รายการประกอบแผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต
ผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ ๑)

การใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามแผนผังกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในอนาคต ตามที่ได้กาหนดไว้ใน
ข้อ ๖ คือ
๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ม.๑ - ๑ ถึงหมายเลข ม.๑ - ๑๙ ที่กาหนดไว้เป็นสีชมพูอ่อนให้เป็นที่ดิน
ประเภทพัฒนาเมืองมีรายการดังต่อไปนี้
ม.๑ - ๑
ด้านเหนือ
จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฏีกากาหนดเขตที่ดิน ใน
ท้องที่อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๐ และเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับ
ศูนย์กลางทางหลวงชนบท สบ. ๔๐๐๕
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๓,๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๒๐๘๙
ด้านใต้
จดคลองไม่ปรากฎชื่อ ฝั่ งเหนือ ถนนสาธารณะไม่ปรากฎชื่อ
ฟากตะวันตก ถนนไม่ปรากฎชื่อ ฟากเหนือ และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๘๙ฟากตะวันตก ฟาก
เหนือ
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๘๙ฟากตะวันออก
ม.๑ - ๒
ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๓,๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓๐๑๗
ด้านตะวันออก
จดเส้ น ขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับ ศูนย์ก ลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๒๐๘๙
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๕,๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓๐๑๗
ด้านตะวันตก
จดเส้ น ขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับ ศูนย์ก ลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๒๐๘๙
ม.๑ - ๓
ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๘,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓๐๑๗
ด้านตะวันออก
จดเส้ น ขนานระยะ ๕๐๐ เมตรกั บ ศู น ย์ ก ลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๒๐๘๙
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๙,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓๐๑๗
ด้านตะวันตก
จดเส้ น ขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับ ศูนย์ก ลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๒๐๘๙
ม.๑ - ๔
ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๑,๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)

๒

ด้านตะวันออก
จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดิน
ในท้องที่ตาบลหน้าพระลาน และตาบลพุแค อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน
พ.ศ. ๒๕๔๐ และแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าพระพุทธบาทและป่าพุแค
ด้านใต้
จดเส้ น ขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กั บ ศูนย์ก ลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)
ด้านตะวันตก
จดแนวเขตผั ง เมื อ งรวมเมื อ งพระพุ ท ธบาทด้า นตะวั น ออก
ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี พ.ศ.๒๕๕๒
ม.๑ - ๕
ด้านเหนือ
เส้ น ตั้ ง ฉากกั บ ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๒๒๒๔ ฟาก
ตะวัน ตก ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยู่ห่ างจากทางหลวงแผ่ นดินหมายเลข ๒๒๒๔ บรรจบกับทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๒๐๘๙ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๒๔ เป็น
ระยะ ๑,๕๐๐ เมตร
ด้านตะวันออก
จดแนวเขตผังเมืองด้านตะวันออก ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการ
ปกครองระหว่างจังหวัดสระบุรีกับจังหวัดนครราชสีมา
ด้านใต้
จดเส้ น ขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับ ศูนย์ก ลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ)
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๒๒๒๔ ฟากตะวั น ออก
โรงเรียนนายเรืออากาศ นวมินทกษั ตริยาธิราชเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ฟากเหนือ และเส้น
ขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๒๔
ม.๑ - ๖
ด้านเหนือ
จดเส้ น ขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับ ศูนย์ก ลางทางหลวง
ชนบท สบ. ๑๐๐๑
ด้านตะวันออก
จดเส้นตรงแนวตั้งฉากกับทางทางหลวงชนบท สบ. ๑๐๐๑
ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๓๔ บรรจบกับทางหลวงชนบท สบ. ๑๐๐๑ ไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงชนบท สบ. ๑๐๐๑ เป็นระยะ ๓,๑๐๐ เมตร
ด้านใต้
จดเส้ น ขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กั บ ศู น ย์ ก ลางทางหลวง
ชนบท สบ. ๑๐๐๑
ด้านตะวันตก
จดเส้นตรงแนวตั้งฉากกับทางทางหลวงชนบท สบ. ๑๐๐๑
ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๓๔ บรรจบกับทางหลวงชนบท สบ. ๑๐๐๑ ไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงชนบท สบ. ๑๐๐๑ เป็นระยะ ๓,๑๐๐ เมตร
ม.๑ - ๗
ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓๒๕๐
ด้านตะวันออก
จดเส้ น ขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กั บ ศูนย์ก ลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓๐๓๔

๓

ด้านใต้

จดเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวง

ด้านตะวันตก

จดเส้ น ขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กั บ ศูนย์ก ลางทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข๓๒๕๐
แผ่นดินหมายเลข ๓๐๓๔
ม.๑ - ๘
ด้านเหนือ
จดเส้ น ขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กั บ ศูนย์ก ลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ)
ด้านตะวันออก
จดเส้ นตั้งฉากกั บศูนย์กลางทางหลวงแผ่ นดินหมายเลข ๒
(ถนนมิตรภาพ) ฟากเหนือ ฟากใต้ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ)
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๒๔ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
๒ (ถนนมิตรภาพ) เป็นระยะ ๑,๐๐๐ เมตร
ด้านใต้
จดเส้ น ขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กั บ ศูนย์ก ลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ)
ด้านตะวันตก
จดเส้ น ตั้ง ฉากกั บศู นย์ กลางทางหลวงแผ่ น ดิน หมายเลข ๒
(ถนนมิตรภาพ) ฟากใต้ ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ)
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๒๔ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
๒ (ถนนมิตรภาพ) เป็นระยะ ๒,๗๐๐ เมตร
ม.๑ - ๙
ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับถนนบ้านดินสอพอง บ้านโคกเสลา
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๓๔ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับถนนบ้านดินสอพอง - บ้าน
โคกเสลา
ด้านตะวันตก
จดเส้ น ตั้ ง ฉากกั บ ศู น ย์ ก ลางทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข
๓๐๓๔ ฟากใต้ ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนบ้านดินสอพอง - บ้านโคกเสลา บรรจบกับทางหลวง
แผ่ นดิน หมายเลข ๓๐๓๔ ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนบ้านดินสอพอง - บ้า นโคกเสลา เป็นระยะ
๑,๕๐๐ เมตร
ม.๑ - ๑๐ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท
สบ.๓๐๐๔ เส้นตรงที่ลากจากจุดที่เส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร ทางหลวงชนบท สบ. ๑๐๐๒ บรรจบกับทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๒๔ เส้นขนานระยะ ๘๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ
เส้ นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับ ศูนย์ กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ และเส้ นขนานระยะ ๒,๐๐๐ เมตร กับ
ศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ)
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตรกับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ
เส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ) ฟากเหนือ ทางหลวงแผ่นดิน

๔

หมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ) ฟากใต้ เส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ และ
เส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ
เส้ น ขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับ ศูน ย์ กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ และเส้ นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับ
ศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ)
ด้านตะวันตก
จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอาเภอแก่งคอยกับอาเภอ
เมืองสระบุรี
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข อ. ๑ - ๑๑ หมายเลข อ.๑ – ๑๒ หมายเลข อ. ๑ - ๑๓ และ
หมายเลข อ.๑ - ๑๖ ที่กาหนดไว้เป็นสีม่วง และบริเวณหมายเลข ปก. ๓ ที่กาหนดไว้เป็นสีน้าตาลมีเส้น
ทแยงสีขาว
ม.๑ - ๑๑ ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ) ฟากใต้ถนน
ไม่ปรากฎชื่อ ฟากตะวัน ตก ทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ฟากใต้ และถนนไม่ปรากฎชื่อ ฟาก
ตะวันออก
ด้านตะวันออก
จดถนนเทศบาล ๖ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้ น ขนานระยะ ๒,๕๐๐ เมตร กับ ศูน ย์กลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ)
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับถนนเทศบาล ๓
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข อ. ๑ - ๙ ที่กาหนดไว้เป็นสีม่วง
ม.๑ - ๑๒ ด้านเหนือ
จดทางหลวงชนบท สบ. ๑๐๒๖ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดเส้ น ขนานระยะ ๒,๐๐๐ เมตร กับ ศูน ย์กลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๒,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓๐๔๘
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิ น )ฟาก
ตะวันออก
ม.๑ - ๑๓ ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔๘ ฟากใต้ ทางหลวง
ชนบท สบ. ๑๐๑๔ ฟากใต้ เส้นที่ลากต่อจากศูนย์กลางทางหลวงชนบท สบ. ๑๐๑๔ ไปทางทิศตะวันตก
เฉียงใต้ บรรจบกับเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท สบ. ๓๐๐๔ ที่จุดซึ่งอยู่ห่าง
จาก ทางหลวงชนบท สบ. ๑๐๑๔ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงชนบท สบ. ๑๐๑๔ เป็นระยะ ๑,๗๐๐ เมตร
ด้านตะวันออก
จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอาเภอเฉลิมพระเกียรติ
กับอาเภอแก่งคอย

