
 
กฎกระทรวง 

ให้ใช้บังคับผังเมอืงรวมเมืองสระบรุ ี
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบญัญตัิการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  
และมาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  ในท้องที่ต าบลผึ้งรวง  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  และ 
ต าบลดาวเรือง  ต าบลตะกุด  ต าบลปากเพรียว  ต าบลตลิ่งชัน  ต าบลนาโฉง  ต าบลปากข้าวสาร   
ต าบลโคกสว่าง  อ าเภอเมืองสระบุรี  จังหวัดสระบุรี  ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๒ การวางและจัดท าผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนา  และการด ารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ 
ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะและสภาพแวดล้อม 
ในบริเวณแนวเขตตามข้อ  ๑  ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ข้อ ๓ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีนโยบายและมาตรการเพ่ือจัดระบบการใช้ประโยชน์
ที่ดิน  โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับและสอดคล้องกับ
การขยายตัวของชุมชนในอนาคต  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยมีสาระส าคัญ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนเมืองให้เป็นศูนย์กลางการบริหาร  การปกครอง  การพาณิชย์  
และการบริการทางสังคมแก่พื้นที่โดยรอบ 

(๒) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการขั้นพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ  สังคม  การสาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการให้เพียงพอและได้มาตรฐาน 

(๓) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

้หนา   ๓๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



ข้อ ๔ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม   ให้ เป็นไปตามแผนผังก าหนด 
การใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ าแนกประเภท  แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง  และรายการ
ประกอบแผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ าแนกประเภท
ท้ายกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๓๐  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเหลือง  ให้เป็น
ที่ดินประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 

(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๑๓  ที่ก าหนดไว้เป็นสีส้ม  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง 

(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๘  ที่ก าหนดไว้เป็นสีแดง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก 

(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔  ที่ก าหนดไว้เป็นสีแดงมีเส้นทแยงสีขาว  ให้เป็นที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและสถานบริการ 

(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕  ที่ก าหนดไวเ้ป็นสีม่วง  ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและ
คลังสินค้า 

(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  และหมายเลข  ๖.๒  ที่ก าหนดไว้เป็นสีม่วงอ่อน  ให้เป็น
ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ 

(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๓๐  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๗  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  ให้เป็น
ที่ดินประเภทท่ีโล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๒๐  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก   
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา 

(๑๐) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๐  ที่ก าหนดไว้เป็นสีฟ้า  ให้เป็นที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือ 
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

(๑๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑๑.๒๒  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน   
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันศาสนา 

(๑๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๒.๑  ถึงหมายเลข  ๑๒.๔๐  ที่ก าหนดไว้เป็นสีน้ าเงิน  ให้เป็น
ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

้หนา   ๓๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



ข้อ ๖ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย   
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ ามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ ามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจ าหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

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

(๕) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
(๖) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) การอยู่อาศัย  การประกอบพาณิชยกรรม  หรือการประกอบอุตสาหกรรมประเภท 

อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๘) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวมประเภทอาคารสูง 

หรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๙) ก าจัดมูลฝอย 

(๑๐) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  และทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๒  (ถนนมิตรภาพ)  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ าป่าสัก  คลองเพรียว  หรือแหล่งน้ าสาธารณะ  ให้มีที่ว่าง 

ตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ าป่าสัก   คลองเพรียว  หรือแหล่งน้ าสาธารณะ 
ไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพ่ือการคมนาคมทางน้ าหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๗ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย  
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

้หนา   ๓๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ ามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ ามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจ าหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
(๗) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 
(๘) การอยู่อาศัย  การประกอบพาณิชยกรรม  หรือการประกอบอุตสาหกรรมประเภท 

อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
(๙) ก าจัดมูลฝอย 

(๑๐) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ให้มีที่ว่าง 

ตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ าป่าสัก  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติ 

ของแม่น้ าป่าสักไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพ่ือการคมนาคมทางน้ า   หรือ 
การสาธารณูปโภค 

ข้อ ๘ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพ่ือพาณิชยกรรม  การอยู่อาศัย  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  
ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ ามัน  สถานที่เก็บรักษาน้ ามัน  ลักษณะที่สาม  สถานีบริการน้ ามันประเภท  ก  

สถานีบริการน้ ามันประเภท  ข  สถานีบริการน้ ามันประเภท  ค  ลักษณะที่สอง  สถานีบริการน้ ามัน

้หนา   ๓๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



ประเภท  จ  ลักษณะที่สอง  และสถานีบริการน้ ามันประเภท  ฉ  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามัน
เชื้อเพลิง  เพื่อการจ าหน่าย 

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ   
และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
(๗) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 
(๘) การประกอบอุตสาหกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๙) ก าจัดมูลฝอย 

(๑๐) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
ข้อ ๙ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและสถานบริการ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือพาณิชยกรรม  

สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ  การอยู่อาศัย  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
เป็นส่วนใหญ่  ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ 
ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
(๒) คลังน้ ามัน  สถานที่เก็บรักษาน้ ามัน  ลักษณะที่สาม  สถานีบริการน้ ามันประเภท  ก  

สถานีบริการน้ ามันประเภท  ข  สถานีบริการน้ ามันประเภท  ค  ลักษณะที่สอง  สถานีบริการน้ ามัน
ประเภท  จ  ลักษณะที่สอง  และสถานีบริการน้ ามันประเภท  ฉ  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามัน
เชื้อเพลิง  เพื่อการจ าหน่าย 

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ   
และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) จัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย 

้หนา   ๓๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



(๘) หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก 
(๙) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก 

(๑๐) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา 
(๑๑) สถาบันการศึกษาหรือโรงเรียน 
(๑๒) สถาบันศาสนา 
(๑๓) ก าจัดมูลฝอย 
(๑๔) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ืออุตสาหกรรม  

คลังสินค้า  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  ส าหรับการใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) คลังน้ ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ ามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ ามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจ าหน่าย 
(๒) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ   สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

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

(๔) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๕) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
(๖) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม 
(๗) จัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย 
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๙) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก 

(๑๐) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา 
(๑๑) สถาบันการศึกษาหรือโรงเรียน 
ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกจิ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมที่ประกอบ

กิจการในลักษณะโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจ าพวกที่ก าหนด 
ให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้   คลังสินค้า  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้า 
ของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

้หนา   ๓๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ ามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ ามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจ าหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ   สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
(๗) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม 
(๘) จัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย 
(๙) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 

(๑๐) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
(๑๑) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก 
(๑๒) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ให้มีที่ว่าง 

ตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 
ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่   
ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน 
(๒) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๓) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
(๔) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย 

้หนา   ๔๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



(๗) การอยู่อาศัย  การประกอบพาณิชยกรรม  หรือการประกอบอุตสาหกรรมประเภท 
อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 

(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
(๙) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑๒  และหมายเลข  ๗.๑๙  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการ 

เลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วย 
การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๒  (ถนนมิตรภาพ)  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๖๒  ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน 
ริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ าป่าสัก  คลองห้วยแร่  คลองเพรียว  และคลองฝั่งแดง   
ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ าป่าสัก   คลองห้วยแร่  คลองเพรียว   
และคลองฝั่งแดงไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพ่ือการคมนาคมทางน้ าหรือ 
การสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเฉพาะที่ดิน 
ซึ่งเป็นของรัฐ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น  และให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๓  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการสงวนที่ดนิไว้ส าหรับใช้เปน็วสัดุ
ในการสร้างถนนเท่านั้น 

(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๔  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือนันทนาการ  การรักษา
สภาพแวดล้อม  และการก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียเท่านั้น 

ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพ่ือนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  การอยู่อาศัย  
เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น  และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) โรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน 
(๒) เลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า 

ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 
(๓) จัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย 
(๔) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๕) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 

้หนา   ๔๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



(๖) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
(๗) ก าจัดมูลฝอย 
ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการศึกษาหรือเกี่ยวข้องกับ

การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 
ข้อ ๑๕ ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือ 

การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 
ข้อ ๑๖ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการศาสนาหรือเกี่ยวข้องกับ

การศาสนา  การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 
ข้อ ๑๗ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ให้ใช้ประโยชน์

ที่ดินเพ่ือกิจการของรัฐ  กิจการเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์
เท่านั้น 

ข้อ ๑๘ การใช้ประโยชน์ที่ดนิในบริเวณแนวถนนสาย  ก  ๑  ถนนสาย  ก  ๒  ถนนสาย  ข  ๑  
ถนนสาย  ข  ๒  ถนนสาย  ข  ๓  ถนนสาย  ข  ๔  ถนนสาย  ข  ๕  ถนนสาย  ข  ๖  ถนนสาย  ค  ๑  
ถนนสาย  ค  ๒  ถนนสาย  ค  ๓  ถนนสาย  ค  ๔  ถนนสาย  ค  ๕  ถนนสาย  ค  ๖  ถนนสาย  ค  ๗  
ถนนสาย  ค  ๘  ถนนสาย  ค  ๙  ถนนสาย  ค  ๑๐  ถนนสาย  ง  ๑  ถนนสาย  ง  ๒  ถนนสาย  ง  ๓  
ถนนสาย  ง  ๔  และถนนสาย  ง  ๕  ตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงนี้   
ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  นอกจากกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การสร้างถนนหรือเกี่ยวข้องกับถนน  และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
(๒) การสร้างรั้วหรือก าแพง 
(๓) เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน   ๙  เมตร   

หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 
ข้อ ๑๙ ให้ผู้มีหน้าที่และอ านาจในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการ 

ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 
 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  15  พฤศจกิายน  พ.ศ.  ๒๕๖2 
พลเอก  อนุพงษ ์ เผ่าจนิดา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

้หนา   ๔๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม 

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การตม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช ได

(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช ได

(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืช ได

     ในไซโล โกดัง หรือคลังสินคา

(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กลวยไม หรือถั่วงอก ได ได

(๙) การรอน ลาง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผล ได ได

     เกษตรกรรม

(๑๑) การฟกไขโดยใชตูอบ ได

๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวซึ่งมิใชสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยางดังตอไปนี้

(๑) การฆาสัตว ได

บัญชีทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองสระบุรี

พ.ศ. ๒๕๖๒

ลําดับที่
ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

โรงงานจําพวกที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

ที่อยูอาศัย

หนาแนนปานกลาง

โรงงานจําพวกที่

พาณิชยกรรมและ

โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัย

หนาแนนนอย



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 และบรรจุ ได

     ในภาชนะที่ผนึกและอากาศเขาไมได

(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไมโดยวิธีกวน ตากแหง ดอง ได

     หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง

๙ โรงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อยางใดอยางหนึ่ง 

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การสี ฝด หรือขัดขาว ได

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแปง อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําขนมปงหรือขนมเคก ได ได

(๒) การทําขนมปงกรอบหรือขนมอบแหง ได ได

(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารจากแปงเปนเสน เม็ด หรือชิ้น ได ได ได

