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กฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนท่าวุง้ จังหวัดลพบุรี
พ.ศ. ๒๕๖๒
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
และมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ ง แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารผั ง เมื อ ง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
โดยพระราชบัญญั ติการผั งเมือ ง (ฉบั บที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ รั ฐ มนตรีว่ าการกระทรวงมหาดไทย
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ในท้องที่ตาบลบางคู้ ตาบลท่าวุ้ง และตาบลโพตลาดแก้ว
อาเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๒ การวางและจัดทาผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒ นา และการดารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อม
ในบริ เ วณแนวเขตตามข้ อ ๑ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การพั ฒ นาระบบเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ข้อ ๓ ผั ง เมื อ งรวมตามกฎกระทรวงนี้ มี น โยบายและมาตรการเพื่ อ จั ด ระบบ
การใช้ประโยชน์ที่ดิน โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับ
และสอดคล้ อ งกั บ การขยายตั ว ของชุ ม ชนในอนาคต รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
โดยมีสาระสาคัญ ดังต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนท่าวุ้งให้เป็นศูนย์กลางการบริหาร การปกครอง และพาณิชยกรรม
ในระดับอาเภอ
(๒) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอ
และได้มาตรฐาน
(๓) ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว และอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมของชุมชนให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
(๔) ส่งเสริมและอนุรักษ์พื้นที่เกษตรกรรมให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่สาคัญและยั่งยืน
(๕) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงสภาพสมบูรณ์และยั่งยืน
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ข้อ ๔ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม ให้เป็นไปตามแผนผังกาหนดการใช้
ประโยชน์ ที่ ดิ น ตามที่ ไ ด้จ าแนกประเภท แผนผั ง แสดงโครงการคมนาคมและขนส่ ง และรายการ
ประกอบแผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จาแนกประเภท
ท้ายกฎกระทรวงนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๗ ที่กาหนดไว้เป็นสี เหลือง ให้เป็น
ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
(๒) ที่ ดิ น ในบริเวณหมายเลข ๒.๑ และหมายเลข ๒.๒ ที่ ก าหนดไว้เป็นสี ส้ม ให้เป็น
ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง
(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓ ที่กาหนดไว้เป็นสีแดง ให้เป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรม
และที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔.๑ ถึงหมายเลข ๔.๑๕ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็น
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ ถึงหมายเลข ๕.๓ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน ให้เป็น
ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๖.๑ ถึงหมายเลข ๖.๔ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก ให้เป็น
ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา
(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๗.๑ ถึงหมายเลข ๗.๓ ที่กาหนดไว้เป็นสีน้าตาลอ่อน ให้เป็น
ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๘.๑ ถึงหมายเลข ๘.๙ ที่กาหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน ให้เป็น
ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา
(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๙.๑ ถึงหมายเลข ๙.๖ ที่กาหนดไว้เป็นสีน้าเงิน ให้เป็น
ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
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
สถาบัน ราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุ ก จ าพวกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน เว้ น แต่ โ รงงานตามประเภท ชนิ ด
และจาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ามันเชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
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(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(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) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
(๘) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม
(๙) สถานที่ เ ก็ บ สิ น ค้ า ซึ่ ง เป็ น ที่ เ ก็ บ พั ก หรื อ ขนถ่ า ยสิ น ค้ า หรื อ สิ่ ง ของเพื่ อ ประโยชน์
ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม แต่ไม่รวมถึงการเก็บสินค้าหรือสิ่งของเพื่อรอการจาหน่าย ณ สถานที่นั้น
(๑๐) กาจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(๑๑) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลาคลองหรือแหล่งน้าสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของลาคลองหรือแหล่งน้าสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้า การสาธารณูปโภค เขื่อน รั้ว หรือกาแพง
ข้อ ๗ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ อการอยู่อาศัย
สถาบัน ราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุ ก จ าพวกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน เว้ น แต่ โ รงงานตามประเภท ชนิ ด
และจาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ามันเชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(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) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
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(๘) สถานที่เก็บสินค้าซึ่งเป็นที่เก็บ พัก หรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของเพื่อประโยชน์ทางการค้า
หรืออุตสาหกรรม แต่ไม่รวมถึงการเก็บสินค้าหรือสิ่งของเพื่อรอการจาหน่าย ณ สถานที่นั้น
(๙) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๑๐) กาจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(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
สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุ ก จ าพวกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน เว้ น แต่ โ รงงานตามประเภท ชนิ ด
และจาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ ามัน สถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม สถานีบริการน้ามันประเภท ก
สถานีบริการน้ามันประเภท ข สถานีบริการน้ามันประเภท ค ลักษณะที่สอง สถานีบริการน้ามัน
ประเภท จ ลักษณะที่สอง และสถานีบริการน้ามันประเภท ฉ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามัน
เชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(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) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๗) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๘) กาจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(๙) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
ข้อ ๙ ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม
หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่
สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุ ก จ าพวกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน เว้ น แต่ โ รงงานตามประเภท ชนิ ด
และจาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๑๓ ก

