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กฎกระทรวง 
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองลําพูน 

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  และ
มาตรา  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 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับได้มีกําหนดห้าปี 
ข้อ ๒ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  ในท้องที่ตําบลเหมืองง่า  ตําบลอุโมงค์  ตําบลมะเขือแจ้  

ตําบลในเมือง  ตําบลบ้านกลาง  ตําบลต้นธง  ตําบลเวียงยอง  ตําบลศรีบัวบาน  และตําบลป่าสัก   
อําเภอเมืองลําพูน  จังหวัดลําพูน  ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๓ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เก่ียวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ 
ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อม 
ในบริเวณแนวเขตตามข้อ  ๒  ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ข้อ ๔ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้
ประโยชน์ที่ดิน  โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับ 
และสอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจโดยมีสาระสําคัญ
ดังต่อไปนี้ 
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(๑) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนเมืองให้เป็นศูนย์กลางการบริหาร  การปกครอง  การศึกษา   
และการคมนาคมขนส่งของจังหวัดลําพูน 

(๒) ส่งเสริมและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมให้สอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชน 
(๓) ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูง  อุตสาหกรรมการเกษตร   

และอุตสาหกรรมการผลิต  ให้สอดคล้องกับการพัฒนาพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม 
(๔) ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมการบริการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
(๕) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ   

ให้เพียงพอและได้มาตรฐาน 
(๖) ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  สถาปัตยกรรม  ประวัติศาสตร์  และโบราณคดี   

ที่มีคุณค่าและเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดลําพูน 
(๗) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม  ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้

ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท  แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง  และรายการประกอบ
แผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๖ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนก
ประเภทท้ายกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๒๗  ที่กําหนดไว้เป็นสีเหลือง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 

(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๑๑  ที่กําหนดไว้เป็นสีส้ม  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง 

(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๗  ที่กําหนดไว้เป็นสีแดง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก 

(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๘  ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า 

(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  และหมายเลข  ๕.๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วงอ่อน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ 

(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๑๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๒๐  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๒๖  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก   
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา 
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(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙  ที่กําหนดไว้เป็นสีฟ้า  ให้เป็นที่ดินประเภทที่โล่ง  เพื่อการ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

(๑๐) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๐  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําตาลอ่อน  ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์
เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 

(๑๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑๑.๑๐๙  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน   
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันศาสนา 

(๑๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๒.๑  ถึงหมายเลข  ๑๒.๕๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน   
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ข้อ ๗ ที่ดินประเภทที่อยู่ อาศัยหนาแน่นน้อย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ ดินเพื่อการอยู่ อาศั ย   
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  
ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ ก๊าซ

ปิโตรเลียมเหลวและก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม 
น้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานบีริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

(๔) เล้ียงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า 
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) โรงฆ่าสัตว์ 
(๗) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๘) กําจัดมูลฝอย 
(๙) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
ที่ดินประเภทนี้  ในบริเวณหมายเลข  ๑.๘  หมายเลข  ๑.๙  หมายเลข  ๑.๑๕  หมายเลข  ๑.๑๙  

และหมายเลข  ๑.๒๐  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนดในวรรคสอง  และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่  ทั้งนี้  การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ   
ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน  ๑๒  เมตร  และให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่า
ร้อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต  การวัดความสูงของอาคาร  ให้วัดจากระดับพื้นดิน 
ที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า  สําหรับอาคารทรงจ่ัวหรือป้ันหยา  ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงส่วนที่สูงที่สุด
ของอาคาร   
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การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ัง 
ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๘ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ ก๊าซ

ปิโตรเลียมเหลวและก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม 
น้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานบีริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

(๔) เล้ียงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า 
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) โรงฆ่าสัตว์ 
(๗) กําจัดมูลฝอย 
(๘) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
ที่ดินประเภทนี้  ในบริเวณหมายเลข  ๒.๔  หมายเลข  ๒.๕  หมายเลข  ๒.๗  หมายเลข  ๒.๘  

หมายเลข  ๒.๙  หมายเลข  ๒.๑๐  และหมายเลข  ๒.๑๑  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่
กําหนดในวรรคสอง  และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่  ทั้งนี้  
การใช้ประโยชน์ที่ ดิ น เพื่อกิจการใด  ๆ   ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ ในอาคารที่ มี 
ความสูงไม่เกิน  ๑๒  เมตร  และให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต   
การวัดความสูงของอาคาร  ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า  สําหรับอาคารทรงจ่ัวหรือป้ันหยา  
ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงส่วนที่สูงที่สุดของอาคาร   

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ัง 
ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 



หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   มิถุนายน   ๒๕๕๕ 
 

  

ข้อ ๙ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อพาณิชยกรรม  การอยู่อาศัย  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดงัต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 
(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  
สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๔) เล้ียงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า 
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) โรงฆ่าสัตว์ 
(๗) กําจัดมูลฝอย 
(๘) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
ที่ดินประเภทนี้  ในบริเวณหมายเลข  ๓.๓  หมายเลข  ๓.๕  และหมายเลข  ๓.๖  ห้ามใช้

ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนดในวรรคสอง  และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
ประเภทอาคารขนาดใหญ่  ทั้งนี้  การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ  ให้ดําเนินการหรือประกอบ
กิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน  ๑๒  เมตร  และให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของแปลงที่ดิน
ที่ยื่นขออนุญาต  การวัดความสูงของอาคาร  ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า  สําหรับอาคาร 
ทรงจั่วหรือป้ันหยา  ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงส่วนที่สูงที่สุดของอาคาร 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ัง 
ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม  
คลังสินค้า  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เล้ียงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า 

ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 



หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   มิถุนายน   ๒๕๕๕ 
 

  

(๒) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๓) สถานสงเคราะห์หรือรับเล้ียงเด็ก 
(๔) สถานสงเคราะห์หรือรับเล้ียงคนชรา 
(๕) โรงฆ่าสัตว์ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ัง 

ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม 
ที่ประกอบกิจการในลักษณะโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวก 
ที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  อุตสาหกรรมที่ให้บริการแก่ชุมชน  สถาบันราชการ  
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน   
ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  อุตสาหกรรมที่ให้บริการแก่ชุมชน  
และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 

(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   
เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

(๔) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๕) สถานสงเคราะห์หรือรับเล้ียงเด็ก 
(๖) สถานสงเคราะห์หรือรับเล้ียงคนชรา 
(๗) โรงฆ่าสัตว์ 
(๘) โรงพยาบาล 
(๙) กําจัดมูลฝอย 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ัง 

ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 



หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   มิถุนายน   ๒๕๕๕ 
 

  

ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่
สําหรับการใช้ประโยชน์เพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   
เว้นแต่เป็นสถานบีริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๓) สถานที่บรรจุก๊าซและสถานที่เก็บก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๙) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถวหรือตึกแถว 

(๑๐) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ัง 

ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมเฉพาะที่ดิน 
ซ่ึงเป็นของรัฐ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ที่ดินประเภทนี้ซ่ึงเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม  การอยู่อาศัย  เกษตรกรรม  
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังแม่น้ํากวง  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติ 
ของแม่น้ํากวงไม่น้อยกว่า  ๑๐  เมตร  และการใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  
ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า   
๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 



หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   มิถุนายน   ๒๕๕๕ 
 

  

ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม  การท่องเที่ยว  การประมง  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๕ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเก่ียวข้องกับ
การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๖ ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมท้องถิ่น  ศิลปกรรม  ประวัติศาสตร์  โบราณคดี  
อุตสาหกรรม  หัตถกรรม  การท่องเที่ยว  การอยู่อาศัย  พาณิชยกรรม  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการเท่านั้น 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 
(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 
(๔) เล้ียงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่าตาม

กฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสงูหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๘) คลังสินค้า 
(๙) สถานที่เก็บสินค้า 

(๑๐) โรงฆ่าสัตว์ 
(๑๑) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๑๒) กําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
(๑๓) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ  ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูง 

ไม่เกิน  ๑๒  เมตร  และให้มีที่ ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ ยื่นขออนุญาต   
ทั้งนี้  การวัดความสูงของอาคาร  ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า  สําหรับอาคารทรงจ่ัว 
หรือป้ันหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงส่วนที่สูงที่สุดของอาคาร 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ัง 
ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 



หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   มิถุนายน   ๒๕๕๕ 
 

  

ข้อ ๑๗ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเก่ียวข้องกับการศาสนา  
การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๘ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการของรัฐ  กิจการเก่ียวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๙ ให้ผู้มีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการในเขต
ผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๓  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

ยงยทุธ  วิชัยดิษฐ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ต่อไปนี้

(๑) การต้ม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช ได้ ได้

(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช ได้ ได้

(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืช ได้ ได้

     ในไซโล โกดัง หรือคลังสินค้า

(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กล้วยไม้ หรือถั่วงอก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๙) การร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของ ได้ ได้ ได้ ได้

     ผลิตผลเกษตรกรรม

(๑๑) การฟักไข่โดยใช้ตู้อบ ได้ ได้

๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ซึ่งมิใช่สัตว์น้ํา อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การฆ่าสัตว์ ได้ ได้

(๒) การถนอมเนื้อสัตว์โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     ตากแห้ง หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง

(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ มันสัตว์ ได้ ได้

     หนังสัตว์ หรือสารที่สกัดจากไขสัตว์หรือกระดูกสัตว์

โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

บัญชีท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองลําพูน 

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก

ที่อยู่อาศัย

หนาแน่นน้อย
ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

ที่อยู่อาศัย

หนาแน่นปานกลาง

พ.ศ. ๒๕๕๕

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๖) การล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์ ได้ ได้

     หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์

(๗) การทําผลิตภัณฑ์จากไข่เพื่อใช้ประกอบอาหาร เช่น ไข่เค็ม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     ไข่เยี่ยวม้า ไข่ผง ไข่เหลวเยือกแข็ง หรือไข่เหลวแช่เย็น

๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ํา อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอยา่ง ดังต่อไปนี้

(๒) การถนอมสัตว์น้ําโดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     ตากแห้ง หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง

(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากสัตว์น้ํา หนัง ได้ ได้

     หรือไขมันสัตว์น้ํา

(๕) การล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์น้ํา ได้ ได้

๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ํามันจากพืช หรือสัตว์

หรือไขมันจากสัตว์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การสกัดน้ํามันจากพืช (เฉพาะการหีบน้ํามันมะพร้าว) ได้ ได้

๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม้ อย่างใด

อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม้ และบรรจุ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     ในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่

๒

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไม้โดยวิธีกวน ตากแห้ง ดอง ได้ ได้ ได้ ได้

     หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง 

๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อย่างใด

อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การสี ฝัด หรือขัดข้าว ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๓) การป่นหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้ ได้ ได้ ได้

(๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๖) การปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่ง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้ง อย่างใด

อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําขนมปังหรือขนมเค้ก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทําขนมปังกรอบหรือขนมอบแห้ง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้น เม็ด หรือชิ้น ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากอ้อย บีช

หญ้าหวาน หรือพืชอื่นที่ให้ความหวาน อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําน้ําเชื่อม ได้ ได้ ได้ ได้

(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของต้นมะพร้าว ต้นตาลโตนด ได้ ได้ ได้

     หรือพืชอื่น ๆ ซึ่งมิใช่อ้อย

๓

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานจําพวกที่

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก้ ช็อกโกเลต

หรือขนมหวาน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําใบชาแห้งหรือใบชาผง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การคั่ว บด หรือป่นกาแฟหรือการทํากาแฟผง ได้ ได้ ได้ ได้

(๓) การทําโกโก้ผงหรือขนมจากโกโก้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๔) การทําช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือขนมจากช็อกโกเลต ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๕) การทําเก๊กฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไม้อัดเม็ด ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๗) การเชื่อมหรือแช่อิ่มผลไม้หรือเปลือกผลไม้ หรือการเคลือบ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

