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กฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
พ.ศ. ๒๕๖๒
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
และมำตรำ ๒๖ วรรคหนึ่ ง แห่ ง พระรำชบั ญ ญั ติ ก ำรผั ง เมื อ ง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
โดยพระรำชบัญญั ติกำรผั งเมือ ง (ฉบั บที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ รั ฐ มนตรีว่ ำกำรกระทรวงมหำดไทย
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ในท้องที่ตำบลโคกสำโรง ตำบลถลุงเหล็ก ตำบลคลองเกตุ
และตำบลวังขอนขว้ำง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ภำยในแนวเขตตำมแผนที่ท้ำยกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๒ กำรวำงและจัดทำผังเมืองรวมตำมกฎกระทรวงนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทำง
ในกำรพัฒ นำ และกำรดำรงรักษำเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้ำนกำรใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สิน กำรคมนำคมและกำรขนส่ง กำรสำธำรณูปโภค บริกำรสำธำรณะและสภำพแวดล้อม
ในบริ เ วณแนวเขตตำมข้ อ ๑ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ กำรพั ฒ นำระบบเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศ
ตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
ข้อ ๓ ผังเมืองรวมตำมกฎกระทรวงนี้ มีนโยบำยและมำตรกำรเพื่อจัดระบบกำรใช้ประโยชน์
ที่ดิน โครงข่ำยคมนำคมขนส่งและบริกำรสำธำรณะให้มีประสิทธิภำพ สำมำรถรองรับและสอดคล้องกับ
กำรขยำยตัวของชุมชนในอนำคต รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนำเศรษฐกิจ โดยมีสำระสำคัญ ดังต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริมและพัฒ นำชุมชนเมืองโคกสำโรงให้เป็นศูน ย์ก ลำงกำรบริหำร กำรปกครอง
พำณิชยกรรม กำรศึกษำ กำรคมนำคมและกำรขนส่ง และกำรบริกำรในระดับอำเภอ
(๒) ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นำด้ ำ นที่ อ ยู่ อ ำศั ย และพำณิ ช ยกรรมให้ ส อดคล้ อ งกั บ โครงสร้ ำ ง
ทำงเศรษฐกิจและสังคม ศักยภำพในกำรพัฒนำพื้นที่ และกำรขยำยตัวของชุมชน
(๓) ส่งเสริมและพัฒนำกำรบริกำรทำงสังคม กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรให้เพียงพอ
และได้มำตรฐำน
(๔) อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
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ข้อ ๔ กำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ภำยในเขตผั ง เมื อ งรวม ให้ เ ป็ น ไปตำมแผนผั ง ก ำหนด
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินตำมที่ได้จำแนกประเภท แผนผังแสดงโครงกำรคมนำคมและขนส่ง และรำยกำร
ประกอบแผนผังท้ำยกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๕ กำรใช้ประโยชน์ที่ดินตำมแผนผังกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินตำมที่ได้จำแนกประเภท
ท้ำยกฎกระทรวงนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ที่ดินในบริเวณหมำยเลข ๑.๑ ถึงหมำยเลข ๑.๙ ที่กำหนดไว้เป็นสีเหลือง ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นน้อย
(๒) ที่ดินในบริเวณหมำยเลข ๒.๑ ถึงหมำยเลข ๒.๑๐ ที่กำหนดไว้เป็นสีส้ม ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นปำนกลำง
(๓) ที่ดินในบริเวณหมำยเลข ๓.๑ ถึงหมำยเลข ๓.๖ ที่กำหนดไว้เป็นสีแดง ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพำณิชยกรรมและที่อยู่อำศัยหนำแน่นมำก
(๔) ที่ดินในบริเวณหมำยเลข ๔ ที่กำหนดไว้เป็นสีม่วง ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสำหกรรม
และคลังสินค้ำ
(๕) ที่ดินในบริเวณหมำยเลข ๕.๑ ถึงหมำยเลข ๕.๙ ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(๖) ที่ดินในบริเวณหมำยเลข ๖.๑ ถึงหมำยเลข ๖.๑๕ ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน ให้เป็น
ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนำกำรและกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม
(๗) ที่ดินในบริเวณหมำยเลข ๗.๑ ถึงหมำยเลข ๗.๘ ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก ให้เป็น
ที่ดินประเภทสถำบันกำรศึกษำ
(๘) ที่ดินในบริเวณหมำยเลข ๘.๑ ถึงหมำยเลข ๘.๑๒ ที่กำหนดไว้เป็นสีเทำอ่อน ให้เป็น
ที่ดินประเภทสถำบันศำสนำ
(๙) ที่ดินในบริเวณหมำยเลข ๙.๑ ถึงหมำยเลข ๙.๑๕ ที่กำหนดไว้เป็นสีน้ำเงิน ให้เป็น
ที่ดินประเภทสถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร
ข้อ ๖ ที่ ดิ น ประเภทที่ อ ยู่ อ ำศั ย หนำแน่ น น้ อ ย ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ กำรอยู่ อ ำศั ย
สถำบัน รำชกำร กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรเป็นส่วนใหญ่ สำหรับกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจกำรอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้ำของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ำมใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรตำมที่กำหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงำนทุ ก จ ำพวกตำมกฎหมำยว่ ำ ด้ ว ยโรงงำน เว้ น แต่ โ รงงำนตำมประเภท ชนิ ด
และจำพวกที่กำหนดให้ดำเนินกำรได้ตำมบัญชีท้ำยกฎกระทรวงนี้ และโรงงำนบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ำมันและสถำนที่เก็บรักษำน้ำมั น ลักษณะที่สำม ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุม
น้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อกำรจำหน่ำย
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(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) สุสำนและฌำปนสถำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยสุสำนและฌำปนสถำน
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสำหกรรม
(๗) จั ด สรรที่ ดิ น เพื่ อ ประกอบพำณิ ช ยกรรม เว้ น แต่ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของกำรจั ด สรรที่ ดิ น
เพื่อกำรอยู่อำศัย และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้ำของพื้นที่โครงกำรทั้งหมด
(๘) กำรอยู่อำศัย กำรประกอบพำณิชยกรรม หรือกำรประกอบอุตสำหกรรมประเภทอำคำรสูง
หรืออำคำรขนำดใหญ่
(๙) กำรประกอบกิจกำรคลังสินค้ำตำมกฎหมำยว่ำด้วยคลังสินค้ำ ไซโล และห้องเย็น
(๑๐) สถำนที่ เ ก็ บ สิ น ค้ ำ ซึ่ ง เป็ น ที่ เ ก็ บ พั ก หรื อ ขนถ่ ำ ยสิ น ค้ ำ หรื อ สิ่ ง ของเพื่ อ ประโยชน์
ทำงกำรค้ำหรืออุตสำหกรรม แต่ไม่รวมถึงกำรเก็บสินค้ำหรือสิ่งของเพื่อรอกำรจำหน่ำย ณ สถำนที่นั้น
(๑๑) กำจัดมูลฝอย
(๑๒) ซื้อขำยหรือเก็บเศษวัสดุ
(๑๓) ซื้อขำยหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่ำ
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินริมทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) และทำงหลวงแผ่นดิน
หมำยเลข ๒๐๕ ให้มีที่ว่ำงตำมแนวขนำนริมเขตทำงไม่น้อยกว่ำ ๖ เมตร
ข้อ ๗ ที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นปำนกลำง ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัย
สถำบัน รำชกำร กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรเป็นส่วนใหญ่ สำหรับกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจกำรอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ำมใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรตำมที่กำหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงำนทุ ก จ ำพวกตำมกฎหมำยว่ ำ ด้ ว ยโรงงำน เว้ น แต่ โ รงงำนตำมประเภท ชนิ ด
และจำพวกที่กำหนดให้ดำเนินกำรได้ตำมบัญชีท้ำยกฎกระทรวงนี้ และโรงงำนบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ำมันและสถำนที่เก็บรักษำน้ำมัน ลักษณะที่ส ำม 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
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(๕) สุสำนและฌำปนสถำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยสุสำนและฌำปนสถำน
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสำหกรรม
(๗) กำรอยู่อำศัย กำรประกอบพำณิชยกรรม หรือกำรประกอบอุตสำหกรรมประเภทอำคำรสูง
หรืออำคำรขนำดใหญ่
(๘) กำรประกอบกิจกำรคลังสินค้ำตำมกฎหมำยว่ำด้วยคลังสินค้ำ ไซโล และห้องเย็น
(๙) สถำนที่เก็บสินค้ำซึ่งเป็นที่เก็บ พัก หรือขนถ่ำยสินค้ำหรือสิ่งของเพื่อประโยชน์ทำงกำรค้ำ
หรืออุตสำหกรรม แต่ไม่รวมถึงกำรเก็บสินค้ำหรือสิ่งของเพื่อรอกำรจำหน่ำย ณ สถำนที่นั้น
(๑๐) กำจัดมูลฝอย
(๑๑) ซื้อขำยหรือเก็บเศษวัสดุ
(๑๒) ซื้อขำยหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่ำ
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินริมทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) และทำงหลวงแผ่นดิน
หมำยเลข ๒๐๕ ให้มีที่ว่ำงตำมแนวขนำนริมเขตทำงไม่น้อยกว่ำ ๖ เมตร
ข้อ ๘ ที่ ดิ น ประเภทพำณิ ช ยกรรมและที่ อ ยู่ อ ำศั ย หนำแน่ น มำก ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
เพื่อพำณิชยกรรม กำรอยู่อำศัย สถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรเป็นส่วนใหญ่
สำหรับกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้ำของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ำมใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรตำมที่กำหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงำนทุ ก จ ำพวกตำมกฎหมำยว่ ำ ด้ ว ยโรงงำน เว้ น แต่ โ รงงำนตำมประเภท ชนิ ด
และจำพวกที่กำหนดให้ดำเนินกำรได้ตำมบัญชีท้ำยกฎกระทรวงนี้ และโรงงำนบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ ำมัน สถำนที่เก็บรักษำน้ำมัน ลักษณะที่สำม สถำนีบริกำรน้ำมันประเภท ก
สถำนีบริกำรน้ำมันประเภท ข สถำนีบริกำรน้ำมันประเภท ค ลักษณะที่สอง สถำนีบริกำรน้ำมัน
ประเภท จ ลักษณะที่สอง และสถำนีบริกำรน้ำมันประเภท ฉ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมน้ำมัน
เชื้อเพลิง เพื่อกำรจำหน่ำย
(๓) คลังก๊ำซปิโตรเลียมเหลว สถำนที่บรรจุก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถำนที่
บรรจุก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ สถำนที่เก็บรักษำก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
และสถำนีบริกำรก๊ำซปิโตรเลียมเหลว 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) สุสำนและฌำปนสถำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยสุสำนและฌำปนสถำน
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสำหกรรม
(๗) กำรประกอบกิจกำรคลังสินค้ำตำมกฎหมำยว่ำด้วยคลังสินค้ำ ไซโล และห้องเย็น
(๘) สถำนที่เก็บสินค้ำซึ่งเป็นที่เก็บ พัก หรือขนถ่ำยสินค้ำหรือสิ่งของเพื่อประโยชน์ทำงกำรค้ำ
หรืออุตสำหกรรม แต่ไม่รวมถึงกำรเก็บสินค้ำหรือสิ่งของเพื่อรอกำรจำหน่ำย ณ สถำนที่นั้น
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(๙) กำจัดมูลฝอย
(๑๐) ซื้อขำยหรือเก็บเศษวัสดุ
(๑๑) ซื้อขำยหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่ำ
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินริมทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) และทำงหลวงแผ่นดิน
หมำยเลข ๒๐๕ ให้มีที่ว่ำงตำมแนวขนำนริมเขตทำงไม่น้อยกว่ำ ๖ เมตร
ข้อ ๙ ที่ดิน ประเภทอุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุต สำหกรรม
คลังสินค้ำ กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรเป็นส่วนใหญ่ สำหรับกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรอื่น
ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ำมใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรตำมที่กำหนด ดังต่อไปนี้
(๑) สุสำนและฌำปนสถำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยสุสำนและฌำปนสถำน
(๒) โรงแรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงแรม
(๓) โรงมหรสพตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร
(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพำณิชยกรรม
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัย
(๖) กำรอยู่อำศัย กำรประกอบพำณิชยกรรม หรือกำรประกอบอุตสำหกรรมประเภทอำคำรสูง
หรืออำคำรขนำดใหญ่
(๗) กำรอยู่อำศัยประเภทอำคำรชุดหรือหอพัก เว้นแต่ที่ให้บริกำรแก่พนักงำนหรือลูกจ้ำงของ
สถำนประกอบกำรในรูปของสวัสดิกำรที่ไม่ใช่อำคำรขนำดใหญ่
(๘) สถำนสงเครำะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก
(๙) สถำนสงเครำะห์หรือรับเลี้ยงคนชรำ
(๑๐) สถำนศึกษำ
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินริมทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) และทำงหลวงแผ่นดิน
หมำยเลข ๒๐๕ ให้มีที่ว่ำงตำมแนวขนำนริมเขตทำงไม่น้อยกว่ำ ๖ เมตร
ข้อ ๑๐ ที่ดิน ประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือ
เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม สถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรเป็นส่วนใหญ่ สำหรับ
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบห้ำของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ำมใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรตำมที่กำหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงำนทุ ก จ ำพวกตำมกฎหมำยว่ ำ ด้ ว ยโรงงำน เว้ น แต่ โ รงงำนตำมประเภท ชนิ ด
และจำพวกที่กำหนดให้ดำเนินกำรได้ตำมบัญชีท้ำยกฎกระทรวงนี้ และโรงงำนบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ำมันและสถำนที่เก็บรักษำน้ำมัน ลักษณะที่สำม ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุม
น้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อกำรจำหน่ำย
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(๓) คลังก๊ำซปิโตรเลียมเหลว สถำนที่บรรจุก๊ำซปิโตรเลี ยมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถำนที่
บรรจุก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถำนที่เก็บรักษำก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
(๔) โรงแรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงแรม
(๕) โรงมหรสพตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสำหกรรม
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพำณิชยกรรม
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัย
(๙) กำรอยู่อำศัยหรือประกอบพำณิชยกรรมประเภทอำคำรสูงหรืออำคำรขนำดใหญ่
(๑๐) กำรอยู่อำศัยหรือประกอบพำณิชยกรรมประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้ำนแถว
(๑๑) กำรอยู่อำศัยประเภทอำคำรชุดหรือหอพัก
ข้อ ๑๑ ที่ดิน ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนำกำรและกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมเฉพำะที่ดิน
ซึ่งเป็นของรัฐ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนำกำรหรือเกี่ยวข้องกับนันทนำกำร กำรรักษำคุณภำพ
สิ่งแวดล้อม หรือสำธำรณประโยชน์เท่ำนั้น
ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้ำของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมำย ให้ใช้ประโยชน์
ที่ ดิ น เพื่ อ นั น ทนำกำรหรื อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ นั น ทนำกำร กำรรั ก ษำคุ ณ ภำพสิ่ ง แวดล้ อ ม กำรอยู่ อ ำศั ย
เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม หรือสำธำรณประโยชน์เท่ำนั้น และห้ำมใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพือ่ กิจกำรตำมที่กำหนด ดังต่อไปนี้
(๑) 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
(๒) จัดสรรที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัย
(๓) กำรอยู่อำศัยประเภทอำคำรขนำดใหญ่
(๔) กำรอยู่อำศัยประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้ำนแถว
(๕) กำรอยู่อำศัยประเภทอำคำรชุดหรือหอพัก
ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทสถำบันกำรศึกษำ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกำรศึกษำหรือเกี่ยวข้องกับ
กำรศึกษำ สถำบันรำชกำร หรือสำธำรณประโยชน์เท่ำนั้น
ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทสถำบันศำสนำ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกำรศำสนำหรือเกี่ยวข้องกับ
กำรศำสนำ กำรศึกษำ สถำบันรำชกำร หรือสำธำรณประโยชน์เท่ำนั้น
ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทสถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อกิจกำรของรัฐ กิจกำรเกี่ยวกับกำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร หรือสำธำรณประโยชน์
เท่ำนั้น
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ข้อ ๑๕ กำรใช้ประโยชน์ที่ดินตำมแผนผังแสดงโครงกำรคมนำคมและขนส่งท้ำยกฎกระทรวงนี้
ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสำย ก ถนนสำย ค ๒ และถนนสำย ค ๔ ห้ำมใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อกิจกำรอื่น นอกจำกกิจกำรตำมที่กำหนด ดังต่อไปนี้
(ก) กำรสร้ำงถนนหรือเกี่ยวข้องกับถนน และกำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร
(ข) กำรสร้ำงรั้วหรือกำแพง
(ค) เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมที่มีควำมสูงของอำคำรไม่เกิน ๙ เมตร
หรือไม่ใช่อำคำรขนำดใหญ่
(๒) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสำย ข ๑ ถนนสำย ข ๒ ถนนสำย ค ๑ ถนนสำย ค ๓
ถนนสำย ค ๕ ถนนสำย ค ๖ ถนนสำย ง ๑ และถนนสำย ง ๒ ห้ำมใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรอื่น
นอกจำกกิจกำรตำมที่กำหนด ดังต่อไปนี้
(ก) กำรสร้ำงถนนหรือเกี่ยวข้องกับถนน และกำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร
(ข) กำรสร้ำงรั้วหรือกำแพง
(ค) เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมที่มีควำมสูงของอำคำรไม่เกิน ๙ เมตร
หรือไม่ใช่อำคำรขนำดใหญ่
(ง) กำรอยู่อำศัยที่มีควำมสูงของอำคำรไม่เกิน ๙ เมตร หรือไม่ใช่อำคำรขนำดใหญ่
(จ) กำรอยู่อำศัยที่ไม่ใช่ห้องแถว ตึกแถว หรือบ้ำนแถว
(ฉ) กำรอยู่อำศัยที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของกำรจัดสรรที่ดิน
ข้อ ๑๖ ให้ผู้มีหน้ำที่และอำนำจในกำรควบคุมกำรก่อสร้ำงอำคำรหรือกำรประกอบกิจกำร
ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำมกฎกระทรวงนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ 15 พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖2
พลเอก อนุพงษ์ เผ่ำจินดำ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย

บัญชีทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี
พ.ศ. ๒๕๖๒
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

๒

๔
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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
(๒) การถนอมเนื้อสัตวโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง หรือทําใหเยือกแข็ง
โดยฉับพลันหรือเหือดแหง
(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว มันสัตว หนังสัตว หรือสารที่สกัด
จากไขสัตวหรือกระดูกสัตว
(๖) การลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตว
(๗) การทําผลิตภัณฑจากไขเพื่อใชประกอบเปนอาหาร เชน ไขเค็ม ไขเยี่ยวมา ไขผง
ไขเหลวเยือกแข็ง หรือไขเหลวแชเย็น
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โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๒) การถนอมสัตวน้ําโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง หรือทําใหเยือกแข็ง
โดยฉับพลันหรือเหือดแหง
(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากสัตวน้ํา หนัง หรือไขมันสัตวน้ํา
(๕) การลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบดสัตวน้ํา
๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม และบรรจุในภาชนะที่ผนึก
และอากาศเขาไมได
(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไมโดยวิธีกวน ตากแหง ดอง หรือทําใหเยือกแข็ง
โดยฉับพลันหรือเหือดแหง
๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๑) การสี ฝด หรือขัดขาว
(๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช
(๖) การปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชใหเปนเสน แวน หรือแทง
๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแปง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๑) การทําขนมปงหรือขนมเคก
(๒) การทําขนมปงกรอบหรือขนมอบแหง
(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารจากแปงเปนเสน เม็ด หรือชิ้น

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ชนบทและ
เกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