หนา้ ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒

(๒) คลังน้ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ามันเชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
(๙) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(๑๐) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลาคลองหรือแหล่งน้าสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของลาคลองหรือแหล่งน้าสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้า การสาธารณูปโภค เขื่อน รั้ว หรือกาแพง
ข้อ ๑๐ ที่ดิน ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเฉพาะที่ดิน
ซึ่งเป็นของรัฐ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การอยู่อาศัย เกษตรกรรม
หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว หรือสาธารณประโยชน์
เท่านั้น และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) 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
(๒) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๓) การอยูอ่ าศัยประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
(๔) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(๕) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม
(๖) กาจัดมูลฝอย
ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๑๓ ก

หนา้ ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒

ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อการส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒ นธรรมและสถาปัตยกรรมท้องถิ่น การท่องเที่ยว การอยู่อาศัย
พาณิชยกรรม สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเท่านั้น
ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศาสนา การศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อกิจการของรัฐ กิจการเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์
เท่านั้น
ข้อ ๑๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงนี้
ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย ก และถนนสาย ข ๑ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอืน่
นอกจากกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(ก) การสร้างถนนหรือเกี่ยวข้องกับถนน และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
(ข) การสร้างรั้วหรือกาแพง
(ค) เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมที่มีค วามสูงของอาคารไม่เกิน ๙ เมตร
หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่
(๒) ที่ ดิ น ในบริ เ วณแนวถนนสาย ข ๒ ถนนสาย ข ๓ และถนนสาย ข ๔ ห้ า มใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น นอกจากกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(ก) การสร้างถนนหรือเกี่ยวข้องกับถนน และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
(ข) การสร้างรั้วหรือกาแพง
(ค) เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน ๙ เมตร
หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่
(ง) การอยู่อาศัยที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน ๙ เมตร หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่
(จ) การอยู่อาศัยที่ไม่ใช่ห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(ฉ) การอยู่อาศัยที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดิน
ข้อ ๑๖ ให้ผู้มีหน้าที่และอานาจในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการ
ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖2
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

บัญชีทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนทาวุง จังหวัดลพบุรี
พ.ศ. ๒๕๖๒
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

๒

๔

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๑) การตม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช
(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช
(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง
หรือคลังสินคา
(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กลวยไม หรือถั่วงอก
(๙) การรอน ลาง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม
(๑๑) การฟกไขโดยใชตูอบ
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวซึ่งมิใชสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๑) การฆาสัตว
(๒) การถนอมเนื้อสัตวโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง หรือทําใหเยือกแข็ง
โดยฉับพลันหรือเหือดแหง
(๗) การทําผลิตภัณฑจากไขเพื่อใชประกอบเปนอาหาร เชน ไขเค็ม ไขเยี่ยวมา ไขผง
ไขเหลวเยือกแข็ง หรือไขเหลวแชเย็น

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได
ได
ได
ได

ได
ได
ได

ได
ได

ได
ได
ได

ได

ได

๒
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

๕

๖

๘

๙

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ํานม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทํานมสดใหไรเชื้อหรือฆาเชื้อโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง เชน การพาสเจอรไรส
หรือสเตอริไลส
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๒) การถนอมสัตวน้ําโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง หรือทําใหเยือกแข็ง
โดยฉับพลันหรือเหือดแหง
(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากสัตวน้ํา หนัง หรือไขมันสัตวน้ํา
(๕) การลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบดสัตวน้ํา
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม และบรรจุในภาชนะที่ผนึก
และอากาศเขาไมได
(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไมโดยวิธีกวน ตากแหง ดอง หรือทําใหเยือกแข็ง
โดยฉับพลันหรือเหือดแหง
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๑) การสี ฝด หรือขัดขาว
(๓) การปนหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได

ได
ได
ได

ได
ได
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๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแปง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๑) การทําขนมปงหรือขนมเคก
(๒) การทําขนมปงกรอบหรือขนมอบแหง
(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารจากแปงเปนเสน เม็ด หรือชิ้น
๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากออย บีช หญาหวาน หรือพืชอื่นที่ให
ความหวาน อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําน้ําเชื่อม
(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของตนมะพราว ตนตาลโตนดหรือพืชอื่น ๆ ซึ่งมิใชออย
๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําใบชาแหงหรือใบชาผง
(๒) การคั่ว บด หรือปนกาแฟหรือการทํากาแฟผง
(๑๑) การทําไอศกรีม
๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๗) การบดหรือปนเครื่องเทศ
(๘) การทําพริกปน พริกไทยปน หรือเครื่องแกง
๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด หรือยอยน้ําแข็ง
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๑๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตว อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําอาหารผสมหรืออาหารสําเร็จรูปสําหรับเลี้ยงสัตว (เฉพาะในบริเวณฟารมปศุสัตว)
๑๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับมอลตหรือเบียร อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๒) การทําเบียร (เฉพาะในสถานบริการ)
๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล น้ําอัดลม หรือน้ําแร
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําน้ําดื่ม
๒๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาสูบ ยาอัด ยาเสน ยาเคี้ยว หรือยานัตถุ อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การอบใบยาสูบใหแหงหรือการรูดกานใบยาสูบ
(๓) การทํายาอัด ยาเสน ยาเสนปรุง หรือยาเคี้ยว
(๔) การทํายานัตถุ
๒๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ ดาย หรือเสนใยซึ่งมิใชใยหิน (Asbestos) อยางใด
อยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๔) การพิมพสิ่งทอ (เฉพาะการพิมพสิ่งทอพื้นเมือง)
๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาขาย แห หรืออวน อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๒) การผลิต ประกอบ หรือซอมแซมตาขาย แห หรืออวน และรวมถึงชิ้นสวนหรืออุปกรณ
ของผลิตภัณฑดังกลาว (เฉพาะการซอมแซม)
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๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะรอง หรือการแปรรูปไมดวยวิธีอื่นที่คลายคลึงกัน
(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหนาตาง บานหนาตาง บานประตู หรือสวนประกอบ
ที่ทําดวยไมของอาคาร
๓๗ โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากไม แกว ยาง หรืออโลหะอื่น
ซึ่งมิใชเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากพลาสติกอัดเขารูป
และรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว
๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
(๑) การพิมพ การทําแฟมเก็บเอกสาร การเย็บเลม ทําปก หรือตบแตงสิ่งพิมพ
๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑเครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปนดินเผา หรือเครื่องดินเผา และรวมถึง
การเตรียมวัสดุเพื่อการดังกลาว (เฉพาะการทําผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผา หรือเครื่องดินเผา
และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกลาว)
๕๖ โรงงานผลิตอิฐ กระเบื้อง หรือทอสําหรับใชในการกอสรางเบาหลอมโลหะ กระเบื้องประดับ
(Architectural Terracotta) รองในเตาไฟ ทอหรือยอดปลองไฟ หรือวัตถุทนไฟจาก
ดินเหนียว (เฉพาะผลิตอิฐจากดินเหนียว)
๖๑ โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใชที่ทําดวยเหล็ก
หรือเหล็กกลา และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องมือหรือเครื่องใชดังกลาว
(เฉพาะการดัดแปลงหรือการซอมแซม)
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๖๒ โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคาร
ที่ทําจากโลหะหรือโลหะเปนสวนใหญ และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องเรือน
หรือเครื่องตบแตงดังกลาว (เฉพาะการดัดแปลงหรือการซอมแซม)
๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะสําหรับใชในการกอสรางหรือติดตั้ง
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๒) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางอาคาร
๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑๓) การกลึง เจาะ ควาน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป
๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องยนต เครื่องกังหัน และรวมถึง
สวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องยนตหรือเครื่องกังหันดังกลาว (เฉพาะการดัดแปลง
หรือการซอมแซม)
๖๖ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรสําหรับใชในการกสิกรรม
หรือการเลี้ยงสัตว และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องจักรดังกลาว
(เฉพาะการดัดแปลงหรือการซอมแซม)
๖๙ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องคํานวณ เครื่องทําบัญชี เครื่องจักร
สําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับใชในการคํานวณชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาลอก
หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกสสําหรับปฏิบัติกับขอมูลที่เกี่ยวของกันหรืออุปกรณ (Digital or
Analog Computers or Associated Electronic Data Processing Equipment or
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Accessories) เครื่องรวมราคาของขาย (Cash Registers) เครื่องพิมพดีด เครื่องชั่งซึ่งมิใช
เครื่องชั่งที่ใชในหองทดลองวิทยาศาสตร เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใชเครื่องอัดสําเนา
ดวยการถายภาพและรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว
(เฉพาะการดัดแปลงหรือการซอมแซม)
๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศหรือกาช
เครื่องเปาลม เครื่องปรับหรือถายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตูเย็นหรือเครื่องประกอบตูเย็น
เครื่องขายสินคาอัตโนมัติ เครื่องลาง ซัก ซักแหง หรือรีดผา เครื่องเย็บ เครื่องสงกําลังกล
เครื่องยก ปนจั่น ลิฟต บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร รถพวงสําหรับใชใน
การอุตสาหกรรม รถยกซอนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใชในการอุตสาหกรรม
หรือสําหรับใชในบานแตผลิตภัณฑนั้นตองไมใชพลังงานไฟฟา และรวมถึงสวนประกอบ
หรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว (เฉพาะการดัดแปลงหรือการซอมแซม)
๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑที่ระบุไวในลําดับที่ ๗๐
เฉพาะที่ใชไฟฟา เครื่องยนตไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟา หมอแปลงแรงไฟฟา เครื่องสับหรือ
บังคับไฟฟา เครื่องใชสําหรับแผงไฟฟา เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟา เครื่องสงหรือจําหนายไฟฟา
เครื่องสําหรับใชบังคับไฟฟา หรือเครื่องเชื่อมไฟฟา (เฉพาะการดัดแปลงหรือการซอมแซม)
๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน
เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเลนแผนเสียง เครื่องบันทึกคําบอก เครื่องบันทึก
เสียงดวยเทป เครื่องเลนหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน) แผนเสียง เทปแมเหล็กที่ได
บันทึกเสียงแลว เครื่องโทรศัพทหรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไมมีสาย เครื่องสงวิทยุ
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๗๓
๗๕

