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กฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนลํานารายณ์ จังหวัดลพบุรี
พ.ศ. ๒๕๕๘
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และ
มาตรา 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 โดย
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารผั ง เมื อ ง (ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไทย
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับได้มีกําหนดห้าปี
ข้อ ๒ ให้ ใ ช้ บั ง คั บ ผั ง เมื อ งรวม ในท้ อ งที่ ตํ า บลนิ ค มลํ า นารายณ์ ตํ า บลลํ า นารายณ์
ตํ า บลบ้ า นใหม่ ส ามั ค คี ตํ า บลบั ว ชุ ม ตํ า บลชั ย นารายณ์ ตํ า บลท่ า มะนาว และตํ า บลท่ า ดิ น ดํ า
อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๓ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนา และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อม
ในบริ เ วณแนวเขตตามข้ อ ๒ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การพั ฒ นาระบบเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ข้อ ๔ ผั ง เมื อ งรวมตามกฎกระทรวงนี้ มี น โยบายและมาตรการเพื่ อ จั ด ระบบการใช้
ประโยชน์ที่ดิน โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับและ
สอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมีสาระสําคัญ
ดังต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนเมืองให้เป็นศูนย์กลางการปกครอง การศึกษา การคมนาคม
และการขนส่งของพื้นที่ด้านตะวันออกของจังหวัดลพบุรีและจังหวัดข้างเคียง
(๒) ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาด้ า นที่ อ ยู่ อ าศั ย พาณิ ช ยกรรม การบริ ก ารและอุ ต สาหกรรม
ให้สอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนและระบบเศรษฐกิจและสังคม
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(๓) ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการบริ ก ารทางสั ง คม การสาธารณู ป โภคและสาธารณู ป การ
ให้เพียงพอและได้มาตรฐาน
(๔) ส่งเสริมการอนุรักษ์พื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม เพื่อป้องกันน้ําท่วม
ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง และรายการประกอบ
แผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๖ การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ตามแผนผั ง กํ า หนดการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ตามที่ ไ ด้ จํ า แนก
ประเภทท้ายกฎกระทรวงนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๑๓ ที่กําหนดไว้เป็นสีเหลือง ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒.๑ ถึงหมายเลข ๒.๕ ที่กําหนดไว้เป็นสีส้ม ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง
(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึงหมายเลข ๓.๓ ที่กําหนดไว้เป็นสีแดง ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
(๔) ที่ ดิ น ในบริ เ วณหมายเลข ๔ ที่ กํ า หนดไว้ เ ป็ น สี ม่ ว งอ่ อ น ให้ เ ป็ น ที่ ดิ น ประเภท
อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ ถึงหมายเลข ๕.๑๓ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๖.๑ และหมายเลข ๖.๒ ที่กําหนดไว้เป็นสีขาวมีกรอบและ
เส้นทแยงสีเขียว ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๗.๑ ถึงหมายเลข ๗.๕ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๘ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว ให้เป็นที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์ป่าไม้
(๙) ที่ ดิ น ในบริ เ วณหมายเลข ๙.๑ ถึ ง หมายเลข ๙.๗ ที่ กํ า หนดไว้ เ ป็ น สี เ ขี ย วมะกอก
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา
(๑๐) ที่ดิ นในบริเวณหมายเลข ๑๐ ที่ กํา หนดไว้ เป็ น สีฟ้ า ให้เ ป็ นที่ ดินประเภทที่ โล่ งเพื่ อ
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(๑๑) ที่ดินในบริ เวณหมายเลข ๑๑.๑ ถึงหมายเลข ๑๑.๑๑ ที่ กําหนดไว้เป็น สีเทาอ่อ น
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันศาสนา
(๑๒) ที่ ดิ น ในบริ เ วณหมายเลข ๑๒.๑ ถึ ง หมายเลข ๑๒.๑๓ ที่ กํ า หนดไว้ เ ป็ น สี น้ํ า เงิ น
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
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ข้อ ๗ ที่ ดิ น ประเภทที่ อ ยู่ อ าศั ย หนาแน่ น น้ อ ย ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ การอยู่ อ าศั ย
สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และ
จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อการจําหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๖) โรงฆ่าสัตว์
(๗) กําจัดมูลฝอย
(๘) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๘ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และ
จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อการจําหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
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(๖) คลังสินค้า
(๗) โรงฆ่าสัตว์
(๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๙) กําจัดมูลฝอย
(๑๐) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๙ ที่ ดิ น ประเภทพาณิ ช ยกรรมและที่ อ ยู่ อ าศั ย หนาแน่ น มาก ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
เพื่อพาณิชยกรรม การอยู่อาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และ
จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อการจําหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๖) โรงฆ่าสัตว์
(๗) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๘) กําจัดมูลฝอย
(๙) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมบริการ
ที่ประกอบกิจการโดยไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม ในลักษณะโรงงานตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงานตามประเภท ชนิด และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ คลังสินค้า
สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
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ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และ
จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
(๒) 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
(๓) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๗) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก
(๘) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา
(๙) สถาบันการศึกษาหรือโรงเรียน
(๑๐) โรงพยาบาล
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๑๑ ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม
หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และ
จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อการจําหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๖) จั ด สรรที่ ดิ น เพื่ อ ประกอบพาณิ ช ยกรรม เว้ น แต่ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการจั ด สรรที่ ดิ น
เพื่อการอยู่อาศัย และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่โครงการทั้งหมด
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
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(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๙) การอยู่ อ าศั ย หรื อ ประกอบพาณิ ช ยกรรมประเภทห้ อ งแถว ตึ ก แถว หรื อ บ้ า นแถว
เว้ น แต่ เ ป็ น การดํ า เนิ น การในโครงการจั ด สรรที่ ดิ น เพื่ อ การอยู่ อ าศั ย และมี พื้ น ที่ ไ ม่ เ กิ น ร้ อ ยละห้ า
ของพื้นที่โครงการทั้งหมด
(๑๐) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด อาคารชุด หรือหอพัก
ในกรณีที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรมตาม (๖) และ
เพื่ อ การอยู่ อ าศั ย หรื อ ประกอบพาณิ ช ยกรรมประเภทห้ อ งแถว ตึ ก แถว หรื อ บ้ า นแถวตาม (๙)
ดําเนินการในโครงการจัดสรรที่ดินเดียวกัน ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้อยละห้า
ของพื้นที่โครงการทั้งหมด
ที่ ดิ น ประเภทนี้ ใ นเขตปฏิ รู ป ที่ ดิ น ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรมตามกฎหมาย
ว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเท่านั้น
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง
ไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร
การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ริ ม ฝั่ ง แม่ น้ํ า ป่ า สั ก ลํ า คลอง หรื อ แหล่ ง น้ํ า สาธารณะ ให้ มี ที่ ว่ า ง
ตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ําป่าสัก ลําคลอง หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า
๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันราชการ การสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ และการอนุรักษ์และรักษาสภาพแวดล้อมเป็นส่วนใหญ่ สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
(๒) คลังน้ํามัน สถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม สถานีบริการน้ํามันประเภท ก
สถานีบริการน้ํามันประเภท ข สถานีบริการน้ํามันประเภท ค ลักษณะที่สอง สถานีบริการน้ํามัน
ประเภท จ ลักษณะที่สอง และสถานีบริการน้ํามันประเภท ฉ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามัน
เชื้อเพลิง เพื่อการจําหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช้
สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทร้านจําหน่าย สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ประเภทโรงเก็บ และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
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(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๙) สนามกอล์ฟ
(๑๐) กําจัดมูลฝอย
(๑๑) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ริ ม ฝั่ ง แม่ น้ํ า ป่ า สั ก ลํ า คลอง หรื อ แหล่ ง น้ํ า สาธารณะ ให้ มี ที่ ว่ า ง
ตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ําป่าสัก ลําคลอง หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า
๑๕ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเฉพาะที่ดิน
ซึ่งเป็นของรัฐ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การอยู่อาศัย เกษตรกรรม
หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
และให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๖ เมตร การวัดความสูงของอาคาร
ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดิน
ที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด 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) การอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๔) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(๕) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด อาคารชุด หรือหอพัก
(๖) กําจัดมูลฝอย
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแล
รักษาหรือบํารุงป่าไม้ สัตว์ป่า ต้นน้ํา ลําธาร และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรี
และกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติเท่านั้น