๕

ด้านใต้
จดแม่ น้ าป่ า สั ก ฝั่ ง เหนื อ และเส้ น แบ่ ง เขตการปกครอง
ระหว่างอาเภอเฉลิมพระเกียรติกับอาเภอเมืองสระบุรี
ด้านตะวันตก
จดเส้ น ขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กั บ ศู น ย์ ก ลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)
ม.๑ - ๑๔ ด้านเหนือ
จดเส้ นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอาเภอเมื องสระบุรี กับ
อาเภอเฉลิมพระเกียรติ
ด้านตะวันออก
จดเส้ นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอาเภอเมืองสระบุรี กับ
อาเภอแก่งคอย เส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ)
และเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๖๒
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท สบ.
๔๐๑๘ จังหวัดทหารบกสระบุรีศูนย์การทหารม้ากรมทหารทหารม้าที่๔ รักษาพระองค์ และกรมทหารม้าที่ ๕ รักษา
พระองค์และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันออก
ด้านตะวันตก
จดเส้ น ขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กั บ ศู น ย์ ก ลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓๖๒ เส้นขนานระยะ ๕๐๐ กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔๑และเส้นแบ่ง
เขตการปกครองระหว่างอาเภอเมืองสระบุรีกับอาเภอเสาไห้
ม.๑ - ๑๕ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวง สบ.
๓๐๕๐
ด้านตะวันออก
จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอาเภอเสาไห้กับอาเภอ
เมืองสระบุรี
ด้านใต้
จดเส้ นขนานระยะ ๕๐๐ กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๐๔๑
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔๑ ฟากตะวันออก เขต
เทศบาลตาบลเมืองเก่า จังหวัดสระบุรี ระหว่าง หลักเขตที่ ๙ กับหลักเขตที่ ๑ แม่น้าป่าสัก ฝั่งใต้ และเขต
เทศบาลตาบลบ้านยาง จังหวัดสระบุรี ระหว่าง หลักเขตที่ ๔ กับหลักเขตที่ ๑
ม.๑ - ๑๖ ด้านเหนือ
จดเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ฝากใต้
ด้านตะวันออก
จดเส้ น ขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กั บ ศู น ย์ ก ลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๔
ด้านใต้
จดทางหลวงชนบทสบ. ๕๐๔๓ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้ น ขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กั บ ศู น ย์ ก ลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๔
ม.๑ - ๑๗ ด้านเหนือ
จดเส้ น ตั้ ง ฉากกั บ ศู น ย์ ก ลางทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข
๓๐๔๑ ฟากตะวันตก ฟากตะวันออกที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔๑ บรรจบกับทาง

๖

หลวงชนบท สบ. ๕๐๔๓ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔๑ เป็น
ระยะ ๒,๓๐๐ เมตร
ด้านตะวันออก
จดเส้ น ขนานระยะ ๗๐๐ เมตร กับ ศูนย์ก ลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓๐๔๑
ด้านใต้
จดเส้ น ตั้ ง ฉากกั บ ศู น ย์ ก ลางทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข
๓๐๔๑ ฟากตะวันออก ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔๑ บรรจบกับทาง
หลวงชนบท สบ. ๕๐๔๓ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔๑ เป็นระยะ
๑,๐๐๐ เมตร
ด้านตะวันตก
จดเส้ น ขนานระยะ ๗๐๐ เมตร กั บ ศู น ย์ ก ลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓๐๔๑
ม.๑ - ๑๘ ด้านเหนือ
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้เส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร
กับศูน ย์กลางทางหลวงแผ่ นดิน หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) และทางหลวงแผ่ นดินหมายเลข ๓๓ (ถนน
สุวรรณศร) ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนน อบจ. สบ. ๐๓๐/๔๗ (บ้านหนองสมัคร- บ้านหนอง
จรเข้) ฟากตะวันตก เส้นขนานระยะ ๓,๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓ (ถนน
สุ ว รรณศร) และเส้ น ขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่ นดินหมายเลข ๑ (ถนน
พหลโยธิน)
ด้านใต้
จดเขตผังเมืองรวมเมืองหนองแคด้านเหนือ ตามกฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองหนองแคจังหวัดสระบุรี พ.ศ. ๒๕๕๕
ด้านตะวันตก
จดเส้ นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวงชนบท สบ. ๑๐๔๔
ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงชนบท สบ. ๑๐๔๔ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนน
พหลโยธิน) (สายเก่า) ไปทางทิศตะวัน ตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงชนบท สบ. ๑๐๔๔ เป็นระยะ
๑,๒๐๐ เมตร ทางหลวงชนบท สบ. ๔๐๕๑ ฟากตะวันตก และทางหลวงชนบท สบ. ๓๐๒๑ ฟากตะวันตก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข อ.๑ - ๒๒ หมายเลข อ.๑ - ๒๓ หมายเลข อ. ๑ - ๒๔ หมายเลข
อ. ๑ - ๒๕ และหมายเลข อ. ๑ - ๒๖ ที่กาหนดไว้เป็นสีม่วง
ม.๑ - ๑๙ ด้านเหนือ
จดเขตเทศบาลตาบลคชสิทธิ์ จังหวัดสระบุรี ระหว่างหลักเขต
ที่ ๑ กับหลักเขตที่ ๒
ด้านตะวันออก
จดเขตเทศบาลตาบลคชสิทธิ์ จังหวัดสระบุรี ระหว่างหลักเขต
ที่ ๒ หลักเขตที่ ๓ กับหลักเขตที่ ๔
ด้านใต้
จดเขตเทศบาลตาบลคชสิทธิ์ จังหวัดสระบุรี ระหว่างหลักเขต
ที่ ๔ หลักเขตที่ ๕ หลักเขตที่ ๖ กับหลักเขตที่ ๗
ด้านตะวันตก
จดเขตเทศบาลตาบลคชสิทธิ์ จังหวัดสระบุรี ระหว่างหลักเขต
ที่ ๗ หลักเขตที่ ๘ กับหลักเขตที่ ๑

๗

๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ม.๒ - ๑ ถึงหมายเลข ม.๒ - ๔ ที่กาหนดไว้เป็นสีชมพูอ่อนให้เป็นที่ดิน
ประเภทพัฒนาเมืองมีรายการดังต่อไปนี้
ม.๒ - ๑
ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับกึ่งกลางคลองไม่ปรากฏชื่อ
เขตทางรถไฟสายเหนือ ฟากตะวันตก และคลองไม่ปรากฏชื่อ ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงชนบท สบ. ๔๐๔๗
ด้านใต้
จดเขตเทศบาลตาบลหนองโดน จั งหวัด สระบุ รี ระหว่า ง
หลักดขตที่ ๔ กับหลักเขตที่ ๕ เส้นขนานระยะ ๗๕๐ เมตร กับศูนย์กลางทางรถไฟสายเหนือ และเส้น
ขนานระยะ ๒,๐๐๐ เมตร กับเขตเทศบาลตาบลหนองโดน จังหวัดสระบุรี ระหว่าง หลั กดขตที่ ๕ กับ
หลักเขตที่ ๖
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๗๕๐ เมตร กับศูนย์กลางทางรถไฟสาย
เหนือ
ม.๒ - ๒
ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๕,๓๐๐ เมตร กับศูนย์ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๒๖๗ ทางหลวงชนบท สบ. ๔๐๔๗ ฟากตะวันตก เขตทางรถไฟไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
และทะเลบ้านหมอ
ด้านตะวันออก
จดเส้ น ขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กั บ ศู น ย์ ก ลางแผ่ น ดิ น
หมายเลข ๓๐๒๒ ทะเลบ้านหมอ เส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตาบลบางโขมดกับตาบลสร่างโศก อาเภอ
บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี และเส้นระยะ ๑,๖๐๐ เมตร กับศูนย์กลางแผ่นดินหมายเลข ๓๐๒๒
ด้านใต้
จดคลองส่งน้า ๒๔ ขวา ฟากเหนือ เขตทางรถไฟไม่ปรากฏ
ชื่อ ฟากเหนือ เขตทางรถไฟสายเหนือ ฟากตะวันตก และเส้นขนานระยะ ๒,๗๕๐ เมตร กับศูนย์กลาง
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๖๗
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๘๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางรถไฟสาย
เหนือ
ม.๒ - ๓
ด้านเหนือ
จดเส้ น ขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับ ศูนย์ก ลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓๐๓๔
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๑,๖๐๐ เมตร กับกึ่งกลางคลองส่งน้าระ
พีพัฒน์ เส้นขนานระยะ ๖๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔๘ ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๐๔๘ ฟากเหนือ และทางหลวงชนบท สบ. ๓๐๕๐ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดแม่น้าป่าสัก ฝั่งเหนือ และจดแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้
ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างจังหวัดสระบุรีกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ด้านตะวันตก
จดคลองส่งน้าระพีพัฒน์ ฝั่งตะวันออก
ม.๒ - ๔
ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับกึ่งกลางคลองไม่ปรากฏ
ชื่อ

๘

ด้านตะวันออก

จดเส้นขนานระยะ ๘๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏ

ด้านใต้

จดเส้ น ขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับ ศูนย์ก ลางทางหลวง

ด้านตะวันตก

จดเส้นขนานระยะ ๑,๒๕๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนไม่

ชื่อ
แผ่นดินหมายเลข ๓๒๖๗
ปรากฎชื่อ
๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข กผ.๑ ถึงหมายเลข กผ.๓ ที่กาหนดไว้เป็นสีชมพูอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว
ให้เป็นที่ดินประเภทพัฒนาเมืองตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมเมืองหรือชุมชนบังคับใช้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น
พื้นที่พัฒนาเมืองตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมเมืองหรือชุมชนบังคับใช้
กผ.๑
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
กผ.๒
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
กผ.๓
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมหนองแค จังหวัดสระบุรี
๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข อ.๑ - ๑ ถึงหมายเลข อ.๑ - ๒๖ ที่กาหนดไว้เป็นสี ม่วง ให้เป็นที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า มีรายการดังต่อไปนี้
อ.๑ - ๑
ด้านเหนือ
จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพระพุทธบาท และป่าพุแค
ด้านตะวันออก
จดเส้ น ขนานระยะ ๘๐๐ เมตร กั บ ศู น ย์ ก ลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) และแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพระพุทธบาท และป่าพุแค
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓๐๓๔
ด้านตะวันตก
จดเส้ น ตั้ ง ฉากกั บ ศู น ย์ ก ลางทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข
๓๐๓๔ ฟากตะวันออก ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๓๔ บรรจบกับทาง
หลวงชนบท สบ. ๔๐๐๙ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๓๔ เป็น
ระยะ ๑,๐๐๐ เมตร
อ.๑ - ๒
ด้านเหนือ
จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพระพุทธบาทและป่าพุแค
ด้านตะวันออก
จดแนวถนนอ่อนศรี ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดทางหลวงชนบท สบ. ๔๐๐๙ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดคลองน้าพุ ฝั่งตะวันออก
อ.๑ - ๓
ด้านเหนือ
จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าทับกวางและป่ามวกเหล็กแปลง
ที๑่ และเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๑,๕๐๐ เมตร กับเส้นแบ่งเขตการปกครอง
ระหว่างอาเภอแก่งคอยกับอาเภอมวกเหล็ก
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ) ฟากเหนือ
และเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ฟากเหนือ