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากออย บีช 

หญาหวาน หรือพืชอื่นที่ใหความหวาน อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําน้ําเชื่อม ได

(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของตนมะพราว ตนตาลโตนด ได

     หรือพืชอื่น ๆ ซึ่งมิใชออย

หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง

๒

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก ช็อกโกเลต 

หรือขนมหวาน อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑๑) การทําไอศกรีม ได ได ได ได

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๖) การทําน้ํามันสลัด ได ได ได

(๗) การบดหรือปนเครื่องเทศ ได

(๘) การทําพริกปน พริกไทยปน หรือเครื่องแกง ได

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด ได ได

หรือยอยน้ําแข็ง

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล

น้ําอัดลม หรือน้ําแร อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําน้ําดื่ม ได ได

๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะรอง หรือการแปรรูปไมดวยวิธีอื่น ได

     ที่คลายคลึงกัน

(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหนาตาง บานหนาตาง บานประตู ได

     หรือสวนประกอบที่ทําดวยไมของอาคาร

๓

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ

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

     หรือตบแตงสิ่งพิมพ

๖๑ โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือ ได ได ได

หรือเครื่องใชที่ทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลา และรวมถึงสวนประกอบ

หรืออุปกรณของเครื่องมือหรือเครื่องใชดังกลาว

๖๒ โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องเรือน ได ได ได

หรือเครื่องตบแตงภายในอาคารที่ทําจากโลหะหรือโลหะเปนสวนใหญ

และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องเรือน

หรือเครื่องตบแตงดังกลาว   

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะสําหรับใชใน

การกอสรางหรือติดตั้ง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๒) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางอาคาร ได ได

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะ อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑๓) การกลึง เจาะ ควาน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป ได

๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องยนต ได ได ได

เครื่องกังหัน และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องยนต

หรือเครื่องกังหันดังกลาว

๔

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๖๖ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรสําหรับใช ได ได ได

ในการกสิกรรมหรือการเลี้ยงสัตว และรวมถึงสวนประกอบ

หรืออุปกรณของเครื่องจักรดังกลาว

๖๙ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องคํานวณ ได ได ได ได

เครื่องทําบัญชี เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักร

สําหรับใชในการคํานวณชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาลอก 

หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกสสําหรับปฏิบัติกับขอมูลที่เกี่ยวของกัน 

หรืออุปกรณ (Digital or Analog Computers or Associated 

Electronic Data Processing Equipment or Accessories)

เครื่องรวมราคาของขาย (Cash Registers) เครื่องพิมพดีด เครื่องชั่ง

ซึ่งมิใชเครื่องชั่งที่ใชในหองทดลองวิทยาศาสตร เครื่องอัดสําเนา

ซึ่งมิใชเครื่องอัดสําเนาดวยการถายภาพ และรวมถึงสวนประกอบ

หรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องสูบน้ํา ได ได ได ได

เครื่องอัดอากาศหรือกาซ เครื่องเปาลม เครื่องปรับหรือถายเทอากาศ 

เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตูเย็นหรือเครื่องประกอบตูเย็น เครื่องขายสินคา 

อัตโนมัติ เครื่องลาง ซัก ซักแหง หรือรีดผา เครื่องเย็บ  

๕

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

เครื่องสงกําลังกล เครื่องยก ปนจั่น ลิฟต บันไดเลื่อน รถบรรทุก 

รถแทรกเตอร รถพวงสําหรับใชในการอุตสาหกรรม รถยกซอนของ 

(Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใชในการอุตสาหกรรม

หรือสําหรับใชในบานแตผลิตภัณฑนั้นตองไมใชพลังงานไฟฟา 

และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรหรือ ได ได

ผลิตภัณฑที่ระบุไวในลําดับที่ ๗๐ เฉพาะที่ใชไฟฟา เครื่องยนตไฟฟา

เครื่องกําเนิดไฟฟา หมอแปลงแรงไฟฟา เครื่องสับหรือบังคับไฟฟา

เครื่องใชสําหรับแผงไฟฟา เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟา เครื่องสงหรือ

จําหนายไฟฟา เครื่องสําหรับใชบังคับไฟฟา หรือเครื่องเชื่อมไฟฟา

๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องรับวิทยุ ได ได ได ได ได

เครื่องรับโทรทัศน เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเลน

แผนเสียง เครื่องบันทึกคําบอก เครื่องบันทึกเสียงดวยเทป เครื่องเลน

หรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน) แผนเสียง เทปแมเหล็กที่ได

บันทึกเสียงแลว เครื่องโทรศัพทหรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไมมีสาย

เครื่องสงวิทยุ เครื่องสงโทรทัศน เครื่องรับสงสัญญาณหรือจับสัญญาณ

เครื่องเรดาร ผลิตภัณฑที่เปนตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวของ

๖

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(Semi - Conductor or Related Sensitive Semi - Conductor

Devices) คาปาซิเตอรหรือคอนเดนเซอรอิเล็กทรอนิกสชนิดคงที่

หรือเปลี่ยนแปลงได (Fixed or Variable Electronic Capacitors

or Condensers) เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอด

ฟลูโรสโคป หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย และรวมถึงการผลิต

อุปกรณหรือชิ้นสวนสําหรับใชกับเครื่องอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

๗๓ โรงงานผลิต ประกอบ หรือดัดแปลงเครื่องมือหรือเครื่องใชไฟฟา ได ได

ที่ไมไดระบุไวในลําดับใด และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของ

ผลิตภัณฑดังกลาว

๗๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต จักรยานสามลอ

หรือจักรยานสองลอ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การสราง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพ ได ได

     จักรยานยนต จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ

๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมลอเลื่อนที่ขับเคลื่อน ได ได ได

ดวยแรงคนหรือสัตวซึ่งมิใชจักรยาน และรวมถึงสวนประกอบ 

หรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

๗

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๘๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช หรืออุปกรณ

วิทยาศาสตรหรือการแพทย อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณวิทยาศาสตร ได ได

     ที่ใชในหองทดลองหรืออุปกรณที่ใชในการชั่ง ตวง วัด หรือบังคับ

     ควบคุม

๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก 

หรืออัญมณี อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

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

     เงิน นาก หรืออัญมณี

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

     หรือโลหะที่มีคา

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

(๕) การทําดวงตราหรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณ ได

     หรือเหรียญอื่น

๘

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเลน เครื่องมือ หรือเครื่องใช

ที่มิไดระบุไวในลําดับอื่น อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

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

     แปรง ตะเกียง โปะตะเกียงหรือไฟฟา กลองสูบยาหรือกลองบุหรี่

     กนกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก

(๕) การทําปาย ตรา เครื่องหมาย ปายติดของ หรือเครื่องโฆษณาสินคา ได

     ตราโลหะหรือยาง แมพิมพลายฉลุ (Stencils)

๙๐ โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําใหบริสุทธิ์ หรือจําหนายน้ําไปยังอาคาร ได

หรือโรงงานอุตสาหกรรม

๙๑ โรงงานบรรจุสินคาในภาชนะโดยไมมีการผลิต อยางใดอยางหนึ่ง 

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การบรรจุสินคาทั่วไป ได ได

๙๒ โรงงานหองเย็น ได ได

๙๓ โรงงานซอมรองเทาหรือเครื่องหนัง ได ได ได

๙๔ โรงงานซอมเครื่องมือไฟฟาหรือเครื่องใชไฟฟาสําหรับใชในบาน ได ได ได

หรือใชประจําตัว

๙

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต 

รถพวง จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบ

ของยานดังกลาว อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การซอมแซมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตหรือสวนประกอบ ได

     ของยานดังกลาว

(๒) การซอมแซมรถพวง จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ ได

     หรือสวนประกอบของยานดังกลาว

(๓) การพนสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได

(๔) การลางหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได ได

๙๖ โรงงานซอมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําดวย ได ได ได ได

เพชร พลอย ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี

๙๗ โรงงานซอมผลิตภัณฑที่มิไดระบุการซอมไวในลําดับใด ได ได

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

พรม หรือขนสัตว

หมายเหต ุ    ลําดับที่                หมายถึง   ลําดับที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

                 ได                      หมายถึง   สามารถประกอบกิจการโรงงานไดภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยโรงงาน

                 โรงงานจําพวกที่      หมายถึง   จําพวกโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

๑๐

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่







รายการประกอบแผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ าแนกประเภท 
ท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บงัคับผังเมืองรวมเมืองสระบุร ี

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 

การใช้ประโยชน์ที่ดนิให้เป็นไปตามแผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ าแนกประเภท 
ท้ายกฎกระทรวง  ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๕  คือ 

๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๓๐  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเหลือง  ให้เป็นที่ดิน 
ประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  มีรายการดังต่อไปนี้ 

 ๑.๑ ด้านเหนือ จดเขตเทศบาลเมืองสระบุรี 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ง  ๒  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ง  ๑  ฟากเหนือ 
  ดา้นตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันออก 

 ๑.๒ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ค  ๒  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๕  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ง  ๒  ฟากตะวันออก 
 ๑.๓ ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับถนนสาย  ค  ๕  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่ง 

ถนนสาย  ค  ๒  บรรจบกับถนนสาย  ค  ๕ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ค  ๕ 

  ด้านใต้ จดถนนสาย  ค  ๙  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๕  ฟากตะวันออก 
 ๑.๔ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ง  ๑  ฟากใต้ 
  ดา้นตะวันออก จดถนนสาย  ง  ๒  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๔  ฟากตะวันออก 
 ๑.๕ ด้านเหนือ จดเขตเทศบาลเมืองสระบุรี  และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 

  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดทางหลวงชนบท  สบ.  ๓๐๕๐  แยก  ทล.  ๓๖๒  -  บ้านปากบาง   
ฟากตะวันออก 

 ๑.๖ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๓๖๒  (ถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรี) 

  ด้านใต้ จดถนนสาย  ค  ๙  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 
 ๑.๗ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ง  ๑  ฟากใต้ 



 
๒ 

  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๔  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)   

ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาย  ค  ๓  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ไปทาง 
ทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  เป็นระยะ  ๘๐๐  เมตร 

  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันออก 
 ๑.๘ ด้านเหนือ จดเขตเทศบาลเมืองสระบุรี 

  ด้านตะวันออก จดทางหลวงชนบท  สบ.  ๓๐๕๐  แยก  ทล.  ๓๖๒  -  บ้านปากบาง   
ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 

หมายเลข  ๓๖๒ 
 ๑.๙ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันตก   

และแขวงทางหลวงสระบุรี  ส านักงานทางหลวงที่  ๑๑  ลพบุรี 
  ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)   

ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาย  ค  ๓  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ไปทาง 
ทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  เป็นระยะ  ๖๐๐  เมตร 

  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๓  ฟากตะวันออก 
 ๑.๑๐ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ค  ๙  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ข  ๖ 

  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๑๐  ฟากตะวันออก  และถนนสาย  ข  ๖   
ฟากตะวันออก 

