เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๑๗ ก

หน้า ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๘ ธันวาคม ๒๕๕๘

กฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองลําปาง
พ.ศ. ๒๕๕๘
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๕ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารผั ง เมื อ ง พ.ศ. ๒๕๑๘
และมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือ ง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ ใ ช้ บั ง คั บ ผั ง เมื อ งรวม ในท้ อ งที่ ตํ า บลบ่ อ แฮ้ ว ตํ า บลต้ น ธงชั ย ตํ า บลพิ ชั ย
ตําบลเวียงเหนือ ตําบลสบตุ๋ย ตําบลหัวเวียง ตําบลสวนดอก ตําบลปงแสนทอง ตําบลพระบาท
ตําบลชมพู และตําบลกล้วยแพะ อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๒ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนา และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อมในบริเวณแนวเขต
ตามข้อ ๑ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ข้อ ๓ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้ มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน
โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับและสอดคล้องกับการขยายตัว
ของชุมชนในอนาคต รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมีสาระสําคัญดังต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนเมืองให้เป็นศูนย์กลางการบริหาร การปกครอง พาณิชยกรรม
การบริการทางสังคม และการคมนาคมขนส่งของจังหวัดลําปาง เพื่อให้เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงระหว่าง
ภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง
(๒) ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์กลางรองใน ๓ บริเวณ ได้แก่ บริเวณชุมชนท่าล้อ - ห้วยเป้ง
ชุม ชนบริเ วณศูน ย์ร าชการ และชุม ชนบริเ วณมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ ลํา ปาง เพื่อ สามารถให้บ ริก าร
แก่ชุมชนข้างเคียง
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(๓) ส่งเสริมการพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมให้สอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชน
และระบบเศรษฐกิจของภาคเหนือ
(๔) ส่ ง เสริ ม และอนุ รั ก ษ์ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและสภาพแวดล้ อ มที่ มี คุ ณ ค่ า ทางศิ ล ปกรรม
สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี
(๕) สงวนรักษาพื้นที่ที่มีความเหมาะสมด้านเกษตรกรรม
(๖) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข้อ ๔ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง และรายการประกอบ
แผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ ดินตามแผนผั งกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ ดินตามที่ ได้จํ าแนก
ประเภทท้ายกฎกระทรวงนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๖๑ ที่กําหนดไว้เป็นสีเหลือง ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒.๑ ถึงหมายเลข ๒.๔๑ ที่กําหนดไว้เป็นสีส้ม ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง
(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึงหมายเลข ๓.๓๑ ที่กําหนดไว้เป็นสีแดง ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔.๑ ถึงหมายเลข ๔.๓๕ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ ถึงหมายเลข ๕.๑๗ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(๖) ที่ ดิ น ในบริ เ วณหมายเลข ๖.๑ และหมายเลข ๖.๒ ที่ กํ า หนดไว้ เ ป็ น สี เ ขี ย วอ่ อ น
มีเส้นทแยงสีขาว ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้
(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๗.๑ ถึงหมายเลข ๗.๓๕ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา
(๘) ที่ดิน ในบริเวณหมายเลข ๘.๑ ถึ งหมายเลข ๘.๑๔ ที่กํ าหนดไว้เ ป็นสี น้ําตาลอ่อ น
ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๙.๑ ถึงหมายเลข ๙.๘๐ ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันศาสนา
(๑๐) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๐.๑ ถึงหมายเลข ๑๐.๕๓ ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
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ข้อ ๖ ที่ ดิ น ประเภทที่ อ ยู่ อ าศั ย หนาแน่ น น้ อ ย ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ การอยู่ อ าศั ย
สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น
ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุ ก จํ า พวกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน เว้ น แต่ โ รงงานตามประเภท ชนิ ด
และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อการจําหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ยงโค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่าตามกฎหมาย
ว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๖) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๗) โรงฆ่าสัตว์หรือโรงพักสัตว์
(๘) กําจัดมูลฝอย
(๙) กําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
(๑๐) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
ข้อ ๗ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น
ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสามสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุ ก จํ า พวกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน เว้ น แต่ โ รงงานตามประเภท ชนิ ด
และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อการจําหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ยงโค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่าตามกฎหมาย
ว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
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(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๖) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่พิเศษ
(๗) โรงฆ่าสัตว์หรือโรงพักสัตว์
(๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๙) กําจัดมูลฝอย
(๑๐) กําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
(๑๑) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
ข้อ ๘ ที่ ดิ น ประเภทพาณิ ช ยกรรมและที่ อ ยู่ อ าศั ย หนาแน่ น มาก ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
เพื่อพาณิชยกรรม การอยู่อาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุ ก จํ า พวกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน เว้ น แต่ โ รงงานตามประเภท ชนิ ด
และจําพวกที่กาํ หนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อการจําหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ ย งม้ า โค กระบื อ สุ ก ร แพะ แกะ ห่ า น เป็ ด ไก่ งู จระเข้ หรื อ สั ต ว์ ป่ า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๖) สถานีขนส่งสินค้าหรือการประกอบกิจการขนส่งสินค้า
(๗) สถานที่เก็บสินค้า
(๘) โรงฆ่าสัตว์หรือโรงพักสัตว์
(๙) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๑๐) กําจัดมูลฝอย
(๑๑) กําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
(๑๒) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
ข้อ ๙ ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม
หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
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ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุ ก จํ า พวกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน เว้ น แต่ โ รงงานตามประเภท ชนิ ด
และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อการจําหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๙) การอยู่อาศัยหรือการประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถวหรือตึกแถว
(๑๐) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรืออาคารอยู่อาศัยรวม
ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเฉพาะที่ดิน
ซึ่งเป็นของรัฐ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การอยู่อาศัย เกษตรกรรม
หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ํา ลําคลอง หรือแหล่งน้ําสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา ลําคลอง หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษา
หรือบํารุงป่าไม้ สัตว์ป่า ต้นน้ํา ลําธาร และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมาย
เกี่ยวกับการป่าไม้ การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
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ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทยเฉพาะที่ดินซึ่งเป็นของรัฐ
ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม เอกลั ก ษณ์ ศิ ล ปวัฒ นธรรมและสถาปั ต ยกรรมท้ อ งถิ่ น การอนุ รั ก ษ์
โบราณสถาน โบราณคดี ประวัติศาสตร์ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อการส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมท้องถิ่น หัตถอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว
การอยู่อาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุ ก จํ า พวกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน เว้ น แต่ โ รงงานตามประเภท ชนิ ด
และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้
(๒) คลังน้ํามัน สถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม สถานีบริการน้ํามันประเภท ก
สถานีบริการน้ํามันประเภท ข สถานีบริการน้ํามันประเภท ค ลักษณะที่สอง สถานีบริการน้ํามันประเภท จ
ลักษณะที่สอง และสถานีบริการน้ํามันประเภท ฉ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
เพื่อการจําหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ยงโค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่าตามกฎหมาย
ว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๖) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๘) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรืออาคารอยู่อาศัยรวม
(๙) สถานีขนส่งสินค้าหรือการประกอบกิจการขนส่งสินค้า
(๑๐) สถานที่เก็บสินค้า
(๑๑) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๑๒) กําจัดมูลฝอย
(๑๓) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ ตามวรรคสอง ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคาร
ที่มีความสูงไม่เกิน ๙ เมตร การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า
สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
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ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศาสนา การศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ข้อ ๑๕ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการของรัฐ กิจการเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ข้อ ๑๖ การใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย ก ๑ ถนนสาย ก ๒ ถนนสาย ก ๓
ถนนสาย ก ๔ ถนนสาย ก ๕ ถนนสาย ข ๑ ถนนสาย ข ๒ ถนนสาย ค ๑ ถนนสาย ค ๒
ถนนสาย ค ๓ ถนนสาย ง ๑ ถนนสาย ง ๒ ถนนสาย ง ๓ ถนนสาย ง ๔ ถนนสาย ง ๕
ถนนสาย ง ๖ ถนนสาย ง ๗ ถนนสาย ง ๘ ถนนสาย ง ๙ ถนนสาย ง ๑๐ ถนนสาย ง ๑๑
ถนนสาย ง ๑๒ ถนนสาย ง ๑๓ ถนนสาย ง ๑๔ ถนนสาย ง ๑๕ ถนนสาย ง ๑๖ ถนนสาย ง ๑๗
ถนนสาย ง ๑๘ ถนนสาย ง ๑๙ ถนนสาย ง ๒๐ ถนนสาย ง ๒๑ ถนนสาย ง ๒๒ ถนนสาย จ ๑
ถนนสาย จ ๒ ถนนสาย จ ๓ ถนนสาย จ ๔ ถนนสาย จ ๕ ถนนสาย จ ๖ ถนนสาย จ ๗
ถนนสาย จ ๘ ถนนสาย จ ๙ ถนนสาย จ ๑๐ ถนนสาย จ ๑๑ และถนนสาย ฉ ตามแผนผัง
แสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น นอกจากกิจการ
ตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) การสร้างถนนหรือเกี่ยวข้องกับถนน และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
(๒) การสร้างรั้วหรือกําแพง
(๓) เกษตรกรรมหรื อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ เกษตรกรรมที่ มี ค วามสู ง ของอาคารไม่ เ กิ น ๙ เมตร
หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่
(๔) การอยู่อาศัยที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน ๙ เมตร หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่
(๕) การอยู่อาศัยที่ไม่ใช่ห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(๖) การอยู่อาศัยที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดิน
ข้อ ๑๗ ให้ ผู้ มี อํ า นาจหน้ า ที่ ใ นการควบคุ ม การก่ อ สร้ า งอาคารหรื อ การประกอบกิ จ การ
ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

บัญชีทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองลําปาง
พ.ศ. ๒๕๕๘

ลําดับที่

1
2

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการบมใบชาหรือใบยาสูบ
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การตม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช
(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช
(๓) การอัดปอหรือใบยาสูบ
(๔) การหีบหรืออัดฝาย หรือการปนหรืออัดนุน
(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล
โกดัง หรือคลังสินคา
(๖) การบด ปน หรือยอยสวนตาง ๆ ของพืชซึ่งมิใชเมล็ดพืชหรือหัวพืช
(๗) การเผาถานจากกะลามะพราว หรือการบดถาน หรือแบงบรรจุผงถาน
ที่เผาไดจากกะลามะพราว
(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กลวยไม หรือถั่วงอก
(๙) การรอน ลาง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม
(๑๐) การถนอมผลิตผลเกษตรกรรมโดยวิธีฉายรังสี
(๑๑) การฟกไขโดยใชตูอบ
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โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับหิน กรวด ทราย หรือดินสําหรับ
ใชในการกอสราง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การโม บด หรือยอยหิน
(๒) การขุดหรือลอกกรวด ทราย หรือดิน
(๓) การรอนหรือคัดกรวดหรือทราย
(๔) การดูดทราย
(๕) การลําเลียงหิน กรวด ทราย หรือดิน ดวยระบบสายพานลําเลียง
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวซึ่งมิใชสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การฆาสัตว
(๒) การถนอมเนื้อสัตวโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง
หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง
(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว มันสัตว หนังสัตว
หรือสารที่สกัดจากไขสัตวหรือกระดูกสัตว
(๔) การสกัดน้ํามันหรือไขมันที่เปนอาหารจากสัตว หรือการทําน้ํามัน
หรือไขมันที่เปนอาหารจากสัตวใหบริสุทธิ์
(๕) การบรรจุเนื้อสัตวหรือมันสัตวหรือผลิตภัณฑสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว
หรือมันสัตวในภาชนะที่ผนึกและอากาศเขาไมได
(๖) การลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว
หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตว
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(๗) การทําผลิตภัณฑจากไขเพื่อใชประกอบเปนอาหาร เชน ไขเค็ม
ไขเยี่ยวมา ไขผง ไขเหลวเยือกแข็ง หรือไขเหลวแชแข็ง
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ํานม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๑) การทํานมสดใหไรเชื้อหรือฆาเชื้อโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง เชน
การพาสเจอรไรส หรือสเตอริไลส
(๒) การทํานมสดจากนมผงและไขมัน
(๓) การทํานมขน นมผง หรือนมระเหย
(๔) การทําครีมจากน้ํานม
(๕) การทําเนยเหลวหรือเนยแข็ง
(๖) การทํานมเปรี้ยวหรือนมเพาะเชื้อ
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๑) การทําอาหารจากสัตวน้ําและบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเขาไมได
(๒) การถนอมสัตวน้ําโดยวีธีการอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง
หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง
(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากสัตวน้ํา หนัง หรือไขมันสัตวน้ํา
(๔) การสกัดน้ํามันหรือไขมันที่เปนอาหารจากสัตวน้ํา หรือการทําน้ํามัน
หรือไขมันที่เปนอาหารจากสัตวน้ําใหบริสุทธิ์
(๕) การลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบดสัตวน้ํา
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โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม และบรรจุใน
ภาชนะที่ผนึกและอากาศเขาไมได
(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไมโดยวิธีกวน ตากแหง ดอง หรือทําให
เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง
9 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การสี ฝด หรือขัดขาว
(๒) การทําแปง
(๓) การปนหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช
(๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช
(๕) การผสมแปงหรือเมล็ดพืช
(๖) การปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชใหเปนเสน แวน หรือแทง
10 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแปง อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําขนมปงหรือขนมเคก
(๒) การทําขนมปงกรอบหรือขนมอบแหง
(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารจากแปงเปนเสน เม็ด หรือชิ้น
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11 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากออย บีช หญาหวาน
หรือพืชอื่นที่ใหความหวาน อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําน้ําเชื่อม
12 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําใบชาแหงหรือใบชาผง
(๒) การคั่ว บด หรือปนกาแฟหรือการทํากาแฟผง
(๓) การทําโกโกผงหรือขนมจากโกโก
(๔) การทําช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือขนมจากช็อกโกเลต
(๕) การทําเกกฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ
(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไมอัดเม็ด
(๗) การเชื่อมหรือแชอิ่มผลไมหรือเปลือกผลไม หรือการเคลือบผลไม
หรือเปลือกผลไมดวยน้ําตาล
(๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม (Nuts) หรือการเคลือบถั่ว
หรือเมล็ดผลไม (Nuts) ดวยน้ําตาล กาแฟ โกโก หรือช็อกโกเลต
(๙) การทําหมากฝรั่ง
(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟ
(๑๑) การทําไอศกรีม
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13 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๕) การทํามัสตารด
(๖) การทําน้ํามันสลัด
(๗) การบดหรือปนเครื่องเทศ
(๘) การทําพริกปน พริกไทยปน หรือเครื่องแกง
14 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด หรือยอยน้ําแข็ง
15 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตว อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๑) การทําอาหารผสมหรืออาหารสําเร็จรูปสําหรับเลี้ยงสัตว
19 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับมอลตหรือเบียร อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๒) การทําเบียร (เฉพาะในสถานบริการ)
20 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล
น้ําอัดลม หรือน้ําแร อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําน้ําดื่ม
(๒) การทําเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล
(๔) การทําน้ําแร

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
โรงงานจําพวกที่
1
2
3

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
1
2
3

ได
ได
ได

ที่ดินประเภท
ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย
โรงงานจําพวกที่
1
2
3

ชนบท
และเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
1
2
3

ได
ได
ได

ได
ได
ได
ได
ได

ได

ได
ได

ได
ได

ได
ได
ได
ได

ได

ได

ได

ได

ได
ได

ได
ได
ได

อนุรักษเพื่อสงเสริม
เอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย

โรงงานจําพวกที่
1
2
3

ได
ได
ได

ได

ได
ได

ได
ได
ได

ได
ได
ได

ได

หมายเหตุ

7

ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

21 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาสูบ ยาอัด ยาเสน ยาเคี้ยว หรือยานัตถุ
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การอบใบยาสูบใหแหงหรือการรูดกานใบยาสูบ
(๒) การทําบุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ซิการ หรือบุหรี่อื่น
(๓) การทํายาอัด ยาเสน ยาเสนปรุง หรือยาเคี้ยว
(๔) การทํายานัตถุ
22 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ ดาย หรือเสนใยซึ่งมิใชใยหิน
(Asbestos) อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๒) การทอหรือการเตรียมเสนดายยืนสําหรับการทอ
23 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากสิ่งทอซึ่งมิใชเครื่องนุงหม
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําผลิตภัณฑจากสิ่งทอเปนเครื่องใชในบาน
(๒) การทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใชถุงหรือกระสอบพลาสติก
(๓) การทําผลิตภัณฑจากผาใบ
(๔) การตบแตงหรือเย็บปกถักรอยสิ่งทอ
24 โรงงานถักผา ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหมดวยดายหรือเสนใย หรือฟอกยอมสี
หรือแตงสําเร็จผา ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหมที่ถักดวยดายหรือเสนใย
25 โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมดวยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกใหเปนปุยซึ่งมิใชเสื่อ
หรือพรมที่ทําดวยยางหรือพลาสติกหรือพรมน้ํามัน

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
โรงงานจําพวกที่
1
2
3

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
1
2
3

ที่ดินประเภท
ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย
โรงงานจําพวกที่
1
2
3

ชนบท
และเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
1
2
3

อนุรักษเพื่อสงเสริม
เอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย

โรงงานจําพวกที่
1
2
3

ได
ได
ได
ได

ได

ได
ได

ได

ได

ได

ได

ได
ได
ได
ได
ได

ได
ได
ได
ได
ได

ได
ได
ได
ได

ได
ได
ได
ได
ได

ได
ได
ได
ได
ได

ได
ได
ได
ได
ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได
ได
ได
ได
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26 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาขาย แห หรืออวน อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การผลิตเชือก
(๒) การผลิต ประกอบ หรือซอมแซมตาขาย แห หรืออวน และรวมถึง
ชิ้นสวนหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว
28 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแตงกายซึ่งมิใชรองเทา
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การตัดหรือเย็บเครื่องนุงหม เข็มขัด ผาเช็ดหนา ผาพันคอ เนกไท
หูกระตาย ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเทาจากผา หนังสัตว ขนสัตว หรือวัสดุอื่น
(๒) การทําหมวก
32 โรงงานผลิตผลิตภัณฑหรือชิ้นสวนของผลิตภัณฑซึ่งมิใชเครื่องแตงกาย
หรือรองเทาจาก
(๑) หนังสัตว ขนสัตว เขาสัตว กระดูกสัตว หนังเทียม
33 โรงงานผลิตรองเทาหรือชิ้นสวนของรองเทาซึ่งมิไดทําจากไม ยางอบแข็ง
ยางอัดเขารูป หรือพลาสติกอัดเขารูป
34 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะรอง หรือการแปรรูปไมดวยวิธีอื่นที่คลายคลึงกัน
(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหนาตาง บานหนาตาง บานประตู
หรือสวนประกอบที่ทําดวยไมของอาคาร