๙

ด้านตะวันตก
จดที่ ดิ น ประทานบั ต รเลขที่ ๑๙๙๐๔/๑๕๗๐๕ เลขที่
๓๓๓๑๙/๑๖๐๐๓ และแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าทับกวาง และป่ามวกเหล็กแปลงที่ ๑
อ.๑ - ๔
ด้านเหนือ
จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าทับกวาง และป่ามวกเหล็ก
แปลงที่ ๑
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๒,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓๒๒๔ และเส้นขนานระยะ ๒,๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๒๔
ด้านใต้
จดเส้ น ขนานระยะ ๓,๐๐๐ เมตร กับ ศูน ย์กลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓๑๘๘
ด้านตะวันตก
จดเส้ น ขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับ ศูน ย์กลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓๒๒๔ และเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๒๔
อ. ๑ - ๕ ด้านเหนือ
จดเส้นตรงตามแนวตั้งฉากกับทางหลวงชนบท สบ. ๑๐๐๑
ฟากตะวัน ตก ที่จุ ดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงชนบท สบ. ๑๐๐๑ บรรจบกับทางหลวงแผ่ นดินหมายเลข
๓๐๔๘ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามทางหลวงชนบท สบ. ๑๐๐๑ เป็นระยะ ๕,๕๐๐ เมตร
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวง
ชนบท สบ. ๑๐๐๑
ด้านใต้
จดเส้นตรงตามแนวตั้งฉากกับทางหลวงชนบท สบ. ๑๐๐๑
ฟากตะวัน ตก ที่จุ ดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงชนบท สบ. ๑๐๐๑ บรรจบกับทางหลวงแผ่ นดินหมายเลข
๓๐๔๘ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามทางหลวงชนบท สบ. ๑๐๐๑ เป็นระยะ ๑,๕๐๐ เมตร
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๓,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวง
ชนบท สบ. ๑๐๐๑
อ.๑ - ๖
ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ) ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดเส้ น ตั้ ง ฉากระยะ ๒๐๐ เมตร กั บ ทางหลวงแผ่ น ดิ น
หมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ) ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสุดบรรทัดบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนน
มิตรภาพ) ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ) เป็นระยะ ๘๕๐ เมตร
เส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ) เส้นขนานระยะ
๓๐๐ เมตรกับศูนย์กลางถนนสุดบรรทัด เส้นขนานระยะ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
๒ (ถนนมิตรภาพ) กับจดเส้นขนานระยะ ๑,๕๐๐ เมตร กับเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอาเภอแก่งคอย
กับอาเภอมวกเหล็ก เส้นขนานระยะ๑,๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ)
ถนน อบจ. สบ. ๐๓๓/๔๗ (บ้านซับพริก - บ้านซับบอน) ฟากเหนือ เส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอาเภอ
แก่งคอยกับ อาเภอมวกเหล็ ก เขาลมพัด เส้ นขนานระยะ ๔,๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงพิเศษ
หมายเลข ๖ เส้นตรงที่ลากต่อจากเส้นขนานระยะ ๔,๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงพิเศษหมายเลข
๖ บรรจบกับถนนบ้านถ้าพระโพธิสัตว์ ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนบ้านถ้าพระโพธิสัตว์ เป็นระยะ ๘๕๐

๑๐

เมตร ที่จุดซึ่งถนนบ้านถ้าพระโพธิสัตว์ตัดกับเส้นขนานระยะ ๔,๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงพิเศษ
หมายเลข ๖ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนบ้านถ้าพระโพธิ์สัตว์ เป็นระยะ ๒๕๐ เมตร
ด้านใต้
จดถนนบ้านถ้าพระโพธิสัตว์ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้นตรงที่ลากต่อจากถนนบ้านถ้าพระโพธิสัตว์ ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นระยะ ๓๐๐ เมตร ที่จุดซึ่งถนนบ้านถ้าพระโพธิ์สัตว์ตัดกับเส้นขนานระยะ ๔,๑๐๐
เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงพิเศษหมายเลข ๖ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนบ้านถ้าพระ
โพธิสัตว์ เป็นระยะ ๗๐๐ เมตรเขาถ้า เส้นทางที่ลากต่อจากถนนภายในสถานีสุกร ตาบลทับกวาง ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นระยะ ๑๐๐ เมตร ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนภายในสถานีสุกร ตาบลทับกวาง
บรรจบกั บ ถนนบ้ า นถ้ าพระโพธิ สั ต ว์ ที่ จุ ด ซึ่ ง ถนนพระโพธิ สั ต ว์ ตั ด กั บ ถนนเทศบาล ๖ ไปทางทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นระยะ ๒,๐๐๐ เมตร เขาภูเพ และเส้นขนานระยะ ๖๐๐ เมตร กับเส้นแบ่งเขต
การปกครองระหว่างอาเภอแก่งคอยกับอาเภอมวกเหล็ก
อ.๑ - ๗
นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. ๒๕๓๙)
ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๔๓๙
อ.๑ - ๘
เขตประกอบอุตสาหกรรม ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๙ (พ.ศ.
๒๕๓๕) ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๓๗
อ. ๑ - ๙ ด้านเหนือ
จดเส้นตั้งฉากระยะ ๖๐๐ เมตร กับถนนเทศบาล ๖ ที่จุด
ซึ่งอยู่ ห่ างจากถนนเทศบาล ๖ บรรจบกับทางหลวงแผ่ นดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ) ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้แนวถนนเทศบาล ๖ เป็นระยะ ๘๘๐
ด้านตะวันออก
จดถนนเทศบาล ๖ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นตั้งฉากระยะ ๖๐๐ เมตร กับถนนเทศบาล ๖ ที่จุด
ซึ่งอยู่ ห่ างจากถนนเทศบาล ๖ บรรจบกับทางหลวงแผ่ นดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ) ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้แนวถนนเทศบาล ๖ เป็นระยะ ๑,๒๕๐ เมตร
อ.๑ - ๑๐ ที่ดินประทานบัตรเลขที่ ๒๔๘๖๙/๑๔๑๕๘
อ. ๑ - ๑๑ ด้านทิศเหนือ
จดเส้ นตรงที่ ล ากต่อจากจุ ดศูน ย์กลางทางหลวงชนบทสบ.
๓๐๐๔ ไปทางทิศตะวันออกบรรจบกับ (ริมฝั่ง) แม่น้าป่าสัก ฝั่งตะวันตก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงชนบท
สบ. ๓๐๐๔ บรรจบกับถนนเลียบสันติสุข ไปทางทิศเหนือ ตามแนวทางหลวงชนบทสบ. ๓๐๐๔ เป็นระยะ
๘๑๘ เมตร
ด้านตะวันออก
จด ริมฝั่งแม่น้าป่าสัก ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นตรงที่ลากต่อจากเส้นขนานระยะ ๒๓๐ เมตร กับ
ศูนย์กลางทางหลวงชนบทสบ. ๓๐๐๔ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ บรรจบกับ (ริมฝั่ง) แม่น้าป่าสัก ฝั่ง
ตะวั น ออก ที่ จุ ด ซึ่ ง อยู่ ห่ า งจากทางหลวงชนบทสบ. ๓๐๐๔ บรรจบกั บ ถนนเลี ย บสั น ติ สุ ข ไปทางทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวทางหลวงชนบทสบ. ๓๐๐๔ เป็นระยะ ๕๙๑ เมตร เส้นขนานระยะ ๒๓๐

๑๑

เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงชนบทสบ. ๓๐๐๔ และเส้นขนานระยะ ๑๓๕ เมตร กับศูนย์กลางถนนทางเข้า
หมู่บ้านธนะรุ่งเรือง
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงชนบทสบ. ๓๐๐๔ ฟากตะวันออก
อ.๑ - ๑๒ ด้านเหนือ
จดห้วยกระบอก ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๒๔ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนย์กลางซอยบ้านเหนือ
และเส้นตรงที่ลากต่อจากเส้นขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนย์กลางซอยบ้านเหนือ ไปทางทิศตะวันตกเฉียง
เหนือจนบรรจบกับ ริมฝั่งแม่น้าป่าสัก ฝั่งตะวันออก
ด้านตะวันตก
จดริมฝั่งแม่น้าป่าสัก ฝั่งตะวันออก
อ.๑ - ๑๓ ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๘๘ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๑,๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนอุไรรัตน์
เขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ฟากใต้ เส้นขนานระยะ ๖๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนอุไรรัตน์ เส้น
ตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ) ฟากใต้ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนอุไรรัตน์ บรรจบ
กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (มิตรภาพ) เป็นระยะ ๖๐๐ เ มตร
ด้านใต้
จดเส้ น ขนานระยะ ๖๐๐ เมตร กั บ ศู น ย์ ก ลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ)
ด้านตะวันตก
จดเส้ น ตั้ ง ฉากกั บ ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๒ (ถนน
มิตรภาพ) ฟากใต้ เป็นระยะ ๖๐๐ เมตร ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๘๘บรรจบกับ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ) ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ) เป็นระยะ ๑,๒๐๐ เมตร เขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ฟาก
ใต้ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๗๗ ฟากตะวันออก และถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
อ.๑ - ๑๔ ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๖๗ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๘๐ เมตร กับศูนย์กลางคลองส่งน้าสาย
ใหญ่ ชัยนาท - ป่าสัก (คลองอนุศาสนนันท์)
ด้านใต้
จดแนวเขตผั ง เมื อ งรวมด้ า นใต้ ซึ่ ง เป็ น เส้ น แบ่ ง เขตการ
ปกครองระหว่างจังหวัดสระบุรีกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ด้านตะวันตก
จดเส้ น ขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กั บ ศู น ย์ ก ลางคลองส่ ง น้ า
ชลประทาน ๒๕ ขวา
อ.๑ - ๑๕ ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๖๗ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๒๒ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้ นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับ ศูน ย์ก ลางคลองส่ งน้ า
ชลประทาน ๒๔ ขวา
ด้านตะวันตก
จดเขตทางรถไฟสายเหนือ ฟากตะวันออก