 ๑.๑๑ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ค  ๙  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๖  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ข  ๖  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๑๐  ฟากตะวันออก 
 ๑.๑๒ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๓  ฟากตะวันตกและฟากใต้  และเส้นขนานระยะ   

๕๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน) 
  ด้านใต้ จดแม่น้ าป่าสัก  ฝั่งเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดแม่น้ าป่าสัก  ฝั่งตะวันออก  วัดดาวเรือง  และโรงเรียนเทศบาล  ๕   

(วัดดาวเรือง) 
 ๑.๑๓ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ค  ๙  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ค  ๕ 



 
๓ 

  ด้านใต้ จดส านักการประปา  เทศบาลเมืองสระบุรี  สถานีผลิตน้ าประปาที่  ๓   
แก่งขนุน 

  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๕  ฟากตะวันออก 
 ๑.๑๔ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๕  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ง  ๓  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ง  ๒  ฟากตะวันออก 
 ๑.๑๕ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ง  ๒  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ง  ๓  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๔  ฟากตะวันออก 
 ๑.๑๖ ด้านเหนือ จดส านักการประปา  เทศบาลเมืองสระบุรี  สถานีผลิตน้ าประปาที่  ๓   

แก่งขนุน 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ค  ๕ 

โรงเรียนเทศบาล  ๗  (วัดแก่งขนุน)  และวัดแก่งขนุน 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนเทศบาล  ๔ 

  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากตะวันออก  ถนนเทศบาล  ๔  ฟากใต้ 
และถนนสาย  ค  ๕  ฟากตะวันออก 

 ๑.๑๗ ด้านเหนือ จดโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาคลองเพรียว  -  เสาไห้   
ส านักงานชลประทานที่  ๑๐  กรมชลประทาน 

  ด้านตะวันออก จดแม่น้ าป่าสัก  ฝั่งตะวันตก  วัดบ้านอ้อย  โรงเรียนเทศบาล  ๓   
(วัดบ้านอ้อย)  และกองพันทหารม้าที่  ๑๑  รักษาพระองค์ฯ 

  ด้านใต้ จดถนนสาย  ง  ๔  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดคลองส่งน้ าชลประทานสายใหญ่เสาไห้  ฝั่งตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๘.๔  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  และบริเวณ

หมายเลข  ๑๑.๑๖  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน 
 ๑.๑๘ ด้านเหนือ จดถนนเทศบาล  ๔  ฟากใต้  ถนนสาย  ก  ๑  ฟากใต้   

วัดหนองโสน  (ป่าสัก)  และถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 
  ด้านตะวันออก จดแม่น้ าป่าสัก  ฝั่งตะวันตก 
  ด้านใต้ จดแม่น้ าป่าสัก  ฝั่งเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดโรงพยาบาลสระบุรี 
 ๑.๑๙ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ง  ๔  ฟากใต้   ส านักงานการปฏิรูปที่ดิน   

จังหวัดสระบุรี  ส านักงานต ารวจสันติบาล  ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี   
และส านักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี 

  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ง  ๕  ฟากตะวันตก 



 
๔ 

  ด้านใต้ จดถนนเลียบทางรถไฟ  ฟากเหนือ 
   ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 

หมายเลข  ๓๖๒  (ถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรี)  และคลองส่งน้ าชลประทานสายใหญ่เสาไห้  ฝั่งตะวันออก 
 ๑.๒๐ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ง  ๔  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดศูนย์การทหารม้าพ้ืนที่เขต  ๒  (บ้านอ้อย)  และเส้นตั้งฉาก 
กับถนนเทศบาล  ๓  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนพิชัยรณรงค์สงคราม  ซอย  ๑๕  บรรจบกับ 
ถนนเทศบาล  ๓  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนเทศบาล  ๓  เป็นระยะ  ๗๐๐  เมตร 

  ด้านใต้ จดถนนเทศบาล  ๓  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ง  ๕  ฟากตะวันออก 
 ๑.๒๑ ด้านเหนือ จดอ่างเก็บน้ าชลประทานคลองเพรียว 
  ด้านตะวันออก จดอ่างเก็บน้ าชลประทานคลองเพรียว 
  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒  (ถนนมิตรภาพ)  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระบุรี  เขต  ๑ 
 ๑.๒๒ ด้านเหนือ จดแม่น้ าป่าสัก  ฝั่งใต้  และส านักงานการประปาเทศบาลเมือง

สระบุรี 
  ด้านตะวันออก จดคลองเพรียว  ฝั่งตะวันตก  และถนนสาย  ค  ๑๐  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันออก  ถนนสาย  ข  ๓  ฟากเหนือ 

ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม  ฟากเหนือ  และโรงเรียนเทศบาล  ๑๐  (อนุบาลเทศบาล) 
 ๑.๒๓ ด้านเหนือ จดคลองเพรียว  ฝั่งใต้ 
  ด้านตะวันออก จดโรงเรียนเทศบาล  ๙  (วัดเขาคูบา)  พัสดุกองช่างเทศบาล

เมืองสระบุรี  โครงการชลประทานสระบุรี  ส านักงานชลประทานที่  ๑๐  ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี   
อ่างเก็บน้ าชลประทานคลองเพรียว  และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระบุรี  เขต  ๑ 

  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒  (ถนนมิตรภาพ)  ฟากเหนือ   
ถนนสุดบรรทัด  ฟากเหนือ  คลองส่งน้ าชลประทานสายใหญ่คลองเพรียว  ฝั่งตะวันออก  ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม   
ซอย  ๑  ฟากตะวันออก  และถนนสาย  ค  ๖  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย  นสล.  เลขที่  ๔๖๖/๒๕๐๒   
และวัดเขาคูบา 

 ๑.๒๔ ด้านเหนือ จดถนนพิชัยรณรงค์สงคราม  ซอย  ๑  ฟากใต้  สถานีดับเพลิง 
พระลักษณ์  เทศบาลเมืองสระบุรี  และส านักการประปา  เทศบาลเมืองสระบุรี  สถานีผลิตน้ าประปาที่  ๒  เขาน้อย 
   ด้านตะวันออก จดถนนพิชัยรณรงค์สงคราม  ซอย  ๑  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสุดบรรทัด   
และส านักการประปา  เทศบาลเมืองสระบุรี  สถานีผลิตน้ าประปาที่  ๒  เขาน้อย 

  ด้านตะวันตก จดถนนสุดบรรทัด  ซอย  ๑๓  ฟากตะวันออก 



 
๕ 

 ๑.๒๕ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ข  ๕  ฟากใต้  และถนนเทศบาล  ๒  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดคลองส่งน้ าชลประทานสายใหญ่คลองเพรียว  ฝั่งเหนือ   

เส้นขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ  เส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร   
กับศูนย์กลางถนนเทศบาล  ๒  และเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ข  ๕ 

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๓๖๒  (ถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรี) 

 ๑.๒๖ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒  (ถนนมิตรภาพ)  ฟากใต้ 
   ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๗  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดเขตเทศบาลเมืองสระบุรี 
  ด้านตะวันตก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก  ซึ่งเป็นศูนย์การทหารม้า

พ้ืนที่เขต  ๑  (บ้านแพะ) 
 ๑.๒๗ ด้านเหนือ จดคลองส่งน้ าชลประทานสายใหญ่คลองเพรียว  ฝั่ งใต้   

และถนนสุดบรรทัด  ฟากใต้ 
  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒  (ถนนมิตรภาพ)  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดเขายิงเป้า  และเขตทหาร 
 ๑.๒๘ ด้านเหนือ จดคลองส่งน้ าชลประทานสายใหญ่คลองเพรียว  ฝั่งใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเขตทหาร  และเขายิงเป้า 
   ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒  (ถนนมิตรภาพ)  ฟากเหนือ 

   ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันออก 
 ๑.๒๙ ด้านเหนือ จดคลองส่งน้ าชลประทานสายใหญ่คลองเพรียว  ฝั่งใต้ 

  ด้านตะวันออก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 

หมายเลข  ๓๖๒  (ถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรี) 
  ด้านตะวันตก จดเขตเทศบาลเมืองสระบุรี 
 ๑.๓๐ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ค  ๘  ฟากใต้  และส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี 

   ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันตก 
   ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๓๖๒  (ถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรี) 

  ด้านตะวันตก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๙.๒๐  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก  และบริเวณ

หมายเลข  ๑๑.๒๒  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน 
๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๑๓  ที่ก าหนดไว้เป็นสีส้ม  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง  มีรายการดังต่อไปนี้ 
 ๒.๑ ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)   

ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยู่หา่งจากถนนสาย  ง  ๓  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)   
ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  เป็นระยะ  ๖๐๐  เมตร 



 
๖ 

  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๔  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ง  ๓  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันออก   

และโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 
 ๒.๒ ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)   

ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาย  ค  ๓  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)   
ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  เป็นระยะ  ๖๐๐  เมตร 

  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันตก   
ที่ราชพัสดุ  และโรงเรียนอนุบาลสระบุรี 

  ด้านใต้ จดถนนสาย  ค  ๓  ฟากเหนือ  และวัดดาวเสด็จ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๓  ฟากตะวันออก 
 ๒.๓ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ง  ๓  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๕  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนเทศบาล  ๔  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากตะวันออก 
 ๒.๔ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ง  ๓  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนเทศบาล  ๔  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันออก   

และวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 
 ๒.๕ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ค  ๓  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันตก   

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี  วัดทองพุ่มพวง  และโรงเรียนเทศบาล  ๑  (วัดทองพุ่มพวง) 
  ด้านใต้ จดแม่น้ าป่าสัก  ฝั่งเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดเรือนจ าจังหวัดสระบุ รี   แม่น้ าป่ าสัก  ฝั่ งตะวันออก   

และเส้นขนานระยะ  ๕๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน) 
 ๒.๖ ด้านเหนือ จดถนนเทศบาล  ๔  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากตะวันออก 
 ๒.๗ ด้านเหนือ จดถนนเทศบาล  ๔  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรีและโรงพยาบาลสระบุรี 
  ด้านใต้ จดแม่น้ าป่าสัก  ฝั่งเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันออก 

 ๒.๘ ด้านเหนือ จดแม่น้ าป่าสัก  ฝั่งใต้  และวัดศาลาแดง 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันตก 



 
๗ 

  ด้านใต้ จดถนนพหลโยธิน  ซอย  ๑๓  ฟากเหนือ  ส านักงานสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองสระบุรี  วัดศาลาแดง  และถนนพิชัยรณรงค์สงคราม  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดกองพันทหารม้าที่  ๑๑  รักษาพระองค์ฯ 
 ๒.๙ ด้านเหนือ จดถนนพิชัยรณรงค์สงคราม  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี 
  ด้านใต้ จดถนนเทศบาล  ๓  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดเส้นตั้งฉากกับถนนเทศบาล  ๓  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก 

ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม  ซอย  ๑๕  บรรจบกับถนนเทศบาล  ๓  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนเทศบาล  ๓   
เป็นระยะ  ๗๐๐  เมตร  และศูนย์การทหารม้าพื้นที่เขต  ๒  (บ้านอ้อย) 

 ๒.๑๐ ด้านเหนือ จดแม่น้ าป่าสัก  ฝั่งใต้  และวัดศรีบุรีรตนาราม  (วัดปากเพรียว) 
   ด้านตะวันออก จดโรงเรียนเทศบาล  ๑๐  (อนุบาลเทศบาล) 

  ด้านใต้ จดถนนพิชัยรณรงค์สงคราม  ฟากเหนือ  เส้นตั้งฉากกับ 
ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนพิชัยรณรงค์สงครามบรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนพิชัยรณรงค์สงคราม  เป็นระยะ  
๖๐๐  เมตร  และเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนพิชัยรณรงค์สงคราม 

   ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันออก 
 ๒.๑๑ ด้านเหนือ จดถนนพิชัยรณรงค์สงคราม  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  ฟากเหนือ 
   ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๓๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ก  ๒ 

 ๒.๑๒ ด้านเหนือ จดถนนเทศบาล  ๒  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 

หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน) 
  ด้านใต้ จดคลองส่งน้ าชลประทานสายใหญ่คลองเพรียว  ฝั่งเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 
 ๒.๑๓ ด้านเหนือ จดคลองส่งน้ าชลประทานสายใหญ่คลองเพรียว  ฝั่งใต้ 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันตก   

ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี  และที่ท าการไปรษณีย์สระบุรี  ศูนย์โทรคมนาคมสระบุรี 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ค  ๘  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๑๒.๓๕  หมายเลข  ๑๒.๓๗  และหมายเลข  ๑๒.๓๘

ที่ก าหนดไว้เป็นสีน้ าเงิน 
๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๘  ที่ก าหนดไว้เป็นสีแดง  ให้เป็นที่ดิน 

ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก  มีรายการดังต่อไปนี้ 
 ๓.๑ ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)   

ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาย  ง  ๓  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)   
ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  เป็นระยะ  ๘๐๐  เมตร 



 
๘ 

  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๔  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  

ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาย  ง  ๓  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)   
ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  เป็นระยะ  ๖๐๐  เมตร 

  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันออก 
 ๓.๒ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนพิชัยรณรงค์สงคราม  
วัดศรีบุรีรตนาราม  (วัดปากเพรียว)  และโรงเรียนเทศบาล  ๒  (วัดศรีบุรีรตนาราม) 

  ด้านตะวันออก จดเส้นตั้ งฉากกับถนนพิชัยรณรงค์สงคราม  ฟากเหนือ   
ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนพิชัยรณรงค์สงครามบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  
ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนพิชัยรณรงค์สงคราม  เป็นระยะ  ๖๐๐  เมตร 

  ด้านใต้ จดถนนพิชัยรณรงค์สงคราม  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันออก 

 ๓.๓ ด้านเหนือ จดถนนพหลโยธิน  ซอย  ๑๓  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดถนนพิชัยรณรงค์สงคราม  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนพหลโยธิน  ซอย  ๑๓  ฟากตะวันออก 
 ๓.๔ ด้านเหนือ จดศาลากลางจังหวัดสระบุรี  ส านักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี  

ส านักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี  ที่ว่าการอ าเภอเมืองสระบุรี  หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 
(หลังเก่า)  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองสระบุรี  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี   
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี  ส านักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี 
หน่วยกามโรคจังหวัดสระบุรี   ธนาคารออมสินสาขาสระบุรี  ส านักงานเทศบาลเมืองสระบุรี   
สถานีต ารวจภูธรอ าเภอเมืองสระบุรี  ต ารวจภูธรจังหวัดสระบุรี  สถานีสื่อสารจังหวัดสระบุรี   
กองการสื่อสาร  ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  ห้องสมุดสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ  ส านักงาน 
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระบุรี  และถนนพิชัยรณรงค์สงคราม  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๓๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ก  ๒ 

  ด้านใต้ จดเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  ฟากเหนือ   
สถานีรถไฟสระบุรี  และถนนเทศบาล  ๓  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดศาลากลางจังหวัดสระบุรี  ส านักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี    
ส านักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี  ที่ว่าการอ าเภอเมืองสระบุรี  หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 
(หลังเก่า)  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองสระบุรี  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี   
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี  ส านักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี 
หน่วยกามโรคจังหวัดสระบุรี  ธนาคารออมสินสาขาสระบุรี  ส านักงานเทศบาลเมืองสระบุรี  สถานีต ารวจภูธร 
อ าเภอเมืองสระบุรี  ต ารวจภูธรจังหวัดสระบุรี  และสถานีสื่อสารจังหวัดสระบุรี  กองการสื่อสาร   
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๑๒.๒๙  ที่ก าหนดไว้เป็นสีน้ าเงิน 



 
๙ 

 ๓.๕ ด้านเหนือ จดถนนเทศบาล  ๙  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๖  ฟากตะวันตก  ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม  

ซอย  ๑  ฟากตะวันตก  และถนนสุดบรรทัด  ซอย  ๑๓  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสุดบรรทัด   

และสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระบุรี 
  ด้านตะวันตก จดถนนสุดบรรทัด  ซอย  ๙  ฟากตะวันออก 
 ๓.๖ ด้านเหนือ จดถนนเทศบาล  ๙  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสุดบรรทัด  ซอย  ๙  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสุดบรรทัด 

ถนนสุดบรรทัด  ซอย  ๗  ฟากตะวันตก  และถนนสุดบรรทัด  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสุดบรรทัด  ซอย  ๑  ฟากตะวันออก 
 ๓.๗ ด้านเหนือ จดถนนเทศบาล  ๒  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดคลองส่งน้ าชลประทานสายใหญ่คลองเพรียว  ฝั่งเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 

หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน) 
 ๓.๘ ดา้นเหนือ จดถนนเทศบาล  ๙  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสุดบรรทัด  ซอย  ๑  ฟากตะวันตก  ถนนสุดบรรทัด   

ฟากใต้  และเส้นตั้งฉากกับคลองส่งน้ าชลประทานสายใหญ่คลองเพรียว  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก 
คลองส่งน้ าชลประทานสายใหญ่คลองเพรียวบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  
ไปทางทิศตะวันออกตามแนวคลองส่งน้ าชลประทานสายใหญ่คลองเพรียว  เป็นระยะ  ๓๖๓  เมตร 

  ด้านใต้ จดคลองส่งน้ าชลประทานสายใหญ่คลองเพรียว  ฝั่งเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันออก 

 ๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔  ที่ก าหนดไว้เป็นสีแดงมีเส้นทแยงสีขาว  ให้เป็นที่ดิ น 
ประเภทพาณิชยกรรมและสถานบริการ  มีรายการดังต่อไปนี้ 

  ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสุดบรรทัด 
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระบุรี  และส านักการประปา  เทศบาลเมืองสระบุรี  สถานีผลิตน้ าประปาที่  ๒   
เขาน้อย 

  ด้านตะวันออก จดถนนพิชัยรณรงค์สงคราม  ซอย  ๑  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดคลองส่งน้ าชลประทานสายใหญ่คลองเพรียว  ฟากเหนือ   

และเขตทหาร 
  ด้านตะวันตก จดเส้นตั้งฉากกับคลองส่งน้ าชลประทานสายใหญ่  คลองเพรียว   

ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากคลองส่งน้ าชลประทานสายใหญ่คลองเพรียวบรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวคลองส่งน้ าชลประทานสายใหญ่คลองเพรียว 
เป็นระยะ  ๓๖๓  เมตร  และถนนสุดบรรทัด  ซอย  ๗  ฟากตะวันออก 



 
๑๐ 

๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕  ที่ก าหนดไว้เป็นสีม่วง  ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรม 
และคลังสินค้า  คือ  บริษัท  โรงงานกระสอบสหธัญพืช  จ ากัด 

๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  และหมายเลข  ๖.๒  ที่ก าหนดไว้เป็นสีม่วงอ่อน  ให้เป็นที่ดิน 
ประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ  มีรายการดังต่อไปนี้ 

 ๖.๑ ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)   
ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)   
ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  เป็นระยะ  ๖๐๐  เมตร 

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน) 

  ด้านใต้ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันออก 

 ๖.๒ ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)   
ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากเขตเทศบาลเมืองสระบุรีตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)   
ไปทางทิศใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  เป็นระยะ  ๒๐๐  เมตร 

  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวนัตก 
  ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)   
ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากเขตเทศบาลเมืองสระบุรีตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)   
ไปทางทิศใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  เป็นระยะ  ๗๐๐  เมตร 

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน) 

๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๓๐  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน 
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังต่อไปนี้ 

 ๗.๑ ด้านเหนือ จดคลองห้วยแร่  ฝั่ งใต้   และเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ   
ซึ่งเป็นเส้นตรงที่ลากจากจุดที่เส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอ าเภอเฉลิมพระเกียรติกับอ าเภอเมืองสระบุรี 
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้จนบรรจบกับจุดที่เส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างต าบลบ้านแก้งกับต าบลตะกุด 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงชนบท  สบ.  ๓๐๐๔  แยก  ทล.  ๓๖๒  -  บ้านหาดสองแคว   
ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๖๒  (ถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรี)   
ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้   ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๙.๒  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก  บริเวณ 
หมายเลข  ๑๑.๒  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน  และบริเวณหมายเลข  ๑๒.๑  ที่ก าหนดไว้เป็นสีน้ าเงิน 

 ๗.๒ ด้านเหนือ จดคลองห้วยแร่  ฝั่งใต้ 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๖๒  (ถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรี)   
ฟากตะวันตก  และทางหลวงชนบท  สบ.  ๓๐๕๐  แยก  ทล.  ๓๖๒  -  บ้านปากบาง  ฟากเหนือ 



 
๑๑ 

  ด้านตะวันตก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครอง 
ระหว่างอ าเภอเมืองสระบุรีกับอ าเภอเสาไห้  และคลองห้วยแร่  ฝั่งตะวันออก 

 ๗.๓ ด้านเหนือ จดเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ  ซึ่งเป็นเส้นตรงที่ลากจาก 
จุดที่เส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอ าเภอเฉลิมพระเกียรติกับอ าเภอเมืองสระบุรี  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 
จนบรรจบกับจุดที่เส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างต าบลบ้านแก้งกับต าบลตะกุด 

  ด้านตะวันออก จดแม่น้ าป่าสัก  ฝั่งตะวันตก  โรงเรียนวัดท่าวัว  และวัดผึ้งรวง 
  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๖๒  (ถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรี)   

ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงชนบท  สบ.  ๓๐๐๔  แยก  ทล.  ๓๖๒  -  บ้านหาดสองแคว   

ฟากตะวันออก  โรงเรียนวัดท่าวัว  และวัดท่าวัว 
 ๗.๔ ด้านเหนือ จดแม่น้ าป่ าสัก  ฝั่ งตะวันตก  ฝั่งตะวันออก  และฝั่งใต้   

และเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ  ซึ่งเป็นเส้นตรงที่ลากจากจุดบรรจบระหว่างเส้นแบ่งเขตการปกครอง
ระหว่างอ าเภอเฉลิมพระเกียรติกับอ าเภอแก่งคอย  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตัดกับทางรถไฟ  
สายตะวันออกเฉียงเหนือที่จุดซึ่งทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือบรรจบกับเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๒  (ถนนมิตรภาพ)  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากเขตเทศบาลเมืองสระบุรี  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒  (ถนนมิตรภาพ)  เป็นระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร   
วัดหนองบัว  และโรงเรียนวัดหนองบัว 

  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒  (ถนนมิตรภาพ)  ฟากตะวันตก   
และโครงการชลประทานสระบุรี  ส านักงานชลประทานที่  ๑๐ 

  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๖๒  (ถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรี)   
ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดแม่น้ าป่าสัก  ฝั่งตะวันออก 
  ทั้งนี้   ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๙.๓  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก  บริเวณ 

หมายเลข  ๑๑.๓  หมายเลข  ๑๑.๕  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน  และบริเวณหมายเลข  ๑๒.๔   
ที่ก าหนดไว้เป็นสีน้ าเงิน 

 ๗.๕ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๖๒  (ถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรี)   
ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๕  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ค  ๒  ฟากเหนือ  และเขตเทศบาลเมืองสระบุรี 
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันออก   

ถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้  เส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑   
(ถนนพหลโยธิน)  และเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก 
ถนนไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ไปทางทิศเหนือ 
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  เป็นระยะ  ๖๐๐  เมตร 



 
๑๒ 

 ๗.๖ ดา้นเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๖๒  (ถนนวงแหวนรอบเมอืงสระบรุ)ี   
ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวนัตก   
สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 

  ด้านใต้ จดเขตเทศบาลเมืองสระบุรี 
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงชนบท  สบ.  ๓๐๕๐  แยก  ทล.  ๓๖๒  -  บ้านปากบาง   

ฟากตะวันออก 
 ๗.๗ ด้านเหนือ จดทางหลวงชนบท  สบ.  ๓๐๕๐  แยก  ทล.  ๓๖๒  -  บ้านปากบาง   

ฟากใต้  และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดาวเรือง 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๖๒  (ถนนวงแหวนรอบเมอืงสระบรุ)ี   

ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดแม่น้ าป่าสัก  ฝั่งเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก  ซึ่งเป็นเส้นตรงที่ต่อตรงจาก 

หลักเขตเทศบาลเมืองสระบุรี  หลักเขตที่  ๑๒  ไปทางทิศเหนือ  จนบรรจบกับเส้นแบ่งเขตการปกครอง 
ระหว่างอ าเภอเมืองสระบุรีกับอ าเภอเสาไห้ 

  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๘.๒  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  บริเวณหมายเลข  ๙.๔   
ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก  และบริเวณหมายเลข  ๑๑.๖  และหมายเลข  ๑๑.๘  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน 
 ๗.๘ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๖๒  (ถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรี)   
ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดแม่น้ าป่าสัก  ฝั่งตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ค  ๙  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ค  ๕   

เส้นตั้งฉากกับถนนสาย  ค  ๕  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งถนนสาย  ค  ๒  บรรจบกับถนนสาย  ค  ๕   
และถนนสาย  ค  ๕  ฟากตะวันออก 

 ๗.๙ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๖๒  (ถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรี)   
ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๙  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ค  ๙  ฟากเหนือ  เส้นขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร   

กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๖๒  (ถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรี)  และถนนไม่ปรากฏชื่อ 
ฟากตะวันตก 

  ด้านตะวันตก จดแม่น้ าป่าสัก  ฝั่งตะวันออก 
 ๗.๑๐ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๖๒  (ถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรี)   

ฟากตะวันออก 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงชนบท  สบ.  ๓๐๕๐  แยก  ทล.  ๓๖๒  -  บ้านปากบาง   

ฟากตะวันตก  เขตเทศบาลเมืองสระบุรี  เส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๓๖๒  (ถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรี)  ถนนเทศบาล  ๕  ฟากเหนือ  โรงเรียนเทศบาล  ๕   
(วัดดาวเรือง)  และวัดดาวเรือง 



 
๑๓ 

  ด้านใต้ จดแม่น้ าป่าสัก  ฝั่งเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดแม่น้ าป่าสัก  ฝั่งตะวันออก 
 ๗.๑๑ ด้านเหนือ จดแม่น้ าป่าสัก  ฝั่งใต้  และวัดหงษาดาราวาส 
  ด้านตะวันออก จดแม่น้ าป่าสัก  ฝั่งตะวันตก  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๖๒   

(ถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรี)  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ง  ๔  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก  ซึ่งเป็นเส้นตรงที่ต่อตรงจาก 

หลักเขตเทศบาลเมืองสระบุรี  หลักเขตที่  ๑๒  ไปทางทิศเหนือจนบรรจบกับเส้นแบ่งเขตการปกครอง 
ระหว่างอ าเภอเมืองสระบุรีกับอ าเภอเสาไห้  และบริษัท  โรงงานกระสอบสหธัญพืช  จ ากัด 

 ๗.๑๒ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ข  ๖   
และถนนสาย  ค  ๙  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๖๒  (ถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรี)   
ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒  (ถนนมิตรภาพ)  ฟากเหนือ   
อ่างเก็บน้ าชลประทานคลองเพรียว  โครงการชลประทานสระบุรี  ส านั กงานชลประทานที่  ๑๐   
ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี  และคลองเพรียว  ฝั่งเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  ฟากตะวันออก   
และถนนสาย  ค  ๑๐  ฟากตะวันออก 

 ๗.๑๓ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ค  ๙  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๑๐  ฟากตะวันตก  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 

ต าบลตะกุด  โรงเรียนวัดบ้านกล้วย  และส านักงานเทศบาลต าบลตะกุด 
  ด้านใต้ จดคลองเพรียว  ฝั่งเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดแม่น้ าป่าสัก  ฝั่งตะวันออก  วัดบ้านกล้วย  และโรงเรียน 

วัดบ้านกล้วย 
 ๗.๑๔ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ค  ๙  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดแม่น้ าป่าสัก  ฝั่งตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 
   ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากตะวันออก  เส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร   

กับศูนย์กลางถนนเทศบาล  ๔  วัดแก่งขนุน  โรงเรียนเทศบาล  ๗  (วัดแก่งขนุน)  เส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร   
กับศูนย์กลางถนนสาย  ค  ๕  และส านักการประปา  เทศบาลเมืองสระบุรี  สถานีผลิตน้ าประปาที่  ๓  แก่งขนุน 
 ๗.๑๕ ด้านเหนือ จดแม่น้ าป่าสัก  ฝั่งใต้ 

  ด้านตะวันออก จดแม่น้ าป่าสัก  ฝั่งตะวันตก 
  ด้านตะวันตก จดโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาคลองเพรียว  -  เสาไห้  

ส านักงานชลประทานที่  ๑๐  กรมชลประทาน 
 ๗.๑๖ ด้านเหนือ จดแม่น้ าป่าสัก  ฝั่งใต้ 
  ด้านตะวันออก จดโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาคลองเพรียว  -  เสาไห้  

ส านักงานชลประทานที่  ๑๐  กรมชลประทาน  และคลองส่งน้ าชลประทานสายใหญ่เสาไห้  ฝั่งตะวันตก 



 
๑๔ 

  ด้านใต้ จดถนนสาย  ง  ๔  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๖๒  (ถนนวงแหวนรอบเมอืงสระบรุ)ี   

ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๙.๑๐  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก  และบริเวณ

หมายเลข  ๑๑.๑๒  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน 
 ๗.๑๗ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒  (ถนนมิตรภาพ)  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก  ซึ่งเป็นเส้นตั้งฉากกับ 

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒  (ถนนมิตรภาพ)  ฟากใต้  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากเขตเทศบาลเมืองสระบุรี   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒  (ถนนมิตรภาพ)  เป็นระยะ  
๒,๐๐๐  เมตร 

  ด้านใต้ จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก  ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ   
๖๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒  (ถนนมิตรภาพ) 

  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๖๒  (ถนนวงแหวนรอบเมอืงสระบรุ)ี   
ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๘.๓  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน 
 ๗.๑๘ ด้านเหนือ จดคลองซอย  ๑  ขวา  -  เสาไห้  ฝั่งใต้ 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๖๒  (ถนนวงแหวนรอบเมอืงสระบรุ)ี   

ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดคลองซอย  ๒  ขวา  -  เสาไห้  ฝั่งเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก  ซึ่งเป็นเส้นตรงที่ เชื่อม

ระหว่างหลักเขตเทศบาลเมืองสระบุรี  หลักเขตที่  ๑๒  กับคลองซอย  ๒  ขวา  -  เสาไห้  ฝั่งเหนือ   
ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากคลองซอย  ๒  ขวา  -  เสาไห้  บรรจบกับคลองส่งน้ าชลประทานสายใหญ่เสาไห้   
ไปทางทิศตะวันตกตามแนวคลองซอย  ๒  ขวา  -  เสาไห้  เป็นระยะ  ๗๐๐  เมตร  และเส้นตรงที่เชื่อม
ระหว่างหลักเขตเทศบาลเมืองสระบุรี  หลักเขตที่  ๑๒  กับคลองซอย  ๑  ขวา  -  เสาไห้  ฝั่งใต้   
ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากคลองซอย  ๑  ขวา  -  เสาไห้  บรรจบกับคลองส่งน้ าชลประทานสายใหญ่เสาไห้   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวคลองซอย  ๑  ขวา  -  เสาไห้  เป็นระยะ  ๙๕๐  เมตร 

 ๗.๑๙ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒  (ถนนมิตรภาพ)  ฟากใต้ 
ที่ราชพัสดุหมายเลขทะเบียน  สบ.  ๘๐  ส านักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี  และส านักงานประปาเขต  ๒  สระบุรี 
การประปาส่วนภูมิภาค 

  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๖๒  (ถนนวงแหวนรอบเมอืงสระบรุ)ี   
ฟากใต้ 

  ด้านใต้ จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออกและด้านใต้  ซึ่งเป็นศูนย์การทหารม้า 
พ้ืนที่เขต  ๑  (บ้านแพะ)  เขาหนองหอย  และเขาตะกร้า 

  ด้านตะวันตก จดทางหลวงชนบท  สบ.  ๔๐๑๘  แยก  ทล.  ๓๒๒๒  -   
บ้านหัวตะเฆ่  ฟากตะวันออก  และถนนสาย  ค  ๗  ฟากตะวันออก 