๖

ได

ได
ได
ได

ได
ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได
ได
ได

ได
ได
ได

ได
ได
ได

ได
ได

ได
ได
ได

ได
ได

ได
ได
ได

ได
ได
ได

ได
ได
ได

๓
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากออย บีช หญาหวาน หรือพืชอื่น
ที่ใหความหวาน อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําน้ําเชื่อม
(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของตนมะพราว ตนตาลโตนด หรือพืชอื่น ๆ ซึ่งมิใชออย
๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําใบชาแหงหรือใบชาผง
(๒) การคั่ว บด หรือปนกาแฟหรือการทํากาแฟผง
(๓) การทําโกโกผงหรือขนมจากโกโก
(๔) การทําช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือขนมจากช็อกโกเลต
(๕) การทําเกกฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ
(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไมอัดเม็ด
(๗) การเชื่อมหรือแชอิ่มผลไมหรือเปลือกผลไม หรือการเคลือบผลไมหรือเปลือกผลไม
ดวยน้ําตาล
(๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม (Nuts) หรือการเคลือบถั่วหรือเมล็ดผลไม (Nuts)
ดวยน้ําตาล กาแฟ โกโก หรือช็อกโกเลต
(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟ
(๑๑) การทําไอศกรีม
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๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๖) การทําน้ํามันสลัด
(๗) การบดหรือปนเครื่องเทศ
(๘) การทําพริกปน พริกไทยปน หรือเครื่องแกง
๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด หรือยอยน้ําแข็ง
๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล น้ําอัดลม หรือน้ําแร
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําน้ําดื่ม
(๒) การทําเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล
๒๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาสูบ ยาอัด ยาเสน ยาเคี้ยว หรือยานัตถุ
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๓) การทํายาอัด ยาเสน ยาเสนปรุง หรือยาเคี้ยว
(๔) การทํายานัตถุ
๒๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากสิ่งทอซึ่งมิใชเครื่องนุงหม อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําผลิตภัณฑจากสิ่งทอเปนเครื่องใชในบาน
(๒) การทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใชถุงหรือกระสอบพลาสติก
(๓) การทําผลิตภัณฑจากผาใบ
(๔) การตบแตงหรือเย็บปกถักรอยสิ่งทอ
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๒๔ โรงงานถักผา ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหมดวยดายหรือเสนใย หรือฟอกยอมสี
หรือแตงสําเร็จผา ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหมที่ถักดวยดายหรือเสนใย
๒๕ โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมดวยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกใหเปนปุยซึ่งมิใชเสื่อหรือพรม
ที่ทําดวยยางหรือพลาสติกหรือพรมน้ํามัน
๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาขาย แห หรืออวน อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การผลิตเชือก
(๒) การผลิต ประกอบ หรือซอมแซมตาขาย แห หรืออวน และรวมถึงชิ้นสวนหรืออุปกรณ
ของผลิตภัณฑดังกลาว
๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแตงกายซึ่งมิใชรองเทา อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การตัดหรือเย็บเครื่องนุงหม เข็มขัด ผาเช็ดหนา ผาพันคอ เนกไท หูกระตาย
ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเทาจากผา หนังสัตว ขนสัตว หรือวัสดุอื่น
(๒) การทําหมวก
๓๓ โรงงานผลิตรองเทาหรือชิ้นสวนของรองเทาซึ่งมิไดทําจากไม ยางอบแข็ง ยางอัดเขารูป
หรือพลาสติกอัดเขารูป
๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะรอง หรือการแปรรูปไมดวยวิธีอื่นที่คลายคลึงกัน
(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหนาตาง บานหนาตาง บานประตู หรือสวนประกอบ
ที่ทําดวยไมของอาคาร
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(๓) การทําไมวีเนียรหรือไมอัดทุกชนิด
(๔) การทําฝอยไม การบด ปน หรือยอยไม
โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใชจากไมไผ หวาย ฟาง ออ กก หรือผักตบชวา
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากไมหรือไมกอก อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๓) การแกะสลักไม
(๕) การทําผลิตภัณฑจากไมกอก
โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากไม แกว ยาง หรืออโลหะอื่น
ซึ่งมิใชเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากพลาสติกอัดเขารูป และรวมถึง
ชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
(๑) การพิมพ การทําแฟมเก็บเอกสาร การเย็บเลม ทําปก หรือตบแตงสิ่งพิมพ
โรงงานผลิตผลิตภัณฑเครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปนดินเผา และรวมถึงการเตรียมวัสดุ
เพื่อการดังกลาว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑอโลหะ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๑) การทําผลิตภัณฑคอนกรีต ผลิตภัณฑคอนกรีตผสม ผลิตภัณฑยิปซัม หรือผลิตภัณฑ
ปูนปลาสเตอร
โรงงานผลิต ตบแตง หรือซอมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใชที่ทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลา
และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องมือหรือเครื่องใชดังกลาว
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๖๒ โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคาร
ที่ทําจากโลหะหรือโลหะเปนสวนใหญ และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องเรือน
หรือเครื่องตบแตงดังกลาว
๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะสําหรับใชในการกอสรางหรือติดตั้ง
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางสะพาน ประตูน้ํา ถังน้ํา หรือปลองไฟ
(๒) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางอาคาร
(๓) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการตอเรือ
๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๑) การทําภาชนะบรรจุ
(๑๒) การตัด พับ หรือมวนโลหะ
(๑๓) การกลึง เจาะ ควาน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป
๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องยนต เครื่องกังหัน และรวมถึง
สวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องยนตหรือเครื่องกังหันดังกลาว
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 เครื่องชั่งซึ่งมิใชเครื่องชั่ง
ที่ใชในหองทดลองวิทยาศาสตร เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใชเครื่องอัดสําเนาดวยการถายภาพ
และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว
๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศหรือกาซ
เครื่องเปาลม เครื่องปรับหรือถายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตูเย็นหรือเครื่องประกอบ
ตูเย็น เครื่องขายสินคาอัตโนมัติ เครื่องลาง ซัก ซักแหง หรือรีดผา เครื่องเย็บ เครื่องสง
กําลังกล เครื่องยก ปนจั่น ลิฟต บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร รถพวงสําหรับ
ใชในการอุตสาหกรรม รถยกซอนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใชในการ
อุตสาหกรรมหรือสําหรับใชในบานแตผลิตภัณฑนั้นตองไมใชพลังงานไฟฟา
และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว
๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑที่ระบุไว
ในลําดับที่ ๗๐ เฉพาะที่ใชไฟฟา เครื่องยนตไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟา หมอแปลงแรงไฟฟา
เครื่องสับหรือบังคับไฟฟา เครื่องใชสําหรับแผงไฟฟา เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟา
เครื่องสงหรือจําหนายไฟฟา เครื่องสําหรับใชบังคับไฟฟา หรือเครื่องเชื่อมไฟฟา
๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน
เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเลนแผนเสียง เครื่องบันทึกคําบอก
เครื่องบันทึกเสียงดวยเทป เครื่องเลนหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน) แผนเสียง
เทปแมเหล็กที่ไดบันทึกเสียงแลว เครื่องโทรศัพทหรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไมมีสาย
เครื่องสงวิทยุ เครื่องสงโทรทัศน เครื่องรับสงสัญญาณหรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร
ผลิตภัณฑที่เปนตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวของ (Semi - Conductor or Related
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Sensitive Semi - Conductor Devices) คาปาซิเตอรหรือคอนเดนเซอรอิเล็กทรอนิกส
ชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได (Fixed or Variable Electronic Capacitors or Condensers)
เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย
และรวมถึงการผลิตอุปกรณหรือชิ้นสวนสําหรับใชกับเครื่องอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การตอ ซอมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอูตอเรือนอกจากเรือยาง
(๒) การทําชิ้นสวนพิเศษสําหรับเรือหรือเครื่องยนตเรือ
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การสราง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพจักรยานยนต จักรยานสามลอ
หรือจักรยานสองลอ
(๒) การทําชิ้นสวนพิเศษหรืออุปกรณสําหรับจักรยานยนต จักรยานสามลอ หรือจักรยาน
สองลอ
โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมลอเลื่อนที่ขับเคลื่อนดวยแรงคนหรือสัตว
ซึ่งมิใชจักรยาน และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช หรืออุปกรณวิทยาศาสตรหรือการแพทย
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณวิทยาศาสตรที่ใชในหองทดลอง
หรืออุปกรณที่ใชในการชั่ง ตวง วัด หรือบังคับควบคุม
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๘๓ โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือชิ้นสวนของนาฬิกาหรือเครื่องวัดเวลา
๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณี อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําเครื่องประดับโดยใชเพชร พลอย ไขมุก ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี
๘๕ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นสวนหรืออุปกรณของเครื่องดนตรี
ดังกลาว
๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเลน เครื่องมือ หรือเครื่องใชที่มิไดระบุไวในลําดับอื่น
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําเครื่องเลน
(๒) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ
(๓) การทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง
(๔) การทํารม ไมถือขนนก ดอกไมเทียม ซิป กระดุม ไมกวาด แปรง ตะเกียง โปะตะเกียง
หรือไฟฟา กลองสูบยาหรือกลองบุหรี่ กนกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก
(๕) การทําปาย ตรา เครื่องหมาย ปายติดของ หรือเครื่องโฆษณาสินคา ตราโลหะ
หรือยาง แมพิมพลายฉลุ (Stencils)
(๖) การทําแหคลุมผม ชองผม หรือผมปลอม
(๗) การทําผลิตภัณฑจากวัสดุเหลือใชที่มิไดระบุไวในลําดับใด
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๘๘ โรงงานผลิตพลังงานไฟฟา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย ยกเวนที่ติดตั้งบนหลังคา ดาดฟา
หรือสวนหนึ่งสวนใดบนอาคารซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือใชสอยไดโดยมีขนาดกําลัง
การผลิตติดตั้งสูงสุดรวมกันของแผงเซลลแสงอาทิตยไมเกิน ๑,๐๐๐ กิโลวัตต
(๒) การผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานความรอน (เฉพาะผลิตจากชีวมวล)
๙๑ โรงงานบรรจุสินคาในภาชนะโดยไมมีการผลิต อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การบรรจุสินคาทั่วไป
๙๒ โรงงานหองเย็น
๙๓ โรงงานซอมรองเทาหรือเครื่องหนัง
๙๔ โรงงานซอมเครื่องมือไฟฟาหรือเครื่องใชไฟฟาสําหรับใชในบานหรือใชประจําตัว
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

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ชนบทและ
เกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได

ได
ได
ได
ได
ได

ได
ได
ได
ได

ได
ได
ได
ได
ได

ได
ได

ได
ได
ได
ได

ได
ได
ได
ได
ได

ได
ได

ได
ได
ได
ได
ได

ได

ได
ได

๑๒
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๙๗ โรงงานซอมผลิตภัณฑที่มิไดระบุการซอมไวในลําดับใด
๙๘ โรงงานซักรีด ซักแหง ซักฟอก รีด อัด หรือยอมผา เครื่องนุงหม พรม หรือขนสัตว
๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแตงหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ
หรือสวนประกอบของผลิตภัณฑโดยไมมีการผลิต อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๓) การลงรักหรือการประดับตบแตงดวยแกว กระจก มุก ทอง หรืออัญมณี
๑๐๑ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant)
หมายเหตุ