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
โรงงานจําพวกที่
1
2
3

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
1
2
3

ที่ดินประเภท
ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย
โรงงานจําพวกที่
1
2
3

ชนบท
และเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
1
2
3

ได
ได

ได
ได

ได
ได

ได
ได

อนุรักษเพื่อสงเสริม
เอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย

โรงงานจําพวกที่
1
2
3

ได
ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได
ได

ได
ได

ได
ได

ได

ได
ได
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35
36

37

38

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

(๓) การทําไมวีเนียรหรือไมอัดทุกชนิด
(๔) การทําฝอยไม การบด ปน หรือยอยไม
(๕) การถนอมเนื้อไมหรือการอบไม
โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใชจากไมไผ หวาย ฟาง ออ กก
หรือผักตบชวา
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากไมหรือไมกอก
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใชจากไม และรวมถึงชิ้นสวน
ของผลิตภัณฑดังกลาว
(๒) การทํารองเทา ชิ้นสวนของรองเทา หรือหุนรองเทาจากไม
(๓) การแกะสลักไม
(๔) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม
(๕) การทําผลิตภัณฑจากไมกอก
โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากไม แกว ยาง
หรืออโลหะอื่นซึ่งมิใชเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคาร
จากพลาสติกอัดเขารูป และรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว
โรงงานผลิตเยื่อหรือกระดาษ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําเยื่อจากไมหรือวัสดุอื่น
(๒) การทํากระดาษ กระดาษแข็ง หรือกระดาษที่ใชในการกอสราง
ชนิดที่ทําจากเสนใย (Fibre) หรือแผนกระดาษไฟเบอร (Fibreboard)

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
โรงงานจําพวกที่
1
2
3

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
1
2
3

ที่ดินประเภท
ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย
โรงงานจําพวกที่
1
2
3

ได

ได

ได

ชนบท
อนุรักษเพื่อสงเสริม
และเกษตรกรรม เอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย
โรงงานจําพวกที่
โรงงานจําพวกที่
1
2
3
1
2
3
ได
ได
ได
ได
ได
ได
ได
ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได
ได
ได
ได
ได

ได
ได

ได

ได

ได
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39 โรงงานผลิตภาชนะบรรจุจากกระดาษทุกชนิดหรือแผนกระดาษไฟเบอร
(Fibreboard)
40 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเยื่อกระดาษ หรือกระดาษแข็ง
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การฉาบ ขัดมัน หรือทากาวกระดาษหรือกระดาษแข็งหรือการอัดกระดาษ
หรือกระดาษแข็งหลายชั้นเขาดวยกัน
(๒) การทําผลิตภัณฑซึ่งมิใชภาชนะบรรจุจากเยื่อกระดาษ หรือกระดาษแข็ง
41 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
(๑) การพิมพ การทําแฟมเก็บเอกสาร การเย็บเลม ทําปก หรือตบแตงสิ่งพิมพ
(๒) การทําแมพิมพโลหะ
46 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๑) การผลิตวัตถุที่รับรองไวในตํารายาที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศ
(๒) การผลิตวัตถุที่มุงหมายสําหรับใชในการวิเคราะห บําบัด บรรเทา
รักษา หรือปองกันโรคหรือความเจ็บปวยของมนุษยหรือสัตว
(๓) การผลิตวัตถุที่มุงหมายสําหรับใหเกิดผลแกสุขภาพ โครงสราง
หรือการกระทําหนาที่ใด ๆ ของรางกายมนุษยหรือสัตวที่รัฐมนตรี
วาการกระทรวงสาธารณสุขประกาศ

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
โรงงานจําพวกที่
1
2
3

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
1
2
3
ได

ที่ดินประเภท
ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย
โรงงานจําพวกที่
1
2
3
ได

ชนบท
อนุรักษเพื่อสงเสริม
และเกษตรกรรม เอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย
โรงงานจําพวกที่
โรงงานจําพวกที่
1
2
3
1
2
3
ได
ได
ได
ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได
ได
ได

ได
ได
ได

ได

ได
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แตวัตถุตาม (๑) หรือ (๒) ไมรวมถึงวัตถุที่มุงหมายสําหรับใชเปนอาหาร
เครื่องกีฬา เครื่องสําอาง เครื่องมือที่ใชในการประกอบโรคศิลปะ
และสวนประกอบของเครื่องมือที่ใชในการนั้น
47 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสบู เครื่องสําอาง หรือสิ่งปรุงแตงรางกาย
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําสบู วัสดุสังเคราะหสําหรับซักฟอก แชมพู
ผลิตภัณฑสําหรับโกนหนวด หรือผลิตภัณฑสําหรับชําระลางหรือขัดถู
(๓) การทําเครื่องสําอางหรือสิ่งปรุงแตงรางกาย
(๔) การทํายาสีฟน
48 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑเคมี อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทํายาขัดเครื่องเรือนหรือโลหะ ขี้ผึ้ง หรือวัสดุสําหรับตบแตงอาคาร
(๒) การทํายาฆาเชื้อโรคหรือยาดับกลิ่น
(๓) การทําผลิตภัณฑสําหรับกันน้ํา ผลิตภัณฑที่เปนตัวทําใหเปยกน้ํา
ผลิตภัณฑที่เปนตัวทําใหตีเขาดวยกันได ผลิตภัณฑที่เปนตัวทําใหซึม
เขาไป (Wetting Agents, Emulsifiers or Penetrants) ผลิตภัณฑ
สําหรับใชผนึกหรือกาว ผลิตภัณฑสําหรับใชเปนตัวผสม (Sizes)
ผลิตภัณฑสําหรับใชเปนตัวเชื่อมหรืออุด (Cements) ที่ทําจากพืช สัตว
หรือพลาสติกที่ไดมาจากแหลงผลิตอื่นซึ่งมิใชผลิตภัณฑสําหรับใชอุดรูฟน
(Dental Cements)

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
โรงงานจําพวกที่
1
2
3

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
1
2
3

ที่ดินประเภท
ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย
โรงงานจําพวกที่
1
2
3

ชนบท
และเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
1
2
3

อนุรักษเพื่อสงเสริม
เอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย

โรงงานจําพวกที่
1
2
3

ได
ได
ได

ได
ได

ได
ได

ได
ได

ได
ได
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ได
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(๔) การทําไมขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไมเพลิง
(๕) การทําเทียนไข
(๖) การทําหมึกหรือคารบอนดํา
(๗) การทําผลิตภัณฑที่มีกลิ่นหรือควันเมื่อเผาไหม
(๘) การทําผลิตภัณฑที่มีการบูร
(๙) การทําหัวน้ํามันระเหย (Essential oils)
(๑๐) การทําครามหรือวัสดุฟอกขาวที่ใชในการซักผา
(๑๑) การทําผลิตภัณฑสําหรับใชเปนฉนวนหุมหมอน้ําหรือกันความรอน
(๑๒) การทําผลิตภัณฑสําหรับใชกับโลหะ น้ํามัน หรือน้ํา
(Metal, Oil or Water Treating Compounds) ผลิตภัณฑสําเร็จ
เคมีไวแสง ฟลม หรือกระดาษหรือผาที่ทาดวยตัวไวแสง
(Prepared Photo - Chemical Materials or Sensitized Film,
Paper or Cloth)
(๑๓) การทําถานกัมมันต (Activated Carbon)
51 โรงงานผลิต ซอม หลอ หรือหลอดอกยางนอกหรือยางใน สําหรับ
ยานพาหนะที่เคลื่อนที่ดวยเครื่องกล คน หรือสัตว
52 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๑) การทํายางแผนในขั้นตนจากน้ํายางธรรมชาติซึ่งมิใชการทําในสวนยาง
หรือปา

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
โรงงานจําพวกที่
1
2
3

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
1
2
3

ได

ที่ดินประเภท
ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย
โรงงานจําพวกที่
1
2
3

ได

ได

ชนบท
อนุรักษเพื่อสงเสริม
และเกษตรกรรม เอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย
โรงงานจําพวกที่
โรงงานจําพวกที่
1
2
3
1
2
3
ได
ได
ได
ได
ได
ได
ได
ได
ได

ได

ได

ได
ได

ได

ได

ได
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(๒) การหั่น ผสม รีดใหเปนแผน หรือตัดแผนยางธรรมชาติซึ่งมิใช
การทําในสวนยางหรือปา
(๓) การทํายางแผนรมควัน การทํายางเครป ยางแทง ยางน้ํา หรือการทํายาง
ใหเปนรูปแบบอื่นใดที่คลายคลึงกันจากยางธรรมชาติ
(๔) การทําผลิตภัณฑยางนอกจากที่ระบุไวในลําดับที่ ๕๑ จากยางธรรมชาติ
หรือยางสังเคราะห
53 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑพลาสติก อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําเครื่องมือ เครื่องใช เครื่องเรือน หรือเครื่องประดับ
และรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว
(๒) การทําเสื่อหรือพรม
(๓) การทําเปลือกหุมไสกรอก
(๔) การทําภาชนะบรรจุ เชน ถุงหรือกระสอบ
(๕) การทําพลาสติกเปนเม็ด แทง ทอ หลอด แผน ชิ้น ผง หรือรูปทรงตาง ๆ
(๖) การทําผลิตภัณฑสําหรับใชเปนฉนวน
(๗) การทํารองเทาหรือชิ้นสวนของรองเทา
(๘) การอัดพลาสติกหลาย ๆ ชั้นเปนแผน
(๙) การลาง บด หรือยอยพลาสติก

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
โรงงานจําพวกที่
1
2
3

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
1
2
3

ที่ดินประเภท
ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย
โรงงานจําพวกที่
1
2
3

ชนบท
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55 โรงงานผลิตผลิตภัณฑเครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปนดินเผา
หรือเครื่องดินเผา และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกลาว
56 โรงงานผลิตอิฐ กระเบื้อง หรือทอสําหรับใชในการกอสรางเบาหลอมโลหะ
กระเบื้องประดับ (Architectural Terracotta) รองในเตาไฟ
ทอหรือยอดปลองไฟ หรือวัตถุทนไฟจากดินเหนียว
57 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร
(๒) การลําเลียงซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอรดวยระบบสายพานลําเลียง
หรือระบบทอลม
(๓) การผสมซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอรอยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยางเขาดวยกัน หรือการผสมซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเขากับวัสดุอื่น
58 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑอโลหะ อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําผลิตภัณฑคอนกรีต ผลิตภัณฑคอนกรีตผสม ผลิตภัณฑยิปซัม
หรือผลิตภัณฑปูนปลาสเตอร
(๒) การทําใยแร

พาณิชยกรรมและ
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61 โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใช
ที่ทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลา และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของ
เครื่องมือหรือเครื่องใชดังกลาว
62 โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตง
ภายในอาคารที่ทําจากโลหะหรือโลหะเปนสวนใหญ และรวมถึง
สวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงดังกลาว
63 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะสําหรับใชในการกอสราง
หรือติดตั้ง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางสะพาน ประตูน้ํา
ถังน้ํา หรือปลองไฟ
(๒) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางอาคาร
(๓) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการตอเรือ
(๔) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการสรางหรือซอมหมอน้ํา
(๕) การทําสวนประกอบสําหรับใชกับระบบเครื่องปรับอากาศ
64 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะ อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําภาชนะบรรจุ
(๒) การทําผลิตภัณฑดวยวิธีปมหรือกระแทก
(๓) การทําผลิตภัณฑดวยเครื่องอัดชนิดเกลียว
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พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
โรงงานจําพวกที่
1
2
3

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
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2
3

ที่ดินประเภท
ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย
โรงงานจําพวกที่
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ชนบท
อนุรักษเพื่อสงเสริม
และเกษตรกรรม เอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย
โรงงานจําพวกที่
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ได

ได
ได

ได
ได

ได
ได

ได
ได

ได
ได

ได
ได
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ได
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ได
ได
ได
ได
ได

ได
ได
ได
ได
ได

(๔) การทําตูหรือหองนิรภัย
(๕) การทําผลิตภัณฑจากลวดหรือสายเคเบิลโดยใชลวดที่ไดมาจากแหลงผลิตอื่น

ซึ่งมิใชลวดหรือสายเคเบิลที่หุมดวยฉนวน
(๖) การทําขดสปริงเหล็ก สลัก แปนเกลียว วงแหวน หมุดย้ํา
หรือหลอดชนิดพับไดที่ไมทําในโรงรีดหรือดึงขั้นตน (Primary Rolling
or Drawing Mills)
(๗) การทําเตาไฟหรือเครื่องอุนหองอยางอื่นซึ่งไมใชไฟฟา
(๘) การทําเครื่องสุขภัณฑเหล็กหรือโลหะเคลือบเครื่องทองเหลือง
สําหรับใชในการตอทอหรือเครื่องประกอบวาลวหรือทอ
(๙) การทําเครื่องใชเล็ก ๆ จากโลหะ
(๑๐) การทําผลิตภัณฑโลหะสําเร็จรูปดวยวิธีเคลือบหรือลงรัก
(Enamelling Japanning or Lacquering) ชุบ หรือขัด
(๑๑) การอัดเศษโลหะ
(๑๒) การตัด พับ หรือมวนโลหะ
(๑๓) การกลึง เจาะ ควาน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป
(๑๔) การทําชิ้นสวนหรืออุปกรณของผลิตภัณฑโลหะตาม (๑) ถึง (๑๐)
65 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องยนต เครื่องกังหัน
และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องยนตหรือเครื่องกังหันดังกลาว
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66 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรสําหรับใช
ในการกสิกรรมหรือการเลี้ยงสัตว และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณ
ของเครื่องจักรดังกลาว
67 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องจักร สวนประกอบ หรืออุปกรณ
ของเครื่องจักรสําหรับประดิษฐโลหะหรือไม อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรสําหรับโรงเลื่อย ไส
ทําเครื่องเรือนหรือทําไมวีเนียร
(๒) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องกลึง เครื่องควาน เครื่องเจาะ
เครื่องกัด (Milling Machines) เครื่องเจียน เครื่องตัด
(Shearing Machines) หรือเครื่องไส (Shaping Machines)
(๓) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องเลื่อยตัดโลหะดวยเครื่องยนต
หรือเครื่องขัด
(๔) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องทุบโลหะ (Drop Forges or
Forging Machines)
(๕) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องรีดโลหะ เครื่องอัดโลหะ
หรือเครื่องดึงรีดโลหะ
(๖) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องดันรีด เครื่องทําใหหลอมละลาย
หรือเชื่อมโดยไมใชไฟฟา
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(๗) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมแบบ (Dies) หรือเครื่องจับ (Jigs)
สําหรับใชกับเครื่องมือกล
(๘) การทําสวนประกอบหรืออุปกรณสําหรับเครื่องจักรตาม (๑) ถึง (๗)
68 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักร สําหรับ
อุตสาหกรรมกระดาษ เคมี อาหาร การปนทอ การพิมพ การผลิตซีเมนต
หรือผลิตภัณฑดินเหนียว การกอสราง การทําเหมืองแร
การเจาะหาปโตรเลียม หรือการกลั่นน้ํามัน และรวมถึงสวนประกอบ
หรืออุปกรณของเครื่องจักรดังกลาว
69 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องคํานวณ เครื่องทําบัญชี
เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับใชในการคํานวณ
ชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาลอก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกสสําหรับปฏิบัติ
กับขอมูลที่เกี่ยวของกันหรืออุปกรณ (Digital or Analog Computers
or Associated Electronic Data Processing Equipment or
Accessories) เครื่องรวมราคาของขาย (Cash Registers)
เครื่องพิมพดีด เครื่องชั่งซึ่งมิใชเครื่องชั่งที่ใชในหองทดลองวิทยาศาสตร
เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใชเครื่องอัดสําเนาดวยการถายภาพ และรวมถึง
สวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว
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70 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศ
หรือกาซ เครื่องเปาลม เครื่องปรับหรือถายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ
ตูเย็นหรือเครื่องประกอบตูเย็น เครื่องขายสินคาอัตโนมัติ เครื่องลาง
ซัก ซักแหง หรือรีดผา เครื่องเย็บ เครื่องสงกําลังกล เครื่องยก ปนจั่น
ลิฟต บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร รถพวงสําหรับใช
ในการอุตสาหกรรม รถยกซอนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบ
สําหรับใชในการอุตสาหกรรมหรือสําหรับใชในบานแตผลิตภัณฑนั้น
ตองไมใชพลังงานไฟฟา และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณ
ของผลิตภัณฑดังกลาว
71 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ
ที่ระบุไวในลําดับที่ ๗๐ เฉพาะที่ใชไฟฟา เครื่องยนตไฟฟา
เครื่องกําเนิดไฟฟา หมอแปลงแรงไฟฟา เครื่องสับหรือบังคับไฟฟา
เครื่องใชสําหรับแผงไฟฟา เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟา เครื่องสง
หรือจําหนายไฟฟา เครื่องสําหรับใชบังคับไฟฟา หรือเครื่องเชื่อมไฟฟา
72 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องรับวิทยุ
เครื่องรับโทรทัศน เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเลนแผนเสียง
เครื่องบันทึกคําบอก เครื่องบันทึกเสียงดวยเทป เครื่องเลนหรือเครื่องบันทึก
แถบภาพ (วิดิทัศน) แผนเสียง เทปแมเหล็กที่ไดบันทึกเสียงแลว
เครื่องโทรศัพทหรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไมมีสาย เครื่องสงวิทยุ
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เครื่องสงโทรทัศน เครื่องรับสงสัญญาณหรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร
ผลิตภัณฑที่เปนตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวของ
(Semi - Conductor or Related Sensitive Semi - Conductor Devices)
คาปาซิเตอรหรือคอนเดนเซอรอิเล็กทรอนิกสชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได
(Fixed or Variable Electronic Capacitors or Condensers)
เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่อง
หรือหลอดเอกซเรย และรวมถึงการผลิตอุปกรณหรือชิ้นสวนสําหรับใชกับ
เครื่องอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
73 โรงงานผลิต ประกอบ หรือดัดแปลงเครื่องมือหรือเครื่องใชไฟฟาที่ไมได
ระบุไวในลําดับใด และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว
75 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๑) การตอ ซอมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอูตอเรือนอกจากเรือยาง
(๒) การทําชิ้นสวนพิเศษสําหรับเรือหรือเครื่องยนตเรือ
76 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับรถไฟ รถรางไฟฟา หรือกระเชาไฟฟา
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การสราง ดัดแปลง หรือซอมแซมรถที่ใชในการรถไฟ รถรางไฟฟา
หรือกระเชาไฟฟา
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77 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับรถยนตหรือรถพวง อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การสราง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนตหรือรถพวง
(๒) การทําชิ้นสวนพิเศษหรืออุปกรณสําหรับรถยนตหรือรถพวง
78 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต จักรยานสามลอ
หรือจักรยานสองลอ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การสราง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพจักรยานยนต
จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ
(๒) การทําชิ้นสวนพิเศษหรืออุปกรณสําหรับจักรยานยนต จักรยานสามลอ
หรือจักรยานสองลอ
79 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอากาศยานหรือเรือโฮเวอรคราฟท
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การสราง ประกอบ ดัดแปลง ซอมแซม หรือเปลี่ยนแปลงสภาพ
อากาศยานหรือเรือโฮเวอรคราฟท
(๒) การทําชิ้นสวนพิเศษหรืออุปกรณสําหรับอากาศยานหรือเรือโฮเวอรคราฟท
80 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมลอเลื่อนที่ขับเคลื่อนดวยแรงคน
หรือสัตวซึ่งมิใชจักรยาน และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของ
ผลิตภัณฑดังกลาว
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81 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช หรืออุปกรณวิทยาศาสตร
หรือการแพทย อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณวิทยาศาสตร
ที่ใชในหองทดลองหรืออุปกรณที่ใชในการชั่ง ตวง วัด หรือบังคับควบคุม
(๒) การทํา ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องไซโคลตรอน
เครื่องเบตาตรอน หรือเครื่องเรงปรมาณู (Cyclotrons, Betatrons or
Accelerators)
(๓) การทําเครื่องมือ เครื่องใช หรืออุปกรณการแพทย
83 โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือชิ้นสวนของนาฬิกา
หรือเครื่องวัดเวลา
84 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณี
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําเครื่องประดับโดยใชเพชร พลอย ไขมุก ทองคํา ทองขาว
เงิน นาก หรืออัญมณี
(๒) การทําเครื่องใชดวยทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหลทอง
หรือโลหะที่มีคา
(๓) การตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี
85 โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นสวนหรืออุปกรณ
ของเครื่องดนตรีดังกลาว
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86 โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องมือหรือเครื่องใชในการกีฬา
การบริหารรางกาย การเลนบิลเลียด โบวลิ่ง หรือตกปลา
และรวมถึงชิ้นสวนหรืออุปกรณของเครื่องมือหรือเครื่องใชดังกลาว
87 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเลน เครื่องมือ หรือเครื่องใช
ที่มิไดระบุไวในลําดับอื่น อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําเครื่องเลน
(๒) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ
(๓) การทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง
(๔) การทํารม ไมถือขนนก ดอกไมเทียม ซิป กระดุม ไมกวาด แปรง
ตะเกียง โปะตะเกียงหรือไฟฟา กลองสูบยาหรือกลองบุหรี่
กนกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก
(๕) การทําปาย ตรา เครื่องหมาย ปายติดของ หรือเครื่องโฆษณาสินคา
ตราโลหะหรือยาง แมพิมพลายฉลุ (Stencils)
(๖) การทําแหคลุมผม ชองผม หรือผมปลอม
91 โรงงานบรรจุสินคาในภาชนะโดยไมมีการผลิต อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การบรรจุสินคาทั่วไป
92 โรงงานหองเย็น
93 โรงงานซอมรองเทาหรือเครื่องหนัง

