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กฎกระทรวง 

ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนล้อมแรด  จังหวัดลําปาง 
พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ .ศ .  ๒๕๑๘   
และมาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๔)  พ .ศ .  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  ในท้องที่ตําบลแม่ถอด  ตําบลล้อมแรด  ตําบลแม่ปะ   
และตําบลเถินบุรี  อําเภอเถิน  จังหวัดลําปาง  ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๒ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงน้ี  มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เก่ียวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  
การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อมในบริเวณแนวเขต
ตามข้อ  ๑  ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ข้อ ๓ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับและสอดคล้องกับการขยายตัว
ของชุมชนในอนาคต  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยมีสาระสําคัญดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนเมืองให้เป็นศูนย์กลางการบริหาร  การปกครอง  พาณิชยกรรม  
การบริการทางสังคม  และการคมนาคมขนส่งระดับอําเภอ 

(๒) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนบ้านดอนไชยให้เป็นศูนย์กลางรองจากชุมชนล้อมแรดเพื่อให้บริการ
แก่ชุมชนใกล้เคียง 

(๓) ส่งเสริมและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม  ให้สอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชน
และระบบเศรษฐกิจของอําเภอ 

(๔) ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมที่มีคุณค่าทางศิลปกรรม  สถาปัตยกรรม  
ประวัติศาสตร์  และโบราณคดี 
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(๕) อนุรักษ์พื้นที่ที่มีความเหมาะสมด้านเกษตรกรรม 
(๖) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข้อ ๔ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม  ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้

ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท  แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง  และรายการประกอบ
แผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนก
ประเภทท้ายกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๕๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีเหลือง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 

(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๑๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีส้ม  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง 

(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๑๑  ที่กําหนดไว้เป็นสีแดง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก 

(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วง  ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
และคลังสินค้า 

(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕  ที่ กําหนดไว้ เป็นสี ม่วงอ่อน  ให้ เป็นที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ 

(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๓๖  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทท่ีโล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๓  ที่ กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน 
มีเส้นทแยงสีขาว  ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ 

(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๑๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก   
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา 

(๑๐) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑  ถึงหมายเลข  ๑๐.๒๙  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน   
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันศาสนา 

(๑๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑๑.๒๐  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ข้อ ๖ ที่ดินประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละย่ีสิบของที่ดินประเภทน้ีในแต่ละบริเวณ 
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ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวก

ที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) เลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า  ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๗) กําจัดมูลฝอย   
ที่ดินประเภทน้ีในเขตปฏิรูปที่ดิน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วย 

การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเท่านั้น 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ให้มีที่ว่าง 

ตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๕  เมตร 
ข้อ ๗ ที่ดินประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  

สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสามสิบของที่ดินประเภทน้ีในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) เลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า  ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
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(๗) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๘) โรงฆ่าสัตว์ 
(๙) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๑๐) กําจัดมูลฝอย   
(๑๑) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ให้มีที่ว่าง 

ตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๕  เมตร 
ข้อ ๘ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 

เพื่อพาณิชยกรรม  การอยู่อาศัย  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทน้ีในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามัน  สถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  สถานีบริการนํ้ามันประเภท  ก  

สถานีบริการน้ํามันประเภท  ข  สถานีบริการน้ํามันประเภท  ค  ลักษณะที่สอง  สถานีบริการน้ํามัน
ประเภท  จ  ลักษณะที่สอง  และสถานีบริการน้ํามันประเภท  ฉ  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  
เพื่อการจําหน่าย 

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) เลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า  ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) โรงฆ่าสัตว์ 
(๗) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๘) กําจัดมูลฝอย 
(๙) การกําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
(๑๐) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
ข้อ ๙ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม  

คลังสินค้า  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทน้ีในแต่ละบริเวณ 



หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๑๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

  

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า  ตามกฎหมาย

ว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 
(๒) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๓) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๔) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๗) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๘) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
(๙) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก 
(๑๐) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา 
(๑๑) สถาบันการศึกษาหรือโรงเรียน 
การใช้ประโยชน์ที ่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ให้มีที ่ว่าง 

ตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๕  เมตร 
ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม   

ที่ประกอบกิจการในลักษณะโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวก 
ที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  โรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน  คลังสินค้า  
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้
ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทน้ีในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวก 

ที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) เลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า  ตามกฎหมาย

ว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 
(๓) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๕) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๘) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๙) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 



หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๑๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

  

(๑๐) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก 
(๑๑) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา 
(๑๒) สถาบันการศึกษาหรือโรงเรียน 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ให้มีที่ว่าง 

ตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๕  เมตร 
ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทน้ีในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวก

ที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชที้ายกฎกระทรวงนี้   
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม   
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๙) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว   
(๑๐) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
ที่ดินประเภทน้ีในเขตปฏิรูปที่ดิน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วย 

การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเท่านั้น   
ที่ดินประเภทน้ีในแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแล

รักษาหรือบํารุงป่าไม้  สัตว์ป่า  ต้นน้ํา  ลําธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ  ตามมติคณะรัฐมนตรี 
และกฎหมายเก่ียวกับการป่าไม้  การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติเท่านั้น 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ให้มีที่ว่าง 
ตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๕  เมตร 



หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๑๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

  

ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทท่ีโล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมเฉพาะท่ีดิน 
ซึ่งเป็นของรัฐ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น   

ที่ดินประเภทน้ีซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  การอยู่อาศัย  เกษตรกรรม
หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น   

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๒) การอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๓) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
(๔) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแล

รักษาหรือบํารุงป่าไม้  สัตว์ป่า  ต้นน้ํา  ลําธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ  ตามมติคณะรัฐมนตรี  
และกฎหมายเก่ียวกับการป่าไม้  การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติเท่านั้น 

ที่ดินประเภทน้ีซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมหรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  การอยู่อาศัย  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ   
หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น  และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๒) การอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๓) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
(๔) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเก่ียวข้องกับ

การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 
ที่ดินประเภทน้ีในแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษา

หรือบํารุงป่าไม้  สัตว์ป่า  ต้นน้ํา  ลําธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ  ตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมาย
เก่ียวกับการป่าไม้  การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
เท่านั้น 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน 
ริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๕  เมตร 



หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๑๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

  

ข้อ ๑๕ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเก่ียวข้องกับ
การศาสนา  การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ให้มีที่ว่าง 
ตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๕  เมตร 

ข้อ ๑๖ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อกิจการของรัฐ  กิจการเก่ียวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ที่ดินประเภทน้ีในแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือแนวเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี 
ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษาหรือบํารุงป่าไม้  สัตว์ป่า  ต้นน้ํา  ลําธาร   
และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ  ตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายเก่ียวกับการป่าไม้  การสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่า  และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเท่านั้น 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ให้มีที่ว่าง 
ตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๕  เมตร 

ข้อ ๑๗ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวง  
ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณแนวถนน  สาย  ค  ๑  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  นอกจากกิจการ
ตามที่กําหนดดังต่อไปนี้   

 (ก) การสร้างถนนหรือเก่ียวข้องกับถนน  และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 (ข) การสร้างร้ัวหรือกําแพง 
 (ค) เกษตรกรรมหรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๙  เมตร  

หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 
(๒) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย  ก  ถนนสาย  ข  ๑  ถนนสาย  ข  ๒  ถนนสาย  ข  ๓  

ถนนสาย  ข  ๔  ถนนสาย  ข  ๕  ถนนสาย  ข  ๖  ถนนสาย  ข  ๗  ถนนสาย  ข  ๘  ถนนสาย  ข  ๙  
ถนนสาย  ข  ๑๐  และถนนสาย  ค  ๒  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  นอกจากกิจการตามที่กําหนด  
ดังต่อไปนี้ 

 (ก) การสร้างถนนหรือเก่ียวข้องกับถนน  และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 (ข) การสร้างร้ัวหรือกําแพง 
 (ค) เกษตรกรรมหรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๙  เมตร  

หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 
 (ง) การอยู่อาศัยที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๙  เมตร  หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 
 (จ) การอยู่อาศัยที่ไม่ใช่ห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
 (ฉ) การอยู่อาศัยที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดิน  



หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๑๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

  

ข้อ ๑๘ ให้ผู้มีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการ 
ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน หมายเหตุ

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

1 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการบ่มใบชาหรือใบยาสูบ ได้ ได้

2 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การต้ม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช ได้ ได้ ได้ ได้

(๓) การอัดปอหรือใบยาสูบ ได้ ได้ ได้

(๔) การหีบหรืออัดฝ้าย หรือการปั่นหรืออัดนุ่น ได้

(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง หรือคลังสินค้า ได้ ได้

(๖) การบด ป่น หรือย่อยส่วนต่าง ๆ ของพืชซึ่งมิใช่เมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้ ได้ ได้

(๗) การเผาถ่านจากกะลามะพร้าว หรือการบดถ่าน หรือแบ่งบรรจุผงถ่านที่เผาได้จากกะลามะพร้าว ได้

(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กล้วยไม้ หรือถั่วงอก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๙) การร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๑๐) การถนอมผลิตผลเกษตรกรรมโดยวิธีฉายรังสี ได้

(๑๑) การฟักไข่โดยใช้ตู้อบ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

3 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับหิน กรวด ทราย หรือดิน สําหรับใช้ในการก่อสร้าง อย่างใดอยา่งหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การโม่ บด หรือย่อยหิน ได้

(๒) การขุดหรือลอกกรวด ทราย หรือดิน ได้ ได้

(๓) การร่อนหรือคัดกรวดหรือทราย ได้ ได้ ได้

(๔) การดูดทราย ได้ ได้

(๕) การลําเลียงหิน กรวด ทราย หรือดิน ด้วยระบบสายพานลําเลียง ได้ ได้

4 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ซึ่งมิใช่สัตว์น้ํา อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การฆ่าสัตว์ ได้ ได้ ได้

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

     หรือเหือดแห้ง

พ.ศ. ๒๕๕๘

ที่ดินประเภท

และเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่

อุตสาหกรรม

เฉพาะกิจหนาแน่นน้อย

บัญชีท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนล้อมแรด จังหวัดลําปาง

พาณิชยกรรมและ ชนบทที่อยู่อาศัย

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง

ที่อยู่อาศัย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน หมายเหตุ

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ มันสัตว์ หนังสัตว์ หรือสารที่สกัดจากไขสัตว์หรือ ได้ ได้ ได้ ได้

