
 
กฎกระทรวง 

ให้ใช้บังคับผังเมอืงรวมชมุชนบ้านโฮง่  จงัหวัดล าพูน 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบญัญตัิการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  
และมาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  ในท้องที่ต าบลบ้านโฮ่ง  อ าเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดล าพูน  
ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๒ การวางและจัดท าผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนา  และการด ารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์  
ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะและสภาพแวดล้อม 
ในบริเวณแนวเขตตามข้อ  ๑  ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ข้อ ๓ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีนโยบายและมาตรการเพ่ือการจัดระบบการใช้
ประโยชน์ที่ดิน  โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับ 
และสอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยมี
สาระส าคัญ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนบ้านโฮ่งให้เป็นศูนย์กลางการค้า  การบริการ  และการเงิน  
ในระดับอ าเภอ 

(๒) ส่งเสริมและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม 
(๓) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม  การศึกษา  การสาธารณสุข  การสาธารณูปโภค

และสาธารณูปการให้เพียงพอและได้มาตรฐาน 

้หนา   ๒๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๑๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



(๔) รักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ  พ้ืนที่ส่งเสริมเกษตรกรรมและส่งเสริมพ้ืนที่โล่ง 
แก่ชุมชน  ตามแนวทางการพัฒนาแบบยั่งยืน 

ข้อ ๔ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม  ให้ เป็นไปตามแผนผังก าหนด 
การใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ าแนกประเภท  แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง  และรายการ
ประกอบแผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ าแนกประเภท
ท้ายกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริ เวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๒๓  ที่ก าหนดไว้ เป็นสีเหลือง   
ให้เป็นที่ดินประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 

(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๑๒  ที่ก าหนดไว้เป็นสีส้ม  ให้เป็น 
ที่ดินประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง 

(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๔  ที่ก าหนดไว้เป็นสีแดง  ให้เป็น 
ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก 

(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๑๖  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็น 
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๔  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  ให้เป็น
ที่ดินประเภทท่ีโล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๑๐  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก   
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา   

(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๖  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน  ให้เป็น
ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา 

(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๙  ที่ก าหนดไว้เป็นสีน้ าเงิน  ให้เป็น 
ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ข้อ ๖ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย   
สถาบันศาสนา  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  ส าหรับ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้   
(๒) คลังน้ ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ ามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ ามันเชื้อเพลิง  เพ่ือการจ าหน่าย 

้หนา   ๒๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๑๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

(๔) เลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า 
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพ่ือการค้า 

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
แทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม 

(๖) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๘) ก าจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
(๙) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
ข้อ ๗ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย  

สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
เพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ท่ีดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ ามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ ามันเชื้อเพลิง  เพ่ือการจ าหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

(๔) เลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า 
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพ่ือการค้า 

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
แทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม 

(๖) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
(๘) ก าจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
(๙) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 

้หนา   ๒๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๑๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



ข้อ ๘ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพ่ือพาณิชยกรรม  การอยู่อาศัย  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  
ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ ามัน  สถานที่เก็บรักษาน้ ามัน  ลักษณะที่สาม  สถานีบริการน้ ามันประเภท  ก  

สถานีบริการน้ ามันประเภท  ข  สถานีบริการน้ ามันประเภท  ค  ลักษณะที่สอง  สถานีบริการน้ ามัน
ประเภท  จ  ลักษณะที่สอง  และสถานีบริการน้ ามันประเภท  ฉ  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามัน
เชื้อเพลิง  เพ่ือการจ าหน่าย 

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ   
และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

(๔) เลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า 
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพ่ือการค้า 

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
แทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม 

(๖) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) ก าจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
(๘) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า   
(๙) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
ข้อ ๙ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  
ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โร งงานตามประเภท  ชนิด   

และจ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้   
(๒) คลังน้ ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ ามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ ามันเชื้อเพลิง  เพ่ือการจ าหน่าย 

้หนา   ๓๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๑๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม   
(๗) จัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย 
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๙) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว   

(๑๐) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรือหอพัก   
ที่ดินประเภทนี้ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  เขตห้ามล่าสัตว์ป่า   

และเขตอุทยานแห่งชาติ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษา  หรือบ ารุงป่าไม้   
สัตว์ป่า  ต้นน้ า  ล าธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ  ตามกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้  กา รสงวน 
และคุ้มครองสัตว์ป่า  และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิ หรือมติคณะรัฐมนตรีเท่านั้น 

ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเฉพาะที่ดิน 
ซึ่งเป็นของรัฐ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น   

ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพ่ือนันทนาการ  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  การอยู่อาศัย  เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับ
เกษตรกรรม  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น  และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการตามที่ก าหนด  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย 
(๒) การอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๓) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
(๔) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรือหอพัก   
(๕) ก าจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการศึกษาหรือเกี่ยวข้องกับ

การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 
ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการศาสนาหรือเกี่ยวข้องกับ

การศาสนา  การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

้หนา   ๓๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๑๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพ่ือกิจการของรัฐ  กิจการเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์
เท่านั้น 

ข้อ ๑๔ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งทา้ยกฎกระทรวงนี ้ 
ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย  ก  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอื่น  นอกจากกิจการ
ตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) การสร้างถนนหรือเกี่ยวข้องกับถนน  และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 (ข) การสร้างรั้วหรือก าแพง 
 (ค) เกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๙  เมตร  หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 
(๒) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย  ข  ๑  ถนนสาย  ข  ๒  ถนนสาย  ข  ๓  ถนนสาย  ข  ๔  

ถนนสาย  ข  ๕  ถนนสาย  ข  ๖  ถนนสาย  ข  ๗  ถนนสาย  ข  ๘  ถนนสาย  ข  ๙  ถนนสาย  ข  ๑๐  
ถนนสาย  ข  ๑๑  ถนนสาย  ข  ๑๒  ถนนสาย  ข  ๑๓  ถนนสาย  ข  ๑๔  ถนนสาย  ข  ๑๕  ถนนสาย  
ข  ๑๖  ถนนสาย  ข  ๑๗  ถนนสาย  ข  ๑๘  ถนนสาย  ข  ๑๙  ถนนสาย  ข  ๒๐  ถนนสาย  ข  ๒๑  
และถนนสาย  ค  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอื่น  นอกจากกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) การสร้างถนนหรือเกี่ยวข้องกับถนน  และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 (ข) การสร้างรั้วหรือก าแพง 
 (ค) เกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๙  เมตร  หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 
 (ง) การอยู่อาศัยที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๙  เมตร  หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 
 (จ) การอยู่อาศัยที่ไม่ใช่ห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
 (ฉ) การอยู่อาศัยที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดิน 
ข้อ ๑๕ ให้ผู้มีหน้าที่และอ านาจในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการ 

ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 
 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  30  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 
พลเอก  อนุพงษ ์ เผ่าจนิดา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

้หนา   ๓๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๑๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การตม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช ได ได ได

(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช ได ได ได

(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง หรือคลังสินคา ได

(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กลวยไม หรือถั่วงอก ได ได ได ได ได

(๙) การรอน ลาง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม ได ได ได ได ได

(๑๑) การฟกไขโดยใชตูอบ ได ได ได ได

๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวซึ่งมิใชสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การฆาสัตว ได

(๒) การถนอมเนื้อสัตวโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง หรือทําใหเยือกแข็ง ได ได ได ได ได

     โดยฉับพลันหรือเหือดแหง

(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว มันสัตว หนังสัตว หรือสารที่สกัดจาก ได ได

     ไขสัตวหรือกระดูกสัตว

(๖) การลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบดสัตวหรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตว ได ได

(๗) การทําผลิตภัณฑจากไขเพื่อใชประกอบเปนอาหาร เชน ไขเค็ม  ไขเยี่ยวมา ไขผง ได ได ได ได ได ได ได