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
1
2
3
ได

ที่ดินประเภท
ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย
โรงงานจําพวกที่
1
2
3
ได

ชนบท
อนุรักษเพื่อสงเสริม
และเกษตรกรรม เอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย
โรงงานจําพวกที่
โรงงานจําพวกที่
1
2
3
1
2
3
ได
ได
ได

ได

ได
ได

ได
ได
ได
ได

ได
ได
ได
ได

ได
ได
ได
ได

ได
ได
ได
ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได
ได
ได

ได
ได
ได

ได
ได
ได

ได
ได

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
โรงงานจําพวกที่
1
2
3

ได
ได

ได
ได

ได
ได

ได
ได

หมายเหตุ
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94
95

96
97
98
100

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
โรงงานจําพวกที่
1
2
3
โรงงานซอมเครื่องมือไฟฟาหรือเครื่องใชไฟฟาสําหรับใชในบานหรือใชประจําตัว ได
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต รถพวง
จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของยานดังกลาว
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การซอมแซมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตหรือสวนประกอบ
ของยานดังกลาว
(๒) การซอมแซมรถพวง จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ
หรือสวนประกอบของยานดังกลาว
(๓) การพนสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต
(๔) การลางหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต
ได
โรงงานซอมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําดวยเพชร
ได
พลอย ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี
โรงงานซอมผลิตภัณฑที่มิไดระบุการซอมไวในลําดับใด
โรงงานซักรีด ซักแหง ซักฟอก รีด อัด หรือยอมผา เครื่องนุงหม พรม
ได
หรือขนสัตว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแตงหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะ
ของผลิตภัณฑหรือสวนประกอบของผลิตภัณฑโดยไมมีการผลิต
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทา พน หรือเคลือบสี

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
1
2
3
ได

ที่ดินประเภท
ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย
โรงงานจําพวกที่
1
2
3
ได

ชนบท
และเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
1
2
3
ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได
ได

ได
ได

ได

ได
ได

ได
ได
ได
ได

ได
ได

อนุรักษเพื่อสงเสริม
เอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย

โรงงานจําพวกที่
1
2
3
ได

ได
ได
ได

ได
ได

ได

ได

หมายเหตุ
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ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

(๒) การทา พน หรือเคลือบเชลแล็ก แล็กเกอร หรือน้ํามันเคลือบเงาอื่น
(๓) การลงรักหรือการประดับตบแตงดวยแกว กระจก มุก ทอง
หรืออัญมณี
(๔) การขัด
(๕) การชุบเคลือบผิว (Plating, Anodizing)
(๖) การอบชุบดวยความรอน (Heat Treatment)
103 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเกลือ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๒) การสูบหรือการนําน้ําเกลือมาจากใตดิน
104 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมหมอไอน้ํา (Boiler)
หรือหมอตมที่ใชของเหลวหรือกาซเปนสื่อนําความรอน ภาชนะทนแรงดัน
และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว
105 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝงกลบสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไมใชแลวที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กําหนดไวใน
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
โรงงานจําพวกที่
1
2
3
ได

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
1
2
3

ที่ดินประเภท
ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย
โรงงานจําพวกที่
1
2
3

ได

ได
ได

ชนบท
อนุรักษเพื่อสงเสริม
และเกษตรกรรม เอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย
โรงงานจําพวกที่
โรงงานจําพวกที่
1
2
3
1
2
3
ได
ได
ได
ได
ได
ได

ได
ได

ได

หมายเหตุ
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พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
โรงงานจําพวกที่
1
2
3

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
1
2
3

107 โรงงานผลิตแผนซีดี (ผลิตภัณฑที่ใชสําหรับบันทึกขอมูล เสียง
หรือภาพในรูปอิเล็กทรอนิกสและสามารถอานไดโดยใชเครื่องมือ
ที่อาศัยแหลงแสงที่มีกําลังสูง เชน แสงเลเซอร) แผนเสียง แถบบันทึกภาพ
แถบบันทึกเสียง และแถบบันทึกภาพและเสียง ทั้งนี้ ไมวาจะอยูในรูป
ของผลิตภัณฑที่ไดมีการบันทึกขอมูลไวแลว หรือมีการบันทึกซ้ําไดอีก
หรือยังมิไดมีการบันทึกขอมูล
หมายเหตุ

ลําดับที่

หมายถึง

ลําดับที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

ได
โรงงานจําพวกที่

หมายถึง
หมายถึง

สามารถประกอบกิจการไดภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยโรงงาน
จําพวกโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

ที่ดินประเภท
ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย
โรงงานจําพวกที่
1
2
3
ได

ชนบท
อนุรักษเพื่อสงเสริม
และเกษตรกรรม เอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย
โรงงานจําพวกที่
โรงงานจําพวกที่
1
2
3
1
2
3
ได

หมายเหตุ

รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิ ตามที่ไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองลําปาง
พ.ศ. ๒๕๕๘
การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภท
ทายกฎกระทรวงตามที่กําหนดไวในขอ ๕ คือ
๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๖๑ ที่กําหนดไวเปนสีเหลือง ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย มีรายการดังตอไปนี้
๑.๑ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๗๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๓๙
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๕๗ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๓๙
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑๕๗
๑.๒ ดานเหนือ
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๕๗ ฟากตะวันออก
ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๕๗ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๓๙
ไปทางทิศเหนือ ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๕๗ เปนระยะ ๗๐๐ เมตร
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองสงน้ําชลประทานแมวัง
ฝงขวา ฝงตะวันตกและฝงใต และเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนเทศบาลบอแฮว ซอย ๑
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๓๙
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๕๗ ฟากตะวันออก
๑.๓ ดานเหนือ
จดโรงเรียนเขลางคนคร
ดานตะวันออก
จดโรงเรียนเขลางคนคร
ดานใต
จดโรงเรียนเขลางคนคร
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองสงน้ําชลประทานแมวัง
ฝงขวา ฝงตะวันออก
๑.๔ ดานเหนือ
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปนเสนตรงที่เชื่อมระหวาง
จุดที่อยูบนคลองสงน้ําชลประทานแมวังฝงขวา ฝงตะวันออก ที่จุดซึ่งเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๓๙ บรรจบกับคลองสงน้ําชลประทานแมวังฝงขวา ฝงตะวันออก
ไปทางทิศตะวันออก จนบรรจบกับจุดที่อยูบนทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๓๕ ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่ง
หางจากทางเขาสถานีสื่อสารจังหวัดลําปางและหนวยบินตํารวจจังหวัดลําปาง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๓๕ เปนระยะ ๖๕๐ เมตร

๒
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๓๕ ฟากตะวันตก และถนน
สาย ง ๒ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดกําแพงเมืองและคูเมืองนครเขลางค และถนนโบราณเชื่อมประตูตาล
และวัดปนเชิงราง
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๖ เมตร กับริมฝงคลองรองสามดวง ฝงใต
๑.๕ ดานเหนือ
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากตอจาก
เสนตรงที่เชื่อมระหวางจุดที่อยูบนคลองสงน้ําชลประทานแมวังฝงขวา ฝงตะวันออก ที่จุดซึ่งเสนขนานระยะ
๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๓๙ บรรจบกับคลองสงน้ําชลประทานแมวัง
ฝงขวา ฝงตะวันออก ไปทางทิศตะวันออก จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๓๕ ฟากตะวันออก
ที่จุดซึ่งอยูหางจากสถานีสื่อสารจังหวัดลําปางและหนวยบินตํารวจจังหวัดลําปาง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๓๕ เปนระยะ ๖๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออก จนบรรจบกับ
แมน้ําวัง ฝงตะวันตก
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ก ๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ก ๑ ฟากเหนือ และถนนสาย ง ๑ ฟากตะวันออก
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๓๕ ฟากตะวันออก และวัดวังหมอ
๑.๖ ดานเหนือ
จดแนวเขตผั ง เมื อ งรวมด า นเหนื อ ซึ่ ง เป น เส น ขนานระยะ
๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ง ๓
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ง ๓ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๒ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๙.๓ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน
๑.๗ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๓๙
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงน้ําแมตุย ฝงตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๓๙ ฟากหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมฝงน้ําแมตุย ฝงตะวันตก
๑.๘ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๓๙
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑๕๗
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๓๙ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงน้ําแมตุย ฝงตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๙.๔ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน

๓
๑.๙ ดานตะวันออก
จดถนนสาย ง ๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ก ๑ ฟากเหนือ และกําแพงเมืองและคูเมืองนครเขลางค
ดานตะวันตก
จดถนนช า งแต ม ซอย ๑ ฟากตะวั น ออก กํ า แพงเมื อ ง
และคูเมืองนครเขลางค สุสานไตรลักษณ ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๓๕ ฟากตะวันออก สถานีสื่อสาร
จังหวัดลําปาง และหนวยบินตํารวจจังหวัดลําปาง
ทั้ง นี้ ยกเว น บริ เวณหมายเลข ๘.๕ ที่ กํา หนดไวเ ป น สี น้ํ าตาลอ อ น และบริ เ วณ
หมายเลข ๙.๘ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน
๑.๑๐ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๓๙
ดานตะวันออก
จดศู น ย ป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย เขต ๑๐ ลํ า ปาง
และสํานักงานทรัพยากรน้ํา (ภาค ๑) ลําปาง
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๓๙ ฟากเหนือ สถานีตรวจสอบ
และเฝาฟงวิทยุภาค ๓ จังหวัดลําปาง ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก และเสนขนานระยะ
๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๓๙
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนเทศบาลบอแฮว
ซอย ๑
๑.๑๑ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๓๙ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงน้ําแมตุย ฝงตะวันตก
ดานใต
จดถนนบานน้ําโทง ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมฝงน้ําแมตุย ฝงตะวันตก
๑.๑๒ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๓๙ ฟากใต และโรงเรียน
บานทาลอ
ดานตะวันออก
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๓๙ ฟากใต
ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๕๗ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๓๙
ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๓๙ เปนระยะ ๓๐๐ เมตร และเสนขนานระยะ
๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๓๙
ดานใต
จดถนนบานน้ําโทง ฟากเหนือ วัดน้ําโทง และสวนสาธารณะ
บานน้ําโทง
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงน้ําแมตุย ฝงตะวันออก
๑.๑๓ ดานเหนือ
จดเส น ตรงที่ ล ากจากจุ ด ที่ อ ยู บ นถนนเข า ศู น ย ฝ ก กี ฬ าลํ า ปาง
ฟากใต ที่จุดซึ่งศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๐ ลําปาง และสํานักงานทรัพยากรน้ํา (ภาค ๑)
ลําปาง บรรจบกับถนนเขาศูนยฝกกีฬาลําปาง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวถนนเขาศูนยฝกกีฬาลําปาง
เป น ระยะ ๑๐๐ เมตร ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ยงใต จนบรรจบกั บ เส น ขนานระยะ ๕๐๐ เมตร
กับศูนยกลางถนนจามเทวี และเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนจามเทวี

๔
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๖ เมตร กับริมฝงคลองรองสามดวง ฝงตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๖ เมตร กับริมฝงคลองรองสามดวง ฝงเหนือ
ถนนจามเทวี ฟากเหนือ สุสานรองสามดวง เขตทหาร และสหกรณการเกษตรเมืองลําปาง จํากัด
ดานตะวันตก
จดถนนเขาศูนยฝกกีฬาลําปาง ฟากตะวันออกและฟากใต
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑๐.๗ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน
๑.๑๔ ดานเหนือ
จดถนนบานน้ําโทง ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย จ ๑ ฟากตะวันตก และถนนสาย จ ๒ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงน้ําแมตุย ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงน้ําแมตุย ฝงตะวันออก
ทั้ง นี้ ยกเวน บริเวณหมายเลข ๗.๙ ที่ กําหนดไว เปน สีเขียวมะกอก และบริเวณ
หมายเลข ๙.๓๔ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน
๑.๑๕ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๖ เมตร กับริมฝงคลองรองสามดวง ฝงใต
ดานตะวันออก
จดถนนโบราณเชื่อมประตูตาลและวัดปนเชิงราง
ดานใต
จดกําแพงเมืองและคูเมืองนครเขลางค สวนสาธารณะประตูเวียง
และถนนสาย ง ๒ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนน อบจ.ลป. ๒๐๖๗ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๙.๑๒ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน
๑.๑๖ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๒ ฟากใต
ดานใต
จดถนนสาย ง ๓ ฟากเหนือ
๑.๑๗ ดานเหนือ
จดถนนสาย ง ๓ ฟากใต และถนน อบจ.ลป. ๒๐๓๖ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดค า ยสุ ร ศั ก ดิ์ ม นตรี และทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑
(ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันตก
ดานใต
จดคายสุรศักดิ์มนตรี
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ง ๓ ฟากตะวันออก วัดพิชัย และสุสานวัดพิชัย
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๙.๑๔ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน
๑.๑๘ ดานเหนือ
จดโรงเรียนวัดน้ําโทง
ดานตะวันออก
จดสวนสาธารณะหนองกระทิง สํานักงานบํารุงทางลําปางที่ ๒
ศูนยบริการโครงการสูบน้ําดวยไฟฟาลําปาง คายลูกเสือจังหวัดลําปาง ศูนยเครื่องมือกลองคการบริหาร
สวนจังหวัดลําปาง และศูนยฝกอบรมขาราชการราชทัณฑ ภาคเหนือ
ดานใต
จดถนนสาย จ ๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย จ ๑ ฟากตะวันออก
๑.๑๙ ดานเหนือ
จดถนนบานน้ําโทง ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงน้ําแมตุย ฝงตะวันตก
สวนสาธารณะเทศบาลตําบลบอแฮว ถนนสาย จ ๒ ฟากตะวันตก และถนนสาย ก ๓ ฟากตะวันตก

๕
ดานใต
ดานตะวันตก

จดเขตทางรถไฟสายเหนือ ฟากเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมฝงน้ําแมตุย ฝงตะวันตก

และวัดมวงแงว
๑.๒๐ ดานเหนือ
จดกําแพงเมืองและคูเมืองเขลางคนคร
ดานตะวันออก
จดถนนชางแตม ซอย ๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนเลียบแมน้ําวัง ฝงซาย ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดกําแพงเมืองและคูเมืองเขลางคนคร
๑.๒๑ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๖ เมตร กับริมฝงคลองรองสามดวง ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนน อบจ. ลป. ๒๐๖๗ ฟากตะวันตก และโรงเรียนอนุบาล
ลําปาง (เขลางครัตนอนุสรณ) และโรงเรียนบานปงสนุก
ดานใต
จดถนนจามเทวี ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเส น ขนานระยะ ๖ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง คลองร อ งสามดวง
ฟากตะวันออก
๑.๒๒ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๒ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ง ๓ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๖ เมตร กับริมฝงหวยแมกระติ๊บ ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๖ เมตร กับริมฝงแมน้ําวัง ฝงตะวันออก
ถนนสาย ก ๒ ฟากตะวันออก และศาลเจาแมสุชาดา
๑.๒๓ ดานเหนือ
จดโรงเรียนบานหนองกระทิง สํานักงานบํารุงทางลําปางที่ ๒
ศูนยบริการโครงการสูบน้ําดวยไฟฟาลําปาง คายลูกเสือจังหวัดลําปาง ศูนยเครื่องมือกลองคการบริหาร
สวนจังหวัดลําปาง ศูนยฝกอบรมขาราชการราชทัณฑ ภาคเหนือ และถนนจามเทวี ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ง ๔ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ค ๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย จ ๑ ฟากตะวันออก
๑.๒๔ ดานเหนือ
จดถนนจามเทวี ฟากใต และวัดศรีบุญโยง
ดานตะวันออก
จดถนนบุญโยง ฟากตะวันตก และถนนสาย ง ๘ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนเลียบแมน้ําวัง ฝงซาย ฟากเหนือ และถนนสาย ค ๑
ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ง ๔ ฟากตะวันออก
๑.๒๕ ดานเหนือ
จดถนนสาย จ ๑ ฟากใต และวัดมอนกระทิง
ดานตะวันออก
จดถนนสาย จ ๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ก ๓ ฟากเหนือ และเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร
กับริมฝงน้ําแมตุย ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย จ ๒ ฟากตะวันออก

