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กฎกระทรวง 
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี 

พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ .ศ .  ๒๕๑๘   
และมาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้  
ดังตอ่ไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับได้มีกําหนดห้าปี 
ข้อ ๒ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  ในท้องที่ตําบลท่าผา  ตําบลลาดบัวขาว  ตําบลปากแรต  

ตําบลเบิกไพร  ตําบลบ้านโป่ง  ตําบลสวนกล้วย  ตําบลหนองกบ  ตําบลหนองอ้อ  และตําบลนครชุมน์  
อําเภอบ้านโป่ง  จังหวดัราชบุรี  ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

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

ข้อ ๔ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้
ประโยชน์ที่ดิน  โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับ 
และสอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยมี
สาระสําคัญดังต่อไปนี้ 
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(๑) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนเมืองให้เป็นศูนย์กลางการบริหาร  การปกครอง  การศึกษา   
และการคมนาคมขนส่งของอําเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี 

(๒) ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมการบริการและอุตสาหกรรมการเกษตรของชุมชน 
ในอําเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี 

(๓) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ   
ให้เพียงพอและได้มาตรฐาน 

(๔) ส่งเสริมและอนุ รักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมที่ มี คุณค่าทางศิลปกรรม
สถาปัตยกรรม  ประวัติศาสตร์  และโบราณคดี  ให้เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดราชบุรี 

(๕) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม  ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้

ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท  แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง  และรายการประกอบ
แผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๖ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนก
ประเภทท้ายกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๑๗  ที่กําหนดไว้เป็นสีเหลือง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 

(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๑๗  ที่กําหนดไว้เป็นสีส้ม  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง 

(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๑๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีแดง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก 

(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า 

(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วงอ่อน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทอตุสาหกรรมเฉพาะกิจ 

(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๑๑  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทท่ีโล่งเพื่อนนัทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๑๗  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก   
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา 

(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําตาลอ่อน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 

(๑๐) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑  ถึงหมายเลข  ๑๐.๒๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน   
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันศาสนา 

(๑๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑๑.๒๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณปูการ 

ข้อ ๗ ที่ดินประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทน้ีในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดนิเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า 
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๗) โรงฆ่าสัตว์ 
(๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๙) สวนสนุก 

(๑๐) สนามแข่งรถ 
(๑๑) สนามแข่งม้า 
(๑๒) กําจัดมูลฝอย 
(๑๓) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
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การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง 
ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๘ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสามสิบของที่ดินประเภทน้ีในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า 
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๗) โรงฆ่าสัตว์ 
(๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๙) สวนสนุก 

(๑๐) สนามแข่งรถ 
(๑๑) สนามแข่งม้า 
(๑๒) กําจัดมูลฝอย 
(๑๓) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง 

ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 



หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๘ 
 

  

ข้อ ๙ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อพาณิชยกรรม  การอยู่อาศัย  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละย่ีสิบของที่ดินประเภทน้ีในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามัน  สถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  สถานีบริการนํ้ามันประเภท  ก  

สถานีบริการน้ํามันประเภท  ข  สถานีบริการน้ํามันประเภท  ค  ลักษณะที่สอง  สถานีบริการน้ํามัน
ประเภท  จ  ลักษณะที่สอง  และสถานีบริการน้ํามันประเภท  ฉ  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  
เพื่อการจําหน่าย 

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า 
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) โรงฆ่าสัตว์ 
(๗) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๘) กําจัดมูลฝอย 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง 

ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม  
คลังสินค้า  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละย่ีสิบของที่ดินประเภทน้ีในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า 
(๒) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๓) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
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(๔) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก 
(๕) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน

ริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่ 
เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม 
ที่ประกอบกิจการในลักษณะโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  ตามประเภท  ชนิด  และจําพวก 
ที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  โรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน  คลังสินค้า  
สถาบันราชการ  และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละย่ีสิบของที่ดินประเภทน้ีในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า 
(๓) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๕) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก 
(๖) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา 
(๗) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนพิการ 
(๘) สถาบันการศึกษาหรือโรงเรียน 
(๙) โรงพยาบาล 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน

ริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่ 
เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละย่ีสิบของที่ดินประเภทน้ีในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
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(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   
และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 

(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม  เว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดิน 

เพื่อการอยู่อาศัย  และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่โครงการทั้งหมด 
(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว  เว้นแต่

เป็นการดําเนินการในโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่
โครงการทั้งหมด 

(๙) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด  อาคารชดุ  หรือหอพัก 
ในกรณีที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรมตาม  (๖)   

และเพื่อการอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถวตาม  (๘)  
ดําเนินการในโครงการจัดสรรที่ดินเดียวกัน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการดังกล่าวรวมกันไม่เกิน 
ร้อยละห้าของพื้นที่โครงการทั้งหมด 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน
ริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่ 
เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทท่ีโล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเฉพาะที่ดิน 
ซึ่งเป็นของรัฐ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 
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ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  การอยู่อาศัย  เกษตรกรรม
หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า 
(๒) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๓) การอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๔) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
(๕) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน

ริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่ 
เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเก่ียวข้องกับ
การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๕ ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อการอนุรักษ์โบราณสถาน  โบราณคดี  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๖ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเก่ียวข้องกับ
การศาสนา  การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๗ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการของรัฐ  กิจการเก่ียวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๘ ให้ผู้มีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการใน 
เขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๓๐  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 
 



  

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การตม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช ได ได

(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช ได* ได*

ขนาดเครื่องจักรไมเกิน ๒๐ แรงมา

และคนงานไมเกิน ๒๐ คน

(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล ได

     โกดัง  หรือคลังสินคา

(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กลวยไม หรือถั่วงอก ได ได ได

(๙) การรอน ลาง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลผลิตเกษตรกรรม ได ได ได

(๑๑) การฟกไขโดยใชตูอบ ได ได

๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวซึ่งมิใชสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การฆาสัตว ได

(๗) การทําผลิตภัณฑจากไขเพื่อใชประกอบเปนอาหาร เชน ไขเค็ม ได ได

     ไขเยี่ยวมา ไขผง ไขเหลวเยือกแข็ง หรือไขเหลวแชเย็น

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

ที่อยูอาศัย ชนบทและ
หมายเหตุอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

* เฉพาะการประกอบกิจการในโรงงาน

โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม

บัญชีทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองบานโปง จังหวัดราชบุรี

พ.ศ. ๒๕๕๗

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม และบรรจุในภาชนะ ได ได ได ได ได

     ที่ผนึกและอากาศเขาไมได

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

     เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง

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

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากออย บีช หญาหวาน

หรือพืชอื่นที่ใหความหวาน อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําน้ําเชื่อม ได ได

(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของตนมะพราว ตนตาลโตนด หรือพืชอื่น ๆ ได ได

     ซึ่งมิใชออย

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไมอัดเม็ด ได ได ได

(๗) การเชื่อมหรือแชอิ่มผลไมหรือเปลือกผลไม  หรือการเคลือบผลไม ได ได ได

     หรือเปลือกผลไมดวยน้ําตาล

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

หมายเหตุ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม

ที่อยูอาศัย ชนบทและ
อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๒



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม (Nuts) หรือการเคลือบถั่วหรือเมล็ด ได ได ได

     ผลไม (Nuts) ดวยน้ําตาล กาแฟ โกโก หรือช็อกโกเลต

(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟ ได ได ได

(๑๑) การทําไอศกรีม ได ได ได

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๖) การทําน้ํามันสลัด ได ได ได ได ได ได

