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กฎกระทรวง 
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองปราจีนบุรี 

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

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

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคบัได้มีกําหนดห้าปี 
ข้อ ๒ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  ในท้องที่ตําบลบ้านพระ  ตําบลดงพระราม  ตําบลหน้าเมือง  

ตําบลรอบเมือง  ตําบลบางบริบูรณ์  และตําบลท่างาม  อําเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี   
ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

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

ข้อ ๔ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับและสอดคล้องกับการขยายตัว 
ของชุมชนในอนาคต  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยมีสาระสําคัญดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนเมืองให้เป็นศูนย์กลางการบริหาร  การปกครอง  และการคมนาคม 
และการขนส่งของจังหวัดปราจีนบุรี 
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(๒) ส่งเสริมและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย  พาณิชยกรรม  และเกษตรกรรมให้สอดคล้องกับการ
ขยายตัวของชุมชน 

(๓) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอ
และได้มาตรฐาน 

(๔) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  เพื่อให้เกิดความสมดุลของระบบนิเวศวิทยา
และสภาพภูมิทัศน์ที่ดีของชุมชน   

ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม  ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท  แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งและรายการประกอบ
แผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๖ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท
ท้ายกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๒๑  ที่กําหนดไว้เป็นสีเหลือง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 

(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๑๑  ที่กําหนดไว้เป็นสีส้ม  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง 

(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๙  ที่กําหนดไว้เป็นสีแดง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก 

(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วงอ่อน  ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
เฉพาะกิจ 

(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๑๑  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถงึหมายเลข  ๖.๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีขาวมีกรอบและเส้น
ทแยงสีเขียว  ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 

(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๑๗  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  ให้เป็น
ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  และหมายเลข  ๘.๑๐  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก  ให้เป็น 
ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา 

(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๙  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันศาสนา 

(๑๐) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑  ถึงหมายเลข  ๑๐.๒๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน  ให้เป็น 
ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
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ข้อ ๗ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  สถาบันราชการ 
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้
ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวก 

ที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่
เป็นสถานีบรกิารน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๔) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๕) กําจัดมูลฝอยหรอืส่ิงปฏิกูล 
(๖) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๑๙  สายแยกทางหลวงหมายเลข  ๓๓   

(ปากพลี) - บรรจบทางหลวงหมายเลข  ๓๐๔  (พนมสารคาม)  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า 
๑๕  เมตร 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน
ริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็น
การก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๘ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวก 

ที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่
เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 
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(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๔) เล้ียงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วย 
การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 

(๕) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๖) กําจัดมูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูล 
(๗) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ัง 

ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อ
การคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๙ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อพาณิชยกรรม  การอยู่อาศัย  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่สําหรับ
การใช้ประโยชน์ที่ดนิเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวก 

ที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่
เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๔) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๕) กําจัดมูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูล 
(๖) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ัง 

ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อ
การคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมที่ประกอบ
กิจการในลักษณะโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวกที่กําหนดให้
ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  อุตสาหกรรมที่ให้บริการแก่ชุมชน  โรงงานบําบัดน้ําเสียรวม
ของชุมชน  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน 
ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 



หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๕๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๕ 
 

  

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวก 

ที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  โรงงานอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการเก่ียวกับ
อุตสาหกรรมที่ให้บริการแก่ชุมชน  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 

(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่
เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๔) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๕) สถานสงเคราะห์หรือรับเล้ียงเด็ก 
(๖) สถานสงเคราะห์หรือรับเล้ียงคนชรา 
ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือ

เก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่สําหรับ
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวก 

ที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่
เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

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

และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่โครงการทั้งหมด 
(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถวหรือตึกแถว  เว้นแต่เป็นการดําเนินการ 

ในโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่โครงการทั้งหมด 



หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๕๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๕ 
 

  

(๙) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 
ในกรณีที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรมตาม  (๖)   

และเพื่อการอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถวหรือตึกแถวตาม  (๘)  ดําเนินการ 
ในโครงการจัดสรรที่ดินเดียวกัน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่
โครงการทั้งหมด 

ขอ้ ๑๒ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่
เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๘) ไซโลเก็บผลผลิตทางการเกษตร 
(๙) กําจัดมูลฝอย 

(๑๐) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทที่ โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมเฉพาะที่ดิน 

ซ่ึงเป็นของรัฐ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม  
หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น   

ที่ดินประเภทนี้ซ่ึงเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม  การอยู่อาศัย  เกษตรกรรม  
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น  และให้เป็นไปตามที่กําหนด  
ดังต่อไปนี้ 



หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๕๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๕ 
 

  

(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
(๒) เล้ียงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วย 

การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 
(๓) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๔) การอยู่อาศัยหรือประกอบการพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๕) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
(๖) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 
(๗) กําจัดมูลฝอย 
ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเก่ียวข้องกับ

การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 
ข้อ ๑๕ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเก่ียวข้องกับ 

การศาสนา  การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 
ข้อ ๑๖ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 

เพื่อกิจการของรัฐ  กิจการเก่ียวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการหรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 
ข้อ ๑๗ ให้ผู้มีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการในเขต 

ผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๑  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
ยงยทุธ  วิชัยดิษฐ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
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รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิตามท่ีไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง 
ใหใชบังคับผังเมอืงรวมเมืองปราจีนบุร ี