๗๖

๗๘

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

เครื่องสงโทรทัศน เครื่องรับสงสัญญาณหรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร ผลิตภัณฑที่เปนตัวกึ่งนํา
หรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวของ (Semi - Conductor or Related Sensitive Semi Conductor Devices) คาปาซิเตอรหรือคอนเดนเซอรอิเล็กทรอนิกสชนิดคงที่หรือ
เปลี่ยนแปลงได (Fixed or Variable Electronic Capacitors or Condensers)
เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย
และรวมถึงการผลิตอุปกรณหรือชิ้นสวนสําหรับใชกับเครื่องอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
(เฉพาะการดัดแปลงหรือการซอมแซม)
โรงงานผลิต ประกอบ หรือดัดแปลงเครื่องมือหรือเครื่องใชไฟฟาที่ไมไดระบุไวในลําดับใด
และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว (เฉพาะการดัดแปลง)
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การตอ ซอมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอูตอเรือนอกจากเรือยาง (เฉพาะการซอมแซม
ทาสี หรือตอกหมันเรือในอูตอเรือ)
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับรถไฟ รถรางไฟฟา หรือกระเชาไฟฟา อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การสราง ดัดแปลง หรือซอมแซมรถที่ใชในการรถไฟ รถรางไฟฟา หรือกระเชาไฟฟา
(เฉพาะการดัดแปลงหรือการซอมแซม)
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การสราง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพจักรยานยนต จักรยานสามลอ
หรือจักรยานสองลอ (เฉพาะการดัดแปลง)

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได

ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

๙
ที่ดินประเภท
ลําดับที่
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๗๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอากาศยานหรือเรือโฮเวอรคราฟท อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การสราง ประกอบ ดัดแปลง ซอมแซม หรือเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศยานหรือ
เรือโฮเวอรคราฟท (เฉพาะการดัดแปลง การซอมแซม หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพ)
๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมลอเลื่อนที่ขับเคลื่อนดวยแรงคนหรือสัตว
ซึ่งมิใชจักรยาน และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว (เฉพาะการดัดแปลง
หรือการซอมแซม)
๘๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช หรืออุปกรณวิทยาศาสตรหรือการแพทย
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณวิทยาศาสตรที่ใชในหองทดลอง
หรืออุปกรณที่ใชในการชั่ง ตวง วัด หรือบังคับควบคุม (เฉพาะการดัดแปลงหรือการซอมแซม)
๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณี อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําเครื่องประดับโดยใชเพชร พลอย ไขมุก ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี
(๒) การทําเครื่องใชดวยทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหลทอง หรือโลหะที่มีคา
(๓) การตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี
(๕) การทําดวงตราหรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณหรือเหรียญอื่น

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได
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ได

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได
ได
ได

ได
ได
ได
ได

๑๐
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ลําดับที่
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๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเลน เครื่องมือ หรือเครื่องใชที่มิไดระบุไวในลําดับอื่น
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําเครื่องเลน (เฉพาะการผลิตสินคาพื้นเมืองหรือของชํารวย)
(๒) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ (เฉพาะการผลิตสินคาพื้นเมืองหรือของชํารวย)
(๓) การทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง (เฉพาะการผลิตสินคา
พื้นเมืองหรือของชํารวย)
(๔) การทํารม ไมถือขนนก ดอกไมเทียม ซิป กระดุม ไมกวาด แปรง ตะเกียง โปะตะเกียง
หรือไฟฟา กลองสูบยาหรือกลองบุหรี่ กนกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก (เฉพาะการผลิตสินคา
พื้นเมืองหรือของชํารวย)
(๕) การทําปาย ตรา เครื่องหมาย ปายติดของ หรือเครื่องโฆษณาสินคา ตราโลหะหรือยาง
แมพิมพลายฉลุ (Stencils)
๙๑ โรงงานบรรจุสินคาในภาชนะโดยไมมีการผลิต อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การบรรจุสินคาทั่วไป
๙๒ โรงงานหองเย็น
๙๓ โรงงานซอมรองเทาหรือเครื่องหนัง
๙๔ โรงงานซอมเครื่องมือไฟฟาหรือเครื่องใชไฟฟาสําหรับใชในบานหรือใชประจําตัว