     ไขเหลวเยือกแข็ง หรือไขเหลวแชเย็น

พ.ศ. ๒๕๖๒

บัญชีทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนบานโฮง จังหวัดลําพูน

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ํานม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทํานมสดใหไรเชื้อหรือฆาเชื้อโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง เชน การพาสเจอรไรส ได ได ได ได

     หรือสเตอริไลส

๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๒) การถนอมสัตวน้ําโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง หรือทําใหเยือกแข็ง ได ได ได ได

     โดยฉับพลันหรือเหือดแหง

(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากสัตวน้ํา หนัง หรือไขมันสัตวน้ํา ได ได

(๕) การลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบดสัตวน้ํา ได ได ได

๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม และบรรจุในภาชนะที่ผนึกและ ได ได ได ได ได ได

     อากาศเขาไมได

(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไมโดยวิธีกวน ตากแหง ดอง หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลัน ได ได ได ได ได ได

     หรือเหือดแหง

๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวเมล็ดพืชหรือหัวพืช อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การสี ฝด หรือขัดขาว ได ได ได ได ได

(๓) การปนหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได ได ได

(๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได ได ได ได ได ได

(๖) การปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชใหเปนเสน แวน หรือแทง ได ได ได ได ได ได

๒

เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ชนบทและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

ที่อยูอาศัย



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแปง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําขนมปงหรือขนมเคก ได ได ได ได ได ได ได

(๒) การทําขนมปงกรอบหรือขนมอบแหง ได ได ได ได ได ได ได

(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารจากแปงเปนเสน เม็ด หรือชิ้น ได ได ได ได ได ได

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากออย บีช หญาหวาน หรือพืชอื่นที่ให

ความหวาน อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําน้ําเชื่อม ได ได ได ได ได

(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของตนมะพราว ตนตาลโตนด หรือพืชอื่น ๆ ซึ่งมิใชออย ได ได ได ได

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําใบชาแหงหรือใบชาผง ได ได ได ได ได

(๒) การคั่ว บด หรือปนกาแฟหรือการทํากาแฟผง ได ได ได ได

(๓) การทําโกโกผงหรือขนมจากโกโก ได ได ได ได ได ได

(๔) การทําช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือขนมจากช็อกโกเลต ได ได ได ได ได ได

(๕) การทําเก็กฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ ได ได ได ได ได ได

(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไมอัดเม็ด ได ได ได ได ได ได

(๗) การเชื่อมหรือแชอิ่มผลไมหรือเปลือกผลไม  หรือการเคลือบผลไมหรือเปลือกผลไม ได ได ได ได ได ได

     ดวยน้ําตาล

(๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม (Nuts) หรือการเคลือบถั่วหรือเมล็ดผลไม (Nuts) ได ได ได ได ได ได

     ดวยน้ําตาล กาแฟ โกโก หรือช็อกโกเลต

เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

๓



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟ ได ได ได ได ได ได

(๑๑) การทําไอศกรีม ได ได ได ได ได ได

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๖) การทําน้ํามันสลัด ได ได ได ได ได ได ได

(๗) การบดหรือปนเครื่องเทศ ได ได ได ได ได ได ได

(๘) การทําพริกปน พริกไทยปน หรือเครื่องแกง ได ได ได ได ได ได ได

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด หรือยอยน้ําแข็ง ได ได ได

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล น้ําอัดลม หรือน้ําแร

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําน้ําดื่ม ได ได ได ได ได ได ได

(๒) การทําเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกฮอลล ได ได ได

(๔) การทําน้ําแร ได ได ได ได ได

๒๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาสูบ ยาอัด ยาเสน ยาเคี้ยว หรือยานัตถุ 

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การอบใบยาสูบใหแหงหรือการรูดกานใบยาสูบ ได ได

(๓) การทํายาอัด ยาเสน ยาเสนปรุง หรือยาเคี้ยว ได ได ได

(๔) การทํายานัตถุ ได ได

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัย ชนบทและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรมลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย

๔



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากสิ่งทอซึ่งมิใชเครื่องนุงหม อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําผลิตภัณฑจากสิ่งทอเปนเครื่องใชในบาน ได ได ได ได ได ได ได

(๒) การทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใชถุงหรือกระสอบพลาสติก ได ได ได ได ได ได ได

(๓) การทําผลิตภัณฑจากผาใบ ได ได ได ได ได ได ได

(๔) การตบแตงหรือเย็บปกถักรอยสิ่งทอ ได ได ได ได ได ได ได

๒๕ โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมดวยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกใหเปนปุยซึ่งมิใชเสื่อหรือพรมที่ ได ได ได ได ได

ทําดวยยางหรือพลาสติกหรือพรมน้ํามัน

๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาขาย แห หรืออวน อยางใดอยางหนึ่งหรือ

หลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การผลิตเชือก ได ได ได ได

(๒)  การผลิต ประกอบ หรือซอมแซมตาขาย แห หรืออวน และรวมถึงชิ้นสวนหรืออุปกรณ ได ได ได ได

      ของผลิตภัณฑดังกลาว

๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแตงกายซึ่งมิใชรองเทา อยางใดอยางหนึ่งหรือ

หลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การตัดหรือเย็บเครื่องนุงหม เข็มขัด ผาเช็ดหนา ผาพันคอ เนกไท หูกระตาย ได ได ได ได ได ได ได

     ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเทาจากผา หนังสัตว ขนสัตว หรือวัสดุอื่น

(๒) การทําหมวก ได ได ได ได ได ได ได

๓๓ โรงงานผลิตรองเทาหรือชิ้นสวนของรองเทาซึ่งมิไดทําจากไม ยางอบแหง ยางอัดเขารูป ได ได ได ได ได ได

หรือพลาสติกอัดเขารูป

ชนบทและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย

๕



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะรอง หรือการแปรรูปไมดวยวิธีอื่นที่คลายคลึงกัน ได ได

(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหนาตาง บานหนาตาง บานประตู หรือสวนประกอบ ได ได

     ที่ทําดวยไมของอาคาร

๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใชจากไมไผ หวาย ฟาง ออ กก หรือผักตบชวา ได ได ได ได ได ได ได

๓๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากไมหรือไมกอก อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใชจากไม และรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑ ได

     ดังกลาว

(๒) การทํารองเทา ชิ้นสวนของรองเทา หรือหุนรองเทาจากไม ได

(๓) การแกะสลักไม ได ได ได ได ได ได ได

(๔) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม ได

(๕) การทําผลิตภัณฑจากไมกอก ได ได ได ได ได ได

๓๗ โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากไม แกว ยาง หรืออโลหะอื่น ได

ซึ่งมิใชเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากพลาสติกอัดเขารูป และรวมถึง

ชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ

(๑) การพิมพ การทําแฟมเก็บเอกสาร การเย็บเลม ทําปก หรือตบแตงสิ่งพิมพ ได ได ได ได ได ได ได

(๒) การทําแมพิมพโลหะ ได

๖

เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๔๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับปุย หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว (Pesticides)

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําปุย หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว ได ได

๕๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทํายางแผนในขั้นตนจากน้ํายางธรรมชาติซึ่งมิใชการทําในสวนยางหรือปา ได ได

(๒) การหั่น ผสม รีดใหเปนแผน หรือตัดแผนยางธรรมชาติซึ่งมิใชการทําในสวนยางหรือปา ได ได

๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑเครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปนดินเผา หรือเครื่องดินเผา และ ได ได ได ได ได ได

รวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกลาว

๕๖ โรงงานผลิตอิฐ กระเบื้อง หรือทอสําหรับใชในการกอสรางเบาหลอมโลหะ กระเบื้องประดับ ได

(Architectural Terracotta) รองในเตาไฟ ทอหรือยอดปลองไฟ หรือวัตถุทนไฟ

จากดินเหนียว

๕๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร ได

(๒) การลําเลียงซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอรดวยระบบสายพานลําเลียง ได

     หรือระบบทอลม

(๓) การผสมซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอรอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเขาดวยกัน ได

     หรือการผสมซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอรอยางใดอยางหนึ่ง

     หรือหลายอยางเขากับวัสดุอื่น

๗

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัย ชนบทและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรมลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑอโลหะ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การทําผลิตภัณฑคอนกรีต ผลิตภัณฑคอนกรีตผสม ผลิตภัณฑยิปซัม หรือผลิตภัณฑ ได ได

     ปูนปลาสเตอร

๖๑ โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใชที่ทําดวยเหล็ก ได ได ได ได ได ได ได

หรือเหล็กกลา และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องมือเครื่องใชดังกลาว

๖๒ โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องเรือน หรือเครื่องตบแตงภายในอาคาร ได ได ได ได ได ได ได

ที่ทําจากโลหะหรือโลหะเปนสวนใหญ และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของ

เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงดังกลาว

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะสําหรับใชในการกอสรางหรือติดตั้ง

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๒) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางอาคาร ได ได ได

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําภาชนะบรรจุ ได ได ได

(๑๒) การตัด พับ หรือมวนโลหะ ได ได

(๑๓) การกลึง เจาะ ควาน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป ได ได

๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องยนต เครื่องกังหัน และ ได ได ได ได ได

รวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องยนตหรือเครื่องกังหันดังกลาว

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๘

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๖๖ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรสําหรับใชในการกสิกรรมหรือ ได ได ได ได

การเลี้ยงสัตว และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องจักรดังกลาว

๖๙ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องคํานวณ เครื่องทําบัญชี ได ได ได ได ได ได ได

เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับใชในการคํานวณชนิดดิจิตัล

หรือชนิดอนาลอก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกสสําหรับปฏิบัติกับขอมูลที่เกี่ยวของกัน

หรืออุปกรณ (Digital or Analog Computers or Associated Electronic Data

Processing Equipment or Accessories) เครื่องรวมราคาของขาย (Cash Registers)

เครื่องพิมพดีด เครื่องชั่งซึ่งมิใชเครื่องชั่งที่ใชในหองทดลองวิทยาศาสตร เครื่องอัดสําเนา

ซึ่งมิใชเครื่องอัดสําเนาดวยการถายภาพและรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของ

ผลิตภัณฑดังกลาว

๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศหรือกาซ ได ได ได ได

เครื่องเปาลม เครื่องปรับหรือถายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตูเย็นหรือ

เครื่องประกอบตูเย็น เครื่องขายสินคาอัตโนมัติ เครื่องลาง ซัก ซักแหง หรือรีดผา

เครื่องเย็บ เครื่องสงกําลังกล เครื่องยก ปนจั่น ลิฟต บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร

รถพวงสําหรับใชในการอุตสาหกรรม รถยกซอนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับ

ใชในการอุตสาหกรรมหรือสําหรับใชในบานแตผลิตภัณฑนั้นตองไมใชพลังงานไฟฟา

และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑที่ระบุไวในลําดับ ได ได ได ได

ที่ ๗๐ เฉพาะที่ใชไฟฟา เครื่องยนตไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟา หมอแปลงแรงไฟฟา

เครื่องสับหรือบังคับไฟฟา เครื่องใชสําหรับแผงไฟฟา เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟา เครื่องสง

หรือจําหนายไฟฟา เครื่องสําหรับใชบังคับไฟฟา หรือเครื่องเชื่อมไฟฟา

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัย ชนบทและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๙

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน ได ได ได ได ได ได ได

เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเลนแผนเสียง เครื่องบันทึกคําบอก

เครื่องบันทึกเสียงดวยเทป เครื่องเลนหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน) แผนเสียง

เทปแมเหล็กที่ไดบันทึกเสียงแลว เครื่องโทรศัพทหรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไมมีสาย

เครื่องสงวิทยุ เครื่องสงโทรทัศน เครื่องรับสงสัญญาณหรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร

ผลิตภัณฑที่เปนตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวของ (Semi - Conductor or 

Related Sensitive Semi - Conductor Devices) คาปาซิเตอรหรือคอนเดนเซอร

อิเล็กทรอนิกสชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได (Fixed or Variable Electronic Capacitors or

Condensers) เครื่องหรือหลอดเรดิกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือ

เครื่องหรือหลอดเอกซเรย และรวมถึงการผลิตอุปกรณหรือชิ้นสวนสําหรับใชกับ

เครื่องอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

๗๓ โรงงานผลิต ประกอบ หรือดัดแปลงเครื่องมือหรือเครื่องใชไฟฟาที่ไมไดระบุไวในลําดับใด ได ได ได ได ได ได ได ได ได

และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

๗๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การตอ ซอมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอูตอเรือนอกจากเรือยาง ได ได ได ได

(๒) การทําชิ้นสวนพิเศษสําหรับเรือหรือเครื่องยนตเรือ ได ได ได ได ได

๗๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การสราง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพจักรยานยนต จักรยานสามลอ ได ได ได ได ได ได ได

     หรือจักรยานสองลอ

๑๐

โรงงานจําพวกที่

หนาแนนนอย เกษตรกรรม

ชนบทและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลางลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๒) การทําชิ้นสวนพิเศษหรืออุปกรณสําหรับจักรยานยนต จักรยานสามลอ หรือ ได ได ได ได ได

     จักรยานสองลอ

๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมลอเลื่อนที่ขับเคลื่อนดวยแรงคนหรือสัตว ได ได ได

ซึ่งมิใชจักรยาน และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

๘๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช หรืออุปกรณวิทยาศาสตรหรือ

การแพทย อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณวิทยาศาสตรที่ใชในหองทดลอง ได ได ได ได ได ได

     หรืออุปกรณที่ใชในการ ชั่ง ตวง วัด หรือบังคับควบคุม

๘๓ โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือชิ้นสวนของนาฬิกาหรือเครื่องวัดเวลา ได ได ได ได ได ได ได

๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณี อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําเครื่องประดับโดยใชเพชร พลอย ไขมุก ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี ได ได ได ได ได ได ได

(๒) การทําเครื่องใชดวยทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหลทอง หรือโลหะที่มีคา ได ได ได ได ได ได ได

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

(๔) การเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอื่น ๆ ได ได

(๕) การทําดวงตราหรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณหรือเหรียญอื่น ได ได

๘๕ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นสวนหรืออุปกรณของเครื่องดนตรี ได ได ได ได ได

ดังกลาว

๑๑

ชนบทและ

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

หนาแนนปานกลางลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย

หนาแนนนอย เกษตรกรรมที่อยูอาศัยหนาแนนมาก



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเลน เครื่องมือ หรือเครื่องใชที่มิไดระบุไวในลําดับอื่น

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําเครื่องเลน ได ได ได

(๒) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ ได ได ได ได ได

(๓) การทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง ได ได ได ได ได ได

(๔) การทํารม ไมถือขนนก ดอกไมเทียม ซิป กระดุม ไมกวาด แปรง ตะเกียง โปะตะเกียง ได ได ได ได ได

     หรือไฟฟา กลองสูบยาหรือกลองบุหรี่ กนกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก

(๕) การทําปาย ตรา เครื่องหมาย ปายติดของ หรือเครื่องโฆษณาสินคา ตราโลหะหรือยาง ได ได ได ได ได ได ได

     แมพิมพลายฉลุ (Stencils)

(๖) การทําแหคลุมผม ชองผม หรือผมปลอม ได ได ได ได ได ได

๘๘ โรงงานผลิตพลังงานไฟฟาอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้  

(๑)  การผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย ยกเวนที่ติดตั้งบนหลังคา ดาดฟา ได

หรือสวนหนึ่งสวนใดบนอาคารซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือใชสอยไดโดยมีขนาดกําลัง

การผลิตติดตั้งสูงสุดรวมกันของแผงเซลลแสงอาทิตยไมเกิน ๑,๐๐๐ กิโลวัตต

(๒) การผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานความรอน ได

(๓) การผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานน้ํา ยกเวนการผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานน้ํา ได