      ผลไม้หรือเปลือกผลไม้ด้วยน้ําตาล

(๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) หรือการเคลือบ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     ถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) ด้วยน้ําตาล กาแฟ โกโก้ หรือช็อกโกเลต 

(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟี่ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๑๑) การทําไอศกรีม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๖) การทําน้ํามันสลัด ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๗) การบดหรือป่นเครื่องเทศ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๘) การทําพริกป่น พริกไทยป่น หรือเครื่องแกง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

๔

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด ได้ ได้

หรือย่อยน้ําแข็ง  

๑๘ โรงงานทําหรือผสมสุราจากผลไม้ หรือสุราแช่อื่น ๆ แต่ไม่รวมถึง ได้ ได้

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับมอลต์หรือเบียร์ในลําดับที่ ๑๙

๑๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับมอลต์หรือเบียร์ อย่างใด

อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 

(๒) การทําเบียร์ ได้ ได้

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์

น้ําอัดลม หรือน้ําแร่ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําน้ําดื่ม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้  

(๒) การทําเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ได้ ได้

(๔) การทําน้ําแร่ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๒๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาสูบ ยาอัด ยาเส้น ยาเคี้ยว

หรือยานัตถุ์ อย่างใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การอบใบยาสูบให้แห้งหรือการรูดก้านใบยาสูบ ได้ ได้

(๓) การทํายาอัด ยาเส้น ยาเส้นปรุง หรือยาเคี้ยว ได้ ได้ ได้

(๔) การทํายานัตถุ์ ได้ ได้ ได้

ที่อยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

หนาแน่นน้อย

๕

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานจําพวกที่

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอซึ่งมิใช่

เครื่องนุ่งห่ม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอเป็นเครื่องใช้ในบ้าน ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใช่ถุงหรือกระสอบพลาสติก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๓) การทําผลิตภัณฑ์จากผ้าใบ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๔) การตบแต่งหรือเย็บปักถักร้อยสิ่งทอ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๒๔ โรงงานถักผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มด้วยด้ายหรือเส้นใย ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

หรือฟอกย้อมสีหรือแต่งสําเร็จผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่ม

ที่ถักด้วยด้ายหรือเส้นใย

๒๕ โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมด้วยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกให้เป็นปุย ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

ซึ่งมิใช่เสื่อหรือพรมที่ทําด้วยยางหรือพลาสติกหรือพรมน้ํามัน

๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาข่าย แห หรืออวน

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การผลิตเชือก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การผลิต ประกอบ หรือซ่อมแซมตาข่าย แห หรืออวน ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๖

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง

โรงงานจําพวกที่

หนาแน่นน้อย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายซึ่งมิใช่รองเท้า

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การตัดหรือเย็บเครื่องนุ่งห่ม เข็มขัด ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     เนกไท หูกระต่าย ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเท้าจากผ้า หนังสัตว์ 

     ขนสัตว์ หรือวัสดุอื่น  

(๒) การทําหมวก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้  

๓๓ โรงงานผลิตรองเท้าหรือชิ้นส่วนของรองเท้าซึ่งมิได้ทําจากไม้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

ยางอบแข็ง ยางอัดเข้ารูป หรือพลาสติกอัดเข้ารูป

๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ

หลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การเลื่อย ไส เซาะร่อง ซอย หรือการแปรรูปไม้ด้วยวิธีอื่น ได้ ได้

     ที่คล้ายคลึงกัน

(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง ได้ ได้

     บานประตู หรือส่วนประกอบที่ทําด้วยไม้ของอาคาร

๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใช้จากไม้ไผ่ หวาย ฟาง อ้อ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

กก หรือผักตบชวา  

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

๗

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๓๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากไม้หรือไม้ก๊อก

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใช้จากไม้ ได้ ได้

     และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

(๒) การทํารองเท้า ชิ้นส่วนของรองเท้า หรือหุ่นรองเท้าจากไม้ ได้ ได้

(๓) การแกะสลักไม้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้  

(๔) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม้ ได้ ได้

(๕) การทําผลิตภัณฑ์จากไม้ก๊อก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้  

๓๗ โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ ได้ ได้

แก้ว ยาง หรืออโลหะอื่นซึ่งมิใช่เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่ง

ภายในอาคารจากพลาสติกอัดเข้ารูป และรวมถึงชิ้นส่วน

ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ

(๑) การพิมพ์ การทําแฟ้มเก็บเอกสาร การเย็บเล่ม ทําปก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     หรือตบแต่งสิ่งพิมพ์

(๒) การทําแม่พิมพ์โลหะ ได้ ได้

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๘

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

ชนบทและเกษตรกรรม



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๔๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกําจัด

ศัตรูพืชหรือสัตว์ (Pesticides) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๑) การทําปุ๋ย (เฉพาะการทําปุ๋ยหมักจากพืช) ได้ ได้

๕๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาง อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทํายางแผ่นในขั้นต้นจากน้ํายางธรรมชาติซึ่งมิใช่การทํา ได้ ได้

     ในสวนยางหรือป่า

(๒) การหั่น ผสม รีดให้เป็นแผ่น หรือตัดแผ่นยางธรรมชาติ ได้ ได้

     ซึ่งมิใช่การทําในสวนยางหรือป่า

๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปั้นดินเผา ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

หรือเครื่องดินเผา และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกล่าว  

๕๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๓) การผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่ง ได้ ได้

     หรือหลายอย่างเข้าด้วยกัน หรือการผสมซีเมนต์ ปูนขาว 

     หรือปูนปลาสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

     เข้ากับวัสดุอื่น

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

โรงงานจําพวกที่

ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

๙

โรงงานจําพวกที่

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม ผลิตภัณฑ์ ได้ ได้

     ยิปซัม หรือผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์

๖๑ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

หรือเครื่องใช้ที่ทําด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า และรวมถึงส่วนประกอบ

หรอือุปกรณ์ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ดังกล่าว

๖๒ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเรือน ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

หรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารที่ทําจากโลหะหรือโลหะ

เป็นส่วนใหญ่ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของ

เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งดังกล่าว  

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะสําหรับใช้ในการ

ก่อสร้างหรือติดตั้ง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๒) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร ได้ ได้ ได้ ได้

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําภาชนะบรรจุ ได้ ได้ ได้ ได้

(๑๒) การตัด พับ หรือม้วนโลหะ ได้ ได้  

(๑๓) การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป ได้ ได้

ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย

๑๐

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องยนต์ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

เครื่องกังหัน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์

หรือเครื่องกังหันดังกล่าว

๖๖ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรสําหรับ ได้ ได้ ได้ ได้

ใช้ในการกสิกรรมหรือการเลี้ยงสัตว์ และรวมถึงส่วนประกอบ

หรืออุปกรณ์ของเครื่องจักรดังกล่าว

๖๙ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องคํานวณ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

เครื่องทําบัญชี เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักร

สําหรับใช้ในการคํานวณชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาล้อก 

หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์สําหรับปฏิบัติกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน

หรืออุปกรณ์ (Digital or Analog Computers or Associated 

Electronic Data Processing Equipment or Accessories) 

เครื่องรวมราคาของขาย (Cash Registers) เครื่องพิมพ์ดีด 

เครื่องชั่งซึ่งมิใช่เครื่องชั่งที่ใช้ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์

เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใช่เครื่องอัดสําเนาด้วยการถ่ายภาพ และรวมถึง

ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑๑

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องสูบน้ํา ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

เครื่องอัดอากาศหรือก๊าซ เครื่องเป่าลม เครื่องปรับหรือถ่ายเท

อากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตู้เย็นหรือเครื่องประกอบตู้เย็น

เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ เครื่องล้าง ซัก ซักแห้ง หรือรีดผ้า

เครื่องเย็บ เครื่องส่งกําลังกล เครื่องยก ปั้นจั่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน

รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ รถพ่วงสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรม

รถยกซ้อนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใช้ในการ 

อุตสาหกรรมหรือสําหรับใช้ในบ้านแต่ผลิตภัณฑ์นั้นต้องไม่ใช้

พลังงานไฟฟ้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์

ดังกล่าว

๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักร ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

หรือผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในลําดับที่ ๗๐ เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้า 

เครื่องยนต์ไฟฟ้า เครื่องกําเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงแรงไฟฟ้า

เครื่องสับหรือบังคับไฟฟ้า เครื่องใช้สําหรับแผงไฟฟ้า 

เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟ้า เครื่องส่งหรือจําหน่ายไฟฟ้า

เครื่องสําหรับใช้บังคับไฟฟ้า หรือเครื่องเชื่อมไฟฟ้า  

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

๑๒

ลําดับที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรับวิทยุ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเล่น

แผ่นเสียง เครื่องบันทึกคําบอก เครื่องบันทึกเสียงด้วยเทป 

เครื่องเล่นหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วีดิทัศน์) แผ่นเสียง 

เทปแม่เหล็กที่ได้บันทึกเสียงแล้ว เครื่องโทรศัพท์หรือโทรเลข

ชนิดมีสายหรอืไม่มีสาย เครื่องส่งวิทยุ เครื่องส่งโทรทัศน์ เครื่องรับส่ง

สัญญาณหรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร์ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวกึ่งนํา

หรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวข้อง (Semi - Conductor or Related

Sensitive Semi - Conductor Devices) คาปาซิเตอร์หรือ

คอนเดนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได้

(Fixed or Variable Electronic Capacitors or Condensers) 

เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือ

เครื่องหรือหลอดเอกซเรย์ และรวมถึงการผลิตอุปกรณ์หรือ

ชิ้นส่วนสําหรับใช้กับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๗๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ

หลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การต่อ ซ่อมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอู่เรือ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     นอกจากเรือยาง

(๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษสําหรับเรือหรือเครื่องยนต์เรือ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

หนาแน่นน้อย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดนิประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง

๑๓



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมล้อเลื่อนที่ขับเคลื่อน ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

ด้วยแรงคนหรือสัตว์ซึ่งมิใช่จักรยาน และรวมถึงส่วนประกอบ

หรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๘๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์

วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณ์ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องทดลองหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการชั่ง 

     ตวง วัด หรือบังคับควบคุม

๘๓ โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือชิ้นส่วน ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

ของนาฬิกาหรือเครื่องวัดเวลา

๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก

หรืออัญมณี อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําเครื่องประดับโดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองคํา ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี  

(๒) การทําเครื่องใช้ด้วยทองคํา ทองขาว เงิน นาก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     หรือกะไหล่ทอง หรือโลหะที่มีค่า  

หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ชนบทและเกษตรกรรม

๑๔

ลําดับที่ ประเภทหรอืชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

โรงงานจําพวกที่

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย
อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

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

(๔) การเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอื่น ๆ ได้ ได้ ได้

(๕) การทําดวงตราหรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ได้ ได้ ได้

     หรือเหรียญอื่น

๘๕ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นส่วน ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

หรืออุปกรณ์ของเครื่องดนตรีดังกล่าว

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเล่น เครื่องมือ หรือเครื่องใช้ 

ที่มิได้ระบุไว้ในลําดับอื่น อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๑) การทําเครื่องเล่น ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้  

(๓) การทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสําหรับ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     การแสดง  

(๔) การทําร่ม ไม้ถือขนนก ดอกไม้เทียม ซิป กระดุม ไม้กวาด ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     แปรง ตะเกียง โป๊ะตะเกียงหรือไฟฟ้า กล้องสูบยา 

     หรือกล้องบุหรี่ ก้นกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก  

(๕) การทําป้าย ตรา เครื่องหมาย ป้ายติดของ หรือเครื่องโฆษณา ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     สินค้า ตราโลหะหรือตรายาง แม่พิมพ์ลายฉลุ (Stencils)

(๖) การทําแหคลุมผม ช้องผม หรือผมปลอม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๑๕

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๙๐ โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําให้บริสุทธิ์ หรือจําหน่ายน้ําไปยังอาคาร ได้ ได้

หรือโรงงานอุตสาหกรรม

๙๑ โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การบรรจุสินค้าทั่วไป ได้ ได้ ได้ ได้ ได้  