๖
๑.๒๖ ดานเหนือ
จดถนนสาย ง ๖ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงแมน้ําวัง ฝงตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ง ๘ ฟากตะวันตก ถนนสาย ง ๖ ฟากตะวันออก
และเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ง ๘
๑.๒๗ ดานเหนือ
จดถนนสาย ค ๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงแมน้ําวัง ฝงตะวันตก
และถนนสาย ก ๓ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ก ๓ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย จ ๑ ฟากตะวันออก
๑.๒๘ ดานเหนือ
จดคายสุรศักดิ์มนตรี
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองสงน้ําแมวังฝงซาย
ฝงตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๖ เมตร กับริมฝงหวยแมกระติ๊บ ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันออก
๑.๒๙ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๖ เมตร กับริมฝงหวยแมกระติ๊บ ฝงใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองสงน้ําแมวังฝงซาย
ฝงตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันออก
และอนุสาวรียเจาพระยาสุลวลือไชยสงคราม (พอเจาทิพยชาง)
๑.๓๐ ดานเหนือ
จดถนนเลียบแมน้ําวัง ฝงซาย ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ง ๖ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ง ๓ ฟากเหนือและฟากตะวันตก วัดศรีบุญเรือง
และถนนสาย จ ๒ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนเลียบแมน้ําวัง ฝงซาย ฟากตะวันออก
๑.๓๑ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงน้ําแมตุย ฝงใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ก ๓ ฟากตะวันตก
ดานตะวันตก
จดถนนสาย จ ๒ ฟากตะวันออก
๑.๓๒ ดานเหนือ
จดเขตทางรถไฟสายเหนือ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ก ๓ ฟากตะวันตก ถนนสาย ง ๑๘ ฟากเหนือ
และฟากตะวันตก และโรงเรียนวัดสบตุย
ดานใต
จดทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๑๑ (ตอนเลี่ยงเมืองลําปาง)
ฟากเหนือ

๗
ดานตะวันตก
จดเสนตรงที่เชื่อมระหวางจุดที่อยูบนทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑
(ตอนเลี่ยงเมืองลําปาง) ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย ง ๑๘ บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑ (ตอนเลี่ ยงเมื องลําปาง) ไปทางทิศตะวัน ตกเฉียงเหนือ ตามแนวทางหลวงแผน ดิ น
หมายเลข ๑๑ (ตอนเลี่ยงเมืองลําปาง) เปนระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับจุดที่อยูบนเขตทางรถไฟสายเหนือ
ฟากใต ซึ่งเปนจุดที่เสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมฝงน้ําแมตยุ ฝงตะวันตก บรรจบกับเขตทางรถไฟ
สายเหนือ ฟากเหนือ
๑.๓๓ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองสงน้ําแมวังฝงซาย
ฝงตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย จ ๘ ฟากเหนือ และโรงเรียนบานพระบาท
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๗.๑๘ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก และบริเวณ
หมายเลข ๙.๕๔ และหมายเลข ๙.๕๗ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน
๑.๓๔ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองสงน้ําแมวังฝงซาย
ฝงใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑
ดานใต
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ฟากตะวันออก
ที่จุดซึ่งถนนสาย ง ๒๐ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ฟากตะวันออก
๑.๓๕ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ง ๒๐ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองสงน้ําแมวังฝงซาย
ฝงตะวันออก วิทยาลัยสารพัดชางลําปาง และวัดมอนจําศีล
๑.๓๖ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย จ ๘ ฟากตะวันตก และเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร
กับริมฝงคลองสงน้ําชลประทานแมวังฝงซาย ฝงตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทาอากาศยานลําปาง และสถานีตรวจอากาศลําปาง
๑.๓๗ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทาอากาศยานลําปาง และสถานีตรวจอากาศลําปาง
ดานใต
จดถนนบานศรีดอนชัย - กอกชุม ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๓๗ ฟากตะวันออก

๘

ฟากเหนือ

๑.๓๘ ดานเหนือ
ดานตะวันออก
ดานใต

จดวัดสบตุย และถนนสาย ง ๑๘ ฟากใต
จดถนนสาย ก ๓ ฟากตะวันตก
จดทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๑๑ (ตอนเลี่ยงเมืองลําปาง)

ดานตะวันตก
จดถนนสาย ง ๑๘ ฟากตะวันออก
๑.๓๙ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๓๗ ฟากตะวันตก
ดานตะวันตก
จดถนนสาย จ ๖ ฟากตะวันออก
๑.๔๐ ดานเหนือ
จดถนนสาย จ ๗ ฟากใต และถนนสาย จ ๖ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๐๓๗ ฟากตะวั น ตก
และหนวยปองกันและกําจัดศัตรูพืชที่ ๒
ดานใต
จดถนนเฉลิมพระเกียรติ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนเฉลิมพระเกียรติ ฟากตะวันออก โรงเรียนเทศบาล ๗
(ศิรวิ ิทยา) สวนสาธารณะเทศบาลเมืองเขลางคนคร วัดสุขสวัสดิ์ และศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดลําปาง
๑.๔๑ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๑๑ (ตอนเลี่ยงเมืองลําปาง)
ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ง ๑๘ ฟากตะวันตก และวัดศรีก้ํา
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ง ๑๘
๑.๔๒ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๑๑ (ตอนเลี่ยงเมืองลําปาง)
ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ก ๓ ฟากตะวันตก
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ง ๑๘ ฟากตะวันออก โรงเรียนบานปงแสนทอง
และวัดปงแสนทอง
๑.๔๓ ดานเหนือ
จดถนนสาย ง ๒๐ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ฟากตะวันตก และถนน
สาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานตะวันตก
จดถนนสาย จ ๘ ฟากตะวันออก วัดพระบาท และฌาปนสถาน
พระบาท
๑.๔๔ ดานตะวันออก
จดถนนสาย จ ๘ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ง ๒๐
และเสนตรงที่ลากจากเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ง ๒๐ ไปทางทิศตะวันตก
จนบรรจบกับ เสน ขนานระยะ ๑๕ เมตร กั บ ริม ฝงคลองสงน้ํา แมวังฝง ซ าย ฝง ตะวัน ออก ที่จุด ซึ่ ง
ลําเหมื องสาธารณะไมป รากฏชื่อบรรจบกับ คลองส งน้ําแม วัง ฝงซ าย ไปทางทิ ศตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อ
ตามแนวคลองสงน้ําแมวังฝงซาย เปนระยะ ๑๗๐ เมตร

๙
ดานตะวันตก

จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองสงน้ําแมวังฝงซาย

ฝงตะวันออก
๑.๔๕ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ฟากตะวันตก
ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย จ ๑๑ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ เปนระยะ ๘๕๐ เมตร และเสนขนานระยะ ๔๕๐ เมตร
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑
ดานใต
จดถนนสาย จ ๑๑ ฟากเหนือ เสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ และเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ง ๒๐
ดานตะวันตก
จดถนนสาย จ ๘ ฟากตะวันออก ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
ฟากตะวันออก และสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดลําปาง
๑.๔๖ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๖๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) และถนนเฉลิมพระเกียรติ ฟากตะวันตกและฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๓๗ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๓๗ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเขตทางรถไฟสายเหนือ ฟากตะวันออก
๑.๔๗ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองสงน้ําแมวังฝงซาย
ฝงตะวันตก
ดานใต
จดลําเหมืองสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดทาอากาศยานลําปาง และสถานีตรวจอากาศลําปาง
๑.๔๘ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๑๑ (ตอนเลี่ยงเมื องลําปาง)
ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ง ๓ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนศรีปงชัย ซอย ๖ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๔ ฟากตะวันออก และถนนเลียบแมน้ําวัง ฝงซาย
ฟากใต
๑.๔๙ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๖๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)
ดานตะวันออก
จดเขตทางรถไฟสายเหนือ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑,๘๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิ น ) และทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๑ (ตอนเลี่ ย งเมื อ งลํ า ปาง)
ฟากตะวันออก
ดานตะวันตก
จดถนนสาย จ ๙ ฟากตะวันออก

๑๐
๑.๕๐ ดานเหนือ
จดถนนบานศรีดอนชัย - กอกชุม ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๓๗
ดานใต
จดโรงเรียนศึกษาสงเคราะหจิตตอารีย
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๓๗ ฟากตะวันออก
๑.๕๑ ดานตะวันออก
จดถนนสาย จ ๙ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๑๑ (ตอนเลี่ยงเมืองลําปาง)
ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย จ ๑๐ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๙.๖๙ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน
๑.๕๒ ดานเหนือ
จดถนนศรีปงชัย ซอย ๖ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ง ๓ ฟากตะวันตก และโรงงานสุราสรรพสามิต
ดานใต
จดฝายชางกล สํานักงานชลประทานที่ ๒
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๔ ฟากตะวันออก
๑.๕๓ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๑๑ (ตอนเลี่ยงเมืองลําปาง)
ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย จ ๑๐ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย จ ๑๐ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันออก
๑.๕๔ ดานเหนือ
จดถนนสาย จ ๑๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๔๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย จ ๑๑
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑
๑.๕๕ ดานเหนือ
จดถนนสาย จ ๑๐ ฟากตะวั น ตกและฟากตะวั น ออก
และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ (ตอนเลี่ยงเมืองลําปาง) ฟากตะวันตก
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑,๘๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)
ดานใต
จดเสนตรงที่เชื่อมระหวางจุดที่อยูบนเสนขนานระยะ ๑,๘๐๐ เมตร
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ที่หางจากเขตทางรถไฟสายเหนือ ฟากตะวันตก
เปนระยะ ๑,๖๕๐ เมตร กับจุดที่อยูบนทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันออก
ที่จุดซึ่งอยูบริเวณดานเหนือของการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดลําปาง และสถานีควบคุมการจายไฟฟาลําปาง ๑

๑๑
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันออก
และสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลําปาง
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๗.๒๙ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก และบริเวณ
หมายเลข ๙.๗๒ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน
๑.๕๖ ดานเหนือ
จดถนนสาย ค ๓ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนพหลโยธิน ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ข ๒ ฟากเหนื อ และโรงเรี ย นบ า นย า เป า
(ราษฎรอุปถัมภ)
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ง ๓ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๙.๗๓ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน
๑.๕๗ ดานเหนือ
จดเส น ตั้ ง ฉากกั บ ถนนพหลโยธิ น ฟากตะวั น ออก ที่ จุ ด ซึ่ ง
ถนนสาย ค ๓ บรรจบกับถนนพหลโยธิน
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันตก
ดานตะวันตก
จดถนนพหลโยธิน ฟากตะวันออก
๑.๕๘ ดานตะวันออก
จดถนนสาย ก ๓ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ง ๑๘ ฟากตะวันออก
๑.๕๙ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๒ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนพหลโยธิน ฟากตะวันตก และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑
(ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันตก
ดานใต
จดสถานีตํารวจทางหลวง ๒ กองกํากับการ ๕
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ง ๓ ฟากตะวันออก
๑.๖๐ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองสงน้ําแมวังฝงซาย
ฝงใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๓๗ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองสงน้ําแมวังฝงซาย
ฝงตะวันออก
๑.๖๑ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองสงน้ําแมวังฝงซาย
ฝงใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๓๗ และสํานักสงฆหนองหัวหงอกรมโพธิ์ทอง
ดานใต
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร
กับริมฝงคลองสงน้ําแมวังฝงซาย ฝงใต

๑๒
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๓๗ ฟากตะวันออก เสนตั้งฉาก
กับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๓๗ ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งแนวเขตดานเหนือของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๓๗ ไปทางทิศใต ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๓๗
เปนระยะ ๔๐๐ เมตร เสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๓๗
และเส น ตั้ ง ฉากกั บ ทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๑๐๓๗ ฟากตะวัน ออก ที่ จุด ซึ่ง แนวเขตดา นเหนื อ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๓๗
๒. ที่ดิน ในบริเวณหมายเลข ๒.๑ ถึงหมายเลข ๒.๔๑ ที่กําหนดไวเปนสีสม ใหเปน ที่ดิน
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง มีรายการดังตอไปนี้
๒.๑ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองสงน้ําชลประทานแมวัง
ฝงขวา ฝงใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนเทศบาลบอแฮว
ซอย ๑
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๓๙
ดานตะวันตก
จดถนนเทศบาลบอแฮว ซอย ๑ ฟากตะวันออก
๒.๒ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๓๙
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๑๕๗ ฟากตะวั น ตก
เสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๓๙ และเสนขนานระยะ
๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๕๗
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๓๙ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑๕๗
๒.๓ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๓๙ เสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนเทศบาลบอแฮว ซอย ๑ และเสนขนานระยะ
๑๕ เมตร กับริมฝงคลองสงน้ําชลประทานแมวังฝงขวา ฝงใต
ดานตะวันออก
จดถนนเทศบาลบอแฮว ซอย ๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๓๙
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๕๗ ฟากตะวันออก
๒.๔ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๓๙ ฟากใต เสนตั้งฉากกับ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๓๙ ฟากใต ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดิน หมายเลข ๑๑๕๗
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๓๙ ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๓๙
เปนระยะ ๑๐๐ เมตร และเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๓๙

๑๓
ดานตะวันออก
จดถนนสาย จ ๑ ฟากตะวันตก และถนนบานน้ําโทง ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสน ขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับ ศูน ยกลางถนนจามเทวี
และเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๓๙
ดานตะวันตก
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๓๙ ฟากใต
ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๕๗ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๓๙
ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๓๙ เปนระยะ ๓๐๐ เมตร
๒.๕ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๓๙
ดานตะวันออก
จดโรงพยาบาลสัตวลําปาง และสวนสาธารณะหนองกระทิง
ดานใต
จดโรงเรียนวัดน้ําโทง
ดานตะวันตก
จดถนนสาย จ ๑ ฟากตะวันออก
๒.๖ ดานเหนือ
จดถนนสุชาดา ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนเลียบแมน้ําวัง ฝงซาย ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนเลียบแมน้ําวัง ฝงซาย ฟากเหนือ และถนนสาย ง ๕
ฟากตะวันออก
ดานตะวันตก
จดกําแพงเมืองและคูเมืองเขลางคนคร
๒.๗ ดานเหนือ
จดถนนจามเทวี ฟากใต
ดานตะวันออก
จดกําแพงเมืองและคูเมืองเขลางคนคร
ดานใต
จดถนนสาย ค ๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนบุญโยง ฟากตะวันออก และกองวิทยาการภาค ๓
๒.๘ ดานเหนือ
จดกําแพงเมืองและคูเมืองเขลางคนคร
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ง ๗ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ค ๑ ฟากเหนือ และวัดปงสนุกเหนือ และวัดปงสนุกใต
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ค ๑ ฟากตะวันออก
๒.๙ ดานเหนือ
จดถนนสาย ค ๑ ฟากใต และกําแพงเมืองและคูเมืองเขลางคนคร
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ค ๒ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ค ๒ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนบุญโยง ฟากตะวันออก และบริษัท ทศท. คอรปอเรชั่น
จํากัด (มหาชน)
๒.๑๐ ดานเหนือ
จดถนนวังเหนือ ฟากใต กําแพงเมืองและคูเมือง เขลางคนคร
วัดประตูปอง สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ ๑๓ สาขาลําปาง และสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ ๓ (ลําปาง)
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ง ๕ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนเลียบแมน้ําวัง ฝงซาย ฟากเหนือ และถนนสาย ค ๑
ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดตํารวจภูธรจังหวัดลําปาง

๑๔
๒.๑๑ ดานเหนือ
จดกําแพงเมืองและคูเมืองเขลางคนคร
ดานตะวันออก
จดถนนประตูมา ฟากตะวันตก และถนนสาย ค ๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนเลียบแมน้ําวัง ฝงซาย ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ง ๗ ฟากตะวันออก
๒.๑๒ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ง ๘
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ง ๖ ฟากตะวั น ตก ถนนสาย ง ๘ ฟากใต
และเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงแมน้ําวัง ฝงตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ง ๙ ฟากเหนื อ ถนนสาย ง ๘ ฟากเหนื อ
และวัดบานดงไชยวราราม
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ง ๖ ฟากตะวันออก และวัดศรีรองเมือง
๒.๑๓ ดานเหนือ
จดถนนสาย ค ๒ ฟากใต
ดานใต
จดถนนเลียบแมน้ําวัง ฝงซาย ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ง ๘ ฟากตะวันออก
๒.๑๔ ดานเหนือ
จดถนนสาย ค ๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ง ๗ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงแมน้ําวัง ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ค ๒ ฟากตะวันออก
๒.๑๕ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงแมน้ําวัง ฝงใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๖ เมตร กับริมฝงหวยแมกระติ๊บ ฝงตะวันตก
ดานใต
จดถนนพหลโยธิน ฟากเหนือ โรงเรียนเทศบาล ๖ (วัดปารวก)
และวัดปารวก
ดานตะวันตก
จดถนนเขลางคนคร ฟากตะวันออก
๒.๑๖ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงแมน้ําวัง ฝงใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงแมน้ําวัง ฝงตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ง ๓ ฟากเหนือ ถนนสาย ง ๙ ฟากตะวันออก
และฟากเหนือ สํานักงานเหลากาชาดจังหวัดลําปาง จวนผูวาราชการจังหวัดลําปาง และถนนราชบุตร
ฟากตะวันออกและฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ง ๗ ฟากตะวันออก
๒.๑๗ ดานเหนือ
จดเส น ขนานระยะ ๑๕ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง แม น้ํ า วั ง ฝ ง ใต
และวัดเกาะวาลุการาม
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ง ๗ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนตลาดเกา ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ง ๙ ฟากตะวันออก