     จากเขื่อนหรือจากอางเก็บน้ําขนาดกําลังการผลิตไมเกิน ๑๕ เมกะวัตต การผลิต

     พลังงานไฟฟาจากพลังงานน้ําแบบสูบกลับการผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานน้ําทายเขื่อน

     การผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานน้ําจากฝาย และการผลิตพลังงานไฟฟา

     จากพลังงานน้ําจากคลองสงน้ํา

๙๐ โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําใหบริสุทธิ์ หรือจําหนายน้ําไปยังอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม ได

โรงงานจําพวกที่

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่

๑๒

ที่อยูอาศัย ชนบทและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๙๑ โรงงานบรรจุสินคาในภาชนะโดยไมมีการผลิต อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การบรรจุสินคาทั่วไป ได ได ได ได ได

๙๒ โรงงานหองเย็น ได ได ได ได ได

๙๓ โรงงานซอมรองเทาหรือเครื่องหนัง ได ได ได ได

๙๔ โรงงานซอมเครื่องมือไฟฟาหรือเครื่องใชไฟฟาสําหรับใชในบานหรือใชประจําตัว ได ได ได ได

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต รถพวง จักรยานสามลอ

จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของยานดังกลาว อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การซอมแซมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตหรือสวนประกอบของยานดังกลาว ได ได

(๒) การซอมแซมรถพวง จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของยานดังกลาว ได ได ได

(๓) การพนสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได

(๔) การลางหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได ได ได ได

๙๖ โรงงานซอมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําดวยเพชร พลอย ทองคํา ได ได ได ได

ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี

๙๗ โรงงานซอมผลิตภัณฑที่มิไดระบุการซอมไวในลําดับใด ได ได ได ได ได ได

๙๘ โรงงานซักรีด ซักแหง ซักฟอก รีด อัด หรือยอมผา เครื่องนุงหม พรม หรือขนสัตว ได ได ได ได ได ได ได

๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแตงหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ

หรือสวนประกอบของผลิตภัณฑโดยไมมีการผลิต อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๓) การลงรักหรือการประดับตบแตงดวยแกว กระจก มุก ทอง หรืออัญมณี ได ได ได ได

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑๓

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

ที่อยูอาศัย ชนบทและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๑๐๑ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant) ได ได

๑๐๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตและหรือจําหนายไอน้ํา (Steam Generating) ได ได

๑๐๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝงกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว ได ได

ที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

๑๐๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการนําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ไมใชแลวหรือของเสีย ได

จากโรงงานมาผลิตเปนวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑใหมโดยผานกรรมวิธีการผลิตทางอุตาสหกรรม

หมายเหต ุ      ลําดับที่               หมายถึง      ลําดับที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

                   ได                     หมายถึง      สามารถประกอบกิจการโรงงานไดภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยโรงงาน

                   โรงงานจําพวกที่     หมายถึง     จําพวกโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

หนาแนนนอย เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑๔

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง







รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิตามท่ีไดจําแนกประเภท 

ทายกฎกระทรวงใหใชบงัคับผังเมืองรวมชุมชนบานโฮง  จังหวดัลําพูน 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 

การใชประโยชนท่ีดินใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามที่จําแนกประเภท 

ทายกฎกระทรวง  ตามที่กําหนดไวในขอ  ๕  คือ 

๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๒๓  ที่กําหนดไวเปนสีเหลือง  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๑.๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนบานสบลอง  -   

ดงฤาษี 

  ดานตะวันออก จดถนนบานมวงโตน  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนบานสบลอง  -  ดงฤาษี  ฟากเหนือ  และวัดดงฤาษี 

  ดานตะวันตก จดเสนตั้งฉากกับถนนบานสบลอง  -  ดงฤาษี  ฟากเหนือ   

ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนบานสบลอง  -  ดงฤาษี  บรรจบกับถนนบานมวงโตน  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 

ตามแนวถนนบานสบลอง  -  ดงฤาษี  เปนระยะ  ๖๐๐  เมตร 

 ๑.๒ ดานเหนือ จดถนนบานสบลอง  -  ดงฤาษี  ฟากใต  โรงเรียนวัดดงฤาษี   

และถนน  ลพ.  ถ.  ๑๖๐๐๑  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากกับถนน  ลพ.  ถ.  ๑๖๐๐๑  ฟากใต  ท่ีจุดซึ่งอยูหาง 

จากถนน  ลพ.  ถ.  ๑๖๐๐๑  บรรจบกับถนนบานมวงโตน  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  เปนระยะ   

๖๐๐  เมตร 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนน  ลพ.  ถ.  ๑๖๐๐๑   

และเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนบานสบลอง  -  ดงฤาษี 

  ดานตะวันตก จดเสนตั้งฉากกับถนนบานสบลอง  -  ดงฤาษี  ฟากใต   

ที่จุดซึ่งอยูหางจากโรงเรียนวัดดงฤาษีไปทางทิศตะวันตก  เปนระยะ  ๑๒๐  เมตร 

 ๑.๓ ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  ฟากตะวันออก   

ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย  ข  ๑  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  ไปทางทิศเหนือ 

ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  เปนระยะ  ๕๐๐  เมตร 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๖ 



 

๒ 

  ดานใต จดท่ีวาการอําเภอบานโฮง 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  ฟากตะวันออก   

และสํานักงานเทศบาลตําบลบานโฮง 

 ๑.๔ ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  ฟากตะวันตก   

ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย  ข  ๑  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  ไปทางทิศเหนือ 

ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  เปนระยะ  ๕๐๐  เมตร 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  ฟากตะวันตก   

ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย  ข  ๓  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  ไปทางทิศเหนือ 

ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  เปนระยะ  ๒๓๐  เมตร 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๖ 

 ๑.๕ ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากกับถนนบานมวงโตน  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหาง

จากถนนบานมวงโตน  บรรจบกับถนนบานสบลอง  -  ดงฤาษี  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนบานมวงโตน   

เปนระยะ  ๒๐๐  เมตร 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนบานมวงโตน   

เสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนน  ลพ.  ถ.  ๑๖๐๐๑  และเสนตั้งฉากกับถนน  ลพ.  ถ.  ๑๖๐๐๑   

ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนบานมวงโตนบรรจบกับถนน  ลพ.  ถ.  ๑๖๐๐๑  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต 

ตามแนวถนน  ลพ.  ถ.  ๑๖๐๐๑  เปนระยะ  ๖๐๐  เมตร 

  ดานใต จดถนน  ลพ.  ถ.  ๑๖๐๐๑  ฟากตะวันตก 

  ดานตะวันตก จดถนนบานมวงโตน  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจาก 

ถนน  ลพ.  ถ.  ๑๖๐๐๑  บรรจบกับถนนบานสบลอง  -  ดงฤาษี  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต 

ตามแนวถนน  ลพ.  ถ.  ๑๖๐๐๑  เปนระยะ  ๖๐๐  เมตร 

 ๑.๖ ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  ฟากตะวันตก   

ที่จุดซึ่งถนนสาย  ข  ๓  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๖  เปนระยะ  ๒๓๐  เมตร 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๖ 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากเหนือ  และวัดพระเจาสะเลียมหวาน 

  ดานตะวันตก จดถนนเลียบแมน้ําล้ี  ฟากตะวันออก 



 

๓ 

 ๑.๗ ดานเหนือ จดท่ีวาการอําเภอบานโฮง 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๖ 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๘  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๖  ฟากตะวันออก  และเสนขนานระยะ   

๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖ 

 ๑.๘ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๕  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๗  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากตะวันออก 

 ๑.๙ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๗  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๑๑  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๖  และเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๗ 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๔  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๑.๑๐ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๘  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๖ 

  ดานใต จดโรงพยาบาลบานโฮง  และสาธารณสุขอําเภอบานโฮง 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  ฟากตะวันออก 

 ๑.๑๑ ดานเหนือ จดโรงพยาบาลบานโฮง  และสาธารณสุขอําเภอบานโฮง 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๖ 

