
 
กฎกระทรวง 

ให้ใช้บังคับผังเมอืงรวมจงัหวัดล ำปำง  (ฉบบัที่  ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๕  วรรคหนึ่ง  แห่งพระรำชบญัญตัิกำรผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  
และมำตรำ  ๒๖  วรรคหนึ่ง  และมำตรำ  ๒๖/๑  แห่งพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘ 
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง   (ฉบับที่   ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงมหำดไทยออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกควำมในวรรคสองของข้อ  ๘  แห่งกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
จังหวัดล ำปำง  พ.ศ.  ๒๕๕๖  และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 

“ที่ดินประเภทนี้  ห้ำมใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรตำมที่ก ำหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำนตำมประเภท  ชนิด  และจ ำพวกท้ำยกฎกระทรวงนี้ 
(๒) คลังน้ ำมันและสถำนที่เก็บรักษำน้ ำมัน  ลักษณะที่สำม  ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุม

น้ ำมันเชื้อเพลิง  เพื่อกำรจ ำหน่ำย 
(๓) คลังก๊ำซปิโตรเลียมเหลว  สถำนที่บรรจุก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถำนที่

บรรจุก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถำนที่เก็บรักษำก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมน้ ำมันเชื้อเพลิง 

(๔) เลี้ยงม้ำ  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่ำน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่ำ 
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ  เพื่อกำรค้ำ 

(๕) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสำหกรรม 
(๖) ไซโลเก็บผลิตผลทำงกำรเกษตร 
(๗) ก ำจัดมูลฝอย” 
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกควำมในวรรคสองของข้อ  ๑๐  แห่งกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม

จังหวัดล ำปำง  พ.ศ.  ๒๕๕๖  และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 
“ที่ดินประเภทนี้  ห้ำมใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรตำมที่ก ำหนด  ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๒๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



(๑) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสำหกรรม  เว้นแต่บริเวณหมำยเลข  ๓.๑๕  หมำยเลข  ๓.๑๘   
และหมำยเลข  ๓.๒๓  ให้ด ำเนินกำรได้  โดยต้องเป็นไปตำมเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

 (ก) มีระยะห่ำงจำกที่ดนิประเภทชุมชน  ที่ดินประเภทปฏิรปูที่ดนิเพ่ือเกษตรกรรม  ที่ดิน
ประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนำกำรและกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม  และที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่ำไม้   
ไม่น้อยกว่ำ  ๑,๐๐๐  เมตร 

 (ข) มีระยะห่ำงจำกเขตทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  และทำงหลวง
แผ่นดินหมำยเลข  ๑๑  ไม่น้อยกว่ำ  ๕๐๐  เมตร  และต้องมีระยะห่ำงจำกเขตทำงหลวงแผ่นดิน
หมำยเลข  ๑๐๓๕  ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข  ๑๐๓๖  และทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข  ๑๑๕๗   
ไม่น้อยกว่ำ  ๓๐๐  เมตร 

(๒) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพำณิชยกรรม 
(๓) จัดสรรที่ดินเพ่ือกำรอยู่อำศัย 
(๔) กำรอยู่อำศัยหรือประกอบพำณิชยกรรมประเภทอำคำรขนำดใหญ่” 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกบัญชีท้ำยกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดล ำปำง  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
ข้อ ๔ ให้เพ่ิมประเภท  ชนิด  และจ ำพวกของโรงงำนที่ห้ำมประกอบกิจกำรท้ำยกฎกระทรวงนี้   

เป็นประเภท  ชนิด  และจ ำพวกของโรงงำนที่ห้ำมประกอบกิจกำรท้ำยกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม 
จังหวัดล ำปำง  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  15  พฤศจกิำยน  พ.ศ.  ๒๕๖2 

พลเอก  อนุพงษ ์ เผ่ำจนิดำ 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 

้หนา   ๒๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



หมายเหตุ       ๑. ล าดับท่ี   หมายถึง   ล าดับท่ีตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
      ๒. จ าพวกท่ี  หมายถึง   จ าพวกท่ีตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จ าพวกท่ี หมายเหตุ
๗  (๑) โรงงานสกัดน  ามันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ ๓