     กระดูกสัตว์

(๔) การสกัดน้ํามันหรือไขมันที่เป็นอาหารจากสัตว์ หรือการทําน้ํามันหรือไขมันที่เป็นอาหาร ได้ ได้ ได้

     จากสัตว์ให้บริสุทธิ์

(๕) การบรรจุเนื้อสัตว์หรือมันสัตว์หรือผลิตภณัฑ์สําเร็จรูปจากเนื้อสัตว์หรือมันสัตว์ในภาชนะที่ ได้ ได้ ได้

     ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้

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

(๗) การทําผลิตภัณฑ์จากไข่เพื่อใช้ประกอบเป็นอาหาร เช่น ไข่เค็ม ไข่เยี่ยวม้า ไข่ผง ไข่เหลวเยือกแข็ง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     หรือไข่เหลวแช่เย็น

5 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ํานม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทํานมสดให้ไร้เชื้อหรือฆ่าเชื้อโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่น การพาสเจอร์ไรส์หรือสเตอริไลส์ ได้ ได้

(๒) การทํานมสดจากนมผงและไขมัน ได้

(๓) การทํานมข้น นมผง หรือนมระเหย ได้

(๔) การทําครีมจากน้ํานม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๕) การทําเนยเหลวหรือเนยแข็ง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๖) การทํานมเปรี้ยวหรือนมเพาะเชื้อ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

6 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ํา อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําอาหารจากสัตว์น้ําและบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้ ได้ ได้ ได้

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

     เหือดแห้ง

(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากสัตว์น้ํา หนัง หรือไขมันสัตว์น้ํา ได้ ได้

(๔) การสกัดน้ํามันหรือไขมันที่เป็นอาหารจากสัตว์น้ํา หรือการทําน้ํามันหรือไขมันที่เป็นอาหาร ได้ ได้

     จากสัตว์น้ําให้บริสุทธิ์

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

2

ที่ดินประเภท

อุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย ชนบท

โรงงานจําพวกที่

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

และเกษตรกรรม เฉพาะกิจ



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน หมายเหตุ

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

8 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม้ และบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

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

     เหือดแห้ง

9 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การสี ฝัด หรือขัดข้าว ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทําแป้ง ได้ ได้

(๓) การป่นหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๔) การผลิตอาหารสําเรจ็รูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๕) การผสมแป้งหรือเมล็ดพืช ได้ ได้ ได้

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

10 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้ง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 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

11 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากอ้อย บีช หญ้าหวาน หรือพืชอื่นที่ให้ความหวาน

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําน้ําเชื่อม ได้ ได้ ได้ ได้

(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของต้นมะพร้าว ต้นตาลโตนด หรือพืชอื่น ๆ ซึ่งมิใช่อ้อย ได้

12 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก้ ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน อย่างใดอย่างหนึ่ง 

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําใบชาแห้งหรือใบชาผง ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การคั่ว บด หรือป่นกาแฟหรือการทํากาแฟผง ได้ ได้ ได้ ได้

(๓) การทําโกโกผ้งหรือขนมจากโกโก้ 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

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย และเกษตรกรรม

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย

3

ที่อยู่อาศัย

โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ชนบท อุตสาหกรรม

เฉพาะกิจ



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน หมายเหตุ

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

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

(๗) การเชื่อมหรือแช่อิ่มผลไม้หรือเปลือกผลไม้ หรือการเคลือบผลไม้หรือเปลือกผลไม้ด้วยน้ําตาล ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) หรือการเคลือบถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) ด้วยน้ําตาล ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     กาแฟ โกโก้ หรือช็อกโกเลต

(๙) การทําหมากฝรั่ง ได้ ได้ ได้ ได้

(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟี่ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๑๑) การทําไอศกรีม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

13 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๕) การทํามัสตาร์ด ได้

(๖) การทําน้ํามันสลัด ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๗) การบดหรือป่นเครื่องเทศ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๘) การทําพริกป่น พริกไทยป่น หรือเครื่องแกง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

14 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด หรือย่อยน้ําแข็ง ได้ ได้ ได้ ได้

15 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตว์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําอาหารผสมหรืออาหารสําเร็จรูปสําหรบัเลี้ยงสัตว์ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การป่นหรือบดพืช เมล็ดพืช กากพืช เนื้อสัตว์ กระดูกสัตว์ ขนสัตว์ หรือเปลือกหอยสําหรับ ได้

     ทําหรือผสมเป็นอาหารสัตว์

19 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับมอลต์หรือเบียร์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๒) การทําเบียร์ (เฉพาะในสถานบริการ) ได้ ได้ ได้

20 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ น้ําอัดลม หรือน้ําแร่ อย่างใด

อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

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

(๒) การทําเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ได้ ได้ ได้ ได้

(๔) การทําน้ําแร่ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

4

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย ชนบท อตุสาหกรรม

ที่ดินประเภท

หนาแน่นปานกลาง และเกษตรกรรม เฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นน้อย



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน หมายเหตุ

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

21 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาสูบ ยาอัด ยาเส้น ยาเคี้ยว หรือยานัตถุ์ อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การอบใบยาสูบให้แห้งหรือการรูดก้านใบยาสูบ ได้

(๒) การทําบุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ซิการ์ หรือบุหรี่อื่น ได้

(๓) การทํายาอัด ยาเส้น ยาเส้นปรุง หรือยาเคี้ยว ได้

(๔) การทํายานัตถุ์ ได้

22 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ ด้าย หรือเส้นใยซึ่งมิใช่ใยหิน (Asbestos) อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๒) การทอหรือการเตรียมเส้นด้ายยืนสําหรับการทอ ได้ ได้ ได้

23 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอซึ่งมิใช่เครื่องนุ่งห่ม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ

หลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอเป็นเครื่องใช้ในบ้าน ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใช่ถุงหรือกระสอบพลาสติก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๓) การทําผลิตภัณฑ์จากผ้าใบ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๔) การตบแต่งหรือเย็บปักถักร้อยสิ่งทอ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

24 โรงงานถักผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มด้วยด้ายหรือเส้นใย หรือฟอกย้อมสีหรือแต่งสําเร็จผ้า ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มที่ถักด้วยด้ายหรือเส้นใย

25 โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมด้วยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกให้เป็นปุยซึ่งมิใช่เสื่อหรือพรมที่ทําด้วยยาง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

หรือพลาสติกหรือพรมน้ํามัน

26 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาข่าย แห หรืออวน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

 ดังต่อไปนี้

(๑) การผลิตเชือก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

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

     ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย

และเกษตรกรรม เฉพาะกิจ

ที่อยู่อาศัย ชนบท อุตสาหกรรม
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28 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายซึ่งมิใช่รองเท้า อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 

ดังต่อไปนี้

(๑) การตัดหรือเย็บเครื่องนุ่งห่ม เข็มขัด ผ้าเช้ดหน้า ผ้าพันคอ เนกไท หูกระต่าย ปลอกแขน ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     ถุงมือ ถุงเท้าจากผ้า หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือวัสดุอื่น

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

32 โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ซึ่งมิใช่เครื่องแต่งกายหรือรองเท้าจาก

(๑) หนังสัตว์ ขนสัตว์ เขาสัตว์ กระดูกสัตว์ หนังเทียม ได้ ได้ ได้

33 โรงงานผลิตรองเท้าหรือชิ้นส่วนของรองเท้าซึ่งมิได้ทําจากไม้ ยางอบแข็ง ยางอัดเข้ารูป หรือ ได้ ได้ ได้ ได้

พลาสติกอัดเข้ารูป

34 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะร่อง หรือการแปรรูปไม้ด้วยวิธีอื่นที่คล้ายคลึงกัน ได้ ได้

(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง บานประตู หรือส่วนประกอบ ได้ ได้

     ที่ทําด้วยไม้ของอาคาร

(๓) การทําไม้วีเนียร์หรือไม้อัดทุกชนิด ได้

(๔) การทําฝอยไม้ การบด ปน่ หรือย่อยไม้ ได้

(๕) การถนอมเนื้อไม้หรือการอบไม้ ได้

35 โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใช้จากไม้ไผ่ หวาย ฟาง อ้อ กก หรือผักตบชวา ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

36 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากไม้หรือไม้ก๊อก อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 

ดังต่อไปนี้

(๑) การทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใช้จากไม้ และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ได้ ได้

(๒) การทํารองเท้า ชิ้นส่วนของรองเท้า หรือหุ่นรองเท้าจากไม้ ได้

(๓) การแกะสลักไม้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๔) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม้ ได้ ได้

(๕) การทําผลิตภัณฑ์จากไม้ก๊อก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

37 โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ แก้ว ยาง หรืออโลหะอื่นซึ่งมิใช่เครื่องเรือน ได้ ได้

หรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากพลาสติกอัดเข้ารูป และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

หนาแน่นน้อย และเกษตรกรรม เฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง
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38 โรงงานผลิตเยื่อหรือกระดาษ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําเยื่อจากไม้หรือวัสดุอื่น ได้

(๒) การทํากระดาษ กระดาษแข็ง หรือกระดาษที่ใช้ในการก่อสร้างชนิดที่ทําจากเส้นใย (Fibre) ได้

     หรือแผ่นกระดาษไฟเบอร์ (Fibreboard)

39 โรงงานผลิตภาชนะบรรจุจากกระดาษทุกชนิดหรือแผ่นกระดาษไฟเบอร์ (Fibreboard) ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

40 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเยื่อกระดาษ หรือกระดาษแข็ง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 

ดังต่อไปนี้

(๑) การฉาบ ขัดมัน หรือทากาวกระดาษหรือกระดาษแข็งหรือการอัดกระดาษหรือกระดาษแข็ง ได้

     หลายชั้นเข้าด้วยกัน

(๒) การทําผลิตภัณฑ์ซึ่งมิใช่ภาชนะบรรจุจากเยื่อกระดาษ หรือกระดาษแข็ง ได้ ได้ ได้ ได้

41 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ

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

(๒) การทําแม่พิมพ์โลหะ ได้

46 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยา อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การผลิตวัตถุที่รับรองไว้ในตํารายาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศ ได้

(๒) การผลิตวัตถุที่มุ่งหมายสําหรับใช้ในการวิเคราะห์ บําบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกันโรค ได้

     หรือความเจ็บป่วยของมนุษย์หรือสัตว์

(๓) การผลิตวัตถุที่มุ่งหมายสําหรบัให้เกิดผลแก่สุขภาพ โครงสร้าง หรือการกระทําหน้าที่ใด ๆ ได้