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๖๕ ก

หน้า ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การอยู่อาศัย เกษตรกรรม
หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด 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) การอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๔) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(๕) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด อาคารชุด หรือหอพัก
การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ริ ม ฝั่ ง แม่ น้ํ า ป่ า สั ก ลํ า คลอง หรื อ แหล่ ง น้ํ า สาธารณะ ให้ มี ที่ ว่ า ง
ตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ําป่าสัก ลําคลอง หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า
๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๑๕ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ข้อ ๑๖ ที่ ดิ น ประเภทที่ โ ล่ ง เพื่ อ การรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
เพื่ อ การรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มหรื อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม การประมง
หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ข้อ ๑๗ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศาสนา การศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ข้อ ๑๘ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการของรัฐ กิจการเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ข้อ ๑๙ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงนี้
ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย ง และถนนสาย จ ๑ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น
นอกจากกิจการตามที่กําหนดดังต่อไปนี้
(ก) การสร้างถนนหรือเกี่ยวข้องกับถนน และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
(ข) การสร้างรั้วหรือกําแพง
(ค) เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน ๙ เมตร
หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่
(๒) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย ก ๑ ถนนสาย ก ๒ ถนนสาย ก ๓ ถนนสาย ข ๑
ถนนสาย ข ๒ ถนนสาย ข ๓ ถนนสาย ข ๔ ถนนสาย ข ๕ ถนนสาย ค ๑ ถนนสาย ค ๒
ถนนสาย ค ๓ และถนนสาย จ ๒ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น นอกจากกิจการตามที่กําหนด
ดังต่อไปนี้

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๖๕ ก

หน้า ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา
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(ก) การสร้างถนนหรือเกี่ยวข้องกับถนน และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
(ข) การสร้างรั้วหรือกําแพง
(ค) เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน ๙ เมตร
หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่
(ง) การอยู่อาศัยที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน ๙ เมตร หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่
(จ) การอยู่อาศัยที่ไม่ใช่ห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(ฉ) การอยู่อาศัยที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดิน
ข้อ ๒๐ ให้ผู้มีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการใน
เขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

บัญชีท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนลํานารายณ์ จังหวัดลพบุรี
พ.ศ. ๒๕๕๘

ลําดับที่

๒

๔

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การต้ม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช
(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช
(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง
หรือคลังสินค้า
(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กล้วยไม้ หรือถั่วงอก
(๙) การร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม
(๑๑) การฟักไข่โดยใช้ตู้อบ
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ซึ่งมิใช่สัตว์น้ํา อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๒) การถนอมเนื้อสัตว์โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือทําให้เยือกแข็ง
โดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง
(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ มันสัตว์ หนังสัตว์ หรือสารที่สกัด
จากไขสัตว์หรือกระดูกสัตว์
(๖) การล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์
(๗) การทําผลิตภัณฑ์จากไข่เพื่อใช้ประกอบเป็นอาหาร เช่น ไข่เค็ม ไข่เยี่ยวม้า ไข่ผง
ไข่เหลวเยือกแข็ง หรือไข่เหลวแช่เย็น

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่ดินประเภท
ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

โรงงานจําพวกที่
๑
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ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ํา อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๒) การถนอมสัตว์น้ําโดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือทําให้เยือกแข็ง
โดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง
(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากสัตว์น้ํา หนัง หรือไขมันสัตว์น้ํา
(๕) การล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์น้ํา
๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม้ และบรรจุในภาชนะที่ผนึก
และอากาศเข้าไม่ได้
(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไม้โดยวิธีกวน ตากแห้ง ดอง หรือทําให้เยือกแข็ง
โดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง
๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การสี ฝัด หรือขัดข้าว
(๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช
(๖) การปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่ง
๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้ง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การทําขนมปังหรือขนมเค้ก