๑๕
๒.๑๘ ดานเหนือ
จดถนนพหลโยธิน ฟากใต และสํานักงานการประปาลําปาง
และสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทยจังหวัดลําปาง ศูนยประชาสัมพันธ เขต ๓
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันตก
ดานตะวันตก
จดทางหลวงชนบท ลป. ๑๐๑๙ ฟากตะวันออก
๒.๑๙ ดานเหนือ
จดถนนพหลโยธิน ฟากใต วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง โรงพยาบาล
จังหวัดลําปาง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําปาง ศูนยโรคเรื้อนเขต ๑๐ ลําปาง ศูนยอนามัยสิ่งแวดลอม
เขต ๑๐ และวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภลําปาง กรมอนามัย
ดานตะวันออก
จดทางหลวงชนบท ลป. ๑๐๑๙ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากเหนือ
และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลําปาง
ดานตะวันตก
จดถนนสนามบิ น ฟากตะวั น ออก และวั ด ศาสนโชติ ก าราม
(วัดปาฝาง) ศรีชุม
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๙.๕๒ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน
๒.๒๐ ดานเหนือ
จดถนนสาย ง ๓ ฟากใต และวัดทาคราวนอย
ดานตะวันออก
จดถนนลูกเสือ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ง ๑๗ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ง ๓ ฟากตะวันออก
๒.๒๑ ดานเหนือ
จดถนนสาย ง ๓ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ง ๑๕
ดานใต
จดธนาคารแหงประเทศไทย สาขาภาคเหนือ และถนนสาย ง ๑๗
ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนลูกเสือ ฟากตะวันออก
๒.๒๒ ดานเหนือ
จดถนนสาย ง ๑๗ ฟากใต และโรงเรี ย นเทศบาล ๕
(บานศรีบุญเรือง)
ดานตะวันออก
จดถนนตรอกโรงไฟฟาเกา ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย จ ๒ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ง ๓ ฟากตะวันออก
๒.๒๓ ดานเหนือ
จดถนนสาย ฉ ฟากใต และโรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย
ดานตะวันออก
จดถนนสนามบิน ฟากตะวันตก และวัดไชยมงคล (จองคํา)
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย จ ๕ ฟากตะวันออก

๑๖
๒.๒๔ ดานเหนือ
จดเสน ขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กั บศู น ยก ลางถนนสาย ฉ
โรงเรียนลําปางกัลยาณี และถนนสาย ฉ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย จ ๕ ฟากตะวันตก และวัดศรีชุม
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนพหลโยธิน ซอยขางบานเลขที่ ๑๔๐/๑๒๘ ฟากตะวันออก
๒.๒๕ ดานเหนือ
จดสวนสาธารณะการรถไฟแหงประเทศไทย
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ง ๓ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ง ๑๘ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนเลียบแมน้ําวัง ฝงซาย ฟากตะวันออก
๒.๒๖ ดานเหนือ
จดเขตทางรถไฟสายเหนือ ฟากใต และวัดนากวมเหนือ
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนพหลโยธิน
ดานใต
จดถนนสาย ง ๑๙ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ง ๓ ฟากตะวันออก
๒.๒๗ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๓๗ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) และถนนสาย จ ๗ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสุขสวัสดิ์ ๒ ฟากตะวันออก
๒.๒๘ ดานเหนือ
จดถนนสาย ง ๑๘ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ง ๓ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๑๑ (ตอนเลี่ยงเมืองลําปาง)
ฟากตะวันออก
ดานตะวันตก
จดถนนเลียบแมน้ําวัง ฝงซาย ฟากตะวันออก
๒.๒๙ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ฉ
ดานตะวันออก
จดถนนดวงรัตน ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเขตทางรถไฟสายเหนือ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑๐.๓๘ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน
๒.๓๐ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสุขสวัสดิ์ ๒ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย จ ๗ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนเฉลิมพระเกียรติ ฟากตะวันออก

๑๗
๒.๓๑ ดานเหนือ
จดถนนสาย ง ๑๙ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนพหลโยธิน
ดานใต
จดถนนสาย ง ๒๒ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ง ๓ ฟากตะวันออก
๒.๓๒ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนพหลโยธิน
และแขวงการทางลําปาง
ดานตะวันออก
จดเขตทางรถไฟสายเหนือ ฟากตะวันตก และบริษัท ปตท.
จํากัด (มหาชน)
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ง ๒๑ ฟากตะวันออก
๒.๓๓ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนเฉลิมพระเกียรติ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๖๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)
ดานตะวันตก
จดเขตทางรถไฟสายเหนือ ฟากตะวันออก
๒.๓๔ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเขตทางรถไฟสายเหนือ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๖๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) และถนนสาย จ ๑๐ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๑๑ (ตอนเลี่ยงเมืองลําปาง)
ฟากตะวันออก
๒.๓๕ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนพหลโยธิน
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ง ๒๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๑๑ (ตอนเลี่ยงเมืองลําปาง)
ฟากตะวันออก
๒.๓๖ ดานเหนือ
จดถนนสาย ง ๓ ฟากใต โรงเรียนวัดนากวมใต และวัดนากวมใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ง ๒๒ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนพหลโยธิน
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๑๑ (ตอนเลี่ยงเมืองลําปาง)
ฟากตะวันออก

๑๘
๒.๓๗ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ฟากตะวันตก
ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย จ ๑๑ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ เปนระยะ ๗๐๐ เมตร และเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑
ดานใต
จดถนนสาย จ ๑๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๔๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑ และเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยูหางจาก
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ บรรจบกับถนนสาย จ ๑๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนว
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ เปนระยะ ๘๕๐ เมตร
๒.๓๘ ดานเหนือ
จดถนนสาย ง ๓ ฟากตะวันออก และฌาปนสถานนากวมใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๑๑ (ตอนเลี่ยงเมืองลําปาง)
ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนพหลโยธิน ฟากตะวันตก
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ๑ ฟากตะวันออก
๒.๓๙ ดานเหนือ
จดถนนพหลโยธิน ฟากตะวันออก
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๑๑ (ตอนเลี่ยงเมืองลําปาง)
ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันตก
ดานตะวันตก
จดเสนตั้งฉากกับถนนพหลโยธิน ฟากใต ที่จุดซึ่งถนนสาย ค ๓
บรรจบกับถนนพหลโยธิน
๒.๔๐ ดานเหนือ
จดถนนสาย ง ๓ ฟากตะวันออก และวัดศรีปงชัย
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ข ๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนพหลโยธิน ฟากตะวันตก
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ค ๓ ฟากเหนือ
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๗.๒๖ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก
๒.๔๑ ดานเหนือ
จดถนนสาย จ ๑๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ฟากตะวันตก และถนน
เขาโรงเรียนแลมปเทค ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนเขาโรงเรียนแลมปเทค ฟากเหนือ เสนขนานระยะ ๕๐ เมตร
กับศูนยกลางถนนเขาโรงเรียนแลมปเทค และเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย จ ๑๑
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๔๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑

๑๙
๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึงหมายเลข ๓.๓๑ ที่กําหนดไวเปนสีแดง ใหเปนที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก มีรายการดังตอไปนี้
๓.๑ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๓๙
ดานตะวันออก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๓๙ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑๕๗
๓.๒ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๓๙ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดโรงพยาบาลสัตวลําปาง
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๓๙
ดานตะวันตก
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๓๙ ฟากใต
ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๕๗ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๓๙
ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๓๙ เปนระยะ ๑๐๐ เมตร
๓.๓ ดานเหนือ
จดถนนราชบุต ร ฟากใตแ ละฟากตะวั น ตก ถนนสาย ง ๙
ฟากใต และวัดหมื่นกาด
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ง ๙ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดที่ ว า การอํ า เภอเมื อ งลํ า ปาง วั ด ป า ดั ว ะ วั ด บุ ญ ยื น
วัดคะตึกเชียงมั่น หอศิลปวัฒนธรรมนครลําปาง สํานักงานที่ดินจังหวัดลําปาง สํานักงานอัยการจังหวัดลําปาง
ศาลแขวงลําปาง สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลําปาง สํานักงานทะเบียนการคาจังหวัดลําปาง
และศาลาประชาคมจังหวัดลําปาง
ดานตะวันตก
จดบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด (สาขาลําปาง) ถนนสาย ง ๙
ฟากใต และถนนสาย ง ๗ ฟากตะวันออก
๓.๔ ดานเหนือ
จดถนนสาย ง ๘ ฟากใต สํานักงานปศุสัต วจังหวัด ลําปาง
สวนสาธารณะเขลางคนคร วัดดํารงธรรม วัดสิงหชัย และสํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดลําปาง
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ง ๑๒ ฟากตะวันตก และหนวยบริการประชาชน
หาแยกหอนาฬิกา สภ. เมืองลําปาง
ดานใต
จดถนนสาย ง ๓ ฟากเหนือ
๓.๕ ดานเหนือ
จดถนนตลาดเกา ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ง ๗ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ง ๙ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนตลาดเกา ฟากตะวันออก

๒๐
๓.๖ ดานเหนือ
จดถนนสาย ง ๓ ฟากใต และวัดเชตวัน
ดานตะวันออก
จดถนนเขลางคนคร ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนพหลโยธิน ฟากเหนือ และเรือนจํากลางจังหวัดลําปาง
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ง ๑๓ ฟากตะวันออก ถนนสาย ง ๑๐ ฟากใต
และฟากตะวันออก และหออะม็อก
๓.๗ ดานเหนือ
จดถนนสาย ง ๓ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ง ๑๐ ฟากตะวันตก และวัดศรีเกิด
ดานใต
จดถนนสาย ง ๑๐ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดหอศิลปวัฒนธรรมนครลําปาง สํานักงานที่ดินจังหวัดลําปาง
สํ า นั ก งานอั ย การจั ง หวั ด ลํ า ปาง ศาลแขวงลํ า ปาง สํ า นั ก งานโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ งจั ง หวั ด ลํ า ปาง
สํานักงานทะเบียนการคาจังหวัดลําปาง และศาลาประชาคมจังหวัดลําปาง
๓.๘ ดานเหนือ
จดถนนสาย ง ๙ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ง ๑๖ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ง ๓ ฟากเหนือ สํานักชลประทานที่ ๒ และ
สํานักงานยาสูบลําปาง
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ง ๑๒ ฟากตะวัน ออก และวัดเชียงราย และ
พุทธสถานลําปาง
๓.๙ ดานเหนือ
จดถนนสาย ง ๙ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ง ๑๓ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ง ๓ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ง ๑๔ ฟากตะวันออก
๓.๑๐ ดานเหนือ
จดถนนสาย ง ๙ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ง ๑๔ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ง ๓ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดวัดสวนดอก และถนนสาย ง ๑๖ ฟากตะวันออก
๓.๑๑ ดานเหนือ
จดถนนสาย ง ๓ ฟากใต และวิทยาลัยเทคนิคลําปาง
ดานตะวันออก
จดถนนเวียงละคอน ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย จ ๓ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย จ ๔ ฟากตะวั น ออก และถนนสาย ง ๑๕
ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๕.๑๔ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน
๓.๑๒ ดานเหนือ
จดถนนสาย ง ๓ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ง ๑๓ ฟากตะวันตก

๒๑
ดานใต
จดถนนสาย ง ๑๐ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ง ๑๔ ฟากตะวันออก
๓.๑๓ ดานเหนือ
จดถนนสาย ง ๓ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ง ๑๕ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดธนาคารแหงประเทศไทย สาขาภาคเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ง ๑๕
๓.๑๔ ดานเหนือ
จดถนนสาย ง ๓ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดสํ า นั ก งานเทศบาลนครลํ า ปาง สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข
เทศบาลนครลําปาง และสถานธนานุบาลเทศบาลนครลําปาง
ดานใต
จดถนนสาย จ ๓ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนเวียงละคอน ฟากตะวันออก
๓.๑๕ ดานเหนือ
จดถนนสาย ง ๓ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ง ๑๔ ฟากตะวันตก และวัดน้ําลอม
ดานใต
จดถนนสาย ง ๑๐ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ง ๑๖ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๙.๔๘ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน
๓.๑๖ ดานเหนือ
จดถนนสาย ง ๓ ฟากใต และสํานักงานชลประทานที่ ๒
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ง ๑๖ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ง ๑๐ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ง ๑๐ ฟากตะวันออก
๓.๑๗ ดานเหนือ
จดถนนสาย ง ๑๐ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ง ๑๓ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ฉ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ง ๑๔ ฟากตะวันออ
๓.๑๘ ดานเหนือ
จดถนนสาย จ ๓ ฟากใต สวนสาธารณะหาแยกหอนาฬิกา
โรงเรียนเทศบาล ๔ (บานเชียงราย) ศูนยเยาวชนตําบลสวนดอก และหองสมุดศูนยเยาวชนเทศบาลนครลําปาง
และถนนสาย ง ๑๐ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ง ๑๖ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ฉ ฟากเหนือ และศูนยโทรคมนาคมจังหวัดลําปาง
ดานตะวันตก
จดถนนดวงรัตน ฟากตะวันออก
๓.๑๙ ดานเหนือ
จดถนนสาย ง ๑๐ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ง ๑๔ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ฉ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ง ๑๖ ฟากตะวันออก

๒๒
๓.๒๐ ดานเหนือ
ดานตะวันออก
ดานใต
ดานตะวันตก
ฝายทําไมภาคเหนือ
๓.๒๑ ดานเหนือ
ดานตะวันออก
ดานใต
ดานตะวันตก
๓.๒๒ ดานเหนือ
ดานตะวันออก
ดานใต
๓.๒๓ ดานเหนือ
ดานตะวันออก
สถานีตํารวจภูธรเมืองลําปาง
ดานใต
ดานตะวันตก
๓.๒๔ ดานเหนือ
ดานตะวันออก
ดานใต
ดานตะวันตก
๓.๒๕ ดานเหนือ
ดานตะวันออก
ดานใต
ดานตะวันตก
๓.๒๖ ดานเหนือ
ดานตะวันออก
ดานใต
ดานตะวันตก
๓.๒๗ ดานเหนือ
ดานตะวันออก
ดานใต
ดานตะวันตก

จดถนนสาย
จดถนนสาย
จดถนนสาย
จดถนนสาย

จ ๔ ฟากใต
จ ๓ ฟากตะวันตก
ง ๑๗ ฟากเหนือ
ง ๑๕ ฟากตะวันออก และงานเครื่องเลื่อยเคลื่อนที่

จดถนนสาย ฉ ฟากใต
จดโรงเรียนลําปางกัลยาณี
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ฉ
จดถนนพหลโยธิน ซอยขางบานเลขที่ ๑๔๐/๑๒๘ ฟากตะวันออก
จดถนนสาย จ ๓ ฟากใต
จดถนนดวงรัตน ฟากตะวันตก
จดถนนสาย ฉ ฟากเหนือ และคลังน้ํามันมณฑลทหารบกที่ ๗
จดถนนสาย ง ๑๗ ฟากใต
จดถนนสาย ง ๑๕ ฟากตะวั น ตก และที่ ทํ า การจราจร
จดถนนสาย จ ๒ ฟากเหนือ
จดถนนตรอกโรงไฟฟาเกา ฟากตะวันออก
จดถนนสาย จ ๒ ฟากใต
จดถนนสาย ฉ ฟากตะวันตก
จดเขตทางรถไฟสายเหนือ ฟากเหนือ
จดถนนสาย ง ๓ ฟากตะวันออก
จดถนนสาย ฉ ฟากใต
จดถนนพหลโยธิน ซอยขางบานเลขที่ ๑๔๐/๑๒๘ ฟากตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากเหนือ
จดถนนดวงรัตน ฟากตะวันออก
จดถนนสาย ง ๑๗ ฟากใต
จดถนนสาย จ ๓ ฟากตะวันตก
จดถนนสาย จ ๒ ฟากเหนือ
จดถนนสาย ง ๑๕ ฟากตะวันออก
จดถนนสาย ฉ ฟากใต
จดถนนดวงรัตน ฟากตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ฉ
จดเขตทางรถไฟสายเหนือ ฟากตะวันออก

๒๓
๓.๒๘ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนพหลโยธิน
ดานตะวันออก
จดเขตทางรถไฟสายเหนือ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนพหลโยธิน ฟากตะวันตก
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๑๑ (ตอนเลี่ยงเมืองลําปาง)
ฟากตะวันออก
๓.๒๙ ดานเหนือ
จดถนนพหลโยธิน ฟากตะวันออก
ดานตะวันออก
จดแขวงการทางลําปาง
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนพหลโยธิน
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๑๑ (ตอนเลี่ยงเมืองลําปาง)
ฟากตะวันออก
๓.๓๐ ดานเหนือ
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ฟากใต ที่จุดซึ่ง
อยูหางจากถนนสาย จ ๑๑ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ เปนระยะ ๗๐๐ เมตร
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย จ ๑๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑
๓.๓๑ ดานเหนือ
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๓๗ ฟากตะวันออก
ที่จุดซึ่งแนวเขตดานเหนือของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๓๗
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๓๗
ดานใต
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๓๗ ฟากตะวันออก
ที่จุดซึ่งแนวเขตดานเหนือของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๓๗
ไปทางทิศใต เปนระยะ ๔๐๐ เมตร
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๓๗ ฟากตะวันออก
๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔.๑ ถึงหมายเลข ๔.๓๕ ที่กําหนดไวเปนสีเขียว ใหเปนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม มีรายการดังตอไปนี้
๔.๑ ดานเหนือ
จดแนวเขตผั ง เมื อ งรวมด า นเหนื อ ซึ่ ง เป น เส น ขนานระยะ
๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๓๙
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองสงน้ําชลประทานแมวัง
ฝงขวา ฝงตะวันตก

๒๔
ดานใต
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๕๗ ฟากตะวันออก
ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๕๗ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๓๙
ไปทางทิศเหนือ ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๕๗ เปนระยะ ๗๐๐ เมตร เสนขนานระยะ
๗๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๓๙ เสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลาง
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๕๗ และเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๓๙
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงน้ําแมตุย ฝงตะวันออก
และฝงเหนือ และแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่งเปนเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๓๙
ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๓๙ บรรจบกับสะพานน้ําแมตุย ไปทางทิศตะวันตก
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๓๙ เปนระยะ ๕๐๐ เมตร
๔.๒ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงน้ําแมตุย ฝงใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงน้ําแมตุย ฝงตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๓๙ เสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมฝงน้ําแมตุย ฝงตะวันตก และทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๓๙ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดแนวเขตผั ง เมื อ งรวมด า นตะวั น ตก ซึ่ ง เป น เส น ตั้ ง ฉากกั บ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๓๙ ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๓๙
บรรจบกั บ สะพานข า มน้ํา แมตุ ย ไปทางทิ ศ ตะวั น ตก ตามแนวทางหลวงแผน ดิ น หมายเลข ๑๐๓๙
เปนระยะ ๕๐๐ เมตร
๔.๓ ดานเหนือ
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปนเสนตรงที่เชื่อมระหวาง
จุดที่อยูบนคลองสงน้ําชลประทานแมวังฝงขวา ฝงตะวันออก ที่จุดซึ่งเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร
กั บ ศู น ย ก ลางทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๐๓๙ บรรจบกั บ คลองส ง น้ํ า ชลประทานแม วั ง ฝ ง ขวา
ไปทางทิศตะวัน ออก จนบรรจบกับ จุด ที่อยูบ นทางหลวงแผนดิน หมายเลข ๑๐๓๕ ที่จุด ซึ่งหางจาก
ทางเขาสถานีสื่อสารจังหวัดลําปาง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๓๕
เปนระยะ ๖๕๐ เมตร
ดานตะวันออก
จดศูนยฝกกีฬาลําปาง และถนนเขาศูนยฝกกีฬาลําปาง ฟากตะวันตก
ดานใต
จดศู น ย ป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย เขต ๑๐ ลํ า ปาง
สํานักงานทรัพยากรน้ํา (ภาค ๑) ลําปาง และเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๓๙
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนเทศบาลบอแฮว
ซอย ๑ และเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองสงน้ําชลประทานแมวังฝงขวา ฝงตะวันออก