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนท่ีดินตามท่ีไดจําแนกประเภท 

ทายกฎกระทรวง  ตามที่กําหนดไวในขอ  ๖  คือ 

๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๒๑  ท่ีกําหนดไวเปนสีเหลือง  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย  มีรายการดังตอไปนี้ 
 ๑.๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝงคลองสวนพริก  ฝงใต 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๐  ถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันตก   

และเขตทหาร 

  ดานใต จดเขตทางรถไฟสายตะวันออก  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝงคลองหนองยาว   
ฝงตะวันออก  และเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝงคลองสวนพริก  ฝงตะวันออก 

 ๑.๒ ดานเหนือ จดเขตทางรถไฟสายตะวันออก  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดแนวเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี   
  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๕  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝงหนองคา  ฝงตะวันออก   

และเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝงหนองไผ  ฝงตะวันออก 

 ๑.๓ ดานเหนือ จดถนนอัญชนานนท  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดแนวเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี   
  ดานใต จดเขตทางรถไฟสายตะวันออก  ฟากเหนือ 

 ๑.๔ ดานเหนือ จดถนนสาย  ค  ๓  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝงหนองไผ  ฝงตะวันตก   

เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝงหนองคอก  ฝงตะวันตก  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝงหนองคา   
ฝงตะวันตก  ถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันตก  ถนนสาย  ข  ๑๐  ฟากเหนือ  และซอยอุดมสุภ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนเทศบาลดําริ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๙  ฟากตะวันออก  และ 

ถนนสาย  ค  ๓  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๐.๓  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 



 

๒ 

 ๑.๕ ดานเหนือ จดเขตทหาร  และถนนสาย  ก  ๑  ฟากใต   
  ดานตะวันออก จดเขตทหาร  โรงเรียนเทศบาล  ๕  (บดินทรเดชาประสิทธิ์)   

และถนนสาย  ก  ๓  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๖  ฟากเหนือ   
  ดานตะวันตก จดสนามกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี  วิทยาลัยสารพัดชางปราจีนบุรี   

และถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๗.๗  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน 

 ๑.๖ ดานเหนือ จดเขตทางรถไฟสายตะวันออก  ฟากใต  และถนนสาย  ข  ๔   
ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฝงตะวันตก  และหนองออ   
ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๕๒  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร   
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๕๒  และถนนสาย  ข  ๒  ฟากตะวันออก 

 ๑.๗ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๖  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากตะวันออก  และวัดแจง 
 ๑.๘ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๖  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๘  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนปราจีนตคาม  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๗   
และบริษัท  กสท  โทรคมนาคม  จํากัด  (มหาชน) 

 ๑.๙ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๖  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนปราจีนตคาม  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๘  ฟากตะวันออก 



 

๓ 

 ๑.๑๐ ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๙  ฟากตะวันตก 

   ดานใต จดโรงเรียนเทศบาล  ๖  (วัดศรีมงคล)  และถนนสาย  ข  ๑๑   
ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝงคลองโคกกะจะ  ฝงตะวันออก   
และโครงการชลประทานปราจีนบุรี  สํานักชลประทานท่ี  ๙ 

 ๑.๑๑ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๑๑  ฟากใต 
   ดานตะวันออก จดแขวงการทางปราจีนบุรี 
   ดานใต จดแมน้ําปราจีนบุรี  ฝงเหนือ 

   ดานตะวันตก จดวัดมะกอกสีมาราม 

   ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๙.๕  ท่ีกําหนดไวเปนสีเทาออน  และบริเวณหมายเลข  ๑๐.๗   
ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๑.๑๒ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๕๒  ฟากใต  และบริษัท  ทศท   
คอรปอเรชั่น  จํากัด  (มหาชน)  ศูนยบริการลูกคา  สาขาปราจีนบุรี 

   ดานตะวันออก จดคลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฝงตะวันตก 

   ดานใต จดแมน้ําปราจีนบุรี  ฝงเหนือ 

   ดานตะวันตก จดการประปาสวนภูมิภาคปราจีนบุรี 
 ๑.๑๓ ดานเหนือ จดถนนเทศบาลดําริ  ฟากใต 
   ดานตะวันออก จดสถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองปราจีนบุรี  ตํารวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี   

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่  ๑๑  (ปราจีนบุรี)  สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ  ที่  ๑  (ปราจีนบุรี)  และ 

การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี 
   ดานใต จดแมน้ําปราจีนบุรี  ฝงเหนือ 

   ดานตะวันตก จดบานพักขาราชการแขวงการทางปราจีนบุรี 
 ๑.๑๔ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๕๒  ฟากใต 
   ดานตะวันออก จดการประปาสวนภูมิภาคปราจีนบุรี 
   ดานใต จดแมน้ําปราจีนบุรี  ฝงเหนือ 

   ดานตะวันตก จดทางหลวงชนบท  ปจ.  ๒๐๓๓  ฟากตะวันออก 



 

๔ 

 ๑.๑๕ ดานเหนือ จดแมน้ําปราจีนบุรี  ฝงใต 
   ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๙  ฟากตะวันตก 

   ดานใต จดถนนสาย  ง  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก จดแนวเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
   ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๙.๖  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 