(๗) การบดหรือปนเครื่องเทศ ได ได ได

(๘) การทําพริกปน พริกไทยปน หรือเครื่องแกง ได ได ได

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด ได ได ได

หรือยอยน้ําแข็ง

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล

น้ําอัดลม หรือน้ําแร อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําน้ําดื่ม ได ได ได ได ได

๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาขาย แห หรืออวน อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๒) การผลิต ประกอบ หรือซอมแซมตาขาย แห หรืออวน และรวมถึง ได ได ได

     ชิ้นสวนหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแตงกายซึ่งมิใชรองเทา

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การตัดหรือเย็บเครื่องนุงหม เข็มขัด ผาเช็ดหนา ผาพันคอ เนกไท ได ได ได

     หูกระตาย ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเทาจากผา หนังสัตว ขนสัตว หรือวัสดุอื่น

(๒) การทําหมวก ได ได ได ได

โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

หมายเหตุ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรมลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ
อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

๓



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะรอง หรือการแปรรูปไมดวยวิธีอื่นที่คลายคลึงกัน ได

(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหนาตาง บานหนาตาง บานประตู ได

     หรือสวนประกอบที่ทําดวยไมของอาคาร

๓๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากไมหรือไมกอก อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใชจากไม และรวมถึงชิ้นสวน ได

     ของผลิตภัณฑดังกลาว

(๓) การแกะสลักไม ได ได ได ได ได

(๔) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม ได* * คนงานไมเกิน ๒๐ คน

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ

(๑) การพิมพ การทําแฟมเก็บเอกสาร การเย็บเลม ทําปก หรือตบแตงสิ่งพิมพ ได ได ได ได ได

(๒) การทําแมพิมพโลหะ ได ได

๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑเครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปนดินเผา หรือเครื่องดินเผา ได ได ได ได ได ได

และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกลาว

๕๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๓) การผสมซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร อยางใดอยางหนึ่งหรือ ได*

     หลายอยางเขาดวยกัน หรือการผสมซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร  ขนาดเครื่องจักรไมเกิน ๕๐ แรงมา

     อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเขากับวัสดุอื่น และคนงานไมเกิน ๕๐ คน

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม

ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ
อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ หมายเหตุ

* สามารถประกอบกิจการไดในโรงงาน

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ

โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

๔

ลําดับที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑอโลหะ อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําผลิตภัณฑคอนกรีต ผลิตภัณฑคอนกรีตผสม ผลิตภัณฑยิปซัม ได ได

     หรือผลิตภัณฑปูนปลาสเตอร

๖๑ โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใชที่ทํา ได ได

ดวยเหล็กหรือเหล็กกลา และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของ

เครื่องมือหรือเครื่องใชดังกลาว

๖๒ โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตง ได ได ได

ภายในอาคารที่ทําจากโลหะหรือโลหะเปนสวนใหญ และรวมถึง

สวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงดังกลาว

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะสําหรับใชในการกอสราง

หรือติดตั้ง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๒) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางอาคาร ได ได ได

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะ อยางใดอยางหนึ่งหรือ

หลายอยาง  ดังตอไปนี้

(๑๓) การกลึง เจาะ ควาน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป ได

๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ ได ได

ที่ระบุไวในลําดับที่ ๗๐ เฉพาะที่ใชไฟฟา เครื่องยนตไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟา

หมอแปลงแรงไฟฟา เครื่องสับหรือบังคับไฟฟา เครื่องใชสําหรับแผงไฟฟา

เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟา เครื่องสงหรือจําหนายไฟฟา เครื่องสําหรับใช

บังคับไฟฟา หรือเครื่องเชื่อมไฟฟา

หมายเหตุ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม

ที่อยูอาศัย ชนบทและ
อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๕

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน ได ได

เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเลนแผนเสียง เครื่องบันทึกคําบอก

เครื่องบันทึกเสียงดวยเทป เครื่องเลนหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน)

แผนเสียง  เทปแมเหล็กที่ไดบันทึกเสียงแลว เครื่องโทรศัพทหรือโทรเลข

ชนิดมีสายหรือไมมีสาย เครื่องสงวิทยุ เครื่องสงโทรทัศน เครื่องรับสงสัญญาณ

หรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร ผลิตภัณฑที่เปนตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไว

ที่เกี่ยวของ (Semi - Conductor or Related Sensitive Semi -

Conductor Devices) คาปาซิเตอรหรือคอนเดนเซอรอิเล็กทรอนิกสชนิด

คงที่หรือเปลี่ยนแปลงได (Fixed or Variable Electronic Capacitors

or Condensers) เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป

หรือเครื่องหลอดเอกซเรย และรวมถึงการผลิตอุปกรณหรือชิ้นสวน

สําหรับใชกับเครื่องอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

๗๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การตอ ซอมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอูตอเรือนอกจากเรือยาง ได ได ได

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเลน เครื่องมือ  หรือเครื่องใชที่มิได

ระบุไวในลําดับอื่น อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๕) การทําปาย ตรา เครื่องหมาย ปายติดของ หรือเครื่องโฆษณาสินคา ได ได ได ได ได

     ตราโลหะหรือยาง แมพิมพลายฉลุ (Stencils)

๙๐ โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําใหบริสุทธิ์ หรือจําหนายน้ําไปยังอาคารหรือโรงงาน ได ได

อุตสาหกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

หมายเหตุ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรมลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ
อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๖



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๙๑ โรงงานบรรจุสินคาในภาชนะโดยไมมีการผลิต อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การบรรจุสินคาทั่วไป ได ได ได ได ได

(๒) การบรรจุกาซ ได

๙๒ โรงงานหองเย็น ได ได ได ได ได

๙๓ โรงงานซอมรองเทาหรือเครื่องหนัง ได ได

๙๔ โรงงานซอมเครื่องมือไฟฟาหรือเครื่องใชไฟฟาสําหรับใชในบาน ได ได

หรือใชประจําตัว

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต รถพวง

จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของยานดังกลาว

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้

(๑) การซอมแซมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตหรือสวนประกอบของ ได

     ยานดังกลาว

(๒) การซอมแซมรถพวง จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบ ได

     ของยานดังกลาว

(๓) การพนสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได

(๔) การลางหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได ได ได

๙๖ โรงงานซอมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําดวยเพชร พลอย  ได ได

ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี

๙๗ โรงงานซอมผลิตภัณฑที่มิไดระบุการซอมไวในลําดับใด ได ได ได

โรงงานจําพวกที่

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่

หมายเหตุ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ

๗



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

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

หรือขนสัตว

๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแตงหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะ

ของผลิตภัณฑหรือสวนประกอบของผลิตภัณฑโดยไมมีการผลิต

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๒) การทา พนหรือเคลือบเชลแล็ก แล็กเกอร  หรือน้ํามันเคลือบเงาอื่น ได

(๓) การลงรักหรือการประดับตบแตงดวยแกว กระจก มุก ทอง หรืออัญมณี  ได

หมายเหต ุ      ลําดับที่               หมายถึง      ลําดับที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

                   ได                     หมายถึง      สามารถประกอบกิจการโรงงานไดภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยโรงงาน

                   ได*                    หมายถึง      สามารถประกอบกิจการโรงงานไดภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยโรงงานตามเงื่อนไขในหมายเหตุ

                   โรงงานจําพวกที่     หมายถึง      จําพวกโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

หมายเหตุ
เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่

ชนบทและ
อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอยลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย

โรงงานจําพวกที่

๘
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ไปอําเภอโพธาราม

ตําบลคุงพยอม

หลักเขตที่ 4

หลักเขตที่ 5

หลักเขตที่ 2 หลักเขตที่ 3

หลักเขตที่ 3

ถนนแสงชูโตตัดใหม

คลองสงนํ้าชลประทาน 8 ซาย

หลักเขตที่ 1

หลักเขตที่ 1

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 323

สระนาค
สระจอมปราสาท

สระเข

สระโกสินารายณ

เทศบาลตําบลทาผา

1,
50

0 
ม.