  ดานใต จดเสนตั้งฉากกับถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖   

ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย  ข  ๒  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  เปนระยะ  ๒๐๐  เมตร 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  ฟากตะวันออก   

วัดดอยกอม  และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน  เขต  ๒ 



 

๔ 

 ๑.๑๒ ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากกับถนน  ลพ.  ถ.  ๑๖๐๐๑  ฟากเหนือ   

ท่ีจุดซึ่งถนน  ลพ.  ถ.  ๑๖๐๐๑  บรรจบกับถนนสาย  ข  ๑๐  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 

ตามแนวถนน  ลพ.  ถ.  ๑๖๐๐๑  เปนระยะ  ๓๓๐  เมตร 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนน  ลพ.  ถ.  ๑๖๐๐๑   

และเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๑๓ 

  ดานใต จดเสนตั้ งฉากกับถนนสาย  ข   ๑๓  ฟากตะวันออก   

ที่จุดซึ่งถนนสาย  ข  ๑๗  บรรจบกับถนนสาย  ข  ๑๓ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๑๓  ฟากตะวันออก  ถนน  ลพ.  ถ.  ๑๖๐๐๑   

ฟากตะวันออก  และสํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอบานโฮง 

 ๑.๑๓ ดานเหนือ จดเสนตั้ งฉากกับถนน  ลพ.   ถ .   ๑๖๐๐๑  ฟากใต   

ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย  ข  ๑๐  บรรจบกับถนน  ลพ.  ถ.  ๑๖๐๐๑  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ   

ตามแนวถนน  ลพ.  ถ.  ๑๖๐๐๑  เปนระยะ  ๓๓๐  เมตร 

  ดานตะวันออก จดถนน  ลพ.  ถ.  ๑๖๐๐๑  ฟากตะวันตก  โรงเรียนบานโฮง   

วัดบานโฮงหลวง  โรงเรียนวัดบานโฮงหลวง  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดสถานีตํารวจภูธรบานโฮง 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๖  และเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนน  ลพ.  ถ.  ๑๖๐๐๑ 

 ๑.๑๔ ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๑๓  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๑๗  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  ฟากตะวันออก 

 ๑.๑๕ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๑๔  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๑๕  ฟากตะวันออก 

  ดานใต จดทางหลวงชนบท  ลพ.  ๓๐๐๔  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๑๔  ฟากตะวันออก 

 ๑.๑๖ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๑๔  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๑๔  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงชนบท  ลพ.  ๓๐๐๔  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๑๕  ฟากตะวันออก 

 ๑.๑๗ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๑๖  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๑๖  ฟากตะวันตก 



 

๕ 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  ฟากตะวันตก 
  ดานตะวันตก จดลําเหมืองดั้ง  ฝงตะวันออก 
 ๑.๑๘ ดานเหนือ จดโรงเรียนบานโฮงวิทยาคม 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๑๖  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๖ 
 ๑.๑๙ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๑๗  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๑๓  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๑๙  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  ฟากตะวันออก 
 ๑.๒๐ ดานเหนือ จดทางหลวงชนบท  ลพ.  ๓๐๐๔  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท   

ลพ.  ๓๐๐๔ 
  ดานตะวันตก จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงชนบท  ลพ.  ๓๐๐๔  ฟากใต   

ที่จุดซึ่งถนนสาย  ข  ๑๔  บรรจบกับทางหลวงชนบท  ลพ.  ๓๐๐๔ 
 ๑.๒๑ ดานเหนือ จดทางหลวงชนบท  ลพ.  ๓๐๐๔  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๖  หองสมุดประชาชน  และวิทยาลัยการปกครอง 
  ดานใต จดสนามกีฬาธีรกานทบานโฮง 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๖ 
 ๑.๒๒ ดานเหนือ จดลําเหมืองดั้ง  ฝงใต 
  ดานตะวันออก จดลําเหมืองดั้ง  ฝงตะวันตก 
  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  ฟากตะวันออก   

และถนนสาย  ข  ๑๓  ฟากใต  และฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๗.๖  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 
 ๑.๒๓ ดานเหนือ จดสนามกีฬาธีรกานทบานโฮง  และโรงเรียนธีรกานทบานโฮง 

   ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๑๐๖  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  ฟากตะวันตก 



 

๖ 

  ดานใต จดเสนตั้ งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖   

ฟากตะวันตก  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย  ข  ๑๓  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  เปนระยะ  ๕๐๐  เมตร 

๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๑๒  ที่กําหนดไวเปนสีสม  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๒.๑ ดานเหนือ จดท่ีวาการอําเภอบานโฮง 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๖ 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๔  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๖ 

 ๒.๒ ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  ฟากตะวันตก   

ท่ีจุดซึ่งอยูอยูหางจากถนนสาย  ข  ๓  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  ไปทางทิศเหนือ 

ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  เปนระยะ  ๒๓๐  เมตร 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๖ 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๖ 

 ๒.๓ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๖ 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๗  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๕  ฟากตะวันออก 

 ๒.๔ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๔  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๖  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๘  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๖ 



 

๗ 

 ๒.๕ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๑๔  ฟากตะวันออก  และถนนสาย  ข  ๑๖  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดลําเหมืองดั้ง  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  ฟากเหนือ  และทางหลวงชนบท   

ลพ.  ๓๐๐๔  ฟากเหนือ 

 ๒.๖ ดานตะวันออก จดถนนโรงเรียนบานปาปวย  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงชนบท  ลพ.  ๓๐๐๔  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๑๔  ฟากตะวันออก 

 ๒.๗ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๑๙  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๑๓  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดลําเหมืองดั้ง  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  ฟากตะวันออก 

 ๒.๘ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินชนบท  ลพ.  ๓๐๐๔  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดหองสมุดประชาชน 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๖ 

 ๒.๙ ดานเหนือ จดลําเหมืองดั้ง  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๑๓  ฟากตะวันตก 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๖ 

 ๒.๑๐ ดานเหนือ จดวิทยาลัยการปกครองบานโฮง 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๖ 

  ดานใต จดโรงเรียนธีรกานทบานโฮง  และสนามกีฬาธีรกานทบานโฮง 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๖ 

 ๒.๑๑ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๒๑  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๑๓  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๑๓  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  ฟากตะวันออก 



 

๘ 

 ๒.๑๒ ดานเหนือ จดโรงเรียนธีรกานทบานโฮง 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ค  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๖  และโรงเรียนธีรกานทบานโฮง 

๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๔  ที่กําหนดไวเปนสีแดง  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๓.๑ ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  ฟากตะวันตก   

ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย  ข  ๓  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  ไปทางทิศเหนือ 

ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  เปนระยะ  ๒๓๐  เมตร 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๗  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๖ 

 ๓.๒ ดานเหนือ จดท่ีวาการอําเภอบานโฮง 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๖ 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๘  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  ฟากตะวันออก 

 ๓.๓ ดานเหนือ จดลําเหมืองดั้ง  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๖ 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๒๑  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  ฟากตะวันออก   

และโรงเรียนบานหวยกาน 

 ๓.๔ ดานเหนือ จดวิทยาลัยการปกครองบานโฮง 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดโรงเรียนธีรกานทบานโฮง 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๖ 



 

๙ 

๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๑๖  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียว  ใหเปนท่ีดิน 
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๔.๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําล้ี  ฝงใต 
  ดานตะวันออก จดถนนบานมวงโตน  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนบานสบลอง  -   