 ๑.๑๖ ดานเหนือ จดถนนสาย  ง  ฟากใต 
   ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๙  ฟากตะวันตก 

   ดานใต จดแนวเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
   ดานตะวันตก จดแนวเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
 ๑.๑๗ ดานเหนือ จดแมน้ําปราจีนบุรี  ฝงใต 
   ดานตะวันออก จดท่ีสาธารณะริมแมน้ําปราจีนบุรี  ฝงใต  และถนนสาย  ข  ๑๕   

ฟากตะวันตก   
   ดานใต จดถนนสาย  ค  ๖  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๙  ฟากตะวันออก 

 ๑.๑๘ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๗๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนราษฎรดําริ   
ชุมสายโทรศัพทปราจีนบุรี  บริษัท  กสท  โทรคมนาคม  จํากัด  (มหาชน)  และถนนสาย  ค  ๕  ฟากใต 

   ดานตะวันออก จดวัดแกวพิจิตร 

   ดานใต จดแมน้ําปราจีนบุรี  ฝงเหนือ 

   ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๔  ฟากตะวันออก   
 ๑.๑๙ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๖๙  ฟากใต 
   ดานตะวันออก จดโรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร  และมูลนิธิอภัยภูเบศร 
   ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๐๖๙  และแนวเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี   
   ดานตะวันตก จดทางหลวงชนบท  ปจ.  ๒๐๓๓  ฟากตะวันออก 

 ๑.๒๐ ดานเหนือ จดถนนสาย  ค  ๖  บานพักผูพิพากษาและขาราชการกระทรวงยุติธรรม   

วัดหลวงปรีชากูล  โรงเรียนเทศบาล  ๒  (วัดหลวงปรีชากูล)  ท่ีวาการอําเภอเมืองปราจีนบุรี  และเรือนจํา 
จังหวัดปราจีนบุรี 

   ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๑๗  ฟากตะวันตก 

   ดานใต จดทางหลวงชนบท  ปจ.  ๒๐๓๓  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๙  ฟากตะวันออก  และ 

ถนนสาย  ข  ๑๕  ฟากตะวันออก   



 

๕ 

 ๑.๒๑ ดานเหนือ จดหองสมุดประชาชนจังหวัดปราจีนบุรี  ศูนยบริการการศึกษา 
เฉพาะกิจ  มุม  มสธ.  สํานักงานสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี   
คลองดักลอบ  ฝงใต  สหกรณออมทรัพยครูจังหวัดปราจีนบุรี  สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองปราจีนบุรี   
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี  สํานักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี  สํานักงานอัยการจังหวัดปราจีนบุรี   
ศาลจังหวัดปราจีนบุรี  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี  องคการบริหารสวนจังหวัดปราจีนบุรี   
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติปราจีนบุรี  สํานักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจําจังหวัดปราจีนบุรี  สํานักงาน 

ทรัพยากรน้ําภาค  ๖  (ลุมน้ําตะวันออก)  ปราจีนบุรี  สํานักงานศิลปากรที่  ๕  ปราจีนบุรี  โครงการสงน้ํา 
และบํารุงรักษาบางพลวง  สํานักชลประทานที่  ๙  กรมชลประทาน  โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง   
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๖๙  ฟากใต 

   ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท  ปจ.  ๒๐๓๓  ฟากตะวันตก 

   ดานใต จดทางหลวงชนบท  ปจ.  ๒๐๓๓  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๑๗  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๐.๒๔  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๑๑  ท่ีกําหนดไวเปนสีสม  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง  มีรายการดังตอไปนี้ 
 ๒.๑ ดานเหนือ จดเขตทหาร 
  ดานตะวันออก จดวัดอุดมวิทยาราม 

  ดานใต จดเขตทางรถไฟสายตะวันออก  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันออก 

 ๒.๒ ดานเหนือ จดเขตทางรถไฟสายตะวันออก  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๒   

และถนนสาย  ข  ๓  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๕  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี   
 ๒.๓ ดานเหนือ จดถนนสาย  ค  ๒  ฟากใต  และถนนสาย  ก  ๑  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเขตทหาร  และถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดหนองโบก  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๒ 



 

๖ 

 ๒.๔ ดานเหนือ จดสนามกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี  และถนนสาย  ข  ๖  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๗  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๙  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๔  ฟากตะวันออก 

 ๒.๕ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๖  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๗ 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๙  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๗  ฟากตะวันออก 

 ๒.๖ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝงหนองคา  ฝงใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากตะวันตก  และสวนปราจีนวนารมย 
  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๑๐  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝงคลองบรบิูรณ  ฝงตะวันออก 

 ๒.๗ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๙  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๗   

และบริษัท  กสท  โทรคมนาคม  จํากัด  (มหาชน) 
  ดานใต จดถนนปราจีนตคาม  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๗   
ซอยพฤกษะศรี  และถนนสาย  ข  ๗  ฟากตะวันออก   

 ๒.๘ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๑๐  ฟากใต   
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝงคลองบริบูรณ  ฝงตะวันตก   

และถนนสาย  ข  ๑๒  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดศูนยปองกันปราบปรามอาชญากรรม  ตํารวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี   
บานพักขาราชการตํารวจ  และถนนเทศบาลดําริ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดซอยอุดมสุภ  ฟากตะวันออก 

