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กฎกระทรวง 
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนวิหารแดง  จังหวัดสระบุรี 

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ .ศ .  ๒๕๑๘   
และมาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  
มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคบัได้มีกําหนดห้าปี 
ข้อ ๒ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  ในท้องที่ตําบลบ้านลํา  ตําบลเจริญธรรม  ตําบลคลองเรือ  

ตําบลหนองสรวง  ตําบลวิหารแดง  และตําบลหนองหมู  อําเภอวิหารแดง  จังหวัดสระบุรี  ภายในแนวเขต
ตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๓ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เก่ียวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ 
ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อม 
ในบริเวณแนวเขตตามข้อ  ๒  ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ข้อ ๔ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบและควบคุม 
การใช้ประโยชน์ที่ดิน  โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับ
และสอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยมี
สาระสําคัญดังต่อไปนี้ 
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(๑) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนให้เป็นศูนย์กลางการบริหาร  การปกครอง  และการศึกษา 
ของอําเภอวิหารแดง 

(๒) ส่งเสริมและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย  พาณิชยกรรม  และอุตสาหกรรม  ให้สอดคล้องกับการ
ขยายตัวของชุมชนและระบบเศรษฐกิจ 

(๓) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการขั้นพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคม  การสาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการให้เพียงพอและได้มาตรฐาน 

(๔) อนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม  ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้

ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท  แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง  และรายการประกอบ
แผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๖ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนก
ประเภทท้ายกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๒๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีเหลือง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 

(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๗  ที่กําหนดไว้เป็นสีส้ม  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง 

(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีแดง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก 

(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วง  ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรม  
และคลังสินค้า 

(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๙  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  ให้เป็นที่ดินประเภทที่โล่ง 
เพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ 

(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๑๘  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก   
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา 

(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๓๐  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันศาสนา 

(๑๐) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑  ถึงหมายเลข  ๑๐.๑๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 



หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๑๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๕ 
 

  

ข้อ ๗ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  สถาบันราชการ  
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้
ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   
เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลงิ 

(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ
สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

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

(๕) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๖) โรงฆ่าสัตว์ 
(๗) กําจัดมูลฝอย 
(๘) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  สายหินกอง – อรัญประเทศ 

และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔๕  สายแยกทางหลวงหมายเลข  ๓๓  (วิหารแดง) - หนองหมู   
ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๕  เมตร 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ัง 
ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๘ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   
เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 



หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๑๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๕ 
 

  

(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ
สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน   
(๖) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๗) โรงฆ่าสัตว์ 
(๘) กําจัดมูลฝอย 
(๙) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  สายหินกอง – อรัญประเทศ 

และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔๕  สายแยกทางหลวงหมายเลข  ๓๓  (วิหารแดง) - หนองหมู  ให้มีที่ว่าง
ตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๕  เมตร 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ัง 
ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค  ๆ   

ข้อ ๙ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อพาณิชยกรรม  การอยู่อาศัย  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทนี้ในแตล่ะบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   
เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ
สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน   
(๖) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
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(๗) โรงฆ่าสัตว์ 
(๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๙) กําจัดมูลฝอย 

(๑๐) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  สายหินกอง – อรัญประเทศ  และทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔๕  สายแยกทางหลวงหมายเลข  ๓๓  (วิหารแดง) - หนองหมู  ให้มีที่ว่าง 
ตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๕  เมตร 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ัง 
ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม
คลังสินค้า  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน   
(๒) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๓) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก 
(๔) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔๕  สายแยกทางหลวงหมายเลข  ๓๓  

(วิหารแดง) - หนองหมู  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๕  เมตร 
ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม   ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   
เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ
สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 
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(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม  เว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดินเพื่อการ

อยู่อาศัย  และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่โครงการทั้งหมด 
(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว  เว้นแต่

เป็นการดําเนินการในโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่
โครงการทั้งหมด 

(๙) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 
ในกรณีที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรมตาม  (๖)  และ

เพื่อการอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถวตาม  (๘ )  
ดําเนนิการในโครงการจัดสรรที่ดินเดียวกัน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้อยละ
ห้าของพื้นที่โครงการทั้งหมด 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  สายหินกอง – อรัญประเทศ 
และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔๕  สายแยกทางหลวงหมายเลข  ๓๓  (วิหารแดง) - หนองหมู  ให้มีที่ว่าง
ตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๕  เมตร 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ัง 
ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเฉพาะที่ดิน 
ซ่ึงเป็นของรัฐ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมหรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ที่ดินประเภทนี้ซ่ึงเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  การอยู่อาศัย  เกษตรกรรม
หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  การสาธารณูปโภคและสาธารณปูการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๒) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว   
(๓) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 
ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษา  

หรือบํารุงป่าไม้  สัตว์ป่า  ต้นน้ํา  ลําธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ  ตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมาย 
ที่เก่ียวกับการป่าไม้  การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
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ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเก่ียวข้องกับ
การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  สายหินกอง – อรัญประเทศ 
และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔๕  สายแยกทางหลวงหมายเลข  ๓๓  (วิหารแดง) - หนองหมู   
ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๕  เมตร 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ัง 
ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๕ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเก่ียวข้องกับ
การศาสนา  การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  สายหินกอง - อรัญประเทศ   
และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔๕  สายแยกทางหลวงหมายเลข  ๓๓  (วิหารแดง) - หนองหมู   
ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๕  เมตร 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ัง 
ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๖ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อกิจการของรัฐ  กิจการเก่ียวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  สายหินกอง – อรัญประเทศ 
และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔๕  สายแยกทางหลวงหมายเลข  ๓๓  (วิหารแดง) - หนองหมู   
ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๕  เมตร 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ัง 
ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๗ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงนี้  
ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย  ค  ๑  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  
ดังต่อไปนี้ 

 (ก) การสร้างถนนหรือที่เก่ียวข้องกับถนน  และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 (ข) การสร้างรั้วหรือกําแพง 
 (ค) การเกษตรกรรมหรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๙  เมตร  

หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 



หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๑๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๕ 
 

  

(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  ข  ๖  ถนนสาย  ข  ๗  
และถนนสาย  ค  ๒  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) การสร้างถนนหรือที่เก่ียวข้องกับถนน  และการสาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 
 (ข) การสร้างรั้วหรือกําแพง 
 (ค) การเกษตรกรรมหรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๙  เมตร  

หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 
 (ง) การอยู่อาศัยที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๙  เมตร  หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 
 (จ) การอยู่อาศัยที่ไม่ใช่ห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
 (ฉ) การอยู่อาศัยที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดิน 
ข้อ ๑๘ ให้ผู้มีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการในเขต

ผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๘  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
ยงยทุธ  วิชัยดิษฐ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อยางใดอยางหนึ่งหรือ

หลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การตม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช ได

(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช ได

(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล ได

     โกดัง หรือคลังสินคา

(๖) การบด ปน หรือยอยสวนตาง ๆ ของพืชซึ่งมิใชเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได

(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กลวยไม หรือถั่วงอก ได ได ได ได

(๙) การรอน ลาง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม ได ได ได

(๑๑) การฟกไขโดยใชตูอบ ได ได

๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวซึ่งมิใชสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การฆาสัตว ได

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

     เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง

(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว มันสัตว หนังสัตว ได

     หรือสารที่สกัดจากไขสัตวหรือกระดูกสัตว

(๔) การสกัดน้ํามันหรือไขมันที่เปนอาหารจากสัตว หรือการทําน้ํามันหรือ ได

     ไขมันที่เปนอาหารจากสัตวใหบริสุทธิ์

(๕) การบรรจุเนื้อสัตวหรือมันสัตวหรือผลิตภัณฑสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว ได

     หรือมันสัตวในภาชนะที่ผนึกและอากาศเขาไมได

(๗) การทําผลิตภัณฑจากไขเพื่อใชประกอบเปนอาหาร เชน ไขเค็ม ได ได ได

     ไขเยี่ยวมา ไขผง ไขเหลวเยือกแข็ง หรือไขเหลวแชเย็น

พ.ศ. ๒๕๕๔

หนาแนนนอย

ชนบทและ

เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

บัญชีทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

ที่อยูอาศัย

หนาแนนปานกลาง

ที่อยูอาศัย



 

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ํานม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การทํานมสดใหไรเชื้อหรือฆาเชื้อโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง เชน ได ได

     การพาสเจอรไรสหรือสเตอริไลส

๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การทําอาหารจากสัตวน้ําและบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเขาไมได ได

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

     แข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง

(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากสัตวน้ํา หนัง หรือไขมันสัตวน้ํา ได

๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม และบรรจุในภาชนะ ได ได ได

     ที่ผนึกและอากาศเขาไมได

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

     โดยฉับพลันหรือเหือดแหง

๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การสี ฝด หรือขัดขาว ได ได ได

(๒) การทําแปง ได ได

(๓) การปนหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได ได

(๕) การผสมแปงหรือเมล็ดพืช ได ได

(๖) การปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชใหเปนเสน แวน หรือแทง ได ได

หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

เกษตรกรรมที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง

๒

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแปง อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําขนมปงหรือขนมเคก ได ได ได ได ได ได

(๒) การทําขนมปงกรอบหรือขนมอบแหง ได ได ได ได ได ได

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

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากออย บีช หญาหวาน

หรือพืชอื่นที่ใหความหวาน อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําน้ําเชื่อม ได ได ได ได ได

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๕) การทําเกกฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ ได ได ได ได ได ได

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

(๗) การเชื่อมหรือแชอิ่มผลไมหรือเปลือกผลไม หรือการเคลือบผลไม

     หรือเปลือกผลไมดวยน้ําตาล

(๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม (Nuts) หรือการเคลือบถั่ว 

     หรือเมล็ดผลไม (Nuts) ดวยน้ําตาล กาแฟ โกโก หรือช็อกโกเลต

(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟ ได ได ได ได ได ได

(๑๑) การทําไอศกรีม ได ได ได ได ได ได

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๖) การทําน้ํามันสลัด ได ได ได ได ได ได

(๗) การบดหรือปนเครื่องเทศ ได ได ได ได ได ได

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

โรงงานจําพวกที่

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

ชนบทและ

๓

หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ไดได ได

ได ได ได

ได

โรงงานจําพวกที่

ได ได ได

ได ได



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด หรือยอยน้ําแข็ง ได ได ได

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล น้ําอัดลม

หรือน้ําแร อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําน้ําดื่ม ได ได ได ได

(๒) การทําเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล ได ได

๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาขาย แห หรืออวน

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๒) การซอมแซมตาขาย แห หรืออวน และรวมถึงชิ้นสวนหรืออุปกรณของ

     ผลิตภัณฑดังกลาว 

๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใชจากไมไผ หวาย ฟาง ออ กก 

หรือผักตบชวา

๓๗ โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากไม แกว ยาง

หรืออโลหะอื่นซึ่งมิใชเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคาร

จากพลาสติกอัดเขารูป และรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ

(๑) การพิมพ การทําแฟมเก็บเอกสาร การเย็บเลม ทําปก หรือตบแตงสิ่งพิมพ ได ได ได

๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑเครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปนดินเผา 

หรือเครื่องดินเผา และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกลาว

๖๒ โรงงานดัดแปลงหรือซอมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคาร ได ได ได

ที่ทําจากโลหะหรือโลหะเปนสวนใหญ และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณ

ของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงดังกลาว

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่

ได

๔

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง

ชนบทและพาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย

ได

ที่ดินประเภท

โรงงานจําพวกที่

เกษตรกรรม

ได ได

หนาแนนนอย

ได

ได



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะ อยางใดอยางหนึ่งหรือ

หลายอยาง ดังตอไปนี้

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

๖๕ โรงงานดัดแปลงหรือซอมแซมเครื่องยนต เครื่องกังหัน และรวมถึงสวนประกอบ ได ได ได

หรืออุปกรณของเครื่องยนตหรือเครื่องกังหันดังกลาว

๖๖ โรงงานดัดแปลงหรือซอมแซมเครื่องจักรสําหรับใชในการกสิกรรมหรือ

การเลี้ยงสัตว และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องจักรดังกลาว

๖๙ โรงงานดัดแปลงหรือซอมแซมเครื่องคํานวณ เครื่องทําบัญชี เครื่องจักรสําหรับ

ระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับใชในการคํานวณชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาลอก 

หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกสสําหรับปฏิบัติกับขอมูลที่เกี่ยวของกันหรืออุปกรณ 

(Digital or Analog Computers or Associated Electronic Data Processing 

Equipment or Accessories) เครื่องรวมราคาของขาย (Cash Registers) 

เครื่องพิมพดีด เครื่องชั่งซึ่งมิใชเครื่องชั่งที่ใชในหองทดลองวิทยาศาสตร 

เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใชเครื่องอัดสําเนาดวยการถายภาพ และรวมถึงสวนประกอบ 

หรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

๕

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่

หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

ได ได

ได

ชนบทและ

เกษตรกรรม

ได ได ได ได

โรงงานจําพวกที่



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๗๐ โรงงานดัดแปลงหรือซอมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศหรือกาซ เครื่องเปาลม

เครื่องปรับหรือถายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตูเย็นหรือเครื่องประกอบตูเย็น

เครื่องขายสินคาอัตโนมัติ เครื่องลาง ซัก ซักแหง หรือรีดผา เครื่องเย็บ

เครื่องสงกําลังกล เครื่องยกปนจั่น ลิฟต บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร

รถพวงสําหรับใชในการอุตสาหกรรม รถยกซอนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบ

สําหรับใชในการอุตสาหกรรมหรือสําหรับใชในบานแตผลิตภัณฑนั้นตองไมใช

พลังงานไฟฟา และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว 

๗๑ โรงงานดัดแปลงหรือซอมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑที่ระบุไวในลําดับที่ ๗๐

เฉพาะที่ใชไฟฟา เครื่องยนตไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟา หมอแปลงแรงไฟฟา

เครื่องสับหรือบังคับไฟฟา เครื่องใชสําหรับแผงไฟฟา เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟา

เครื่องสงหรือจําหนายไฟฟา เครื่องสําหรับใชบังคับไฟฟา หรือเครื่องเชื่อมไฟฟา 

๗๒ โรงงานดัดแปลงหรือซอมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน

เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเลนแผนเสียง เครื่องบันทึกคําบอก

เครื่องบันทึกเสียงดวยเทป เครื่องเลนหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน)

แผนเสียง เทปแมเหล็กที่ไดบันทึกเสียงแลว เครื่องโทรศัพทหรือโทรเลขชนิดมีสาย

หรือไมมีสาย เครื่องสงวิทยุ เครื่องสงโทรทัศน เครื่องรับสงสัญญาณหรือ

จับสัญญาณ เครื่องเรดาร ผลิตภัณฑที่เปนตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวของ

(Semi - Conductor or Related Sensitive Semi - Conductor Devices)

คาปาซิเตอรหรือคอนเดนเซอรอิเล็กทรอนิกสชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได

(Fixed or Variable Electronic Capacitors or Condensers) เครื่องหรือหลอด

เรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย 

และรวมถึงการผลิตอุปกรณหรือชิ้นสวนสําหรับใชกับเครื่องอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง

โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่

๖

ที่ดินประเภท

ได

ชนบทและ

เกษตรกรรม

ได

ที่อยูอาศัยที่อยูอาศัยพาณิชยกรรมและ

หนาแนนนอย

ได ได ได

ไดได ได ได ได

ได ได



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๗๓ โรงงานดัดแปลงเครื่องมือหรือเครื่องใชไฟฟาที่ไมไดระบุไวในลําดับใด ได ได

และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

๗๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับรถยนตหรือรถพวง อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนตหรือรถพวง ได ได

๗๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต จักรยานสามลอ หรือจักรยาน

สองลอ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การดัดแปลงสภาพจักรยานยนต จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ ได ได ได

๘๐ โรงงานดัดแปลงหรือซอมแซมลอเลื่อนที่ขับเคลื่อนดวยแรงคนหรือสัตว ได ได ได

ซึ่งมิใชจักรยาน และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณี

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

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

     หรืออัญมณี (โดยมีการควบคุมไนตรัสออกไซด)

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

     หรือโลหะที่มีคา (โดยมีการควบคุมไนตรัสออกไซด)

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

หนาแนนนอย

ที่อยูอาศัย

โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

๗

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ชนบทและ

หนาแนนปานกลาง เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเลน เครื่องมือ หรือเครื่องใชที่มิไดระบุไว

ในลําดับอื่น อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําเครื่องเลน (เฉพาะการผลิตสินคาพื้นเมืองหรือของชํารวย) ได ได ได

(๒) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ ได ได ได ได

     (เฉพาะการผลิตสินคาพื้นเมืองหรือของชํารวย)

(๓) การทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง ได ได ได ได

     (เฉพาะการผลิตสินคาพื้นเมืองหรือของชํารวย)

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

     โปะตะเกียงหรือไฟฟา กลองสูบยาหรือกลองบุหรี่ กนกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก

     (เฉพาะการผลิตสินคาพื้นเมืองหรือของชํารวย)

(๕) การทําปาย ตรา เครื่องหมาย ปายติดของ หรือเครื่องโฆษณาสินคา ได ได ได

     ตราโลหะหรือยาง แมพิมพลายฉลุ (Stencils)

๙๑ โรงงานบรรจุสินคาในภาชนะโดยไมมีการผลิต อยางใดอยางหนึ่งหรือ

หลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การบรรจุสินคาทั่วไป ได ได ได ได ได

๙๓ โรงงานซอมรองเทาหรือเครื่องหนัง ได ได ได

๙๔ โรงงานซอมเครื่องมือไฟฟาหรือเครื่องใชไฟฟาสําหรับใชในบานหรือใชประจําตัว ได ได ได

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต รถพวง 

จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของยานดังกลาว

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การซอมแซมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตหรือสวนประกอบของยานดังกลาว ได ได

เกษตรกรรม

ที่ดินประเภท

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ชนบทและ

โรงงานจําพวกที่

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง

๘

หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๒) การซอมแซมรถพวง จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบ ได ได ได ได

     ของยานดังกลาว

(๓) การพนสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได ได

(๔) การลางหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต (ไมเกิน ๔ ลอ) ได ได ได ได

๙๖ โรงงานซอมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําดวยเพชร พลอย ได ได ได ได

ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี

๙๗ โรงงานซอมผลิตภัณฑที่มิไดระบุการซอมไวในลําดับใด ได

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

๑๐๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝงกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ ได

ไมใชแลวที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒

(พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

                    ได                           หมายถึง  สามารถประกอบกิจการโรงงานไดภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยโรงงาน

หมายเหต ุ       ลําดับที่                     หมายถึง  ลําดับที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

                    โรงงานจําพวกที่           หมายถึง  จําพวกโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง

ชนบทและ

เกษตรกรรม

๙

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ

หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่







รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิตามท่ีไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมชมุชนวหิารแดง  จังหวัดสระบุร ี

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 

การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนท่ีดินตามท่ีไดจําแนกประเภท 

ทายกฎกระทรวง  ตามที่กําหนดไวในขอ  ๖  คือ 

๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๒๒  ท่ีกําหนดไวเปนสีเหลือง  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๑.๑ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากตะวันออก 

 ๑.๒ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๒ 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันออก  โรงพยาบาลวิหารแดง   

และองคการบริหารสวนตําบลบานลํา 

 ๑.๓ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๔๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๓  และถนนสาย  ก  ๑  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางซอย  ๙๙  รวมพัฒนา 

 ๑.๔ ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากกับถนนสุวรรณศร  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหาง 

จากถนนสาย  ค  ๑  ตัดกับถนนสุวรรณศร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสุวรรณศร   

เปนระยะ  ๓๕๐  เมตร 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสุวรรณศร   

และถนนประชาสรรค – เขานอยจอมสวรรค  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสุวรรณศร  ฟากตะวันออก 



 

๒ 

 ๑.๕ ดานเหนือ จดถนนประชาสรรค – เขานอยจอมสวรรค  ฟากตะวันออก 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสุวรรณศร 

  ดานใต จดถนนสมานมิตร – วิหารแดง  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันออก 

 ๑.๖ ดานเหนือ จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๓๗๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสุวรรณศร   

และคลองเรือ  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสุวรรณศร  ฟากตะวันออก 

 ๑.๗ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันออก 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๔  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๓๗๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสุวรรณศร 