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได
ได
ได

ได
ได
ได

ได

ได

ได

ได

ได
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ได
ได
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ได
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๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต รถพวง จักรยานสามลอ
จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของยานดังกลาว อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๑) การซอมแซมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตหรือสวนประกอบของยานดังกลาว
(๒) การซอมแซมรถพวง จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของยานดังกลาว
(๓) การพนสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต
(๔) การลางหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต
๙๖ โรงงานซอมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําดวยเพชร พลอย ทองคํา ทองขาว
เงิน นาก หรืออัญมณี
๙๗ โรงงานซอมผลิตภัณฑที่มิไดระบุการซอมไวในลําดับใด
๙๘ โรงงานซักรีด ซักแหง ซักฟอก รีด อัด หรือยอมผา เครื่องนุงหม พรม หรือขนสัตว
๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแตงหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ
หรือสวนประกอบของผลิตภัณฑโดยไมมีการผลิต อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๓) การลงรักหรือการประดับตบแตงดวยแกว กระจก มุก ทอง หรืออัญมณี
หมายเหตุ

ลําดับที่
ได
โรงงานจําพวกที่

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได
ได
ได
ได
ได

ได
ได

ได

ได
ได

หมายถึง ลําดับที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
หมายถึง สามารถประกอบกิจการโรงงานไดภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยโรงงาน
หมายถึง จําพวกโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

ได

ได

ได

ได
ได

รายการประกอบแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภทท้ายกฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
พ.ศ. ๒๕๖๒
การใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนก
ประเภทท้ายกฎกระทรวง ตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๕ คือ
๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๗ ที่กําหนดไว้เป็นสีเหลือง ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย มีรายการดังต่อไปนี้
๑.๑ ด้านเหนือ
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ
ด้านตะวันออก
จดเส้ น ขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กั บ ศู น ย์ ก ลาง
ถนนเทศบาลท่าวุ้ง ๒ เส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๑ และเส้นตั้งฉาก
กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๑ ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๑
บรรจบกับถนนเทศบาลท่าวุ้ง ๒ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๑
เป็นระยะ ๖๔๕ เมตร
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๑ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้นตั้ ง ฉากกั บ ทางหลวงแผ่น ดิน หมายเลข ๓๑๑
ฟากเหนื อ ที่ จุด ซึ่ ง อยู่ ห่า งจากทางหลวงแผ่น ดิน หมายเลข ๓๑๑ บรรจบกั บถนนเทศบาลท่า วุ้ง ๒
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนื อ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๑ เป็นระยะ ๖๐๐ เมตร
เส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๑ และเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร
กับศูนย์กลางถนนเทศบาลท่าวุ้ง ๒
๑.๒ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ก ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสีหนาท ซอย ๕ ฟากตะวันออก
๑.๓ ด้านเหนือ
จดถนนเลียบแม่น้ํา ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๒๗ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดองค์การบริหารส่วนตําบลบางคู้ ถนนสาย ข ๒ ฟากเหนือ
และวัดภิญโญสโมสร
ด้านตะวันตก
จดถนนภิญโญ ฟากตะวันออก
๑.๔ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝั่งแม่น้ําลพบุรี ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ. ๑ - ๐๐๔๒ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ข ๓ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๒๗ ฟากตะวันออก
๑.๕ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ข ๑
โรงพยาบาลท่าวุ้ง และสํานักงานเทศบาลตําบลท่าวุ้ง
ด้านตะวันออก
จดถนนทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ. ๑ - ๐๐๔๒ ฟากตะวันตก

๒
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝั่งแม่น้ําลพบุรี ฝั่งเหนือ
จดวัดกระดังงา สํานักปฏิบัติธรรม ถนนสาย ข ๑ ฟากใต้

และวัดท่าราบ
๑.๖ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ข ๑
และโรงเรียนวัดปากคลองบางคู้
ด้านตะวันออก
จดคลองบางคู้ ฝั่งตะวันตก ถนนสาย ข ๑ ฟากเหนือ
และถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝั่งแม่น้ําลพบุรี ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ. ๑ - ๐๐๔๒ ฟากตะวันออก
๑.๗ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝั่งแม่น้ําลพบุรี ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก
จดคลองผู้ใหญ่กราง ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ข ๔ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดวัดพยัคฆาราม (เสือ)
๒. ที่ ดิ น ในบริ เ วณหมายเลข ๒.๑ และหมายเลข ๒.๒ ที่ กํ า หนดไว้ เ ป็ น สี ส้ ม
ให้เป็นที่ดินประเภท ที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง มีรายการดังต่อไปนี้
๒.๑ ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๑ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนสีหนาท ซอย ๑ ฟากตะวันตก ถนนสาย ก
ฟากเหนือ และถนนสีหนาท ซอย ๒ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก และถนนสีหนาท
ซอย ๔ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๘.๑ ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน
๒.๒ ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๑ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดโรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง ถนนสาย ข ๑ ฟากเหนือ
และวัดกระดังงา สํานักปฏิบัติธรรม
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝั่งแม่น้ําลพบุรี ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๒๗ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๗.๑ ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําตาลอ่อน
๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓ ที่กําหนดไว้เป็นสีแดง ให้เป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรม
และที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก มีรายการดังต่อไปนี้
ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๑ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๒๗ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๔ เมตร กับริมฝั่งแม่น้ําลพบุรี ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอท่าวุ้ง สถานีตํารวจภูธรท่าวุ้ง
ที่ว่าการอําเภอท่าวุ้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลท่าวุ้ง และถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก

๓
๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔.๑ ถึงหมายเลข ๔.๑๕ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม มีรายการดังต่อไปนี้
๔.๑ ด้านเหนือ
จดแนวเขตผังเมื องรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเส้นขนาน
ระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๑
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงชนบท ลบ. ๕๐๐๖ ฟากตะวั น ตก
และคลองมะขามเทศ ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนไม่ ป รากฏชื่ อ ฟากเหนื อ ทางหลวงชนบท
ลบ. ๕๐๐๖ ฟากตะวันออก และคลองมะขามเทศ ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดคลองมะขามเทศ ฝั่งตะวันออก
๔.๒ ด้านเหนือ
จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเส้ นขนาน
ระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๑
ด้านตะวันออก
จดเส้ น ตั้ ง ฉากกั บ ถนนไม่ ป รากฏชื่ อ ฟากเหนื อ
ที่ จุ ด ซึ่ ง อยู่ ห่ า งจากถนนไม่ ป รากฏชื่ อ บรรจบกั บ ถนนไม่ ป รากฏชื่ อ ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ
ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ เป็นระยะ ๗๕๐ เมตร ไปทางทิศเหนือจนบรรจบกับแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ
ด้านใต้
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดคลองมะขามเทศ ฝั่งตะวันออก และทางหลวงชนบท
ลบ. ๕๐๐๖ ฟากตะวันออก
๔.๓ ด้านเหนือ
จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเส้ นขนาน
ระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๑
ด้านตะวันออก
จดเส้นต่อตรงที่ลากเป็นแนวเดียวกันกับถนนไม่ปรากฏชื่อ
ฟากตะวันตก ไปทางทิศเหนือจนบรรจบกับแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ
ด้านใต้
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้ น ตั้ ง ฉากกั บ ถนนไม่ ป รากฏชื่ อ ฟากเหนื อ
ที่ จุ ด ซึ่ ง อยู่ ห่ า งจากถนนไม่ ป รากฏชื่ อ บรรจบกั บ ถนนไม่ ป รากฏชื่ อ ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ
ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ เป็นระยะ ๗๕๐ เมตร ไปทางทิศเหนือจนบรรจบกับแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ
๔.๔ ด้านเหนือ
จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเส้นขนาน
ระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๑
ด้านตะวันออก
จดคลองบางคู้ ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก และเส้นต่อตรงที่ลาก
เป็นแนวเดียวกันกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก ไปทางทิศเหนือจนบรรจบกับแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๙.๑ ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน
๔.๕ ด้านเหนือ
จดแนวเขตผังเมื องรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเส้นขนาน
ระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๑

๔
ด้านตะวันออก
จดเส้ น ตั้ ง ฉากกั บ ถนนไม่ ป รากฏชื่ อ ฟากเหนื อ
ที่ จุ ด ซึ่ ง อยู่ ห่ า งจากถนนไม่ ป รากฏชื่ อ บรรจบกั บ ถนนไม่ ป รากฏชื่ อ ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ เป็นระยะ ๕๓๐ เมตร ไปทางทิศเหนือจนบรรจบแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ
ด้านใต้
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดคลองบางคู้ ฝั่งตะวันออก
๔.๖ ด้านเหนือ
จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเส้ นขนาน
ระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๑
ด้านตะวันออก
จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก ซึ่งเป็นเส้นตั้งฉากกับ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๑ ที่จุดซึ่งทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๑ บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ
ฟากตะวันตก และหนองน้ําพล
ด้านใต้
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้ น ตั้ ง ฉากกั บ ถนนไม่ ป รากฏชื่ อ ฟากเหนื อ
ที่ จุ ด ซึ่ ง อยู่ ห่ า งจากถนนไม่ ป รากฏชื่ อ บรรจบกั บ ถนนไม่ ป รากฏชื่ อ ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ เป็นระยะ ๕๓๐ เมตร ไปทางทิศเหนือจนบรรจบแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ
๔.๗ ด้านเหนือ
จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเขตเทศบาล
ตําบลท่าวุ้ง ระหว่างหลักเขตที่ ๑ กับหลักเขตที่ ๒ และคลองมะขามเทศ ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงชนบท ลบ. ๕๐๐๖ ฟากตะวั น ตก
ถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ และเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนเทศบาลท่าวุ้ง ๒
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓๑๑ เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๑ ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก
ทางหลวงแผ่ นดินหมายเลข ๓๑๑ บรรจบกับถนนเทศบาลท่ าวุ้ ง ๒ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๑ เป็นระยะ ๖๐๐ เมตร และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๑ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดแนวเขตผั ง เมื อ งรวมด้ า นตะวั น ตก ซึ่ ง เป็ น เขต
เทศบาลตําบลท่าวุ้ง ระหว่างหลักเขตที่ ๖ กับหลักเขตที่ ๑
๔.๘ ด้านเหนือ
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๑ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้นตั้ ง ฉากกั บ ทางหลวงแผ่น ดิน หมายเลข ๓๑๑
ฟากเหนื อ ที่ จุด ซึ่ง อยู่ ห่า งจากทางหลวงแผ่น ดิน หมายเลข ๓๑๑ บรรจบกั บถนนเทศบาลท่า วุ้ง ๒
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๑ เป็นระยะ ๖๔๕ เมตร เส้นขนาน
ระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๑ และเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร
กับศูนย์กลางถนนเทศบาลท่าวุ้ง ๒
๔.๙ ด้านเหนือ
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวั นออก ซึ่งเป็นเส้นตั้งฉาก
กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๑ ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๑ บรรจบกับถนน
ไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก

๕
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๑ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๔.๑๐ ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๑ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนภิญโญ ฟากตะวันตก ถนนสาย ข ๒ ฟากใต้
องค์การบริหารส่วนตําบลบางคู้ และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๒๗ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก ซึ่งเป็นเขตเทศบาล
ตําบลท่าวุ้ง ระหว่างหลักเขตที่ ๖ กับหลักเขตที่ ๑
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๖.๒ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก
๔.๑๑ ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๓๑๑ ฟากใต้
โรงพยาบาลท่าวุ้ง และสํานักงานเทศบาลตําบลท่าวุ้ง
ด้านตะวันออก
จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก ซึ่งเป็นเส้นตั้งฉากกับ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๑ ฟากใต้ ที่จุดซึ่งทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๑ บรรจบกับถนน
ไม่ปรากฏชื่อ
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝั่งแม่น้ําลพบุรี
ฝั่ ง เหนื อ คลองบางคู้ ฝั่ ง ตะวั น ออก เส้ น ขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กั บ ศู น ย์ ก ลางถนนสาย ข ๑
ถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก และโรงเรียนวัดปากคลองบางคู้
ด้านตะวันตก
จดวัดท่าราบ
๔.๑๒ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ข ๓ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ. ๑ - ๐๐๔๒ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๒๗ ฟากตะวันออก
สํานักงานเกษตรอําเภอท่าวุ้ง และคลองตามูล ฝั่งตะวันออก
๔.๑๓ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ข ๔ ฟากใต้ วัดกลาง คลองผู้ใหญ่กราง
ฝั่งตะวันออก และเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝั่งแม่น้ําลพบุรี ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก
จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก ซึ่งเป็นเส้นตั้งฉาก
กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๑ ฟากใต้ ที่จุดซึ่งทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๑ บรรจบกับถนน
ไม่ปรากฏชื่อ
ด้านใต้
จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ
๑๐๐ เมตร กับริมฝั่งคลอง ๑ ซ้าย - ๑ ซ้าย - ๘ ซ้าย ชัยนาท - อยุธยา ฝั่งใต้
ด้านตะวันตก
จดคลองผู้ใหญ่กราง ฝั่งตะวันออก ถนนไม่ปรากฏชื่อ
ฟากเหนือ และทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ. ๑ - ๐๐๔๒ ฟากตะวันออก
๔.๑๔ ด้านเหนือ
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๒๗ ฟากตะวันตก

๖
ด้านใต้
จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ
๑๐๐ เมตร กับริมฝั่งคลอง ๑ ซ้าย - ๑ ซ้าย - ๘ ซ้าย ชัยนาท - อยุธยา ฝั่งใต้ และเขตเทศบาล
ตําบลท่าวุ้ง ระหว่างหลักเขตที่ ๕ กับหลักเขตที่ ๖
ด้านตะวันตก
จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก ซึ่งเป็นเขตเทศบาล
ตําบลท่าวุ้ง ระหว่างหลักเขตที่ ๖ กับหลักเขตที่ ๑
๔.๑๕ ด้านเหนือ
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้ และวัดกุฎิ
ด้านตะวันออก
จดคลองผู้ใหญ่กราง ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ
๑๐๐ เมตร กับริมฝั่งคลอง ๑ ซ้าย - ๑ ซ้าย - ๘ ซ้าย ชัยนาท - อยุธยา ฝั่งใต้
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๒๗ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๘.๘ และหมายเลข ๘.๙ ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน
๕. ที่ ดิ น ในบริ เ วณหมายเลข ๕.๑ ถึ งหมายเลข ๕.๓ ที่ กํ า หนดไว้เ ป็ นสี เ ขี ย วอ่ อ น
ให้เป็นที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีรายการดังต่อไปนี้
๕.๑ ด้านเหนือ
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้ และเส้นขนานระยะ ๔ เมตร
กับริมฝั่งแม่น้ําลพบุรี ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๒๗ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดริมฝั่งแม่น้ําลพบุรี ฝั่งเหนือ
๕.๒ ด้านเหนือ
จดริมฝั่งแม่น้ําลพบุรี ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๒๗ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนเลียบแม่น้ํา ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก ซึ่งเป็นแนวเขต
เทศบาลตําบลท่าวุ้ง ระหว่างหลักเขตที่ ๖ กับหลักเขตที่ ๑
๕.๓ ที่ดินภายในระยะขนาน ๑๕ เมตร กับริมฝั่งแม่น้ําลพบุรี ฝั่งเหนือและฝั่งใต้
๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๖.๑ ถึงหมายเลข ๖.๔ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา มีรายการดังต่อไปนี้
๖.๑ โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร
๖.๒ โรงเรียนท่าวุ้ง
๖.๓ โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง
๖.๔ โรงเรียนวัดปากคลองบางคู้
๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๗.๑ ถึงหมายเลข ๗.๓ ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําตาลอ่อน
ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย มีรายการดังต่อไปนี้
๗.๑ วัดประดู่
๗.๒ วัดกลาง
๗.๓ วัดกุฎิ