 ๒.๙ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝงคลองบริบูรณ  ฝงใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ค  ๕  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๑๒  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๗  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก 



 

๗ 

 ๒.๑๐ ดานเหนือ จดถนนปราจีนตคาม  ฟากใต 
   ดานตะวันออก จดโรงเรียนเทศบาล  ๓  (วัดแกวพิจิตร)  และทางหลวงชนบท   

ปจ.  ๒๐๓๓  ฟากตะวันตก 

   ดานใต จดถนนสาย  ค  ๕  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก จดสํานักงานประปาจังหวัดปราจีนบุรี  และเสนขนานระยะ   
๓๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๔ 

 ๒.๑๑ ดานเหนือ จดถนนสาย  ค  ๕  ฟากใต 
   ดานตะวันออก จดถนนเทศบาล  ซอย  ๓  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนหนาเมือง  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนเทศบาล  ซอย  ๕  ฟากตะวันออก 

๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๙  ที่กําหนดไวเปนสีแดง  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก  มีรายการดังตอไปนี้ 
 ๓.๑ ดานเหนือ จดเขตทหาร  และถนนปราจีนธานี  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนปราจีนธานี  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ค  ๒  ฟากเหนือ   
  ดานตะวันตก จดสถานีรถไฟปราจีนบุรี  เขตทางรถไฟสายตะวันออก  ฟากเหนือ   

และวัดอุดมวิทยาราม   
 ๓.๒ ดานเหนือ จดเขตทางรถไฟสายตะวันออก  ฟากใต  และสถานีรถไฟปราจีนบุรี 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๒  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝงหนองคา  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากตะวันออก  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร   
กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๒ 

 ๓.๓ ดานเหนือ จดถนนสาย  ค  ๒  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๒   

โรงเรียนเทศบาล  ๔  (อุดมวิทยสมใจ)  และสนามกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี 
  ดานใต จดบริษัท  ไปรษณียไทย  จํากัด  (ปราจีนบุรี) 
  ดานตะวันตก จดถนนราษฎรดําริ  ฟากตะวันออก  และถนนสาย  ค  ๒   

ฟากตะวันออก 



 

๘ 

 ๓.๔ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝงหนองคา  ฝงใต 
  ดานตะวันออก จดถนนราษฎรดําริ  ฟากตะวันตก  และถนนสาย  ค  ๔  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ค  ๕  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากตะวันตก  และสวนปราจีนวนารมย   
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๐.๖  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน   
 ๓.๕ ดานเหนือ จดบริษัท  ไปรษณียไทย  จํากัด  (ปราจีนบุรี)  และโรงเรียน 

เมืองปราจีนบุร ี
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๔  ฟากตะวันตก  ถนนสาย  ข  ๙  ฟากใต   

และถนนสาย  ข  ๗  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนปราจีนตคาม  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๔  ฟากตะวันออก  และถนนราษฎรดําริ   
ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑๓  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน   
 ๓.๖ ดานเหนือ จดซอยพฤกษะศรี  ฟากใต   
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๗ 

  ดานใต จดถนนปราจีนตคาม  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๗  ฟากตะวันออก 

 ๓.๗ ดานเหนือ จดถนนปราจีนตคาม  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๓๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๔ 

  ดานใต จดถนนสาย  ค  ๕  ฟากเหนือ  และสํานักงานประปาปราจีนบุรี 
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๔  ฟากตะวันออก 

 ๓.๘ ดานเหนือ จดถนนสาย  ค  ๕  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๔  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดท่ีราชพัสดุแปลงหมายเลข  ปจ.  ๓  แปลงหมายเลข  ปจ.  ๙   
และที่สาธารณะริมแมน้ําปราจีนบุรี  ฝงใต  และถนนหนาเมือง  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนเทศบาล  ซอย  ๓  ฟากตะวันออก 

 ๓.๙ ดานเหนือ จดถนนสาย  ค  ๕  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๓๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๔ 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๗๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๕ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๔  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑๘  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 



 

๙ 

๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔  ที่กําหนดไวเปนสีมวงออน  ใหเปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ   
มีรายการดังตอไปนี้ 

  ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๔๕๒ 

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๕๒  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากตะวันออก 

๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๑๑  ที่กําหนดไวเปนสีเขียว  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 
 ๕.๑ ดานเหนือ จดซอยสวนเงาะ  ฟากใต   
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝงคลองสวนพริก  ฝงตะวันตก   

และเขตทางรถไฟสายตะวันออก  ฟากเหนือ 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๙  ฟากตะวันออก 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนตั้งฉากกับ 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๙  ที่จุดกึ่งกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๙  ตัดกับกึ่งกลาง 
ทางหลวงชนบท  นย.  ๓๐๑๐ 

 ๕.๒ ดานเหนือ จดลํารางพัค  ฝงใต  ทางหลวงชนบท  นย.  ๓๐๑๐  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๙  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝงคลองสวนพริก  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองบางคาง  ฝงตะวันออกและลํารางพัค  ฝงตะวันออก 

 ๕.๓ ดานเหนือ จดทางหลวงชนบท  ปจ.  ๒๐๐๑  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนตรงท่ีลากจาก 

ทางหลวงชนบท  ปจ.  ๒๐๐๑  ที่จุดซึ่งหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงชนบท  ปจ.  ๒๐๐๑   

ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงชนบท  ปจ.  ๒๐๐๑  เปนระยะ  ๘๐๐  เมตร  ไปทางทิศใต 
บรรจบกับเขตทางรถไฟสายตะวันออก  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสฤษฎ์ิยุทธศิลปบรรจบกับ 

ทางรถไฟสายตะวันออกไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางรถไฟสายตะวันออก  เปนระยะ  ๑,๓๐๐  เมตร 

  ดานใต จดเขตทางรถไฟสายตะวันออก  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  และทางหลวงชนบท  ปจ.  ๒๐๐๑   
ฟากใต  และฟากตะวันออก 



 

๑๐ 

 ๕.๔ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝงคลองสวนพริก  ฝงใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝงหนองรี  ฝงตะวันตก 

และฝงตะวันออก  คลองหนองยาว  ฝงตะวันตก  หนองบัว  ฝงตะวันตก  ฝงตะวันออก  ทางรถไฟ 

สายตะวันออก  ฝงเหนือ  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝงหนองบัว  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝงชวดปลาดุก  ฝงตะวันตก 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝงคลองโคกกะจะ   
ฝงตะวันออก  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝงคลองสวนพริก  ฝงตะวันออก  ทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๑๙  ฟากตะวันออก  และทางรถไฟสายตะวันออก  ฟากใต 
 ๕.๕ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเขตทางรถไฟสายตะวันออก   

ฟากใต  และวัดโยธาราษฎร 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๕๒  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๕๒  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฝงตะวันออก 

 ๕.๖ ดานเหนือ จดท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลดงพระราม 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ   
๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๕๒ 

  ดานใต จดทางหลวงชนบท  ปจ.  ๔๐๒๕  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๕๒  ฟากตะวันออก 

 ๕.๗ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝงคลองสวนพริก  ฝงใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝงคลองโคกกะจะ   

ฝงตะวันตก  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๙  ฟากตะวันตก  โครงการชลประทานปราจีนบุรี  สํานักชลประทานท่ี  ๙   

ถนนสาย  ข  ๑๑  ฟากเหนือ  และวัดมะกอกสีมาราม 

  ดานใต จดแมน้ําปราจีนบุรี  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนคลองบางคาง   
ฝงตะวันออก 

 ๕.๘ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๕๒  ฟากใต  และทางหลวงชนบท   
ปจ.  ๔๐๒๕  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ   
๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๕๒  และเปนเสนตรงท่ีลากจากเสนขนานระยะ   
๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๕๒  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  จนบรรจบกับ 

คลองบางเตาใหญ  ฝงใต 



 

๑๑ 

  ดานใต จดคลองบางเตาใหญ  ฝงใต 
  ดานตะวันตก จดแมน้ําปราจีนบรุี  ฝงตะวนัออก  และคลองสาธารณะไมปรากฏช่ือ   

ฝงตะวันออก 

 ๕.๙ ดานเหนือ จดแมน้ําปราจีนบุรี  ฝงใตและฝงตะวันตก 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจาก 

แมน้ําปราจีนบุรี  ที่จุดซึ่งคลองบางเตาใหญบรรจบกับแมน้ําปราจีนบุรี  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต 
จนบรรจบกับคลองแพงพวย  ที่จุดซึ่งคลองบางตาลาบรรจบกับคลองแพงพวย 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๖๙  ฟากเหนือ  และ 

ฟากตะวันออก 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงชนบท  ปจ.  ๒๐๓๓  ฟากตะวันออก 

 ๕.๑๐ ดานเหนือ จดแมน้ําปราจีนบุรี  ฝงใต  วัดเทวบุตร  และแนวเขตเทศบาล 

เมืองปราจีนบุร ี
   ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๙  ฟากตะวันตก 

   ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนคลองบางตาลา  ฝงเหนือ 

   ดานตะวันตก จดแมน้ําปราจีนบุรี  ฝงตะวันออก 

 ๕.๑๑ ดานเหนือ จดทางหลวงชนบท  ปจ.  ๒๐๓๓  แนวเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี   
เสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๖๙  โรงพยาบาลเจาพระยา 
อภัยภูเบศร  และมูลนิธิอภัยภูเบศร 

   ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๖๙  ฟากตะวันตก 

   ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนตรงท่ีลากจาก 

แมน้ําปราจีนบุร ี ที่จุดซึ่งคลองบางเตาใหญบรรจบกับแมน้าํปราจีนบรุี  ไปทางทิศตะวนัตกเฉียงใต  จนบรรจบกับ 

คลองแพงพวย  ที่จุดซึ่งคลองบางตาลาบรรจบกับคลองแพงพวย  และคลองบางตาลา  ฝงเหนือ 

   ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๙  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๙.๙  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 

๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๓  ที่กําหนดไวเปนสีขาวมีกรอบและ 

เสนทแยงสีเขียว  ใหเปนท่ีดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 
 ๖.๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝงคลองสวนพริก   

ฝงเหนือ  ฝงตะวันตกและฝงตะวันออก 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๐  ฟากตะวันตก   
  ดานใต จดคลองสวนพริก  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองบางคาง  ฝงตะวันออก 



 

๑๒ 

 ๖.๒ ดานเหนือ จดคลองสวนพริก  ฝงใต 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๐  ฟากตะวันตก  เสนขนาน 

ระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝงคลองสวนพริก  ฝงตะวันออก  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝงหนองบัว   

ฝงตะวันออก  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝงหนองไผ  ฝงตะวันออก  ถนนสาย  ค  ๓  ฟากเหนือ   
ฟากใต  ถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันตก  ฟากตะวันออก  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝงหนองคา   
ฝงเหนือ  ถนนสาย  ข  ๕  ฟากเหนือ  ถนนสาย  ข  ๓  ฟากตะวันออก  ถนนสาย  ค  ๒  ฟากตะวันตก   
เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝงคลองบริบูรณ  ฝงตะวันออก 

  ดานใต จดคลองบริบูรณ  ฝงเหนือ  ฝงตะวันออก  หนองคา  ฝงเหนือ   
หนองคาและคลองบริบูรณ  ฝงเหนือ  หนองบัว  ฝงตะวันตก  ฝงเหนือ  ถนนสาย  ข  ๕  ฟากใต  หนองไผ   
ฝงตะวันตก  หนองบัว  ฝงตะวันตก  ฝงเหนือ  ทางรถไฟสายตะวันออก  ฟากใต  คลองหนองยาว  ฝงตะวันออก   

ชวดปลาดุก  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองโคกกะจะ  ฝงตะวันออก  คลองสวนพริก  ฝงตะวันออก   
เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝงหนองรี  ฝงตะวันออก  ฝงตะวันตก  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร   
กับริมฝงหนองบัว  ฝงเหนือ  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝงชวดปลาดุก  ฝงเหนือ  เสนขนานระยะ   

๑๐๐  เมตร  กับริมฝงคลองโคกกะจะ  ฝงตะวันตก  และเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝงคลองสวนพริก   

ฝงตะวันออก  ฝงใต 
 ๖.๓ ดานเหนือ จดคลองสวนพริก  ฝงใต  คลองโคกกะจะ  ฝงตะวันตก  ฝงตะวันออก   

ชวดปลาดุก  ฝงใต  หนองบัว  ฝงใต  หนองไผ  ฝงตะวันตก  หนองคอก  ฝงตะวันออก  ฝงเหนือ  หนองคา 
และคลองบริบูรณ  ฝงใต  ฝงตะวันตก  คลองบริบูรณ  ฝงตะวันตก  ฝงเหนือ   

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝงคลองบริบูรณ  ฝงตะวันตก   
ถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันออก  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝงหนองคาและคลองบริบูรณ  ฝงเหนือ   

เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝงหนองคอก  ฝงเหนือ  ฝงตะวันออก  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร   
กับริมฝงหนองบัว  ฝงตะวันตก  ชวดปลาดุก  ฝงตะวันออก  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝงชวดปลาดุก   

ฝงตะวันออก  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝงคลองโคกกะจะ  ฝงตะวันตก  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร   
กับริมฝงคลองสวนพริก  ฝงใต 

  ดานตะวันตก จดคลองบางคาง  ฝงตะวันออก 



 

๑๓ 

๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๑๗  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออน  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  มีรายการดังตอไปนี้ 
 ๗.๑ หนองร ี
 ๗.๒ หนองบัว 

 ๗.๓ ชวดปลาดุก 

 ๗.๔ หนองไผ 
 ๗.๕ หนองแหน 

 ๗.๖ หนองโบก 

 ๗.๗ หนองโบก 

 ๗.๘ หนองคอก 

 ๗.๙ หนองคา 
 ๗.๑๐ หนองคาและคลองบริบูรณ 
 ๗.๑๑ สนามกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี 
 ๗.๑๒ หนองออ 

 ๗.๑๓ สวนปราจีนวนารมย 
 ๗.๑๔ ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลข  ปจ.  ๓  แปลงหมายเลข  ปจ.  ๙  และที่สาธารณะ 

ริมแมน้ําปราจีนบุรี  ฝงใต 
 ๗.๑๕ ที่สาธารณะริมแมน้ําปราจีนบุรี  ฝงใต 
 ๗.๑๖ ดานเหนือ จดแมน้ําปราจีนบุรี  ฝงใต 
   ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท  ปจ.  ๒๐๐๓  ฟากตะวันตก 

   ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๖๙  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๔  ฟากตะวันออก 

 ๗.๑๗ ดานเหนือ จดแมน้ําปราจีนบุรี  ฝงใต 
   ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๔  ฟากตะวันตก 

   ดานใต จดถนนสาย  ข  ๑๕  ฟากเหนือ  และสถานีอุตุนิยมวิทยา   
จังหวัดปราจีนบุรี 

  ดานตะวันตก จดสะพานขามแมน้ําปราจีนบุรี 



 

๑๔ 

๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๑๐  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทสถาบันการศึกษา  มีรายการดังตอไปนี้ 
 ๘.๑ โรงเรียนเทศบาล  ๕  (บดินทรเดชาประสิทธิ์) 
 ๘.๒ วิทยาลัยสารพัดชางปราจีนบุรี 
 ๘.๓ โรงเรียนเทศบาล  ๔  (อุดมวิทยสมใจ) 
 ๘.๔ โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี   
 ๘.๕ โรงเรียนเทศบาล  ๖  (วัดศรีมงคล) 
 ๘.๖ โรงเรียนเทศบาล  ๓  (วัดแกวพิจิตร) 
 ๘.๗ โรงเรียนเทศบาล  ๑  (ปราจีนราษฎรรังสฤษฏ) 
 ๘.๘ โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง  และวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 
 ๘.๙ โรงเรียนเทศบาล  ๒  (วัดหลวงปรีชากูล) 
 ๘.๑๐ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี  และโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุร ี
๙. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๙  ท่ีกําหนดไวเปนสีเทาออน  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทสถาบันศาสนา  มีรายการดังตอไปนี้ 
 ๙.๑ วัดอุดมวิทยาราม 