     ของร่างกายมนุษย์หรือสัตว์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศ 

     แต่วัตถุตาม (๑) หรือ (๒) ไม่รวมถึงวัตถุที่มุ่งหมายสําหรับใช้เป็นอาหาร เครื่องกีฬา เครื่องสําอาง 

     เครื่องมือที่ใช้ในการประกอบโรคศิลปะ และส่วนประกอบของเครื่องมือที่ในการนั้น

47 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสบู่ เครื่องสําอาง หรือสิ่งปรุงแต่งร่างกาย อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําสบู่ วัสดุสังเคราะห์สําหรับซักฟอก แชมพู ผลิตภัณฑ์สําหรับโกนหนวด หรือผลิตภัณฑ์ ได้

     สําหรับชําระล้างหรือขัดถู

(๓) การทําเครื่องสําอางหรือสิ่งปรุงแต่งร่างกาย ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๔) การทํายาสีฟัน ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
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48 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เคมี อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทํายาขัดเครื่องเรือนหรือโลหะ ขี้ผึ้ง หรือวัสดุสําหรับตบแต่งอาคาร ได้

(๒) การทํายาฆ่าเชื้อโรคหรือยาดับกลิ่น ได้

(๓) การทําผลิตภัณฑ์สําหรับกันน้ํา ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวทําให้เปียกน้ํา ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวทําให้ ได้

     ตีเข้าด้วยกันได้ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวทําให้ซึมเข้าไป (Wetting Agents, Emulsifiers or

     Penetrants) ผลิตภัณฑ์สําหรับใช้ผนึกหรือกาว ผลิตภัณฑ์สําหรับใช้เป็นตัวผสม (Sizes) 

     ผลิตภัณฑ์สําหรับใช้เป็นตัวเชื่อม หรืออุด (Cements) ที่ทําจากพืช สัตว์ หรือพลาสติก 

     ที่ได้มาจากแหล่งผลิตอื่นซึ่งมิใช่ผลิตภัณฑ์สําหรับใช้อุดรูฟัน (Dental Cements)

(๔) การทําไม้ขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไม้เพลิง ได้

(๕) การทําเทียนไข ได้

(๖) การทําหมึกหรือคาร์บอนดํา ได้

(๗) การทําผลิตภัณฑ์ที่มีกลิ่นหรือควันเมื่อเผาไหม้ ได้

(๘) การทําผลิตภัณฑ์ที่มีการบูร ได้

(๙) การทําหัวน้ํามันระเหย (Essential oils) ได้

(๑๐) การทําครามหรือวัสดุฟอกขาวที่ใช้ในการซักผ้า ได้

(๑๑) การทําผลิตภัณฑ์สําหรับใช้เป็นฉนวนหุ้มหม้อน้ําหรือกันความร้อน ได้

(๑๒) การทําผลิตภัณฑ์สําหรับใช้กับโลหะ น้ํามัน หรือน้ํา (Metal, Oil or Water Treating ได้

       Compounds) ผลิตภัณฑ์สําเร็จเคมีไวแสง ฟิล์ม หรือกระดาษหรือผ้าที่ทาด้วยตัวไวแสง

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

(๑๓) การทําถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon) ได้

51 โรงงานผลิต ซ่อม หล่อ หรือหล่อดอกยางนอกหรือยางใน สําหรับยานพาหนะที่เคลื่อนที่ด้วยเครื่องกล ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

คน หรือสัตว์

52 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาง อยา่งใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทํายางแผ่นในขั้นต้นจากน้ํายางธรรมชาติซึ่งมิใช่การทําในสวนยางหรือป่า ได้ ได้

(๒) การหั่น ผสม รีดให้เป็นแผ่น หรือตัดแผ่นยางธรรมชาติซึ่งมิใช่การทําในสวนยางหรือป่า ได้ ได้

เฉพาะกิจ
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(๓) การทํายางแผ่นรมควัน การทํายางเครป ยางแท่ง ยางน้ํา หรือการทํายางให้เป็นรูปแบบอื่นใด ได้

     ที่คล้ายคลึงกันจากยางธรรมชาติ

(๔) การทําผลิตภัณฑ์ยางนอกจากที่ระบุไว้ในลําดับที่ ๕๑ จากยางธรรมชาติหรือยางสังเคราะห์ ได้ ได้

53 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พลาสติก อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเรือน หรือเครื่องประดับ และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ ได้ ได้

     ดังกล่าว

(๒) การทําเสื่อหรือพรม ได้ ได้

(๓) การทําเปลือกหุ้มไส้กรอก ได้ ได้

(๔) การทําภาชนะบรรจุ เช่น ถุงหรือกระสอบ ได้ ได้

(๕) การทําพลาสติกเป็นเม็ด แท่ง ท่อ หลอด แผ่น ชิ้น ผง หรือรูปทรงต่าง ๆ ได้

(๖) การทําผลิตภัณฑ์สําหรับใช้เป็นฉนวน ได้ ได้

(๗) การทํารองเท้าหรือชิ้นส่วนของรองเท้า ได้ ได้

(๘) การอัดพลาสติกหลาย ๆ ชั้นเป็นแผ่น ได้ ได้

(๙) การล้าง บด หรือย่อยพลาสติก ได้

55 โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปั้นดินเผา หรือเครื่องดินเผา และรวมถึง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

การเตรียมวสัดุเพื่อการดังกล่าว

56 โรงงานผลิตอิฐ กระเบื้อง หรือท่อสําหรับใช้ในการก่อสร้างเบ้าหลอมโลหะ กระเบื้องประดับ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(Architectural Terracotta) รองในเตาไฟ ท่อหรือยอดปล่องไฟ หรือวัตถุทนไฟจากดินเหนียว

57 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ ได้ ได้

(๒) การลําเลียงซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ด้วยระบบสายพานลําเลียงหรือระบบท่อลม ได้ ได้

(๓) การผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเข้าด้วยกัน ได้ ได้ ได้

     หรือการผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

     เข้ากับวัสดุอื่น
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58 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม ผลิตภัณฑ์ยิปซัม หรือผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทําใยแร่ ได้

61 โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใช้ที่ทําด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ดังกล่าว

62 โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคาร ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

ที่ทําจากโลหะหรือโลหะเป็นส่วนใหญ่ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องเรือน 

หรือเครื่องตบแต่งดังกล่าว

63 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะสําหรับใช้ในการก่อสร้างหรือติดตั้ง อยา่งใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างสะพาน ประตูน้ํา ถังน้ํา หรือปล่องไฟ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๓) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการต่อเรือ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๔) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการสร้างหรือซ่อมหม้อน้ํา ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๕) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้กับระบบเครื่องปรับอากาศ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

64 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําภาชนะบรรจุ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทําผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีปั๊มหรือกระแทก ได้

(๓) การทําผลิตภัณฑ์ด้วยเครื่องอัดชนิดเกลียว ได้

(๔) การทําตู้หรือห้องนิรภัย ได้ ได้ ได้

(๕) การทําผลิตภัณฑ์จากลวดหรือสายเคเบิลโดยใช้ลวดที่ได้มาจากแหล่งผลิตอื่นซึ่งมิใช่ลวด ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     หรือสายเคเบิลที่หุ้มด้วยฉนวน

(๖) การทําขดสปริงเหล็ก สลัก แป้นเกลียว วงแหวน หมุดย้ํา หรือหลอดชนิดพับได้ที่ไม่ทํา ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     ในโรงรีดหรือดึงขั้นต้น (Primary Rolling or Drawing Mills)

(๗) การทําเตาไฟหรือเครื่องอุ่นห้องอย่างอื่นซึ่งไม่ใช้ไฟฟ้า ได้ ได้ ได้ ได้

เฉพาะกิจ
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(๘) การทําเครื่องสุขภัณฑ์เหล็กหรือโลหะเคลือบเครื่องทองเหลืองสําหรับใช้ในการต่อท่อ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     หรือเครื่องประกอบวาล์วหรือท่อ

(๙) การทําเครื่องใช้เล็ก ๆ จากโลหะ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๑๐) การทําผลิตภัณฑ์โลหะสําเร็จรูปด้วยวิธีเคลือบหรือลงรัก (Enamelling Japanning ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

       or Lacquering) ชุบ หรือขัด

(๑๑) การอัดเศษโลหะ ได้ ได้

(๑๒) การตัด พับ หรือม้วนโลหะ ได้ ได้ ได้ ได้

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

(๑๔) การทําชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์โลหะตาม (๑) ถึง (๑๐) ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

65 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องกังหัน และรวมถึงส่วนประกอบ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

หรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์หรือเครื่องกังหันดังกล่าว

66 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรสําหรับใช้ในการกสิกรรมหรือ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

การเลี้ยงสัตว์ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องจักรดังกล่าว

67 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องจักร ส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์ของเครื่องจักรสําหรับ

ประดิษฐโ์ลหะหรือไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรสําหรับโรงเลื่อย ไส ทําเครื่องเรือนหรือทําไม้วีเนียร์ ได้ ได้ ได้

(๒) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องกลึง เครื่องคว้าน เครื่องเจาะ เครื่องกัด (Milling Machines) ได้ ได้ ได้

     เครื่องเจียน เครื่องตัด (Shearing Machines) หรือเครื่องไส (Shaping Machines)

(๓) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเลื่อยตัดโลหะด้วยเครื่องยนต์หรือเครื่องขัด ได้ ได้ ได้

(๔) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องทุบโลหะ (Drop Forges or Forging Machines) ได้ ได้ ได้

(๕) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรีดโลหะ เครื่องอัดโลหะ หรือเครื่องดึงรีดโลหะ ได้ ได้ ได้

(๖) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องดันรีด เครื่องทําให้หลอมละลายหรือเชื่อมโดยไม่ใช้ไฟฟ้า ได้ ได้ ได้

(๗) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมแบบ (Dies) หรือเครื่องจับ (Jigs) สําหรับใช้กับเครื่องมือกล ได้ ได้ ได้

(๘) การทําส่วนประกอบหรืออุปกรณ์สําหรับเครื่องจักรตาม (๑) ถึง (๗) ได้ ได้ ได้

เฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย และเกษตรกรรม
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68 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักร สําหรับอุตสาหกรรมกระดาษ เคมี ได้ ได้ ได้

อาหาร การปั่นทอ การพิมพ์ การผลิตซีเมนต์หรือผลิตภัณฑ์ดินเหนียว การก่อสร้าง การทําเหมืองแร่

การเจาะหาปิโตรเลียม หรือการกลั่นน้ํามัน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องจักร