๑๒

อ.๑ - ๑๖

ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก

จดถนนพงษ์สว่าง ฟากใต้
จดถนนอบจ. สบ. ๐๒ -๑/๔๓(บ้านหัวนาเริง-วัดเขาพระ)ฟาก

ตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้ น ขนานระยะ ๘๕๐ เมตร กับ ศูนย์ก ลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ)
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศุนย์กลางถนนอบจ. สบ.
๐๒ – ๑/๔๓(บ้านหัวนาเริง-วัดเขาพระ)
อ.๑ - ๑๗ ด้านเหนือ
จดเส้ น ขนานระยะ ๖๐๐ เมตร กั บ ศู น ย์ ก ลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓๒๖๗
ด้านตะวันออก
จดเส้ น ขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กั บ ศู น ย์ ก ลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓๐๒๒
ด้านใต้
จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการ
ปกครองระหว่างจังหวัดสระบุรีกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ด้านตะวันตก
จดเส้ น ขนานระยะ ๑,๘๐๐ เมตร กับ ศูน ย์กลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓๒๖๗
อ.๑ - ๑๘ ด้านเหนือ
จดเส้นตั้งฉากกับเส้นขนานระยะ ๒๑๐ เมตร กับศูนย์กลาง
ถนนเทศบาล ๒ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนเทศบาล ๒ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔๘ ไปทาง
ทิศใต้ ตามแนวถนนเทศบาล ๒ เป็นระยะ ๔๓๐ เมตร และถนนเลียบบึงลัฏฐิวัน ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนบ้านช้างฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนไม่ ป รากฏชื่ อ ฟากเหนื อ เส้ น ตรงที่ ล ากจากจุ ด
ศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ที่บริเวณห่างจากจุดซึ่ง ถนนไม่ปรากฏชื่อ บรรจบกับ
ถนนบ้านช้าง ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ เป็นระยะ ๕๗๕ เมตร เส้นขนานระยะ
๖๑๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนเทศบาล ๒ และแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการ
ปกครองระหว่างจังหวัดสระบุรีกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๑๙๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนเทศบาล
๒ เส้นตรงที่ลากต่อจากเส้นขนานระยะ ๑๙๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนเทศบาล ๒ ไปทางทิศตะวันตก
จบรรจบกับเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางถนนเทศบาล ๒ ป็นระยะ ๑๙๓ เมตร ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนเทศบาล
๒ บรรจบกับ ทางหลวงแผ่ น ดิน หมายเลข ๓๐๔๘ ไปทางทิศใต้ ตามแนวถนนเทศบาล ๒ เป็นระยะ
๑,๑๑๐ เมตร ถนนเทศบาล ๒ ฟากตะวันออก เส้นตรงที่ลากต่อจากจุดศูนย์กลางถนนเทศบาล ๒ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือบรรจบกับเส้นขนานระยะ ๑๒๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนเทศบาล ๒ ที่จุดซึ่งอยู่
ห่างจากถนนเทศบาล ๒ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔๘ ไปทางทิศใต้ ตามแนวถนนเทศบาล
๒ เป็นระยะ ๙๙๓ เมตร เส้นขนานระยะ ๑๒๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนเทศบาล ๒ เส้นขนานระยะ

๑๓

๘๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนเทศบาล ๒ ซอย ๒ เส้นขนานระยะ ๔๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนเทศบาล ๒
ซอย ๒ และเส้นขนานระยะ ๒๑๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนเทศบาล ๒ ซอย ๒
อ.๑ - ๑๙ ทิศเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๒,๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ)
ทิศตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลช ๓๒๒๒
ทิศใต้
จดเส้ น ตรงตามแนวตั้งฉากกับ ทางหลวงแผ่ นดิน หมายเลข
๓๒๒๒ ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๒๒ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๒๒ เป็น
ระยะ ๔,๓๐๐ เมตร
ทิศตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๒,๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓๒๒๒
อ.๑ - ๒๐ ด้านเหนือ
จดแนวเขตอุทยานแห่งชาติน้าตกสามหลั่น
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๒,๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนบ้านบุ
- ห้วยทราย ฟากตะวันออก
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓ (ถนนสุวรรณศร) ฟาก
เหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนบ้านบุ - ห้วยทราย ฟากตะวันออก
อ.๑ - ๒๑ ด้านเหนือ
จดเส้ น ขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับ ศูนย์ก ลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓๓ เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓ ฟากใต้ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๔ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
๓๓ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ เป็นระยะ ๖๗๐ เมตร และเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓
ฟากใต้ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๔ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ เป็นระยะ ๗๗๐ เมตร
ด้านตะวันออก
จดเส้ น ขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับ ศูนย์ก ลางทางหลวง
ชนบท สบ. ๑๐๒๑ เส้นตั้งฉากกับทางหลวงชนบท สบ. ๑๐๒๑ ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทาง
หลวงชนบท สบ. ๑๐๒๑ บรรจบกับ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓ ตามแนวทางหลวงชนบท สบ.
๑๐๒๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ เป็นระยะ ๑,๕๕๐ เมตร เส้นตั้งฉากกับทางหลวงชนบท สบ. ๑๐๒๑
ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงชนบท สบ. ๑๐๒๑ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓
ตามแนวทางหลวงชนบท สบ. ๑๐๒๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ เป็นระยะ ๑,๖๕๐ เมตร และเขต
อุตสาหกรรมตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๓๗ และ
ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๓๘

๑๔

ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๘๐๐ เมตร กับแนวเขตผังเมืองรวมเมือง
หนองแคด้านเหนือ และเขตอุตสาหกรรมตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ลง
วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๓๗ และฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๓๘
ด้านตะวันตก จดเขตอุตสาหกรรมตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่
๒ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๓๗ และฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ลงวันที่ ๑ กันยายน
๒๕๓๘ และเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองบางปะอิน - นครราชสีมา
(กรมทางหลวง)
อ.๑ - ๒๒ ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๓,๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)
ด้านใต้
จดเส้ น ขนานระยะ ๘๐๐ เมตร กับ ศูนย์ก ลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓๓
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๒,๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)
อ.๑ - ๒๓ เขตนิคมอุตสาหกรรมหนองแค ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การ
จัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมหนองแค ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๓๕
อ.๑- ๒๔
ด้านเหนือ
จดเขตนิคมอุตสาหกรรมหนองแค ตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมหนองแค
ด้านตะวันออก
จดแนวเขตเทศบาลตาบลหินกอง จังหวัดสระบุรี ระหว่าง
หลักเขตที่ ๒ กับหลักเขตที่ ๓ เส้นตรงที่ลากต่อจากแนวเขตเทศบาลตาบลหินกอง จังหวัดสระบุรี ระหว่าง
หลักเขตที่ ๒ กับหลักเขตที่ ๓ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ บรรจบกับเส้นขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับ
แนวเขตเทศบาลตาบลหินกอง จังหวัดสระบุรี ระหว่างหลักเขตที่ ๒ กับหลักเขตที่ ๓ เส้นขนานระยะ
๑๕๐ เมตร กับแนวเขตเทศบาลตาบลหินกอง จังหวัดสระบุรี ระหว่างหลักเขตที่ ๒ กับหลักเขตที่ ๓
เส้นตรงที่ลากต่อจากเส้นขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับแนวเขตเทศบาลตาบลหินกอง จังหวัดสระบุรี ระหว่าง
หลักเขตที่ ๒ กับหลักเขตที่ ๓ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ บรรจบกับเส้นขนานระยะ ๓,๓๕๐ เมตร กับ
ศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓ และเส้นตรงที่ลากต่อจากเส้นขนาน ระยะ ๓,๓๕๐ เมตร กับ
ศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓ ไปทางทิศใต้ บรรจบกับเส้นขนานระยะ ๓,๘๐๐ เมตร กับ
ศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๓,๘๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓๓เส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตาบลหนองไข่น้ากับตาบลหนองจรเข้ อาเภอหนองแค
จังหวัดสระบุ รี และเส้ นขนานระยะ ๑,๒๕๐ เมตร กับแนวเขตเทศบาลตาบลหิ นกอง จังหวัดสระบุรี
ระหว่างหลักเขตที่ ๓ กับหลักเขตที่ ๔

๑๕

ด้านตะวันตก
จดเส้ น ขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับ ศูนย์ก ลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน )ถนนหมู่บ้านหนองชะโด หมู่ ๕ ฟากใต้ เส้นตรงที่ลากต่อจากจุด
ศูนย์กลางถนนหมู่บ้านหนองชะโด หมู่ ๕ ไปทางทิศเหนือ บรรจบกับเส้นขนานระยะ ๓๗๐ เมตร กับ
ศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ที่บริเวณห่างจากจุดซึ่ง ถนนหมู่บ้านหนองชะโด
หมู่ ๕ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน ) ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวถนน
หมู่บ้านหนองชะโด หมู่ ๕ เป็นระยะ ๔๕๐ เมตร เส้นตรงที่ลากต่อจากเส้นขนานระยะ ๓๗๐ เมตร กับ
ศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ บรรจบกับเส้น
ขนานระยะ ๓๕ กับถนนหมู่บ้านหนองชะโด หมู่ ๕ ซอย ๕ เส้นขนานระยะ ๓๕ กับถนนหมู่บ้านหนอง
ชะโด หมู่ ๕ ซอย ๕ เส้นขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนน
พหลโยธิน)ถนนหมู่บ้านหนองชะโด หมู่ ๕ ซอย ๕ ฟากเหนือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)
ฟากตะวันออก เส้นขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับแนวเขตเทศบาลตาบลหินกอง จังหวัดสระบุรี ระหว่าง
หลักเขตที่ ๓ กับหลักเขตที่ ๔ เส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับแนวเขตเทศบาลตาบลหินกอง จังหวัด
สระบุรี ระหว่างหลักเขตที่ ๓ กับหลักเขตที่ ๔ และเส้นขนานระยะ ๓๕๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)
อ.๑ - ๒๕ ประทานบัตรหมายเลขที่ ๒๘๖๒๗/๑๕๒๖๖
อ.๑ - ๒๖ ด้านเหนือ
จดเส้ น ตั้ ง ฉากกั บ ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๑ (ถนน
พหลโยธิน ) ที่จุ ดซึ่งถนนหนองบั ว - บ้ านหนองขามป้อมบรรจบกับทางหลวงแผ่ นดิ นหมายเลข ๑ (ถนน
พหลโยธิน) และถนนหนองบัว - บ้านหนองขามป้อม ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดเส้ น ขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กั บ ศู น ย์ ก ลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)
ด้านใต้
จดแนวผังเมืองรวมเมืองหนองแคด้านเหนือ จังหวัดสระบุรี
พ.ศ.๒๕๕๕
ด้านตะวันตก
จดเส้ น ขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กั บ ศู น ย์ ก ลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)
๕. ที่ดิน ในบริ เวณหมายเลข อ.๒ ที่กาหนดไว้เป็นสี ม่ว ง ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและ
คลังสินค้า มีรายการดังต่อไปนี้
อ.๒
ด้านเหนือ
จดเส้นตรงแนวตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๒๒
ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างทางหลวงชนบท สบ. ๔๐๐๙ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๒๒
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๒๒ เป็นระยะ ๒,๐๐๐ เมตร
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๓,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓๐๒๒