ลําดับที่
ได
โรงงานจําพวกที่

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได
ได

ได
ได

ลําดับที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
สามารถประกอบกิจการโรงงานไดภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยโรงงาน
จําพวกโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได
ได
ได

ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได
ได
ได

ชนบทและ
เกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได

ได

ได

ได

ได

ได

รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิ ตามที่ไดจําแนกประเภท
ทายกฎกระทรวงใหใชบงั คับผังเมืองรวมเมืองโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี
พ.ศ. ๒๕๖๒
การใชประโยชนที่ดนิ ใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภท
ทายกฎกระทรวง ตามที่กําหนดไวในขอ ๕ คือ
๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๙ ที่กําหนดไวเปนสีเหลือง ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย มีรายการดังตอไปนี้
๑.๑ ดานเหนือ
จดถนนสาย ง ๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ข ๒ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๕ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๖ เมตร กับริมฝงคลองมะเกลือ ฝงตะวันออก
และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๖.๓ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน
๑.๒ ดานเหนือ
จดถนนสาย ง ๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันตก
เสนขนานระยะ ๖ เมตร กับริมฝงคลองมะเกลือ ฝงตะวันออก วัดปาเจริญธรรม เสนขนานระยะ
๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๕ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ง ๑ ฟากตะวันออก
๑.๓ ดานเหนือ
จดถนนสาย ง ๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ข ๒
เสนขนานระยะ ๓๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผน ดินหมายเลข ๒๐๕ และเสนตั้งฉากกับ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๕ ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๕ บรรจบกับ
ถนนไมปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๕ เปนระยะ ๒๐ เมตร
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๕ ฟากเหนือ และโรงพยาบาล
โคกสําโรง
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ๒ ฟากตะวันออก
๑.๔ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๕ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก เสนขนานระยะ ๓๕๐ เมตร
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๕ โรงเรียนโคกสําโรงวิทยา และเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร
กับศูนยกลางถนนสาย ค ๑

๒
ดานใต
จดถนนสาย ง ๒ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ค ๑ ฟากตะวันออก
๑.๕ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๕ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ค ๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ง ๒ ฟากตะวันตก
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๖ เมตร กับริมฝงหวยยาง ฝงตะวันออก
๑.๖ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๕ ฟากใต และการประปา
เทศบาลตําบลโคกสําโรง
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนพหลโยธิน
เสนขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ศูนยการศึกษานอก
โรงเรียนจังหวัดลพบุรี สาขาอําเภอโคกสําโรง หองสมุดประชาชนอําเภอโคกสําโรง สํานักงานการประถมศึกษา
อําเภอโคกสําโรง โรงเรียนโคกสําโรง วัดดงแกว โรงเรียนวัดดงแกว ถนนสาย ค ๕ ฟากใต และทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองถลุงเหล็ก ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) และถนนสาย ง ๑ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๘.๑๑ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน
๑.๗ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๕ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๖ เมตร กับริมฝงหวยยาง ฝงตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ง ๒ ฟากเหนือ และฟากตะวันออก
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันออก
ถนนสาย ค ๖ ฟากใต เสนขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑
(ถนนพหลโยธิน) ถนนสาย ค ๔ ฟากใต ถนนสาย ก ฟากตะวันออก และถนนสาย ค ๒ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๖.๑๒ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน บริเวณหมายเลข ๗.๕
ที่กําหนดไวเปน สีเขียวมะกอก บริเวณหมายเลข ๘.๗ หมายเลข ๘.๑๐ และหมายเลข ๘.๑๒
ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน
๑.๘ ดานเหนือ
จดถนนสาย ง ๒ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนตั้งฉากกับถนนสาย ง ๒ ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย ง ๒
บรรจบกับถนนสาย ค ๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ง ๒ เปนระยะ ๒๐๐ เมตร
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ง ๒
ดานตะวันตก
จดลําเหมืองสาธารณะ ฝงตะวันออก

๓

ฝงตะวันตก

๑.๙ ดานเหนือ
ดานตะวันออก

จดถนนสาย ง ๒ ฟากตะวันตก และฟากใต
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก และลําเหมืองสาธารณะ

ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ง ๒
เสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) และเสนขนานระยะ
๑๕ เมตร กับริมฝงหวยหิน ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันออก
๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒.๑ ถึงหมายเลข ๒.๑๐ ที่กําหนดไวเปนสีสม ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง มีรายการดังตอไปนี้
๒.๑ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๖ เมตร กับริมฝงคลองมะเกลือ ฝงตะวันตก
และพัสดุการทางโคกสําโรง
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันตก
และชุมสายโทรศัพทโคกสําโรง องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๕ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) และวัดปาเจริญธรรม
๒.๒ ดานเหนือ
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดซอยประชาราม ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนเทอดเกียรติ ฟากเหนือ และวัดหนองพิมาน
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันออก
๒.๓ ดานเหนือ
จดถนนเทอดเกียรติ ฟากใต และโรงเรียนวัดหนองพิมาน
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนศรีสําโรง
ดานใต
จดซอยจั น ทราราม ฟากเหนื อ วั ด แก ว จั น ทราราม
และโรงเรียนเทศบาลวัดแกวจันทราราม (โรงเรียนเทศบาล ๒)
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันออก
๒.๔ ดานเหนือ
จดหนองใหญสาธารณประโยชน ถนนไมปรากฏชื่อ ฟากใต
และซอยหลักเมือง ฟากตะวันออก
ดานตะวันออก
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก และเสนขนานระยะ ๖ เมตร
กับริมฝงคลองมะเกลือ ฝงตะวันตก
ดานใต
จดถนนสุระนารายณ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนศรีสําโรง ฟากตะวันออก วัดสิงหคูยาง และซอยประชาราม
ฟากตะวันออก

๔
๒.๕ ดานเหนือ
จดถนนศรีสําโรง ฟากตะวันตก
ดานตะวันออก
จดซอยเทศบาล ๗ ฟากตะวันตก ถนนไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
สถานีตํารวจภูธรอําเภอโคกสําโรง ที่วาการอําเภอโคกสําโรง สํานักงานที่ดินอําเภอโคกสําโรง ฝายปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลโคกสําโรง และสํานักงานเทศบาลตําบลโคกสําโรง
ดานใต
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนศรีสําโรง ฟากตะวันออก
๒.๖ ดานตะวันออก
จดถนนศรีสําโรง ฟากตะวันตก
ดานใต
จดซอยเทศบาล ๗ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดสถานีตํารวจภูธรอําเภอโคกสําโรง ที่วาการอําเภอโคกสําโรง
สํ า นั ก งานที่ ดิ น อํ า เภอโคกสํ า โรง ฝ า ยป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย เทศบาลตํ า บลโคกสํ า โรง
และสํานักงานเทศบาลตําบลโคกสําโรง
๒.๗ ดานเหนือ
จดถนนสุระนารายณ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ค ๒ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ก ฟากเหนือ และถนนสาย ค ๔ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง เสนขนานระยะ
๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) วัดตะวันเย็น ซอยตะวันเย็น
ฟากใต ซอยรัตนาราม ฟากใต และซอยโคกโพธิ์ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๙.๑๐ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน
๒.๘ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๕ ฟากใต และสํานักงานไฟฟา
อําเภอโคกสําโรง การไฟฟาสวนภูมิภาค
ดานตะวันออก
จดถนนพหลโยธิน ฟากตะวันตก และสหกรณการเกษตร
โคกสําโรงจํากัด สํานักงานสหกรณอําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี
ดานใต
จดศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดลพบุรี สาขาอําเภอโคกสําโรง
หองสมุดประชาชนอําเภอโคกสําโรง และสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอโคกสําโรง
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) และเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนพหลโยธิน
๒.๙ ดานเหนือ
จดถนนสาย ค ๔ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)
ดานใต
จดถนนสาย ค ๖ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันออก

๕
๒.๑๐ ดานเหนือ
จดโรงเรียนโคกสําโรง
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ค ๕ ฟากเหนือ และวัดดงแกว
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)
๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึงหมายเลข ๓.๖ ที่กําหนดไวเปนสีแดง ใหเปนที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก มีรายการดังตอไปนี้
๓.๑ ดานเหนือ
จดถนนเทอดเกียรติ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนศรีสําโรง ฟากเหนือ
ดานใต
จดซอยจันทราราม ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนศรีสําโรง
๓.๒ ดานเหนือ
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากใต สถานีตํารวจภูธรอําเภอโคกสําโรง
ที่วาการอําเภอโคกสําโรง สํานักงานที่ดินอําเภอโคกสําโรง ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล
ตําบลโคกสําโรง สํานักงานเทศบาลตําบลโคกสําโรง โรงเรียนเทศบาลบานโคกสําโรง (โรงเรียนเทศบาล ๑)
สระยางสาธารณประโยชน และซอยเทศบาล ๗ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนศรีสําโรง ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสุระนารายณ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนศรีสําโรง ฟากตะวันออก
๓.๓ ดานเหนือ
จดซอยจันทราราม ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนศรีสําโรง ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนประชาวิถี ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันออก
๓.๔ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันออก
และถนนสุระนารายณ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดซอยโคกโพธิ์ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดซอยโคกโพธิ์ ฟากตะวันตก ซอยตะวันเย็น ฟากตะวันออก
วัดตะวันเย็น เสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสุระนารายณ เสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) และสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง
๓.๕ ดานเหนือ
จดถนนประชาวิถี ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสุระนารายณ ฟากตะวันตก

๖
ดานใต
จดที่ทําการไปรษณียโทรเลขอําเภอโคกสําโรง
ดานตะวันตก
จดถนนพหลโยธิน ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๖.๙ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน
๓.๖ ดานเหนือ
จดถนนพหลโยธิน ฟากตะวันตก
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันตก
ดานตะวันตก
จดสหกรณการเกษตรโคกสําโรงจํากัด สํานักงานสหกรณ
อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี
๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔ ที่กําหนดไวเปนสีมวง ใหเปน ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
และคลังสินคา มีรายการดังตอไปนี้
ดานเหนือ
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)
ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) บรรจบกับคลองลําละเลง ฝงเหนือ
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) เปนระยะ ๒๐๐ เมตร
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)
ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) บรรจบกับคลองลําละเลง ฝงเหนือ
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) เปนระยะ ๑,๐๐๐ เมตร
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)
๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ ถึงหมายเลข ๕.๙ ที่กําหนดไวเปนสีเขียว ใหเปนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม มีรายการดังตอไปนี้
๕.๑ ดานเหนือ
จดคลองลําละเลง ฝงใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันตก
เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน ) บรรจบกับ คลองลํ าละเลง ฝง เหนือ ไปทางทิศ ตะวัน ตกเฉี ยงใต
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) เปนระยะ ๒๐๐ เมตร เสนขนานระยะ
๔๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)
บรรจบกับคลองลําละเลง ฝงเหนือ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑
(ถนนพหลโยธิน) เปนระยะ ๑,๐๐๐ เมตร และถนนสาย ง ๑ ฟากเหนือ และฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๕ ฟากเหนือ

๗
ดานตะวันตก
จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่งเปนเสน ตรงที่ลากจาก
คลองถลุงเหล็ก ฝงใต ที่จุดซึ่งเปนระยะขนาน ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑
(ถนนพหลโยธิน) เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๕
ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๕ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๕ เปนระยะ ๒,๐๐๐ เมตร
และเปนเสนตรงเดียวกันไปจนจดคลองลําละเลง ฝงใต
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๖.๑ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน
๕.๒ ดานเหนือ
จดเขตผั ง เมื อ งรวมด า นเหนื อ ซึ่ ง เป น เส น ตรงที่ ล ากจาก
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ที่จุดซึ่งทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)
บรรจบกับคลองลําละเลง ฝงเหนือ เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตจนบรรจบกับเขตผังเมืองรวม
ดานตะวันออก ซึ่งเปนเสนตั้งฉากระยะ ๘๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๕
ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๕ บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๕ เปนระยะ ๑,๒๕๐ เมตร
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๖ เมตร กับริมฝงคลองสนามแจง ฝงตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ง ๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๙.๑ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน
๕.๓ ดานเหนือ
จดเขตผั ง เมื อ งรวมด า นเหนื อ ซึ่ ง เป น เส น ตรงที่ ล ากจาก
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ที่จุดซึ่งทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)
บรรจบกับคลองลําละเลง ฝงเหนือ เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตจนบรรจบกับเขตผังเมืองรวม
ดานตะวันออก ซึ่งเปนเสนตั้งฉากระยะ ๘๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๕
ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๕ บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๕ เปนระยะ ๑,๒๕๐ เมตร
ดานตะวันออก
จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนเสนตั้งฉากระยะ
๘๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๕ ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๐๕ บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๐๕ เปนระยะ ๑,๒๕๐ เมตร
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๕ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเส น ตั้ ง ฉากกั บ ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๒๐๕
ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๕ บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
ตามแนวทางหลวงแผน ดินหมายเลข ๒๐๕ เปนระยะ ๒๐ เมตร เสน ขนานระยะ ๓๕๐ เมตร

๘
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๕ เสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ข ๒
ถนนสาย ง ๑ ฟากเหนือ และเสนขนานระยะ ๖ เมตร กับริมฝงคลองสนามแจง ฝงตะวันออก
๕.๔ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๕ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนเสนตั้งฉากระยะ
๑,๒๐๐ เมตร กับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๕ ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๕
บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๕
เปนระยะ ๑,๒๕๐ เมตร
ดานใต
จดเขตผั ง เมื อ งรวมด า นใต ซึ่ ง เป น เส น ตรงที่ ล ากต อ จาก
เขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต จนบรรจบกับเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางตําบลโคกสําโรงกับตําบลวังขอนขวาง ที่จุดซึ่งบรรจบกับลําเหมืองสาธารณะ ฝงตะวันออก
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๖ เมตร กับริมฝงหวยยาง ฝงตะวันออก
วัดคลองเกตุ ถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลคลองเกตุ เสนขนานระยะ
๒๐๐ เมตร จากศูนยกลางถนนสาย ง ๒ เสนตรงที่ลากตอเปนแนวเสนตรงเดียวกับเสนขนานระยะ
๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ค ๑ เสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ค ๑
โรงเรียนโคกสําโรงวิทยา เสนขนานระยะ ๓๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๕
และถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๗.๗ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก
๕.๕ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๕ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ง ๑ ฟากตะวันตก และเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองถลุงเหล็ก ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่งเปนเสน ตรงที่ลากจาก
คลองถลุงเหล็กฝงใต ที่จุดซึ่งเปนระยะขนาน ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑
(ถนนพหลโยธิน) เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๕
ที่จุ ด ซึ่ ง อยู ห า งจากทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๒๐๕ บรรจบกั บ ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑
(ถนนพหลโยธิน) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๕ เปนระยะ
๒,๐๐๐ เมตร
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๙.๑๔ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน
๕.๖ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ง ๒
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๖ เมตร กับริมฝงหวยยาง ฝงตะวันตก