 
๑๕ 

 ๗.๒๐ ด้านเหนือ จดคลองซอย  ๑  ขวา  -  เสาไห้  ฝั่งใต้ 
  ด้านตะวันออก จดคลองส่งน้ าชลประทานสายใหญ่เสาไห้  ฝั่งตะวันตก 
  ด้านใต้ จดเขตเทศบาลเมืองสระบุรี 
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๖๒  (ถนนวงแหวนรอบเมอืงสระบรุ)ี   

ฟากตะวันออก 
 ๗.๒๑ ดา้นเหนือ จดเขตเทศบาลเมืองสระบุรี 
  ด้านตะวันออก จดคลองส่งน้ าชลประทานสายใหญ่ เสาไห้   ฝั่งตะวันตก   

และเส้นขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๖๒  (ถนนวงแหวน 
รอบเมืองสระบุรี) 

  ด้านใต้ จดถนนเลียบทางรถไฟ  ฟากเหนือ  และเขตทางรถไฟ 
สายตะวันออกเฉียงเหนือ  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๖๒  (ถนนวงแหวนรอบเมอืงสระบรุ)ี   
ฟากตะวันออก 

 ๗.๒๒ ด้านเหนือ จดคลองซอย  ๒  ขวา  -  เสาไห้  ฝั่งเหนือ 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๖๒  (ถนนวงแหวนรอบเมอืงสระบรุ)ี   

ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก  ซึ่งเป็นเส้นตรงที่ เชื่อม 

ระหว่างคลองซอย  ๒  ขวา  -  เสาไห้  ฝั่งใต้  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากคลองซอย  ๒  ขวา  -  เสาไห้  บรรจบกับ 
คลองส่งน้ าชลประทานสายใหญ่เสาไห้  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวคลองซอย  ๒  ขวา  -  เสาไห้   
เป็นระยะ  ๗๐๐  เมตร 

 ๗.๒๓ ด้านเหนือ จดเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  ฟากใต้  เส้นขนานระยะ   
๑๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๖๒  (ถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรี)   
และเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ข  ๕ 

  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ง  ๕  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดคลองส่งน้ าชลประทานสายใหญ่คลองเพรียว  ฝั่งเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๖๒  (ถนนวงแหวนรอบเมอืงสระบรุ)ี   

ฟากตะวันออก 
 ๗.๒๔ ด้านเหนือ จดเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๖๒  (ถนนวงแหวนรอบเมอืงสระบรุ)ี   

ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดคลองส่งน้ าชลประทานสายใหญ่คลองเพรียว  ฝั่งเหนือ 
   ด้านตะวันตก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก  ซึ่งเป็นเส้นตรงที่ เชื่อม

ระหว่างคลองซอย  ๒  ขวา  -  เสาไห้  ฝั่งใต้  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากคลองซอย  ๒  ขวา  -  เสาไห้  บรรจบกับ 
คลองส่งน้ าชลประทานสายใหญ่เสาไห้  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวคลองซอย  ๒  ขวา  -  เสาไห้   



 
๑๖ 

เป็นระยะ  ๗๐๐  เมตร  กับคลองส่งน้ าชลประทานสายใหญ่คลองเพรียว  ฝั่งเหนือ  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก  
คลองส่งน้ าชลประทานสายใหญ่เสาไห้   บรรจบกับคลองส่งน้ าชลประทานสายใหญ่คลองเพรียว   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวคลองส่งน้ าชลประทานสายใหญ่คลองเพรียว  เป็นระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร 
 ๗.๒๕ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ข  ๕
และเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนเทศบาล  ๒ 

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ 
  ด้านใต้ จดคลองส่งน้ าชลประทานสายใหญ่คลองเพรียว  ฝั่งเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ง  ๕  ฟากตะวันออก 
 ๗.๒๖ ด้านเหนือ จดเขตเทศบาลเมืองสระบุรี  และทางหลวงชนบท  สบ.  ๔๐๑๘   

แยก  ทล.  ๓๒๒๒  -  บ้านหัวตะเฆ่  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก  ซึ่งเป็นศูนย์การทหารม้า 

พ้ืนที่เขต  ๑  (บ้านแพะ)  และเขาโป่ง 
  ด้านใต้ จดเขตผังเมืองรวมด้านใต้  ซึ่งเป็นศูนย์การทหารม้าพ้ืนที่เขต  ๑   

(บ้านแพะ) 
  ด้านตะวันตก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออกเฉียงใต้  ซึ่งเป็นศูนย์การทหารม้า 

พ้ืนที่เขต  ๑  (บ้านแพะ) 
 ๗.๒๗ ด้านเหนือ จดคลองส่งน้ าชลประทานสายใหญ่คลองเพรียว  ฝั่งใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเขตเทศบาลเมืองสระบุรี  เส้นขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร   

กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๖๒  (ถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรี)  และถนนไม่ปรากฏชื่อ  
ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๖๒  (ถนนวงแหวนรอบเมอืงสระบรุ)ี   
ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ง  ๕  ฟากตะวันออก 
 ๗.๒๘ ด้านเหนือ จดคลองส่งน้ าชลประทานสายใหญ่คลองเพรียว  ฝั่งใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ง  ๕  ฟากตะวันตก 
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๖๒  (ถนนวงแหวนรอบเมอืงสระบรุ)ี   

ฟากตะวันออก 
 ๗.๒๙ ด้านเหนือ จดคลองส่งน้ าชลประทานสายใหญ่คลองเพรียว  ฝั่งใต้ 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๖๒  (ถนนวงแหวนรอบเมอืงสระบรุ)ี   

ฟากตะวันตก  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันตก  เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากเขตเทศบาลเมืองสระบุรี   ตัดกับ 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ไปทางทิศใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑   
(ถนนพหลโยธิน)  เป็นระยะ  ๒๐๐  เมตร  เส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  และเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)   
ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากเขตเทศบาลเมืองสระบุรีตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)   
ไปทางทิศใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  เป็นระยะ  ๗๐๐  เมตร 



 
๑๗ 

   ด้านตะวันตก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก  ซึ่งเป็นเส้นตรงที่ลากจาก 
จุดที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔๒  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน) 
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจนบรรจบกับคลองส่งน้ าชลประทานสายใหญ่คลองเพรียว  ฝั่งใต้   
ท่ีจุดซึ่งอยู่ห่างจากคลองส่งน้ าชลประทานสายใหญ่เสาไห้บรรจบกับคลองส่งน้ าชลประทานสายใหญ่คลองเพรียว   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวคลองส่งน้ าชลประทานสายใหญ่คลองเพรียว  เป็นระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร 
 ๗.๓๐ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๓๖๒  (ถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรี) 

  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๖๒  (ถนนวงแหวนรอบเมอืงสระบรุ)ี   
ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 
๘. ท่ีดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๗  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  ให้เป็นที่ดิน 

ประเภทท่ีโล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  มีรายการดังต่อไปนี้ 
 ๘.๑ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 
 ๘.๒ บึงป่าสัก 
 ๘.๓ เขาหนองแวง 
 ๘.๔ บึงบ้านอ้อย 
 ๘.๕ เขาหนองหอย 
 ๘.๖ เขาตะกร้า 
 ๘.๗ เขาโป่ง 
๙. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๒๐  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก   

ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  มีรายการดังต่อไปนี้ 
 ๙.๑ โรงเรียนวัดท่าวัว 
 ๙.๒ โรงเรียนวัดแพะโคก 
 ๙.๓ โรงเรียนวัดตะกุด  (ร้าง) 
 ๙.๔ โรงเรียนวัดป่าสัก 
 ๙.๕ โรงเรียนวัดหนองบัว 
 ๙.๖ โรงเรียนเทศบาล  ๕  (วัดดาวเรือง) 
 ๙.๗ โรงเรียนวัดบ้านกล้วย 
 ๙.๘ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 
 ๙.๙ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 
 ๙.๑๐ โรงเรียนเทศบาล  ๘  (วันเจดีย์งาม) 
 ๙.๑๑ โรงเรียนเทศบาล  ๗  (วัดแก่งขนุน) 
 ๙.๑๒ โรงเรียนเทศบาล  ๓  (วัดบ้านอ้อย) 
 ๙.๑๓ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 
 ๙.๑๔ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี 
 ๙.๑๕ โรงเรียนเทศบาล  ๑  (วัดทองพุ่มพวง) 



 
๑๘ 

 ๙.๑๖ โรงเรียนเทศบาล  ๑๐  (อนุบาลเทศบาล) 
 ๙.๑๗ โรงเรียนเทศบาล  ๒  (วัดศรีบุรีรตนาราม) 
 ๙.๑๘ โรงเรียนเทศบาล  ๙  (วัดเขาคูบา) 
 ๙.๑๙ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี 
 ๙.๒๐ โรงเรียนเทศบาล  ๖  (วัดเชิงเขา) 
๑๐. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๐  ที่ก าหนดไว้เป็นสีฟ้า  ให้ เป็นที่ดินประเภทที่ โล่ง 

เพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  คือ  อ่างเก็บน้ าชลประทานคลองเพรียว 
๑๑.  ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑๑.๒๒  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน   

ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  มีรายการดังต่อไปนี้ 
 ๑๑.๑ วัดท่าวัว 
 ๑๑.๒  วัดแพะโคก 
 ๑๑.๓ วัดสะดือเจดีย์งาม 
 ๑๑.๔ วัดผึ้งรวง 
 ๑๑.๕ วัดตะกุด 
 ๑๑.๖ วัดโตนด 
 ๑๑.๗ วัดหงษาดาราวาส 
 ๑๑.๘ วัดจ าปาสัก  (ป่าสัก) 
 ๑๑.๙ วัดหนองบัว 
 ๑๑.๑๐ วัดดาวเรือง 
 ๑๑.๑๑ วัดบ้านกล้วย 
 ๑๑.๑๒ วัดเจดีย์งาม 
 ๑๑.๑๓ วัดดาวเสด็จ 
 ๑๑.๑๔ วัดแก่งขนุน 
 ๑๑.๑๕ วัดบ้านอ้อย 
 ๑๑.๑๖ วัดบ้านบึง 
 ๑๑.๑๗ วัดหนองโสน  (ป่าสัก) 
 ๑๑.๑๘ วัดทองพุ่มพวง 
 ๑๑.๑๙ วัดศรีบุรีรตนาราม  (วัดปากเพรียว) 
 ๑๑.๒๐ วัดศาลาแดง 
 ๑๑.๒๑ วัดเขาคูบา 
 ๑๑.๒๒ วัดเชิงเขา 
๑๒.  ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๒.๑  ถึงหมายเลข  ๑๒.๔๐  ที่ก าหนดไว้เป็นสีน้ าเงิน  ให้เป็นที่ดิน 

ประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  มีรายการดังต่อไปนี้ 
 ๑๒.๑ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลผึ้งรวง 
 ๑๒.๒ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดาวเรือง 