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
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ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
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ที่ดินประเภท
ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่
๑
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๓

ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
โรงงานจําพวกที่
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ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

(๒) การทําขนมปังกรอบหรือขนมอบแห้ง
(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้น เม็ด หรือชิ้น
๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากอ้อย บีช หญ้าหวาน หรือพืชอื่น
ที่ให้ความหวาน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําน้ําเชื่อม
(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของต้นมะพร้าว ต้นตาลโตนด หรือพืชอื่น ๆ
ซึ่งมิใช่อ้อย
๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก้ ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําใบชาแห้งหรือใบชาผง
(๒) การคั่ว บด หรือป่นกาแฟหรือการทํากาแฟผง
(๓) การทําโกโก้ผงหรือขนมจากโกโก้
(๔) การทําช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือขนมจากช็อกโกเลต
(๕) การทําเก๊กฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ
(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไม้อัดเม็ด
(๗) การเชื่อมหรือแช่อิ่มผลไม้หรือเปลือกผลไม้ หรือการเคลือบผลไม้หรือ
เปลือกผลไม้ด้วยน้ําตาล
(๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) หรือการเคลือบถั่วหรือเมล็ดผลไม้
(Nuts) ด้วยน้ําตาล กาแฟ โกโก้ หรือช็อกโกเลต

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
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๑
๒
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ที่ดินประเภท
ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
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ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
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(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟี่
(๑๑) การทําไอศกรีม
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๖) การทําน้ํามันสลัด
(๗) การบดหรือป่นเครื่องเทศ
(๘) การทําพริกป่น พริกไทยป่น หรือเครื่องแกง
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด หรือย่อยน้ําแข็ง
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ น้ําอัดลม หรือน้ําแร่
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําน้ําดื่ม
(๒) การทําเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาสูบ ยาอัด ยาเส้น ยาเคี้ยว หรือยานัตถุ์
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๓) การทํายาอัด ยาเส้น ยาเส้นปรุง หรือยาเคี้ยว
(๔) การทํายานัตถุ์
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอซึ่งมิใช่เครื่องนุ่งห่ม
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอเป็นเครื่องใช้ในบ้าน
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ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