ตําบลลาดบัวขาว

ตําบลทาผา
คลองสงนํ้าชลประทานสายใหญฝงซาย

ทางรถไฟสายกรุงเทพฯ  -  กาญจนบุรี

ไปสถานีลูกแก

คลองสงนํ้าชลประทานสายใหญ 2 ขวา

หลักเขตที่ 7 หลักเขตที่ 6

หลักเขตที่ 6

หลักเขตที่ 7

หลักเขตที่ 8

ตําบลหนองปลาหมอ

ไปบานหนองตะพาน
ถนนปากแรต - 

ถนนบานปากแรต 4 ถนนบานปากแรต 1

เทศบาลตําบลเบิกไพร

ตําบลเบิกไพร ตําบลบานโปง

อําเภอบานโปง

ตําบลปากแรต

100 ม.

จังหวัดราชบุรี

ที่วาการอําเภอบานโปง
เทศบาลเมืองบานโปง

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3089

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 323

หลักเขตที่ 3

หลักเขตที่ 8

หลักเขตที่ 8

หลักเขตที่ 1

เทศบาลตําบลกระจับ

ไปอําเภอเมืองนครปฐม

คล
อง

สง
นํ้า

ชล
ปร

ะท
าน

 ส
าย

ให
ญ

ฝง
ขว

า

คลองสงนํ้าชลประทาน 9 ซาย

ตําบลสวนกลวย

ตําบลหนองออ

ตําบลหนองกบ

ตําบลนครชุมน

หลักเขตที่ 9

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3089

คลองสงนํ้าชลประทานสายใหญ  2  ขวา
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หลักเขตที่ 5

หลักเขตที่ 1

ไปบานทาเสา

หลักเขตที่ 4

หลักเขตที่ 3
เทศบาลตําบลดอนขมิ้น

จังหวัดกาญจนบุรี
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หลักเขตที่ 5

ไปสถานีหนองปลาดุก

1,000 ม.

หลักเขตที่ 4
ถนนทรงพล
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เขตจังหวัด

เขตตําบล เขตองคการบริหารสวนตําบล

แนวเขตผังเมืองรวม ผังเมืองรวมเมืองบานโปง จังหวัดราชบุรี

(นายอนวัช  สุวรรณเดช)

ผูอํานวยการสํานักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ

(นายมณฑล  สุดประเสริฐ)

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

เขตเทศบาล

ทางหลวง  ถนน  ซอย

ทางรถไฟ
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เมตรม.

E.5 000m.

24
N

.
15

00
0m

.

15

5

0 0.5 1 2 กิโลเมตร

มาตราสวน 1 : 20,000

หนองหิน

ทา
งห

ลว
งช

นบ
ท 

รบ
.

หว
ยห

นอ
ง

 3012

ไผ
ลอ

ม



แผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองบานโปง  จังหวัดราชบุรี
พ.ศ. 2557

89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

9998979695

500 ม.

55
0 ม

.

949392919089

เครื่องหมาย

ไปอําเภอโพธาราม

หลักเขตที่ 4

หลักเขตที่ 5

หลักเขตที่ 2
หลักเขตที่ 3

หลักเขตที่ 3

ถนนแสงชูโตตัดใหม

อําเภอบานโปง
จังหวัดราชบุรี

ถนนแสงชูโตตัดใหม

คลองสงนํ้าชลประทาน 8 ซาย

หลักเขตที่ 1

11.9

4.5

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  3232.3 10.10

11.10

2.2

200 ม.

100 ม.

6.5

1,500 ม.

1,500 ม.

1.5

500 ม.

หลักเขตที่ 1

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 323

ถนนเลียบคลองสงนํ้าชลประทานสายใหญฝงซาย 
ถนนเลียบคลองสงนํ้าชลประทานสายใหญฝงขวา

1,500 ม.

คลองสงนํ้าชลประทานสายใหญฝงซาย

ทางรถไฟสายกรุงเทพฯ-กาญจนบุรี

หลักเขตที่ 7
หลักเขตที่ 6

หลักเขตที่ 6

หลักเขตที่ 7

หลักเขตที่ 8

ไปบานหนองตะพาน
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รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิตามท่ีไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมเมืองบานโปง  จังหวดัราชบรุ ี

พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 

 

การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนท่ีดินตามท่ีไดจําแนกประเภท 

ทายกฎกระทรวง  ตามที่กําหนดไวในขอ  ๖  คือ 

๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๑๗  ท่ีกําหนดไวเปนสีเหลือง  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๑.๑ ดานเหนือ จดคลองสงน้ําชลประทาน  ๗  ซาย  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ   

๑,๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางคลองสงน้ําชลประทานสายใหญฝงซาย 

  ดานใต จดคลองระบายน้ํา  ฝงเหนือ  เสนตรงที่ลากจากคลองระบายน้ํา 

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับแนวเขตท่ีดินวัดดอนเสลาท่ีเปนมุมทางดานตะวันออก   

โรงเรียนวัดดอนเสลา  วัดดอนเสลา  และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ   

 ๑.๒ ดานเหนือ จดถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทานสายใหญฝงขวา  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๓  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๓  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๒  ฟากตะวันออก 

 ๑.๓ ดานตะวันออก จดถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทานสายใหญฝงขวา  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ค  ๔  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๓๒๓  ฟากตะวนัออก  โรงเรยีนวัดทาผา   

(ผลบุญประชาบาล)  และถนนสาย  ค  ๓  ฟากตะวันออก 

 ๑.๔ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๓  ฟากใต  และการประปา 

สวนภูมิภาคเขต  ๓   

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๓  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดฝายเรือขุดและเรือกําจัดวชัพืชที่  ๖  ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่  ๖   

สํานักเครื่องจักรกล  กรมชลประทาน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ  ศาลเจาแมทับทิม  บานโปง  และ 

เสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงแมน้ําแมกลอง  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดท่ีดินโรงงานน้ําตาลธนราช 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๐.๖  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 



 

๒ 

 ๑.๕ ดานเหนือ จดถนนสาย  ค  ๔  ฟากใต  และคลองทาผา  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ง  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนแสงชูโตตัดใหม  ฟากเหนือ  ถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทาน 

สายใหญฝงซาย  ฟากตะวันออก  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนแสงชูโตตัดใหม 

  ดานตะวันตก จดเขตทางรถไฟสายกรุงเทพฯ - กาญจนบุรี  ฟากตะวันออก 

 ๑.๖ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๘๙  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๖  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ค  ๖  ฟากเหนือ  วัดปลักแรด  และโรงเรียนวัดปลักแรด 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๘๙  ฟากตะวันออก 

 ๑.๗ ดานเหนือ จดถนนแสงชูโตตัดใหม  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๙  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทานสายใหญฝงซาย  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทานสายใหญฝงซาย  ฟากตะวันออก 

 ๑.๘ ดานเหนือ จดถนนแสงชูโตตัดใหม  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนแสงชูโตตัดใหม  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดแนวเขตเทศบาลเมืองบานโปง   