๒๕
๔.๔ ดานเหนือ
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปนเสนตรงที่เชื่อมระหวาง
จุดที่อยูบนคลองสงน้ําชลประทานแมวังฝงขวา ฝงตะวันออก ที่จุดซึ่งเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร
กั บ ศู น ย ก ลางทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๐๓๙ บรรจบกั บ คลองส ง น้ํ า ชลประทานแม วั ง ฝ ง ขวา
ไปทางทิศตะวัน ออก จนบรรจบกับ จุด ที่อยูบ นทางหลวงแผนดิน หมายเลข ๑๐๓๕ ที่จุด ซึ่งหางจาก
ทางเขาสถานีสื่อสารจังหวัดลําปาง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๓๕
เปนระยะ ๖๕๐ เมตร
ดานตะวันออก
จดถนน อบจ. ลป. ๒๐๖๗ ฟากตะวันตก วัดกูคํา วัดกูขาว
และวัดพระเจาทันใจ
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๖ เมตร กับริมฝงคลองรองสามดวง ฝงเหนือ
เสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนจามเทวี และเสนตรงที่ลากจากจุดที่อยูบนถนนเขาศูนยฝกกีฬา
ลําปาง ฟากใต ที่จุดซึ่งศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๐ ลําปาง และสํานักงานทรัพยากรน้ํา
(ภาค ๑) ลําปาง ดานเหนือ บรรจบกับถนนเขาศูนยฝกกีฬาลําปาง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนเขาศูนยฝกกีฬาลําปาง เปนระยะ ๑๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต จนบรรจบกับ
เสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนจามเทวี
ดานตะวันตก
จดถนนเขาศูนยฝกกีฬาลําปาง ฟากตะวันออก
๔.๕ ดานเหนือ
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปนเสนตรงที่เชื่อมระหวาง
จุดที่อยูบนคลองสงน้ําชลประทานแมวังฝงขวา ฝงตะวันออก ที่จุดซึ่งเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร
กั บ ศู น ย ก ลางทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๐๓๙ บรรจบกั บ คลองส ง น้ํ า ชลประทานแม วั ง ฝ ง ขวา
ไปทางทิศตะวัน ออก จนบรรจบกับ จุด ที่อยูบ นทางหลวงแผนดิน หมายเลข ๑๐๓๕ ที่จุด ซึ่งหางจาก
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๓๕ บรรจบกับทางเขาสถานีสื่อสารจังหวัดลําปาง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๓๕ เปนระยะ ๖๕๐ เมตร
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๖ เมตร กับริมฝงคลองรองสามดวง ฝงตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๖ เมตร กับริมฝงคลองรองสามดวง ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนน อบจ. ลป. ๒๐๖๗ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑๐.๔ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน
๔.๖ ดานเหนือ
จดแนวเขตผั ง เมื อ งรวมด า นเหนื อ ซึ่ ง เป น เส น ขนานระยะ
๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนน อบจ. ลป. ๒๐๓๖
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองสงน้ําแมวังฝงซาย
ฝงตะวันตก
ดานใต
จดคายสุรศักดิ์มนตรี
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันออก
และสุสานบานสามัคคี

๒๖
๔.๗ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๓๙ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมฝงน้ําแมตุย ฝงตะวันตก
ถนนบานน้ําโทง ฟากตะวันตกและฟากเหนือ และวัดมวงแงว
ดานใต
จดเขตทางรถไฟสายเหนือ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่งเปนเสนตรงที่เชื่อมระหวาง
จุด ที่อยูบ นทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๑๑ (ตอนเลี่ยงเมืองลําปาง) ฟากเหนือ ที่จุด ซึ่ง อยูหางจาก
ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๑ (ตอนเลี่ ยงเมือ งลํา ปาง) บรรจบกับ สะพานข า มแม น้ํา วั ง ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ (ตอนเลี่ยงเมืองลําปาง) เปนระยะ
๒,๕๐๐ เมตร กับจุดที่อยูบนทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๓๙ ฟากใต ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๓๙ บรรจบกับสะพานขามน้ําแมตุย ไปทางทิศตะวัน ตก ตามแนวทางหลวงแผน ดิน
หมายเลข ๑๐๓๙ เปนระยะ ๕๐๐ เมตร
๔.๘ ดานเหนือ
จดแนวเขตผั ง เมื อ งรวมด า นเหนื อ ซึ่ ง เป น เส น ขนานระยะ
๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนน อบจ. ลป. ๒๐๓๖
ดานตะวันออก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนแนวเขตปาสงวนแหงชาติ
ปาแมยางและแมอาง
ดานใต
จดถนน อบจ.ลป. ๒๐๓๖ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองสงน้ําแมวังฝงซาย
ฝงตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนสนามฝกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๓๒
๔.๙ ดานเหนือ
จดถนน อบจ. ลป. ๒๐๓๖ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดศูนยราชการจังหวัดลําปาง
ดานใต
จดทางหลวงทองถิ่น ลป.ถ ๗๕ - ๐๐๑ (บานไรแผนดินทอง บานไรพัฒนา) ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองสงน้ําแมวังฝงซาย
ฝงตะวันออก
๔.๑๐ ดานเหนือ
จดเขตทางรถไฟสายเหนือ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนตรงที่เชื่อมระหวางจุดที่อยูบนทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑
(ตอนเลี่ยงเมืองลําปาง) ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย ง ๑๘ บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑ (ตอนเลี่ ยงเมื องลําปาง) ไปทางทิศตะวัน ตกเฉียงเหนือ ตามแนวทางหลวงแผน ดิ น
หมายเลข ๑๑ (ตอนเลี่ยงเมืองลําปาง) เปนระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับจุดที่อยูบนเขตทางรถไฟสายเหนือ
ฟากเหนือ ซึ่งเปนจุดที่เสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมฝงน้ําแมตุย ฝงตะวันตก บรรจบกับเขตทางรถไฟ
สายเหนือ ฟากเหนือ

๒๗
ฟากเหนือ

ดานใต

จดทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๑๑ (ตอนเลี่ยงเมืองลําปาง)

ดานตะวันตก
จดเสนตรงที่เชื่อมระหวางจุดที่อยูบนทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑
(ตอนเลี่ยงเมืองลําปาง) ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ (ตอนเลี่ยงเมืองลําปาง)
บรรจบกับสะพานขามแมน้ําวัง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑
(ตอนเลี่ยงเมืองลําปาง) เปนระยะ ๒,๕๐๐ เมตร กับจุดที่อยูบนทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๓๙ ฟากใต
ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๓๙ บรรจบกับสะพานขามน้ําแมตุย ไปทางทิศตะวันตก
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๓๙ เปนระยะ ๕๐๐ เมตร
๔.๑๑ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๑๑ (ตอนเลี่ยงเมืองลําปาง)
ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ง ๑๘
ดานใต
จดถนนบานปงแสนทอง ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่งเปนเสนตรงที่เชื่อมระหวาง
จุดที่อยูบนแมน้ําวัง ฝงใต ที่จุดซึ่งเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางคลองสงน้ําแมวังฝงซาย
บรรจบกับแมนา้ํ วัง ฝงใต กับจุดที่อยูบนทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ (ตอนเลี่ยงเมืองลําปาง) ฟากใต
ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ (ตอนเลี่ยงเมืองลําปาง) บรรจบกับสะพานขามแมน้ําวัง
ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ ตามแนวทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๑ (ตอนเลี่ ย งเมื อ งลํ า ปาง)
เปนระยะ ๒,๕๐๐ เมตร
๔.๑๒ ดานเหนือ
จดทางหลวงทองถิ่น ลป.ถ ๗๕ - ๐๐๑ (บานไรแผนดินทอง บานไรพัฒนา) ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงทองถิ่น ลป.ถ ๗๕ - ๐๐๑ (บานไรแผนดินทอง บานไรพัฒนา) ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๖ เมตร กับริมฝงหวยแมกระติ๊บ ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองสงน้ําแมวังฝงซาย
ฝงตะวันออก
๔.๑๓ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองสงน้ําแมวังฝงซาย
ฝงใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๖ เมตร กับริมฝงหวยแมกระติ๊บ ฝงตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงทองถิ่น ลป.ถ ๗๕ - ๐๐๑ (บานไรแผนดินทอง บานไรพัฒนา) ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ฟากตะวันออก เสนตั้งฉากกับ
ทางหลวงแผนดิน หมายเลข ๑๑ ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งถนนสาย ง ๒๐ บรรจบกับทางหลวงแผน ดิน
หมายเลข ๑๑ และเสนขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑

๒๘
๔.๑๔ ดานเหนือ
จดวัดบรรพตสถิตย และทางหลวงทองถิ่น ลป.ถ ๗๕ - ๐๐๑
(บานไรแผนดินทอง - บานไรพัฒนา) ฟากใต
ดานตะวันออก
จดศูนยราชการจังหวัดลําปาง และสํานักงานขนสงจังหวัดลําปาง
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๖ เมตร กับริมฝงหวยแมกระติ๊บ ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงทองถิ่น ลป.ถ ๗๕ - ๐๐๑ (บานไรแผนดินทอง บานไรพัฒนา) ฟากตะวันออก
๔.๑๕ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๖ เมตร กับริมฝงหวยแมกระติ๊บ ฝงใต
ดานตะวันออก
จดสํานักงานขนสงจังหวัดลําปาง
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงทองถิ่น ลป.ถ ๗๕ - ๐๐๑ (บานไรแผนดินทอง บานไรพัฒนา) ฟากตะวันออก
๔.๑๖ ดานเหนือ
จดถนนบานปงแสนทอง ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ง ๑๘
และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือและฟากใต
ดานใต
จดถนนสาย ง ๑๘ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่งเปนเสนตรงที่เชื่อมระหวาง
จุดที่อยูบนแมน้ําวังฝงใต ที่จุดซึ่งเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางคลองสงน้ําแมวังฝงซาย
บรรจบกับแมน้ําวังฝงใต กับจุดที่อยูบนทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ (ตอนเลี่ยงเมืองลําปาง) ฟากใต
ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ (ตอนเลี่ยงเมืองลําปาง) บรรจบกับสะพานขามแมน้ําวัง
ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ ตามแนวทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๑ (ตอนเลี่ ย งเมื อ งลํ า ปาง)
เปนระยะ ๒,๕๐๐ เมตร
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๙.๗๑ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน
๔.๑๗ ดานเหนือ
จดแนวเขตวนอุทยานมอนพระยาแช
ดานตะวันออก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนแนวเขตปาสงวนแหงชาติ
ปาแมยางและแมอาง
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๖ เมตร กับริมฝงหวยแมกระติ๊บ ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดศาลจังหวัดลําปาง และศูนยราชการจังหวัดลําปาง
๔.๑๘ ดานเหนือ
จดถนนบานศรีดอนชัย - กอกชุม ฟากใต ทาอากาศยานลําปาง
สถานีตรวจอากาศลําปาง และลําเหมืองสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฝงใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองสงน้ําแมวังฝงซาย
ฝงตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๑๑ (ตอนเลี่ยงเมืองลําปาง)
ฟากเหนือ

๒๙
ดานตะวันตก
จดเขตทางรถไฟสายเหนือ ฟากตะวันออก ทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๓๗ ฟากตะวันออก โรงเรียนศึกษาสงเคราะหจิตตอารีย และเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๓๗
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๙.๖๘ และหมายเลข ๙.๗๔ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน
๔.๑๙ ดานเหนือ
จดเสนตรงที่ลากจากเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองสงน้ํา
แมวังฝงซาย ฝงตะวันออก ที่จุดซึ่งอยูหางจากคลองสงน้ําแมวังฝงซายบรรจบกับลําเหมืองสาธารณะไมปรากฏชื่อ
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวคลองสงน้ําแมวังฝงซาย เปนระยะ ๑๗๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออก
จนบรรจบกั บ เสน ขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับ ศูน ยก ลางถนนสาย ง ๒๐ และเสน ขนานระยะ
๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ง ๒๐
ดานตะวันออก
จดถนนสาย จ ๘ ฟากตะวันตก และโรงเรียนวัดบุญเกิด
ดานใต
จดทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๑๑ (ตอนเลี่ยงเมืองลําปาง)
ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองสงน้ําแมวังฝงซาย
ฝงตะวันออก
๔.๒๐ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ง ๒๐
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑
ดานใต
จดถนนสาย จ ๑๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย จ ๘ ฟากตะวันออก
๔.๒๑ ดานเหนือ
จดถนนสาย จ ๑๑ ฟากใต เสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ เสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางถนนสาย จ ๑๑
เสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนเขาโรงเรียนแลมปเทค ถนนเขาโรงเรียนแลมปเทค ฟากใต
และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ฟากตะวันตก
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๑๑ (ตอนเลี่ยงเมืองลําปาง)
ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๑๑ (ตอนเลี่ยงเมืองลําปาง)
ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย จ ๘ ฟากตะวันออก สวนสาธารณะบานบุญเกิด
และวัดบุญเกิด
๔.๒๒ ดานเหนือ
จดสํานักงานขนสงจังหวัดลําปาง
ดานตะวันออก
จดศูนยราชการจังหวัดลําปาง
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดสํานักงานขนสงจังหวัดลําปาง

๓๐
๔.๒๓ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑,๘๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑ (พหลโยธิน)
ดานตะวันออก
จดเขตทางรถไฟสายเหนือ ฟากตะวันตก และทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๓๗ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๑๑ (ตอนเลี่ยงเมืองลําปาง)
ฟากเหนือ และโรงเรียนบานกาศเมฆ
๔.๒๔ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๖ เมตร กับริมฝงหวยแมกระติ๊บ ฝงใต
ดานตะวันออก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนแนวเขตปาสงวนแหงชาติ
ปาแมยางและแมอาง
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดหมวดการทางพระบาท
๔.๒๕ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๑๑ (ตอนเลี่ยงเมืองลําปาง)
ฟากใตและฟากตะวันออก และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ฟากใต
ดานใต
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสน ตรงที่ลากจากจุด ที่
อยูบนทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ฟากใต ที่จุดซึ่งทางหลวงแผนดินหมาย ๑๑ ตัดกับแนวเขตปาสงวนแหงชาติ
ปาแมยางและแมอาง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต จนบรรจบกับจุดที่อยูบนเขตทางรถไฟสายเหนือ ฟากตะวันออก
ที่ จุ ด ซึ่ ง อยู ห า งจากแนวเขตทางรถไฟสายเหนื อ บรรจบกั บ คลองส ง น้ํ า แม วั ง ฝ ง ซ า ย ไปทางทิ ศ ใต
ตามแนวเขตทางรถไฟสายเหนือ เปนระยะ ๑,๐๐๐ เมตร
ดานตะวันตก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๔.๒๖ ดานตะวันออก
จดเขตทางรถไฟสายเหนือ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๑๑ (ตอนเลี่ยงเมืองลําปาง)
ฟากใต
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๓๗ ฟากตะวันออก
๔.๒๗ ดานเหนือ
จดเสนตรงที่เชื่อมระหวางจุดที่อยูบนเสนขนานระยะ ๑,๘๐๐ เมตร
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ที่จุดซึ่งอยูหางจากเขตทางรถไฟสายเหนือ
ฟากตะวันตก เปนระยะ ๑,๖๕๐ เมตร กับจุดที่อยูบนทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)
ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยูบริเวณดานเหนือของการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดลําปาง (สถานีควบคุมการจายไฟฟา
ลําปาง ๑) โรงเรีย นบานหนองยาง วั ด หนองยาง เสน ขนานระยะ ๑,๘๐๐ เมตร กับ ศูน ย กลาง
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ (ตอนเลี่ยงเมืองลําปาง)
ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๓๗ ฟากตะวันตก และวัดกาดเมฆ

๓๑
ฝงเหนือ
ลําปาง ๑

ดานใต

จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองสงน้ําแมวังฝงซาย

ดานตะวันตก

จดการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดลําปาง สถานีควบคุมการจายไฟฟา

ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๙.๗๗ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน
๔.๒๘ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ก ๕ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่งเปนเสนตรงที่เชื่อมระหวาง
จุดที่อยูบนแมน้ําวัง ฝงใต ที่จุดซึ่งอยูบนเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางคลองสงน้ําแมวังฝงซาย
บรรจบกับ แมน้ําวัง กับจุด ที่อยูบนทางหลวงแผน ดินหมายเลข ๑๑ (ตอนเลี่ยงเมืองลําปาง) ฟากใต
ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ (ตอนเลี่ยงเมืองลําปาง) บรรจบกับสะพานขามแมน้ําวัง
ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ ตามแนวทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๑ (ตอนเลี่ ย งเมื อ งลํ า ปาง)
เปนระยะ ๒,๕๐๐ เมตร
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ง ๑๘ ฟากตะวันออก
๔.๒๙ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๑๑ (ตอนเลี่ยงเมืองลําปาง)
ฟากใต และเขตทางรถไฟสายเหนือ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองสงน้ําแมวังฝงซาย
ฝงตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองสงน้ําแมวังฝงซาย
ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๓๗ ฟากตะวันออก
๔.๓๐ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๑๑ (ตอนเลี่ยงเมืองลําปาง)
ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองสงน้ําแมวังฝงซาย
ฝงตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองสงน้ําแมวังฝงซาย
ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดเขตทางรถไฟสายเหนือ ฟากตะวันออก
๔.๓๑ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองสงน้ําแมวังฝงซาย
ฝงใต และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ (ตอนเลี่ยงเมืองลําปาง) ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก วัดโทกหัวชาง
และโรงเรียนบานโทกหัวชาง

๓๒
ดานใต
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสน ตรงที่ลากจากจุด ที่
อยูบนทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ฟากใต ที่จุดซึ่งทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ตัดกับแนวเขต
ปาสงวนแหงชาติ ปาแมยางและแมอาง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต จนบรรจบกับจุดที่อยูบนเขตทางรถไฟ
สายเหนือ ที่จุดซึ่งอยูหางจากเขตทางรถไฟสายเหนือบรรจบกับคลองสงน้ําแมวังฝงซาย ไปทางทิศใต
ตามแนวเขตทางรถไฟสายเหนือ เปนระยะ ๑,๐๐๐ เมตร วัดโทกหัวชาง และโรงเรียนบานโทกหัวชาง
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑๐.๕๓ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน
๔.๓๒ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองสงน้ําแมวังฝงซาย
ฝงใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ง ๓ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ง ๓ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๔ ฟากตะวันออก
๔.๓๓ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองสงน้ําแมวังฝงซาย
ฝงใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันตก
ดานใต
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร
กับศูนยกลางคลองสงน้ําแมวังฝงซาย
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ง ๓ ฟากตะวันออก
๔.๓๔ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองสงน้ําแมวังฝงซาย
ฝงใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองสงน้ําแมวังฝงซาย
ฝงตะวันตก
ดานใต
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร
กับศูนยกลางคลองสงน้ําแมวังฝงซาย
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันออก
และสถานีไฟฟายอยลําปาง
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๗.๓๔ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก และบริเวณ
หมายเลข ๙.๗๙ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน
๔.๓๕ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองสงน้ําแมวังฝงซาย
ฝงใต
ดานตะวันออก
จดเขตทางรถไฟสายเหนือ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร
กับศูนยกลางคลองสงน้ําแมวังฝงซาย
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๓๗ และสํานักสงฆหนองหัวหงอกรมโพธิ์ทอง