๗
๘. ที่ ดิ น ในบริ เ วณหมายเลข ๘.๑ ถึ ง หมายเลข ๘.๙ ที่ กํ า หนดไว้ เ ป็ น สี เ ทาอ่ อ น
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันศาสนา มีรายการดังต่อไปนี้
๘.๑ วัดกําแพงจันทร์ (ร้าง)
๘.๒ วัดวิหารขาว
๘.๓ วัดภิญโญสโมสร
๘.๔ วัดท่าราบ
๘.๕ วัดกระดังงา สํานักปฏิบัติธรรม
๘.๖ วัดปากคลอง
๘.๗ วัดพยัคฆาราม (เสือ)
๘.๘ วัดใหญ่
๘.๙ วัดช่อมะกอก
๙. ที่ ดิ น ในบริ เ วณหมายเลข ๙.๑ ถึ ง หมายเลข ๙.๖ ที่ กํ า หนดไว้ เ ป็ น สี น้ํ า เงิ น
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มีรายการดังต่อไปนี้
๙.๑ สถานีไฟฟ้าแรงสูงท่าวุ้ง
๙.๒ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอท่าวุ้ง สถานีตํารวจภูธรท่าวุ้ง ที่ว่าการอําเภอท่าวุ้ง
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลท่าวุ้ง
๙.๓ โรงพยาบาลท่าวุ้ง
๙.๔ องค์การบริหารส่วนตําบลบางคู้
๙.๕ สํานักงานเกษตรอําเภอท่าวุ้ง
๙.๖ สํานักงานเทศบาลตําบลท่าวุ้ง

รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
พ.ศ. ๒๕๖๒
ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง แบ่งเป็น ๒ ขนาด คือ
๑. ถนนแบบ ก ขนาดเขตทาง ๙.๐๐ เมตร จํานวน ๑ สาย เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ
ถนนสีหนาท เริ่มต้นจากถนนไม่ปรากฏชื่อ ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๑ บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๙๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
และทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวถนนสีหนาท จนบรรจบกับแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก
๒. ถนนแบบ ข ขนาดเขตทาง ๑๖.๐๐ เมตร จํานวน ๔ สาย ดังนี้
ถนนสาย ข ๑ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนไม่ปรากฏชื่อ และถนนปรีชาชนบาล
เริ่ ม ต้ น จากทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๓๐๒๗ ที่บ ริ เ วณห่ า งจากทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๓๐๒๗
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๒๗
ระยะประมาณ ๑๗๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ
บรรจบกับถนนปรีชาชนบาล ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวถนนปรีชาชนบาล
จนบรรจบกับแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก
ถนนสาย ข ๒ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนเทศบาลท่าวุ้ง ๑ และถนนภิญโญ
เริ่ ม ต้ น จากทางหลวงแผ่ น ดิน หมายเลข ๓๐๒๗ ไปทางทิ ศตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ และทิศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต้
ตามแนวถนนเทศบาลตําบลท่าวุ้ง ๑ บรรจบกับถนนภิญโญ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนภิญโญ
จนบรรจบกับแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก
ถนนสาย ข ๓ เป็ น ถนนเดิ ม กํ า หนดให้ ข ยายเขตทาง คื อ ถนนสายพั ฒ นา เริ่ ม ต้ น จาก
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๒๗ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวถนนสายพัฒนา
จนบรรจบทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ. ๑ - ๐๐๔๒
ถนนสาย ข ๔ เป็ น ถนนเดิ ม กํ า หนดให้ ข ยายเขตทาง คื อ ถนนบางคู้ - โพตลาดแก้ ว
เริ่มต้นจากถนนทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ. ๑ - ๐๐๔๒ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศตะวันออก
และทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนบางคู้ - โพตลาดแก้ว จนบรรจบกับแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๑๓ ก

หนา้ ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่สมควรกาหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
ในท้องที่ตาบลบางคู้ ตาบลท่าวุ้ง และตาบลโพตลาดแก้ว อาเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนา และการดารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการผังเมือง และโดยที่มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ก ารผั ง เมื อ ง (ฉบั บ ที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ บั ญ ญั ติ ว่ า การใช้ บั ง คั บ
ผังเมืองรวมให้กระทาโดยกฎกระทรวง จึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