  ดานตะวันตก จดถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทานสายใหญฝงซาย  ฟากตะวันออก   

และถนนสาย  ค  ๙  ฟากตะวันออก 

 ๑.๙ ดานเหนือ จดการประปาสวนภูมิภาค  สาขาบานโปง   

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๗  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนตรงท่ีลากจากศูนยกลางถนนขางโรงพยาบาล  ไปทาง 

ทิศตะวันตกเฉียงใต  จนบรรจบกับเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงแมน้ําแมกลอง  ฝงตะวันออก 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงแมน้ําแมกลอง  ฝงตะวันตก 

 ๑.๑๐ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนแสงชูโตตัดใหม 

  ดานตะวันออก จดถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทานสายใหญฝงขวา  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดแนวเขตเทศบาลเมืองบานโปง  และปาชาวัดดอนตูม   

  ดานตะวันตก จดเขตทางรถไฟสายกรุงเทพฯ - กาญจนบุรี  ฟากตะวันออก 

 ๑.๑๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางรถไฟสายใต   

และวัดโคกหมอ 

  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเขตทางรถไฟสายใต  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนแสงชูโตตัดใหม  ฟากตะวันออก 



 

๓ 

 ๑.๑๒ ดานเหนือ จดองคการผลิตอาหารสําเร็จรูป  กรมการอุตสาหกรรมทหาร  และ 
เขตทางรถไฟสายใต  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๓๒๓ 

  ดานใต จดคลองสงน้ําชลประทาน  ๙  ซาย  ฝงเหนือ 
  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๓  ฟากตะวันออก  และ 

กลุมโรคติดตอทั่วไป  สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่  ๔  จังหวัดราชบุรี 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑๘  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 
 ๑.๑๓ ดานเหนือ จดถนนหนาสถานีรถไฟ  ฟากใต  และองคการผลิตอาหารสําเร็จรูป   

กรมการอุตสาหกรรมทหาร   
  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๓  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนสาย  ค  ๑๐  ฟากเหนือ  และโรงเรียนคายลูกเสือบานโปง 
  ดานตะวันตก จดถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทานสายใหญฝงซาย  ฟากตะวันออก 
 ๑.๑๔ ดานเหนือ จดถนนหนาสถานีรถไฟ  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทานสายใหญฝงขวา  ฟากตะวันตก   
  ดานใต จดถนนสาย  ก  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดแนวเขตเทศบาลเมืองบานโปง   
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑๙  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 
 ๑.๑๕ ดานเหนือ จดถนนสาย  ค  ๑๐  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๓  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดคลองสงน้ําชลประทาน  ๙  ซาย  ฝงเหนือ 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๒๓  เสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๑๐  และถนนเลียบคลองสงน้ํา 
ชลประทานสายใหญฝงซาย  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๐.๒๑  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 
 ๑.๑๖ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทานสายใหญฝงขวา  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนสาย  ค  ๑๑  ฟากเหนือ  และสุสานบวนฮก  มูลนิธิบวนฮกงี่ซัวจึง 
  ดานตะวันตก จดถนนหนาสถานีรถไฟ  ฟากตะวันออก  โรงเรียนวัดบานโปง   

(สามัคคีคุณูปถัมภ)  โรงเรียนบานโปงบริหารธุรกิจ - เทคโนโลยี  วัดบานโปง  และแนวเขตเทศบาลเมืองบานโปง 
 ๑.๑๗ ดานเหนือ จดคลองสงน้ําชลประทาน  ๙  ซาย  ฝงใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๒๓ 



 

๔ 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเขตเทศบาลตําบลกระจับ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๓  ฟากตะวันออก 

๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๑๗  ท่ีกําหนดไวเปนสีสม  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๒.๑ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางจังหวัดราชบุรีกับจังหวัดกาญจนบุร ี

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับเขตทางรถไฟสายกรุงเทพฯ -  

กาญจนบุรี  ฟากตะวันออก   

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ   

ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดราชบุรีกับจังหวัดกาญจนบุรี 

  ดานตะวันตก จดเขตทางรถไฟสายกรุงเทพฯ - กาญจนบุรี  ฟากตะวันออก 

 ๒.๒ ดานเหนือ จดถนนสาย  ค  ๔  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดเขตทางรถไฟสายกรุงเทพฯ - กาญจนบุรี  ฟากตะวันตก  และ 

คลองทาผา  ฝงเหนือและฝงใต 

  ดานใต จดถนนแสงชูโตตัดใหม  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๓  ฟากตะวันออก  สํานักสงเสริม 

และพัฒนาไมเศรษฐกิจบานโปง  องคการอุตสาหกรรมปาไม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   

หนวยงานปฏิบัติการเรือขุดท่ี  ๔.๓  กรมชลประทาน  และบริษัท  กสท  โทรคมนาคม  จํากัด  (มหาชน) 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑๐  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน  และบริเวณ 

หมายเลข  ๑๑.๑๐  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๒.๓ ดานเหนือ จดฝายเรือขุดและเรือกําจัดวชัพืชที่  ๖  ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่  ๖   

สํานักเครื่องจักรกล  กรมชลประทาน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ   

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๓  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๘๙  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงแมน้ําแมกลอง  ฝงตะวันออก 

 ๒.๔ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนแสงชูโตตัดใหม 

  ดานตะวันออก จดถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทานสายใหญฝงขวา  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนแสงชูโตตัดใหม 

  ดานตะวันตก จดเขตทางรถไฟสายกรุงเทพฯ - กาญจนบุรี  ฟากตะวันออก 

 ๒.๕ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๘๙  ฟากใต  และถนนแสงชูโตตัดใหม   

ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนเฉลิมพระเกียรติ  ร.  ๙  ฟากตะวันตก 



 

๕ 

  ดานใต จดถนนบานปากแรต  ๑  ฟากเหนือ  ถนนสาย  ค  ๗  ฟากเหนือ   

และการประปาสวนภูมิภาค  สาขาบานโปง   

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงแมน้ําแมกลอง  ฝงตะวันออก 

 ๒.๖ ดานเหนือ จดถนนบานปากแรต  ๑  ฟากใต  และศูนยเยาวชนเทศบาลเมืองบานโปง 

  ดานตะวันออก จดถนนเฉลิมพระเกียรติ  ร.  ๙  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ค  ๘  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนแสงชูโต  และ 

โรงเรียนเทศบาล  ๑  (ทรงพลวิทยา) 

 ๒.๗ ดานเหนือ จดการประปาสวนภูมิภาค  สาขาบานโปง  และถนนสาย  ค  ๗  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนแสงชูโต 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๗  ฟากตะวันออก 

 ๒.๘ ดานเหนือ จดถนนสาย  ค  ๘  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนเฉลิมพระเกียรติ  ร.  ๙  ฟากตะวันตก  และโรงเรียนเทศบาล  ๓   

(ประชายินดี) 

  ดานใต จดถนนเทพการ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนแสงชูโต 

 ๒.๙ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนแสงชูโต 

  ดานใต จดถนนขางโรงพยาบาล  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๗  ฟากตะวันออก 

 ๒.๑๐ ดานเหนือ จดแนวเขตเทศบาลเมืองบานโปง   

  ดานตะวันออก จดถนนแสงชูโตตัดใหม  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนทรงพล 

  ดานตะวันตก จดถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทานสายใหญฝงซาย  ฟากตะวันออก 