๙๒ โรงงานห้องเย็น ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้  

๙๓ โรงงานซ่อมรองเท้าหรือเครื่องหนัง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๙๔ โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าสําหรับใช้ในบ้าน ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

หรือใช้ประจําตัว

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์

รถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบ

ของยานดังกล่าว อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือส่วนประกอบ ได้ ได้ ได้ ได้

     ของยานดังกล่าว

(๒) การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ ได้ ได้ ได้ ได้

     หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว

(๓) การพ่นสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ได้ ได้

(๔) การล้างหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง

๑๖

หนาแน่นน้อย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๙๖ โรงงานซ่อมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําด้วย ได้ ได้ ได้ ได้  ได้

เพชร พลอย ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี

๙๗ โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ที่มิได้ระบุการซ่อมไว้ในลําดับใด ได้ ได้ ได้ ได้

๙๘ โรงงานซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด อัด หรือย้อมผ้า เครื่องนุ่งห่ม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

พรม หรือขนสัตว์

๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแต่งหรือเปลี่ยนแปลง

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์

โดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๓) การลงรักหรือการประดับตบแต่งด้วยแก้ว กระจก มุก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     ทอง หรืออัญมณี

หมายเหต ุ     ลําดับที่              หมายถึง   ลําดับที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

                  ได้                    หมายถึง   สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

                  โรงงานจําพวก      หมายถึง   จําพวกโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

๑๗

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย







รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิตามท่ีไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมเมืองลําพูน 

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนท่ีดินตามท่ีไดจําแนกประเภท 

ทายกฎกระทรวง  ตามที่กําหนดไวในขอ  ๖  คือ 

๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๒๗  ท่ีกําหนดไวเปนสีเหลือง  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๑.๑ ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  ที่จุดซึ่ง 

อยูหางจากบริเวณที่ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๓๖  บรรจบกับถนนสาย  ง  ๑  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  เปนระยะ  ๑,๓๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ   

เปนระยะ  ๕๐๐  เมตร  และไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  จนบรรจบกับเขตทางรถไฟสายเหนือ  ฟากตะวันตก 

  ดานตะวันออก จดเขตทางรถไฟสายเหนือ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๓๖  ฟากเหนือ  และ 

ถนนสาย  ง  ๑  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๖ 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  และบริเวณ 

หมายเลข  ๑๒.๑  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๑.๒ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑,๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๑๓๖ 

  ดานตะวันออก จดลําเหมืองทาวพรหม  ฝงตะวันตก  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๓๖  และเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑ 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๓๖  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเขตทางรถไฟสายเหนือ  ฟากตะวันออก 

 ๑.๓ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๓๖  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ค  ๓  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเขตทางรถไฟสายเหนือ  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๑.๔  หมายเลข  ๑๑.๙  และหมายเลข  ๑๑.๑๔   

ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 



 

๒ 

 ๑.๔ ดานเหนือ จดถนนสาย  ง  ๑  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๖ 

  ดานใต จดถนนสาย  ค  ๓  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ง  ๑  ฟากตะวันออก 

 ๑.๕ ดานเหนือ จดถนนสาย  ค  ๓  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๖  และสํานักปฏิบัติธรรมวิชาธรรมกาย  (วัดปากน้ําภาษีเจริญ) 

  ดานใต จดถนนสาย  ง  ๒  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ง  ๑  ฟากตะวันออก 

 ๑.๖ ดานเหนือ จดถนนสาย  ค  ๓  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันตก 

  ดานตะวันตก จดเขตทางรถไฟสายเหนือ  ฟากตะวันออก  และสถานีรถไฟลําพูน 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๖  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  และบริเวณ 

หมายเลข  ๑๑.๒๐  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 

 ๑.๗ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๔๗  ฟากใต  โรงเรียนวัดขี้เหล็ก   

วัดขี้เหล็ก  เสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๒  เสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๔๗  ถนนสาย  ค  ๒  ฟากตะวันออกและฟากใต  ฌาปนสถาน 

บานปาเปา  และเสนตรงท่ีลากจากที่จุดซึ่งถนนสาย  ค  ๒  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๔๗   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  จนบรรจบกับเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๑๔๗ 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๑๔๗  เสนตรงท่ีลากจากเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๑๔๗  บรรจบกับคลองสงน้ําชลประทาน  วัดบานแจม  และโรงเรียนวัดบานแจม 

  ดานใต จดคลองสงน้ําชลประทาน  ฝงเหนือ  และเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๔๗ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๒.๖  ที่กําหนดไวเปนสีสม  บริเวณหมายเลข  ๓.๔   

ท่ีกําหนดไวเปนสีแดง  บริเวณหมายเลข  ๗.๓  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน  บริเวณหมายเลข  ๑๑.๑๘   

หมายเลข  ๑๑.๒๒  หมายเลข  ๑๑.๒๘  หมายเลข  ๑๑.๓๗  และหมายเลข  ๑๑.๓๘  ท่ีกําหนดไวเปนสีเทาออน   

และบริเวณหมายเลข  ๑๒.๔  หมายเลข  ๑๒.๕  หมายเลข  ๑๒.๑๕  และหมายเลข  ๑๒.๑๘  ที่กําหนดไว 

เปนสีน้ําเงิน 



 

๓ 

 ๑.๘ ดานเหนือ จดถนนสาย  ง  ๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๕ 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ง  ๑  ฟากตะวันออก 

 ๑.๙ ดานเหนือ จดถนนสันปายาง  ฟากใต  ฌาปนสถานสุสานกูชาง  และศูนยบริการ 

สาธารณสุข  เทศบาลเมืองลําพูน 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ง  ๒  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากตะวันตก 

  ดานตะวันตก จดถนนชางฆอง  ฟากเหนือ  และบานพักพนักงานไปรษณีย 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๗.๔  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน  และบริเวณหมายเลข  ๑๑.๒๕   

และหมายเลข  ๑๑.๒๗  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน   

 ๑.๑๐ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนตรงที่ลากจากจุดซึ่งอยูหางจากลําเหมืองจาแส  ฝงตะวันตก   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย  ข  ๑  เปนระยะ  ๕๐๐  เมตร  ไปยังจุดซึ่งอยูหางจาก 

ถนนรอบเมืองนอกตดักับถนนจามเทว ี ไปทางทิศตะวนัตกเฉยีงเหนอืตามแนวถนนจามเทวี  เปนระยะ  ๗๐๐  เมตร 

  ดานใต จดถนนจามเทวี  ฟากเหนือ  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑๕   

ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ง  ๑  ฟากตะวันออก 

 ๑.๑๑ ดานเหนือ จดสถานีรถไฟลําพูน 

  ดานตะวันออก จดเขตทางรถไฟสายเหนือ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ง  ๒  ฟากตะวันออก 

 ๑.๑๒ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๖๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๑๕ 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ง  ๑  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑๕  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับลําเหมืองขี้เลือด  ฝงตะวันออก 

 ๑.๑๓ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑๕  ฟากใต  และศูนยการศึกษา 

นอกโรงเรียน 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ง  ๓  ฟากตะวันตก 



 

๔ 

  ดานใต จดเสนตั้งฉากกับถนนสาย  ง  ๓  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย  ง  ๑   

บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑๕  เปนระยะ  ๑,๔๐๐  เมตร 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ง  ๓ 

 ๑.๑๔ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ํากวง  ฝงใต  และ 

เขตทางรถไฟสายเหนือ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๗  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๔  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ง  ๒  ฟากตะวันออก  วัดพระยืน  และสถานีผลิตน้ํา 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๑.๖๗  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 

 ๑.๑๕ ดานเหนือ จดโรงพยาบาลลําพูน  โรงเรียนเทศบาลจามเทวี  วัดจามเทวี   

และถนนจามเทวี  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนตรงที่ลากจากจุดซึ่งอยูหางจากถนนรอบเมืองนอกตัดกับ 

ถนนจามเทวี  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนจามเทวี  เปนระยะ  ๗๐๐  เมตร  ไปยังจุดซึ่ง 

อยูหางจากโรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ  วิทยาลัยเทคนิคลําพูน  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวเสนขนาน 

ระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนจามเทวี  เปนระยะ  ๓๐๐  เมตร  เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางถนนจามเทวี  โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ  วิทยาลัยเทคนิคลําพูน  เสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางถนนลําพูน - ปาซาง  เสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ง  ๒  และ 

ถนนลําพูน - ปาซาง  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ง  ๒  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ง  ๓  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๒.๒๒  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๑.๑๖ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๔  ที่จุดซึ่ง 

อยูหางจากบริเวณท่ีถนนสาย  ค  ๙  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๔  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต   

เปนระยะ  ๓๐๐  เมตร 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๔  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๗  ฟากตะวันออก  สถานีอนามัยตําบลเวียงยอง   

โรงเรียนวัดปาแดด  และวัดแมสารปาแดด 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๒.๔๓  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 



 

๕ 

 ๑.๑๗ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๔  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๗  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ง  ๔  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ง  ๒  ฟากตะวันออก 

 ๑.๑๘ ดานเหนือ จดถนนสาย  ง  ๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  ฟากตะวันตก  วัดสันตนธง   

ศูนยวิชาการกลุมชานเมือง  และวัดกมลธัชชยาราม  (บอแฮว) 

  ดานใต จดถนนสาย  ค  ๘  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ง  ๓  ฟากตะวันออก 

 ๑.๑๙ ดานเหนือ จดลําน้ําแมสาร  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ง  ๒  ฟากตะวันตก  และวัดบานตอง 

  ดานใต จดถนนสาย  ง  ๒  ฟากเหนือ  สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนพิบูลย 

ลําพูน  หนองหลวง  และสุสานบานศรีเมืองยู 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากตะวันออก  วัดศรีเมืองยู  สวนเรือนจํา   

สุสานบานแมสารบานตอง  และเสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ํากวง  ฝงตะวันออก 

 ๑.๒๐ ดานเหนือ จดสํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค  จังหวัดลําพูน  และเสนขนาน 

ระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๘  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๔  ฟากเหนือ  และที่ธรณีสงฆ  สุสานวัดสันตนธง 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  ฟากตะวันออก  และ 

ถนนลําพูน - ปาซาง  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๑.๗๗  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน  และบริเวณ 

หมายเลข  ๑๒.๔๔  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๑.๒๑ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๔  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๙  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ง  ๔  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๗  ฟากตะวันตก  และศาลาพอบาน 

 ๑.๒๒ ดานเหนือ จดท่ีธรณีสงฆ  สุสานวัดสันตนธง  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 

ราชวิทยาลัย  วิทยาเขตเชียงใหม  วิทยาลัยสงฆลําพูน  โรงเรียนวัดสันตนธง  และถนนสาย  ข  ๔  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๘  ฟากตะวันตก  เสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร   

กับริมฝงแมน้ํากวง  ฝงเหนือ  และสุสานบานศรียอย 



 

๖ 

  ดานใต จดเสนตั้งฉากกับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖   

ที่จุดซึ่งอยูหางจากบริเวณท่ีทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  บรรจบกับถนนสาย  ค  ๘  ไปทางทิศตะวันตก 

เฉียงใต  ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  เปนระยะ  ๑,๒๐๐  เมตร 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  ฟากตะวันออก  วัดรมณียานาม   

(กูระมัก)  และสํานักงานเกษตรจังหวัดลําพูน 

 ๑.๒๓ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๔  ฟากใต  ถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  และเสนขนานระยะ  ๓๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๔ 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๖  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ง  ๔  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๙  ฟากตะวันออก  ลําน้ําแมสาร  ฝงเหนือและ 

ฝงใต  และวัดแมสารปาขาม 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๑.๘๕  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 

 ๑.๒๔ ดานเหนือ จดถนนสาย  ค  ๘  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  ฟากตะวันตก  สถานีอนามัย 

ตําบลตนธง  และสํานักงานทางหลวงชนบทที่  ๑๐ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ง  ๓  ฟากตะวันออก 