(๒) การทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใช่ถุงหรือกระสอบพลาสติก
(๓) การทําผลิตภัณฑ์จากผ้าใบ
(๔) การตบแต่งหรือเย็บปักถักร้อยสิ่งทอ
โรงงานถักผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มด้วยด้ายหรือเส้นใย หรือฟอกย้อมสีหรือ
แต่งสําเร็จผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มที่ถักด้วยด้ายหรือเส้นใย
โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมด้วยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกให้เป็นปุยซึ่งมิใช่เสื่อหรือพรม
ที่ทําด้วยยางหรือพลาสติกหรือพรมน้ํามัน
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาข่าย แห หรืออวน อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การผลิตเชือก
(๒) การผลิต ประกอบ หรือซ่อมแซมตาข่าย แห หรืออวน และรวมถึงชิ้นส่วน
หรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายซึ่งมิใช่รองเท้า อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การตัดหรือเย็บเครื่องนุ่งห่ม เข็มขัด ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ เนกไท หูกระต่าย
ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเท้าจากผ้า หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือวัสดุอื่น
(๒) การทําหมวก
โรงงานผลิตรองเท้าหรือชิ้นส่วนของรองเท้าซึ่งมิได้ทําจากไม้ ยางอบแข็ง
ยางอัดเข้ารูป หรือพลาสติกอัดเข้ารูป
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ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
โรงงานจําพวกที่
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๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใช้จากไม้ไผ่ หวาย ฟาง อ้อ กก หรือผักตบชวา
๓๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากไม้หรือไม้ก๊อก อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๓) การแกะสลักไม้
(๕) การทําผลิตภัณฑ์จากไม้ก๊อก
๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
(๑) การพิมพ์ การทําแฟ้มเก็บเอกสาร การเย็บเล่ม ทําปก หรือตบแต่งสิ่งพิมพ์
๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม ผลิตภัณฑ์ยิปชั่ม
หรือผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์
๖๑ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใช้ที่ทําด้วยเหล็ก
หรือเหล็กกล้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ดังกล่าว
๖๒ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายใน
อาคารที่ทําจากโลหะหรือโลหะเป็นส่วนใหญ่ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์
ของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งดังกล่าว
๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะสําหรับใช้ในการก่อสร้างหรือติดตั้ง
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๒) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร
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๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การทําภาชนะบรรจุ
(๑๒) การตัด พับ หรือม้วนโลหะ
(๑๓) การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป
๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องกังหัน และรวมถึง
ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์หรือเครื่องกังหันดังกล่าว
๖๙ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องคํานวน เครื่องทําบัญชี
เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับใช้ในการคํานวณชนิดดิจิตัล
หรือชนิดอนาล้อก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์สําหรับปฏิบัติกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน
หรืออุปกรณ์ (Digital or Analog Computers or Associated Electronic Data
Processing Equipment or Accessories) เครื่องรวมราคาของขาย (Cash Registers)
เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องชั่งซึ่งมิใช่เครื่องชั่งที่ใช้ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ เครื่องอัดสําเนา
ซึ่งมิใช่เครื่องอัดสําเนาด้วยการถ่ายภาพ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของ
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศหรือก๊าซ
เครื่องเป่าลม เครื่องปรับหรือถ่ายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตู้เย็นหรือ
เครื่องประกอบตู้เย็น เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ เครื่องล้าง ซัก ซักแห้ง หรือรีดผ้า
เครื่องเย็บ เครื่องส่งกําลังกล เครื่องยก ปั้นจั่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน รถบรรทุก
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รถแทรกเตอร์ รถพ่วงสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรม รถยกซ้อนของ (Stackers)
เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรมหรือสําหรับใช้ในบ้านแต่ผลิตภัณฑ์นั้น
ต้องไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้
ในลําดับที่ ๗๐ เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์ไฟฟ้า เครื่องกําเนิดไฟฟ้า หม้อแปลง
แรงไฟฟ้า เครื่องสับหรือบังคับไฟฟ้า เครื่องใช้สําหรับแผงไฟฟ้า เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟ้า
เครี่องส่งหรือจําหน่ายไฟฟ้า เครื่องสําหรับใช้บังคับไฟฟ้า หรือเครื่องเชื่อมไฟฟ้า
๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์
เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องบันทึกคําบอก
เครื่องบันทึกเสียงด้วยเทป เครื่องเล่นหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน์) แผ่นเสียง
เทปแม่เหล็กที่ได้บันทึกเสียงแล้ว เครื่องโทรศัพท์หรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไม่มีสาย
เครื่องส่งวิทยุ เครื่องส่งโทรทัศน์ เครื่องรับส่งสัญญาณหรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร์
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวข้อง (Semi - Conductor or
Related Sensitive Semi - Conductor Devices) คาปาซิเตอร์หรือคอนเดนเซอร์
อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได้ ( Fixed or Variable Electronic
Capacitors or Condensers) เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอด
ฟลูโรสโคป หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย์ และรวมถึงการผลิตอุปกรณ์หรือชิ้นส่วน
สําหรับใช้กับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
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๗๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การต่อ ซ่อมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอู่ต่อเรือนอกจากเรือยาง
(๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษสําหรับเรือหรือเครื่องยนต์เรือ
๗๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพจักรยานยนต์
จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ
(๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สําหรับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ
หรือจักรยานสองล้อ
๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมล้อเลื่อนที่ขับเคลื่อนด้วยแรงคน
หรือสัตว์ซึ่งมิใช่จักรยาน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
๘๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้อง
ทดลองหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการชั่ง ตวง วัด หรือบังคับควบคุม
๘๓ โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือชิ้นส่วนของนาฬิกา
หรือเครื่องวัดเวลา
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๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณี
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําเครื่องประดับโดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองคํา ทองขาว เงิน นาก
หรืออัญมณี
๘๕ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของ
เครื่องดนตรีดังกล่าว
๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเล่น เครื่องมือ หรือเครื่องใช้ที่มิได้ระบุไว้
ในลําดับอื่น อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําเครื่องเล่น
(๒) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ
(๓) การทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง
(๔) การทําร่ม ไม้ถือขนนก ดอกไม้เทียม ซิป กระดุม ไม้กวาด แปรง ตะเกียง
โป๊ะตะเกียงหรือไฟฟ้า กล้องสูบยาหรือกล้องบุหรี่ ก้นกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก
(๕) การทําป้าย ตรา เครื่องหมาย ป้ายติดของ หรือเครื่องโฆษณาสินค้า
ตราโลหะหรือยาง แม่พิมพ์ลายฉลุ (Stencils)
(๖) การทําแหคลุมผม ช้องผม หรือผมปลอม
๙๑ โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การบรรจุสินค้าทั่วไป
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โรงงานห้องเย็น
โรงงานซ่อมรองเท้าหรือเครื่องหนัง
โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าสําหรับใช้ในบ้านหรือใช้ประจําตัว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ รถพ่วง จักรยาน
สามล้อ จักยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๔) การล้างหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
โรงงานซ่อมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําด้วยเพชร พลอย
ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี
โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ที่มิได้ระบุการซ่อมไว้ในลําดับใด
โรงงานซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด อัด หรือย้อมผ้า เครื่องนุ่งห่ม พรม หรือขนสัตว์
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแต่งหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์โดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๓) การลงรักหรือการประดับตบแต่งด้วยแก้ว กระจก มุก ทอง หรืออัญมณี
หมายเหตุ
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รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิ ตามที่ไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนลํานารายณ จังหวัดลพบุรี
พ.ศ. ๒๕๕๘
การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภท
ทายกฎกระทรวง ตามที่ไดกําหนดไวในขอ ๖ คือ
๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๑๓ ที่กําหนดไวเปนสีเหลือง ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย มีรายการดังตอไปนี้
๑.๑ ดานเหนือ
จดเขตสถานีรถไฟลํานารายณ และจดถนนสาย ค ๑ ฟากตะวันออก
ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ ๒๘๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ข ๑
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๕ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก จดถนนสาย ข ๓ ฟากตะวันออก
๑.๒ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๕ ฟากใต และโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๕ ที่จุดซึ่งอยูหางจาก
ถนนสาย ข ๒ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๕ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนว
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๕ เปนระยะ ๒๐๐ เมตร
ดานใต
จดถนนสาย ค ๒ ฟากเหนื อ โรงพยาบาลชั ย บาดาล และ
ซอยสุระนารายณ ๒๖ ฟากตะวันตก
ดานตะวันตก จดวัดลํานารายณ
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๗.๓ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน
๑.๓ ดานเหนือ
จดถนนสาย ค ๒ ฟากใต มัสยิดดารุสลาม และโรงเรียนดารุสลามวิทยา
ดานตะวันออก จดเส น ตั้ ง ฉากกั บ ถนนสาย ค ๒ ฟากใต ที่ จุ ด ซึ่ ง อยู ห า งจาก
ถนนสาย ค ๒ บรรจบกับถนนสาย ข ๒ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ค ๑
เปนระยะ ๒๒๐ เมตร
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ค ๒
ดานตะวันตก จดการประปาชัยบาดาล
๑.๔ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ
ฟากเหนือ สํานักงานกําจัดตั๊กแตน - ศัตรูพืช และอางน้ํานิคมพัฒนา
ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก และเขตสถานีรถไฟ
ลํานารายณ
ดานใต
จดเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก จดถนนคชเสนีย ฟากตะวันออก

๒

ฟากเหนือ
ฟากเหนือ

๑.๕ ดานเหนือ
ดานตะวันออก
ดานใต
ดานตะวันตก
๑.๖ ดานเหนือ
ดานตะวันออก
ดานใต
ดานตะวันตก
๑.๗ ดานเหนือ
ดานตะวันออก
ดานใต
ดานตะวันตก
๑.๘ ดานเหนือ
ดานตะวันออก
ดานใต