ดงฤาษี  เสนตั้งฉากกับถนนบานสบลอง  -  ดงฤาษี  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนบานสบลอง  -   
ดงฤาษี  บรรจบกับถนนบานมวงโตน  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนบานสบลอง  -  ดงฤาษี   
เปนระยะ  ๖๐๐  เมตร  และถนนบานสบลอง  -  ดงฤาษี  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเขตเทศบาลตําบลบานโฮง 
 ๔.๒ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําล้ี  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําล้ี  ฝงตะวันตก 
  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๗  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนน  ลพ.  ถ.  ๑๖๐๐๑  ฟากตะวันออก  เสนตั้งฉาก 
กับถนน  ลพ.  ถ.  ๑๖๐๐๑  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนบานสบลอง  -  ดงฤาษี  บรรจบกับ 
ถนน  ลพ.  ถ.  ๑๖๐๐๑  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนน  ลพ.  ถ.  ๑๖๐๐๑  เปนระยะ   
๖๐๐  เมตร  เสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนน  ลพ.  ถ.  ๑๖๐๐๑  เสนขนานระยะ   
๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนบานมวงโตน  และถนนบานมวงโตน  ฟากตะวันออก 

 ๔.๓ ดานเหนือ จดถนนบานสบลอง  -  ดงฤาษี  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากกับถนนบานสบลอง  -  ดงฤาษี  ฟากใต   

ที่จุดซึ่งอยูหางจากโรงเรียนวัดดงฤาษีบรรจบกับถนนบานสบลอง  -  ดงฤาษี  ไปทางทิศตะวันตก 
ตามแนวถนนบานสบลอง  -  ดงฤาษี  เปนระยะ  ๑๒๐  เมตร  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง 
ถนนบานสบลอง  -  ดงฤาษี  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนน  ลพ.  ถ.  ๑๖๐๐๑   
เสนตั้งฉากกับถนน  ลพ.  ถ.  ๑๖๐๐๑  ฟากใต  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากถนนบานสบลอง  -  ดงฤาษี  บรรจบกับ 
ถนนบานดงฤาษี  -  บานโฮงหลวง  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนน  ลพ.  ถ.  ๑๖๐๐๑   
เปนระยะ  ๖๐๐  เมตร  และถนน  ลพ.  ถ.  ๑๖๐๐๑  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนวัดพระเจาเสลียมหวาน  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนบานสันเจดียยางสม  ฟากตะวันออก  และเขตผังเมืองรวม 

ดานตะวันตก  ซึ่งเปนเขตเทศบาลตําบลบานโฮง 
 ๔.๔ ดานเหนือ จดเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเขตเทศบาลตําบลบานโฮง 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  ฟากตะวันตก  เสนตั้งฉาก 

กับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย  ข  ๑  บรรจบกับ 



 

๑๐ 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  ไปทางทิศเหนือตามทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  เปนระยะ   
๕๐๐  เมตร  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖ 

  ดานใต จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๑๐๖  ฟากตะวันตก   

ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย  ข  ๓  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  ไปทางทิศเหนือ   

ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  เปนระยะ  ๒๓๐  เมตร 

  ดานตะวันตก จดถนนเลียบแมน้ําล้ี  ฟากตะวันออก 

 ๔.๕ ดานเหนือ จดเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเขตเทศบาลตําบลบานโฮง 

  ดานตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเขตเทศบาลตําบลบานโฮง 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๖  โรงพยาบาลบานโฮง  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบานโฮง  ที่วาการอําเภอบานโฮง   

เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๑๐๖  เสนตั้งฉากกบัทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๖  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย  ข  ๓  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๖  ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  เปนระยะ  ๕๐๐  เมตร   

และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  ฟากตะวันออก 

 ๔.๖ ดานเหนือ จดถนนวัดพระเจาเสลียมหวาน  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนน  ลพ.  ถ.  ๑๖๐๐๑  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนบานสันเจดียยางสม  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนบานสันเจดียยางสม  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๗.๒  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 

 ๔.๗ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๗  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําล้ี  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๑๑  ฟากเหนือ  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางถนน  ลพ.  ถ.  ๑๖๐๐๑  และเสนตั้งฉากกับถนน  ลพ.  ถ.  ๑๖๐๐๑  ฟากเหนือ  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจาก 

ถนนสาย  ข  ๑๐  บรรจบกับถนน  ลพ.  ถ.  ๑๖๐๐๑  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนน   

ลพ.  ถ.  ๑๖๐๐๑  เปนระยะ  ๓๓๐  เมตร 

  ดานตะวันตก จดถนน  ลพ.  ถ.  ๑๖๐๐๑  ฟากตะวันออก 

 ๔.๘ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๗  ฟากใต  และเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๗ 



 

๑๑ 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๖ 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๑๑  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําล้ี  ฝงตะวันออก 

 ๔.๙ ดานเหนือ จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเขตเทศบาลตําบลบานโฮง   

และถนนบานสันเจดียยางสม  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนน  ลพ.  ถ.  ๑๖๐๐๑  ฟากตะวันตก  เสนตั้งฉาก 

กับถนน  ลพ.  ถ.  ๑๖๐๐๑  ฟากใต  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย  ข  ๑๐  บรรจบกับถนน  ลพ.  ถ.  ๑๖๐๐๑   

ไปทางทิศตะวันตกเฉยีงเหนือตามแนวถนน  ลพ.  ถ.  ๑๖๐๐๑  เปนระยะ  ๓๓๐  เมตร  เสนขนานระยะ   

๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนน  ลพ.  ถ.  ๑๖๐๐๑  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  สถานีตํารวจภูธรบานโฮง  หนวยปองกันรักษาปา  และโรงเรียนบานโฮงวิทยา 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๑๖  ฟากเหนือ  ถนนสาย  ข  ๑๔  ฟากเหนือ   

และลําเหมืองดั้ง  ฝงเหนือ 

   ดานตะวันตก จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเขตเทศบาลตําบลบานโฮง 

 ๔.๑๐ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเขตเทศบาลตําบลบานโฮง 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับริมแมน้ําล้ี  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  ฟากตะวันออก   

เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย  ข  ๒   

บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๖  เปนระยะ  ๒๐๐  เมตร  ถนนบานสบลอง  -  ดงฤาษี  ฟากเหนือ  และเสนขนานระยะ   

๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖ 

 ๔.๑๑ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๑๑  ฟากใต 

   ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  ฟากตะวันตก 

   ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําล้ี  ฝงตะวันออก 

 ๔.๑๒ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๑๑  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําล้ี  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนน  ลพ.  ถ.  ๑๖๐๐๑ 
 ๔.๑๓ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๑๒  ฟากเหนือ 



 

๑๒ 

  ดานตะวันออก จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  และเสนขนานระยะ   
๑๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําล้ี  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๑๘  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๑๓ 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๖  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 
 ๔.๑๔ ดานเหนือ จดลําเหมืองดั้ง  ฝงใต 
   ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๑๔  ฟากตะวันตก 
   ดานใต จดทางหลวงชนบท  ลพ.  ๓๐๐๔  ฟากเหนือ 
   ดานตะวันตก จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเขตเทศบาลตําบลบานโฮง 

 ๔.๑๕ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๑๘  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําล้ี  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเขตเทศบาลตําบลบานโฮง 
  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  ฟากตะวันออก   
ลําเหมืองดั้ง  ฝงตะวันออก  ถนนสาย  ข  ๑๓  ฟากตะวันออก  เสนตั้งฉากกับถนนสาย  ข  ๑๓   
ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย  ข  ๑๗  บรรจบกับถนนสาย  ข  ๑๓  และเสนขนานระยะ   
๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๑๓ 

 ๔.๑๖ ดานเหนือ จดทางหลวงชนบท  ลพ.  ๓๐๐๔  ฟากใต  วิทยาลัยอาชีพบานโฮง   
เสนตั้งฉากกับทางหลวงชนบท  ลพ.  ๓๐๐๔  ฟากใต  ท่ีจุดซึ่งถนนสาย  ข  ๑๔  บรรจบกับทางหลวงชนบท   
ลพ.  ๓๐๐๔  และเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  ลพ.  ๓๐๐ 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๑๐๖  สนามกีฬาธีรกานทบานโฮง  เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖   
ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย  ข  ๑๓  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  เปนระยะ  ๕๐๐  เมตร   
และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเขตเทศบาลตําบลบานโฮง 
   ดานตะวันตก จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเขตเทศบาลตําบลบานโฮง 
 ๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๔  ท่ีกําหนดไวเปนท่ีเขียวออน  ใหเปนท่ีดิน 
ประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๕.๑ ดานเหนือ จดเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเขตเทศบาลตําบลบานโฮง 
  ดานตะวันออก จดถนนเลียบแมน้ําล้ี  ฟากตะวันตก  และถนนสาย  ข  ๓   