๑๖

ด้านใต้
จดเส้นตรงแนวตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๒๒
ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างทางหลวงชนบท สบ. ๔๐๐๙ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๒๒
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๒๒ เป็นระยะ ๓,๕๐๐ เมตร
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓๐๒๒
๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข อก.๑ - ๑ ถึงหมายเลข อก.๑ - ๒ที่กาหนดไว้เป็นสีขาวมีกรอบและเส้น
ทแยงสีเขียว ให้เป็นที่ดินอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม มีรายการดังต่อไปนี้
อก.๑ - ๑
โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริโฉนดที่
๓๕๗๓ เลขที่ดิน๘๓โฉนดที่๒๗๕๐๐เลขที่ดิน๒๖๙โฉนดที่๒๖๑๖๑เลขที่ดิน๒๙๐โฉนดที่๓๖๐๒๖ เลขที่ดิน
๓๑๙โฉนดที่๔๕๕๖เลขที่ดิน๑๕๔โฉนดที่๑๕๐๓๕เลขที่ดิน๒๑๖โฉนดที่๓๕๗๐ เลขที่ดิน๒๗น.ส. ๓เลขที่๔๔
น.ส. ๓เลขที่๙๖/๒น.ส. ๓เลขที่๒น.ส. ๓เลขที่๑๘๖/๑น.ส. ๓เลขที่๑๗น.ส. ๓เลขที่๖๑น.ส. ๓เลขที่๑๖๕
น.ส. ๓เลขที่๑๐๓/๖๑น.ส. ๓ เลขที่๓๘น.ส. ๓เลขที่๑๙น.ส. ๓เลขที่๑๐๙/๘๗น.ส. ๓เลขที่๑๖๒น.ส. ๓
เลขที่๙๗ น.ส. ๓เลขที่๑๑๐/๘๘น.ส. ๓เลขที่๘๙น.ส. ๓เลขที่๙๐น.ส. ๓เลขที่๕๙ น.ส. ๓เลขที่๒๙น.ส. ๓
เลขที่๑๑๘/๗๔น.ส. ๓เลขที่๑๑๗/๗๔น.ส. ๓เลขที่๗๔ น.ส. ๓เลขที่๑๕น.ส. ๓เลขที่๒๑น.ส. ๓เลขที่๑๓๐
น.ส. ๓เลขที่๔๘น.ส. ๓เลขที่๘๐ น.ส. ๓เลขที่๙๕น.ส. ๓เลขที่๘๗น.ส. ๓เลขที่๘๘น.ส. ๓เลขที่๑๒๘/๙๗
น.ส. ๓เลขที๑่ ๒๗/๙๗น.ส. ๓เลขที๒่ ๓น.ส. ๓เลขที๘่ น.ส. ๓เลขที่๗น.ส. ๓เลขที๒่ ๖ น.ส. ๓เลขที่๙น.ส. ๓
เลขที๘่ ๓น.ส. ๓เลขที๓่ ๗น.ส. ๓เลขที๑่ ๘๕/๑๐๒โฉนดที๓่ ๖๐๒๗ เลขที่ดิน๒๘๒
อก.๑ - ๒
ด้านเหนือ
จดทางทางหลวงชนบท สบ. ๔๐๔๒ฟากใต้ เขตเทศบาล
ตาบลเมืองเก่า จังหวัดสระบุรี ระหว่างหลักเขตที่ ๙ หลักเขตที่ ๘ หลักเขตที่ ๗ หลักเขตที่ ๖ กับหลัก
เขตที่ ๕ เขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ฟากเหนือ เส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๔ ทางหลวงชนบท สบ. ๕๐๔๓ ฝากเหนือ ทางหลวงชนบท สบ. ๓๐๒๑
เส้ น ขยายระยะ ๕๐๐ เมตร กั บ ศู น ย์ ก ลางทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๓๓๑๔ และทางรถไฟสาย
ตะวันออกเฉียงเหนือ ฟากเหนือ
ด้านตะวันออก
จดเส้ นขนานระยะ ๑,๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓๖๒ และทางหลวงชนบท สบ. ๓๐๒๑ ฟากเหนือ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดทางหลวงพิเศษหมายเลข ๖ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการ
ปกครองระหว่างจังหวัดสระบุรีกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ม. ๑ - ๑๖ และหมายเลข ม. ๑ - ๑๗ ที่กาหนดไว้เป็นสีชมพู
อ่อน
๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข อก. ๒ - ๑ ถึงหมายเลข อก.๒ - ๒ ที่กาหนดไว้เป็นสีขาวมีกรอบและ
เส้นทแยงสีเขียว ให้เป็นที่ดินอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม มีรายการดังต่อไปนี้

๑๗

อก.๒ - ๑
ด้านเหนือ
จดแนวเขตผั ง เมื อ งรวมด้ า นเหนื อ ซึ่ ง เป็ น เส้ น แบ่ ง เขตการ
ปกครองระหว่างจังหวัดสระบุรีกับจังหวัดลพบุรี และทางหลวงชนบท สบ. ๔๐๔๗ ฟากตะวันตก
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงชนบท สบ. ๔๐๔๗ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้ น ขนานระยะ ๘๕๐ เมตร กับ ศูนย์ก ลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓๒๖๗ เส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๖๗
เส้นขนานระยะ ๒,๗๖๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่น ดินหมายเลข ๓๐๒๒ และแนวเขตผังเมืองรวม
ด้านตะวันตก ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างจังหวัดสระบุรีกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ด้านตะวันตก
จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการ
ปกครองระหว่างจังหวัดสระบุรีกับจั งหวัดพระนครศรีอยุธยาและเส้นแบ่ งเขตการปกครองระหว่างจังหวัด
สระบุรีกับจังหวัดลพบุรี
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ม. ๒ - ๑ หมายเลข ม. ๒ – ๒ และหมายเลข ม. ๒– ๔ ที่
กาหนดไว้เป็นสีชมพูอ่อน
อก. ๒ - ๒ ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔๓ ฟากใต้ ทางหลวง
ชนบท สบ. ๔๐๐๖ ฟากตะวันตก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๕๐ ฟากตะวันตก ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๐๔๘ ฟากเหนือ
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๓,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) เส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท สบ.
๓๐๕๐ เขตเทศบาลตาบลบ้านยาง จังหวัดสระบุรี ระหว่างหลักเขตที่ ๑ กับหลักเขตที่ ๔ แม่น้าป่าสัก
ฝั่งเหนือ และเขตเทศบาลตาบลเมืองเก่า จังหวัดสระบุรี ระหว่างหลักเขตที่ ๑ กับหลักเขตที่ ๙
ด้านใต้
จดทางหลวงชนบท สบ. ๔๐๔๒ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการ
ปกครองระหว่างจังหวัดสระบุรีกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แม่น้าป่าสัก ฝั่งเหนือ ทางหลวงชนบท สบ.
๓๐๕๐ ฟากตะวันออก เส้นขนานระยะ ๖๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔๘
และเส้นขนานระยะ ๑,๖๐๐ เมตร กับกึ่งกลางคลองส่งน้าระพีพัฒน์
๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ก.๑ - ๑ ถึงหมายเลข ก.๑ - ๓ ที่กาหนดไว้เป็นสีน้าตาลฟางข้าว ให้เป็น
ที่ดินพัฒนาเกษตรกรรมและการตั้งถิ่นฐาน มีรายการดังต่อไปนี้
ก.๑ - ๑
ด้านเหนือ
จดแนวเขตผั งเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่ งเป็นเส้นแบ่งเขตการ
ปกครองระหว่างจังหวัดสระบุรีกับจังหวัดลพบุรี และแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชัยบาดาล
ด้านตะวันออก
จดเขตปฏิรูปที่ดินตามตามพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดิน
ในท้องที่อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๐
ด้านใต้
จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าฤทธิ์ ป่าลาทองหลาง และ
ป่าลาพญากลางและแนวเขตปฏิรูปที่ดินตามตามพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินในท้องที่อาเภอมวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรีให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๐