จดซอยคชเสนีย ๓ ฟากใต
จดถนนสาย ข ๓ ฟากตะวันตก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
จดถนนสาย ก ๑ ฟากตะวันออก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
จดถนนสาย ข ๓ ฟากตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๕ ฟากเหนือ
จดถนนสาย ก ๑ ฟากตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๕ ฟากใต
จดวัดลํานารายณ
จดถนนสาย ค ๒ ฟากเหนือ
จดซอยสุระนารายณ ๑๘ ฟากตะวันออก
จดซอยคชเสนีย ๓ ฟากใต
จดถนนสาย ก ๑ ฟากตะวันตก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ และซอยสุระนารายณ ๑๓

ดานตะวันตก
๑.๙ ดานเหนือ

จดถนนคชเสนีย ฟากตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ

ดานตะวันออก
จดถนนคชเสนีย ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๓๖๐ เมตร กับถนนคชเสนีย ฟากตะวันตก
๑.๑๐ ดานเหนือ
จดซอยคชเสนีย ๖ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนคชเสนีย ฟากตะวันตก
ดานใต
จดแขวงการทางลพบุรีที่ ๒ (ลํานารายณ) เสน ขนานระยะ
๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๕ บานพักขาราชการแขวงการทางลพบุรีที่ ๒
และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๕ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๒ ฟากตะวันออก
๑.๑๑ ดานเหนือ
จดถนนสาย ค ๒ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดการประปาชั ย บาดาล เส น ตั้ ง ฉากกั บ ถนนสาย ข ๔
ที่จุด ซึ่ง อยูหางจากถนนสาย ค ๒ บรรจบกับถนนสาย ข ๔ ไปทางทิศตะวัน ออกเฉียงใตต ามแนว
ถนนสาย ข ๔ เปนระยะ ๓๐๐ เมตร และเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๓๓๘

๓
ดานใต
จดถนนสาย จ ๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๓๓๘ ฟากตะวันออก
๑.๑๒ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๕ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดซอยสุระนารายณ ๔ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ก ๓ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๓ ฟากตะวันออก
๑.๑๓ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๓ ฟากตะวันออก ถนนสาย จ ๒ ฟากใต
และถนนสาย ข ๕ ฟากตะวันออก
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๓๓๘ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย จ ๑ ฟากตะวันตก เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๓๓๘ ที่จุดซึ่งศูนยกลางถนนสาย จ ๑ บรรจบกับถนนคชเสนีย บรรจบกับเสนตั้งฉากกับ
ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ บรรจบกับ
ถนนสาย ข ๕ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสาย จ ๒ และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
เปนระยะ ๕๒๐ เมตร
ดานตะวันตก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก ถนนสาย จ ๒
ฟากตะวันออก ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ และเสนขนานระยะ ๑๓๐ เมตร กับศูนยกลาง
ถนนสาย จ ๒
๒. ที่ดิน ในบริ เวณหมายเลข ๒.๑ ถึ ง หมายเลข ๒.๕ ที่ กํา หนดไว เป น สี สม ใหเ ปน ที่ดิ น
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง มีรายการดังตอไปนี้
๒.๑ ดานเหนือ
จดซอยสุระนารายณ ๑๓ ฟากใต โรงเรียนอนุบาล บานลํานารายณ
และโรงเรียนอารียสวัสดิ์
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ก ๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๕ ฟากเหนือ โรงเรียนอนุบาล
ลํานารายณ และโรงเรียนอารียสวัสดิ์
ดานตะวันตก
จดถนนคชเสนีย ฟากตะวันออก
๒.๒ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๕ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดซอยสุระนารายณ ๑๘ ฟากตะวันตก และโรงเรียนสามัคคีวิทยา
ดานใต
จดถนนสาย ค ๒ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนคชเสนี ย ฟากตะวัน ออก ที่ วา การอํา เภอชัย บาดาล
สถานีตํารวจภูธรชัยบาดาล สโมสรขาราชการ ซอยทามะนาว ๒ และเสนขนานระยะ ๒๕๐ เมตร
กับศูนยกลางถนนคชเสนีย

๔
๒.๓ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๐๕
ดานตะวันออก
จดซอยสุระนารายณ ๓ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๕ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดบานพักขาราชการแขวงการทางลพบุรีที่ ๒
๒.๔ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๕ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดซอยสุระนารายณ ๖ ฟากตะวันตก และซอยทามะนาว ๔
ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ก ๓ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดซอยสุระนารายณ ๔ ฟากตะวันออก
๒.๕ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๓ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนคชเสนีย ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ข ๕ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดโรงเรียนนารายณวิทยา และวิทยาลัยพาณิชยการเทคนิคการชาง
ลํานารายณ
๓. ที่ดิน ในบริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึง หมายเลข ๓.๓ ที่กําหนดไวเปน สีแดง ใหเปน ที่ดิน
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนมาก มีรายการดังตอไปนี้
๓.๑ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๕ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับ ศูน ยกลางถนนคชเสนีย
และซอยสุระนารายณ ๑๔ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดซอยทามะนาว ๒ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนคชเสนีย ฟากตะวันออก
๓.๒ ดานเหนือ
จดซอยสุระนารายณ ๓ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนคชเสนีย ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๕ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดซอยสุระนารายณ ๓ ฟากตะวันออก
๓.๓ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๕ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนคชเสนีย ฟากตะวันตก
ดานใต
จดซอยทามะนาว ๔ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดซอยสุระนารายณ ๖ ฟากตะวันออก