 ๙.๒ วัดแจง 
 ๙.๓ วัดโยธาราษฎร 
 ๙.๔ วัดมะกอกสีมาราม 

 ๙.๕ วัดศรีมงคล 

 ๙.๖ วัดเทวบุตร 
 ๙.๗ วัดแกวพิจิตร 

 ๙.๘ วัดหลวงปรีชากูล 

 ๙.๙ วัดปาบําเพ็ญสวาง 
 ๑๐. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑  ถึงหมายเลข  ๑๐.๒๔  ท่ีกําหนดไวเปนสีน้ําเงิน  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  มีรายการดังตอไปนี้ 
 ๑๐.๑ สถานีรถไฟปราจีนบุรี 
 ๑๐.๒ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลดงพระราม   
 ๑๐.๓ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลรอบเมือง 



 

๑๕ 

 ๑๐.๔ บริษัท  ไปรษณียไทย  จํากัด  (ปราจีนบุรี) 
 ๑๐.๕ โครงการชลประทานปราจีนบุรี  สํานักชลประทานท่ี  ๙   
 ๑๐.๖ สํานักงานขนสงจังหวัดปราจีนบุรี 
 ๑๐.๗ สํานักงานปศุสัตวจังหวัดปราจีนบุรี 
 ๑๐.๘ แขวงการทางปราจีนบุร ี
 ๑๐.๙ บริษัท  กสท  โทรคมนาคม  จํากัด  (มหาชน) 
 ๑๐.๑๐ บานพักขาราชการแขวงการทางปราจีนบุรี 
 ๑๐.๑๑ บริษัท  ทศท  คอรปอเรชั่น  จํากัด  (มหาชน)  ศูนยบริการลูกคา  สาขาปราจีนบุรี 
 ๑๐.๑๒ การประปาสวนภูมิภาคปราจีนบุรี 
 ๑๐.๑๓ สํานักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุร ี
 ๑๐.๑๔ ศูนยปองกันปราบปรามอาชญากรรม  ตํารวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี  และบานพัก 

ขาราชการตํารวจ 

 ๑๐.๑๕ สํานักงานประปาจังหวัดปราจีนบุร ี
 ๑๐.๑๖ สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองปราจีนบุรี  ตํารวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี  สํานักจัดการ 

ทรัพยากรปาไมท่ี  ๑๑  (ปราจีนบุรี)  สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี  ๑  (ปราจีนบุรี)  และการไฟฟาสวนภูมิภาค 

จังหวัดปราจีนบุรี 
 ๑๐.๑๗ โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร  และมูลนิธิอภัยภูเบศร 

 ๑๐.๑๘ ชุมสายโทรศัพทปราจีนบุรี  บริษัท  กสท  โทรคมนาคม  จํากัด  (มหาชน) 
 ๑๐.๑๙ บานพักผูพิพากษาและขาราชการกระทรวงยุติธรรม 

 ๑๐.๒๐ สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดปราจีนบุรี 
 ๑๐.๒๑ ที่วาการอําเภอเมืองปราจีนบุรี  และเรือนจําจังหวัดปราจีนบุรี 
 ๑๐.๒๒ หองสมุดประชาชนจังหวัดปราจีนบุรี  ศูนยบริการการศึกษาเฉพาะกิจ  มุม  มสธ.   

และสํานักงานสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 
 ๑๐.๒๓ สหกรณออมทรัพยครูจังหวัดปราจีนบุรี  สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองปราจีนบุรี   

สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี  สํานักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี  สํานักงานอัยการจังหวัดปราจีนบุรี   
ศาลจังหวัดปราจีนบุรี  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี  องคการบริหารสวนจังหวัดปราจีนบุรี   
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติปราจีนบุรี  สํานักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจําจังหวัดปราจีนบุรี  สํานักงาน 

ทรัพยากรน้ําภาค  ๖  (ลุมน้ําตะวันออก)  ปราจีนบุรี  สํานักงานศิลปากรที่  ๕  ปราจีนบุรี  โครงการสงน้ํา 
และบํารุงรักษาบางพลวง  สํานักชลประทานท่ี  ๙  กรมชลประทาน 

 ๑๐.๒๔ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุร ี





รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวง 
ใหใชบังคับผังเมอืงรวมเมืองปราจีนบุร ี

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง  แบงเปน  ๔  ขนาด  คือ 

๑. ถนนแบบ  ก  ขนาดเขตทาง  ๑๖.๐๐  เมตร  จํานวน  ๔  สาย  ดังนี้ 
 ถนนสาย  ก  ๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนทัศนวิถี  เริ่มตนจาก 

ถนนราษฎรดําริ  (ถนนสาย  ค  ๒)  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนเดิมจนบรรจบกับถนนสฤษฎ์ิยุทธศิลป   
(ถนนสาย  ข  ๒) 

