เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๒๑ ก

หนา้ ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

กฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดลำปำง (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๒
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
และมำตรำ ๒๖ วรรคหนึ่ ง และมำตรำ ๒๖/๑ แห่งพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระรำชบั ญ ญั ติ ก ำรผั ง เมื อ ง (ฉบั บ ที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ รั ฐ มนตรี ว่ ำ กำร
กระทรวงมหำดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ ยกเลิกควำมในวรรคสองของข้อ ๘ แห่งกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมื องรวม
จังหวัดลำปำง พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน
“ที่ดินประเภทนี้ ห้ำมใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรตำมที่กำหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำนตำมประเภท ชนิด และจำพวกท้ำยกฎกระทรวงนี้
(๒) คลังน้ำมันและสถำนที่เก็บรักษำน้ำมัน ลักษณะที่สำม ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุม
น้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อกำรจำหน่ำย
(๓) คลังก๊ำซปิโตรเลียมเหลว สถำนที่บรรจุก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถำนที่
บรรจุก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถำนที่เก็บรักษำก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ ย งม้ ำ โค กระบื อ สุ ก ร แพะ แกะ ห่ ำ น เป็ ด ไก่ งู จระเข้ หรื อ สั ต ว์ ป่ ำ
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ เพื่อกำรค้ำ
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสำหกรรม
(๖) ไซโลเก็บผลิตผลทำงกำรเกษตร
(๗) กำจัดมูลฝอย”
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกควำมในวรรคสองของข้อ ๑๐ แห่งกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
จังหวัดลำปำง พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน
“ที่ดินประเภทนี้ ห้ำมใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรตำมที่กำหนด ดังต่อไปนี้

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๒๑ ก

หนา้ ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

(๑) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสำหกรรม เว้นแต่บริเวณหมำยเลข ๓.๑๕ หมำยเลข ๓.๑๘
และหมำยเลข ๓.๒๓ ให้ดำเนินกำรได้ โดยต้องเป็นไปตำมเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(ก) มีระยะห่ำงจำกที่ดนิ ประเภทชุมชน ที่ดินประเภทปฏิรปู ที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรม ที่ดิน
ประเภทที่ โ ล่ ง เพื่ อ นั น ทนำกำรและกำรรั กษำคุ ณภำพสิ่ ง แวดล้ อ ม และที่ ดิ น ประเภทอนุรั กษ์ป่ำไม้
ไม่น้อยกว่ำ ๑,๐๐๐ เมตร
(ข) มีระยะห่ำงจำกเขตทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) และทำงหลวง
แผ่ น ดิ น หมำยเลข ๑๑ ไม่ น้ อยกว่ำ ๕๐๐ เมตร และต้องมีระยะห่ำ งจำกเขตทำงหลวงแผ่นดิน
หมำยเลข ๑๐๓๕ ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๑๐๓๖ และทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๑๑๕๗
ไม่น้อยกว่ำ ๓๐๐ เมตร
(๒) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพำณิชยกรรม
(๓) จัดสรรที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัย
(๔) กำรอยู่อำศัยหรือประกอบพำณิชยกรรมประเภทอำคำรขนำดใหญ่”
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกบัญชีท้ำยกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดลำปำง พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อ ๔ ให้เพิ่มประเภท ชนิด และจำพวกของโรงงำนที่ห้ำมประกอบกิจกำรท้ำยกฎกระทรวงนี้
เป็นประเภท ชนิด และจำพวกของโรงงำนที่ห้ำมประกอบกิจกำรท้ำยกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
จังหวัดลำปำง พ.ศ. ๒๕๕๖
ให้ไว้ ณ วันที่ 15 พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖2
พลเอก อนุพงษ์ เผ่ำจินดำ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย

ประเภท ชนิด และจาพวกของโรงงานที่ห้ามประกอบกิจการ
ท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดลาปาง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
หมายเหตุ