๙
ดานใต
จดเขตผั ง เมื อ งรวมด า นใต ซึ่ ง เป น เส น ตรงที่ ล ากต อ จาก
เขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต จนบรรจบกับเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางตําบลโคกสําโรงกับตําบลวังขอนขวาง ที่จุดซึ่งบรรจบกับลําเหมืองสาธารณะ ฝงตะวันออก
และเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงหวยหิน ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)
๕.๗ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองถลุงเหล็ก ฝงใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเขตผังเมืองดานใต ซึ่งเปนเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)
บรรจบกับหวยหิน ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)
เปนระยะ ๑,๐๐๐ เมตร
ดานตะวันตก
จดเขตผั ง เมื อ งรวมด า นตะวั น ตก ซึ่ ง เป น เส น ขนานระยะ
๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)
๕.๘ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงหวยหิน ฝงใต
ดานตะวันออก
จดเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)
ดานใต
จดสวนเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลตําบลโคกสําโรง
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันออก
๕.๙ ดานเหนือ
จดสํานักงานเกษตรอําเภอโคกสําโรง และสวนเฉลิมพระเกียรติ
เทศบาลตําบลโคกสําโรง
ดานตะวันออก
จดเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)
ดานใต
จดเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)
บรรจบกับหวยหิน ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)
เปนระยะ ๑,๐๐๐ เมตร
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันออก
๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๖.๑ ถึงหมายเลข ๖.๑๕ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม มีรายการดังตอไปนี้
๖.๑ ที่ดิน บริเวณ ๒ ฝง ซึ่ง เปน เสน ขนานระยะ ๖ เมตร กับ ริมฝง คลองมะเกลือ
เริ่มตนจากคลองลําละเลง (คลองละเลง) ฝงใต ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต จนบรรจบกับถนนสาย ง ๑ ฟากเหนือ

๑๐
๖.๒ ที่ดินบริเวณ ๒ ฝง ซึ่งเปนเสนขนานระยะ ๖ เมตร กับริมฝงคลองสนามแจง
เริ่มตนจากเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต จนบรรจบกับถนนสาย ง ๑ ฟากเหนือ
๖.๓ ที่ดินบริเวณ ๒ ฝง ซึ่งเปนเสนขนานระยะ ๖ เมตร กับริมฝงคลองสนามแจง
เริ่มตนจากถนนสาย ง ๑ ฟากใต ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต จนบรรจบกับเสนขนานระยะ ๖ เมตร
กับริมฝงคลองมะเกลือ ฝงตะวันออก
๖.๔ ที่ดิน บริเวณ ๒ ฝง ซึ่ง เปน เสน ขนานระยะ ๖ เมตร กับ ริมฝง คลองมะเกลือ
เริ่ ม ตน จากถนนสาย ง ๑ ฟากใต ไปทางทิ ศตะวัน ตกเฉี ยงใต จนบรรจบกับ ทางหลวงแผ น ดิ น
หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันตก
๖.๕ ที่ดิน บริเวณ ๒ ฝง ซึ่งเปน เสน ขนานระยะ ๖ เมตร กับ ริมฝงคลองมะเกลือ
เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๕ ฟากเหนือ
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณที่มีถนนไมปรากฏชื่อขนานกับคลองมะเกลือ ฝงตะวันตก
๖.๖ หนองใหญสาธารณประโยชน
๖.๗ สระยางสาธารณประโยชน
๖.๘ ที่ดินบริเวณ ๒ ฝง ซึ่งเปนเสนขนานระยะ ๖ เมตร กับริมฝงหวยยาง เริ่มตนจาก
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๕ ฟากใต ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต จนบรรจบกับถนนสาย ง ๒
ฟากตะวันตก
๖.๙ หนองไกเถื่อนสาธารณประโยชน
๖.๑๐ หนองตาทองสาธารณประโยชน
๖.๑๑ ที่ดินบริเวณ ๒ ฝงซึ่งเปนเสนขนานระยะ ๖ เมตร กับริมฝงหวยยาง เริ่มตนจาก
ถนนสาย ง ๒ ฟากตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต จนจดเขตผังเมืองรวมดานใต
๖.๑๒ เขาวัดเขากะโหลก
๖.๑๓ ที่ดินในบริเวณแนวขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองถลุงเหล็ก ฝงเหนือและฝงใต
๖.๑๔ ที่ดินในบริเวณแนวขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงหวยหิน ฝงเหนือและฝงใต
๖.๑๕ สวนเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลตําบลโคกสําโรง
๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๗.๑ ถึงหมายเลข ๗.๘ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก ใหเปนที่ดิน
ประเภทสถาบันการศึกษา มีรายการดังตอไปนี้
๗.๑ โรงเรียนวัดหนองพิมาน
๗.๒ โรงเรียนเทศบาลวัดแกวจันทราราม (โรงเรียนเทศบาล ๒)
๗.๓ โรงเรียนเทศบาลบานโคกสําโรง (โรงเรียนเทศบาล ๑)

๑๑
๗.๔ โรงเรียนโคกสําโรงวิทยา
๗.๕ โรงเรียนวัดรัตนาราม
๗.๖ โรงเรียนโคกสําโรง
๗.๗ โรงเรียนบานคลองเกตุ
๗.๘ โรงเรียนวัดดงแกว
๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๘.๑ ถึงหมายเลข ๘.๑๒ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน ใหเปนที่ดิน
ประเภทสถาบันศาสนา มีรายการดังตอไปนี้
๘.๑ วัดปาเจริญธรรม
๘.๒ วัดกําแพงประชาราม
๘.๓ วัดหนองพิมาน
๘.๔ วัดสิงหคูยาง
๘.๕ วัดแกวจันทราราม
๘.๖ วัดตะวันเย็น
๘.๗ วัดรัตนาราม
๘.๘ วัดคลองเกตุ
๘.๙ วัดดงแกว
๘.๑๐ สํานักสงฆโคกสําโรง
๘.๑๑ สุสานโคกสําโรง
๘.๑๒ วัดเขากะโหลก
๙. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๙.๑ ถึงหมายเลข ๙.๑๕ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน ใหเปนที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มีรายการดังตอไปนี้
๙.๑ สํานักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี สาขาอําเภอโคกสําโรง
๙.๒ พัสดุการทางโคกสําโรง
๙.๓ สถานี ตํ า รวจภู ธ รอํ า เภอโคกสํ า โรง ที่ ว า การอํ า เภอโคกสํ า โรง สํ า นั ก งานที่ ดิ น
อําเภอโคกสําโรง ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลโคกสําโรง และสํานักงานเทศบาล
ตําบลโคกสําโรง
๙.๔ โรงพยาบาลโคกสําโรง
๙.๕ ชุมสายโทรศัพทโคกสําโรง องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย
๙.๖ การประปาเทศบาลตําบลโคกสําโรง
๙.๗ สํานักงานไฟฟาอําเภอโคกสําโรง การไฟฟาสวนภูมิภาค
๙.๘ ที่ทําการไปรษณียโทรเลขอําเภอโคกสําโรง

๑๒
๙.๙ สหกรณการเกษตรโคกสําโรงจํากัด สํานักงานสหกรณอําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี
๙.๑๐ โรงฆาสัตวเทศบาลตําบลโคกสําโรง
๙.๑๑ ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดลพบุรี สาขาอําเภอโคกสําโรง หองสมุดประชาชน
อําเภอโคกสําโรง และสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอโคกสําโรง
๙.๑๒ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง
๙.๑๓ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลคลองเกตุ
๙.๑๔ สํานักงานขนสงจังหวัดลพบุรี สาขาอําเภอโคกสําโรง
๙.๑๕ สํานักงานเกษตรอําเภอโคกสําโรง

รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี
พ.ศ. ๒๕๖๒
ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง แบงเปน ๔ ขนาด คือ
๑. ถนนแบบ ก ขนาดเขตทาง ๑๕.๐๐ เมตร จํานวน ๑ สาย เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อ
กําหนดใหข ยายเขตทาง และถนนโครงการกํา หนดให กอสรางใหม เริ่ม ตน จากถนนไมป รากฏชื่ อ
(ถนนสาย ค ๔) ที่บริเวณหางจากถนนไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ค ๔) บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ค ๔)
ระยะประมาณ ๔๑๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๒๒๐ เมตร บรรจบกับ
ถนนไมปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๒๑๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๑๒๐ เมตร บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ ไปทาง
ทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๒๒๐ เมตร ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๔๕๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ค ๒ ที่บริเวณหางจาก
ถนนสาย ค ๒ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๕ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสาย ค ๒
ระยะประมาณ ๔๓๐ เมตร
๒. ถนนแบบ ข ขนาดเขตทาง ๑๘.๐๐ เมตร จํานวน ๒ สาย ดังนี้
ถนนสาย ข ๑ เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากซอยประชาราม
ที่บริเวณหางจากซอยประชารามบรรจบกับถนนศรีสําโรง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวซอยประชาราม
ระยะประมาณ ๓๘๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๕๕๐ เมตร จนบรรจบ
กับถนนสาย ง ๑ ที่บริเวณหางจากถนนสาย ง ๑ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงใตตามถนนสาย ง ๑ ระยะประมาณ ๑,๒๐๐ เมตร
ถนนสาย ข ๒ เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๐๕ ที่บริเวณหางจากถนนศรีสําโรงบรรจบกับถนนสุระนารายณ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนสุระนารายณและทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๕ ระยะประมาณ ๗๘๐ เมตร ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร จนบรรจบกับ
ถนนสาย ง ๑ ที่บริเวณหางจากถนนสาย ง ๑ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามถนนสาย ง ๑ ระยะประมาณ ๒,๒๐๐ เมตร

๒
๓. ถนนแบบ ค ขนาดเขตทาง ๒๐.๐๐ เมตร จํานวน ๖ สาย ดังนี้
ถนนสาย ค ๑ เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๐๕ ที่บริเวณหางจากถนนศรีสําโรงบรรจบกับถนนสุระนารายณ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนสุระนารายณและทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๕ ระยะประมาณ ๑,๒๕๐ เมตร ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ง ๒ ที่บริเวณหางจาก
ถนนสาย ง ๒ บรรจบกับ ถนนไมป รากฏชื่อ (ถนนสาย ค ๒) ไปทางทิศตะวัน ออกเฉียงเหนื อ
ตามแนวถนนสาย ง ๒ ระยะประมาณ ๑,๐๓๐ เมตร
ถนนสาย ค ๒ เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง และถนนโครงการ
กําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๕ ที่บริเวณหางจากถนนศรีสําโรง
บรรจบกับถนนสุระนารายณ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสุระนารายณและทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๐๕ ระยะประมาณ ๓๔๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะประมาณ ๔๓๐ เมตร
บรรจบกับถนนสาย ก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะประมาณ ๑๘๐ เมตร บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๗๗๐ เมตร จนบรรจบกับ
ถนนไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ง ๒)
ถนนสาย ค ๓ เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๐๕ ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๕ บรรจบกับถนนพหลโยธิน ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๕ ระยะประมาณ ๓๙๐ เมตร ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต ระยะประมาณ ๑,๔๕๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ค ๕ ที่บริเวณหางจาก
ถนนสาย ค ๕ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนสาย ค ๕ ระยะประมาณ ๔๑๐ เมตร
ถนนสาย ค ๔ เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง และถนนโครงการ
กําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ที่บริเวณหางจาก
ถนนพหลโยธินบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
ตามแนวทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิ น ) ระยะประมาณ ๓๕๐ เมตร ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๔๑๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ก ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๑๓๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ระยะประมาณ ๕๑๐ เมตร บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ
ระยะประมาณ ๒๒๐ เมตร จนบรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ง ๒)

๓
ถนนสาย ค ๕ เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ที่บริเวณหางจากถนนไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ค ๔) บรรจบกับ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิ น ) ระยะประมาณ ๑,๐๗๐ เมตร ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ
ระยะประมาณ ๔๑๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ค ๓ ที่บริเวณหางจากถนนสาย ค ๓ บรรจบกับ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๕ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาย ค ๓ ระยะประมาณ
๑,๔๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๕๕๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ง ๑
ที่บริเวณหางจากถนนสาย ง ๑ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๕ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
ตามแนวถนนสาย ง ๑ ระยะประมาณ ๑,๒๐๐ เมตร
ถนนสาย ค ๖ เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ที่บริเวณถนนสาย ค ๕ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑
(ถนนพหลโยธิน) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะประมาณ ๙๖๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ง ๒
ที่บริเวณหางจากถนนไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ค ๔) บรรจบกับถนนสาย ง ๒ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
ตามแนวถนนสาย ง ๒ ระยะประมาณ ๘๘๐ เมตร
๓. ถนนแบบ ง ขนาดเขตทาง ๔๐.๐๐ เมตร จํานวน ๒ สาย ดังนี้
ถนนสาย ง ๑ เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ที่บริเวณหางจากถนนไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ค ๔) บรรจบกับ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิ น ) ระยะประมาณ ๒,๓๓๐ เมตร ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ
และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๑,๗๑๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ค ๕ ที่บริเวณหางจาก
ถนนสาย ค ๕ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนสาย ค ๕ ระยะประมาณ ๙๖๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ
๑,๒๐๐ เมตร บรรจบกับ ทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๒๐๕ ที่บ ริเวณหางจากทางหลวงแผน ดิน
หมายเลข ๒๐๕ บรรจบกับถนนพหลโยธิน ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๐๕ ระยะประมาณ ๑,๐๙๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ
๑,๔๙๐ เมตร บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๐๕ บรรจบกับถนนพหลโยธิน ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนพหลโยธิน
และทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิ น ) ระยะประมาณ ๑,๓๘๐ เมตร ไปทาง

๔
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะประมาณ ๑,๒๐๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ข ๑
ที่ บ ริ เ วณห า งจากถนนสาย ข ๑ บรรจบกั บ ซอยประชาราม ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
ตามแนวถนนสาย ข ๑ ระยะประมาณ ๕๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะประมาณ
๑,๐๐๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ข ๒ ที่บริเวณหางจากถนนสาย ข ๒ บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๐๕ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ข ๒
ระยะประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะประมาณ ๑,๙๔๐ เมตร บรรจบกับ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๕ ที่บริเวณหางจากถนนศรีสําโรงบรรจบกับถนนสุระนารายณ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสุระนารายณและทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๕ ระยะประมาณ
๒,๒๑๐ เมตร
ถนนสาย ง ๒ เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง และถนนโครงการ
กําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๕ ที่บริเวณถนนสาย ง ๑ บรรจบกับ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๕ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตและทิศตะวันตกเฉียงใต ระยะประมาณ
๑,๔๘๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ค ๑ ที่บริเวณหางจากถนนสาย ค ๑ บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๐๕ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสาย ค ๑ ระยะประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ระยะประมาณ ๑,๐๕๐ เมตร บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ ที่บริเวณถนนไมปรากฏชื่อ
บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ค ๒) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ
ระยะประมาณ ๗๐๐ เมตร บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ค ๔) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
ระยะประมาณ ๘๘๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ค ๖ ที่บริเวณหางจากถนนสาย ค ๖ บรรจบกับ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสาย ค ๖
ระยะประมาณ ๙๖๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตและทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ
๑,๗๙๐ เมตร จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ที่บริเวณถนนสาย ง ๑
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๒๑ ก

หนา้ ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่สมควรกาหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
ในท้ อ งที่ ต าบลโคกส าโรง ต าบลถลุ ง เหล็ ก ต าบลคลองเกตุ และต าบลวั งขอนขว้า ง อ าเภอโคกส าโรง
จังหวัดลพบุรี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒ นาและการดารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท
ในด้านการใช้ป ระโยชน์ ในทรั พย์ สิ น การคมนาคมและการขนส่ ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ
และสภาพแวดล้ อม ทั้งนี้ เพื่อให้ บ รรลุ วัตถุประสงค์ของการผั งเมือง และโดยที่มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง
แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญญัติว่า การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระทาโดยกฎกระทรวง จึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