๑๘

ด้านตะวันตก
จดแนวเขตผั งเมือ งรวมด้ านเหนือ ซึ่ งเป็ นเส้ นแบ่ง เขตการ
ปกครองระหว่างระหว่างจังหวัดสระบุรีกับจังหวัดลพบุรี
ก.๑ - ๒
ด้านเหนือ
จดแนวเขตผั งเมือ งรวมด้ านเหนือ ซึ่ งเป็ นเส้ นแบ่ง เขตการ
ปกครองระหว่างระหว่างจังหวัดสระบุรีกับจังหวัดลพบุรี
ด้านตะวันออก
จดเขตปฏิรูปที่ดินตามตามพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดิน
ในท้องที่อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๐
ด้านใต้
จดเขตปฏิรูปที่ดินตามตามพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดิน
ในท้องที่อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินพ.ศ. ๒๕๒๐ เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าทับกวาง
และป่ามวกเหล็กแปลงที่ ๑ แม่น้าป่าสัก ฝั่งเหนือ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าแก่งคอย และถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟาก
ตะวันออก
ด้านตะวันตก
จดถนน อบจ. สบ. ๐๐๔๖ (บ้านทับกวาง - บ้านท่าคล้อ)
ฟากใต้ ฟากตะวันออก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๓๔ ฟากเหนือ ทางหลวงชนบท ลบ. ๒๐๐๗ ฟาก
ตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ม.๑ - ๑ หมายเลข ม. ๑ - ๒ และหมายเลข ม. ๑ - ๓ ที่กาหนดไว้
เป็นสีชมพูอ่อน และบริเวณหมายเลข ล.๑ และหมายเลข ล.๕ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน
ก.๑ - ๓
ด้านเหนือ
จดแนวเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ และแนวเขต
ป่าสงวนแห่งชาติป่าทับกวางและป่ามวกเหล็กแปลงที่๑
ด้านตะวันออก
จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต
การปกครองระหว่างจังหวัดสระบุรีกับจังหวัดนครราชสีมา
ด้านใต้
จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่ามวกเหล็ก และป่าทับกวาง
แปลงที่ ๒ และเขตปฏิรูปที่ดินตามตามพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินในท้องที่อาเภอมวกเหล็ก จังหวัด
สระบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๐
ด้านตะวันตก
จดเส้ น แบ่ ง เขตการปกครองระหว่ างอ าเภอมวกเหล็ ก กั บ
อาเภอแก่งคอย เส้นขนานระยะ๑,๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ)
ถนน อบจ. สบ. ๐๓๓/๔๗ (บ้านซับพริก - บ้านซับบอน) ฟากเหนือ เส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลาง
ถนนสุดบรรทัด เส้นขนานระยะ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ) กับ
จดเส้นขนานระยะ ๑,๕๐๐ เมตร กับเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอาเภอแก่งคอยกับอาเภอมวกเหล็กเส้น
ขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสุดบรรทัดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ)จดเส้นตั้งฉากระยะ ๒๐๐ เมตร กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนน
มิตรภาพ) ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสุดบรรทัดบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ) ไปทาง
ทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ) เป็นระยะ ๘๕๐ เมตรและเส้นขนาน
ระยะ ๑,๕๐๐ เมตร กับเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอาเภอแก่งคอยกับอาเภอมวกเหล็ก

๑๙

ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ม. ๑ -๕ และหมายเลข ม. ๑ - ๘ ที่กาหนดไว้เป็นสีชมพูอ่อน และ
บริเวณหมายเลข ล.๑๕ หมายเลข ล.๑๘ หมายเลข ล.๑๙ และหมายเลข ล.๒๐ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน
๙. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ก.๒-๑ ถึงหมายเลข ก.๒-๑๘ ที่กาหนดไว้เป็นสีน้าตาลฟางข้าวให้เป็น
ที่ดินพัฒนาเกษตรกรรมและการตั้งถิ่นฐานมีรายการดังต่อไปนี้
ก.๒ - ๑
ด้านเหนือ
จดเขาคร่าว เขาเขียว และแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือซึ่ง
เป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างจังหวัดสระบุรีกับจังหวัดลพบุรี
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงชนบท ลบ. ๒๐๐๗ ฟากตะวันตก ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓๓๓๔ ฟากใต้ และถนน อบจ. สบ. ๐๐๔๖ (บ้านทับกวาง - บ้านท่าคล้อ) ฟากเหนือ
ด้านใต้
จดถนน อบจ. สบ. ๐๐๔๖ (บ้านทับกวาง - บ้านท่าคล้อ)
และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๘๕ ฟากเหนือ
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ล. ๗ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑ ฟากตะวันออก
ก.๒ - ๒
ด้านเหนือ
จดแนวเขตผั ง เมื อ งรวมด้ า นเหนื อ ซึ่ ง เป็ น เส้ น แบ่ ง เขตการ
ปกครองระหว่างจังหวัดสระบุรีกับจังหวัดลพบุรี และจดเขาขวาง เขาช่องแคบ เขากองบันได เขาพุขาม เขา
อ้ายก้าน
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่ นดินหมายเลข ๒๑ ฟากตะวันตก และเขต
ปฏิรูปที่ดินตามตามพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตาบลหน้าพระลาน และตาบลพุแค อาเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๐
ด้านใต้
จดเส้ น ขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับ ศูน ย์กลางทางหลวง
แผ่ น ดิ น หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิ น ) เขตผั ง เมื อ งรวมด้ า นตะวั น ออก ด้ า นเหนื อ ด้ า นตะวั น ตก ตาม
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี พ.ศ.๒๕๕๒ และทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดแนวเขตผั ง เมื อ งรวมด้ า นเหนื อ ซึ่ ง เป็ น เส้ น แบ่ ง เขตการ
ปกครองระหว่างจังหวัดสระบุรีกับจังหวัดลพบุรี
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ล.๓หมายเลข ล. ๔ หมายเลข ล. ๖ หมายเลข ล. ๘ หมายเลข ล.
๙ และหมายเลข ล.๙ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน
ก.๒ - ๓
ด้านเหนือ
จดแนวเขตผั ง เมื อ งรวมด้ า นเหนื อ ซึ่ ง เป็ น เส้ น แบ่ ง เขตการ
ปกครองระหว่างจังหวัดสระบุรีกับจังหวัดลพบุรี ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากใต้ เขตผัง
เมืองรวมด้านตะวันตก ด้านใต้ ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
พ.ศ.๒๕๕๒
ด้านตะวันออก
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๓๔ ฟากตะวันตกเส้นตั้งฉาก
กับ ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมาย ๓๐๓๔ที่ จุ ด ซึ่ง ทางหลวงแผ่ นดิ นหมายเลข ๓๐๓๔ ตั ดกั บ ทางหลวงแผ่ น ดิ น
หมายเลข ๓๒๕๐ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๓๔ เป็นระยะ

๒๐

๑,๐๐๐ เมตร เส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๓๔ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
๓๐๓๔ ฟากตะวันตกเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๓๔เส้นตรงที่ลากจากจุด
ซึ่งอยู่ห่างจากถนนบ้านดินสอพอง - บ้านโคกเสลาบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๓๔ ไปทางทิศ
ตะวันตกตามแนวถนนบ้านดินสอพอง - บ้านโคกเสลา เป็นระยะ ๑,๐๐๐ เมตร เส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร
กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๓๔ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๓๔ ฟากตะวันตก เส้นตั้งฉากกับทาง
หลวงแผ่นดินหมาย ๓๐๓๔ ที่จุดซึ่งทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๓๔ ตัดคลองส่งน้าสายใหญ่ ชัยนาท-ป่าสัก
(คลองอนุศาสนนันท์) ไปทางทิ ศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๓๔ เป็นระยะ
๑,๖๐๐ เมตร และเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๓๔
ด้านใต้
จดถนนเลี ย บคลองส่ ง น้ าสายใหญ่ ชั ย นาท-ป่ า สั ก (คลอง
อนุศาสนนันท์) ฝั่งขวา ฟากเหนือ ถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ ทะเลบ้านหมอ
ด้านตะวันตก
จดถนนเลี ย บคลองส่ ง น้ าสายใหญ่ ชั ย นาท-ป่ า สั ก (คลอง
อนุศาสนนันท์) ฝั่งขวา ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข อ. ๑ - ๒ และหมายเลข อ.๒ ที่กาหนดไว้เป็นสีม่วง และบริเวณ
หมายเลข อป.๕ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว
ก.๒ - ๔
ด้านเหนือ
จดถนน อบจ. สบ. ๐๐๔๖ (บ้านทับกวาง - บ้านท่าคล้อ)
ฟากใต้ ถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก เขตห้ามล่าสัตว์ป่าแก่งคอย และแม่น้าป่าสัก ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก
แนวเขตป่ า สงวนแห่ ง ชาติ ป่ า ทั บ กวาง และป่ า มวกเหล็ ก
แปลงที่ ๑ เขาปูน และเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตาบลบ้านป่ากับตาบทับกวาง อาเภอแก่งคอย
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๒,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ) เส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อเส้นขนาน
ระยะ ๘๐๐ เมตรและเส้นตรงที่ลากจากจุดที่เส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท สบ.
๓๐๐๔
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงชนบทหมายเลข สบ.๑๐๐๒ ฟากตะวันออก และ
ถนนอบจ. สบ. ๓๐๓๘ (บ้านถ้าเต่า - บ้านโคกดินแดง) ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข อ. ๑ - ๔ และหมายเลข อ. ๑ - ๗ ที่กาหนดไว้เป็นสีม่วง และ
บริเวณหมายเลข อป.๔ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว
ก.๒ - ๕
ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๘๕ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนอบจ. สบ. ๓๐๓๘ (บ้านถ้าเต่า - บ้านโคกดินแดง)
ฟากตะวันตกและทางหลวงชนบทสบ.๑๐๐๒ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท
สบ. ๓๐๐๔ เส้นขนานระยะ ๒,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๖๒ และทางหลวง
ชนบทหมายเลข ๑๐๑๔ฟากเหนือ