๕
ไดแก

๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔ ที่กําหนดไวเปนสีมว งออน ใหเปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนตั้งฉากระยะ ๑๕๐ เมตร กับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑
ฟากใต ที่ จุ ด ซึ่ ง อยู ห า งจากถนนสาธารณะไม ป รากฏชื่ อ บรรจบกั บ ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๒๑
ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ เปนระยะ ๒๐๐ เมตร
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๑
ดานตะวันตก
จดเสนตั้งฉากระยะ ๑๕๐ เมตร กับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑
ฟากใต ที่จุด ซึ่ง อยูหางจากทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๒๑ บรรจบกับ ถนนสาธารณะไมป รากฏชื่อ
ไปทางทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ เปนระยะ ๓๐๐ เมตร
๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ ถึงหมายเลข ๕.๑๓ ที่กําหนดไวเปนสีเขียว ใหเปนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม มีรายการดังตอไปนี้
๕.๑ ดานเหนือ
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปนเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร
กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ และเสนตรงที่ลากจากเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร
กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ บรรจบกับเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ฟากตะวันตก
ดานตะวันออก
จดแนวเขตผั งเมื องรวมด านตะวั น ออก ซึ่ง เปน เขตทางรถไฟ
สายตะวันออกเฉียงเหนือ สถานีรถไฟลํานารายณ ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก และ
เสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ
ดานใต
จดอ า งเก็ บ น้ํ า นิ ค มพั ฒ นา เส น ขนานระยะ ๓๐๐ เมตร
กับเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ฟากเหนือ และสํานักงานกําจัดตั๊กแตน - ศัตรูพืช
ดานตะวันตก
จดถนนคชเสนีย ฟากตะวันออก และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑
ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๗.๑ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน และบริเวณหมายเลข ๑๑.๑
ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน
๕.๒ ดานเหนือ
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปนเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร
กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๓๒๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่ง เปน เสน ขนานระยะ
๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก

๖
๕.๓ ดานเหนือ
จดถนนสาย ค ๑ ฟากใต และเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ
ดานตะวันออก
จดคลองสันตีเหล็ก ฝงใต
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๕ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒๘๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ข ๑
๕.๔ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๓๒๑ ฟากใต และวัดศิริเจริญธรรม
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ ฟากเหนือ และถนนสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก ฟากเหนือ และฟากตะวันตก
ดานตะวันตก
จดวั ด คลองนารายณ ห ว ยลํ า นารายณ ฝ ง ตะวั น ออก และ
แนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก
ทั้ง นี้ ยกเวน บริเวณหมายเลข ๙.๒ ที่ กําหนดไว เปน สีเขียวมะกอก และบริเวณ
หมายเลข ๑๑.๓ และหมายเลข ๑๑.๔ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน
๕.๕ ดานเหนือ
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก และคลองสันตีเหล็ก ฝงใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําปาสัก ฝงตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๒๓๓๘ ฟากเหนื อ และ
สนามกีฬาเทศบาล
ดานตะวันตก
จดถนนสาย จ ๑ ฟากตะวันออก เสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร
กับศูนยกลางถนนคชเสนีย เสนตั้งฉากกับถนนสาย ข ๔ ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย ข ๔ บรรจบกับ
ถนนสาย ค ๒ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนสาย ข ๔ เปนระยะ ๓๐๐ เมตร การประปาชัยบาดาล
เสน ขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ค ๒ เสนตั้งฉากกับถนนสาย ค ๒ ฟากใต
ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย ค ๒ บรรจบกับถนนสาย ข ๒ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนว
ถนนสาย ค ๒ เปนระยะ ๒๒๐ เมตร เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๕ ที่จุดซึ่งอยูหางจาก
ถนนสาย ข ๒ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๕ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนว
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๕ เปนระยะ ๒๐๐ เมตร ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๕ ฟากตะวันออก
และการไฟฟาสวนภูมิภาค อําเภอชัยบาดาล
๕.๖ ดานเหนือ
จดหวยลํานารายณ ฝงใต
ดานตะวันออก
จดหวยลํานารายณ ฝงตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก และสถานีไฟฟาแรงสูง
๕.๗ ดานเหนือ
จดแมน้ําปาสัก ฝงใต และหวยสาธารณะ ฝงใต
ดานตะวันออก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนเสนขนานระยะ
๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก

๗
ดานใต
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาชัยบาดาล
ดานตะวันตก
จดแมน้ําปาสัก ฝงตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑๑.๘ ที่กําหนดไวเปนสีเทา
๕.๘ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๒๑ ฟากใต เสน ตั้งฉากกั บ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ ฟากใต ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ บรรจบกับ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑
เปนระยะ ๓๐๐ เมตร เสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑
เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ บรรจบกับ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑
เปนระยะ ๒๐๐ เมตร
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๒๓๓๘ ฟากตะวั น ตกและ
สํานักงานกําจัดตั๊กแตน - ศัตรูพืช
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ
ฟากเหนือ เสนขนานระยะ ๓๖๐ เมตร กับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๓๓๘ ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
ฟากเหนือ และทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดหวยลํานารายณ ฝงตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑๒.๕ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน
๕.๙ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดหวยลํานารายณ ฝงตะวันตก
ดานใต
จดทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากตอจาก
เสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
๕.๑๐ ดานเหนือ
จดทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ฟากใต และถนนสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ก ๒ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๕ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดหวยลํานารายณ ฝงตะวันออก
๕.๑๑ ดานเหนือ
จดทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดหวยลํานารายณ ฝงตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๕ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ที่ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากตอจาก
เสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก

๘
๕.๑๒ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๕ ฟากตะวันออก
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ก ๓ ฟากใต วัดอุดมสันติวรรณ เสนขนานระยะ
๑๓๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย จ ๒ ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต ถนนสาย จ ๒ ฟากตะวันตก
ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก เสนตั้งฉากกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ บรรจบกับถนนสาย ข ๕ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ตามแนวถนนสาย จ ๒ และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ เปนระยะ ๕๒๐ เมตร เสนตั้งฉากกับถนนคชเสนีย
ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งถนนสาย จ ๑ บรรจบกับถนนคชเสนีย ฟากตะวันตก และทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๓๓๘ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําปาสัก ฝงตะวันตก
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําปาสัก ฝงตะวันออก
และเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมฝงหวยลํานารายณ ฝงตะวันออก
๕.๑๓ ดานเหนือ
จดถนนชลประทาน ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนชลประทาน ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนชลประทาน ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๒๐๕ ฟากตะวั น ออก และ
สํานักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล
๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๖.๑ และหมายเลข ๖.๒ ที่กําหนดไวเปนสีขาวมีกรอบ และ
เสนทแยงสีเขียว ใหเปนที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม มีรายการดังตอไปนี้
๖.๑ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําปาสัก ฝงเหนือ
ดานตะวันออก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนคลองสันตีเหล็ก
ดานใต
จดริมแมน้ําปาสัก ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดวั ด ท า มะนาว และทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๒๓๓๘
ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑๒.๑๒ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน
๖.๒ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมฝงหวยลํานารายณ ฝงเหนือ
เสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําปาสัก ฝงเหนือ และสระน้ําสาธารณประโยชน
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๒๓๓๘ ฟากตะวัน ตก และ
โรงเรียนบานทามะนาว
ดานใต
จดริมฝงแมน้ําปาสัก ฝงเหนือ และหวยลํานารายณ ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๕ ฟากใต