ดังกล่าว

69 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องคํานวณ เครื่องทําบัญชี เครื่องจักรสําหรับ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

ระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับใช้ในการคํานวณชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาล้อก 

หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์สําหรับปฏิบัติกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันหรืออุปกรณ์ 

(Digital or Analog Computers or Associated Electronic Data Processing 

Equipment or Accessories) เครื่องรวมราคาของขาย (Cash Registers) เครื่องพิมพ์ดีด

เครื่องชั่งซึ่งมิใช่เครื่องชั่งที่ใช้ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใช่เครื่องอัดสําเนา

ด้วยการถ่ายภาพ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

70 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศหรือก๊าซ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

เครื่องเป่าลม เครื่องปรับหรือถ่ายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตู้เย็นหรือเครื่องประกอบตู้เย็น 

เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ เครื่องล้าง ซัก ซักแห้ง หรือรีดผ้า เครื่องเย็บ เครื่องส่งกําลังกล เครื่องยก 

ปั้นจั่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ รถพ่วงสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรม

รถยกซ้อนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรมหรือสําหรับใช้ในบ้าน

แต่ผลิตภัณฑ์นั้นต้องไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์

ดังกล่าว

71 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในลําดับที่ ๗๐ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์ไฟฟ้า เครื่องกําเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงแรงไฟฟ้า เครื่องสับหรือบังคับไฟฟ้า

เครื่องใช้สําหรับแผงไฟฟ้า เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟ้า เครื่องส่งหรือจําหน่ายไฟฟ้า เครื่องสําหรับ

ใช้บังคับไฟฟ้า หรือเครื่องเชื่อมไฟฟ้า

72 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องกระจายเสียง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

หรือบันทึกเสียง เครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องบันทึกคําบอก เครื่องบันทึกเสียงด้วยเทป

เครื่องเล่นหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน์) แผ่นเสียง เทปแม่เหล็กที่ได้บันทึกเสียงแล้ว

เครื่องโทรศัพท์หรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไม่มีสาย เครื่องส่งวิทยุ เครื่องส่งโทรทัศน์

เฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย และเกษตรกรรม
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เครื่องรับส่งสัญญาณหรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร์ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไว

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

คาปาซิเตอร์หรือคอนเดนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได้ (Fixed or 

Variable Electronic Capacitors or Condensers) เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ 

เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย์ และรวมถึงการผลิตอุปกรณ์

หรือชิ้นส่วนสําหรับใช้กับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

73 โรงงานผลิต ประกอบ หรือดัดแปลงเครื่องมือหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ระบุไว้ในลําดับใด ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

75 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การต่อ ซ่อมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอู่ต่อเรือนอกจากเรือยาง ได้ ได้ ได้

(๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษสําหรับเรือหรือเครื่องยนต์เรือ ได้ ได้ ได้

76 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับรถไฟ รถรางไฟฟ้า หรือกระเช้าไฟฟ้า อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การสร้าง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมรถที่ใช้ในการรถไฟ รถรางไฟฟ้า หรือกระเช้าไฟฟ้า ได้ ได้ ได้

77 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับรถยนต์หรือรถพ่วง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต์หรือรถพ่วง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สําหรับรถยนต์หรือรถพ่วง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

78 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     หรือจักรยานสองล้อ

(๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สําหรับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

79 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอากาศยานหรือเรือโฮเวอร์คราฟท์ อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศยานหรือเรือโฮเวอร์คราฟท์ ได้ ได้ ได้

(๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สําหรับอากาศยานหรือเรือโฮเวอร์คราฟท์ ได้ ได้ ได้
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โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
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80 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมล้อเลื่อนที่ขับเคลื่อนด้วยแรงคนหรือสัตว์ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

ซึ่งมิใช่จักรยาน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

81 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องทดลองหรือ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     อุปกรณ์ที่ใช้ในการชั่ง ตวง วัด หรือบังคับควบคุม

(๒) การทํา ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องไซโคลตรอน เครื่องเบตาตรอน ได้ ได้ ได้ ได้

     หรือเครื่องเร่งปรมาณู (Cyclotrons, Betatrons or Accelerators)

(๓) การทําเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์การแพทย์ ได้ ได้ ได้ ได้

83 โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือชิ้นส่วนของนาฬิกาหรือเครื่องวัดเวลา ได้ ได้ ได้ ได้

84 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณี อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ

หลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําเครื่องประดับโดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

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

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

(๔) การเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอื่น ๆ ได้

(๕) การทําดวงตราหรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือเหรียญอื่น ได้

85 โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของเครื่องดนตรีดังกล่าว ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

86 โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องมือหรือเครื่องใช้ในการกีฬา การบริหารร่างกาย การเล่นบิลเลียด ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

โบว์ลิ่ง หรือตกปลา และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ดังกล่าว

87 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเล่น เครื่องมือ หรือเครื่องใช้ที่มิได้ระบุไว้ในลําดับอื่น 

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําเครื่องเล่น ได้ ได้ ได้

(๒) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ ได้ ได้ ได้

(๓) การทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

เฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย และเกษตรกรรม
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ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน หมายเหตุ

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

(๔) การทําร่ม ไม้ถือขนนก ดอกไม้เทียม ซิป กระดุม ไม้กวาด แปรง ตะเกียง โป๊ะตะเกียง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     หรือไฟฟ้า กล้องสูบยาหรือกล้องบุหรี่ ก้นกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก

(๕) การทําป้าย ตรา เครื่องหมาย ป้ายติดของ หรือเครื่องโฆษณาสินค้า ตราโลหะหรือยาง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     แม่พิมพ์ลายฉลุ (Stencils)

(๖) การทําแหคลุมผม ช้องผม หรือผมปลอม ได้ ได้ ได้ ได้

90 โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําให้บริสุทธิ์ หรือจําหน่ายน้ําไปยังอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม ได้

91 โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การบรรจุสินค้าทั่วไป ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

92 โรงงานห้องเย็น ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

93 โรงงานซ่อมรองเท้าหรืองเครื่องหนัง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

94 โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าสําหรับใช้ในบ้านหรือใช้ประจําตัว ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

95 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ รถพ่วง จักรยานสามล้อ 

จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว ได้ ได้ ได้ ได้

(๓) การพ่นสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ได้ ได้ ได้

(๔) การล้างหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

96 โรงงานซ่อมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําด้วยเพชร พลอย ทองคํา ทองขาว ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

เงิน นาก หรืออัญมณี  

97 โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ที่มิได้ระบุการซ่อมไว้ในลําดับใด ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

98 โรงงานซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด อัด หรือย้อมผ้า เครื่องนุ่งห่ม พรม หรือขนสัตว์ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

100 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแต่งหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์

หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์โดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทา พ่น หรือเคลือบสี ได้

(๒) การทา พ่น หรือเคลือบเชลแล็ก แล็กเกอร์ หรือน้ํามันเคลือบเงาอื่น ได้

เฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย และเกษตรกรรม
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ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน หมายเหตุ

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

(๓) การลงรักหรือการประดับตบแต่งด้วยแก้ว กระจก มุก ทอง หรืออัญมณี ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๔) การขัด ได้ ได้

(๕) การชุบเคลือบผิว (Plating, Anodizing) ได้

(๖) การอบชุบด้วยความร้อน (Heat Treatment) ได้

101 โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant) ได้

103 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเกลือ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๒) การสูบหรือการนําน้ําเกลือขึ้นมาจากใต้ดิน ได้

104 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมหม้อไอน้ํา (Boiler) หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวหรือ ได้

ก๊าซเป็นสื่อนําความร้อน ภาชนะทนแรงดัน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์

ดังกล่าว

105 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีลักษณะ ได้

และคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๓๕) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

107 โรงงานผลิตแผ่นซีดี (ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สําหรับบันทึกข้อมูลเสียง หรือภาพในรูปของอิเล็กทรอนิกส์ ได้ ได้

และสามารถอ่านได้โดยใช้เครื่องมือที่อาศัยแหล่งแสงที่มีกําลังสูง เช่น แสงเลเซอร์) แผ่นเสียง 

แถบบันทึกภาพ แถบบันทึกเสียง และแถบบันทึกภาพและเสียง ทั้งนี้ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของ

ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีการบันทึกข้อมูลไว้แล้ว หรือมีการบันทึกซ้ําได้อีกหรือยังมิได้มีการบันทึกข้อมูล

 หมายเหต ุ           ลําดับที่                หมายถึง   ลําดับที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

                        ได้                      หมายถึง   สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

                        โรงงานจําพวกที่      หมายถึง   จําพวกโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

เฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย และเกษตรกรรม
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รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิตามท่ีไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมชมุชนลอมแรด  จังหวัดลําปาง 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนท่ีดินตามท่ีไดจําแนกประเภท 

ทายกฎกระทรวงตามท่ีกําหนดไวในขอ  ๕  คือ 

๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๕๒  ท่ีกําหนดไวเปนสีเหลือง  ใหเปนที่ดิน

ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๑.๑ ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  

ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๒๔  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันออก  ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  

(ถนนพหลโยธิน)  เปนระยะ  ๒๐๐  เมตร 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  

ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๒๔  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันออก  ไปทางทิศใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  

(ถนนพหลโยธิน)  เปนระยะ  ๒๐๐  เมตร 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน  

หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน) 

 ๑.๒ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน  

หมายเลข  ๑๑๒๔  และโรงเรียนเถิน - ทาผา 

  ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๒๔  ฟากเหนือ  

ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๑๑๒๔  บรรจบกบัทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  

ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๒๔  เปนระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๒๔  ฟากเหนือ  และโรงเรยีน

เถิน - ทาผา 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันออก   

 ๑.๓ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๒๔  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๒๔  ฟากใต   

ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๒๔  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑   

(ถนนพหลโยธิน)  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๒๔  เปนระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร 



 

๒ 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๑๒๔   

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันออก 

 ๑.๔ ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากกับถนนบานหนองเตา  ฟากตะวันตก  ท่ีจุดซึ่ง 

อยูหางจากถนนบานหนองเตา  บรรจบกับถนน  อบจ.  ลป.  ๔๒๕๓  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ   

ตามแนวถนนบานหนองเตา  เปนระยะ  ๑,๓๐๐  เมตร  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง 

ถนนบานหนองเตา  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนน  อบจ.  ลป.  ๔๒๕๓  และเสนขนานระยะ   