 ๑.๘ ดานตะวันออก จดถนนสุวรรณศร  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันออก  

 ๑.๙ ดานเหนือ จดถนนสมานมิตร – วิหารแดง  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสุวรรณศร 

  ดานใต จดถนนสาย  ค  ๒  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันออก 

 ๑.๑๐ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๔  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๕  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๓๗๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสุวรรณศร 

 ๑.๑๑ ดานเหนือ จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันตก 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสุวรรณศร 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๗๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสุวรรณศร 

 ๑.๑๒ ดานเหนือ จดบึงหนองโพธิ์ 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสุวรรณศร 

  ดานใต จดถนนเทศบาล  ๒๖  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๗๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสุวรรณศร 



 

๓ 

 ๑.๑๓ ดานเหนือ จดถนนสาย  ค  ๒  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๓ 
  ดานใต จดเสนตรงท่ีลากจากเสนขนานระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  เปนระยะ  ๖๕๐  เมตร  จนบรรจบกับ 
ถนนสาย  ค  ๑  ที่บริเวณซึ่งอยูหางจากถนนสาย  ค  ๑  ตัดกับซอยคลองไทร – คลองยาง  ไปทางทิศตะวันออก 
เฉียงใตตามแนวถนนสาย  ค  ๑  เปนระยะ  ๑,๑๐๐  เมตร 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันออก 
 ๑.๑๔ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๕  ฟากใต   
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๗  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓  ฟากตะวันออก  เสนตั้งฉากกับ 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓  ฟากตะวันออก  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากถนนเขาวัดเกาะเซิงหวายบรรจบกับ 
ทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๓๓  ไปทางทิศตะวนัออกเฉยีงเหนือ  เปนระยะ  ๓๗๐  เมตร  เสนขนานระยะ   
๓๗๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓  และเสนขนานระยะ  ๓๗๐  เมตร  กับศูนยกลาง 
ถนนสุวรรณศร 

 ๑.๑๕ ดานเหนือ จดถนนเทศบาล  ๒๖  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสุวรรณศร   

และเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓ 
  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๖  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๗๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๓  และเสนขนานระยะ  ๗๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสุวรรณศร 
 ๑.๑๖ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๖  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓  ฟากตะวันตก   

ที่จุดซึ่งซอยประชาอุทิศบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  เปนระยะ   
๗๐๐  เมตร 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๗๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๓๓ 

 ๑.๑๗ ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากกับซอยบานเหนือพัฒนา  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยู 
หางจากซอยบานเหนือพัฒนาบรรจบกับถนนเศรษฐสุนทร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ตามแนว 
ซอยบานเหนือพัฒนา  เปนระยะ  ๑,๓๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออก  จนบรรจบบริเวณที่ลํารางสาธารณะ 
ไมปรากฏชื่อบรรจบกับคลองลําศาลา  และลํารางสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฝงใต 



 

๔ 

  ดานตะวันออก จดเสนตรงท่ีลากจากลํารางสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฝงใต   

ที่จุดซึ่งอยูหางจากลํารางสาธารณะไมปรากฏช่ือบรรจบกับคลองลําศาลา  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวลําราง 

สาธารณะไมปรากฏชื่อ  เปนระยะ  ๑๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  จนบรรจบกับถนนสาย  ก  ๓   

ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย  ก  ๓  ตัดกับซอยบานเหนือพัฒนา  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนว 

ถนนสาย  ก  ๓  เปนระยะ  ๖๐๐  เมตร 

  ดานใต จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดซอยบานเหนือพัฒนา  ฟากตะวันออก 

 ๑.๑๘ ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากกับซอยบานเหนือพัฒนา  ฟากตะวันตก  ที่จุด 

ซึ่งอยูหางจากซอยบานเหนือพัฒนาบรรจบกับถนนเศรษฐสุนทร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ตามแนว 

ซอยบานเหนือพัฒนา  เปนระยะ  ๑,๓๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตก  เปนระยะ  ๕๐๐  เมตร   

  ดานตะวันออก จดซอยบานเหนือพัฒนา  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางซอยบานเหนือพัฒนา 

 ๑.๑๙ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนเศรษฐสุนทร  ฟากเหนือ  เสนขนานระยะ  ๕๕๐  เมตร   

กับศูนยกลางซอยบานเหนือพัฒนา  และเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนเศรษฐสุนทร 

  ดานตะวันตก จดซอยบานเหนือพัฒนา  ฟากตะวันออก 

 ๑.๒๐ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดซอยบานเหนือพัฒนา  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนเศรษฐสุนทร 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากตะวันออก 

 ๑.๒๑ ดานเหนือ จดถนนเศรษฐสุนทร  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากกับถนนเศรษฐสุนทร  ฟากใต  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจาก 

ซอยบานเหนือพัฒนาบรรจบกับถนนเศรษฐสุนทร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเศรษฐสุนทร   

เปนระยะ  ๘๖๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  เปนระยะ  ๕๐๐  เมตร 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนเศรษฐสุนทร   

และวัดบานบางกง 

  ดานตะวันตก จดคลองบางกง  ฝงตะวันออก 

 ๑.๒๒ ดานเหนือ จดถนนเศรษฐสุนทร  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองบางกง  ฝงตะวันตก 



 

๕ 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนเศรษฐสุนทร 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๙๐๐  เมตร  กับศูนยกลางซอยภูเขาทอง 

๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๗  ที่กําหนดไวเปนสีสม  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๒.๑ ดานเหนือ จดคลองเรือ  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๓๗๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสุวรรณศร 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสุวรรณศร  ฟากตะวันออก 

 ๒.๒ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๓๗๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสุวรรณศร 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๔  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสุวรรณศร  ฟากตะวันออก  และชุมสายโทรศัพทวิหารแดง 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๗  และหมายเลข  ๘.๙  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก   

และบริเวณหมายเลข  ๙.๑๓  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 

 ๒.๓ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสุวรรณศร  ฟากตะวันตก  โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน   

ที่วาการอําเภอวิหารแดง  สถานีตํารวจภูธรอําเภอวิหารแดง  สถานีดับเพลิงอําเภอวิหารแดง  สถานีอนามัย 

ตําบลหนองสรวง  โรงจายน้ําประปาอําเภอวิหารแดง  และสํานักงานเทศบาลตําบลวิหารแดง 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสุวรรณศร 

 ๒.๔ ดานเหนือ จดบึงหนองโพธิ์   

  ดานตะวันออก จดถนนสุวรรณศร  ฟากตะวันตก  ที่ทําการไปรษณียวิหารแดง   

เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนเทศบาล  ๒๖  เสนขนานระยะ  ๓๘๐  เมตร  กับศูนยกลาง 

ถนนสุวรรณศร  และแนวเขตเทศบาลตําบลวิหารแดงระหวางหลักเขตที่  ๓  และหลักเขตที่  ๔ 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๖  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๓  และเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสุวรรณศร 

 ๒.๕ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๔  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๓๗๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสุวรรณศร   

