมฮองสอนในพระบรมราชินูปถัมภ

รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองแมฮองสอน
พ.ศ. ๒๕๕๖
ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง แบงเปน ๒ ขนาด คือ
๑. ถนนแบบ ก ขนาดเขตทาง ๑๘.๐๐ เมตร จํานวน ๓ สาย ดังนี้
ถนนสาย ก ๑ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนประชาเสกสรร เริ่มตนจาก
ถนนขุนลุมประพาส ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนประชาเสกสรร ระยะประมาณ ๖๙๐ เมตร
ถนนสาย ก ๒ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
เริ่มตนจากถนนนิเวศพิศาล ที่บริเวณหางจากถนนชํานาญสถิตย บรรจบกับถนนนิเวศพิศาล ไปทาง
ทิศตะวันออกตามแนวถนนนิเวศพิศาล ระยะประมาณ ๓๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนว
ถนนเดิม จนบรรจบกับถนนสิงหนาทบํารุง ที่บริเวณถนนสิงหนาทบํารุงบรรจบกับถนนบริบาลเมืองสุข
ถนนสาย ก ๓ เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากถนนขุนลุมประพาส
ที่บริเวณหางจากถนนขุนลุมประพาส ซอย ๓ บรรจบกับถนนขุนลุมประพาส ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
ตามแนวถนนขุนลุมประพาส ระยะประมาณ ๒๒๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตผานถนนขัวเผือก
ที่บริเวณหางจากถนนขัวเผือกบรรจบกับถนนขุนลุมประพาส ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนว
ถนนขัวเผือก ระยะประมาณ ๕๔๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตจนบรรจบถนนบริบาลเมืองสุข
ที่บ ริเวณหางจากถนนบริบาลเมืองสุข บรรจบกับ ถนนขุนลุมประพาส ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนบริบาลเมืองสุข ระยะประมาณ ๔๗๐ เมตร
๒. ถนนแบบ ข ขนาดเขตทาง ๒๐.๐๐ เมตร จํานวน ๒ สาย ดังนี้
ถนนสาย ข ๑ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนปางลอนิคม และถนนสาธารณะ
ไม ป รากฏชื่ อ และถนนโครงการกํ า หนดให ก อ สร า งใหม เริ่ ม ต น จากถนนขุ น ลุ ม ประพาส ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต จนสุดแนวถนนเดิม ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะประมาณ ๑๐๐ เมตร
บรรจบกับถนนเดิม ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิมจนสุดถนน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ระยะประมาณ ๑๖๐ เมตร บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ที่บริเวณหางจากถนนปางลอนิคม
ซอย ๔ ง บรรจบกับ ถนนเลียบวัด ปาบานใหม ไปทางทิศตะวัน ออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเลียบ
วัดปาบานใหม ระยะประมาณ ๑๑๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะประมาณ ๑๑๐ เมตร
จนบรรจบแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก

๒
ถนนสาย ข ๒ เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากถนนบริบาลเมืองสุข
ที่บริเวณหางจากแยกถนนบริบาลเมืองสุข ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนบริบาลเมืองสุข ระยะประมาณ
๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะประมาณ ๑,๐๘๐ เมตร บรรจบกับถนนสายเคหะ - บานใหม
ที่ บ ริ เ วณห า งจากถนนสายเคหะ - บ า นใหม บรรจบกั บ ถนนนิ เ วศพิ ศ าล ไปทางทิ ศ ใต ต ามแนว
ถนนสายเคหะ - บานใหม ระยะประมาณ ๒๔๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะประมาณ
๒๔๐ เมตร บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อที่บริเวณหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ บรรจบกับ
ถนนเลียบวัดปาบานใหม ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตและทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๒๖๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๑๓๐ เมตร
จนบรรจบแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๔ ก

หน้า ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่สมควรกําหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
ในท้องที่ตําบลปางหมู และตําบลจองคํา อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนา และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการผังเมือง และโดยที่มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติว่า การใช้บังคับผังเมืองรวม
ให้กระทําโดยกฎกระทรวง จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