๓๓
๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ ถึงหมายเลข ๕.๑๗ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม มีรายการดังตอไปนี้
๕.๑ ที่ดินบริเวณ ๒ ฝง ซึ่งเปนเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองสงน้ําชลประทานแมวัง
ฝงขวา
๕.๒ ที่ดินบริเวณ ๒ ฝง ซึ่งเปนเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงน้ําแมตุย
๕.๓ ที่ดินบริเวณ ๒ ฝง ซึ่งเปนเสนขนานระยะ ๖ เมตร กับริมฝงคลองรองสามดวง
๕.๔ ที่ดินบริเวณ ๒ ฝง ซึ่งเปนเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงแมน้ําวัง
๕.๕ ที่ดินบริเวณ ๒ ฝง ซึ่งเปนเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองสงน้ําแมวังฝงซาย
๕.๖ สวนสาธารณะบานน้ําโทง
๕.๗ สวนสาธารณะหนองกระทิง
๕.๘ สวนสาธารณะเทศบาลตําบลบอแฮว
๕.๙ สวนสาธารณะฝายน้ําลนแมวังเฉลิมพระเกียรติ
๕.๑๐ สวนสาธารณะประตูเวียง
๕.๑๑ ที่ดินบริเวณ ๒ ฝง ซึ่งเปนเสนขนานระยะ ๖ เมตร กับริมฝงหวยแมกระติ๊บ
๕.๑๒ สวนสาธารณะเขลางคนคร
๕.๑๓ สวนสาธารณะหาแยกหอนาฬิกา
๕.๑๔ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (รัชกาลที่ ๙)
๕.๑๕ สวนสาธารณะการรถไฟแหงประเทศไทย
๕.๑๖ สวนสาธารณะเทศบาลเมืองเขลางคนคร
๕.๑๗ สวนสาธารณะบานบุญเกิด
๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๖.๑ และหมายเลข ๖.๒ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว
ใหเปนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม มีรายการดังตอไปนี้
๖.๑ ปาสงวนแหงชาติ ปาแมยางและแมอาง
๖.๒ วนอุทยานมอนพระยาแช
๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๗.๑ ถึงหมายเลข ๗.๓๕ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก ใหเปนที่ดิน
ประเภทสถาบันการศึกษา มีรายการดังตอไปนี้
๗.๑ โรงเรียนเขลางคนคร
๗.๒ โรงเรียนบานทาลอ
๗.๓ โรงเรียนวัดน้ําโทง
๗.๔ วิทยาลัยพลศึกษาลําปาง (วิทยาลัยชุมชนนครเขลางค)
๗.๕ โรงเรียนอนุบาลลําปาง (เขลางครัตนอนุสรณ) และโรงเรียนบานปงสนุก
๗.๖ โรงเรียนเทศบาล ๑ (บานแสงเมืองมูล)
๗.๗ โรงเรียนบานหนองกระทิง

๓๔
๗.๘ โรงเรียนเทศบาล ๖ (วัดปารวก)
๗.๙ โรงเรียนวัดทับหมาก
๗.๑๐ โรงเรียนเทศบาล ๓ (บุญทวงศอนุกูล)
๗.๑๑ วิทยาลัยเทคนิคลําปาง
๗.๑๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ (บานเชียงราย) ศูนยเยาวชนตําบลสวนดอก และหองสมุดศูนย
เยาวชนเทศบาลนครลําปาง
๗.๑๓ วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภลําปาง กรมอนามัย
๗.๑๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง
๗.๑๕ โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย
๗.๑๖ โรงเรียนลําปางกัลยาณี
๗.๑๗ โรงเรียนเทศบาล ๕ (บานศรีบุญเรือง)
๗.๑๘ โรงเรียนบานรมโพธิ์งาม (บุญนาคอุปถัมภ)
๗.๑๙ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลําปาง
๗.๒๐ โรงเรียนวัดสบตุย
๗.๒๑ วิทยาลัยสารพัดชางลําปาง
๗.๒๒ โรงเรียนบานพระบาท
๗.๒๓ โรงเรียนวัดนากวมใต
๗.๒๔ โรงเรียนบานปงแสงทอง
๗.๒๕ โรงเรียนเทศบาล ๗ (ศิริวิทยา)
๗.๒๖ โรงเรียนศรีปงชัย
๗.๒๗ โรงเรียนวัดบุญเกิด
๗.๒๘ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหจิตตอารีย
๗.๒๙ โรงเรียนบานศรีหมวดเกลา
๗.๓๐ โรงเรียนบานยาเปา (ราษฎรอุปถัมภ)
๗.๓๑ โรงเรียนบานกาศเมฆ
๗.๓๒ โรงเรียนบานหนองยาง
๗.๓๓ โรงเรียนบานโทกหัวชาง
๗.๓๔ โรงเรียนบานศาลาดอน
๗.๓๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๘.๑ ถึงหมายเลข ๘.๑๔ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําตาลออน ใหเปนที่ดิน
ประเภทอนุรักษเพื่อสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย มีรายการดังตอไปนี้
๘.๑ วัดกูขาว
๘.๒ ถนนโบราณเชื่อมประตูตาลและวัดปนเชิงราง
๘.๓ กําแพงเมืองและคูเมืองเขลางคนคร

๓๕
๘.๔ ดานเหนือ
จดถนนประตูตาล ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนประตูตาล ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ง ๒ ฟากเหนือ และวัดหัวขวง
ดานตะวันตก
จดถนนกําแพงเมือง ฟากตะวันออก
๘.๕ เจดียรางวัดปาพราว
๘.๖ ดานเหนือ
จดถนนสาย ง ๒ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนชางแตม ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนชางแตม ฟากเหนือ วัดชางแตม กําแพงเมืองและคูเมือง
เขลางคนคร และถนนเลียบแมน้ําวัง ฝงซาย ฟากตะวันตก
ดานตะวันตก
จดถนนสุชาดา ฟากตะวันออก วัดนางเหลียว และวัดพระแกว
ดอนเตาสุชาดาราม
๘.๗ วัดอุโมงค
๘.๘ วัดหัวขวง
๘.๙ ดานเหนือ
จดถนนกําแพงเมือง ฟากใต และวัดอุโมงค
ดานตะวันออก
จดถนนกําแพงเมือง ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ง ๒ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนกําแพงเมือง ฟากตะวันออก
๘.๑๐ ดานเหนือ
จดโรงเรียนเทศบาล ๑ (บานแสงเมืองมูล) และถนนสุชาดา
ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนตรอกวัดตนผึ้ง ฟากตะวันตก
ดานใต
จดวัดประตูตนผึ้ง และถนนสาย ง ๕ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดโรงงานไมประสาน กองทําไมภาคเหนือ และถนนสาย ง ๒
ฟากตะวันออก
๘.๑๑ ดานตะวันออก
จดถนนสาย ง ๕ ฟากตะวันตก วัดดอกพราว วัดแสงเมืองมา
สํานักสงเสริมและพัฒนาไมเศรษฐกิจ ภาคเหนือบน และกูเจายาสุตตาหรือวัดกากแกว
ดานใต
จดถนนวังเหนือ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนประตูมา ฟากตะวันออก วัดดอกบัว และถนนสาย ง ๒
ฟากใต
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๙.๒๗ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน
๘.๑๒ ดานเหนือ
จดถนนสาย ง ๒ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนประตูมา ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสันโคง ฟากเหนือ และกําแพงเมืองและคูเมืองเขลางคนคร
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ง ๗ ฟากตะวันออก
๘.๑๓ กูเจายาสุตตาหรือวัดกากแกว
๘.๑๔ หออะม็อก

๓๖
๙ ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๙.๑ ถึงหมายเลข ๙.๘๐ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน ใหเปนที่ดิน
ประเภทสถาบันศาสนา มีรายการดังตอไปนี้
๙.๑ วัดวังหมอ
๙.๒ วัดกูคํา
๙.๓ วัดทาวิมล
๙.๔ วัดทาลอ
๙.๕ วัดพระเจาทันใจ
๙.๖ สุสานบานสามัคคี
๙.๗ สุสานไตรลักษณ
๙.๘ สํานักปฏิบัติธรรมหมื่นครื้น
๙.๙ วัดน้ําโทง
๙.๑๐ สุสานรองสามดวง
๙.๑๑ วัดชางแตม
๙.๑๒ วัดหนองละคอน
๙.๑๓ วัดพิชัย และสุสานวัดพิชัย
๙.๑๔ วัดมอนคีรีชัย
๙.๑๕ วัดพระแกวดอนเตาสุชาดาราม
๙.๑๖ ศาลเจาแมสุชาดา
๙.๑๗ วัดนางเหลียว
๙.๑๘ วัดมอนกระทิง
๙.๑๙ วัดศรีบุญโยง
๙.๒๐ วัดดอกพราว
๙.๒๑ วัดแสงเมืองมา
๙.๒๒ วัดดอกบัว
๙.๒๓ วัดแจงหัวริน
๙.๒๔ วัดประตูตนผึ้ง
๙.๒๕ วัดทุงโคง
๙.๒๖ วัดมวงแงว
๙.๒๗ วัดศรีลอม
๙.๒๘ วัดทามะโอ
๙.๒๙ วัดประตูปอง
๙.๓๐ วัดปงสนุกเหนือ และวัดปงสนุกใต
๙.๓๑ วัดบานดงไชยวราราม

๓๗
๙.๓๒
๙.๓๓
๙.๓๔
๙.๓๕
๙.๓๖
๙.๓๗
๙.๓๘
๙.๓๙
๙.๔๐
๙.๔๑
๙.๔๒
๙.๔๓
๙.๔๔
๙.๔๕
๙.๔๖
๙.๔๗
๙.๔๘
๙.๔๙
๙.๕๐
๙.๕๑
๙.๕๒
๙.๕๓
๙.๕๔
๙.๕๕
๙.๕๖
๙.๕๗
๙.๕๘
๙.๕๙
๙.๖๐
๙.๖๑
๙.๖๒
๙.๖๓
๙.๖๔

วัดปารวก
วัดหมื่นกาด
วัดทับหมาก
วัดดํารงธรรม
วัดสิงหชัย
วัดเกาะวาลุการาม
วัดปาดัวะ
วัดเชตวัน
วัดบุญยืน และวัดคะตึกเชียงมั่น
วัดศรีเกิด
วัดศรีรองเมือง
วัดเชียงราย และพุทธสถานลําปาง
วัดบุญวาทยวิหาร
วัดทาคราวนอย
วัดสวนดอก
อนุสาวรียเจาพระยาสุลวลือไชยสงคราม (พอเจาทิพยชาง)
วัดเมืองศาสน
วัดน้ําลอม
วัดศรีบุญเรือง
วัดศาสนโชติการาม (วัดปาฝาง) ศรีชุม
วัดปาขาม (รมโพธิ์งาม)
วัดศรีชุม
วัดมอนสันฐาน (ปูยักษ)
วัดไชยมงคล (จองคํา)
วัดนากวมเหนือ
วัดจองคํา
วัดมอนจําศีล
วัดสบตุย
วัดบรรพตสถิต
วัดพระบาท และฌาปนสถานพระบาท
วัดนากวมใต
วัดสุขสวัสดิ์
วัดปงแสงทอง

๓๘
๙.๖๕ ฌาปนสถานนากวมใต
๙.๖๖ วัดศรีปงชัย
๙.๖๗ วัดศรีก้ํา
๙.๖๘ วัดศรีดอนไชยกอกชุม
๙.๖๙ วัดปาแดด
๙.๗๐ วัดบุญเกิด
๙.๗๑ วัดไชยสถาน (วัดแควง)
๙.๗๒ วัดศรีหมวดเกลา
๙.๗๓ วัดยาเปา
๙.๗๔ วัดหนองหา
๙.๗๕ วัดกาดเมฆ
๙.๗๖ วัดหนองยาง
๙.๗๗ ธรรมสถานนิยมธรรม
๙.๗๘ วัดโทกหัวชาง
๙.๗๙ วัดสันปนไชย
๙.๘๐ สํานักสงฆหนองหัวหงอกรมโพธิ์ทอง
๑๐. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๐.๑ ถึงหมายเลข ๑๐.๕๓ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน ใหเปนที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มีรายการดังตอไปนี้
๑๐.๑ ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดลําปาง
๑๐.๒ ศูนยฝกกีฬาลําปาง
๑๐.๓ สถานีสื่อสารจังหวัดลําปาง และหนวยบินตํารวจจังหวัดลําปาง
๑๐.๔ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลําปาง
๑๐.๕ ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๐ ลําปาง และสํานักงานทรัพยากรน้ํา
(ภาค ๑) ลําปาง
๑๐.๖ สถานีตรวจสอบและเฝาฟงวิทยุภาค ๓ จังหวัดลําปาง
๑๐.๗ โรงเก็บรถและที่กําจัดสิ่งปฏิกูลเทศบาลนครลําปาง
๑๐.๘ โรงพยาบาลสัตวลําปาง
๑๐.๙ สหกรณการเกษตรเมืองลําปาง จํากัด
๑๐.๑๐ สํานักงานบํารุงทางลําปางที่ ๒ ศูนยบริการโครงการสูบน้ําดวยไฟฟาลําปาง คายลูกเสือ
จังหวัดลําปาง ศูนยเครื่องมือกลองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง และศูนยฝกอบรมขาราชการราชทัณฑ
ภาคเหนือ

๓๙
๑๐.๑๑ โรงงานไมประสาน กองทําไมภาคเหนือ
๑๐.๑๒ กองวิทยาการภาค ๓
๑๐.๑๓ สํานักสงเสริมและพัฒนาไมเศรษฐกิจ ภาคเหนือบน
๑๐.๑๔ สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ ๓ (ลําปาง)
๑๐.๑๕ บริษัท ทศท. คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
๑๐.๑๖ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ ๑๓ สาขาลําปาง
๑๐.๑๗ ตํารวจภูธรจังหวัดลําปาง
๑๐.๑๘ สํานักงานเหลากาชาดจังหวัดลําปาง และจวนผูวาราชการจังหวัดลําปาง
๑๐.๑๙ ศูนยราชการจังหวัดลําปาง (ศาลากลางจังหวัดลําปาง)
๑๐.๒๐ ที่วาการอําเภอเมืองลําปาง
๑๐.๒๑ หองสมุดประชาชนจังหวัดลําปาง
๑๐.๒๒ สํานักงานการประปาลําปาง และสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย จังหวัดลําปาง
ศูนยประชาสัมพันธเขต ๓
๑๐.๒๓ สํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดลําปาง
๑๐.๒๔ หอศิลปวัฒนธรรมนครลําปาง สํานักงานที่ดินจังหวัดลําปาง สํานักงานอัยการ
จังหวัดลําปาง ศาลแขวงลําปาง สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลําปาง สํานักงานทะเบียนการคา
จังหวัดลําปาง และศาลาประชาคมจังหวัดลําปาง
๑๐.๒๕ บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด (สาขาลําปาง)
๑๐.๒๖ สํานักงานปศุสัตวจังหวัดลําปาง
๑๐.๒๗ เรือนจํากลางจังหวัดลําปาง
๑๐.๒๘ สํานักชลประทานที่ ๒ และสํานักงานยาสูบลําปาง
๑๐.๒๙ หนวยบริการประชาชนหาแยกหอนาฬิกา สภ. เมืองลําปาง
๑๐.๓๐ โรงพยาบาลจังหวัดลําปาง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําปาง ศูนยโรคเรื้อนเขต ๑๐
ลําปาง และศูนยอนามัยสิ่งแวดลอมเขต ๑๐
๑๐.๓๑ สํ า นั ก งานเทศบาลนครลํ า ปาง สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข เทศบาลนครลํ า ปาง
และสถานธนานุบาลเทศบาลนครลําปาง
๑๐.๓๒ สํานักงานชลประทานที่ ๒
๑๐.๓๓ ธนาคารแหงประเทศไทย สาขาภาคเหนือ
๑๐.๓๔ งานเครื่องเลื่อยเคลื่อนที่ ฝายทําไมภาคเหนือ
๑๐.๓๕ ศูนยโทรคมนาคมจังหวัดลําปาง

๔๐
๑๐.๓๖
๑๐.๓๗
๑๐.๓๘
๑๐.๓๙
๑๐.๔๐
๑๐.๔๑
๑๐.๔๒
๑๐.๔๓
๑๐.๔๔
๑๐.๔๕
๑๐.๔๖
๑๐.๔๗
๑๐.๔๘
๑๐.๔๙
๑๐.๕๐
๑๐.๕๑
๑๐.๕๒
๑๐.๕๓

ที่ทําการจราจรสถานีตํารวจภูธรเมืองลําปาง
ทาอากาศยานลําปาง และสถานีตรวจอากาศลําปาง
สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดลําปาง
แขวงการทางลําปาง
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดลําปาง
ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดลําปาง
หนวยปองกันและกําจัดศัตรูพืชที่ ๒
สํานักงานขนสงจังหวัดลําปาง
โรงงานสุราสรรพสามิต
ศาลจังหวัดลําปาง
หมวดการทางพระบาท
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลําปาง
ฝายชางกล สํานักงานชลประทานที่ ๒
สถานีตํารวจทางหลวง ๒ กองกํากับการ ๕
การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดลําปาง สถานีควบคุมการจายไฟฟาลําปาง ๑
สถานีไฟฟายอยลําปาง
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลพระบาท

รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองลําปาง
พ.ศ. ๒๕๕๘
ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง แบงเปน ๖ ขนาด คือ
๑. ถนนแบบ ก ขนาดเขตทาง ๙.๐๐ เมตร จํานวน ๕ สาย ดังนี้
ถนนสาย ก ๑ เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากถนนชางแตม ซอย ๑
ที่บริเวณถนนไมปรากฏชื่อ บรรจบกับถนนชางแตม ซอย ๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และทิศตะวันออกเฉียงเหนือเลียบแมน้ําวังฝงตะวันตก ระยะประมาณ ๒,๘๓๐ เมตร
จนบรรจบกับแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ
ถนนสาย ก ๒ เปน ถนนเดิม ไมป รากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง และถนนโครงการ
กําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากถนนสําราญรมย (ถนนสาย ง ๓) ที่บริเวณหางจากถนนสําราญรมย
(ถนนสาย ง ๓) บรรจบกับถนนเขลางคนคร (ถนนสาย ง ๕) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนว
ถนนสํ า ราญรมย (ถนนสาย ง ๓) ระยะประมาณ ๖๙๐ เมตร ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ
และทิศตะวันออกเฉียงเหนือเลียบแมนา้ํ วังฝงตะวันออก ระยะประมาณ ๘๕๐ เมตร บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ
ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตามแนวถนนไม ป รากฏชื่ อ ระยะประมาณ ๑๘๐ เมตร ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือเลียบแมน้ําวังฝงตะวันออก ระยะประมาณ ๒๐๐ เมตร บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ
ระยะประมาณ ๑,๗๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเลียบแมน้ําวังฝงตะวันออก ระยะประมาณ
๓๕๐ เมตร บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ
ระยะประมาณ ๓๖๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๖๐ เมตร จนบรรจบกับ
แนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ
ถนนสาย ก ๓ เปน ถนนเดิม ไมป รากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง และถนนโครงการ
กําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากถนนบานดง (ถนนสาย ค ๑) ที่บริเวณหางจากถนนเจริญประเทศ
(ถนนสาย ง ๔) บรรจบกับถนนบานดง (ถนนสาย ค ๑) ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวถนนบานดง
(ถนนสาย ค ๑) ระยะประมาณ ๑๘๐ เมตร ไปทางทิศใต ระยะประมาณ ๘๐ เมตร บรรจบกับ
ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ระยะประมาณ
๔๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตเลียบแมน้ําวังฝงตะวันตก ระยะประมาณ ๕๗๐ เมตร บรรจบ

๒
ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ระยะประมาณ
๕๔๐ เมตร ผานถนนบานดงพัฒนา (ถนนสาย จ ๑) ไปทางทิศตะวัน ตกและทิศตะวันตกเฉียงใต
เลียบแมน้ําวังฝงตะวันตก ระยะประมาณ ๑,๙๑๐ เมตร ผานถนนบานสบตุย (ถนนสาย ง ๑๘)
ไปทางทิศใต ทิศตะวันออกเฉียงใต และทิศตะวันตกเฉียงใต เลียบแมน้ําวังฝงตะวันตก ระยะประมาณ
๑,๓๖๐ เมตร ผานทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ (ตอนเลี่ยงเมืองลําปาง) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
เลียบแมน้ําวังฝงตะวันตก ระยะประมาณ ๒,๒๘๐ เมตร จนบรรจบกับถนนบานปงแสนทอง (ถนนสาย ง ๑๘)
ที่บริเวณหางจากถนนบานปงแสนทอง (ถนนสาย ง ๑๘) บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑
(ตอนเลี่ยงเมืองลําปาง) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนวถนนบานปงแสนทอง (ถนนสาย ง ๑๘)
ระยะประมาณ ๒,๑๘๐ เมตร
ถนนสาย ก ๔ เปน ถนนเดิม ไมป รากฏชื่อกํา หนดใหขยายเขตทาง และถนนโครงการ
กําหนดใหกอสรางใหม เริ่ม ตน จากถนนเลียบแมน้ําวัง ฝง ซาย ที่บ ริเวณหางจากถนนเลียบแมน้ําวัง
ฝงซาย บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ (ตอนเลี่ยงเมืองลําปาง) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
ตามแนวถนนเลียบแมน้ําวัง ฝงซาย ระยะประมาณ ๗๙๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนว
ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๑,๑๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตก ทิศใต และทิศตะวันตกเฉียงใต
เลียบแมน้ําวังฝงตะวันออก ระยะประมาณ ๑,๖๓๐ เมตร จนบรรจบกับแนวเขตผังเมืองรวมดานใต
ถนนสาย ก ๕ เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากถนนบานปงแสนทอง
(ถนนสาย ง ๑๘) ที่บริเวณหางจากถนนบานปงแสนทอง (ถนนสาย ง ๑๘) บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑ (ตอนเลี่ยงเมืองลําปาง) ไปทางทิศตะวัน ตกเฉียงใต ตามแนวถนนบานปงแสนทอง
(ถนนสาย ง ๑๘) ระยะประมาณ ๒,๓๗๐ เมตร ไปทางทิศใตและทิศตะวันตกเฉียงใตเลียบแมน้ําวัง
ฝงตะวันตก ระยะประมาณ ๑,๐๔๐ เมตร จนบรรจบกับแนวเขตผังเมืองรวมดานใต
๒. ถนนแบบ ข ขนาดเขตทาง ๑๒.๐๐ เมตร จํานวน ๒ สาย ดังนี้
ถนนสาย ข ๑ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนวัดศรีปงชัย เริ่มตนจาก
ถนนพหลโยธิน ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ยงเหนือ ตามแนวถนนเดิ ม จนบรรจบกับ ถนนบ านศรี ป งชั ย
(ถนนสาย ง ๓)
ถนนสาย ข ๒ เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง เริ่มตนจากถนนพหลโยธิน
ที่บริเวณหางจากถนนวัดศรีปงชัย (ถนนสาย ข ๑) บรรจบกับถนนพหลโยธิน ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
ตามแนวถนนพหลโยธิน ระยะประมาณ ๑,๑๔๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศตะวันตก
ตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ จนบรรจบกับถนนเขลางคนครศรีปงชัย (ถนนสาย ง ๓)

๓
๓. ถนนแบบ ค ขนาดเขตทาง ๑๔.๐๐ เมตร จํานวน ๓ สาย ดังนี้
ถนนสาย ค ๑ เปน ถนนเดิม กําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนปา ไม ถนนพระแก ว
ถนนปงสนุก ถนนเจริญประเทศ และถนนบานดง เริ่มตนจากถนนสุชาดา ไปทางทิศใต ทิศตะวันตก
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับถนนบานดงพัฒนา
(ถนนสาย จ ๑)
ถนนสาย ค ๒ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนเจริญประเทศ เริ่มตนจาก
ถนนปงสนุก (ถนนสาย ค ๑) ไปทางทิศใตและทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับ
ถนนปงสนุก (ถนนสาย ค ๑)
ถนนสาย ค ๓ เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากถนนเขลางคนครศรีปงชัย
(ถนนสาย ง ๓) ที่บริเวณหางจากถนนวัดศรีปงชัย (ถนนสาย ข ๑) บรรจบกับถนนบานศรีปงชัย
(ถนนสาย ง ๓) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนวถนนบานศรีปงชัย (ถนนสาย ง ๓) และถนน
เขลางคนครศรีปงชัย (ถนนสาย ง ๓) ระยะประมาณ ๖๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะประมาณ
๓๖๐ เมตร จนบรรจบกับถนนพหลโยธิน ที่บริเวณหางจากถนนวัดศรีปงชัย (ถนนสาย ข ๑) บรรจบกับ
ถนนพหลโยธิน ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนวถนนพหลโยธิน ระยะประมาณ ๕๙๐ เมตร
๔. ถนนแบบ ง ขนาดเขตทาง ๑๖.๐๐ เมตร จํานวน ๒๒ สาย ดังนี้
ถนนสาย ง ๑ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ซอยราษฎรพัฒนา เริ่มตนจาก
ทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๑๐๓๕ ไปทางทิศตะวัน ออกเฉียงใต ตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับ
ถนนสําราญรมย (ถนนสาย ง ๓)
ถนนสาย ง ๒ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนวังโคงและถนนประตูมา
เริ่มตนจากถนนรัษฎา (ถนนสาย ง ๗) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๓๕
ถนนสาย ง ๓ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนสําราญรมย ถนนบุญวาทย
ถนนทาคราวนอย ถนนนากวม ถนนบานศรีปงชัย และถนนเขลางคนครศรีปงชัย เริ่มตนจากทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ทิศใต ทิศตะวันตก ทิศใตและทิศตะวันตกเฉียงใต
ตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับแนวเขตผังเมืองรวมดานใต
ถนนสาย ง ๔ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนเจริญประเทศ เริ่มตนจาก
ถนนจามเทวี ไปทางทิศใต ตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับถนนเจริญประเทศ (ถนนสาย ค ๑)
ถนนสาย ง ๕ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนทามะโอและถนนเขลางคนคร
เริ่มตนจากถนนประตูมา (ถนนสาย ง ๒) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับ
ถนนพหลโยธิน

๔
ถนนสาย ง ๖ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนวังขวา ถนนเลียบแมน้ําวัง
ฝงซาย และถนนไมปรากฏชื่อ เริ่มตนจากถนนวังขวา (ถนนสาย ง ๘) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
และทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับถนนทาคราวนอย (ถนนสาย ง ๓)
ถนนสาย ง ๗ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนรัษฎา เริ่มตนจากถนนจามเทวี
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับถนนทิพยชาง (ถนนสาย ง ๙)
ถนนสาย ง ๘ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนวังขวาและถนนบุญโยง
เริ่ม ตน จากถนนทา คราวนอย (ถนนสาย ง ๓) ไปทางทิศตะวัน ออกเฉียงเหนือ ตามแนวถนนเดิ ม
จนบรรจบกับถนนเจริญประเทศ (ถนนสาย ค ๒)
ถนนสาย ง ๙ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนทิพยชางและถนนวังขวา
เริ่มตนจากถนนบุญวาทย (ถนนสาย ง ๓) ไปทางทิศเหนือ ทิศตะวันตก และทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับถนนวังขวา (ถนนสาย ง ๘)
ถนนสาย ง ๑๐ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนรอบเวียงและถนนศรีเกิด
เริ่มตนจากถนนบุญวาทย (ถนนสาย ง ๓) ที่บริเวณหาแยกหอนาฬิกา ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศเหนือ ตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับถนนบุญวาทย (ถนนสาย ง ๓)
ถนนสาย ง ๑๑ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนปยวรรณ เริ่มตนจาก
ถนนวังขวา (ถนนสาย ง ๘) ไปทางทิศใต ตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับถนนทาคราวนอย (ถนนสาย ง ๓)
ถนนสาย ง ๑๒ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนบานเชียงราย เริ่มตนจาก
ถนนทิพยชาง (ถนนสาย ง ๙) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับถนนบุญวาทย
(ถนนสาย ง ๓)
ถนนสาย ง ๑๓ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนไปรษณีย เริ่มตนจาก
ถนนทิพยชาง (ถนนสาย ง ๙) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับถนนพหลโยธิน
ถนนสาย ง ๑๔ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนทิพยวรรณ เริ่มตนจาก
ถนนทิ พ ย ช า ง (ถนนสาย ง ๙) ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต ตามแนวถนนเดิ ม จนบรรจบกั บ
ถนนพหลโยธิน (ถนนสาย ฉ)
ถนนสาย ง ๑๕ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนสุเรนทร เริ่มตนจาก
ถนนประสานไมตรี (ถนนสาย จ ๒) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับ
ถนนทาคราวนอย (ถนนสาย ง ๓)
ถนนสาย ง ๑๖ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนสวนดอก เริ่มตนจาก
ถนนทิพยชาง (ถนนสาย ง ๙) ไปทางทิศใต ตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับถนนพหลโยธิน (ถนนสาย ฉ)

๕
ถนนสาย ง ๑๗ เป น ถนนเดิม กํา หนดใหข ยายเขตทาง คือ ถนนมนตรี เริ่ม ตน จาก
ถนนทาคราวนอย (ถนนสาย ง ๓) ไปทางทิศตะวัน ออกเฉียงใต ตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับ
ถนนฉัตรไชย (ถนนสาย จ ๓)
ถนนสาย ง ๑๘ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนบานสบตุยและถนนบานปงแสนทอง
เริ่มตนจากถนนนากวม (ถนนสาย ง ๓) ไปทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนวถนนเดิม
จนบรรจบกับแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก
ถนนสาย ง ๑๙ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนนากวมเหนือ เริ่มตนจาก
ถนนนากวม (ถนนสาย ง ๓) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับถนนพหลโยธิน
ถนนสาย ง ๒๐ เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง เริ่มตนจากถนนบานบุญเกิด
(ถนนสาย จ ๘) ที่บริเวณหางจากถนนพระบาท (ถนนสาย จ ๘) บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑
(ถนนพหลโยธิน) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนวถนนพระบาทและถนนบานบุญเกิด (ถนนสาย จ ๘)
ระยะประมาณ ๑,๑๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑ ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑
(ถนนพหลโยธิน) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ระยะประมาณ
๑,๘๖๐ เมตร
ถนนสาย ง ๒๑ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนหมูบานทองประเสริฐ
เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวถนนเดิม
จนบรรจบกับถนนพหลโยธิน
ถนนสาย ง ๒๒ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนนากวมใต เริ่มตนจาก
ถนนนากวม (ถนนสาย ง ๓) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับถนนพหลโยธิน
๕. ถนนแบบ จ ขนาดเขตทาง ๒๐.๐๐ เมตร จํานวน ๑๑ สาย ดังนี้
ถนนสาย จ ๑ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนบานน้ําโทงและถนนบานดงพัฒนา
เริ่มตนจากถนนจามเทวี ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตและทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับ
ถนนทาคราวนอย (ถนนสาย ง ๓)
ถนนสาย จ ๒ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนประสานไมตรี และถนนโครงการ
กําหนดใหกอ สรางใหม เริ่มตนจากถนนพหลโยธิน (ถนนสาย ฉ) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวถนนเดิม
ระยะประมาณ ๑,๓๖๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๘๒๐ เมตร ผานแมน้ําวัง
ไปทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๑,๓๑๐ เมตร จนบรรจบกับถนนบานน้ําโทง
(ถนนสาย จ ๑) ที่บริเวณหางจากถนนบานน้ําโทง (ถนนสาย จ ๑) บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๓๙ ไปทางทิ ศ ตะวัน ตกเฉี ย งใตแ ละทิ ศตะวัน ออกเฉี ยงใต ตามแนวถนนบ า นน้ํ าโท ง
(ถนนสาย จ ๑) ระยะประมาณ ๙๑๐ เมตร

๖
ถนนสาย จ ๓ เปน ถนนเดิม กําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนฉัต รไชย เริ่ม ตน จาก
ถนนพหลโยธิน (ถนนสาย ฉ) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับถนนทาคราวนอย
(ถนนสาย ง ๓) ที่บริเวณหาแยกหอนาฬิกา
ถนนสาย จ ๔ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนศิรินาวิน และถนนโครงการ
กําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากถนนสุเรนทร (ถนนสาย ง ๑๕) ที่บริเวณหางจากถนนสุเรนทร
(ถนนสาย ง ๑๕) บรรจบกับถนนทาคราวนอย (ถนนสาย ง ๓) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนวถนนสุเรนทร
(ถนนสาย ง ๑๕) ระยะประมาณ ๓๒๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะประมาณ ๕๘๐ เมตร
บรรจบกับถนนศิรินาวิน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนวถนนศิรินาวิน จนบรรจบกับถนนฉัตรไชย
(ถนนสาย จ ๓)
ถนนสาย จ ๕ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนทิพยวรรณ เริ่มตนจาก
ถนนพหลโยธิน (ถนนสาย ฉ) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)
ถนนสาย จ ๖ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนสุขสวัสดิ์ ๔ และถนนโครงการ
กําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๓๗ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนสุขสวัสดิ์ ๔ ระยะประมาณ ๖๙๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ
๓๖๐ เมตร จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ที่บริเวณหางจากถนนดวงรัตน
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนว
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ระยะประมาณ ๓๔๐ เมตร
ถนนสาย จ ๗ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนสุขสวัสดิ์ ๓ ซอย ๙
ถนนสุขสวัสดิ์ ๒ ซอย ๑๗ ถนนสุขสวัสดิ์ ๑ ซอย ๑๙ และถนนไมปรากฏชือ่ เริ่มตนจากถนนเฉลิมพระเกียรติ
ที่ บ ริ เ วณห า งจากถนนเฉลิ ม พระเกี ย รติ บ รรจบกั บ ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิ น )
ไปทางทิ ศ ตะวัน ออกเฉี ยงใต ตามแนวถนนเฉลิ ม พระเกีย รติ ระยะประมาณ ๖๐๐ เมตร ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับถนนสุขสวัสดิ์ ๔ (ถนนสาย จ ๖)
ถนนสาย จ ๘ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนพระบาทและถนนบานบุญเกิด
เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตและทิศตะวันตกเฉียงใต
ตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ (ตอนเลี่ยงเมืองลําปาง)
ถนนสาย จ ๙ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนบานรอง และถนนโครงการ
กําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ที่บริเวณหางจาก
ถนนหมูบานทองประเสริฐ (ถนนสาย ง ๒๑) บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)

๗
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ระยะประมาณ
๒๘๐ เมตร ไปทางทิศ ตะวัน ออกเฉียงใต ระยะประมาณ ๑,๑๔๐ เมตร บรรจบกับ ถนนบานรอง
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนวถนนบานรอง ระยะประมาณ ๖๐๐ เมตร จนบรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑ (ตอนเลี่ยงเมืองลําปาง)
ถนนสาย จ ๑๐ เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง และถนนโครงการ
กําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ที่บริเวณหางจาก
ทางหลวงแผนดิน หมายเลข ๑๑ (ตอนเลี่ยงเมืองลําปาง) บรรจบกับทางหลวงแผน ดินหมายเลข ๑
(ถนนพหลโยธิน) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)
ระยะประมาณ ๕๙๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ระยะประมาณ
๓๘๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะประมาณ ๒๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ระยะประมาณ ๓๖๐ เมตร บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ (ตอนเลี่ยงเมืองลําปาง)
ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑
(ตอนเลี่ ย งเมื อ งลํ า ปาง) ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต ตามแนวทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๑
(ตอนเลี่ยงเมืองลําปาง) ระยะประมาณ ๖๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ
๙๑๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย จ ๙ ที่บริเวณหางจากถนนสาย จ ๙ บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนวถนนสาย จ ๙ ระยะประมาณ
๖๐๐ เมตร
ถนนสาย จ ๑๑ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนผังเมืองรวม เริ่มตนจาก
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ทิศตะวันตก และทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับถนนบานบุญเกิด (ถนนสาย จ ๘)
๖. ถนนแบบ ฉ ขนาดเขตทาง ๒๔.๐๐ เมตร จํานวน ๑ สาย ดังนี้
ถนนสาย ฉ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนพหลโยธิน เริ่มตนจากถนนพหลโยธิน
ที่บริเวณเขตทางรถไฟสายเหนือ ฟากตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวถนนพหลโยธิน
จนบรรจบกับถนนสนามบิน

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๑๗ ก

หน้า ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๘ ธันวาคม ๒๕๕๘

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่สมควรกําหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
ในท้องที่ตําบลบ่อแฮ้ว ตําบลต้นธงชัย ตําบลพิชัย ตําบลเวียงเหนือ ตําบลสบตุ๋ย ตําบลหัวเวียง ตําบลสวนดอก
ตําบลปงแสนทอง ตําบลพระบาท ตําบลชมพู และตําบลกล้วยแพะ อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อม
ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง และโดยที่มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง
พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญญัติว่า การใช้บังคับ
ผังเมืองรวมให้กระทําโดยกฎกระทรวง จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