วัดวิหารแดง  โรงเรียนชุมชนวิหารแดง  (วรมิตรภัทรายุวรราษฎรประดิษฐ)  และเสนขนานระยะ  ๓๗๐  เมตร   

กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓ 



 

๖ 

  ดานใต จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓  ฟากตะวันออก   

ที่จุดซึ่งถนนเขาวัดเกาะเซิงหวายบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ   

เปนระยะ  ๓๗๐  เมตร   

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓  ฟากตะวันออก  โรงเจ 

โฮวกวงเซียงตึ้ง  ถนนสุวรรณศร  ฟากตะวันออก  และการไฟฟาสวนภูมิภาควิหารแดง 

 ๒.๖ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนเศรษฐสุนทร 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๕๐  เมตร  กับศูนยกลางซอยบานเหนอืพัฒนา 

  ดานใต จดถนนเศรษฐสุนทร  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดซอยบานเหนือพัฒนา  ฟากตะวันออก  และคลองลําศาลา   

ฝงตะวันออก 

 ๒.๗ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนเศรษฐสุนทร 

  ดานตะวันออก จดคลองลาดปลาเคา  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดถนนเศรษฐสุนทร  ฟากเหนือ  และศาลเจา  (โรงเจ) 

  ดานตะวันตก จดโรงเรียนวัดหนองหมูใต  (ไพบูลยวิทยาคาร)   

๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๓  ที่กําหนดไวเปนสีแดง  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๓.๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนเทศบาล  ๒๖ 

  ดานตะวันออก จดถนนสุวรรณศร  ฟากตะวันตก  ที่ทําการไปรษณียวิหารแดง   

โรงเจซิงเซียงซุงตั้ว  และธนาคารออมสิน  สาขาวิหารแดง 

  ดานใต จดถนนเทศบาล  ๒๖  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๓๘๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสุวรรณศร 

 ๓.๒ ดานเหนือ จดถนนเทศบาล  ๒๖  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสุวรรณศร  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดแนวเขตเทศบาลตําบลวิหารแดง  ระหวางหลักเขตที่  ๓   

และหลักเขตที่  ๔ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๓๘๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสุวรรณศร 

 ๓.๓ ดานเหนือ จดคลองลาดปลาเคา  ฝงใต  เสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร   

กับศูนยกลางถนนเศรษฐสุนทร  และคลองลําศาลา  ฝงใต 



 

๗ 

  ดานตะวันออก จดซอยบานเหนือพัฒนา  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนเศรษฐสุนทร  ฟากเหนือ  และสํานักงานเทศบาล 

ตําบลหนองหม ู
  ดานตะวันตก จดวัดเกาะแกวอรุณคาม 
๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔  ที่กําหนดไวเปนสีมวง  ใหเปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและ 

คลังสินคา 
  ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๔๕  ฟากใต  และเสนขนาน 

ระยะ  ๕๐  เมตร  กับคลองหนองกระโฮก  ฝงใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๙๐๐  เมตร  กับเขตทางรถไฟสายคลองสิบเกา –  

แกงคอย  เสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางซอยวหิารแดง  ๓  และเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร   
กับศูนยกลางถนนเขาวัดเกาะเซิงหวาย 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนเขาวัดเกาะ 
เซิงหวาย 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๒๐  เมตร  กับศูนยกลางทางรถไฟ 
สายคลองสิบเกา – แกงคอย 

๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๙  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียว  ใหเปนที่ดิน 
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๕.๑ ดานเหนือ จดสุสานสุขาวดี  แนวเขตอุทยานแหงชาติน้ําตกเขาสามหล่ัน   
หนวยพิทักษอุทยาน – อางเก็บน้ําซับปลากั้ง  สุสานบัวทอง  โรงเรียนวัดศรีสัจจาวาส  วัดศรีสัจจาวาส   
และสุสานสุขนิรันดร 

  ดานตะวันออก จดเขตทางรถไฟสายคลองสิบเกา – แกงคอย  ฟากตะวันตก   
วัดราษฎรเจริญ  และโรงเรียนบานราษฎรเจริญ   

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓  ฟากเหนือ  เสนขนานระยะ   
๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๒  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  ถนนสาย  ก  ๑   
ฟากเหนือและฟากตะวันตก  เสนขนานระยะ  ๔๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓   
เสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๑  และเสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร   
กับศูนยกลางซอย  ๙๙  รวมพัฒนา 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 
การปกครองระหวางอําเภอวิหารแดงกับอําเภอหนองแค 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๙.๖  หมายเลข  ๙.๗  และหมายเลข  ๙.๙  ที่กําหนดไว 
เปนสีเทาออน 

 ๕.๒ ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ   
๓,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓  และเสนขนานระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร   
กับศูนยกลางถนนสุวรรณศร 



 

๘ 

  ดานใต จดถนนสมานมิตร – วิหารแดง  ฟากเหนือ  เสนขนานระยะ   

๑,๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสุวรรณศร  เสนตั้งฉากกับถนนสุวรรณศร  ฟากตะวันออก  ท่ีจุดซึ่งอยูหาง 

จากถนนสาย  ค  ๑  ตัดกับถนนสุวรรณศร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสุวรรณศร   

เปนระยะ  ๓๕๐  เมตร  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓  ฟากตะวันออก 

  ดานตะวันตก จดเขตทางรถไฟสายคลองสิบเกา – แกงคอย  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๓  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  บริเวณหมายเลข  ๙.๘   

ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน  และบริเวณหมายเลข  ๑๐.๒  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๕.๓ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓  ฟากตะวันตก  โรงเรียน 

วัดโคกกระตาย  (วารราษฎรอุปถัมภ)  และวัดโคกกระตาย 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนน  อบจ.  สบ.  ๐๓๑/๔๗  บานวิหารแดง – บานสหกรณ   

ฟากเหนือ  และวัดหนองฟาเล่ือน 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางอําเภอวิหารแดงกับอําเภอหนองแค   

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๙.๑๐  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 

 ๕.๔ ดานเหนือ จดถนนสมานมิตร – วิหารแดง  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ   

๓,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสุวรรณศร  และเสนขนานระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๓ 

  ดานใต จดถนนสาย  ค  ๒  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๓  และเสนขนานระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสุวรรณศร 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๘  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  และบริเวณ 

หมายเลข  ๙.๑๕  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 

 ๕.๕ ดานเหนือ จดถนน  อบจ.  สบ.  ๐๓๑/๔๗  บานวิหารแดง – บานสหกรณ   

ฟากใต  สถานีอนามัยหนองชางเหล็ก  โรงเรียนวัดบานดอน  และวัดบานดอน 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันตก  และเสนขนานระยะ  ๗๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางถนนสุวรรณศร 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากเหนือ  และถนน  อบต.  บานเกาะประดู –  

คลองใหม  ฟากเหนือ  โรงเรียนวัดสหกรณรังสรรค  และวัดสหกรณรังสรรค 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางอําเภอวิหารแดงกับอําเภอหนองแค 