 ๒.๑๑ ดานเหนือ จดแนวเขตเทศบาลเมืองบานโปง  และปาชาวัดดอนตูม 

  ดานตะวันออก จดถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทานสายใหญฝงขวา  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนทรงพล  และ 

สํานักงานเทศบาลเมืองบานโปง 

  ดานตะวันตก จดเขตทางรถไฟสายกรุงเทพฯ - กาญจนบุรี  ฟากตะวันออก 

 ๒.๑๒ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนทรงพล   

  ดานตะวันออก จดถนนแสงชูโตตัดใหม  ฟากตะวันตก 



 

๖ 

  ดานใต จดเขตทางรถไฟสายใต  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทานสายใหญฝงซาย  ฟากตะวันออก 

 ๒.๑๓ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนทรงพล 

  ดานตะวันออก จดถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทานสายใหญฝงขวา  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเขตทางรถไฟสายใต  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเขตทางรถไฟสายกรุงเทพฯ - กาญจนบุรี  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑๔  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 

 ๒.๑๔ ดานเหนือ จดเสนตรงท่ีลากจากศูนยกลางถนนขางโรงพยาบาล  ไปทาง 

ทิศตะวันตกเฉียงใต  จนบรรจบกับเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงแมน้ําแมกลอง  ฝงตะวันออก 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๗  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดสวนสาธารณะเทศบาลเมืองบานโปง 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงแมน้ําแมกลอง  ฝงตะวันออก 

 ๒.๑๕ ดานเหนือ จดถนนหนาสถานีรถไฟ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตเทศบาลเมืองบานโปง   

  ดานใต จดวัดบานโปง  และโรงเรียนรัตนราษฎรบํารุง 

  ดานตะวันตก จดถนนหนาสถานีรถไฟ  ฟากตะวันออก  และวัดคาทอลิกนักบุญยอแซฟ 

 ๒.๑๖ ดานตะวันออก จดถนนหนาสถานีรถไฟ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนหนาสถานีรถไฟ  ฟากตะวันตก 

  ดานตะวันตก จดเขตทางรถไฟสายใต  ฟากตะวันออก 

 ๒.๑๗ ดานเหนือ จดหอสมุดประชาชนบานโปง  ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอัธยาศัยอําเภอบานโปง  และถนนเนียนนิยม  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนหลังสถานีรถไฟ  ฟากตะวันตก  และเขตทางรถไฟสายใต   

ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับวัดอุทุมพรทาราม 

  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  แนวเขตเทศบาล 

เมืองบานโปง  และเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงแมน้ําแมกลอง  ฝงตะวันออก 

๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๑๓  ท่ีกําหนดไวเปนสีแดง  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๓.๑ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางจังหวัดราชบุรีกับจังหวัดกาญจนบุรี   

  ดานตะวันออก จดเขตทางรถไฟสายกรุงเทพฯ - กาญจนบุรี  ฟากตะวันตก 



 

๗ 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ   

ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดราชบุรีกับจังหวัดกาญจนบุรี 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับเขตทางรถไฟสายกรุงเทพฯ -  

กาญจนบุรี  ฟากตะวันตก 

 ๓.๒ ดานเหนือ จดถนนบานปากแรต  ๑  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนแสงชูโต 

  ดานใต จดถนนสาย  ค  ๘  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนแสงชูโต  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๘  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก 

 ๓.๓ ดานเหนือ จดถนนสาย  ค  ๗  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนแสงชูโต  ฟากตะวันออก 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนแสงชูโต 

 ๓.๔ ดานเหนือ จดถนนสาย  ค  ๘  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนแสงชูโต  ถนนเทพการ   

ฟากใต  และถนนเฉลิมพระเกียรติ  ร.  ๙  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนทรงพล  ฟากเหนือ  และสถานีตํารวจภูธรบานโปง 

  ดานตะวันตก จดถนนแสงชูโต  ฟากตะวันออก 

 ๓.๕ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนแสงชูโต  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนขางโรงพยาบาล  ฟากเหนือ  และโรงพยาบาลบานโปง 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนแสงชูโต 

 ๓.๖ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนทรงพล 

  ดานตะวันออก จดถนนแสงชูโตตัดใหม  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนทรงพล  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทานสายใหญฝงซาย  ฟากตะวันออก 

 ๓.๗ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนทรงพล 

  ดานตะวันออก จดถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทานสายใหญฝงขวา  ฟากตะวันตก   

  ดานใต จดถนนทรงพล  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเขตทางรถไฟสายกรุงเทพฯ - กาญจนบุรี  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๑.๑๒  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 



 

๘ 

 ๓.๘ ดานเหนือ จดถนนทรงพล  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนแสงชูโตตัดใหม  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนทรงพล 
  ดานตะวันตก จดถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทานสายใหญฝงซาย  ฟากตะวันออก 
 ๓.๙ ดานเหนือ จดถนนทรงพล  ฟากใต  และโรงเรียนวัดดอนตูม 
  ดานตะวันออก จดถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทานสายใหญฝงขวา  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนทรงพล 
  ดานตะวันตก จดเขตทางรถไฟสายกรุงเทพฯ - กาญจนบุรี  ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑๔  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 
 ๓.๑๐ ดานเหนือ จดโรงพยาบาลบานโปง 
  ดานตะวันออก จดถนนแสงชูโต  ฟากตะวันตก  และไปรษณียบานโปง 
  ดานใต จดถนนทรงพล  ฟากเหนือ  ที่วาการอําเภอบานโปง  และสํานักงาน 

การประถมศึกษาอําเภอบานโปง 
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๗  ฟากตะวันออก  และสํานักจัดการทรัพยากร 

ปาไมท่ี  ๑๐  (ราชบุรี)  กรมปาไม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   
 ๓.๑๑ ดานเหนือ จดถนนทรงพล  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเขตทางรถไฟสายกรุงเทพฯ - กาญจนบุรี  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดเขตทางรถไฟสายใต  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนโฆษิตสกุล  ฟากตะวันออก 
 ๓.๑๒ ดานเหนือ จดถนนทรงพล  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนโฆษิตสกุล  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนหลังสถานีรถไฟ  ฟากเหนือ  ชุมสายโทรศัพทบานโปง  และ 

บริษัท  ทีโอที  จํากัด  (มหาชน) 
  ดานตะวันตก จดถนนแสงชูโต  ฟากตะวันออก 
 ๓.๑๓ ดานเหนือ จดถนนทรงพล  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนแสงชูโต  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนหลังสถานีรถไฟ  ฟากเหนือ  และถนนเนยีนนิยม  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนริมน้ํา  ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑๕  และหมายเลข  ๑๐.๒๐  ท่ีกําหนดไวเปนสีเทาออน 
๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๕  ที่กําหนดไวเปนสีมวง  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา  มีรายการดังตอไปนี้ 
 ๔.๑ ที่ดินโรงงานน้ําตาลบานโปง 
 ๔.๒ ที่ดินโรงงานราชาชูรส  และที่ดินโรงงานน้ําตาลมิตรผล 



 

๙ 

 ๔.๓ ที่ดินโรงงานกระดาษสยามคราฟท 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๙.๑  หมายเลข  ๙.๓  หมายเลข  ๙.๔  และหมายเลข  ๙.๕   

ที่กําหนดไวเปนสีน้ําตาลออน 

 ๔.๔ ที่ดินโรงงานน้ําตาลธนราช 

 ๔.๕ ที่ดินโรงงานน้ําตาลราชบุรี 

๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๓  ท่ีกําหนดไวเปนสีมวงออน  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ  มีรายการดังตอไปนี้   

 ๕.๑ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางจังหวัดราชบุรีกับจังหวัดกาญจนบุร ี