๑๐๐  เมตร  กับเสนตรงท่ีตอตรงจากศูนยกลางถนนดอนทราย  ซอย  ๓ 

  ดานตะวันออก จดถนนบานหนองเตา  ฟากตะวันตก 

  ดานตะวันตก จดถนน  อบจ.  ลป.  ๔๒๕๓  ฟากตะวันออก 

 ๑.๕ ดานเหนือ จดท่ีดินโรงเรียนบานหนองเตา   

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนบานหนองเตา  

และเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ําวัง  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดถนนบานหนองเตา  ฟากตะวันออก 

 ๑.๖ ดานเหนือ จดเสนตรงที่ตอตรงจากศูนยกลางถนนดอนทราย  ซอย  ๓   

และเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนดอนทราย  ซอย  ๓ 

  ดานตะวันออก จดถนน  อบจ.  ลป.  ๔๒๕๓  ฟากตะวันตก  และถนนดอนทราย  

ซอย  ๓  ฟากเหนือและฟากตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนดอนทราย  

ซอย  ๓  และเสนตรงที่ตอตรงจากศูนยกลางถนนดอนทราย  ซอย  ๓ 

 ๑.๗ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดถนนดอนทราย  ซอย  ๒  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดถนนดอนทราย  ซอย  ๓  ฟากตะวันออก 

 ๑.๘ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใตและฟากตะวันออก   

วัดดอนทราย  และถนน  อบจ.  ลป.  ๔๒๕๓  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนบานหนองเตา  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดถนนดอนทราย  ซอย  ๒  ฟากตะวันออก 



 

๓ 

 ๑.๙ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๐๖  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนพหลโยธิน  และหวยแมปะ  ฝงใต   

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนตั้งฉากกับถนนพหลโยธิน  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยูหางจาก

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  บรรจบกับถนนพหลโยธิน  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนพหลโยธิน  

เปนระยะ  ๓๕๐  เมตร  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนพหลโยธิน  และทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๐๖  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ําวัง  ฝงตะวันออก 

 ๑.๑๐ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๐๖   

  ดานตะวันตก จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  ฟากใต   

ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนดอนทราย  ซอย  ๓  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  ไปทาง 

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  เปนระยะ  ๓๐๐  เมตร   

 ๑.๑๑ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนเถินบุรี  ฟากตะวันตก  และถนนราษฎรอุทิศ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนราษฏรอุทิศ  

เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนเถินบุรี  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  และถนน  สาย  ค  ๑  ฟากตะวันออก 

 ๑.๑๒ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนรัฐรวมราษฎร  ฟากตะวันตก 

  ดานตะวันตก จดถนนเถินบุรี  ฟากตะวันออก 

 ๑.๑๓ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ําวัง  ฝงตะวันตก  

และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนเถินบุรี 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ําวัง  ฝงเหนือ   

และโรงเรียนบานเวียง 

  ดานตะวันตก จดถนนเถินบุรี  ฟากตะวันออก  วัดอุมลอง  และถนนรัฐรวมราษฎร  

ฟากตะวันออก   



 

๔ 

 ๑.๑๔ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนพหลโยธิน  

เสนตั้งฉากกับถนนพหลโยธิน  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  บรรจบกับ

ถนนพหลโยธิน  ไปทางทิศใตตามแนวถนนพหลโยธนิ  เปนระยะ  ๓๕๐  เมตร  และถนนพหลโยธิน  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ก  ฟากเหนือและฟากตะวันตก  และถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ําวัง  ฝงตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๐.๗  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 

 ๑.๑๕ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนพหลโยธิน  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนศรีพัฒนา  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ฟากตะวันออก 

 ๑.๑๖ ดานเหนือ จดโรงเรียนเถินวิทยา 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาแมวะ 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๔๘  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันออก 

 ๑.๑๗ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนราษฎรอุทิศ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนบานเวียง  ซอย  ๗  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนราษฎรอุทิศ 

 ๑.๑๘ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ก  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนตั้งฉากกับถนนสาย  ก  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยูหางจาก

ถนนสาย  ก  บรรจบกับทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนน

สาย  ก  เปนระยะ  ๔๐๐  เมตร 

 ๑.๑๙ ดานเหนือ จดถนนบานเวียง  ซอย  ๗  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนราษฎรอุทิศ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนราษฎรอุทิศ 



 

๕ 

 ๑.๒๐ ดานเหนือ จดโรงเรียนบานเวียง 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ําวัง  ฝงตะวันตก  

และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนเถินบุรี 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากเหนือ  และวัดสบคือ 

  ดานตะวันตก จดถนนเถินบุรี  ฟากตะวันออก 

 ๑.๒๑ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ําวัง  ฝงตะวันออก  

และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๑.๗  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๑.๒๒ ดานเหนือ จดถนนบานเวียง  ซอย  ๗  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนเถินบุรี  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดถนนราษฎรอุทิศ  ฟากตะวันออก 

 ๑.๒๓ ดานเหนือ จดสถานีจายไฟฟายอยอําเภอเถิน  และสํานักงานประถมศึกษา

อําเภอเถิน  (เดิม) 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน) 

  ดานใต จดสุสานขุมคํา 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันออก 

 ๑.๒๔ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนราษฎรอุทิศ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๔  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนราษฎรอุทิศ 

 ๑.๒๕ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนเถินบุรี  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสบคือ  ซอย  ๔  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดถนนราษฎรอุทิศ  ฟากตะวันออก 

 ๑.๒๖ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนเถินบุรี 



 

๖ 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ําวัง  ฝงตะวันตก  

และสวนสาธารณะน้ําหยุด 

  ดานตะวันตก จดถนนเถินบุรี  ฟากตะวันออก 

 ๑.๒๗ ดานเหนือ จดถนนสบคือ  ซอย  ๔  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนเถินบุรี  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๔  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนราษฎรอุทิศ  ฟากตะวันออก 

 ๑.๒๘ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๓ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ําวัง  ฝงตะวันออก 

 ๑.๒๙ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๔  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนราษฎรอุทิศ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนทานาง  ซอย  ๗  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนราษฎรอุทิศ 

 ๑.๓๐ ดานตะวันออก จดถนนสายแยกทางหลวง  ๑๐๖ - บานเดนแกว  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๖  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๑ 

 ๑.๓๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๖ 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๖  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดถนนสายแยกทางหลวง  ๑๐๖ - บานเดนแกว  ฟากตะวันออก 

 ๑.๓๒ ดานเหนือ จดสวนสาธารณะน้ําหยุด 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ําวัง  ฝงตะวันตก  

และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนเถินบุรี   

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๕  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนเถินบุรี  ฟากตะวันออก   

 ๑.๓๓ ดานเหนือ จดถนนทานาง  ซอย  ๗  ฟากใต  และโรงฆาสัตวเทศบาลตําบล

ลอมแรด  (เดิม) 

  ดานตะวันออก จดถนนราษฎรอุทิศ  ฟากตะวันตก  และท่ีทําการไฟฟาสวนภูมิภาค

อําเภอเถิน   



 

๗ 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๗  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดหนองเหียง  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง 

ถนนสาย  ข  ๗  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนราษฎรอุทิศ   

 ๑.๓๔ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๖  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดวัดเดนแกวไชยมงคล 

  ดานใต จดวัดเดนแกวไชยมงคล 

  ดานตะวันตก จดโรงเรียนบานเดนแกว  (ราง) 

 ๑.๓๕ ดานเหนือ จดหนองเหียง 

  ดานตะวันออก จดหนองเหียง 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๗  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดหนองเหียง 

 ๑.๓๖ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๗   

  ดานตะวันออก จดหนองเหียง 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๗  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันออก 

 ๑.๓๗ ดานเหนือ จดวัดเดนแกวไชยมงคล  และถนนสาย  ข  ๖  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดวัดแพะหลวง  และถนนสาย  ข  ๘  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๑ 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๐.๒๐  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 

 ๑.๓๘ ดานเหนือ จดท่ีทําการส่ือสารโทรคมนาคมอําเภอเถิน 

  ดานตะวันออก จดถนนพหลโยธิน  ฟากเหนือและฟากตะวันตก  และถนนหนองบัว  

ซอย  ๒  ฟากตะวันตก   

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๕  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนหนองบัว  

ซอย  ๒  และเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนพหลโยธิน 

 ๑.๓๙ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๗  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนบํารุงเมือง  ฟากตะวันตก  และถนนเถินบุรี  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๙  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันออก  และสํานักงานสาธารณสุข

อําเภอเถิน   



 

๘ 

 ๑.๔๐ ดานเหนือ จดสุสานบุญเทง  และถนนพหลโยธิน  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดถนนพหลโยธิน  ฟากตะวันออก  และสุสานบุญเทง 

 ๑.๔๑ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๕  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนเถินบุรี 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ําวัง  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนเถินบุรี   

และที่ทําการไปรษณียอําเภอเถิน 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๑.๑๖  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๑.๔๒ ดานตะวันออก จดถนนพหลโยธิน  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๕  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดถนนหนองบัว  ซอย  ๒  ฟากตะวันออก 

 ๑.๔๓ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ําวัง  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดถนนหนองบัว  ซอย  ๑  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนบานหนองบัว  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนหนองบัว  ซอย  ๑ 

 ๑.๔๔ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๕  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนพหลโยธิน  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนบานหนองบัว  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดถนนหนองบัว  ซอย  ๑  ฟากตะวันออก   

 ๑.๔๕ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๖๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ 

  ดานตะวันตก จดสุสานบานหนองบัว  วัดสวางอารมณ  ถนนพหลโยธิน   

ฟากตะวันออก  โรงสูบน้ําหนองบัว  และการประปาสวนภูมิภาคอําเภอเถิน   

 ๑.๔๖ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๘  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันตก 



 

๙ 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสายลอมแรด - 

ปาตาล   

  ดานตะวันตก จดเสนตั้งฉากกับถนนสาย  ข  ๘  ฟากใต  ที่จุดซึ่งอยูหางจาก

ถนนสาย  ข  ๘  บรรจบกับถนนสาย  ค  ๑  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนสาย  ข  ๘  เปนระยะ  ๓๐๐  เมตร 

 ๑.๔๗ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๙  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดโรงเรียนบานลอมแรด  และลําเหมือง  ฟากตะวันออก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๙ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันออก 

 ๑.๔๘ ดานเหนือ จดถนนบานหนองบัว  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนพหลโยธิน  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนบานหนองบัว 

  ดานตะวันตก จดเสนตั้งฉากกับถนนบานหนองบัว  ฟากใต  ที่จุดซึ่งอยูหางจาก

ถนนบานหนองบัว  บรรจบกับถนนพหลโยธิน  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนบานหนองบัว  เปนระยะ  