๑. ลาดับที่ หมายถึง ลาดับที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
๒. จาพวกที่ หมายถึง จาพวกที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

ที่ดินประเภทชุมชน
ลาดับที่
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
๗
(๑) โรงงานสกัดนามันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์
ที่ใช้สารตัวทาละลายในการสกัด
(๔) โรงงานทานามันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ให้บริสุทธิ์
ที่ใช้สารตัวทาละลายในการสกัด
๑๑ (๓) โรงงานทานาตาลทรายดิบหรือนาตาลทรายขาว
(๔) โรงงานทานาตาลทรายดิบหรือนาตาลทรายขาวให้บริสุทธิ์
(๖) โรงงานทากลูโคส เดกซ์โทรส ฟรักโทส หรือผลิตภัณฑ์อื่นที่คล้ายคลึงกัน
๓๘ (๑) โรงงานทาเยื่อจากไม้หรือวัสดุอื่น
๔๒ (๑) โรงงานทาเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมี
(๒) โรงงานเก็บรักษา ลาเลียง แยก คัดเลือก หรือแบ่งบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ์
อันตราย
๔๓ (๑) โรงงานทาปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกาจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ (Pesticides)

(๒) โรงงานเก็บรักษาหรือแบ่งบรรจุปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกาจัดศัตรูพืช
หรือสัตว์ (Pesticides)

จาพวกที่
๓

หมายเหตุ

๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓

๓

ยกเว้นจาพวกที่ ๓
เฉพาะปุ๋ยอินทรีย์
และปุ๋ยเคมีที่ไม่มี
การใช้แอมโมเนียมไนเตรต
(Ammonium Nitrate)
หรือโปแตสเซียมคลอเรต
(Potassium Chlorate)
ให้ประกอบกิจการได้
ยกเว้นจาพวกที่ ๓
เฉพาะปุ๋ยอินทรีย์
และปุ๋ยเคมีที่ไม่มี
การใช้แอมโมเนียมไนเตรต
(Ammonium Nitrate)
หรือโปแตสเซียมคลอเรต
(Potassium Chlorate)
ให้ประกอบกิจการได้

๒
ลาดับที่
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
๔๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห์ ยางอีลาสโตเมอร์
พลาสติก หรือเส้นใยสังเคราะห์ซึ่งมิใช่ใยแก้ว
๔๕ (๑) โรงงานทาสี (Paints) สาหรับใช้ทา พ่น หรือเคลือบ

๔๘
๔๙
๕๐

๕๗

๕๙
๖๐

๘๘

จาพวกที่
๓
๓

(๒) โรงงานทานามันชักเงา นามันผสมสี หรือนายาล้างสี
(๓) โรงงานทาเชลแล็ก แล็กเกอร์ หรือผลิตภัณฑ์สาหรับใช้ยาหรืออุด
(๔) โรงงานทาไม้ขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไม้เพลิง
(๖) โรงงานทาหมึกหรือคาร์บอนดา
โรงงานกลั่นนามันปิโตรเลียม
(๔) โรงงานผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมเข้าด้วยกัน หรือการผสมผลิตภัณฑ์
จากปิโตรเลียมกับวัสดุอื่น แต่ไม่รวมถึงการผสมผลิตภัณฑ์จากก๊าซธรรมชาติ
กับวัสดุอื่น

๓
๓
๓
๓
๓
๓

(๑) โรงงานทาซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์
(๒) โรงงานลาเลียงซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ด้วยระบบสายพานลาเลียง
หรือระบบท่อลม
(๓) โรงงานผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างเข้าด้วยกัน หรือการผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเข้ากับวัสดุอื่น
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการถลุง หลอม หล่อ รีด ดึง หรือผลิตเหล็ก
หรือเหล็กกล้าในขันต้น (Iron and Steel Basic Industries)
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการถลุง ผสม ทาให้บริสุทธิ์ หลอม หล่อ รีด ดึง
หรือผลิตโลหะในขันต้นซึ่งมิใช่เหล็กหรือเหล็กกล้า (Non - ferrous Metal
Basic Industries)
(๑) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ยกเว้นที่ติดตังบนหลังคา
ดาดฟ้า หรือส่วนหนึ่งส่วนใดบนอาคาร ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้
โดยมีขนาดกาลังการผลิตติดตังสูงสุดรวมกันของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ไม่เกิน
๑,๐๐๐ กิโลวัตต์
(๒) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานความร้อน