 ๑.๒๕ ดานเหนือ จดถนนสาย  ง  ๔  ฟากใต  และสุสานสาธารณประโยชน 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๖  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ง  ๔ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ง  ๒  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๑.๘๙  ที่กําหนดไวเปนเปนสีเทาออน 

 ๑.๒๖ ดานเหนือ จดถนนสาย  ง  ๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๓ 

  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากตะวันตก  และวัดศรีบุญชู  (วังไฮ) 

 ๑.๒๗ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๔  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๖๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๑๖ 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑,๘๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๑๔ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๖  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๑.๘๗  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 



 

๗ 

๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๑๑  ท่ีกําหนดไวเปนสีสม  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๒.๑ ดานเหนือ จดถนนสาย  ง  ๑  ฟากใต  สํานักงานเทศบาลตําบลเหมืองงา   

และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๓๖  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเขตทางรถไฟสายเหนือ  ฟากตะวันตก  และโรงเรียนวัดเหมืองงา   

(ญาณมงคลศึกษากร) 

  ดานใต จดถนนสาย  ค  ๓  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๖ 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๑.๕  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 

 ๒.๒ ดานเหนือ จดถนนสาย  ค  ๓  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากตะวันตก  สถานีรถไฟลําพูน  ถนนสาย  ง  ๒   

ฟากตะวันตก  และถนนสันปายาง  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดโรงเรียนจักรคําคณาทรลําพูน  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ   

ฟากตะวันออก  และถนนสาย  ง  ๒  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๖  สํานักปฏิบัติธรรมวิชาธรรมกาย  (วัดปากน้ําภาษีเจริญ) 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๕  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  และบริเวณ 

หมายเลข  ๑๑.๑๐  หมายเลข  ๑๑.๑๕  และหมายเลข  ๑๑.๑๗  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 

 ๒.๓ ดานเหนือ จดถนนสาย  ง  ๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดลําเหมืองจาแส  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๕ 

 ๒.๔ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดลําเหมืองจาแส  ฝงตะวันตก  และกองรอยบังคับการและบริการ   

บก.  อส.  จังหวัดลําพูน 

  ดานใต จดถนนจามเทวี  ฟากเหนือ  และวัดมหาวัน 

  ดานตะวันตก จดเสนตรงท่ีลากจากจุดซึง่ถนนรอบเมอืงนอกบรรจบกับถนนจามเทวี   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนจามเทวี  เปนระยะ  ๗๐๐  เมตร  ไปยังจุดซึ่งอยูหางจาก 

ลําเหมืองจาแสบรรจบกับถนนสาย  ข  ๑  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย  ข  ๑  เปนระยะ   

๕๐๐  เมตร 



 

๘ 

 ๒.๕ ดานเหนือ จดถนนชางฆอง  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากตะวันตก  และวัดชางฆอง 

  ดานตะวันตก จดถนนสันปายาง  ฟากตะวันออก  และโรงเรียนชุมชนสันปายางหลวง 

 ๒.๖ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๑๔๗ 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๒ 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับกึ่งกลางคลองสงน้ําชลประทาน   

สํานักงานเทศบาลตําบลบานกลาง  และศูนยวัฒนธรรมตําบลบานกลาง 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๖๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๒ 

 ๒.๗ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ง  ๒  ฟากตะวันตก  ที่วาการอําเภอเมืองลําพูน   

สํานักงานสามัญศึกษา  จังหวัดลําพูน  สํานักงานปศุสัตวจังหวัดลําพูน  สํานักงานพาณิชยจังหวัดลําพูน   

สํานักงานเทศบาลตําบลเวียงยอง  สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองลําพูน  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองลําพูน   

สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีลําพูน  และเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ง  ๒ 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๔  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ํากวง  ฝงตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๗.๖  และหมายเลข  ๗.๗  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออน   

และบริเวณหมายเลข  ๑๑.๔๒  หมายเลข  ๑๑.๔๗  หมายเลข  ๑๑.๕๐  หมายเลข  ๑๑.๕๓  หมายเลข  ๑๑.๕๖   

และหมายเลข  ๑๑.๕๙  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 

 ๒.๘ ดานเหนือ จดถนนจามเทวี  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนรอบเมืองนอก  ฟากตะวันตก  ถนนลําพูน - ปาซาง   

ฟากตะวันตก  และโรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ  วิทยาลัยเทคนิคลําพูน 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ง  ๒ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนลําพูน - ปาซาง   

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ  วิทยาลัยเทคนิคลําพูน  เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนจามเทวี   

และเสนตรงที่ลากจากจุดซึ่งอยูหางจากโรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ  วิทยาลัยเทคนิคลําพูน  ไปทางทิศตะวันตก 

เฉียงเหนือ  เปนระยะ  ๓๐๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนจามเทวีท่ีจุดซึ่งอยูหางจากถนนจามเทวีบรรจบกับ 

ถนนรอบเมืองนอก  เปนระยะ  ๗๐๐  เมตร 

 ๒.๙ ดานเหนือ จดถนนรอบเมืองนอก  ฟากใต  และการประปาลําพูน  การประปา 

สวนภูมิภาค 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ํากวง  ฝงตะวันตก 



 

๙ 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ํากวง  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  สนามกีฬากลาง 

องคการบรหิารสวนจังหวัดลําพูน  ฌาปนสถานเทศบาลเมืองลําพูน  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก   

และวัดศรีชุมบานหลวย 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๗.๑๒  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน 

 ๒.๑๐ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๔  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดลําน้ําแมสาร  ฝงตะวันตก 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ํากวง  ฝงตะวันออก 

 ๒.๑๑ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต  และวัดสังฆาราม  (ประตูล้ี) 

  ดานตะวันออก จดโรงเรียนอนุบาลลําพูน  และถนนสาย  ค  ๘  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  และสํานักงานการไฟฟาภูมิภาค  จังหวัดลําพูน 

  ดานตะวันตก จดถนนลําพูน - ปาซาง  ฟากตะวันออก  สํานักงานปาไม  จังหวัดลําพูน   

และแขวงการทางลําพูน 

๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๗  ที่กําหนดไวเปนสีแดง  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๓.๑ สถานีรถไฟลําพูน 

 ๓.๒ ดานเหนือ จดถนนสาย  ง  ๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  โรงเรียนจักรคําคณาทร 

ลําพูน  ถนนสันปายาง  ฟากตะวันตก  และสํานักงานเทศบาลเมืองลําพูน 

  ดานใต จดถนนเทศบาล  ๑  ฟากเหนือ  ชุมสายโทรศัพทลําพูน  และ 

ถนนสาย  ข  ๑  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดลําเหมืองจาแส  ฝงตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๑.๒๑  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 

 ๓.๓ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากใต  ถนนเทศบาล  ๑  ฟากใต  และ 

วัดสันปายางหลวง 

  ดานตะวันออก จดถนนสันปายาง  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนรอบเมืองนอก  ฟากเหนือและฟากตะวันตก  และ 

กองรอยบังคับการและบริการ  บก.  อส.  จังหวัดลําพูน 

  ดานตะวันตก จดลําเหมืองจาแส  ฝงตะวันออก     

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๑.๓๐  และหมายเลข  ๑๑.๓๒  ท่ีกําหนดไวเปนสีเทาออน   

และบริเวณหมายเลข  ๑๒.๑๑  และหมายเลข  ๑๒.๑๒  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 



 

๑๐ 

 ๓.๔ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๑๑๔๗  และสุสานวัดพญาผาบ 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๒   
และเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  ลพ.  ๒๐๑๘     

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๑๑๔๗ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับทางหลวงชนบท  ลพ.  ๒๐๑๘   
และเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๒   

 ๓.๕ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ง  ๒  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๔  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ง  ๒ 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๒.๓๖  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 
 ๓.๖ ดานเหนือ จดถนนรอบเมืองนอก  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๘  ฟากตะวันตก   
  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  และท่ีธรณีสงฆ   

วัดสันดอนรอม 
  ดานตะวันตก จดถนนลําพูน - ปาซาง  ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๑.๖๓  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 
 ๓.๗ ดานเหนือ จดถนนรอบเมืองนอก  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  และฌาปนสถาน 

เทศบาลเมืองลําพูน 
  ดานใต จดสนามกีฬากลางองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๘  ฟากตะวันออก  และโรงเรียนเทศบาลประตูล้ี 
๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๘  ที่กําหนดไวเปนสีมวง  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา  มีรายการดังตอไปนี้ 
 ๔.๑ การนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 
 ๔.๒ ที่ดินของบริษัทประชาอาภรณ  จํากัด  (มหาชน)  บริษัท  ไทยสปอรตกาเมนต  จํากัด 

โฉนดที่ดินเลขที่  ๘๔๗๗   
 ๔.๓ ที่ดินของบริษัทไซแอม  โทแบคโค  เอกซปอรต  คอรปเรชั่น  จํากัด  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๑๙๓๖๒   

เลขที่  ๑๙๓๖๓  เลขที่  ๒๘๙๐  เลขที่  ๒๘๘๘  เลขที่  ๑๐๘๗๕  เลขที่  ๙๓๓๖  เลขที่  ๒๘๘๙  เลขที่  ๒๑๒๐๑   
เลขท่ี  ๑๓๕๒๒  เลขที่  ๑๓๘๕๑  เลขท่ี  ๑๓๕๒๓  เลขที่  ๑๙๔๕๕  เลขที่  ๑๙๔๕๙  เลขท่ี  ๘๔๐๐๓   
และเลขที่  ๘๔๐๐๒ 



 

๑๑ 

 ๔.๔ ที่ดินของบริษัทพรีเมี่ยม  โทแบคโค  จํากัด  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๘๓๕๑  และเลขท่ี  ๙๐๑๗ 

 ๔.๕ ที่ดินของบริษัทกรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร  จํากัด  (มหาชน)  โฉนดที่ดิน 

เลขท่ี  ๑๑๓๖๙  เลขที่  ๑๑๓๗๐  เลขท่ี  ๑๒๑๑๒  เลขที่  ๑๒๑๑๓  เลขที่  ๑๒๑๑๔  เลขที่  ๑๒๑๑๕   

เลขท่ี  ๑๒๑๑๖  เลขที่  ๑๒๑๑๗  เลขท่ี  ๑๓๓๘๒  เลขที่  ๑๔๐๙๔  เลขที่  ๒๑๕๖๕  เลขที่  ๒๑๕๖๖   

เลขที่  ๒๑๕๖๗  เลขที่  ๒๑๕๖๘  เลขท่ี  ๒๓๐๒๙  และเลขท่ี  ๒๘๙๔๒ 

 ๔.๖ ที่ดินของหางหุนสวนจํากัด  สุวรรณลานนา  ผลิตปุยฟอสเฟต  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๐๙๙๐ 

 ๔.๗ ที่ดินของบริษัทสหสายเหนือหลอยาง  จํากัด  โฉนดที่ดินเลขที่  ๙๔๘๗  เลขที่  ๙๔๘๘   

เลขที่  ๙๔๘๙  เลขที่  ๑๗๐๔๕  เลขท่ี  ๒๖๓๕๙  เลขท่ี  ๘๙๘๕๖  เลขท่ี  ๘๙๘๕๗  เลขท่ี  ๘๙๘๕๘   

และเลขที่  ๘๙๘๕๙  และน.ส.  ๓  ก  เลขท่ี  ๔๕๑๔ 

 ๔.๘ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนพิบูลย  ลําพูน 

๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  และหมายเลข  ๕.๒  ที่กําหนดไวเปนสีมวงออน  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๕.๑ ดานเหนือ จดเขตทางรถไฟสายเหนือ  ฟากใต 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๔  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๙ 

 ๕.๒ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๔  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๖  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๓๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๑๔ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 

๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๑๒  ที่กําหนดไวเปนสีเขียว  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๖.๑ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางตําบลเหมืองงากับตําบลอุโมงค   

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  ฟากตะวันตก  วัดตนผ้ึง   

เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  ที่จุดซึ่งอยูหางจากบริเวณที่ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖   

บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๓๖  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๖  เปนระยะ  ๑,๓๐๐  เมตร  เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๖  และถนนสาย  ง  ๑  ฟากเหนือและฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๖๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๑๕  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับลําเหมืองขี้เลือด  ฝงตะวันออก  และทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๑๕  ฟากเหนือ 



 

๑๒ 

  ดานตะวันตก จดลําเหมืองขี้เลือด  ฝงตะวันออก  และแนวเขตผังเมืองรวม 

ดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนตรงท่ีลากจากจุดซึ่งลําเหมืองขี้เลือดตัดกับถนนพงษสุวรรณราษฎรพัฒนา   

ไปบรรจบกับแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลเหมืองงา 

กับตําบลอุโมงค 

 ๖.๒ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนตรงจากเสนแบง 

เขตการปกครองระหวางตําบลเหมืองงากับตําบลอุโมงค  ไปยังจุดซึ่งทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑  บรรจบกับ 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๓๖  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑   

เปนระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ํากวง  ฝงเหนือ   

ลําเหมืองปงหาง  ฝงเหนือ  ถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันออก  เสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง 

ทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๑๑  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๓๖   

ลําเหมืองทาวพรหม  ฝงตะวันออก  และเสนขนานระยะ  ๑,๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๑๓๖ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  ฟากตะวันออก 

 ๖.๓ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนตั้งฉากกับศูนยกลาง 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑  เปนระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร  ที่จุดซึ่งทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑   

บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๓๖  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๑  เปนระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  เสนตรงที่ผานจุดศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๔๗   

ท่ีจุดซึ่งทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๔๗  บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๔๗  เปนระยะ  ๒,๓๐๐  เมตร  และเปนแนวเสนตรงเดิม  เปนระยะ   

๗๐๐  เมตร 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๗๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๑๔๗ 

  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๔๗  เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๔๗   

ที่จุดซึ่งอยูหางจากบริเวณที่ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๔๗  บรรจบกับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๒   

ถนนสาย  ค  ๒  ฟากเหนือและฟากตะวันตก  เสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๑๔๗  เสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๒  วัดขี้เหล็ก  และ 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๔๗  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑  ฟากตะวันออก 



 

๑๓ 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ที่กําหนดไวเปนสีมวง  บริเวณหมายเลข  ๗.๑  และ 

หมายเลข  ๗.๒  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน  บริเวณหมายเลข  ๘.๒  หมายเลข  ๘.๔  และหมายเลข  ๘.๗   

ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  บริเวณหมายเลข  ๙  ที่กําหนดไวเปนสีฟา  บริเวณหมายเลข  ๑๑.๒  หมายเลข  ๑๑.๓   

หมายเลข  ๑๑.๖  หมายเลข  ๑๑.๗  หมายเลข  ๑๑.๑๑  หมายเลข  ๑๑.๑๒  หมายเลข  ๑๑.๑๓  หมายเลข  ๑๑.๑๖   

หมายเลข  ๑๑.๒๓  และหมายเลข  ๑๑.๒๖  ท่ีกําหนดไวเปนสีเทาออน  และบริเวณหมายเลข  ๑๒.๓   

ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๖.๔ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ํากวง  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ค  ๓  ฟากเหนือ  และการนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ํากวง  ฝงตะวันออก 

 ๖.๕ ดานเหนือ จดถนนสาย  ค  ๓  ฟากใต  เสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับริมฝง 

แมน้ํากวง  ฝงตะวันออก  และการนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑  ฟากตะวันตก  ที่ดินของ 

บริษัทไซแอม  โทแบคโค  เอกซปอรต  คอรปเรชั่น  จํากัด  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๙๓๖๒  เลขที่  ๑๙๓๖๓   

เลขที่  ๒๘๙๐  เลขที่  ๒๘๘๘  เลขที่  ๑๐๘๗๕  เลขที่  ๙๓๓๖  เลขท่ี  ๒๘๘๙  เลขที่  ๒๑๒๐๑  เลขที่  ๑๓๕๒๒   

เลขที่  ๑๓๘๕๑  เลขที่  ๑๓๕๒๓  เลขที่  ๑๙๔๕๕  เลขที่  ๑๙๔๕๙  เลขที่  ๘๔๐๐๓  และเลขที่  ๘๔๐๐๒   

ที่ดินของบริษัทพรีเมี่ยม  โทแบคโค  จํากัด  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๘๓๕๑  และเลขที่  ๙๐๑๗  และที่ดินของ 

บริษัทกรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร  จํากัด  (มหาชน)  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๑๓๖๙  เลขที่  ๑๑๓๗๐   

เลขท่ี  ๑๒๑๑๒  เลขที่  ๑๒๑๑๓  เลขท่ี  ๑๒๑๑๔  เลขที่  ๑๒๑๑๕  เลขที่  ๑๒๑๑๖  เลขที่  ๑๒๑๑๗   

เลขท่ี  ๑๓๓๘๒  เลขที่  ๑๔๐๙๔  เลขท่ี  ๒๑๕๖๕  เลขที่  ๒๑๕๖๖  เลขที่  ๒๑๕๖๗  เลขที่  ๒๑๕๖๘   

เลขที่  ๒๓๐๒๙  และเลขท่ี  ๒๘๙๔๒ 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๔  ฟากเหนือ  และเขตทางรถไฟ 

สายเหนือ  ฟากตะวันออก 

  ดานตะวันตก จดเขตถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๑.๖๙  และหมายเลข  ๑๑.๗๑  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน   

และบริเวณหมายเลข  ๑๒.๓๗  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๖.๖ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๑๔๗  และคลองสงน้ําชลประทาน  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท  ลพ.  ๒๐๑๘  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑  ฟากตะวันออก 



 

๑๔ 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๔.๒  หมายเลข  ๔.๖  และหมายเลข  ๔.๗  ที่กําหนดไว 

เปนสีมวง  บริเวณหมายเลข  ๗.๑๔  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออน  บริเวณหมายเลข  ๘.๑๗  และหมายเลข  ๘.๑๙   

ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  และบริเวณหมายเลข  ๑๑.๔๑  หมายเลข  ๑๑.๔๔  หมายเลข  ๑๑.๔๘   

หมายเลข  ๑๑.๕๔  หมายเลข  ๑๑.๖๘  และหมายเลข  ๑๑.๗๕  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 

 ๖.๗ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากใต  และถนนสาย  ง  ๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ง  ๒  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  และเสนขนานระยะ   

๑๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ํากวง  ฝงเหนือ   

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออน  และบริเวณหมายเลข  ๙   

ที่กําหนดไวเปนสีฟา 

 ๖.๘ ดานเหนือ จดคลองสงน้ําชลประทาน  ฝงใต  และถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ   

ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจาก 

จุดซึ่งถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๔๗  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ   

ตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  เปนระยะ  ๗๐๐  เมตร  บรรจบกับท่ีจุดซึ่งทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑   

บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๔  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑   

เปนระยะ  ๒,๘๐๐  เมตร 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๑๑  ฟากเหนือ  สํานักงานโยธาธิการ 

และผังเมืองจังหวัดลําพูน  และหนวยประสานงานปองกันรักษาปา  (นปป.)   

  ดานตะวันตก จดทางหลวงชนบท  ลพ.  ๒๐๑๘  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๑๒  และหมายเลข  ๘.๒๒  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก   

บริเวณหมายเลข  ๑๑.๕๒  หมายเลข  ๑๑.๖๒  และหมายเลข  ๑๑.๙๑  ท่ีกําหนดไวเปนสีเทาออน  และ 

บริเวณหมายเลข  ๑๒.๓๘  และหมายเลข  ๑๒.๕๑  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๖.๙ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑๕  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ง  ๓   

และถนนสาย  ง  ๓  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจาก 

แมน้ํากวง  ฝงใต  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  เปนระยะ  ๑,๒๐๐  เมตร  จนบรรจบกับลําเหมืองไมแดง   

ฝงใต  ลําเหมืองไมแดง  ฝงใต  และเสนตรงที่ลากจากจุดซึ่งลําเหมืองไมแดงบรรจบกับถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  ไปยังจุดซึ่งทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑๕  บรรจบกับลําเหมืองขี้เลือด 



 

๑๕ 

 ๖.๑๐ ดานเหนือ จดสนามกีฬากลางองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนและเสนขนาน 

ระยะ  ๑๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ํากวง  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางตําบลเวียงยอง  ตําบลตนธง  และตําบลหนองหนาม 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  ฟากตะวันออก  สุสานทาจักร   

เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากบริเวณท่ีทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖   

บรรจบถนนสาย  ค  ๘  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  เปนระยะ   

๑,๒๐๐  เมตร  และเสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ํากวง  ฝงตะวันออก  และถนนสาย  ค  ๘   

ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๙  ที่กําหนดไวเปนสีฟา  และบริเวณหมายเลข  ๑๑.๘๔   

ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 

 ๖.๑๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ง  ๔ 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๖  ฟากตะวันตก  ที่ทําการ 

โทรศัพท  จังหวัดลําพูน  และสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนพิบูลย  ลําพูน 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจากจุดซึ่ง 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๖  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๔  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต   

ตามแนวทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๑๑๖  เปนระยะ  ๕,๐๐๐  เมตร  บรรจบกับเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางตําบลเวียงยอง  ตําบลตนธง  และตําบลหนองหนาม 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากตะวันออก  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ   

ฟากใต  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๓  และถนนสาย  ง  ๒  ฟากใต  และ 

ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบรเิวณหมายเลข  ๗.๑๕  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออน  บริเวณหมายเลข  ๘.๒๖   

ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  และบริเวณหมายเลข  ๑๑.๙๒  หมายเลข  ๑๑.๙๗  หมายเลข  ๑๑.๙๘   

หมายเลข  ๑๑.๑๐๐  หมายเลข  ๑๑.๑๐๓  หมายเลข  ๑๑.๑๐๖  และหมายเลข  ๑๑.๑๐๗  ท่ีกําหนดไว 

เปนสีเทาออน 

 ๖.๑๒ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑  ฟากใต  โรงเรียนบานหนองบัว   

ดอยติ  หมวดการทางลําพูน  และสุสานหนองบัว 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนตรงท่ีลากจาก 

จุดซึ่งทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๔  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต 

ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑  เปนระยะ  ๒,๘๐๐  เมตร  บรรจบกับเสนตั้งฉาก  เปนระยะ   



 

๑๖ 

๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๖  ที่จุดซึ่งทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๖   

บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๔  ไปทางทิศตะวนัตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๖   

เปนระยะ  ๕,๐๐๐  เมตร  และที่สาธารณประโยชนบานปาตึงงาม  ดอยหัวเสือสาธารณประโยชน 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนตั้งฉาก  ระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร   

กับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๖  ที่จุดซึ่งอยูหางจากบริเวณท่ีทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๖   

บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๔  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๖   

เปนระยะ  ๕,๐๐๐  เมตร 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๖  ฟากตะวันออก  สํานักงาน 

องคการบริหารสวนจังหวัด  เสนขนานระยะ  ๑,๘๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๔   

และเสนขนานระยะ  ๖๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๖ 

  ทั้งนี้  ยกเวนบรเิวณหมายเลข  ๗.๑๗  หมายเลข  ๗.๑๙  และหมายเลข  ๗.๒๐  ที่กําหนดไว 

เปนสีเขียวออน  บริเวณหมายเลข  ๘.๒๔  และหมายเลข  ๘.๒๕  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  บริเวณ 

หมายเลข  ๑๑.๙๔  หมายเลข  ๑๑.๙๖  หมายเลข  ๑๑.๙๙  หมายเลข  ๑๑.๑๐๑  หมายเลข  ๑๑.๑๐๒   

หมายเลข  ๑๑.๑๐๔  หมายเลข  ๑๑.๑๐๕  หมายเลข  ๑๑.๑๐๘  และหมายเลข  ๑๑.๑๐๙  ท่ีกําหนดไว 

เปนสีเทาออน  และบริเวณหมายเลข  ๑๒.๕๔  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๒๐  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๗.๑ ที่ดินภายในบริเวณเสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับแมน้ํากวงทั้งสองฝง 