ฟากตะวันตก 



 

๑๓ 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๗  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแมน้ําล้ี  ฝงตะวันออก 

 ๕.๒ ที่ดินภายในบริเวณเสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําล้ี  ฝงตะวันตก 

 ๕.๓ ที่ดินภายในบริเวณเสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําล้ี  ฝงตะวันออก 

 ๕.๔ สนามกีฬาธีรกานทบานโฮง 

๖. ที่ดินบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๑๐  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทสถาบันการศึกษา  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๖.๑  โรงเรียนวัดดงฤาษี 

 ๖.๒  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน  เขต  ๒ 

 ๖.๓  โรงเรียนบานโฮง 

 ๖.๔  โรงเรียนวัดบานโฮงหลวง 

 ๖.๕  โรงเรียนบานโฮงวิทยา 

 ๖.๖  วิทยาลัยอาชีพบานโฮง 

 ๖.๗  โรงเรียนบานปาปวย 

 ๖.๘  วิทยาลัยการปกครอง 

 ๖.๙  โรงเรียนบานหวยกาน 

 ๖.๑๐  โรงเรียนธีรกานทบานโฮง 

๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๖  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน  ใหเปนที่ดิน

ประเภทสถาบันศาสนา  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๗.๑  วัดดงฤๅษี 

 ๗.๒  วัดพระเจาสะเลียมหวาน 

 ๗.๓  วัดหวยหา 

 ๗.๔  วัดดอยกอม 

 ๗.๕  วัดบานโฮงหลวง 

 ๗.๖  วัดหวยกาน 

๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๙  ท่ีกําหนดไวเปนสีน้ําเงิน  ใหเปนท่ีดิน

ประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๘.๑  สํานักงานเทศบาลตําบลบานโฮง 

 ๘.๒  ที่วาการอําเภอบานโฮง 

 ๘.๓  โรงพยาบาลบานโฮง  และสาธารณสุขอําเภอบานโฮง 



 

๑๔ 

 ๘.๔  สํานักงานชมรมอาสาสมัคร 

 ๘.๕  ชุดปฏิบัติการตํารวจปาไม  จังหวัดลําพูน 

 ๘.๖  สํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอบานโฮง 

 ๘.๗  สถานีตํารวจภูธรบานโฮง 

 ๘.๘  หนวยปองกันรักษาปา 

 ๘.๙  หองสมุดประชาชน 
 





รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมชมุชนบานโฮง  จังหวัดลําพูน 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 

ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง  แบงเปน  ๓  ขนาด  คือ 
๑. ถนนแบบ  ก  ขนาดเขตทาง  ๙.๐๐  เมตร  จํานวน  ๑  สาย  คือ 
 ถนนสาย  ก  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทางและถนนโครงการ 

กําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ข  ๗)  ที่บริเวณหางจากถนนไมปรากฏช่ือ   
(ถนนสาย  ข  ๗)  บรรจบกับถนน  ลพ.  ถ.  ๑๖๐๐๑  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ   
(ถนนสาย  ข  ๗)  ระยะประมาณ  ๗๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๖๐๐  เมตร   
บรรจบกับถนนไมปรากฏช่ือ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ   
๓๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาย  ข  ๙  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ   
๖๖๐  เมตร  บรรจบกับถนนบานโฮงหมู  ๒  ซอย  ๑๘  (ถนนสาย  ข  ๑๐)  ไปทางทิศตะวนัออกเฉยีงใต 
ตามแนวถนนไมปรากฏช่ือ  ระยะประมาณ  ๒๒๐  เมตร  บรรจบกับถนนบานโฮง  หมู  ๒  ซอย  ๑๒   
(ถนนสาย  ข  ๑๑)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๖๔๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ข  ๑๒   
ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ข  ๑๒  บรรจบกับถนน  ลพ.  ถ.  ๑๖๐๐๑  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตามแนวถนนสาย  ข  ๑๒  ระยะประมาณ  ๑๓๐  เมตร 

๒. ถนนแบบ  ข  ขนาดเขตทาง  ๑๒.๐๐  เมตร  จํานวน  ๒๑  สาย  ดังนี้ 
 ถนนสาย  ข  ๑  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๐๖  ที่บริเวณหางจากถนนไมปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  ระยะประมาณ  ๒๐๐  เมตร   
ไปทิศตะวันออกเฉียงใต  ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ทิศตะวันตกเฉียงใตและทิศตะวันออกตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ   
ระยะประมาณ  ๑,๐๐๐  เมตร  จนบรรจบกับเขตผังเมืองรวมดานทิศตะวันออก 

 ถนนสาย  ข  ๒  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนน  อบจ.  ลพ.  ๒๕๐๖   
เริ่มตนจากถนนไมปรากฏช่ือ  (ถนนสาย  ข  ๔)  ท่ีบริเวณหางจากถนนไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ข  ๔)   
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงใต 
ตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ข  ๔)  ระยะประมาณ  ๔๔๐  เมตร  ไปทางทิศใต  ทิศตะวันตกเฉียงใต   
ทิศตะวันออกเฉียงใต  และทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดิน   
หมายเลข  ๑๐๖ 

 ถนนสาย  ข  ๓  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอย  ๙  และถนนไมปรากฏชื่อ   
เริ่มตนจากถนนไมปรากฏช่ือ  (ถนนสาย  ข  ๗)  ที่บริเวณหางจากถนนไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ข  ๗)   



 

๒ 

บรรจบกับถนน  ลพ.  ถ.  ๑๖๐๐๑  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ข  ๗)   
ระยะประมาณ  ๓๓๐  เมตร  ไปทางทิศเหนือ  และทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวซอย  ๙  ระยะประมาณ   
๓๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออก  และทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ   
๖๘๐  เมตร  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  ท่ีบริเวณถนนไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ข  ๔)   
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖ 

 ถนนสาย  ข  ๔  เปนถนนเดมิไมปรากฏชือ่กําหนดใหขยายเขตทาง  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดนิ 
หมายเลข  ๑๐๖  ที่บริเวณถนนไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ข  ๓)  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖   
ไปทางทิศตะวันออก  ทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ   
ระยะประมาณ  ๔๔๐  เมตร  จนบรรจบกับถนน  อบจ.  ลพ.  ๒๕๐๖  (ถนนสาย  ข  ๒) 

 ถนนสาย  ข  ๕  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอย  ๗  เริ่มตนจากถนนเดิม   
ไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ข  ๓)  ที่บริเวณหางจากถนนไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ข  ๓)  บรรจบกับ 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ข  ๓)   
ระยะประมาณ  ๒๔๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตและทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม   
จนบรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ข  ๗) 

 ถนนสาย  ข  ๖  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยโกดังบานนายวัฒน   
เริ่มตนจากถนนเดิมไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ข  ๔)  ที่บริเวณหางจากถนนไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ข  ๔)   
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  ไปทางทิศตะวันออก  ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ข  ๔)  ระยะประมาณ  ๒๒๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต 
ตามแนวถนนเดิมระยะประมาณ  ๒๒๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ข  ๘) 

 ถนนสาย  ข  ๗  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  เริ่มตนจากถนน   
ลพ.  ถ.  ๑๖๐๐๑  ที่บริเวณหางจากถนนบานโฮง  หมู  ๒  ซอย  ๑๘  บรรจบกับถนน  ลพ.  ถ.  ๑๖๐๐๑   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนน  ลพ.  ถ.  ๑๖๐๐๑  ระยะประมาณ   
๑,๔๓๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ  บรรจบกับซอย  ๙  (ถนนสาย  ข  ๓)   
ไปทางทิศใต  ทิศตะวันออกเฉียงใตและทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ   
๘๔๐  เมตร  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  ท่ีบริเวณถนนไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ข  ๘)   
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖ 