๒๑

ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิ น ) ฟาก
ตะวัน ตก เส้ น ตั้งฉากกับ ทางหลวงแผ่น ดิน หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ที่จุดซึ่งทางหลวงแผ่ นดินหมาย
หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔๘ ไปทางทิศเหนือตามทางหลวงแผ่นดิน
หมายหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) เป็นระยะ ๒,๐๐๐ เมตร เส้นขนานระยะ ๒,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลาง
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ทางหลวงชนบทหมายเลข สบ. ๑๐๒๖ ฟากใต้ หลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันตก แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าพระพุทธบาทและป่าพุแค แนวเขต
เขตปฏิรูปที่ดินตามตามพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตาบลหน้าพระลาน และตาบลพุแค อาเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๐และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑ ฟาก
ตะวันตก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ม. ๑ – ๑๒ ที่กาหนดไว้เป็นสีชมพูอ่อน หมายเลข อ. ๑ - ๘ ที่
กาหนดไว้เป็นสีม่วง และบริเวณหมายเลข ล.๑๐ หมายเลข ล.๑๑ หมายเลข ล.๑๒ หมายเลข ล. ๑๔ และ
หมายเลข ล.๑๗ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน
ก.๒ - ๖
ด้านตะวันออก
จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพระพุทธบาท และป่าพุแค
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันตกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔๘ ฟากใต้ และ
เส้นขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)
ด้านใต้
จดเส้ นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอาเภอเมืองสระบุรีกับ
อาเภอเสาไห้ เส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท สบ. ๓๐๕๐ เส้นขนานระยะ
๓,๐๐๐ เมตร กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๔๘
ฟากเหนือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๕๐ ฟากตะวันออก ทางหลวงชนบท สบ. ๔๐๐๖
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๓๔ ฟากใต้ เส้นตั้งฉากกับ
ทางหลวงแผ่นดินหมาย ๓๐๓๔ ที่จุดซึ่งทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๓๔ ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
๓๒๕๐ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๓๔ เป็นระยะ ๑,๐๐๐ เมตร เส้น
ขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๓๔ เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมาย ๓๐๓๔
ที่ จุ ด ซึ่ ง ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๓๐๓๔ ตั ด กั บ ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๓๒๕๐ ไปทางทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๓๔ เป็นระยะ ๑,๐๐๐ เมตร หลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๐๓๔ ฟากใต้ เส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๓๔ ที่จุดซึง่ อยู่ห่างจากทางห
หลวงชนบท สบ.๔๐๐๙ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๓๔ ไปทางทิศตะวันออกฉียงเหนือตาม
แนวทางหลวงแผ่ น ดิน หมายเลข ๓๐๓๔ เป็นระยะ ๑,๐๐๐ เมตร และเส้ นขนานระยะ ๑,๐๐ เมตร กับ
ศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๓๔
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ม. ๑ - ๖ ที่กาหนดไว้เป็นสีชมพูอ่อน หมายเลข อ. ๑ - ๕ ที่กาหนด
ไว้เป็นสีม่วง และบริเวณหมายเลข ล.๑๖ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน

๒๒

ก.๒ - ๗
ด้านเหนือ
จดแนวเขตป่า สงวนแห่ ง ชาติป่ าทั บกวางและป่า มวกเหล็ ก
แปลงที๑่ ที่ดินประทานบัตรเลขที่ ๓๓๓๑๙/๑๖๐๐๓ เลขที่ ๑๙๙๐๔/๑๕๗๐๕ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
๒ (ถนนมิตรภาพ) ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๖๐๐ เมตร กับเส้นแบ่งเขตการปกครอง
ระหว่างอาเภอแก่งคอยกับอาเภอมวกเหล็ก ที่ดินประทานบัตรเลขที่ ๒๗๘๓๑/๑๕๐๓๖ เลขที่ ๒๗๘๓๓/
๑๔๗๐๙ เลขที่ ๒๗๘๖๒/๑๔๗๓๒ เลขที่ ๒๗๓๒๘/๑๖๑๓๓ เส้นตรงที่ลากต่อจากถนนบ้านถ้าพระโพธิสัตว์
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นระยะ ๓๐๐ เมตร ที่จุดซึ่งถนนบ้านถ้าพระโพธิ์สัตว์ตัดกับเส้นขนาน
ระยะ ๔,๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงพิเศษหมายเลข ๖ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนน
บ้านถ้าพระโพธิสัตว์ เป็นระยะ ๗๐๐ เมตร เส้นขนานระยะ ๔,๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงพิเศษ
หมายเลข ๖ เส้นตรงที่ลากต่อจากเส้นขนานระยะ ๔,๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงพิเศษหมายเลข
๖ บรรจบกับถนนบ้านถ้าพระโพธิสัตว์ ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนบ้านถ้าพระโพธิสัตว์ เป็นระยะ ๘๕๐
เมตร ที่จุดซึ่งถนนบ้านถ้าพระโพธิสัตว์ตัดกับเส้นขนานระยะ ๔,๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงพิเศษ
หมายเลข ๖ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนบ้านถ้าพระโพธิ์สัตว์ เป็นระยะ ๒๕๐ เมตร เขาลม
พัด กับเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอาเภอแก่งคอยกับอาเภอมวกเหล็ก เขตปฏิรูปที่ดินตามตามพระราช
กฤษฎีกากาหนดเขตที่ดิน ในท้องที่อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๐
ด้านใต้
จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่ามวกเหล็ก และป่าทับกวาง
แปลงที่ ๒ เส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตาบลทับกวางกับตาบลชาผักแพว อาเภอแก่งคอย
ด้านตะวันตก
จดแนวเขตป่า สงวนแห่ งชาติ ป่ า เขาพระ เส้ นขนานระยะ
๑,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ เส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ) ฟากเหนือ เส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏ
ชื่อ เส้นขนานระยะ ๒,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ) และเส้นแบ่ง
เขตการปกครองระหว่างตาบลทับกวางกับตาบลบ้านป่า อาเภอแก่งคอย
ทั้ง นี้ ยกเว้ น บริ เ วณหมายเลข ม. ๑ - ๑๑ที่ กาหนดไว้ เ ป็ น สี ช มพู อ่ อ น และบริ เ วณหมายเลข
อ.๑ - ๓ หมายเลข อ. ๑ - ๙ และหมายเลข อ.๑ - ๑๐ ที่กาหนดไว้เป็นสีม่วง
ก.๒ - ๘
ด้านเหนือ
จดเส้ น ขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับ ศูนย์ ก ลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓๒๖๗ และคลองส่งน้าสายใหญ่ ชัยนาท-ป่าสัก (คลองอนุศาสนนันท์) ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก
จดเส้ น ขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กั บ ศู น ย์ ก ลางคลองส่ ง น้ า
ชลประทาน ๒๕ ขวา
ด้านใต้
จดแนวเขตผั ง เมื อ งรวมด้ า นใต้ ซึ่ ง เป็ น เส้ น แบ่ ง เขตการ
ปกครองระหว่างจังหวัดสระบุรีกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ด้านตะวันตก
จดเส้ น ขนานระยะ ๒,๗๖๐ เมตร กับ ศูน ย์กลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓๐๒๒
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข อ. ๑ - ๑๕ และหมายเลข อ. ๑ - ๑๗ ที่กาหนดไว้เป็นสีม่วง

๒๓

ก.๒ - ๙
ด้านเหนือ
จดเส้ น ขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับ ศูน ย์กลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ)เส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ เขตปฏิรูป
ที่ดินตามตามพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตาบลทับกวาง และตาบลบ้านป่า อาเภอแก่งคอย
จังหวัดสระบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๐ และเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตาบลทับกวางกับ
ตาบลชาผักแพว อาเภอแก่งคอย
ด้านตะวันออก
จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่ามวกเหล็กและ ป่าทับกวาง
แปลงที่ ๒ เขตปฏิรูปที่ดินตามตามพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตาบลชาผักแพว ตาบลท่า
มะปราง และตาบลชะอม จังหวัดสระบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๐ เขตปฏิรูปที่ดินตามตามพระ
ราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตาบลชาผักแพว ตาบลห้วยแห้ง ตาบลชะอม อาเภอแก่งคอย และ
ตาบลเจริญธรรม ตาบลคลองเรือ อาเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
และอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ด้านใต้
จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครอง
ระหว่างจังหวัดสระบุรีกับจังหวัดนครนายก
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๒๒ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ปก.๔ และหมายเลข ปก.๕ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวมีกรอบและเส้น
ทแยงสีน้าตาล บริเวณหมายเลข ล.๒๒ และหมายเลข ล.๒๕ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน และบริเวณหมายเลข
อป.๗ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว
ก.๒ - ๑๐ ด้านเหนือ
จดเส้ น ขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กั บ ศู น ย์ ก ลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข๓๐๔๑
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ๔๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๖๒
ด้านใต้
จดเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ฟากเหนือ เส้นตั้ง
ฉากระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางรถไฟสาย
ตะวันออกเฉียงเหนือ บรรจบกับทางหลวงชนบท สบ. ๓๓๑๔ ไปทางทิศเหนือตามแนวททางหลวงชนบท สบ.
๓๓๑๔ เป็นระยะ ๑,๐๐๐ เมตร เส้นขนานระยะ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ
เส้ น ขนานระยะ ๒,๐๐๐ เมตร กั บ ศู น ย์ ก ลางทางหลวงชนบท สบ. ๓๓๑๔ และทางรถไฟสาย
ตะวันออกเฉียงเหนือ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเขตเทศบาลตาบลเมืองเก่า จังหวัดสระบุรี ระหว่างหลัก
เขตที่ ๕หลักเขตที่ ๖ หลักเขตที่ ๗ หลักเขตที่ ๘ กับหลักเขตที่ ๙
ก.๒-๑๑
ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ)
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๒๒ ฟากตะวันตก

๒๔

ด้านใต้
จดแนวเขตผั ง เมื อ งรวมด้ า นใต้ ซึ่ ง เป็ น เส้ น แบ่ ง เขตการ
ปกครองระหว่างจังหวัดสระบุรีกับจังหวัดนครนายก แนวเขตเขตปฏิรูปที่ดินตามตามพระราชกฤษฎีกากาหนด
เขตที่ดิน ในท้องที่ตาบลชาผักแพว ตาบลห้วยแห้ง ตาบลชะอม อาเภอแก่งคอย และตาบลเจริญธรรม ตาบล
คลองเรือ อาเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
ด้านตะวันตก
จดทางรถไฟสาย ฉะเชิงเทรา - คลองสิบเก้า - แก่งคอย ฟาก
ตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ล.๒๑ และหมายเลข ล.๒๔ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน
ก.๒ - ๑๒ ด้านเหนือ
จดเส้ น ขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กั บ ศู น ย์ ท างรถไฟสาย
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงชนบท สบ. ๓๓๑๔ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดแนวเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้ น ขนานระยะ ๒,๐๐๐ เมตร กับ ศูน ย์กลางทางหลวง
ชนบท สบ. ๓๓๑๔
ก.๒ - ๑๓ ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๓๐๑๒ ฟากใต้ จั ง หวั ด
ทหารบกสระบุรีศูนย์การทหารม้า กรมทหารม้าที่ ๔ รักษาพระองค์ กรมทหารม้าที่ ๕ รักษาพระองค์ เส้น
ขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท ๔๐๑๘ เส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๖๒ และเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนย์ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนน
มิตรภาพ)
ด้านตะวันออก
จดทางรถไฟสาย ฉะเชิงเทรา - คลองสิบเก้า - แก่งคอย ฟาก
ตะวันตก
ด้านใต้
จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพระฉายและเส้นแบ่งเขตการ
ปกครองระหว่างอาเภอเมืองสระบุรีกับอาเภอหนองแค
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิ น ) ฟาก
ตะวันออกเส้นขนานระยะ ๑,๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๖๒
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ล.๒๖ และหมายเลข ล.๒๗ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน
ก.๒ - ๑๔ ด้านเหนือ
จดทางหลวงชนบท สบ. ๓๐๒๑ ฟากใต้ เส้นขนานระยะ
๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๖๒ทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ฟากใต้ และ
เส้นขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๖๒
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข๑ (ถนนพหลโยธิ น ) ฟาก
ตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนไม่ ป รากฏชื่ อ ฟากเหนื อ ทางหลวงชนบท สบ.
๔๐๕๑ และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓ (ถนนสุวรรณศร) ฟากใต้