๒๐๐  เมตร   

 ๑.๔๙ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๙  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนราษฎรประสงค  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ค  ๒  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนราษฎรประสงค  

คลองสงน้ํา  ฝงตะวันออก  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๙  และโรงเรียนบานลอมแรด 

 ๑.๕๐ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ําวัง  ฝงใต   

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนเถินบุรี 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ําวัง  ฝงเหนือ   

  ดานตะวันตก จดซอยมหาชัย  ฟากตะวันออก  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  

กับศูนยกลางถนนเถินบุรี  และวัดบานเหลาทอง 

 ๑.๕๑ ดานเหนือ จดถนนบานเหลา  ซอย  ๖  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนเถินบุรี  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดโรงเรียนบานเหลา  และถนนสาย  ค  ๒  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดถนนราษฎรประสงค  ฟากตะวันออก 

 ๑.๕๒ ดานเหนือ จดถนนบานเหลา  ซอย  ๗  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดซอยมหาชัย  ฟากตะวันตก 

  ดานตะวันตก จดถนนเถินบุรี  ฟากตะวันออก 



 

๑๐ 

๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๑๕  ท่ีกําหนดไวเปนสีสม  ใหเปนท่ีดิน

ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๒.๑ ดานเหนือ จดหมวดการทางเถิน  และถนนพหลโยธิน  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนเทศบาล  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 

 ๒.๒ ดานเหนือ จดถนนเทศบาล  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนเถินวิทยา  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนพหลโยธิน  ซอย  ๓  ฟากตะวันออก  และถนนสาธารณะ

ไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 

 ๒.๓ ดานเหนือ จดถนนพหลโยธิน  ซอย  ๓  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดถนนพหลโยธิน  ซอย  ๓  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนเถินวิทยา  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนพหลโยธิน  ฟากตะวันออก 

 ๒.๔ ดานเหนือ จดถนนเถินวิทยา  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดซอยพหลโยธิน  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนพหลโยธิน  ฟากตะวันออก  โรงเรียนบานดอนชัย   

และวัดดอนชัย 

 ๒.๕ ดานเหนือ จดท่ีธรณีสงฆวัดอุมลอง   

  ดานตะวันออก จดถนนเถินบุรี  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนราษฎรอุทิศ  ฟากตะวันออก 

 ๒.๖ ดานเหนือ จดสํานักงานศึกษาธิการอําเภอเถิน  (เดิม) 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันตก 

  ดานตะวันตก จดถนนพหลโยธิน  ฟากตะวันออก 

 ๒.๗ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนเถินบุรี  ฟากตะวันตก  และวัดบานเวียง 

  ดานใต จดถนนบานเวียง  ซอย  ๗  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนราษฎรอุทิศ  ฟากตะวันออก 



 

๑๑ 

 ๒.๘ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๔  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนทานาง  ซอย  ๗  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนราษฎรอุทิศ  ฟากตะวันออก 

 ๒.๙ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๔  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดถนนเถินบุรี  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดโรงเรียนอนุบาลเถิน  (ทานางอุปถัมภ) 

  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 

 ๒.๑๐ ดานเหนือ จดโรงเรียนอนุบาลเถิน  (ทานางอุปถัมภ)   

  ดานตะวันออก จดถนนเถินบุรี  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดท่ีวาการอําเภอเถิน  สํานักงานที่ดินจังหวัดลําปาง  สาขาเถิน  

ที่ทําการเทศบาลตําบลลอมแรด  และถนนทานาง  ซอย  ๗  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 

 ๒.๑๑ ดานเหนือ จดถนนทานาง  ซอย  ๗  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดถนนทานาง  ซอย  ๘  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนราษฎรอุทิศ  ฟากตะวันออก 

 ๒.๑๒ ดานเหนือ จดท่ีดินโรงเรียนบานลอมแรด 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ําวัง  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดถนนลอมแรด  ซอย  ๑๐  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนเถินบุรี  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๑.๒๐  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๒.๑๓ ดานเหนือ จดถนนลอมแรด  ซอย  ๖  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดถนนลอมแรด  ซอย  ๙  ฟากตะวนัตกและฟากใต  และถนนเถนิบรุี  

ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนบานเหลา  ซอย  ๓  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดถนนราษฎรประสงค  ฟากตะวันออก 

 ๒.๑๔ ดานเหนือ จดถนนลอมแรด  ซอย  ๑๐  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนเถินบุรี   

และวัดบานเหลาทอง   

  ดานใต จดถนนบานเหลา  ซอย  ๗  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนเถินบุรี  ฟากตะวันออก 



 

๑๒ 

 ๒.๑๕ ดานเหนือ จดถนนบานเหลา  ซอย  ๓  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดถนนเถินบุรี  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนบานเหลา  ซอย  ๖  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดถนนราษฎรประสงค  ฟากตะวันออก 

๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๑๑  ท่ีกําหนดไวเปนสีแดง  ใหเปนที่ดิน

ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๓.๑ ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากกับถนนพหลโยธิน  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยูหางจาก 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  บรรจบกับถนนพหลโยธิน  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนพหลโยธิน   

เปนระยะ  ๓๕๐  เมตร 

  ดานตะวันออก จดถนนพหลโยธิน  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนพหลโยธิน 

 ๓.๒ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนเทศบาล  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดถนนพหลโยธิน  ฟากตะวันออก 

 ๓.๓ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนพหลโยธิน  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนตั้งฉากกับถนนพหลโยธิน  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยูหางจาก

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  บรรจบกับถนนพหลโยธิน  ไปทางทิศใตตามแนวถนนพหลโยธิน   

เปนระยะ  ๓๕๐  เมตร 

 ๓.๔ ดานเหนือ จดถนนเทศบาล  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนพหลโยธิน  ซอย  ๓  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดถนนพหลโยธิน  ฟากตะวันออก 

 ๓.๕ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต  และสถานีตํารวจภูธร

อําเภอเถิน  (เดิม) 

  ดานตะวันออก จดถนนเถินบุรี  ฟากตะวันตก   

  ดานใต จดถนนทานาง  ซอย  ๙  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดถนนราษฎรอุทิศ  ฟากตะวันออก 



 

๑๓ 

 ๓.๖ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๕  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนเถินบุรี 

  ดานใต จดท่ีทําการไปรษณียอําเภอเถิน 

  ดานตะวันตก จดถนนเถินบุรี  ฟากตะวันออก 

 ๓.๗ ดานเหนือ จดท่ีทําการไปรษณียอําเภอเถิน 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนเถินบุรี 

  ดานใต จดบานพักขาราชการตํารวจ 

  ดานตะวันตก จดถนนเถินบุรี  ฟากตะวันออก 

 ๓.๘ ดานเหนือ จดบานพักขาราชการตํารวจ 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนเถินบุรี   

และเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ําวัง  ฝงเหนือ 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๑๐  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนเถินบุรี  ฟากตะวันออก 

 ๓.๙ ดานเหนือ จดถนนทานาง  ซอย  ๙  ฟากใต  และสํานักงานสรรพสามิต

พ้ืนที่ลําปาง  สาขาเถิน 

  ดานตะวันออก จดถนนเถินบุรี  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๗  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนราษฎรอุทิศ  ฟากตะวันออก 

 ๓.๑๐ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๗  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนเถินบุรี  ฟากตะวันตก 

  ดานตะวันตก จดถนนบํารุงเมือง  ฟากตะวันออก 

 ๓.๑๑ ดานเหนือ จดถนนลอมแรด  ซอย  ๖  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนเถินบุรี  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนลอมแรด  ซอย  ๙  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนลอมแรด  ซอย  ๙  ฟากตะวันออก 

๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔  ที่กําหนดไวเปนสีมวง  ใหเปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม 

และคลังสินคา  มีรายการดังตอไปนี้ 

  ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๔๘  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดสุสานบานดอนไชย  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน) 

  ดานใต จดถนนจันทรสุรินทร  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันออก 



 

๑๔ 

๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕  ที่กําหนดไวเปนสีมวงออน  ใหเปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ  
มีรายการดังตอไปนี้ 

  ดานเหนือ จดถนนศรีพัฒนา  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนพหลโยธิน  ฟากตะวันตก  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  

(ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันตก   
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  และเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนพหลโยธิน   
๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๓๖  ที่กําหนดไวเปนสีเขียว  ใหเปนท่ีดิน

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 
 ๖.๑ ดานเหนือ จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาแมอาบ  และแนวเขตผังเมืองรวม

ดานเหนือ  ซึ่งเปนเขตเทศบาลตําบลลอมแรด 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ําวัง  ฝงตะวันตก  

เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนบานหนองเตา  ท่ีดินโรงเรียนบานหนองเตา  วัดหนองเตา  
ถนนบานหนองเตา  ฟากเหนือและฟากตะวันตก  เสนตั้งฉากกับถนนบานหนองเตา  ฟากตะวันตก   
ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนบานหนองเตา  บรรจบกับถนน  อบจ.  ลป.  ๔๒๕๓  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตามแนวถนนบานหนองเตา  เปนระยะ  ๑,๓๐๐  เมตร  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง 
ถนนบานหนองเตา  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนน  อบจ.  ลป.  ๔๒๕๓   
เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนดอนทราย  ซอย  ๓  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับเสนตรง 
ที่ตอตรงจากศูนยกลางถนนดอนทราย  ซอย  ๓  และเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนดอนทราย   
ซอย  ๓ 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  ฟากเหนือ  และหนวยปองกัน
รักษาปาท่ี  ลป.๒  (แมอาบ)   

  ดานตะวันตก จดถนน  อบจ.  ลป.  ๔๐๓๙  ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก   
 ๖.๒ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนตรงที่เชื่อมระหวาง

หลักเขตที่  ๑  ซึ่งเปนจุดที่ไดจากการลากเสนตรงที่ตอตรงจากเสนตรงท่ีเชื่อมระหวางหลักเขตที่  ๑๓   
ซึ่งเปนจุดท่ีอยูหางจากถนนสายแยกทางหลวง  ๑๐๖ - บานเดนแกว  บรรจบกับถนน  อบจ.  ลป  ๔๐๑๐  
ฟากเหนือ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนน  อบจ.  ลป.  ๔๐๑๐  เปนระยะ  ๑,๗๐๐  เมตร  
กับหลักเขตที่  ๑๔  ซึ่งเปนจุดท่ีอยูหางจากถนน  อบจ.  ลป.  ๔๒๖๑  บรรจบกับกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๑๐๖  ไปทางทิศตะวันตก  เปนระยะ  ๑,๒๐๐  เมตร  ไปทางทิศเหนือ  เปนระยะ  ๓,๕๐๐  เมตร   
กับจุดที่อยูบนแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาแมเลิมและปาแมปะ  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๑๑๒๔  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันออก  ไปทางทิศเหนือ
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  เปนระยะ  ๒,๕๐๐  เมตร 