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๓  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดท่ีดินโรงงานราชาชูรส  และที่ดินโรงงานน้ําตาลมิตรผล 

  ดานตะวันตก จดแมน้ําแมกลอง  ฝงตะวันออก 

 ๕.๒ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๓  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดที่ดินโรงงานน้ําตาลธนราช 

  ดานใต จดแมน้ําแมกลอง  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดท่ีดินโรงงานราชาชูรส  และที่ดินโรงงานน้ําตาลมิตรผล 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๐.๔  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 

 ๕.๓ ดานเหนือ จดคลองสงน้ําชลประทาน  ๙  ซาย  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๓  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนแนวเขตเทศบาลตําบลกระจับ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๒๓ 

๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๑๑  ที่กําหนดไวเปนสีเขียว  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๖.๑ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางจังหวดัราชบุรีกับจังหวัดกาญจนบุรี  และเสนขนานระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางคลองสงน้ํา 

ชลประทานสายใหญฝงซาย 

  ดานตะวันออก จดคลองสงน้ําชลประทาน  ๗  ซาย  ฝงเหนือและฝงตะวันตก 

  ดานใต จดถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทานสายใหญฝงซาย  ฟากเหนือ   

ที่ดินโรงงานกระดาษสยามคราฟท  สระโกสินารายณและกําแพงเมือง  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานครก   

ตําบลทาผา  และคลองสงน้ําชลประทานสายใหญฝงซาย  ฝงเหนือ   

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ที่กําหนดไวเปนสีมวง 



 

๑๐ 

 ๖.๒ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 
ระหวางจังหวัดราชบุรีกับจังหวัดกาญจนบุรี  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับเขตทางรถไฟสายกรุงเทพฯ -  
กาญจนบรุี  ฟากตะวันตก  และเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดราชบุรี 
กับจังหวัดกาญจนบุร ี

  ดานตะวันออก จดถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทานสายใหญ  ฝงขวา  ฟากตะวันตก   
และโรงเรียนวัดโกสินารายณ   

  ดานใต จดถนนสาย  ค  ๒  ฟากตะวันตก 
  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๓  ฟากตะวันออก  และ 

วัดคาทอลิกลูกแก 
 ๖.๓ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต  เสนตรงที่ลากจากแนวเขตที่ดิน 

วัดดอนเสลาท่ีเปนมุมทางดานตะวันออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตจนบรรจบกับคลองระบายน้ํา  และ 
คลองระบายน้ํา  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ   
๑,๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางคลองสงน้ําชลประทานสายใหญฝงซาย 

  ดานใต จดคลองทาผา  ฝงเหนือ  และถนนสาย  จ  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทานสายใหญฝงซาย  ฟากตะวันออก   

และฟากเหนือ 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๑.๒  และหมายเลข  ๑๑.๓  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 
 ๖.๔ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางจังหวัดราชบุรีกับจังหวัดกาญจนบุรี  วัดรางวาลย  และโรงเรียนวัดรางวาลย   
  ดานตะวันออก จดแมน้ําแมกลอง  ฝงตะวันตก  และสํานักงานสงเสริมการเกษตร 

ภาคตะวันตก  สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี  ๒  จังหวัดราชบุรี 
  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๘๙  ฟากเหนือและฟากตะวันตก 
  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนคลองสงน้ําชลประทาน 

สายใหญ  ๒  ขวา  ฝงตะวันออก  และที่ดินโรงงานน้ําตาลราชบุรี 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๕  และหมายเลข  ๘.๖  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก   

และบริเวณหมายเลข  ๑๐.๕  และหมายเลข  ๑๐.๗  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 
 ๖.๕ ดานเหนือ จดคลองทาผา  ฝงใต  โรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม  และวัดโพธิ์รัตนาราม   

(โพธิ์คู) 
  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ   

๑,๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางคลองสงน้ําชลประทานสายใหญฝงซาย  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร   
กับศูนยกลางคลองสงน้ําชลประทาน  ๘  ซาย  เขตทางรถไฟสายกรุงเทพฯ - สุพรรณบุรี  ฟากตะวันตก   
ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  โรงเรียนวัดโคกหมอ  (ประชาสามัคคี)  และเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร   
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๓ 



 

๑๑ 

  ดานใต จดเขตทางรถไฟสายใต  ฟากเหนือ  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ   

ฟากตะวันออก  วัดโคกหมอ  และเสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางรถไฟสายใต   

  ดานตะวันตก จดถนนแสงชูโตตัดใหม  ฟากตะวันออก  และถนนสาย  ง  ฟากตะวันออก 

 ๖.๖ ดานเหนือ จดถนนสาย  ค  ๖  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดแมน้ําแมกลอง  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนตั้งฉากกับศูนยกลาง 

ถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทานสายใหญฝงขวา  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย  ค  ๑๑   

บรรจบกับถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทานสายใหญฝงขวา  ฟากตะวันตก  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต   

ตามแนวถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทานสายใหญฝงขวา  เปนระยะ  ๕๕๐  เมตร 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนคลองสงน้ําชลประทาน 

สายใหญ  ๒  ขวา  ฝงตะวันออก  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๘๙  ฟากตะวันออก 

 ๖.๗ ดานเหนือ จดเขตทางรถไฟสายใต  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ   

๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๓ 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนตั้งฉากกับแนวเขต 

เทศบาลตําบลกระจับ  ที่บริเวณหลักเขตที่  ๑  ไปบรรจบกับคลองสงน้ําชลประทาน  ๙  ซาย  ฝงใต 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๒๓ 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๑.๒๒  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๖.๘ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๑๐   

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๒๓ 

  ดานใต จดคลองสงน้ําชลประทาน  ๙  ซาย  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทานสายใหญฝงซาย  ฟากตะวันออก 

 ๖.๙ ดานเหนือ จดแนวเขตเทศบาลเมืองบานโปง   

  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  เสนขนานระยะ   

๒๐๐  เมตร  กับวัดอุทุมพรทาราม  และเขตทางรถไฟสายใต  ฟากตะวันตก   

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนตั้งฉากกับศูนยกลาง 

ถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทานสายใหญฝงขวา  ฟากตะวันตก  บริเวณซึ่งถนนสาย  ค  ๑๑  บรรจบกับ 

ถนนเลียบคลองสงน้าํชลประทานสายใหญฝงขวา  ฟากตะวันตก  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ตามแนวถนน 

เลียบคลองสงน้ําชลประทานสายใหญฝงขวา  เปนระยะ  ๕๕๐  เมตร   



 

๑๒ 

  ดานตะวันตก จดแมน้ําแมกลอง  ฝงตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๑๖  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  และบริเวณ

หมายเลข  ๑๐.๒๔  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 

 ๖.๑๐ ดานเหนือ จดโครงการสงน้ําและบํารุงรักษานครชุมน  สํานักงานชลประทานที่  ๑๓   

กรมชลประทาน  และคลองสงน้ําชลประทาน  ๙  ซาย  ฝงใต   

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๒๓ 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนตรงท่ีลากจากหลักเขต 

เทศบาลตําบลกระจับ  หลักเขตที่  ๘  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  จนบรรจบกับเสนตั้งฉากระยะ  ๕๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทานสายใหญฝงขวา  ที่บริเวณถนนสาย  ค  ๑๑  บรรจบกับ 

ถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทานสายใหญฝงขวา  ฟากตะวันตก  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนว 

ถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทานสายใหญฝงขวา  ฟากตะวันตก  เปนระยะ  ๕๕๐  เมตร  และเสนตั้งฉากระยะ   

๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทานสายใหญฝงขวา  บริเวณที่ถนนสาย  ค  ๑๑   

บรรจบกับถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทานสายใหญฝงขวา  ฟากตะวันตก  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต 

ตามแนวถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทานสายใหญฝงขวา  เปนระยะ  ๕๕๐  เมตร 

  ดานตะวันตก จดถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทานสายใหญฝงซาย  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๑๗  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  และบริเวณ 

หมายเลข  ๑๐.๒๕  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 

 ๖.๑๑ ดานเหนือ จดถนนสาย  ค  ๑๑  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทานสายใหญฝงขวา  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนตั้งฉากกับศูนยกลาง 

ถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทานสายใหญฝงขวา  บริเวณซึ่งถนนสาย  ค  ๑๑  บรรจบกับถนนเลียบคลองสงน้ํา 

ชลประทานสายใหญฝงขวา  ฟากตะวันตก  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเลียบคลองสงน้ํา 

ชลประทานสายใหญฝงขวา  เปนระยะ  ๕๕๐  เมตร 

  ดานตะวันตก จดเขตทางรถไฟสายใต  ฟากตะวันออก 

๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๔  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออน  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๗.๑ ดานเหนือ จดที่ดินโรงงานน้ําตาลธนราช 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงแมน้ําแมกลอง  ฝงตะวันออก 

  ดานใต จดแนวเขตเทศบาลเมืองบานโปง 

  ดานตะวันตก จดแมน้ําแมกลอง  ฝงตะวันออก 



 

๑๓ 

 ๗.๒ ศูนยเยาวชนเทศบาลเมืองบานโปง 

 ๗.๓ สวนสาธารณะเทศบาลเมืองบานโปง 

 ๗.๔ ที่สาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน 

๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๑๗  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทสถาบันการศึกษา  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๘.๑ โรงเรียนวัดดอนเสลา 

 ๘.๒ โรงเรียนวัดโกสินารายณ 

 ๘.๓ โรงเรียนวัดรางวาลย 

 ๘.๔ โรงเรียนวัดทาผา  (ผลบุญประชาบาล) 

 ๘.๕ โรงเรียนวัดลาดบัวขาว 

 ๘.๖ โรงเรียนวัดบางพัง 

 ๘.๗ โรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม 

 ๘.๘ โรงเรียนเทศบาล  ๑  (ทรงพลวิทยา) 

 ๘.๙ โรงเรียนเทศบาล  ๓  (ประชายินดี) 

 ๘.๑๐ โรงเรียนวัดปลักแรด 

 ๘.๑๑ โรงเรียนวัดโคกหมอ  (ประชาสามัคคี) 

 ๘.๑๒ โรงเรียนวัดดอนตูม 

 ๘.๑๓ โรงเรียนคายลูกเสือบานโปง 

 ๘.๑๔ โรงเรียนรัตนราษฎรบํารุง 

 ๘.๑๕ โรงเรียนวัดบานโปง  (สามัคคีคุณูปถัมภ)  และโรงเรียนบานโปงบริหารธุรกิจ - เทคโนโลยี 

 ๘.๑๖ โรงเรียนวัดอุทุมพรทาราม 

 ๘.๑๗ โรงเรียนวัดหัวโปงมิตรภาพท่ี  ๒๒๔ 

๙. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๕  ท่ีกําหนดไวเปนสีน้ําตาลออน  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทอนุรักษเพ่ือสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๙.๑ สระโกสินารายณและกําแพงเมือง 

 ๙.๒ สระกร 

 ๙.๓ สระเข 

 ๙.๔ สระจอมปราสาท 

 ๙.๕ สระนาค 



 

๑๔ 

๑๐. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑  ถึงหมายเลข  ๑๐.๒๕  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทสถาบันศาสนา  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๑๐.๑ วัดคาทอลิกลูกแก 

 ๑๐.๒ วัดดอนเสลา 

 ๑๐.๓ วัดรางวาลย 

 ๑๐.๔ วัดโกสินารายณ 

 ๑๐.๕ วัดลาดบัวขาว 

 ๑๐.๖ วัดทาผา 

 ๑๐.๗ วัดบางพัง   

 ๑๐.๘ ศาลเจาแมทับทิม  บานโปง 

 ๑๐.๙ วัดโพธิ์รัตนาราม  (โพธิ์คู) 

 ๑๐.๑๐ โรงเจ 

 ๑๐.๑๑ วัดโคกหมอ 

 ๑๐.๑๒ วัดปลักแรด 

 ๑๐.๑๓ ปาชาวัดดอนตูม 

 ๑๐.๑๔ วัดดอนตูม 

 ๑๐.๑๕ โรงเจกกอิงตึ้ง 

 ๑๐.๑๖ ศาลเจาแมเบิกไพร  ศาลเจาแมบานโปง 

 ๑๐.๑๗ วัดคาทอลิกนักบุญยอแซฟ 

 ๑๐.๑๘ เทวลัย  ศิวะพราหมณสกุล 

 ๑๐.๑๙ อาราม  คลาริส  กาบูซิน 

 ๑๐.๒๐ ศาลเจากวนอู 

 ๑๐.๒๑ ศูนยยุวเณรีมารดาแหงพระศาสนจักร  และบานเบธานี  บานพักผูสูงอายุ  มูลนิธิ 

ซิสเตอรคามิลเลียนอนุสรณ 

 ๑๐.๒๒ วัดบานโปง 

 ๑๐.๒๓ สุสานบวนฮก  มูลนิธิบวนฮกงี่ซัวจึง 

 ๑๐.๒๔ วัดอุทุมพรทาราม 

 ๑๐.๒๕ วัดหัวโปง 

๑๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑๑.๒๓  ท่ีกําหนดไวเปนสีน้ําเงิน  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๑๑.๑ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานครก  ตําบลทาผา   

 ๑๑.๒ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทาผา 



 

๑๕ 

 ๑๑.๓ สถานีไฟฟาแรงสูงบานโปง  ๒  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  การไฟฟาสวนภูมิภาค   

สถานีไฟฟาบานโปง  ๒ 

 ๑๑.๔ การประปาสวนภูมิภาคเขต  ๓   

 ๑๑.๕ บริษัท  กสท  โทรคมนาคม  จํากัด  (มหาชน) 

 ๑๑.๖ หนวยงานปฏิบัติการเรือขุดท่ี  ๔.๓  กรมชลประทาน 

 ๑๑.๗ ฝายเรือขุดและเรือกําจัดวัชพืชท่ี  ๖  ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลท่ี  ๖  สํานัก 

เครื่องจักรกล  กรมชลประทาน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 ๑๑.๘ สํานักสงเสริมและพัฒนาไมเศรษฐกิจบานโปง  องคการอุตสาหกรรมปาไม   

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 ๑๑.๙ สํานักงานสงเสริมการเกษตรภาคตะวันตก  สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร 

เขตที่  ๒  จังหวัดราชบุรี 

 ๑๑.๑๐ การไฟฟาสวนภูมิภาค  อําเภอบานโปง 

 ๑๑.๑๑ การประปาสวนภูมิภาค  สาขาบานโปง 

 ๑๑.๑๒ สํานักงานเทศบาลเมืองบานโปง 

 ๑๑.๑๓ โรงพยาบาลบานโปง 

 ๑๑.๑๔ สถานีตํารวจภูธรบานโปง 

 ๑๑.๑๕ สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี  ๑๐  (ราชบุรี)  กรมปาไม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอม 