๒๕

ด้านตะวันตก
จดทางหลวงพิเ ศษหมายเลข ๖ ฟากตะวัน ออก และทาง
หลวงชนบท สบ. ๓๐๒๑ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ล.๒๓ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน
ก.๒ - ๑๕ ด้านเหนือ
จดทางหลวงพิเศษหมายเลข ๖ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดเส้ นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอาเภอเมืองสระบุรีกับ
อาเภอหนองแค อุทยานแห่งชาติน้าตกสามหลั่น และถนนบ้านบุ - ห้วยทราย ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓ (ถนนสุวรรณศร)ฟากเหนือ
เส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับ ศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) และถนนไม่
ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิ น ) ฟาก
ตะวันออก
ก.๒ - ๑๖ ด้านเหนือ
จดเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่ามวกเหล็กและป่าทับกวาง แปลงที่
๒ และเขตปฏิรูปที่ดินตามตามพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตาบลชาผักแพว ตาบลห้วยแห้ง
ตาบลชะอม อาเภอแก่งคอย และตาบลเจริญธรรม ตาบลคลองเรือ อาเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ให้เป็นเขต
ปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
ด้านตะวันออก
จดแนวเขตผั ง เมื อ งรวมด้ า นใต้ ซึ่ ง เป็ น เส้ น แบ่ ง เขตการ
ปกครองระหว่างจังหวัดสระบุรีกับจังหวัดนครนายก
ด้านใต้
จดแนวเขตผังเมืองรวมชุมชนวิหารแดงด้านตะวันออก ตาม
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนวิหารแดง จังหวัดสระบุรี พ.ศ. ๒๕๕๔
ด้านตะวันตก
จดแนวเขตผังเมืองรวมชุมชนวิหารแดงด้านตะวันออก ตาม
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนวิหารแดง จังหวัดสระบุรี พ.ศ. ๒๕๕๔
ก. ๒ - ๑๗ ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓ ฟากใต้ เส้นตั้งฉากกับทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓ ฟากใต้ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๔ บรรจบกับทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ เป็น
ระยะ ๖๗๐ เมตร และเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓ ฟากใต้ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๔ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
๓๓ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ เป็นระยะ ๗๗๐ เมตร
ด้านตะวันออก จดทางหลวงชนบท สบ. ๑๐๒๑ ฟากตะวันตก เส้นตั้งฉากกับ
ทางหลวงชนบท สบ. ๑๐๒๑ ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงชนบท สบ. ๑๐๒๑ บรรจบกับ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓ ตามแนวทางหลวงชนบท สบ. ๑๐๒๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ เป็น
ระยะ ๑,๕๕๐ เมตร เส้นตั้งฉากกับทางหลวงชนบท สบ. ๑๐๒๑ ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทาง
หลวงชนบท สบ. ๑๐๒๑ บรรจบกับ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓ ตามแนวทางหลวงชนบท สบ.

๒๖

๑๐๒๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ เป็นระยะ ๑,๖๕๐ เมตร และเขตอุตสาหกรรมตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๓๗ และฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ลง
วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๓๘แนวเขตผังเมืองรวมเมืองหนองแคด้านตะวันตกและด้านใต้ และทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน )
ด้านใต้
จดแนวเขตผั ง เมื อ งรวมด้ า นตะวั น ตก ซึ่ ง เป็ น เส้ น แบ่ ง เขตการ
ปกครองระหว่างจังหวัดสระบุรีกับจังหวัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ด้านตะวันตก จดเส้ นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับโครงการทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมืองบางปะอิน - นครราชสีมา (กรมทางหลวง)
ก.๒ - ๑๘ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๓,๓๐๐ เมตร กับศูนย์ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๓ (ถนนสุวรรณศร)ถนน อบจ.สบ. ๐๓๐/๔๗ (บ้านหนองสมัคร-บ้านหนองจรเข้) ฟากตะวันตก
และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓ (ถนนสุวรรณศร) ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดแนวเขตผั งเมืองรวมชุมชนวิห ารแดงด้านตะวันตก ตาม
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนวิหารแดง จังหวัดสระบุรี พ.ศ. ๒๕๕๔
ด้านใต้
จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันใต้ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการ
ปกครองระหว่างจังหวัดสระบุรีกับจังหวัด ปทุมธานี และจดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตกซึ่งเป็นเส้นแบ่ง
เขตการปกครองระหว่างจังหวัดสระบุรีกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ด้านตะวันตก
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันตก
๑๐. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ปก. ๑ ถึงหมายเลข ปก. ๕ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวมีกรอบและเส้น
ทแยงสีน้าตาล ให้เป็นที่ดินประเภทการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มีรายงานดังต่อไปนี้
ปก.๑
เขตปฏิ รู ป ที่ ดิ น ตามตามพระราชกฤษฎี ก าก าหนดเขตที่ ดิ น ในท้ อ งที่ อ าเภอ
มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๐
ทั้งนี้ ยกเว้น บริเวณหมายเลข ล.๒ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน และบริเวณหมายเลข อป.๑ ที่
กาหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว
ปก.๒
เขตปฏิรูปที่ดินตามตามพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตาบลหน้าพระ
ลาน และตาบลพุแค อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๐
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข อป.๕ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว
ปก.๓
เขตปฏิรูปที่ดินตามตามพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตาบลทับกวาง
และตาบลบ้านป่า อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๐
ปก.๔
เขตปฏิรูปที่ดินตามตามพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตาบลชาผัก
แพว ตาบลท่ามะปราง และตาบลชะอม จังหวัดสระบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๐

๒๗

ปก.๕
เขตปฏิรูปที่ดินตามตามพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตาบลชาผัก
แพว ตาบลห้วยแห้ง ตาบลชะอม อาเภอแก่งคอย และตาบลเจริญธรรม ตาบลคลองเรือ อาเภอวิหารแดง
จังหวัดสระบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ก.๒ - ๙ หมายเลข ก.๒ - ๑๑ และหมายเลข ก.๒ - ๑๖ ที่กาหนดไว้
เป็นสีน้าตาลฟางข้าว
๑๑. ที่ดิน ในบริ เวณหมายเลข ล.๑ ถึงหมายเลข ล.๒๘ ที่กาหนดไว้เป็นสี เขียวอ่อน ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีรายการดังต่อไปนี้
ล.๑
ด้านเหนือ
จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดิน
ในท้องที่อาเภอมวเหล็ก จังหวัดสระบุรี ให้เป็นเขตปฏรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๐
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๘๙ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๑๗ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
ล.๒
เขาวง
ล.๓
เขาช่องแคบ เขากองบันได และเขาพุขาม
ล.๔
เขาขวาง
ล.๕
เขาสูง
ล.๖
เขาอ้ายก้าน
ล.๗
เขาเขียว และเขาคร่าว
ล.๘
เขาใหญ่
ล.๙
เขาเขียว
ล.๑๐
เขาหนองจาน
ล.๑๑
เขาหนองหอย
ล.๑๒
เขามะละกอ
ล.๑๓
เขาปูน
ล.๑๔
เขาพระพุทธบาทน้อย
ล.๑๕
เขามะกอก
ล.๑๖
เขาดิน
ล.๑๗
เขาหินปูน
ล.๑๘
เขาลมพัด
ล.๑๙
เขาตาแป้น
ล.๒๐
เขาน้าตก
ล.๒๑
เขาแย้
ล.๒๒
ภูเขาท่ามะปราง

๒๘

ล.๒๓
เขาหนองยาว
ล.๒๔
เขาบ้านเก่า
ล.๒๕
ที่สาธารณประโยชน์ ภูเขาไม่ปรากฏชื่อ
ล.๒๖
ที่สาธารณประโยชน์ ภูเขาไม่ปรากฏชื่อ
ล.๒๗
เขาพระฉาย
ล.๒๘
เขาไม้รวกเหนือ
๑๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข อป.๑ ถึงหมายเลข อป.๘ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว
ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ มีรายการดังต่อไปนี้
อป.๑
ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชัยบาดาล
อป.๒
ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าฤทธิ์ป่าลาทองหลางและป่าลาพญากลาง และป่าสงวน
แห่งชาติ ป่าดงพญาเย็น
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ปก. ๑ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีน้าตาล
อป.๓
ป่าสงวนแห่งชาติป่าทับกวางและป่ามวกเหล็กแปลงที่ ๑และอุทยานแห่งชาติเจ็ด
สาวน้อย
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ปก.๑ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีน้าตาล
อป.๔
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าแก่งคอย
อป.๕
ป่าสงวนแห่งชาติป่าพระพุทธบาทและป่าพุแค
อป.๖
ป่าสงวนแห่งชาติป่ามวกเหล็กและป่าทับกวางแปลงที่ ๒ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแก่งคอย
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ปก.๔ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีน้าตาล
อป.๗
ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาพระและป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาโป่งและป่าเขาถ้าเสือ
อป.๘
อุ ท ยานแห่ ง ชาติ น้ าตกสามหลั่ น ป่ า สงวนแห่ ง ชาติ ป่ า พระฉาย และป่ า สงวน
แห่งชาติป่ามวกเหล็กและป่าทับกวางแปลงที่๒