๙
๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๗.๑ ถึงหมายเลข ๗.๕ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม มีรายการดังตอไปนี้
๗.๑ อางเก็บน้ําบานสุขเจริญ
๗.๒ อางเก็บน้ํานิคม
๗.๓ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
๗.๔ สนามกีฬาเทศบาล
๗.๕ สระน้ําสาธารณประโยชน
๘. ที่ดิน ในบริเวณหมายเลข ๘ ที่กําหนดไวเปน สีเขียวออนมีเสน ทแยงสีขาว ใหเปน ที่ดิน
ประเภทอนุรักษปาไม ไดแก ปาสงวนแหงชาติ ปาชัยบาดาล
๙. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๙.๑ ถึงหมายเลข ๙.๗ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก ใหเปนที่ดิน
ประเภทสถาบันการศึกษา มีรายการดังตอไปนี้
๙.๑ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
๙.๒ โรงเรียนวัดศิริบรรพต
๙.๓ โรงเรียนสามัคคีวิทยา
๙.๔ โรงเรียนอนุบาลบานลํานารายณ และโรงเรียนอารียสวัสดิ์
๙.๕ โรงเรียนดารุสลามวิทยา
๙.๖ โรงเรียนนารายณวิทยา และวิทยาลัยพาณิชยการเทคนิคการชางลํานารายณ
๙.๗ โรงเรียนบานทามะนาว
๑๐. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๐ ที่กําหนดไวเปนสีฟา ใหเปนที่ดินประเภทที่โลงเพื่อการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม ไดแก
ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๕ ฟากใต และหวยลํานารายณ
ฝงใต
ดานตะวันออก
จดหวยลํานารายณ ฝงตะวันตก และแมน้ําปาสัก ฝงตะวันตก
ดานใต
จดแนวเขตผัง เมือ งรวมดา นใต ซึ่ ง เป น เส น ตรงที่ ล ากจากจุ ด
ซึ่ง อยู ห า งจากทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๒๓๓๘ บรรจบกับ ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๒๐๘๙
ไปทางทิศ ตะวั น ตกเฉียงใต ต ามแนวทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๒๐๘๙ เป น ระยะ ๓,๐๐๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๕ ที่จุดซึ่งเปนแนวเขตผังเมืองรวม
ดานตะวันตก ซึ่งเปนแนวเสนตรงเดียวกันกับเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชือ่
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๕ และแนวเขตปาสงวนแหงชาติปาชัยบาดาล
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผ น ดิน หมายเลข ๒๐๕ ฟากตะวั น ออก และ
ถนนชลประทาน ฟากใตและฟากตะวันออก

๑๐
๑๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๑.๑ ถึงหมายเลข ๑๑.๑๑ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน ใหเปนที่ดิน
ประเภทสถาบันศาสนา มีรายการดังตอไปนี้
๑๑.๑ วัดพิทักษไทยสุขเจริญ
๑๑.๒ วัดศิริเจริญธรรม
๑๑.๓ วัดศิริบรรพต
๑๑.๔ สุสาน
๑๑.๕ วัดลํานารายณ
๑๑.๖ วัดคลองนารายณ
๑๑.๗ มัสยิดดารุสลาม
๑๑.๘ วัดทาฉางราษฎรบํารุง
๑๑.๙ ศาลเจา
๑๑.๑๐ วัดอุดมสันติวรรณ
๑๑.๑๑ วัดทามะนาว
๑๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๒.๑ ถึงหมายเลข ๑๒.๑๓ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน ใหเปนที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มีรายการดังตอไปนี้
๑๒.๑ การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอชัยบาดาล
๑๒.๒ สถานีรถไฟลํานารายณ
๑๒.๓ โรงพยาบาลชัยบาดาล
๑๒.๔ สํานักงานกําจัดตั๊กแตน - ศัตรูพืช
๑๒.๕ สถานีขนสงลํานารายณ
๑๒.๖ แขวงการทางลพบุรีที่ ๒ (ลํานารายณ)
๑๒.๗ การประปาชัยบาดาล
๑๒.๘ สถานีไฟฟาแรงสูง
๑๒.๙ ที่วาการอําเภอชัยบาดาล สถานีตํารวจภูธรอําเภอชัยบาดาล และสโมสรขาราชการ
๑๒.๑๐ บานพักขาราชการแขวงการทางลพบุรีที่ ๒
๑๒.๑๑ สถานีดับเพลิง สํานักงานเทศบาลลํานารายณ หองสมุดประชาชน สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอชัยบาดาล สํานักงานปาไมอําเภอชัยบาดาล และสํานักงานศึกษาธิการอําเภอชัยบาดาล
๑๒.๑๒ โรงสูบน้ํา
๑๒.๑๓ สํานักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล

รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนลํานารายณ จังหวัดลพบุรี
พ.ศ. ๒๕๕๘
ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง แบงเปน ๕ ขนาด คือ
๑. ถนนแบบ ก ขนาดเขตทาง ๑๒.๐๐ เมตร จํานวน ๓ สาย ดังนี้
ถนนสาย ก ๑ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ซอยสุระนารายณ ๑๙ เริ่มตนจาก
ซอยคชเสนีย ๓ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๕
ถนนสาย ก ๒ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ซอยสุระนารายณ ๑ เริ่มตนจาก
ซอยคชเสนีย ๖ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๕
ถนนสาย ก ๓ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ซอยสุระนารายณ ๒ และ
ซอยท ามะนาว ๘ เริ่ ม ตน จากทางหลวงแผน ดิ น หมายเลข ๒๐๕ ไปทางทิ ศตะวัน ออกเฉี ยงใตแ ละ
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับถนนคชเสนีย
๒. ถนนแบบ ข ขนาดเขตทาง ๑๔.๐๐ เมตร จํานวน ๕ สาย ดังนี้
ถนนสาย ข ๑ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ซอยสุระนารายณ ๔๗ เริ่มตนจาก
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๕ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับถนนเดิม
ไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ค ๑)
ถนนสาย ข ๒ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ซอยสุระนารายณ ๓๒ เริ่มตนจาก
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๕ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับถนนเดิมไมปรากฏชือ่
(ถนนสาย ค ๒)
ถนนสาย ข ๓ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ซอยสุระนารายณ ๒๗ เริ่มตนจาก
ซอยคชเสนีย ๓ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๕
ถนนสาย ข ๔ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ซอยทามะนาว ๗/๑ เริ่มตนจาก
ซอยทามะนาว ๗ (ถนนสาย ค ๒) ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับถนนเดิมไมปรากฏชื่อ
(ถนนสาย ค ๓)
ถนนสาย ข ๕ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ซอยทามะนาว ๑๒ เริ่มตนจาก
ซอยทามะนาว ๔ (ถนนสาย จ ๒) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับ
ถนนคชเสนีย
๓. ถนนแบบ ค ขนาดเขตทาง ๑๖.๐๐ เมตร จํานวน ๓ สาย ดังนี้
ถนนสาย ค ๑ เปน ถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง และถนนโครงการ
กําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากซอยคชเสนีย ๓ ที่บริเวณซอยคชเสนีย ๓ บรรจบกับซอยสุระนารายณ ๒๗
(ถนนสาย ข ๓) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวถนนเดิมไมปรากฏชื่อ จนบรรจบกับซอยสุระนารายณ ๔๗

๒
(ถนนสาย ข ๑) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๑,๑๖๐ เมตร จนบรรจบกับถนนเดิมไมปรากฏชื่อ
(ถนนสาย จ ๑) ที่บริเวณหางจากถนนเดิมไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย จ ๑) บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๐๕ ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ ตามแนวถนนเดิ ม ไม ป รากฏชื่ อ (ถนนสาย จ ๑)
ระยะประมาณ ๔๕๐ เมตร
ถนนสาย ค ๒ เป น ถนนเดิ ม กํ า หนดให ข ยายเขตทาง คื อ ซอยท ามะนาว ๗ และ
ถนนเดิ ม ไม ป รากฏชื่ อ เริ่ ม ต น จากถนนคชเสนี ย ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตามแนวถนนเดิ ม
จนบรรจบกับถนนเดิมไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย จ ๑)
ถนนสาย ค ๓ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทางคือ ซอยสุระนารายณ ๒๒ และ
ถนนเดิมไมปรากฏชื่อ และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๕
ไปทางทิศตะวัน ออกเฉียงใตต ามแนวถนนเดิมตัดกับ ถนนเดิมไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ค ๒) ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะประมาณ ๕๕๐ เมตร บรรจบกับถนนเดิมไมปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับถนนเดิมไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย จ ๑)
๔. ถนนแบบ ง ขนาดเขตทาง ๑๘.๐๐ เมตร จํานวน ๑ สาย ดังนี้
ถนนสาย ง เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ซอยทามะนาว ๗/๓ และถนนโครงการ
กําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากถนนเดิมไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ค ๒) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ตามแนวถนนเดิมจนสุดถนน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะประมาณ ๓๔๐ เมตร จนบรรจบกับ
ถนนเดิมไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย จ ๑) ที่บริเวณถนนเดิมไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย จ ๑) บรรจบกับ
ถนนเดิมไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ค ๓) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิมไมปรากฏชื่อ
(ถนนสาย จ ๑) ระยะประมาณ ๖๖๐ เมตร
๕. ถนนแบบ จ ขนาดเขตทาง ๒๕.๐๐ เมตร จํานวน ๒ สาย ดังนี้
ถนนสาย จ ๑ เปน ถนนเดิม ไมป รากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง และถนนโครงการ
กําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ ที่บริเวณทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๓๒๑
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ ไปทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม
ตัดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๕ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตและทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม
จนบรรจบกับถนนเดิมไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ค ๓) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ระยะประมาณ ๘๐๐ เมตร
ตัดกับถนนคชเสนีย ที่บริเวณซอยทามะนาว ๑๙ บรรจบกับถนนคชเสนีย ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ตามแนวถนนคชเสนีย ระยะประมาณ ๑๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ระยะประมาณ ๕๐๐ เมตร
จนบรรจบกับ ซอยทามะนาว ๔ (ถนนสาย จ ๒) ที่บ ริเวณซอยทามะนาว ๑๒ (ถนนสาย ข ๕)
บรรจบกับซอยทามะนาว ๔ (ถนนสาย จ ๒) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวซอยทามะนาว ๔
(ถนนสาย จ ๒) ระยะประมาณ ๔๓๐ เมตร
ถนนสาย จ ๒ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ซอยทามะนาว ๔ เริ่มตนจาก
ซอยทามะนาว ๘ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม จนบรรจบถนนสาย จ ๑

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๖๕ ก

หน้า ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่สมควรกําหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
ในท้องที่ตําบลนิคมลํานารายณ์ ตําบลลํานารายณ์ ตําบลบ้านใหม่สามัคคี ตําบลบัวชุม ตําบลชัยนารายณ์
ตําบลท่ามะนาว และตําบลท่าดินดํา อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและ
การดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง
การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง และ
โดยที่ ม าตรา 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 โดย
พระราชบั ญญั ติ การผั งเมื อง (ฉบั บที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ บั ญญั ติ ว่ า การใช้ บั งคั บผั งเมื องรวมให้ กระทํ าโดย
กฎกระทรวง จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