 ๗.๒ หนองน้ําสาธารณประโยชน 

 ๗.๓ สนามกีฬาประจําโรงเรียนวัดสันคะยอม 

 ๗.๔ สวนสาธารณะกูชาง 

 ๗.๕ สวนสาธารณะเจาหญิงแขกแกว 

 ๗.๖ หนองโบสถ 

 ๗.๗ หนองบัว  หมูที่  ๓ 

 ๗.๘ ตลาดสดหนองดอก  อนุสาวรียพระนางจามเทวี 

 ๗.๙ ศูนยบริการการทองเท่ียวจังหวัดลําพูน 

 ๗.๑๐ ลานเจาหญิงลําเจียก  ณ  ลําพูน 

 ๗.๑๑ สนามกีฬากลางองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 

 ๗.๑๒ เรือนเพาะชํา 

 ๗.๑๓ หนองหลวง 

 ๗.๑๔ หนองบัว  หมูที่  ๒ 



 

๑๗ 

 ๗.๑๕ หนองปลาขอ 

 ๗.๑๖ ดอยติ 

 ๗.๑๗ ที่สาธารณประโยชน 

 ๗.๑๘ ที่สาธารณประโยชนบานปาตึงงาม  ดอยหัวเสือสาธารณประโยชน 

 ๗.๑๙ ลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 

 ๗.๒๐ ที่สาธารณประโยชน 

๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๒๖  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทสถาบันการศึกษา  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๘.๑ โรงเรียนบานตนผ้ึง  (ปนถวงศประชานุกุล) 

 ๘.๒ โรงเรียนบานฮองกอมวง 

 ๘.๓ โรงเรียนวัดเหมืองงา  (ญาณมงคลศึกษากร)   

 ๘.๔ โรงเรียนบานศรีดอนตัน 

 ๘.๕ โรงเรียนสันปายางหนอม 

 ๘.๖ โรงเรียนบานศรีบุญยืน - วังทอง  ฌาปนสถานบานศรีบุญยืน   

 ๘.๗ โรงเรียนวัดสันคะยอม  (นันทราษฎรนุกูล)   

 ๘.๘ โรงเรียนจักรคําคณาทรลําพูน 

 ๘.๙ โรงเรียนชุมชนสันปายางหลวง 

 ๘.๑๐ โรงเรียนวัดขี้เหล็ก 

 ๘.๑๑ โรงเรียนเทศบาลจามเทวี 

 ๘.๑๒ โรงเรียนวัดบานแจม 

 ๘.๑๓ โรงเรียนอนุบาลลําพูน 

 ๘.๑๔ โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ  วิทยาลัยเทคนิคลําพูน 

 ๘.๑๕ โรงเรียนเทศบาลประตูล้ี 

 ๘.๑๖ โรงเรียนอนุบาลลําพูน 

 ๘.๑๗ โรงเรียนบานประตูโขง 

 ๘.๑๘ โรงเรียนวัดปาแดด 

 ๘.๑๙ โรงเรียนวัดรองสาว 

 ๘.๒๐ ศูนยวิชาการกลุมชานเมือง 

 ๘.๒๑ โรงเรียนวัดสันตนธง 

 ๘.๒๒ โรงเรียนวัดบานยู 

 ๘.๒๓ โรงเรียนบานหนองบัว 



 

๑๘ 

 ๘.๒๔ โรงเรียนบานบัวแคร 

 ๘.๒๕ โรงเรียนวัดสันปาสัก 

 ๘.๒๖ โรงเรียนวัดหนองซิว 

๙. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙  ท่ีกําหนดไวเปนสีฟา  ใหเปนท่ีดินประเภทท่ีโลงเพ่ือการรักษา 

คุณภาพส่ิงแวดลอมและการประมง  คือ  แมน้ํากวง 

 ๑๐. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๐  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําตาลออน  ใหเปนที่ดินประเภทอนุรักษ 

เพ่ือสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย  มีรายการดังตอไปนี้ 

  ดานเหนือ จดถนนรอบเมืองนอก  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนรอบเมืองใน  ฟากตะวันออก  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๔   

ฟากใต  และถนนรอบเมืองนอก  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนรอบเมืองนอก  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนรอบเมืองนอก  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๗.๕  และหมายเลข  ๗.๘  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน   

บริเวณหมายเลข  ๘.๑๓  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  บริเวณหมายเลข  ๑๑.๓๖  หมายเลข  ๑๑.๓๙   

หมายเลข  ๑๑.๔๐  หมายเลข  ๑๑.๔๖  หมายเลข  ๑๑.๕๑  หมายเลข  ๑๑.๕๕  หมายเลข  ๑๑.๕๗   

หมายเลข  ๑๑.๕๘  หมายเลข  ๑๑.๖๐  และหมายเลข  ๑๑.๖๑  ท่ีกําหนดไวเปนสีเทาออน  บริเวณ 

หมายเลข  ๑๒.๑๔  หมายเลข  ๑๒.๑๖  หมายเลข  ๑๒.๑๗  หมายเลข  ๑๒.๒๑  หมายเลข  ๑๒.๒๔   

หมายเลข  ๑๒.๒๕  หมายเลข  ๑๒.๒๖  หมายเลข  ๑๒.๒๗  หมายเลข  ๑๒.๒๘  หมายเลข  ๑๒.๓๐   

หมายเลข  ๑๒.๓๑  หมายเลข  ๑๒.๓๒  หมายเลข  ๑๒.๓๓  และหมายเลข  ๑๒.๓๔  ที่กําหนดไว 

เปนสีน้ําเงิน 

 ๑๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑๑.๑๐๙  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทสถาบันศาสนา  มีรายการดังตอไปนี้ 

  ๑๑.๑ วัดตนผ้ึง 

  ๑๑.๒ วัดหนองปาเหมือด 

  ๑๑.๓ สุสานบานฮองกอมวง 

  ๑๑.๔ วัดปาไมแดง 

  ๑๑.๕ วัดเหมืองงา 

  ๑๑.๖ วัดฮองกอมวง 



 

๑๙ 

  ๑๑.๗ วัดผามวัว 

  ๑๑.๘ สํานักปฏิบัติธรรมวิชาธรรมกาย  (วัดปากน้ําภาษีเจริญ) 

  ๑๑.๙ สุสานเหมืองงา 

 ๑๑.๑๐ วัดศรีสองเมือง 

 ๑๑.๑๑ วัดศรีดอนตัน 

 ๑๑.๑๒ สุสานบานศรีดอนตัน 

 ๑๑.๑๓ วัดปูเลย 

 ๑๑.๑๔ วัดศรีบุญยืน 

 ๑๑.๑๕ วัดสันปายางหนอม 

 ๑๑.๑๖ สุสานบานปูเลย 

 ๑๑.๑๗ ที่ธรณีสงฆสันปายางหนอม 

 ๑๑.๑๘ สุสานบานสันคะยอม 

 ๑๑.๑๙ ฌาปนสถานบานปาเปา 

 ๑๑.๒๐ วัดวังทอง 

 ๑๑.๒๑ วัดหนองเสง 

 ๑๑.๒๒ วัดบานปาเปา 

 ๑๑.๒๓ วัดสันคะยอม 

 ๑๑.๒๔ ฌาปนสถานสุสานกูชาง 

 ๑๑.๒๕ วัดไกแกว 

 ๑๑.๒๖ สุสานบานขี้เหล็ก 

 ๑๑.๒๗ ศาลเจาพอกูชาง 

 ๑๑.๒๘ วัดสันปาฝาย 

 ๑๑.๒๙ ที่ธรณีสงฆวัดวังทอง  (วัดสันศรีทรายมูล) 

 ๑๑.๓๐ วัดสวนดอก 

 ๑๑.๓๑ วัดสันปายางหลวง 

 ๑๑.๓๒ วัดพระคงฤาษี 

 ๑๑.๓๓ วัดชางฆอง 

 ๑๑.๓๔ วัดขี้เหล็ก 



 

๒๐ 

 ๑๑.๓๕ วัดจามเทวี 

 ๑๑.๓๖ วัดประตูชางสี 

 ๑๑.๓๗ สุสานวัดพญาผาบ 

 ๑๑.๓๘ วัดพญาผาบ 

 ๑๑.๓๙ วัดศรีบุญเรือง 

 ๑๑.๔๐ วัดชางรอง 

 ๑๑.๔๑ ฌาปนสถานบานกลาง 

 ๑๑.๔๒ วัดหัวขัว 

 ๑๑.๔๓ วัดมหาวัน 

 ๑๑.๔๔ วัดแมยาก 

 ๑๑.๔๕ วัดบานแจม 

 ๑๑.๔๖ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร 

 ๑๑.๔๗ วัดดอนแกว  (ราง)  โรงเรียนบานเวียงยอง 

 ๑๑.๔๘ วัดพระสิงหเคิ่ง 

 ๑๑.๔๙ วัดพระยืน 

 ๑๑.๕๐ วัดตนกอ  (ราง) 

 ๑๑.๕๑ วัดไชยชนึก  (ราง) 

 ๑๑.๕๒ สุสานรองตน 

 ๑๑.๕๓ วัดตนแกว 

 ๑๑.๕๔ วัดศรีคํา 

 ๑๑.๕๕ วัดสุพรรณรังษี 

 ๑๑.๕๖ ธรรมสถานวัดดอนแกว 

 ๑๑.๕๗ วัดชัยมงคล 

 ๑๑.๕๘ ที่ธรณีสงฆพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร 

 ๑๑.๕๙ สุสานบานเวียงยอง 

 ๑๑.๖๐ วัดพระเจาเตโค  (ราง) 

 ๑๑.๖๑ วัดธงสัจจะ 

 ๑๑.๖๒ สํานักสงฆกูฆองคํา 



 

๒๑ 

 ๑๑.๖๓ วัดสันดอนรอม 

 ๑๑.๖๔ ที่ธรณีสงฆวัดสันดอนรอม 

 ๑๑.๖๕ วัดศรีชุมบานหลวย 

 ๑๑.๖๖ วัดสังฆาราม  (ประตูล้ี) 

 ๑๑.๖๗ มัสยิดฮัสอันชอรี 

 ๑๑.๖๘ สุสานปาสันคะยอม 

 ๑๑.๖๙ วัดประตูโขง 

 ๑๑.๗๐ ฌาปนสถานเทศบาลเมืองลําพูน 

 ๑๑.๗๑ สุสานประตูโขง 

 ๑๑.๗๒ วัดบานตอง 

 ๑๑.๗๓ วัดแมสารปาแดด 

 ๑๑.๗๔ ศาลาพอบาน 

 ๑๑.๗๕ วัดรองสาว 

 ๑๑.๗๖ สุสานบานแมสารบานตอง 

 ๑๑.๗๗ วัดกูเหล็ก 

 ๑๑.๗๘ วัดสันตนธง 

 ๑๑.๗๙ วัดศรีเมืองยู 

 ๑๑.๘๐ ที่ธรณีสงฆ  สุสานวัดสันตนธง 

 ๑๑.๘๑ วัดกมลธัชชยาราม  (บอแฮว) 

 ๑๑.๘๒ วัดแมสารปาขาม 

 ๑๑.๘๓ สุสานบานศรีเมืองยู 

 ๑๑.๘๔ วัดศรีบุญชู  (วังไฮ) 

 ๑๑.๘๕ วัดแมสารบานหลุก 

 ๑๑.๘๖ สุสานบานศรียอย 

 ๑๑.๘๗ สุสานบานหลุก 

 ๑๑.๘๘ วัดรมณียานาม  (กูระมัก) 

 ๑๑.๘๙ วัดหนองปลาขอ 

 ๑๑.๙๐ สุสานสาธารณประโยชน 



 