 

๑๕ 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตป าสงวนแห งชาติ   ป าแม เ ลิ มและป าแม ปะ 

และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันตก   

  ดานใต จดสํานักงานประปาสวนภูมิภาคอําเภอเถิน 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ําวัง  ฝงตะวันออก 

 ๖.๓ ดานเหนือ จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาแมอาบ 

  ดานตะวันออก จดถนน  อบจ.  ลป.  ๔๐๓๙  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเขตเทศบาล 

ตําบลลอมแรด  

 ๖.๔ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  

ปาแมเลิมและปาแมปะ 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  

ปาแมเลิมและปาแมปะ 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๒๔  ฟากเหนือ  เสนตั้งฉากกับ

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๒๔  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๒๔  

บรรจบกับทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ไปทางทิศตะวนัออกตามแนวทางหลวงแผนดนิ

หมายเลข  ๑๑๒๔  เปนระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๑๒๔  และโรงเรียนเถิน - ทาผา 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันออก 

 ๖.๕ ดานเหนือ จดสํานักงานประปาสวนภูมิภาคอําเภอเถิน 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันตก  

เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยูหางจาก   

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๒๔  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ไปทางทิศเหนือ

ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  เปนระยะ  ๒๐๐  เมตร  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  

กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  และเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันตก  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๒๔  

บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ไปทางทิศใตตามแนวทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  เปนระยะ  ๒๐๐  เมตร 

  ดานใต จดหวยแมปะ  ฝงใต  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง 

ถนนพหลโยธิน  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ําวัง  ฝงตะวันออก   



 

๑๖ 

 ๖.๖ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  ฟากใต  และถนน   

อบจ.  ลป.  ๔๒๖๑  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันตก   

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๖ 

  ดานตะวันตก จดถนนสายแยกทางหลวง  ๑๐๖ - บานเดนแกว  ฟากตะวันออก  

และแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเขตเทศบาลตําบลลอมแรด 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๗.๒  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออน  บริเวณหมายเลข  ๑๐.๑๔  

ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน  และบริเวณหมายเลข  ๑๑.๘  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๖.๗ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๑๒๔  เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๒๔  ฟากใต  ที่จุดซึ่งอยูหางจาก 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๒๔  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ไปทาง

ทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๒๔  เปนระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  และทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๑๒๔  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  

๑,๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน) 

  ดานใต จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาแมวะ  ฌาปนสถานบานแมปะ  

สถานีตํารวจภูธรอําเภอเถิน  สํานักงานเกษตรอําเภอเถิน  โรงพยาบาลเถิน  สํานักงานขนสงจังหวัดลําปาง  

สาขาเถิน  สถานีอุตุนิยมวิทยาอําเภอเถิน  และวัดดอยนอย 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๐.๒  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน   

 ๖.๘ ดานตะวันออก จดถนนสายแยกทางหลวง  ๑๐๖ - บานเดนแกว  ฟากตะวันตก  

และเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๑ 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๖  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเขตเทศบาลตําบลลอมแรด 

 ๖.๙ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  ฟากใต  เสนตั้งฉากกับ

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  ฟากใต  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนดอนทราย  ซอย  ๓  บรรจบกับ 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖   

เปนระยะ  ๓๐๐  เมตร  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖   

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนน  อบจ.  ลป.  ๔๒๖๑  ฟากเหนือ  และสุสานบานเวียง 



 

๑๗ 

 ๖.๑๐ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๐๖   

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนเถินบุรี   

และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนราษฎรอุทิศ 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันออก 

 ๖.๑๑ ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ําวัง  ฝงตะวันตก 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนเถินบุรี 

 ๖.๑๒ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนราษฎรอุทิศ 

  ดานใต จดถนนบานเวียง  ซอย  ๗  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันออก 

 ๖.๑๓ ดานเหนือ จดถนนบานเวียง  ซอย  ๗  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนราษฎรอุทิศ 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันออก 

 ๖.๑๔ ดานเหนือ จดถนนศรีพัฒนา  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนพหลโยธิน  

และเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (พหลโยธิน) 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก   

เสนตั้งฉากกับถนนสาย  ก  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย  ก  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนสาย  ก  เปนระยะ  ๔๐๐  เมตร   

และถนนสาย  ก  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ฟากตะวันออก 

 ๖.๑๕ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต  และถนนสาย  ก   

ฟากตะวันตกและฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ําวัง  ฝงตะวันออก 

 ๖.๑๖ ดานเหนือ จดสุสานบานดอนไชย  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๔๘  

ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาต ิ ปาแมวะ  และสํานักสงฆรัตนมงคล 



 

๑๘ 

  ดานใต จดถนนจันทรสุรินทร  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน) 

 ๖.๑๗ ดานเหนือ จดถนนจันทรสุรินทร  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาต ิ ปาแมวะ  และที่ทําการสวนปาแมพรกิ - 

แมเสล่ียม  องคการอุตสาหกรรมปาไม 

  ดานใต จดแนวเขตปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี  และสุสานขุมคํา 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  และสํานักงานประถมศึกษาอําเภอเถิน  (เดิม) 

 ๖.๑๘ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนราษฎรอุทิศ 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๔  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันออก 

 ๖.๑๙ ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ําวัง  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนเถินบุรี 

 ๖.๒๐ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๖  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดโรงเรียนบานเดนแกว  (ราง)  วัดเดนแกวไชยมงคล  และเสนขนาน

ระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๑   

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๘  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเขตเทศบาลตําบล 

ลอมแรด 

 ๖.๒๑ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๔  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดหนองเหียง 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๗ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันออก 

 ๖.๒๒ ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ําวัง  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนเถินบุรี 



 

๑๙ 

 ๖.๒๓ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๔  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนราษฎรอุทิศ 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๗ 

  ดานตะวันตก จดหนองเหียง 

 ๖.๒๔ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๓ 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดท่ีทําการส่ือสารโทรคมนาคมอําเภอเถิน  เสนขนานระยะ  

๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนพหลโยธิน  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนหนองบัว  ซอย  ๒  

และถนนสาย  ข  ๕  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ําวัง  ฝงตะวันออก 

 ๖.๒๕ ดานเหนือ จดสุสานขุมคํา 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี  และแนวเขต 

ปาสงวนแหงชาติ  ปาแมวะ   

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเขตเทศบาลตําบลลอมแรด 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันออก 

 ๖.๒๖ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนเถินบุรี 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ําวัง  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๕  ฟากเหนือ   

 ๖.๒๗ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๕  ฟากใต 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ําวัง  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนเถินบุรี 

 ๖.๒๘ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๘  ฟากใต  เสนตั้งฉากกับถนนสาย  ข  ๘  ฟากใต  

ที่จุดซึ่งอยูหางถนนสาย  ข  ๘  บรรจบกับถนนสาย  ค  ๑  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนสาย  ข  ๘  

เปนระยะ  ๓๐๐  เมตร  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๘   

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ค  ๒  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเขตเทศบาล 

ตําบลลอมแรด  และสํานักสงฆทาเมล  (นาคาย) 



 

๒๐ 

 ๖.๒๙ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ําวัง  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนหนองบัว  

ซอย  ๑ 

  ดานใต จดถนนบานหนองบัว  ฟากเหนือ  และถนนสาย  ข  ๑๐  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ําวัง  ฝงตะวันออก 

 ๖.๓๐ ดานเหนือ จดถนนบานหนองบัว  ฟากใต  เสนตั้งฉากกับถนนบานหนองบัว  

ฟากใต  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนบานหนองบัว  บรรจบกับถนนพหลโยธิน  ไปทางทิศตะวันตกตามแนว 

ถนนบานหนองบัว  เปนระยะ  ๒๐๐  เมตร  และเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนบานหนองบัว 

  ดานตะวันออก จดถนนพหลโยธิน  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๑๐  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๑๐  ฟากตะวันออก 

 ๖.๓๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๙  

และโรงเรียนบานลอมแรด 

  ดานตะวันออก จดคลองสงน้ํา  ฝงตะวันตก  และเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  

กับศูนยกลางถนนราษฎรประสงค 

  ดานใต จดถนนสาย  ค  ๒  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันออก 

 ๖.๓๒ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๑๐  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดถนนพหลโยธิน  ฟากตะวันตก 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ําวัง  ฝงตะวันออก   

 ๖.๓๓ ดานเหนือ จดสุสานบานหนองบัว  และเสนขนานระยะ  ๖๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ   

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๐๒  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนพหลโยธิน  ฟากตะวันออก  และวัดพระธาตุดอยแดง 

 ๖.๓๔ ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ําวัง  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ําวัง  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนเถินบุรี 

 ๖.๓๕ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ําวัง  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดถนนพหลโยธิน  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๐๒  ฟากเหนือ 



 

๒๑ 

 ๖.๓๖ ดานเหนือ จดถนนสาย  ค  ๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดวัดบานเหลานอย  สุสานบานเหลานอย  และเสนขนานระยะ  

๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ําวัง  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ําวัง  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเขตเทศบาล 

ตําบลลอมแรด  และโรงเรียนบานทาเมล  (ราง) 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๗.๕  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน 

๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๕  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน  ใหเปนที่ดิน

ประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  มีรายการดังตอไปนี้ 

  ๗.๑  ที่ดินบริเวณ  ๒  ฝงซึ่งเปนเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ําวัง 

  ๗.๒  ที่สาธารณะบานทานาง 

  ๗.๓  หนองเหียง 

  ๗.๔  สวนสาธารณะน้ําหยุด 

  ๗.๕  ที่สาธารณะบานทาเมล 

๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๓  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออน  มีเสนทแยงสีขาว  

ใหเปนท่ีดินประเภทอนุรักษปาไม  มีรายการดังตอไปนี้ 

  ๘.๑  ปาสงวนแหงชาติ  ปาแมอาบ 

  ๘.๒  ปาสงวนแหงชาติ  ปาแมวะ 

  ๘.๓  ปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี 

๙. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๑๔  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  ใหเปนท่ีดิน

ประเภทสถาบันการศึกษา  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๙.๑ โรงเรียนบานหนองเตา 