      ท่ีใช้สารตัวท าละลายในการสกัด
 (๔) โรงงานท าน  ามันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ให้บริสุทธ์ิ ๓
      ท่ีใช้สารตัวท าละลายในการสกัด

๑๑  (๓) โรงงานท าน  าตาลทรายดิบหรือน  าตาลทรายขาว ๓
 (๔) โรงงานท าน  าตาลทรายดิบหรือน  าตาลทรายขาวให้บริสุทธ์ิ ๓
 (๖) โรงงานท ากลูโคส เดกซ์โทรส ฟรักโทส หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนท่ีคล้ายคลึงกัน ๓

๓๘  (๑) โรงงานท าเย่ือจากไม้หรือวัสดุอ่ืน ๓
๔๒  (๑) โรงงานท าเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมี ๓

 (๒) โรงงานเก็บรักษา ล าเลียง แยก คัดเลือก หรือแบ่งบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ์ ๓
      อันตราย

๔๓  (๑) โรงงานท าปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือก าจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ (Pesticides) ๓ ยกเว้นจ าพวกท่ี ๓
      เฉพาะปุ๋ยอินทรีย์

และปุ๋ยเคมีท่ีไม่มี
การใช้แอมโมเนียมไนเตรต
(Ammonium Nitrate)
หรือโปแตสเซียมคลอเรต
(Potassium Chlorate)
ให้ประกอบกิจการได้

 (๒) โรงงานเก็บรักษาหรือแบ่งบรรจุปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือก าจัดศัตรูพืช ๓ ยกเว้นจ าพวกท่ี ๓
      หรือสัตว์ (Pesticides) เฉพาะปุ๋ยอินทรีย์
    และปุ๋ยเคมีท่ีไม่มี

การใช้แอมโมเนียมไนเตรต
(Ammonium Nitrate)
หรือโปแตสเซียมคลอเรต
(Potassium Chlorate)
ให้ประกอบกิจการได้

ประเภท ชนิด และจ าพวกของโรงงานท่ีห้ามประกอบกิจการ
ท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดล าปาง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

 ท่ีดินประเภทชุมชน



ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จ าพวกท่ี หมายเหตุ
๔๔  โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห์ ยางอีลาสโตเมอร์ ๓

 พลาสติก หรือเส้นใยสังเคราะห์ซ่ึงมิใช่ใยแก้ว
๔๕  (๑) โรงงานท าสี (Paints) ส าหรับใช้ทา พ่น หรือเคลือบ ๓ ยกเว้นจ าพวกท่ี ๓

เฉพาะสีน  า ให้ประกอบ
กิจการได้

 (๒) โรงงานท าน  ามันชักเงา น  ามันผสมสี หรือน  ายาล้างสี ๓
 (๓) โรงงานท าเชลแล็ก แล็กเกอร์ หรือผลิตภัณฑ์ส าหรับใช้ยาหรืออุด ๓

๔๘  (๔) โรงงานท าไม้ขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไม้เพลิง ๓
 (๖) โรงงานท าหมึกหรือคาร์บอนด า ๓

๔๙  โรงงานกล่ันน  ามันปิโตรเลียม ๓
๕๐  (๔) โรงงานผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมเข้าด้วยกัน หรือการผสมผลิตภัณฑ์ ๓ ยกเว้นจ าพวกท่ี ๓

      จากปิโตรเลียมกับวัสดุอ่ืน แต่ไม่รวมถึงการผสมผลิตภัณฑ์จากก๊าซธรรมชาติ เฉพาะแอสฟัลท์ติก
      กับวัสดุอ่ืน คอนกรีต ให้ประกอบ

กิจการได้
๕๗  (๑) โรงงานท าซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ ๓

 (๒) โรงงานล าเลียงซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ด้วยระบบสายพานล าเลียง ๓
      หรือระบบท่อลม
 (๓) โรงงานผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์อย่างใดอย่างหน่ึง ๓
      หรือหลายอย่างเข้าด้วยกัน หรือการผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์
      อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างเข้ากับวัสดุอ่ืน