๒๒ 

 ๑๑.๙๑ วัดบานมา 

 ๑๑.๙๒ สุสานหนองปลาขอ 

 ๑๑.๙๓ วัดดอยติ 

 ๑๑.๙๔ สุสานหนองบัว 

 ๑๑.๙๕ สุสานทาจักร 

 ๑๑.๙๖ วัดเสาหิน 

 ๑๑.๙๗ สุสานบานสันหลวง 

 ๑๑.๙๘ วัดสันหลวง  (โรงเรียนวัดสันหลวง) 

 ๑๑.๙๙ วัดน้ําบอเหลือง 

 ๑๑.๑๐๐ วัดหนองซิว 

 ๑๑.๑๐๑ วัดสันปาสัก 

 ๑๑.๑๐๒ วัดสันคะยอม 

 ๑๑.๑๐๓ สุสานบานใหม 

 ๑๑.๑๐๔ สุสานบานสันปาสัก 

 ๑๑.๑๐๕ วัดปาตึงงาม 

 ๑๑.๑๐๖ วัดบานใหมลองแกบ 

 ๑๑.๑๐๗ สุสานบานกอเปา 

 ๑๑.๑๐๘ สุสานบานหนองไซ 

 ๑๑.๑๐๙ วัดเจาชัย  (หนองหลุม) 

๑๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๒.๑  ถึงหมายเลข  ๑๒.๕๔  ท่ีกําหนดไวเปนสีน้ําเงิน  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๑๒.๑ สํานักงานสาธารณสุข 

 ๑๒.๒ สํานักงานเทศบาลตําบลเหมืองงา 

 ๑๒.๓ ชุมสายหริภุญไชย 

 ๑๒.๔ สถานีอนามัยตําบลมะเขือแจ 

 ๑๒.๕ สํานักงานเทศบาลตําบลมะเขือแจ 

 ๑๒.๖ ศูนยบริการสาธารณสุข  เทศบาลเมืองลําพูน 

 ๑๒.๗ สํานักงานเทศบาลเมืองลําพูน 



 

๒๓ 

 ๑๒.๘ ชุมสายโทรศัพทลําพูน 

 ๑๒.๙ ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 

 ๑๒.๑๐ บานพักพนักงานไปรษณีย 

 ๑๒.๑๑ สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองลําพูน 

 ๑๒.๑๒ บานพักขาราชการตํารวจ 

 ๑๒.๑๓ โรงพยาบาลลําพูน 

 ๑๒.๑๔ จวนผูวาราชการจังหวัดลําพูน 

 ๑๒.๑๕ ศูนยวัฒนธรรมตําบลบานกลาง 

 ๑๒.๑๖ ที่ทําการไปรษณียจังหวัดลําพูน 

 ๑๒.๑๗ ศาลากลางจังหวัดลําพูน 

 ๑๒.๑๘ สํานักงานเทศบาลตําบลบานกลาง 

 ๑๒.๑๙ ที่วาการอําเภอเมืองลําพูน  สํานักงานสามญัศึกษา  จังหวัดลําพูน  สํานักงานปศุสัตว 

จังหวัดลําพูน  สํานักงานพาณิชยจังหวัดลําพูน 

 ๑๒.๒๐ สถานีผลิตน้ํา 

 ๑๒.๒๑ บานพักผูพิพากษาศาลจังหวัดลําพูน 

 ๑๒.๒๒ โรงฆาสัตว  เทศบาลเมืองลําพูน 

 ๑๒.๒๓ กองรอยบังคับการและบริการ  บก.  อส.  จังหวัดลําพูน 

 ๑๒.๒๔ ธนาคารกรงุไทย  สาขาลําพูน 

 ๑๒.๒๕ บานพักผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดลําพูน  บานพักผูพิพากษาศาลจังหวัดลําพูน 

 ๑๒.๒๖ บานพักอัยการ  จังหวัดลําพูน 

 ๑๒.๒๗ ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  เทศบาลเมืองลําพูน 

 ๑๒.๒๘ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติหริภุญไชย 

 ๑๒.๒๙ สํานักงานเทศบาลตําบลเวียงยอง  สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองลําพูน  สํานักงาน 

สาธารณสุขอําเภอเมืองลําพูน  สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีลําพูน 

 ๑๒.๓๐ บานพักสรรพากร  จังหวัดลําพูน 

 ๑๒.๓๑ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรจังหวัดลําพูน 

 ๑๒.๓๒ สํานักงานสหกรณการเกษตรเมืองลําพูน 

 ๑๒.๓๓ ธนาคารออมสิน  สาขาลําพูน 



 

๒๔ 

 ๑๒.๓๔ สํานักงานท่ีดิน  จังหวัดลําพูน 

 ๑๒.๓๕ การประปาลําพูน  การประปาสวนภูมิภาค 

 ๑๒.๓๖ ศาลจังหวัดลําพูน 

 ๑๒.๓๗ หนวยปฏิบัติการพิเศษตํารวจภูธร  จังหวัดลําพูน  ศูนยราชการกระทรวงแรงงาน 

จังหวัดลําพูน  สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย  จังหวัดลําพูน  สํานักงานขนสงจังหวัดลําพูน 

 ๑๒.๓๘ ที่ท้ิงขยะเทศบาลตําบลบานกลาง 

 ๑๒.๓๙ สํานักงานปาไม  จังหวัดลําพูน  แขวงการทางลําพูน 

 ๑๒.๔๐ สํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค  จังหวัดลําพูน 

 ๑๒.๔๑ สถานีอนามัยตําบลเวียงยอง 

 ๑๒.๔๒ สวนเรือนจํา 

 ๑๒.๔๓ สํานักงานสหกรณ  จังหวัดลําพูน  สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณลําพูน 

 ๑๒.๔๔ สํานักงานเทศบาลตําบลตนธง 

 ๑๒.๔๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตเชียงใหม  วิทยาลัยสงฆลําพูน 

 ๑๒.๔๖ สํานักงานเกษตรจังหวัดลําพูน 

 ๑๒.๔๗ สถานีอนามัยตําบลตนธง 

 ๑๒.๔๘ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลําพูน  หนวยประสานงานปองกันรักษาปา   

(นปป.) 

 ๑๒.๔๙ สํานักงานทางหลวงชนบทที่  ๑๐ 

 ๑๒.๕๐ หมวดการทางลําพูน 

 ๑๒.๕๑ สถานีอนามัยตําบลศรีบัวบาน 

 ๑๒.๕๒ ที่ทําการโทรศัพท  จังหวัดลําพูน 

 ๑๒.๕๓ สํานักงานองคการบริหารสวนจังหวัด 

 ๑๒.๕๔ สถานีอนามัยบานหนองหลุม 





รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมเมืองลําพูน 

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง  แบงเปน  ๔  ขนาด  คือ 

๑. ถนนแบบ  ก  ขนาดเขตทาง  ๑๒.๐๐  เมตร  จํานวน  ๒  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ก  ๑  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนเจริญตา   

(ถนนสาย  ง  ๒)  ที่บริเวณหางจากถนนสันปายางบรรจบกับถนนเจริญตา  (ถนนสาย  ง  ๒)  ไปทาง 

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเจริญตา  (ถนนสาย  ง  ๒)  ระยะประมาณ  ๑๐๐  เมตร  ไปทาง 

ทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ขนานแนวเขตทางรถไฟ  ระยะประมาณ  ๘๙๐  เมตร  ตัดกับ 

ถนนสาย  ค  ๓  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ขนานแนวเขตทางรถไฟ  ระยะประมาณ  ๑,๒๖๐  เมตร   

ตัดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๓๖  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ขนานแนวเขตทางรถไฟ   

ระยะประมาณ  ๑,๗๗๐  เมตร  จนบรรจบกับแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ 

 ถนนสาย  ก  ๒  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๑๔  ที่บริเวณแนวเขตทางรถไฟสายเหนือ  ฟากตะวันตก  ตัดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๔   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ขนานแนวเขตทางรถไฟ  ระยะประมาณ  ๑,๖๕๐  เมตร  บรรจบกับ 

ถนนสาย  ค  ๙  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ขนานแนวเขตทางรถไฟ  ระยะประมาณ  ๑,๑๔๐  เมตร   

บรรจบกับถนนสาย  ค  ๗  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ขนานแนวเขตทางรถไฟ  ระยะประมาณ   

๑,๕๐๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสายลําพูน - วังทอง  (ถนนสาย  ง  ๒)  ท่ีบริเวณหางจากถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  บรรจบกับถนนสายลําพูน - วังทอง  (ถนนสาย  ง  ๒)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตามแนวถนนสายลําพูน - วังทอง  (ถนนสาย  ง  ๒)  ระยะประมาณ  ๔๔๐  เมตร 

๒. ถนนแบบ  ข  ขนาดเขตทาง  ๑๖.๐๐  เมตร  จํานวน  ๔  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ข  ๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนพระคงฤาษี  และถนนโครงการ 

กําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนเจริญราษฎร  (ถนนสาย  ค  ๕)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 

ตามแนวถนนเดมิจนสุดถนน  ไปทางทิศตะวันตกเฉยีงเหนือ  ระยะประมาณ  ๑,๒๐๐  เมตร  จนบรรจบกับ 

ถนน  อบจ.  ลพ.  ๑๑๐๖  (ถนนสาย  ง  ๑)  ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑๕  บรรจบกับ 

ถนน  อบจ.  ลพ.  ๑๑๐๖  (ถนนสาย  ง  ๑)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนน  อบจ.  ลพ.  ๑๑๐๖   

(ถนนสาย  ง  ๑)  ระยะประมาณ  ๑,๒๓๐  เมตร 



 

๒ 

 ถนนสาย  ข  ๒  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนจิตวงศพันธรังสรรค 

เริ่มตนจากถนนรอบเมืองใน  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนสาย  ง  ๒ 

 ถนนสาย  ข  ๓  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนน  ลพ.  ถ.  ๑๐๐๑๔   

และถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ  และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนสาย  ง  ๒   

ที่บริเวณหางจากถนนสายลําพูน - วังทอง  (ถนนสาย  ง  ๒)  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๔   

ไปทางทิศใตตามแนวถนนสาย  ง  ๒  ระยะประมาณ  ๗๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ   

๔๐๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๑๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนน  ลพ.  ถ.  ๑๐๐๑๔   

ระยะประมาณ  ๑,๕๐๐  เมตร  ตัดกับถนนสาย  ง  ๒  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตและทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 

ตามแนวถนน  ลพ.  ถ.  ๑๐๐๑๔  ระยะประมาณ  ๑,๘๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและ 

ทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๓๐๐  เมตร  บรรจบกับแนวถนน  ลพ.  ถ.  ๑๐๐๑๔  ไปทาง 

ทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนน  ลพ.  ถ.  ๑๐๐๑๔  ระยะประมาณ  ๑,๕๖๐  เมตร  จนบรรจบกับ 

แนวเขตผังเมืองรวมดานใต 

 ถนนสาย  ข  ๔  เปนถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  เริ่มตนจาก 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับ 

ถนนสายบอแฮว - ริมกวง  (ถนนสาย  ค  ๘) 

๓. ถนนแบบ  ค  ขนาดเขตทาง  ๑๘.๐๐  เมตร  จํานวน  ๙  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ค  ๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนฝายวังตอง  และ 

ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๑๓๖  ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๓๖  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๑  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๓๖  ระยะประมาณ   

๔๓๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อจนสุดถนน  ไปทาง 

ทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๕๔๐  เมตร  ตัดกับถนนสันปาฝาย  (ถนนสาย  ค  ๓)  ไปทาง 

ทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๘๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ไปทาง 

ทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อจนสุดถนน  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต   

ระยะประมาณ  ๔๘๐  เมตร  บรรจบกับถนนฝายวังตอง  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนฝายวังตอง   

ระยะประมาณ  ๔๒๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๓๘๐  เมตร  จนบรรจบกับ 

ถนนสาย  ง  ๒  ที่บริเวณถนนจิตวงศพันธรังสรรค  (ถนนสาย  ข  ๒)  บรรจบกับถนนสาย  ง  ๒ 



 