 ๙.๒ โรงเรียนเถิน - ทาผา 

 ๙.๓ ที่ดินโรงเรียนบานหนองเตา 

 ๙.๔ โรงเรียนบานอุมลอง 

 ๙.๕ โรงเรียนเถินวิทยา 

 ๙.๖ โรงเรียนบานดอนชัย 

 ๙.๗ โรงเรียนบานเวียง 

 ๙.๘ สํานักงานประถมศึกษาอําเภอเถิน  (เดิม) 

 ๙.๙ โรงเรียนอนุบาลเถิน  (ทานางอุปถัมภ) 

 ๙.๑๐ โรงเรียนบานเดนแกว  (ราง)   



 

๒๒ 

 ๙.๑๑ โรงเรียนบานลอมแรด 

 ๙.๑๒ ที่ดินโรงเรียนบานลอมแรด 

 ๙.๑๓ โรงเรียนบานเหลา 

 ๙.๑๔ โรงเรียนบานทาเมล  (ราง) 

๑๐. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑  ถึงหมายเลข  ๑๐.๒๙  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน  ใหเปนที่ดิน

ประเภทสถาบันศาสนา  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๑๐.๑ วัดหนองเตา 

 ๑๐.๒ วัดแมปะดอย 

 ๑๐.๓ วัดดอนทราย 

 ๑๐.๔ วัดดอยนอย 

 ๑๐.๕ สุสานบานเวียง 

 ๑๐.๖ ฌาปนสถานบานแมปะ 

 ๑๐.๗ ที่ธรณีสงฆวัดดอนชัย 

 ๑๐.๘ วัดดอนชัย 

 ๑๐.๙ วัดอุมลอง 

 ๑๐.๑๐ ที่ธรณีสงฆวัดอุมลอง 

 ๑๐.๑๑ สุสานบานดอนไชย 

 ๑๐.๑๒ สํานักสงฆรัตนมงคล 

 ๑๐.๑๓ วัดบานเวียง 

 ๑๐.๑๔ สุสานยาจัน 

 ๑๐.๑๕ วัดสบคือ 

 ๑๐.๑๖ สุสานขุมคํา 

 ๑๐.๑๗ วัดเดนแกวไชยมงคล 

 ๑๐.๑๘ วัดทานาง 

 ๑๐.๑๙ สุสานบุญเทง 

 ๑๐.๒๐ วัดสันติสุทธิธรรม 

 ๑๐.๒๑ วัดแพะหลวง 

 ๑๐.๒๒ สุสานบานหนองบัว 

 ๑๐.๒๓ วัดสวางอารมณ 

 ๑๐.๒๔ วัดลอมแรด 



 

๒๓ 

 ๑๐.๒๕ วัดบานเหลาทอง 

 ๑๐.๒๖ วัดพระธาตุดอยแดง 

 ๑๐.๒๗ วัดบานเหลานอย 

 ๑๐.๒๘ สุสานบานเหลานอย 

 ๑๐.๒๙ สํานักสงฆทาเมล  (นาคาย) 

๑๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑๑.๒๐  ท่ีกําหนดไวเปนสีน้ําเงิน  ใหเปนที่ดิน

ประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๑๑.๑ สํานักงานประปาสวนภูมิภาคอําเภอเถิน 

 ๑๑.๒ หนวยปองกันรักษาปาที่  ลป.๒  (แมอาบ) 

 ๑๑.๓ หมวดการทางเถิน 

 ๑๑.๔ สถานีตํารวจภูธรอําเภอเถิน  สํานักงานเกษตรอําเภอเถิน  โรงพยาบาลเถิน  

สํานักงานขนสงจังหวัดลําปาง  สาขาเถิน  และสถานีอุตุนิยมวิทยาอําเภอเถิน 

 ๑๑.๕ สํานักงานศึกษาธิการอําเภอเถิน  (เดิม) 

 ๑๑.๖ สถานีจายไฟฟายอยอําเภอเถิน 

 ๑๑.๗ สถานีไฟฟาการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอเถิน 

 ๑๑.๘ โรงฆาสัตวเทศบาลตําบลลอมแรด 

 ๑๑.๙ ที่ทําการสวนปาแมพริก - แมเสล่ียม  องคการอุตสาหกรรมปาไม 

 ๑๑.๑๐ โรงฆาสัตวเทศบาลตําบลลอมแรด  (เดิม) 

 ๑๑.๑๑ ที่ทําการส่ือสารโทรคมนาคมอําเภอเถิน 

 ๑๑.๑๒ ที่วาการอําเภอเถิน  สํานักงานที่ดินจังหวัดลําปาง  สาขาเถิน  และที่ทําการเทศบาล

ตําบลลอมแรด 

 ๑๑.๑๓ ที่ทําการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอเถิน 

 ๑๑.๑๔ สถานีตํารวจภูธรอําเภอเถิน  (เดิม) 

 ๑๑.๑๕ ที่ทําการไปรษณียอําเภอเถิน 

 ๑๑.๑๖ บานพักขาราชการตํารวจ 

 ๑๑.๑๗ สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีลําปาง  สาขาเถิน 

 ๑๑.๑๘ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเถิน 

 ๑๑.๑๙ โรงสูบน้ําหนองบัวและการประปาสวนภูมิภาคอําเภอเถิน 

 ๑๑.๒๐ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร  สาขาเถิน 





รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมชมุชนลอมแรด  จังหวัดลําปาง 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง  แบงเปน  ๓  ขนาด  คือ 

๑. ถนนแบบ  ก  ขนาดเขตทาง  ๑๒.๐๐  เมตร  จํานวน  ๑  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ก  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนศรีดอนชัย  ถนนศรีพัฒนา  

และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  เริ่มตนจากถนนพหลโยธิน  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ทิศใต  และ 

ทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน) 

๒. ถนนแบบ  ข  ขนาดเขตทาง  ๑๖.๐๐  เมตร  จํานวน  ๑๐  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ข  ๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนน  อบจ.  ลป.  ๔๒๖๑  

เริ่มตนจากถนนเถินบุรี  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  

(ถนนสาย  ค  ๑)   

 ถนนสาย  ข  ๒  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนท่ีบริเวณถนนสบคือ  ซอย  ๓  

บรรจบกับถนนเถินบุรี  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๑,๑๕๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาย  ค  ๑  

ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ค  ๑  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ค  ๑  บรรจบกับถนน  อบจ.  ลป.  ๔๒๖๑  

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาย  ค  ๑  ระยะประมาณ  ๙๕๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๓  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนสบคือ  ซอย  ๓  เริ่มตนจาก

ถนนเถินบุรี  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  

(ถนนพหลโยธิน) 

 ถนนสาย  ข  ๔  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนทานาง  ซอย  ๓   

และถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ  และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนเถินบุรี   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิมจนสุดถนน  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  

๕๓๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม   

ระยะประมาณ  ๒๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๑๗๐  เมตร  จนบรรจบกับ

ถนนสาย  ค  ๑  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ค  ๑  บรรจบกับถนน  อบจ.  ลป.  ๔๒๖๑  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต

ตามแนวถนนสาย  ค  ๑  ระยะประมาณ  ๑,๗๕๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๕  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนทานาง  ซอย  ๔  เริ่มตนจาก  

ถนนเถินบุรี  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนพหลโยธิน 



 

๒ 

 ถนนสาย  ข  ๖  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนน  อบจ.  ลป.  ๔๐๑๐  เริ่มตนจาก

ถนนสาธารณสุข  (ถนนสาย  ค  ๑)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับแนวเขตผังเมืองรวม

ดานตะวันตก 

 ถนนสาย  ข  ๗  เปนถนนเดมิกาํหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนสกลบํารุง  เริ่มตนจากถนนเถนิบุรี  

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนสาธารณสุข  (ถนนสาย  ค  ๑) 

 ถนนสาย  ข  ๘  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนสายลอมแรด - ปาตาล  

เริ่มตนจากถนนสาธารณสุข  (ถนนสาย  ค  ๑)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงใต   

ตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก 

 ถนนสาย  ข  ๙  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนสายลอมแรด - ปาตาล  

เริ่มตนจากถนนเถินบุรี  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับถนนสาธารณสุข  (ถนนสาย  ค  ๑) 

 ถนนสาย  ข  ๑๐  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนสายลอมแรด - ปาตาล  

เริ่มตนจากถนนเถินบุรี  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  

จนบรรจบกับถนนพหลโยธิน 

๓. ถนนแบบ  ค  ขนาดเขตทาง  ๒๐.๐๐  เมตร  จํานวน  ๒  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ค  ๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนสาธารณสุข  และถนนเดิม

ไมปรากฏชื่อ  และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖   

ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  บรรจบกับถนนพหลโยธิน  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  ระยะประมาณ  ๑,๓๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  

ระยะประมาณ  ๑,๒๕๐  เมตร  บรรจบกับถนน  อบจ.  ลป.  ๔๒๖๑  (ถนนสาย  ข  ๑)  ที่บริเวณถนนไมปรากฏชื่อ

บรรจบกับถนน  อบจ.  ลป.  ๔๒๖๑  (ถนนสาย  ข  ๑)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ  

ระยะประมาณ  ๒๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๗๕๐  เมตร  ผานถนนสาย  ข  ๒   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๘๐๐  เมตร  ผานถนนสาย  ข  ๔  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  

ระยะประมาณ  ๑,๒๗๐  เมตร  บรรจบกับถนน  อบจ.  ลป.  ๔๐๑๐  (ถนนสาย  ข  ๖)  ที่บริเวณถนนสาธารณสุข  

บรรจบถนน  อบจ.  ลป.  ๔๐๑๐  (ถนนสาย  ข  ๖)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเดิมจนสุดถนน   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  และทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๒,๐๐๐  เมตร  บรรจบกับถนนทาเมล  

ที่บริเวณหางจากถนนบานทาเมลบรรจบกับถนนเถินบุรี  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม   

ระยะประมาณ  ๕๐๐  เมตร 

 ถนนสาย  ค  ๒  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนบานทาเมล  เริ่มตนจาก

ถนนเถินบุรี  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก 



หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๑๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่สมควรกําหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  
ในท้องที่ตําบลแมถ่อด  ตําบลล้อมแรด  ตําบลแม่ปะ  และตําบลเถินบุรี  อําเภอเถิน  จังหวัดลําปาง  เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เก่ียวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  
การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อม  ทั้งน้ี  เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการผังเมือง  และโดยที่มาตรา  ๒๖  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  บัญญัติว่า  การใช้บังคับผังเมืองรวม 
ให้กระทําโดยกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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