 

๙ 

 ๕.๖ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๗  ฟากใต  เสนตรงท่ีลากจากเสนขนานระยะ   

๑,๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตจนบรรจบ   

กับถนนสาย  ค  ๑  ที่บริเวณซึ่งอยูหางจากถนนสาย  ค  ๑  ตัดกับซอยคลองไทร – คลองยาง  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสาย  ค  ๑  เปนระยะ  ๑,๑๐๐  เมตร  เสนขนานระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓  และถนนสาย  ค  ๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ   

๓,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓ 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางจังหวัดสระบุรีกับจังหวัดนครนายก 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓  ฟากตะวันออก  และวัดคลองยาว 

 ๕.๗ ดานเหนือ จดคลองย่ีสิบหก  ฝงใต  วัดคลองใหม  คลองลาดปลาเคา  

ฝงตะวันออก  โรงเรียนวัดคลองใหม  ถนน  อบต.  บานเกาะประดู – คลองใหม  ฟากใต  ถนนสาย  ข  ๓   

ฟากใต  และบึงหนองโพธิ ์

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๗๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสุวรรณศร 

  ดานใต จดถนนเทศบาล  ๒๖  ฟากเหนือ  ทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๓๐๔๕   

ฟากเหนือ  และถนนเศรษฐสุนทร  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางอําเภอวิหารแดงกับอําเภอหนองแค 

  ทั้งนี้   ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑.๑๗  หมายเลข  ๑.๑๘  หมายเลข  ๑.๑๙   

และหมายเลข  ๑.๒๐  ที่กําหนดไวเปนสีเหลือง  บริเวณหมายเลข  ๒.๖  และหมายเลข  ๒.๗  ท่ีกําหนดไว 

เปนสีสม  บริเวณหมายเลข  ๓.๓  ที่กําหนดไวเปนสีแดง  บริเวณหมายเลข  ๘.๑๒  หมายเลข  ๘.๑๓   

และหมายเลข  ๘.๑๗  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  และบริเวณหมายเลข  ๙.๑๙  หมายเลข  ๙.๒๑   

หมายเลข  ๙.๒๖  หมายเลข  ๙.๒๗  และหมายเลข  ๙.๒๘  ท่ีกําหนดไวเปนสีเทาออน  และบริเวณ 

หมายเลข  ๑๐.๑๒  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๕.๘ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๔๕  ฟากใต  เสนขนานระยะ   

๗๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสุวรรณศร  เสนขนานระยะ  ๗๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๓  และเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งซอยประชาอุทิศ 

บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  เปนระยะ  ๗๐๐  เมตร   

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางจังหวัดสระบุรีกับจังหวัดนครนายก 

  ดานตะวันตก จดเขตทางรถไฟสายคลองสิบเกา – แกงคอย  ฟากตะวันออก 



 

๑๐ 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๔  ท่ีกําหนดไวเปนสีมวง  บริเวณหมายเลข  ๘.๑๖   
ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  บริเวณหมายเลข  ๙.๒๔  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน  และบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑๐   
และหมายเลข  ๑๐.๑๑  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๕.๙ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๔๕  ฟากใต  คลองหกวาสายบน   
ฝงใต  สถานีอนามัยสหกรณหนองเสือ  มัสยิดเยาะตุสซอลิฮีน  เสนขนานระยะ  ๙๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง 
ซอยภูเขาทอง  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนเศรษฐสุนทร  คลองบางกง  ฝงตะวันตก   
วัดบานบางกง  เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนเศรษฐสุนทร  เสนตั้งฉากกับถนนเศรษฐสุนทร   
ฟากใต  ที่จุดซึ่งอยูหางจากซอยบานเหนือพัฒนาบรรจบกับถนนเศรษฐสุนทร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตามแนวถนนเศรษฐสุนทร  เปนระยะ  ๘๖๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  เปนระยะ  ๕๐๐  เมตร   
และโรงเรียนบานบางกง 

  ดานตะวันออก จดเขตทางรถไฟสายคลองสิบเกา – แกงคอย  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางจังหวัดสระบุรีกับจังหวัดนครนายก  เสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดสระบุรีกับจังหวัดปทุมธาน ี  
และคลองสามสิบสาม  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 
การปกครองระหวางจังหวัดสระบุรีกับจังหวัดปทุมธานี  คลองสิบสาม  ฝงตะวันออก  และวัดสรางบุญ 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๑๘  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  และบริเวณ 
หมายเลข  ๑๐.๑๓  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน  ใหเปนที่ดินประเภทที่โลง 
เพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  ไดแก  บึงหนองโพธิ์ 

๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว  ใหเปนที่ดิน 
ประเภทอนุรักษปาไม  ไดแก  อุทยานแหงชาติน้ําตกเขาสามหล่ัน  และหนวยพิทักษอุทยาน – อางเก็บน้ํา 
ซับปลากั้ง   

๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๑๘  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  ใหเปนท่ีดิน 
ประเภทสถาบันการศึกษา  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๘.๑ โรงเรียนวัดศรีสัจจาวาส 
 ๘.๒ โรงเรียนบานราษฎรเจริญ 
 ๘.๓ โรงเรียนวัดเจริญธรรม 
 ๘.๔ โรงเรียนวัดโคกกระตาย  (วารราษฎรอุปถัมภ) 
 ๘.๕ โรงเรียนวัดบานดอน 
 ๘.๖ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 
 ๘.๗ โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ 
 ๘.๘ โรงเรียนวัดหนองไทร 



 

๑๑ 

 ๘.๙ โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง 
 ๘.๑๐ โรงเรียนชุมชนวิหารแดง  (วรมิตรภัทรายุวรราษฎรประดิษฐ) 
 ๘.๑๑ โรงเรียนวัดคลองใหม 
 ๘.๑๒ โรงเรียนวัดหนองสรวง  (ถิรอุทิศ) 
 ๘.๑๓ โรงเรียนวัดบานลํา 
 ๘.๑๔ โรงเรียนวัดสหกรณรังสรรค 
 ๘.๑๕ โรงเรียนบานบางกง 
 ๘.๑๖ โรงเรียนวัดเกาะเซิงหวาย 
 ๘.๑๗ โรงเรียนวัดหนองหมูใต  (ไพบูลยวิทยาคาร) 
 ๘.๑๘ โรงเรียนบานหัวถนน 
๙. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๓๐  ท่ีกําหนดไวเปนสีเทาออน  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทสถาบันศาสนา  มีรายการดังตอไปนี้ 
 ๙.๑ สุสานสุขนิรันดร 
 ๙.๒ สุสานสุขาวดี 
 ๙.๓ สุสานบัวทอง 
 ๙.๔ วัดศรีสัจจาวาส 
 ๙.๕ วัดราษฎรเจริญ 
 ๙.๖ วัดดงหมี 
 ๙.๗ วัดพุทธบูชาญาณสังวร 
 ๙.๘ วัดเจริญธรรม 
 ๙.๙ ปาชาเกา 
 ๙.๑๐ วัดหนองตาบุญ 
 ๙.๑๑ วัดโคกกระตาย 
 ๙.๑๒ วัดบานดอน 
 ๙.๑๓ วัดหนองโพธิ์ 
 ๙.๑๔ วัดหนองฟาเล่ือน   
 ๙.๑๕ วัดหนองไทร 
 ๙.๑๖ โรงเจซิงเซียงซุงตั้ว 
 ๙.๑๗ วัดวิหารแดง 
 ๙.๑๘ โรงเจโฮวกวงเซียงตึ้ง 
 ๙.๑๙ วัดหนองสรวงถิรอุทิศ 
 ๙.๒๐ วัดคลองใหม 
 ๙.๒๑ วัดบานลํา 