 
๑๙ 

 ๑๒.๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 
 ๑๒.๔ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตลิ่งชัน 
 ๑๒.๕ แขวงทางหลวงสระบุรี  ส านักงานทางหลวงที่  ๑๑  ลพบุรี 
 ๑๒.๖ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตะกุด 
 ๑๒.๗ โครงการชลประทานสระบุรี  ส านักงานชลประทานที่  ๑๐ 
 ๑๒.๘ ส านักงานเทศบาลต าบลตะกุด 
 ๑๒.๙ โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาคลองเพรียว  -  เสาไห้  ส านักงานชลประทานที่  ๑๐   

กรมชลประทาน 
 ๑๒.๑๐ ส านักการประปา  เทศบาลเมืองสระบุรี  สถานีผลิตน้ าประปาที่  ๓  แก่งขนุน 
 ๑๒.๑๑ ที่ราชพัสดุ 
 ๑๒.๑๒ ส านั กงานขนส่งจังหวัดสระบุ รี   และส านักงานประปาเขต  ๒  สระบุ รี   

การประปาส่วนภูมิภาค 
 ๑๒.๑๓ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี 
 ๑๒.๑๔ ส านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี 
 ๑๒.๑๕ เรือนจ าจังหวัดสระบุรี 
 ๑๒.๑๖ ส านักงานต ารวจสันติบาล 
 ๑๒.๑๗ โครงการชลประทานสระบุรี  ส านักงานชลประทานที่  ๑๐  และศูนย์ราชการ  

จังหวัดสระบุรี 
 ๑๒.๑๘ ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี  และส านักงาน 

ประกันสังคมจังหวัดสระบุรี 
 ๑๒.๑๙ โรงพยาบาลสระบุรี 
 ๑๒.๒๐ ส านักงานการประปาเทศบาลเมืองสระบุรี 
 ๑๒.๒๑ ที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย  นสล.  เลขที่  ๔๖๖/๒๕๐๒ 
 ๑๒.๒๒ ที่ราชพัสดุหมายเลขทะเบียน  สบ.  ๘๐ 
 ๑๒.๒๓ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระบุรี  เขต  ๑ 
 ๑๒.๒๔ พัสดุกองช่างเทศบาลเมืองสระบุรี 
 ๑๒.๒๕ ส านักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองสระบุรี 
 ๑๒.๒๖ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี  และส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี 
 ๑๒.๒๗ ห้องสมุดสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ  และส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระบุรี 
 ๑๒.๒๘ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี  ส านักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี  ส านักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี   

ที่ว่าการอ าเภอเมืองสระบุรี  หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดสระบุรี  (หลังเก่า)  ส านักงานสาธารณสุข 
อ าเภอเมืองสระบุรี  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี  ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี   
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี  หน่วยกามโรคจังหวัดสระบุรี    
ธนาคารออมสินสาขาสระบุรี  ส านักงานเทศบาลเมืองสระบุรี  สถานีต ารวจภูธรอ าเภอเมืองสระบุรี   
ต ารวจภูธรจังหวดัสระบรุี  และสถานสีื่อสารจังหวัดสระบุร ี กองการสื่อสาร  ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 



 
๒๐ 

 ๑๒.๒๙ ที่ท าการไปรษณีย์สระบุรี  สาขาปากเพรียว 
 ๑๒.๓๐ สถานีรถไฟสระบุรี 
 ๑๒.๓๑ สถานีดับเพลิงพระลักษณ์  เทศบาลเมืองสระบุรี 
 ๑๒.๓๒ ส านักการประปา  เทศบาลเมืองสระบุรี  สถานีผลิตน้ าประปาที่  ๒  เขาน้อย 
 ๑๒.๓๓ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระบุรี 
 ๑๒.๓๔ เขายิงเป้า 
 ๑๒.๓๕ บริษัท  ทีโอที  จ ากัด  (มหาชน) 
 ๑๒.๓๖ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี 
 ๑๒.๓๗ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  สถานีไฟฟ้าแรงสูงสระบุรี  ๑  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   

สถานีควบคุมการจ่ายไฟฟ้าสระบุรี  ๑ 
 ๑๒.๓๘ บ้านพักข้าราชการส านักงานจังหวัดสระบุรี 
 ๑๒.๓๙ ที่ท าการไปรษณีย์สระบุรี  ศูนย์โทรคมนาคมสระบุรี 
 ๑๒.๔๐ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี 
 





รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมเมืองสระบรุ ี

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 

ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง  แบงเปน  ๔  ขนาด  คือ 
๑. ถนนแบบ  ก  ขนาดเขตทาง  ๑๒.๐๐  เมตร  จํานวน  ๒  สาย  ดังนี้ 
 ถนนสาย  ก  ๑  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  และถนนโครงการ 

กําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนเทศบาล  ๔  ไปทางทิศใตตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ   
๒๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๖๙๐  เมตร   
บรรจบกับซอยบุญสวาง  (ถนนสาย  ข  ๒)  ที่บริเวณหางจากซอยบุญสวาง  (ถนนสาย  ข  ๒)  บรรจบกับ 
ถนนเทศบาล  ๔  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวซอยบุญสวาง  (ถนนสาย  ข  ๒)  ระยะประมาณ   
๒๙๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๓๖๐  เมตร   
จนบรรจบกับถนนเทศบาล  ๔  ที่บริเวณหางจากซอยบุญสวาง  (ถนนสาย  ข  ๒)  บรรจบกับถนนเทศบาล  ๔   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเทศบาล  ๔  ระยะประมาณ  ๒๐๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๒  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนพิชัยรณรงคสงคราม   
ซอย  ๑  เริ่มตนจากถนนพิชัยรณรงคสงคราม  (ถนนสาย  ข  ๓)  ไปทางทิศใตตามแนวถนนเดิม   
จนบรรจบกับทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ 

๒. ถนนแบบ  ข  ขนาดเขตทาง  ๑๖.๐๐  เมตร  จํานวน  ๖  สาย  ดังนี้ 
 ถนนสาย  ข  ๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือถนนเทศบาล  ๔  ซอย  ๓๗   

และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนเทศบาล  ๔  (ถนนสาย  ค  ๕)  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๑๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ   
๒๙๐  เมตร  ตัดกับถนนสาย  ง  ๒  ที่บริเวณหางจากถนนเทศบาล  ๔  ซอย  ๔๓  (ถนนสาย  ค  ๒)   
บรรจบกับถนนสาย  ง  ๒  ไปทางทิศใตตามแนวถนนสาย  ง  ๒  ระยะประมาณ  ๑,๐๒๐  เมตร  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๖๕๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ค  ๔  ที่บริเวณหางจาก 
ถนนสาย  ค  ๔  บรรจบกับถนนสาย  ง  ๑  ไปทางทิศใตตามแนวถนนสาย  ค  ๔  ระยะประมาณ  ๗๒๐  เมตร 
 ถนนสาย  ข  ๒  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยบุญสวาง  และถนนไมปรากฏชื่อ 
และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนสาย  ง  ๓  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ง  ๓   
บรรจบกับถนนเทศบาล  ๔  (ถนนสาย  ค  ๕)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาย  ง  ๓   
ระยะประมาณ  ๗๖๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๔๓๐  เมตร  บรรจบกับ 
ถนนเดิม  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๑๒๐  เมตร  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๙๐  เมตร  บรรจบกับถนนเทศบาล  ๔  ท่ีบริเวณหางจาก 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  บรรจบกับถนนเทศบาล  ๔  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตามแนวถนนเทศบาล  ๔  ระยะประมาณ  ๙๘๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวซอยบุญสวาง   
ระยะประมาณ  ๔๖๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๓๐๐  เมตร  จนบรรจบกับ 
ถนนพหลโยธิน  ๑๖  (ถนนสาย  ค  ๑๐)  ที่บริเวณหางจากถนนพหลโยธิน  ๑๖  (ถนนสาย  ค  ๑๐)  บรรจบกับ 
ถนนพิชัยรณรงคสงคราม  (ถนนสาย  ข  ๓)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนพหลโยธิน  ๑๖ 
(ถนนสาย  ค  ๑๐)  ระยะประมาณ  ๕๐๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๓  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนพิชัยรณรงคสงคราม   
เริ่มตนที่บริเวณถนนพิชัยรณรงคสงคราม  ซอย  ๑  (ถนนสาย  ก  ๒)  บรรจบกับถนนพิชัยรณรงคสงคราม 
ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนพหลโยธิน  ๑๖  (ถนนสาย  ค  ๑๐) 



 

๒ 

 ถนนสาย  ข  ๔  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  เริ่มตนจาก 
ถนนพิชัยรณรงคสงคราม  (ถนนสาย  ง  ๔)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตและทิศใตตามแนวถนนเดิม   
จนบรรจบกับถนนเลียบทางรถไฟ 

 ถนนสาย  ข  ๕  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนเทศบาล  ๒ 
บริเวณสุดแนวถนน  ไปทางทิศตะวันตก  ระยะประมาณ  ๑๕๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาย  ง  ๕   
ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ง  ๕  ตัดกับถนนเทศบาล  ๓  ไปทางทิศใตตามแนวถนนสาย  ง  ๕  ระยะ
ประมาณ  ๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตก  ระยะประมาณ  ๗๙๐  เมตร  บรรจบกับคลองสงน้ํา
ชลประทานสายใหญเสาไห 

 ถนนสาย  ข  ๖  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนพหลโยธิน  ๑๖ 
(ถนนสาย  ค  ๑๐)  ที่บริเวณหางจากถนนพหลโยธิน  ๑๖  (ถนนสาย  ค  ๑๐)  บรรจบกับถนนสาย  ข  ๒   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนพหลโยธิน  ๑๖  (ถนนสาย  ค  ๑๐)  ระยะประมาณ   
๑,๐๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๑,๓๕๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ค  ๙   
ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ค  ๙  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๖๒  (ถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรี)   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาย  ค  ๙  ระยะประมาณ  ๔๓๐  เมตร 

๓. ถนนแบบ  ค  ขนาดเขตทาง  ๒๐.๐๐  เมตร  จํานวน  ๑๐  สาย  ดังนี้ 
 ถนนสาย  ค  ๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ทางหลวงชนบท  สบ.  ๓๐๕๐   

แยก  ทล.  ๓๖๒  -  บานปากบาง  และถนนเทศบาล  ๕  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑   
(ถนนพหลโยธิน)  ไปทางทิศตะวันตกเฉยีงใตตามแนวทางหลวงชนบท  สบ.  ๓๐๕๐  แยก  ทล.  ๓๖๒  -   
บานปากบาง  และถนนเทศบาล  ๕  ระยะประมาณ  ๑,๔๕๐  เมตร 

 ถนนสาย  ค  ๒  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนเทศบาล  ๔  ซอย  ๔๓ 
เริ่มตนจากถนนเทศบาล  ๔  (ถนนสาย  ค  ๕)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ 
๔๗๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ง  ๒  ท่ีบริเวณหางจากถนนสาย  ง  ๒  บรรจบกับถนนสาย  ง  ๑  
ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนสาย  ง  ๒  ระยะประมาณ  ๓๐๐  เมตร 