 ๑๑.๑๖ ไปรษณียบานโปง 

 ๑๑.๑๗ ที่วาการอําเภอบานโปง  และสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอบานโปง 

 ๑๑.๑๘ ศาลาประชาคม  เทศบาลเมืองบานโปง 

 ๑๑.๑๙ ชุมสายโทรศัพทบานโปง  และบริษัท  ทีโอที  จํากัด  (มหาชน) 

 ๑๑.๒๐ หอสมุดประชาชนอําเภอบานโปง  ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

อําเภอบานโปง 

 ๑๑.๒๑ กลุมโรคติดตอทั่วไป  สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี  ๔  จังหวัดราชบุรี 

 ๑๑.๒๒ สํานักงานขนสงจังหวัดราชบุรี  สาขาอําเภอบานโปง 

 ๑๑.๒๓ โครงการสงน้ําและบํารุงรักษานครชุมน  สํานักงานชลประทานที่  ๑๓  กรมชลประทาน 



แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวง 
ใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองบานโปง  จังหวัดราชบุรี
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เครื่องหมาย

ไปอําเภอโพธาราม

หลักเขตที่ 4

หลักเขตที่ 5

หลักเขตที่  2
หลักเขตที่ 3

หลักเขตที่ 3

ถนนแสงชูโตตัดใหม

คลองสงนํ้าชลประทาน 8 ซาย

หลักเขตที่ 1

หลักเขตที่ 1

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 323

ถนนเลียบคลองสงนํ้าชลประทานสายใหญฝงซาย 

เทศบาลตําบลทาผา

แนวสายสงไฟฟาศักยสูง

แนวสายสงไฟฟาศักยสูง

แนวสายสงไฟฟาศักยสูง

คลองสงนํ้าชลประทานสายใหญฝงซาย

ทางรถไฟสายกรุงเทพฯ-กาญจนบุรี

ไปสถานีลูกแก

หลักเขตที่ 7 หลักเขตที่ 6

หลักเขตที่ 6

หลักเขตที่ 7

หลักเขตที่ 8

ไปบานหนองตะพาน
ถนนปากแรต - 
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รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมเมืองบานโปง  จังหวดัราชบรุ ี

พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 

 

ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง  แบงเปน  ๕  ขนาด  คือ 

๑. ถนนแบบ  ก  ขนาดเขตทาง  ๑๒.๐๐  เมตร  จํานวน  ๑  สาย  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง   

คือ  ถนนบานสวนกลวย  ๕  และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนหนาสถานีรถไฟ   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตและทิศตะวันออกเฉยีงเหนอืตามแนวถนนเดมิจนสุดถนน  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

และทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๑๕๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทานสายใหญ 

ฝงขวา  ที่บริเวณหางจากถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทานสายใหญฝงขวา  บรรจบกับถนนไมปรากฏช่ือ   

(ถนนสาย  ค  ๑๐)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทานสายใหญฝงขวา   

ระยะประมาณ  ๒๙๐  เมตร   

๒. ถนนแบบ  ข  ขนาดเขตทาง  ๑๔.๐๐  เมตร  จํานวน  ๑  สาย  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง   

คือ  ถนนคายหลวงตัดใหม  เริ่มตนจากถนนคายหลวง  (ถนนสาย  ค  ๗)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนแสงชูโต 

๓. ถนนแบบ  ค  ขนาดเขตทาง  ๑๖.๐๐  เมตร  จํานวน  ๑๑  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ค  ๑  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๒๓  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนเลียบคลองสงน้ํา 

ชลประทานสายใหญฝงขวา   

 ถนนสาย  ค  ๒  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๒๓  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนเลียบคลองสงน้ํา 

ชลประทานสายใหญฝงขวา 

 ถนนสาย  ค  ๓  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๒๓  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิมจนสุดถนน   

 ถนนสาย  ค  ๔  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๒๓  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนเลียบคลองสงน้ํา 

ชลประทานสายใหญฝงขวา 

 ถนนสาย  ค  ๕  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  และถนนโครงการ 

กําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ค  ๖)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต 

ตามแนวถนนเดิมจนสุดถนน  ไปทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๓๔๐  เมตร   

จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๘๙  ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๘๙   



 

๒ 

บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ค  ๖)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๐๘๙  ระยะประมาณ  ๗๙๐  เมตร 

 ถนนสาย  ค  ๖  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๐๘๙  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ทิศตะวันออกเฉียงใตและทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม   

จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๘๙ 

 ถนนสาย  ค  ๗  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนคายหลวง  เริ่มตนจากถนนแสงชูโต   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ทิศใต  และทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนทรงพล 

 ถนนสาย  ค  ๘  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  และถนนโครงการ 

กําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนเฉลิมพระเกียรติ  ร.  ๙  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม 

จนสุดถนน  ไปทางทิศตะวันตก  ระยะประมาณ  ๔๖๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนแสงชูโต  ที่บริเวณหางจาก   

ถนนแสงชูโตบรรจบกับถนนคายหลวงตัดใหม  (ถนนสาย  ข)  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนแสงชูโต   

ระยะประมาณ  ๙๐  เมตร   

 ถนนสาย  ค  ๙  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  เริ่มตนจากถนนแสงชูโตตัดใหม   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทานสายใหญฝงซาย 

 ถนนสาย  ค  ๑๐  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  และถนนโครงการ 

กําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทานสายใหญฝงซาย  ไปทางทิศตะวันออก 

ตามแนวถนนเดิมจนสุดถนน  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ   

๑,๑๒๐  เมตร  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๓  ท่ีบริเวณหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๓   

บรรจบกับถนนทรงพล  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๓  ระยะประมาณ   

๑,๒๐๐  เมตร 

 ถนนสาย  ค  ๑๑  เปนถนนเดมิไมปรากฏชือ่กําหนดใหขยายเขตทาง  เริ่มตนจากถนนบานสวนกลวย   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทานสายใหญฝงขวา 

๔. ถนนแบบ  ง  ขนาดเขตทาง  ๑๘.๐๐  เมตร  จํานวน  ๑  สาย  เปนถนนเดิมไมปรากฏช่ือ 

กําหนดใหขยายเขตทาง  และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนแสงชูโตตัดใหม   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิมจนสุดถนน  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ   

๑,๔๔๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนเดิมไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  จ)  ที่บริเวณหางจากถนนเดิมไมปรากฏชื่อ   

(ถนนสาย  จ)  บรรจบกับถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทานสายใหญฝงซาย  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต 

ตามแนวถนนเดิมไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  จ)  ระยะประมาณ  ๙๖๐  เมตร 

๕. ถนนแบบ  จ  ขนาดเขตทาง  ๒๐.๐๐  เมตร  จํานวน  ๑  สาย  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อ

กําหนดใหขยายเขตทาง  เริ่มตนจากถนนเลียบคลองสงน้าํชลประทานสายใหญฝงซาย  ไปทางทิศตะวันออก

เฉียงใตตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๙๖๐  เมตร 



หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๘ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่สมควรกําหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  
ในท้องที่ตําบลท่าผา  ตําบลลาดบัวขาว  ตําบลปากแรต  ตําบลเบิกไพร  ตําบลบ้านโป่ง  ตําบลสวนกล้วย  ตําบลหนองกบ  
ตําบลหนองอ้อ  และตําบลนครชุมน์  อําเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา  และการดํารง
รักษาเมืองและบริเวณที่เก่ียวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  
การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อม  ทั้งน้ี  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง  
และโดยที่มาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  บัญญัติว่า  การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระทําโดย
กฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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