๓
๓

หมายเหตุ

ยกเว้นจาพวกที่ ๓
เฉพาะสีนา ให้ประกอบ
กิจการได้

ยกเว้นจาพวกที่ ๓
เฉพาะแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ให้ประกอบ
กิจการได้

๓

๓
๓

๓

๓

ยกเว้นจาพวกที่ ๓ เฉพาะ
การผลิตพลังงานไฟฟ้า
จากก๊าซชีวภาพ
ที่เป็นกระบวนการ
ต่อเนื่องจากระบบ

ลาดับที่

๘๙

๙๑
๙๒
๙๙

๑๐๑

๓
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

จาพวกที่

(๓) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานนา ยกเว้นการผลิตพลังงานไฟฟ้า
จากพลังงานนาจากเขื่อนหรือจากอ่างเก็บนาขนาดกาลังการผลิตไม่เกิน
๑๕ เมกะวัตต์ การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานนาแบบสูบกลับ
การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานนาท้ายเขื่อน การผลิตพลังงานไฟฟ้า
จากพลังงานนาจากฝาย และการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานนา
จากคลองส่งนา
โรงงานผลิตก๊าซ ซึ่งมิใช่ก๊าซธรรมชาติ และโรงงานส่งหรือจาหน่ายก๊าซ
แต่ไม่รวมถึงโรงงานส่งหรือจาหน่ายก๊าซที่เป็นนามันเชือเพลิงตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมนามันเชือเพลิง

๓

(๒) โรงงานบรรจุก๊าซ แต่ไม่รวมถึงการบรรจุก๊าซที่เป็นนามันเชือเพลิง
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมนามันเชือเพลิง
โรงงานห้องเย็น เฉพาะที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทาความเย็น
โรงงานผลิต ซ่อมแซม ดัดแปลง หรือเปลี่ยนลักษณะอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน
วัตถุระเบิด อาวุธ หรือสิ่งอื่นใดที่มีอานาจในการประหาร ทาลาย
หรือทาให้หมดสมรรถภาพในทานองเดียวกับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน
หรือวัตถุระเบิด และรวมถึงสิ่งประกอบของสิ่งดังกล่าว
โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant)

๓

๓

หมายเหตุ
บาบัดนาเสีย โดยเป็น
การดาเนินการภายใน
บริเวณโรงงานเดิม
เท่านัน ที่ให้ประกอบ
กิจการได้

ยกเว้นจาพวกที่ ๓
เฉพาะการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ
ที่เป็นกระบวนการ
ต่อเนื่องจากระบบบาบัด
นาเสีย โดยเป็นการ
ดาเนินการภายในบริเวณ
โรงงานเดิมเท่านัน
ที่ให้ประกอบกิจการได้

๑ ๒ และ ๓
๓

๓

ยกเว้นจาพวกที่ ๓
เฉพาะโรงงานบาบัด
นาเสียรวมของชุมชน
ให้ประกอบกิจการได้

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๒๑ ก

หนา้ ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ ก ฎกระทรวงฉบั บ นี้ คื อ โดยที่ เ ป็ น การสมควรแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
ข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดลาปาง พ.ศ. ๒๕๕๖ ในที่ดิน
ประเภทชุ ม ชนและที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม โดยก าหนดการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ กิ จ การ
ตามที่กาหนดสาหรับบางพื้นที่ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมเสียใหม่ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์
ในปัจจุบันและไม่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม จึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