 ถนนสาย  ข  ๘  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๑๐๖  ที่บริเวณถนนไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ข  ๗)  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖   
ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ  จนบรรจบกับถนน  อบจ.  ลพ.๒๕๐๖  (ถนนสาย  ข  ๒) 
 ถนนสาย  ข  ๙  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนน  ลพ.  ถ.  ๑๖๐๐๑   
ที่บริเวณหางจากถนนบานโฮง  หมู  ๒  ซอย  ๑๘  บรรจบกับถนน  ลพ.  ถ.  ๑๖๐๐๑  ไปทาง 



 

๓ 

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนน  ลพ.  ถ.  ๑๖๐๐๑  ระยะประมาณ  ๖๒๐  เมตร  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๒๕๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก)   
ที่บริเวณหางจากถนนบานโฮง  หมู  ๒  ซอย  ๑๘  บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก)  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๖๖๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๑๐  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  บานโฮงหมู  ๒  ซอย  ๑๘   
เริ่มตนจากถนน  ลพ.  ถ.  ๑๖๐๐๑  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ   
๑๓๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก) 

 ถนนสาย  ข  ๑๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  บานโฮงหมู  ๒  ซอย  ๑๒   
และถนนไมปรากฏชื่อ  เริ่มตนจากถนน  ลพ.  ถ.  ๑๖๐๐๑  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ   
ตามแนวถนนบานโฮง  หมู  ๒  ซอย  ๑๒  และถนนไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๔๓๐  เมตร   
จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  ท่ีบริเวณหางจากถนน  อบจ.  ลพ.  ๒๕๐๖  (ถนนสาย  ข  ๒)   
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๑๐๖  ระยะประมาณ  ๒๕๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๑๒  เปนถนนเดมิกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนบานโฮงหมู  ๒  ซอย  ๖   
และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนน  ลพ.  ถ.  ๑๖๐๐๑  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตามแนวถนนบานโฮง  หมู  ๒  ซอย  ๖  ระยะประมาณ  ๖๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ   
ระยะประมาณ  ๗๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ก  ที่บริเวณหางจากถนนไมปรากฏชื่อ  บรรจบกับ 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ   
ระยะประมาณ  ๑๓๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๑๓  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ทางหลวงชนบท  ลพ.  ๓๐๐๓   
เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตและทิศตะวันตกเฉียงใต   
ตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖ 

 ถนนสาย  ข  ๑๔  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  บานปาปวย  ซอย  ๕   
และถนนไมปรากฏชื่อ  เริ่มตนจากทางหลวงชนบท  ลพ.๓๐๐๔  ไปทางทิศเหนือ  ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ   
และทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนบานปาปวย  ซอย  ๕  และถนนเดิมไมปรากฏชื่อ  จนบรรจบกับ 
ทางหลวงชนบท  ลพ.  ๓๐๐๔  ที่บริเวณหางจากถนนบานปาปวย  ซอย  ๕  บรรจบกับทางหลวงชนบท   
ลพ.  ๓๐๐๔  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงชนบท  ลพ.  ๓๐๐๔  ระยะประมาณ   
๗๓๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๑๕  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  บานปาปวย  ซอย  ๑๓   
เริ่มตนจากถนนทางหลวงชนบท  ลพ.  ๓๐๐๔  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม   
จนบรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ข  ๑๔) 



 

๔ 

 ถนนสาย  ข  ๑๖  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทางและถนนโครงการ 
กําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  ที่บริเวณหางจากถนนบานโฮง   
หมู  ๒  ซอย  ๑  (ถนน  สาย  ข  ๑๗)  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  ระยะประมาณ  ๔๖๐  เมตร  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๔๔๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตก   
ระยะประมาณ  ๔๐  เมตร  บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกเฉียงใต 
ตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๒๐๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนบานปาปวย  ซอย  ๕   
(ถนนสาย  ข  ๑๔)  ที่บริเวณหางจากถนนบานปาปวย  ซอย  ๕  (ถนนสาย  ข  ๑๔)  บรรจบกับ 
ทางหลวงชนบท  ลพ.  ๓๐๐๔  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนบานปาปวย  ซอย  ๕  (ถนนสาย  ข  ๑๔)   
ระยะประมาณ  ๓๓๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๑๗  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  บานโฮงหมู  ๒  ซอย  ๑   
เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบ 
กับทางหลวงชนบท  ลพ.  ๓๐๐๓  (ถนนสาย  ข  ๑๓) 

 ถนนสาย  ข  ๑๘  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  เริ่มตนจากทางหลวงชนบท   
ลพ.๓๐๐๓  (ถนนสาย  ข  ๑๓)  ที่บริเวณหางจากทางหลวงชนบท  ลพ.  ๓๐๐๓  (ถนนสาย  ข  ๑๓)   
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  ไปทางทิศใตตามแนวทางหลวงชนบท  ลพ.  ๓๐๐๓   
(ถนนสาย  ข  ๑๓)  ระยะประมาณ  ๓๖๐  เมตร  ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงใตตามแนวถนนไมปรากฏช่ือ   
ระยะประมาณ  ๔๙๐  เมตร  จนบรรจบกับเขตผังเมืองรวมดานทิศตะวันออก 

 ถนนสาย  ข  ๑๙  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๑๐๖  ท่ีบริเวณหางจากบานโฮง  หมู  ๒  ซอย  ๑  (ถนนสาย  ข  ๑๗)  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๑๐๖  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  ระยะประมาณ   
๔๖๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ  จนบรรจบกับทางหลวงชนบท   
ลพ.  ๓๐๐๓  (ถนนสาย  ข  ๑๓) 

 ถนนสาย  ข  ๒๐  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนบานหวยกาน  -  บานปาปวย   
เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ   
๔๒๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ค  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ค  บรรจบกับทางหลวงชนบท   
ลพ.  ๓๐๐๔  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาย  ค  ระยะประมาณ  ๕๗๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๒๑  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๑๐๖  ที่บริเวณหางจากถนนบานหวยกาน  -  บานปาปวย  (ถนนสาย  ข  ๒๐)  บรรจบกับ 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖   
ระยะประมาณ  ๒๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ   
๑๒๐  เมตร  จนบรรจบกับทางหลวงชนบท  ลพ.  ๓๐๐๓  (ถนนสาย  ข  ๑๓) 



 

๕ 

๓. ถนนแบบ  ค  ขนาดเขตทาง  ๑๖.๐๐  เมตร  จํานวน  ๑  สาย  คือ 
 ถนนสาย  ค  เปนถนนเดมิกาํหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนบานหวยกาน  -  บานปาปวย   

และถนนโครงการกาํหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงชนบท  ลพ.  ๓๐๐๔  ไปทางทิศตะวนัตกเฉียงใต 
ตามแนวถนนบานหวยกาน  -  บานปาปวย  ระยะประมาณ  ๓๖๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต   
ระยะประมาณ  ๑๙๐  เมตร  บรรจบกับถนนบานหวยกาน  -  บานปาปวย  (ถนนสาย  ข  ๒๐)   
ที่บริเวณหางจากถนนบานหวยกาน  -  บานปาปวย  (ถนนสาย  ข  ๒๐)  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๑๐๖  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนบานหวยกาน  -  บานปาปวย  (ถนนสาย  ข  ๒๐)   
ระยะประมาณ  ๔๒๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตและทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ   
๕๔๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๓๔๐  เมตร  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๑๐๖  ท่ีบริเวณทางหลวงชนบท  ลพ.  ๓๐๐๓  (ถนนสาย  ข  ๑๓)  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๑๐๖ 

 



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่สมควรก าหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  
ในท้องที่ต าบลบ้านโฮ่ง  อ าเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดล าพูน  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา  และการด ารงรักษาเมือง
และบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง   
การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะและสภาพแวดล้อม  ทั้งนี้  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง   
และโดยที่มาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  บัญญัติว่า  การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระท า 
โดยกฎกระทรวง  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๓๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๑๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒
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