๕๙  โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการถลุง หลอม หล่อ รีด ดึง หรือผลิตเหล็ก ๓
 หรือเหล็กกล้าในขั นต้น (Iron and Steel Basic Industries)

๖๐  โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการถลุง ผสม ท าให้บริสุทธ์ิ หลอม หล่อ รีด ดึง ๓
 หรือผลิตโลหะในขั นต้นซ่ึงมิใช่เหล็กหรือเหล็กกล้า (Non - ferrous Metal
 Basic Industries)

๘๘  (๑) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ยกเว้นท่ีติดตั งบนหลังคา ๓
     ดาดฟ้า หรือส่วนหน่ึงส่วนใดบนอาคาร ซ่ึงบุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้
     โดยมีขนาดก าลังการผลิตติดตั งสูงสุดรวมกันของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ไม่เกิน
     ๑,๐๐๐ กิโลวัตต์
 (๒) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานความร้อน ๓ ยกเว้นจ าพวกท่ี ๓ เฉพาะ

การผลิตพลังงานไฟฟ้า
จากก๊าซชีวภาพ
ท่ีเป็นกระบวนการ
ต่อเน่ืองจากระบบ

๒



ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จ าพวกท่ี หมายเหตุ
บ าบัดน  าเสีย โดยเป็น
การด าเนินการภายใน
บริเวณโรงงานเดิม
เท่านั น ท่ีให้ประกอบ
กิจการได้

 (๓) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน  า ยกเว้นการผลิตพลังงานไฟฟ้า ๓
     จากพลังงานน  าจากเข่ือนหรือจากอ่างเก็บน  าขนาดก าลังการผลิตไม่เกิน
     ๑๕ เมกะวัตต์ การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน  าแบบสูบกลับ
     การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน  าท้ายเข่ือน การผลิตพลังงานไฟฟ้า
     จากพลังงานน  าจากฝาย และการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน  า
     จากคลองส่งน  า

๘๙  โรงงานผลิตก๊าซ ซ่ึงมิใช่ก๊าซธรรมชาติ และโรงงานส่งหรือจ าหน่ายก๊าซ ๓ ยกเว้นจ าพวกท่ี ๓
 แต่ไม่รวมถึงโรงงานส่งหรือจ าหน่ายก๊าซท่ีเป็นน  ามันเชื อเพลิงตามกฎหมาย เฉพาะการผลิตพลังงาน
 ว่าด้วยการควบคุมน  ามันเชื อเพลิง ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ

ท่ีเป็นกระบวนการ
ต่อเน่ืองจากระบบบ าบัด
น  าเสีย โดยเป็นการ
ด าเนินการภายในบริเวณ
โรงงานเดิมเท่านั น
ท่ีให้ประกอบกิจการได้

๙๑  (๒) โรงงานบรรจุก๊าซ แต่ไม่รวมถึงการบรรจุก๊าซท่ีเป็นน  ามันเชื อเพลิง ๓
      ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน  ามันเชื อเพลิง

๙๒  โรงงานห้องเย็น เฉพาะท่ีใช้แอมโมเนียเป็นสารท าความเย็น ๑ ๒ และ ๓
๙๙  โรงงานผลิต ซ่อมแซม ดัดแปลง หรือเปล่ียนลักษณะอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน ๓

 วัตถุระเบิด  อาวุธ หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีมีอ านาจในการประหาร ท าลาย
 หรือท าให้หมดสมรรถภาพในท านองเดียวกับอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน
 หรือวัตถุระเบิด และรวมถึงส่ิงประกอบของส่ิงดังกล่าว

๑๐๑  โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant) ๓ ยกเว้นจ าพวกท่ี ๓
เฉพาะโรงงานบ าบัด
น  าเสียรวมของชุมชน
ให้ประกอบกิจการได้

๓



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้   คือ  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติม 
ข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดล าปาง  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ในที่ดิน
ประเภทชุมชนและที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  โดยก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการ 
ตามท่ีก าหนดส าหรับบางพ้ืนที่ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมเสียใหม่  เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพการณ์
ในปัจจุบันและไม่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๓๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒
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