๓ 

 ถนนสาย  ค  ๒  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๑๔๗  ท่ีบริเวณทางหลวงชนบท  ลพ.  ๒๐๑๘  บรรจบกับทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๑๑๔๗   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๑,๒๓๐  เมตร  บรรจบถนนสาย  ค  ๔  ที่บริเวณหางจาก 

ถนนสาย  ค  ๔  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๔๗  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ   

๗๓๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๑,๘๗๐  เมตร   

จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๔๗  ท่ีบริเวณหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  บรรจบกับ 

ทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๑๑๔๗  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๔๗   

ระยะประมาณ  ๒,๑๖๐  เมตร 

 ถนนสาย  ค  ๓  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนสันปาฝาย  และถนนศรีบุญยืน   

และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 

ตามแนวถนนสันปาฝายจนสุดถนน  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๒๙๐  เมตร  บรรจบกับ 

ถนนศรีบุญยืน  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนศรีบุญยืนผานทางรถไฟสายเหนือ  ระยะประมาณ   

๕๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๑๖๐  เมตร  ตัดกับทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๖  ที่บริเวณหางจากถนนเจริญตา  (ถนนสาย  ง  ๒)  บรรจบกับถนนเจริญราษฎร   

(ถนนสาย  ค  ๕)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  ระยะประมาณ   

๑,๐๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๑,๐๔๐  เมตร  จนบรรจบกับถนน   

อบจ.  ลพ.  ๑๑๐๖  (ถนนสาย  ง  ๑)  ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑๕  บรรจบกับ 

ถนน  อบจ.  ลพ.  ๑๑๐๖  (ถนนสาย  ง  ๑)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนน  อบจ.  ลพ.  ๑๑๐๖   

(ถนนสาย  ง  ๑)  ระยะประมาณ  ๓,๓๘๐  เมตร 

 ถนนสาย  ค  ๔  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๑๔๗  ที่บริเวณถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๔๗   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๔๗  ระยะประมาณ  ๙๙๐  เมตร   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๗๓๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ค  ๒  ท่ีบริเวณหางจาก 

ทางหลวงชนบท  ลพ.  ๒๐๑๘  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๔๗  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตามแนวถนนสาย  ค  ๒  ระยะประมาณ  ๑,๒๓๐  เมตร 

 ถนนสาย  ค  ๕  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนเจริญราษฎร  เริ่มตนจาก 

ถนนรอบเมืองนอก  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนเจริญตา   

(ถนนสาย  ง  ๒) 



 

๔ 

 ถนนสาย  ค  ๖  เปนถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  และถนนโครงการ 

กําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑  ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผนดิน  ๑๑๔๗   

บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑  ไปทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑   

ระยะประมาณ  ๒,๐๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตก  ระยะประมาณ  ๑๐๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อจนสุดถนน  ไปทาง 

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๙๓๐  เมตร  บรรจบกับถนนเดิม  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 

ตามแนวถนนเดิมจนสุดถนน  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๘๔๐  เมตร  จนบรรจบกับ 

ถนน  อบจ.  ลพ.  ๑๑๐๒  ที่บริเวณถนน  อบจ.  ลพ.  ๑๑๐๒  ตัดกับแมน้ํากวง  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต 

ตามแนวถนน  อบจ.  ลพ.  ๑๑๐๒  ระยะประมาณ  ๕๒๐  เมตร 

 ถนนสาย  ค  ๗  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนสาย  ก  ๒   

ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ก  ๒  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๔  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ   

ตามแนวถนนสาย  ก  ๒  ระยะประมาณ  ๒,๗๙๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ   

๖๓๐  เมตร  ตัดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๔  ที่บริเวณหางจากถนนสายลําพูน - วังทอง   

(ถนนสาย  ง  ๒)  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๔  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนว 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๔  ระยะประมาณ  ๑,๐๑๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ   

๑,๓๗๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ง  ๔  ที่บริเวณหางจากถนนบานแมสาร - ปาขาม  (ถนนสาย  ค  ๙)   

บรรจบกับถนนสาย  ง  ๔  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย  ง  ๔  ระยะประมาณ  ๗๗๐  เมตร 

 ถนนสาย  ค  ๘  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  และถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง   

คือ  ถนนสายบอแฮว - ริมกวง  และถนนบอแฮว  หมูที่  ๓  ซอย  ๓  เริ่มตนจากถนนรอบเมืองนอก   

ไปทางทิศใต  ทิศตะวันตกเฉียงใต  และทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนบอแฮว - ริมกวง  บรรจบกับ 

ทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๑๐๖  ไปทางทิศตะวันตกเฉยีงเหนอื  ระยะประมาณ  ๑๓๐  เมตร  บรรจบกบั 

ถนนบอแฮว  หมูที่  ๓  ซอย  ๓  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนบอแฮว  หมูที่  ๓  ซอย  ๓   

จนสุดถนน  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๕๗๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ง  ๓)  ที่บริเวณหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ง  ๓)  บรรจบกับ 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑๕  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาย  ง  ๓  ระยะประมาณ   

๓,๒๖๐  เมตร 

 ถนนสาย  ค  ๙  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนบานแมสาร - ปาขาม  และ 

ถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนสาย  ก  ๒  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ก  ๒   



 

๕ 

บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๔  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย  ก  ๒   

ระยะประมาณ  ๑,๖๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวนัตกเฉยีงใต  ระยะประมาณ  ๔๒๐  เมตร  ตัดกับทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๑๔  ที่บริเวณถนนบานแมสาร - ปาขาม  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๔  ไปทาง 

ทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนบานแมสาร - ปาขาม  ระยะประมาณ  ๑,๓๑๐  เมตร  จนบรรจบกับ 

ถนนสาย  ง  ๔ 

๔. ถนนแบบ  ง  ขนาดเขตทาง  ๓๐.๐๐  เมตร  จํานวน  ๔  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ง  ๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนน  อบจ.  ลพ.  ๑๑๐๖  และ 

ถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนท่ีบริเวณทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๓๖  บรรจบกับ 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๒๔๐  เมตร  ไปทาง 

ทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๙๖๐  เมตร  บรรจบกับถนน  อบจ.  ลพ.  ๑๑๐๖  ไปทางทิศตะวันตก 

เฉียงใตตามแนวถนน  อบจ.  ลพ.  ๑๑๐๖  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑๕ 

 ถนนสาย  ง  ๒  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนเจริญตา  ถนนสายลําพูน -  

วังทอง  ถนนบานตอง - หนองซิว  ถนนโชคอนันต  หมูท่ี  ๑๐  ซอย  ๒  และถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ 

และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนน  อบจ.  ลพ.  ๑๑๐๖  (ถนนสาย  ง  ๑)   

ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑๕  บรรจบกับถนน  อบจ.  ลพ.  ๑๑๐๖  (ถนนสาย  ง  ๑)   

ไปทางทิศตะวนัออกเฉยีงเหนอืตามแนวถนน  อบจ.  ลพ.  ๑๑๐๖  (ถนนสาย  ง  ๑)  ระยะประมาณ  ๒,๔๔๐  เมตร   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๑,๐๓๐  เมตร  ตัดกับถนนเจริญราษฎร  (ถนนสาย  ค  ๕)   

ที่บริเวณถนนเจริญตา  (ถนนสาย  ง  ๒)  บรรจบกับถนนเจริญราษฎร  (ถนนสาย  ค  ๕)  ไปทางทิศตะวันออก 

เฉียงใตและทิศใตตามแนวถนนเจริญตา  และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อจนสุดถนน  ไปทางทิศใต   

ระยะประมาณ  ๖๓๐  เมตร  ตัดกับถนนจิตวงศพันธรังสรรค  (ถนนสาย  ข  ๒)  และถนนสาย  ค  ๑   

ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๒๐๐  เมตร  บรรจบกับถนนสายลําพูน - วังทอง  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต 

ตามแนวถนนสายลําพูน - วังทอง  ผานถนนสาย  ก  ๒  ตัดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๔  ไปทาง 

ทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๗๐๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาย  ข  ๓  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต   

ระยะประมาณ  ๔๐๐  เมตร  บรรจบกับถนนบานตอง - หนองซิว  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนว 

ถนนบานตอง - หนองซิว  ระยะประมาณ  ๑,๑๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ   

๗๔๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๒๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๒๓๐  เมตร   

ตัดกับถนน  ลพ.  ถ.  ๑๐๐๑๔  (ถนนสาย  ข  ๓)  ท่ีบริเวณหางจากถนนสาย  ข  ๓  บรรจบกับถนนสาย  ง  ๒   



 

๖ 

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาย  ข  ๓  ระยะประมาณ  ๒,๐๐๐  เมตร   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือขามแมน้ํากวง  บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 

ตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ตัดกับถนนสายบอแฮว - ริมกวง  (ถนนสาย  ค  ๘)  ไปทางทิศตะวันตก 

เฉียงเหนือตามแนวถนนโชคอนันต  หมูที่  ๑๐  ซอย  ๒  จนสุดถนน  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ   

ระยะประมาณ  ๖๑๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 

ตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือตัดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ   

ระยะประมาณ  ๗๗๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ง  ๓  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ง  ๓  บรรจบกับ 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑๕  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาย  ง  ๓  ระยะประมาณ   

๑,๖๑๐  เมตร   

 ถนนสาย  ง  ๓  เปนถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  และถนนโครงการ 

กําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๑๐๑๕  ที่บริเวณถนน  อบจ.  ลพ.  ๑๑๐๖   

(ถนนสาย  ง  ๑)  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๑๕  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตและ 

ทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๑,๐๓๐  เมตร  ไปทาง 

ทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๕๘๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาย  ง  ๒  ท่ีบริเวณหางจากถนนสาย  ง  ๒   

ตัดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย  ง  ๒  ระยะประมาณ   

๗๗๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๓๖๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ   

ไปทางทิศตะวันตกเฉยีงใตตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๑,๒๙๐  เมตร  บรรจบกับ 

ถนนสาย  ค  ๘  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ค  ๘  ตัดกับถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  ไปทาง 

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย  ค  ๘  ระยะประมาณ  ๗๙๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต 

ตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๑,๑๘๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตและ 

ทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๑,๒๖๐  เมตร  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖   

ที่บริเวณทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  บรรจบกับถนน  ลพ.  ถ.  ๔๖๐๐๒   

 ถนนสาย  ง  ๔  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๑๖  ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๖  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๑๔  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๖  ระยะประมาณ   

๑,๒๗๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๘๗๐  เมตร  บรรจบกับถนนบานแมสาร -  

ปาขาม  (ถนนสาย  ค  ๙)  ที่บริเวณหางจากถนนบานแมสาร - ปาขาม  (ถนนสาย  ค  ๙)  บรรจบกับ 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๔  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนบานแมสาร - ปาขาม   



 

๗ 

(ถนนสาย  ค  ๙)  ระยะประมาณ  ๑,๓๑๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๗๗๐  เมตร   

บรรจบถนนสาย  ค  ๗  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ค  ๗  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๔   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาย  ค  ๗  ระยะประมาณ  ๑,๓๗๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตก 

เฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๙๐๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนบานตอง - หนองซิว  (ถนนสาย  ง  ๒)  ที่บริเวณ 

หางจากถนนสายลําพูน - วังทอง  (ถนนสาย  ง  ๒)  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๔  ไปทาง 

ทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาย  ง  ๒  ระยะประมาณ  ๑,๒๕๐  เมตร 



หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   มิถุนายน   ๒๕๕๕ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่สมควรกําหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  
ในท้องที่ตําบลเหมืองง่า  ตําบลอุโมงค์  ตําบลมะเขือแจ้  ตําบลในเมือง  ตําบลบ้านกลาง  ตําบลต้นธง  ตําบลเวียงยอง  
ตําบลศรีบัวบาน  และตําบลป่าสัก  อําเภอเมืองลําพูน  จังหวัดลําพูน  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา  และการดํารง
รักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  
การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อม  ทั้งน้ี  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง  
และโดยที่มาตรา  ๒๖  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  บัญญัติว่า  การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระทําโดยกฎกระทรวง  
จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงน้ี 
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