 

๑๒ 

 ๙.๒๒ วัดสหกรณรังสรรค 

 ๙.๒๓ วัดคลองยาว   

 ๙.๒๔ วัดเกาะเซิงหวาย 

 ๙.๒๕ วัดบานบางกง 

 ๙.๒๖ วัดเกาะแกวอรุณคาม 

 ๙.๒๗ วัดหนองหมูใต   

 ๙.๒๘ ศาลเจา  (โรงเจ) 

 ๙.๒๙ มัสยิดเยาะตุสซอลิฮีน 

 ๙.๓๐ วัดสรางบุญ 

๑๐. ท่ีดินในบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑  ถึงหมายเลข  ๑๐.๑๔  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๑๐.๑ องคการบริหารสวนตําบลบานลํา 

 ๑๐.๒ องคการบริหารสวนตําบลเจริญธรรม  และสถานีอนามัยเจริญธรรม 

 ๑๐.๓ โรงพยาบาลวิหารแดง 

 ๑๐.๔ ที่วาการอําเภอวิหารแดง  สถานีตํารวจภูธรอําเภอวิหารแดง  สถานีดับเพลิง 

อําเภอวิหารแดง  สถานีอนามัยตําบลหนองสรวง  โรงจายน้ําประปาอําเภอวิหารแดง  และสํานักงาน 

เทศบาลตําบลวิหารแดง 

 ๑๐.๕ ชุมสายโทรศัพทวิหารแดง 

 ๑๐.๖ ที่ทําการไปรษณียวิหารแดง 

 ๑๐.๗ สถานีอนามัยหนองชางเหล็ก 

 ๑๐.๘ ธนาคารออมสิน  สาขาวิหารแดง 

 ๑๐.๙ การไฟฟาสวนภูมิภาควิหารแดง 

 ๑๐.๑๐ องคการบริหารสวนตําบลวิหารแดง 

 ๑๐.๑๑ สถานีอนามัยวิหารแดง 

 ๑๐.๑๒ สํานักงานเทศบาลตําบลหนองหมู 

 ๑๐.๑๓ สถานีอนามัยหนองหมู 

 ๑๐.๑๔ สถานีอนามัยสหกรณหนองเสือ 





รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมชมุชนวหิารแดง  จังหวัดสระบุร ี

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 

ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง  แบงเปน  ๓  ขนาด  คือ 

๑. ถนนแบบ  ก  ขนาดเขตทาง  ๑๒.๐๐  เมตร  จํานวน  ๓  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ก  ๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอย  ๙๙  รวมพัฒนา   

และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๒)  ที่บริเวณหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๒)  บรรจบกับ 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ   

(ถนนสาย  ก  ๒)  ระยะประมาณ  ๖๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๒๓๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๓๖๐  เมตร   

บรรจบกับซอย  ๙๙  รวมพัฒนา  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวซอย  ๙๙  รวมพัฒนา  ระยะประมาณ   

๑๒๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๗๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต   

ระยะประมาณ  ๖๓๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๒)  ที่บริเวณหางจาก 

ถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ  (ถนนสาย  ก  ๒)  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๒)  ระยะประมาณ  ๑,๔๘๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๒  เปนถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  และถนนโครงการ 

กําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓  ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๓  ตัดกับคลองโคกกระตาย  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดิน   

หมายเลข  ๓๓  ระยะประมาณ  ๗๗๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๖๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๓๗๐  เมตร   

บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ   

ระยะประมาณ  ๕๑๐  เมตร  จนบรรจบถนนสาย  ก  ๑ 

 ถนนสาย  ก  ๓  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนเทศบาล  ๑๔  และ 

ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนเศรษฐสุนทร   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเทศบาล  ๑๔  ระยะประมาณ  ๖๑๐  เมตร  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๑,๓๐๐  เมตร  บรรจบกับซอยบานเหนือพัฒนา  ที่บริเวณหางจาก 



 

๒ 

ซอยบานเหนือพัฒนาบรรจบกับถนนเศรษฐสุนทร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวซอยบานเหนือพัฒนา   

ระยะประมาณ  ๖๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๑๘๐  เมตร  บรรจบกับ 

ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ   

๕๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๕๙๐  เมตร  จนบรรจบทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๐๔๕  ที่บริเวณหางจากซอยบานเหนือพัฒนาบรรจบกับถนนเศรษฐสุนทร  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเศรษฐสุนทรและทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๔๕   

ระยะประมาณ  ๘๙๐  เมตร 

๒. ถนนแบบ  ข  ขนาดเขตทาง  ๑๖.๐๐  เมตร  จํานวน  ๗  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ข  ๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนประชาสรรค – เขานอยจอมสวรรค   

เริ่มตนจากถนนสุวรรณศร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๑,๐๔๐  เมตร   

จนบรรจบถนนสาย  ค  ๑ 

 ถนนสาย  ข  ๒  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนน  อบจ.  สบ.  ๐๓๑/๔๗   

บานวิหารแดง – บานสหกรณ  เริ่มตนจากถนนสุวรรณศร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม   

ระยะประมาณ  ๖๓๐  เมตร  จนบรรจบถนนสาย  ค  ๑ 

 ถนนสาย  ข  ๓  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนน  อบต.  บานเกาะประดู –  

คลองใหม  เริ่มตนจากถนนสุวรรณศร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ   

๑,๑๘๐  เมตร  จนบรรจบถนนสาย  ค  ๑ 

 ถนนสาย  ข  ๔  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนสมานมิตร – วิหารแดง   

เริ่มตนจากถนนสุวรรณศร  ท่ีบริเวณถนนเทศบาล  ๒๖  บรรจบกับถนนสุวรรณศร  ไปทางทิศตะวันออก 

เฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๑,๒๕๐  เมตร  จนบรรจบถนนสาย  ค  ๑ 

 ถนนสาย  ข  ๕  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยคลองไทร – คลองยาง   

เริ่มตนจากถนนสุวรรณศร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๑,๒๑๐  เมตร   

จนบรรจบถนนสาย  ค  ๑   

 ถนนสาย  ข  ๖  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนเขาวัดเกาะเซิงหวาย   

เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ   

๑,๐๕๐  เมตร  จนบรรจบถนนสาย  ค  ๑   

 ถนนสาย  ข  ๗  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยประชาอุทิศ  และถนนโครงการ 

กําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓  ที่บริเวณหางจากถนนเขาวัดเกาะเซิงหวาย   



 

๓ 

(ถนนสาย  ข  ๖)  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวง 

แผนดินหมายเลข  ๓๓  ระยะประมาณ  ๖๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม   

ระยะประมาณ  ๕๘๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๓๘๐  เมตร  จนบรรจบกับ 

ถนนสาย  ค  ๑  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ค  ๑  บรรจบกับซอยคลองไทร – คลองยาง  (ถนนสาย  ข  ๕)   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสาย  ค  ๑  ระยะประมาณ  ๑,๒๖๐  เมตร 

๓. ถนนแบบ  ค  ขนาดเขตทาง  ๓๐.๐๐  เมตร  จํานวน  ๒  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ค  ๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนเทศบาล  ๑  ซอยมะเหมี่ยว   

และถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ  และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนสุวรรณศร   

ที่บริเวณหางจากถนน  อบจ.  สบ.  ๐๓๑/๔๗  บานวิหารแดง – บานสหกรณ  (ถนนสาย  ข  ๒)  บรรจบกับ 

ถนนสุวรรณศร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสุวรรณศร  ระยะประมาณ  ๖๒๐  เมตร  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเทศบาล  ๑  ระยะประมาณ  ๑๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

และทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๑,๒๑๐  เมตร  ตัดกับถนนประชาสรรค – เขานอยจอมสวรรค   

(ถนนสาย  ข  ๑)  ที่บริเวณหางจากถนนประชาสรรค – เขานอยจอมสวรรค  (ถนนสาย  ข  ๑)  บรรจบกับ 

ถนนสุวรรณศร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนประชาสรรค – เขานอยจอมสวรรค  (ถนนสาย  ข  ๑)   

ระยะประมาณ  ๑,๐๔๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๙๐๐  เมตร  บรรจบกับ 

ถนนสมานมิตร – วิหารแดง  (ถนนสาย  ข  ๔)  ที่บริเวณหางจากถนนสมานมิตร – วิหารแดง  (ถนนสาย  ข  ๔)   

บรรจบกับถนนสุวรรณศร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสมานมิตร – วิหารแดง  (ถนนสาย  ข  ๔)   

ระยะประมาณ  ๑,๒๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๑,๓๑๐  เมตร  บรรจบกับ 

ซอยคลองไทร – คลองยาง  (ถนนสาย  ข  ๕)  ที่บริเวณหางจากซอยคลองไทร – คลองยาง  (ถนนสาย  ข  ๕)   

บรรจบกับถนนสุวรรณศร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวซอยคลองไทร – คลองยาง  (ถนนสาย  ข  ๕)   

ระยะประมาณ  ๑,๒๑๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๑,๒๖๐  เมตร  บรรจบกับ 

ถนนสาย  ข  ๗  ที่บริเวณหางจากซอยประชาอุทิศ  (ถนนสาย  ข  ๗)  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๓  ไปทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย  ข  ๗  ระยะประมาณ   

๙๖๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตและทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๑,๐๘๐  เมตร  บรรจบกับ 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓  ท่ีบริเวณหางจากซอยประชาอุทิศ  (ถนนสาย  ข  ๗)  บรรจบกับ 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓   

ระยะประมาณ  ๑,๐๖๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวซอยมะเหมี่ยว  ระยะประมาณ  ๖๗๐  เมตร   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๑,๐๐๐  เมตร  บรรจบกับถนนเขาวัดเกาะเซิงหวาย   



 

๔ 

(ถนนสาย  ข  ๖)  ที่บริเวณหางจากถนนเขาวัดเกาะเซิงหวาย  (ถนนสาย  ข  ๖)  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๓  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเขาวัดเกาะเซิงหวาย  (ถนนสาย  ข  ๖)  ระยะประมาณ   

๑,๐๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๑,๔๓๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๑๗๐  เมตร   

บรรจบกับถนนเทศบาล  ๒๖  ที่บริเวณหางจากถนนเทศบาล  ๒๖  บรรจบกับถนนสุวรรณศร  ไปทาง 

ทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเทศบาล  ๒๖  ระยะประมาณ  ๑,๒๗๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ   

ระยะประมาณ  ๗๒๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 

ตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๓๒๐  เมตร  บรรจบกับถนน  อบต.  บานเกาะประดู –  

คลองใหม  (ถนนสาย  ข  ๓)  ที่บริเวณหางจากถนน  อบต.  บานเกาะประดู – คลองใหม  (ถนนสาย  ข  ๓)   

บรรจบกับถนนสุวรรณศร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนน  อบต.  บานเกาะประดู – คลองใหม   

(ถนนสาย  ข  ๓)  ระยะประมาณ  ๑,๑๘๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๑,๐๔๐  เมตร   

บรรจบกับถนน  อบจ.  สบ.  ๐๓๑/๔๗  บานวิหารแดง – บานสหกรณ  (ถนนสาย  ข  ๒)  ที่บริเวณหางจาก 

ถนน  อบจ.  สบ.  ๐๓๑/๔๗  บานวิหารแดง – บานสหกรณ  (ถนนสาย  ข  ๒)  บรรจบกับถนนสุวรรณศร   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนน  อบจ.  สบ.  ๐๓๑/๔๗  บานวิหารแดง – บานสหกรณ   

(ถนนสาย  ข  ๒)  ระยะประมาณ  ๖๓๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๕๙๐  เมตร   

จนบรรจบกับถนนสุวรรณศร  ที่บริเวณหางจากถนน  อบจ.  สบ.  ๐๓๑/๔๗  บานวิหารแดง – บานสหกรณ   

(ถนนสาย  ข  ๒)  บรรจบกับถนนสุวรรณศร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสุวรรณศร   

ระยะประมาณ  ๖๒๐  เมตร 

 ถนนสาย  ค  ๒  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยคลองไทร – คลองยาง   

เริ่มตนจากซอยคลองไทร – คลองยาง  (ถนนสาย  ข  ๕)  ที่บริเวณหางจากซอยคลองไทร – คลองยาง   

(ถนนสาย  ข  ๕)  บรรจบกับถนนสุวรรณศร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวซอยคลองไทร –  

คลองยาง  (ถนนสาย  ข  ๕)  ระยะประมาณ  ๑,๒๑๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม 

จนบรรจบแนวเขตผังเมืองรวมดานทิศตะวันออก 

 



หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๑๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๕ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่สมควรกําหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  
ในท้องที่ตําบลบ้านลํา  ตําบลเจริญธรรม  ตําบลคลองเรือ  ตําบลหนองสรวง  ตําบลวิหารแดง  และตําบลหนองหมู  
อําเภอวิหารแดง  จังหวัดสระบุรี  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณ 
ที่เกี่ยวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  
บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อม  ทั้งน้ี  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง  และโดยที่มาตรา  ๒๖  
วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  บัญญัติว่า  การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระทําโดยกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้ 
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