 ถนนสาย  ค  ๓  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนพหลโยธิน  ซอย  ๒๓   
และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนเทศบาล  ๕  (ถนนสาย  ค  ๑)  ท่ีบริเวณหางจาก 
ถนนเทศบาล  ๕  (ถนนสาย  ค  ๑)  บรรจบกับทางหลวงชนบท  สบ.  ๓๐๕๐  แยก  ทล.  ๓๖๒  -  
บานปากบาง  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนเทศบาล  ๕  (ถนนสาย  ค  ๑)  ระยะประมาณ  ๔๐๐  เมตร   
ไปทางทิศใตและทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๑,๑๗๐  เมตร  บรรจบกับถนนพหลโยธิน   
ซอย  ๒๓  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๓๐๐  เมตร  ไปทาง 
ทิศตะวันออก  ระยะประมาณ  ๗๐๐  เมตร  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)   
ที่บริเวณหางจากถนนพหลโยธิน  ซอย  ๒๓  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)   
ไปทางทิศใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ระยะประมาณ  ๔๕๐  เมตร 
 ถนนสาย  ค  ๔  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนสาย  ง  ๑   
ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ง  ๑  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย  ง  ๑  ระยะประมาณ  ๔๕๐  เมตร  ไปทางทิศใต   
ระยะประมาณ  ๑,๔๖๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ง  ๓  ท่ีบริเวณหางจากถนนสาย  ง  ๓  บรรจบกับ 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย  ง  ๓   
ระยะประมาณ  ๔๕๐  เมตร 

 ถนนสาย  ค  ๕  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนเทศบาล  ๔  เริ่มตนจาก 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๖๒  (ถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรี)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต   
ทิศตะวันออกเฉียงใต  และทิศใตตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๒,๑๓๐  เมตร 



 

๓ 

 ถนนสาย  ค  ๖  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนพิชัยรณรงคสงคราม  
ซอย  ๑  เริ่มตนจากถนนพิชัยรณรงคสงคราม  ซอย  ๑  (ถนนสาย  ก  ๒)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต 
ตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๑๒๐  เมตร 

 ถนนสาย  ค  ๗  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนเทศบาล  ๖  เริ่มตนจาก
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒  (ถนนมิตรภาพ)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม   
ระยะประมาณ  ๕๒๐  เมตร 

 ถนนสาย  ค  ๘  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)   
บรรจบกับถนนเทศบาล  ๑  ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)   
ระยะประมาณ  ๑๓๐  เมตร  ไปทางทิศตะวนัตก  ระยะประมาณ  ๕๖๐  เมตร  ตัดกับถนนไมปรากฏชื่อ   
ท่ีบริเวณหางจากถนนไมปรากฏชื่อบรรจบกับถนนเทศบาล  ๑  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ   
ระยะประมาณ  ๒๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวนัตก  ระยะประมาณ  ๒๘๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนไมปรากฏชือ่   
ที่บริเวณหางจากถนนไมปรากฏชื่อบรรจบกับถนนเทศบาล  ๑  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ   
ระยะประมาณ  ๑๕๐  เมตร 

 ถนนสาย  ค  ๙  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนเทศบาล  ๔ 
(ถนนสาย  ค  ๕)  ที่บริเวณหางจากถนนเทศบาล  ๔  ซอย  ๔๓  (ถนนสาย  ค  ๒)  บรรจบกับ 
ถนนเทศบาล  ๔  (ถนนสาย  ค  ๕)  ไปทางทิศใตตามแนวถนนเทศบาล  ๔  (ถนนสาย  ค  ๕)   
ระยะประมาณ  ๗๑๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออก  ระยะประมาณ  ๕๒๐  เมตร  บรรจบกับ 
ถนนไมปรากฏช่ือ  ที่บริเวณหางจากถนนไมปรากฏชื่อ  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๖๒   
(ถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรี)  ไปทางทิศใตตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๕๕๐  เมตร   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๗๔๐  เมตร  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๖๒   
(ถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรี)  ที่บริเวณหางจากถนนไมปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๓๖๒  (ถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรี)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๓๖๒  (ถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรี)  ระยะประมาณ  ๘๑๐  เมตร 

 ถนนสาย  ค  ๑๐  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนพหลโยธิน  ๑๖   
ถนนไมปรากฏช่ือ  และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนพิชัยรณรงคสงคราม   
(ถนนสาย  ข  ๓)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศเหนือตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  
๑,๙๐๐  เมตร  ไปทางทิศเหนือ  ระยะประมาณ  ๑๐๐  เมตร  บรรจบกับถนนเดิม  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
ตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนสาย  ค  ๙  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ข  ๖  บรรจบกับถนนสาย  ค  ๙   
ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนสาย  ค  ๙  ระยะประมาณ  ๔๓๐  เมตร 

๔. ถนนแบบ  ง  ขนาดเขตทาง  ๓๐.๐๐  เมตร  จํานวน  ๕  สาย  ดังนี้ 
 ถนนสาย  ง  ๑  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากที่บริเวณทางหลวงชนบท   

สบ.  ๓๐๕๐  แยก  ทล.  ๓๖๒  -  บานปากบาง  (ถนนสาย  ค  ๑)  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ไปทางทิศตะวันออก  ระยะประมาณ  ๔๕๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาย  ค  ๔   
ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ข  ๑  บรรจบกับถนนสาย  ค  ๔  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
ตามแนวถนนสาย  ค  ๔  ระยะประมาณ  ๗๒๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ   
๖๗๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาย  ง  ๒  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ง  ๒  บรรจบกับถนนเทศบาล  ๔   
ซอย  ๔๓  (ถนนสาย  ค  ๒)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาย  ง  ๒  ระยะประมาณ  ๓๐๐  เมตร 
 ถนนสาย  ง  ๒  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนเทศบาล  ๔  ซอย  ๔๓   
และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๖๒  (ถนนวงแหวน 



 

๔ 

รอบเมืองสระบุรี)  ไปทางทิศใตและทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๔๙๐  เมตร   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๓๐๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาย  ง  ๑  ท่ีบริเวณหางจาก 
ถนนสาย  ง  ๑  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตามแนวถนนสาย  ง  ๑  ระยะประมาณ  ๑,๑๒๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ   
๗๐๐  เมตร  ตัดกับถนนสาย  ข  ๑  ท่ีบริเวณหางจากถนนสาย  ข  ๑  บรรจบกับถนนเทศบาล  ๔   
(ถนนสาย  ค  ๕)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาย  ข  ๑  ระยะประมาณ  ๔๕๐  เมตร   
ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๗๐๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ง  ๓  ท่ีบริเวณหางจากถนนสาย  ง  ๓   
บรรจบกับถนนเทศบาล  ๔  (ถนนสาย  ค  ๕)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาย  ง  ๓   
ระยะประมาณ  ๔๕๐  เมตร 

 ถนนสาย  ง  ๓  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)   
บรรจบกับถนนพหลโยธิน  ซอย  ๒๓  ไปทางทิศใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑   
(ถนนพหลโยธิน)  ระยะประมาณ  ๔๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๔๕๐  เมตร   
บรรจบกับถนนสาย  ค  ๔  ท่ีบริเวณหางจากถนนสาย  ข  ๑  บรรจบกับถนนสาย  ค  ๔  ไปทางทิศใต 
ตามแนวถนนสาย  ค  ๔  ระยะประมาณ  ๗๔๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ   
๓๐๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาย  ข  ๒  ท่ีบริเวณหางจากถนนสาย  ข  ๒  บรรจบกับถนนเทศบาล  ๔   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย  ข  ๒  ระยะประมาณ  ๖๔๐  เมตร  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๓๖๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาย  ง  ๒  ท่ีบริเวณหางจาก 
ถนนสาย  ง  ๒  บรรจบกับถนนสาย  ข  ๑  ไปทางทิศใตตามแนวถนนสาย  ง  ๒  ระยะประมาณ  ๗๐๐  เมตร   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๔๕๐  เมตร  บรรจบกับถนนเทศบาล  ๔  (ถนนสาย  ค  ๕)   
ท่ีบริเวณหางจากถนนเทศบาล  ๔  ซอย  ๓๗  (ถนนสาย  ข  ๑)  บรรจบกับถนนเทศบาล  ๔  (ถนนสาย  ค  ๕)   
ไปทางทิศใต  ตามแนวถนนเทศบาล  ๔  (ถนนสาย  ค  ๕)  ระยะประมาณ  ๗๐๐  เมตร 

 ถนนสาย  ง  ๔  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๔๑   
และถนนพิชัยรณรงคสงคราม  เริ่มตนจากเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต 
ตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๒,๐๖๐  เมตร 

 ถนนสาย  ง  ๕  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  และถนนโครงการ 
กําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนพิชัยรณรงคสงคราม  (ถนนสาย  ง  ๔)  ที่บริเวณหางจาก 
ถนนพิชัยรณรงคสงคราม  ตัดกับคลองสงน้ําชลประทานสายใหญเสาไห  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต 
ตามแนวถนนพิชัยรณรงคสงคราม  (ถนนสาย  ง  ๔)  ระยะประมาณ  ๗๓๐  เมตร  ไปทางทิศใต   
ระยะประมาณ  ๑๕๐  เมตร  บรรจบกับถนนเดิม  ไปทางทิศใตตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ   
๑๕๐  เมตร  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๘๐๐  เมตร  ตัดกับทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ   
ที่บริเวณหางจากทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือตัดกับคลองสงน้ําชลประทานสายใหญเสาไห   
ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๘๓๐  เมตร  ไปทางทิศใต   
ระยะประมาณ  ๔๘๐  เมตร  ตัดกับคลองสงน้ําชลประทานสายใหญคลองเพรียว  ที่บริเวณหางจาก 
คลองสงน้ําชลประทานสายใหญคลองเพรียวบรรจบกับคลองสงน้ําสายใหญเสาไห  ไปทางทิศตะวันออก 
ตามแนวคลองสงน้ําชลประทานสายใหญคลองเพรียว  ระยะประมาณ  ๘๓๐  เมตร  และไปทางทิศใต   
ระยะประมาณ  ๔๘๐  เมตร  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๖๒  (ถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรี)   
ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๖๒  (ถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรี)  ตัดกับคลองสงน้ํา
ชลประทานสายใหญคลองเพรียว  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๖๒   
(ถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรี)  ระยะประมาณ  ๗๓๐  เมตร 



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่สมควรก าหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  
ในท้องที่ต าบลผึ้งรวง  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  และต าบลดาวเรือง  ต าบลตะกุด  ต าบลปากเพรียว  ต าบลตลิ่งชัน  
ต าบลนาโฉง  ต าบลปากข้าวสาร  ต าบลโคกสว่าง  อ าเภอเมืองสระบุรี  จังหวัดสระบุรี  เพ่ือใช้เป็นแนวทาง 
ในการพัฒนา  และการด ารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  
การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะและสภาพแวดล้อม  ทั้งนี้  เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการผังเมือง  และโดยที่มาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  บัญญัติว่า  การใช้บังคับ 
ผังเมืองรวมให้กระท าโดยกฎกระทรวง  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๔๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒
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