 ถนนสาย  ก  ๒  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนทัศนวิถี   
(ถนนสาย  ก  ๑)  ที่บริเวณหางจากถนนทัศนวิถี  (ถนนสาย  ก  ๑)  บรรจบกับถนนแจงพัฒนา  (ถนนสาย  ก  ๓)   
ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนทัศนวิถี  (ถนนสาย  ก  ๑)  ระยะประมาณ  ๓๓๐  เมตร  ไปทางทิศใต   
และทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๓๕๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๓  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนแจงพัฒนา  เริ่มตนจาก 

ถนนทัศนวิถี  (ถนนสาย  ก  ๑)  ไปทางทิศใตตามแนวถนนเดิมจนบรรจบกับถนนแจงพัฒนา  และ 

ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ข  ๖) 
 ถนนสาย  ก  ๔  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนสาย  ข  ๙   

ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ข  ๙  บรรจบกับถนนราษฎรดําริ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนว 

ถนนสาย  ข  ๙  ระยะประมาณ  ๑๕๕  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๒๗๕  เมตร 
๒. ถนนแบบ  ข  ขนาดเขตทาง  ๒๐.๐๐  เมตร  จํานวน  ๑๗  สาย  ดังนี้ 
 ถนนสาย  ข  ๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ   

และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนสาย  ค  ๓  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ค  ๓   
บรรจบกับซอยอุดมสุภ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย  ค  ๓  ระยะประมาณ  ๕๘๕  เมตร   
ไปทางทิศใตตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๓๓๐  เมตร  ตัดกับถนน  รพช.  ๓๐๙๕   
(ถนนสาย  ข  ๕)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๓๗๕  เมตร  บรรจบกับถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศใตตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๒๘๐  เมตร  ไปทาง 
ทิศใต  ระยะประมาณ  ๔๔๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนเทศบาลดําริ  ที่บริเวณหางจากถนนเทศบาลดําริ 
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๙  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเทศบาลดําริ   
ระยะประมาณ  ๑๕๕  เมตร 



 

๒ 

 ถนนสาย  ข  ๒  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนสฤษฎ์ิยุทธศิลป  เริ่มตนจาก 

ทางหลวงชนบท  ปจ.  ๒๐๐๑  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๔๕๒ 

 ถนนสาย  ข  ๓  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ   
และถนนเทศบาล  ซอย  ๑  และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนสาย  ค  ๓   
ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ค  ๓  บรรจบกับถนนราษฎรดําริ  (ถนนสาย  ค  ๒)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 

ตามแนวถนนสาย  ค  ๓  ระยะประมาณ  ๑๕๕  เมตร  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๑๐๕  เมตร  บรรจบกับ 

ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศใตตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๑๐๐  เมตร   
ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๒๐๐  เมตร  ตัดกับถนนสาย  ข  ๕  ท่ีบริเวณหางจากถนนสาย  ข  ๕   
บรรจบกับถนนราษฎรดําริ  (ถนนสาย  ค  ๒)  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนสาย  ข  ๕  ระยะประมาณ   
๒๐๐  เมตร  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๘๓๐  เมตร  ตัดกับถนนสาย  ข  ๑๐  ท่ีบริเวณหางจาก 

ถนนสาย  ข  ๑๐  บรรจบกับถนนราษฎรดําริ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย  ข  ๑๐   
ระยะประมาณ  ๒๒๐  เมตร  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๒๗๕  เมตร  บรรจบกับถนนเทศบาล  ซอย  ๑   

ไปทางทิศใตตามแนวถนนเทศบาล  ซอย  ๑  ระยะประมาณ  ๑๖๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนเทศบาลดําริ   
(ถนนสาย  ค  ๕) 

 ถนนสาย  ข  ๔  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนสฤษฎ์ิยุทธศิลป   
(ถนนสาย  ข  ๒)  ที่บริเวณหางจากถนนทัศนวิถี  (ถนนสาย  ก  ๑)  บรรจบกับถนนสฤษฎ์ิยุทธศิลป   
(ถนนสาย  ข  ๒)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสฤษฎ์ิยุทธศิลป  (ถนนสาย  ข  ๒)   
ระยะประมาณ  ๑๔๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ทิศตะวันออกเฉียงใต  และทิศใต   
ระยะประมาณ  ๑,๙๖๐  เมตร  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๕๒  ที่บริเวณหางจาก 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๕๒  บรรจบกับทางหลวงชนบท  ปจ.  ๒๐๓๓  และถนนสฤษฎ์ิยุทธศิลป   
(ถนนสาย  ข  ๒)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๕๒  ระยะประมาณ   

๗๕๕  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๕  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนน  รพช.  ๓๐๙๕  และ 

ถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนสาย  ค  ๓  ที่บริเวณหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ   

(ถนนสาย  ค  ๓)  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๙  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนว 

ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ค  ๓)  และถนนสาย  ค  ๓  ระยะประมาณ  ๕๐๕  เมตร  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๑๘๐  เมตร  บรรจบกับถนนเดิม  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต 
ตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๑๔๕  เมตร  ตัดกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ข  ๑)   



 

๓ 

ไปทางทิศตะวันออก  ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  และทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๕๓๐  เมตร   
ตัดกับซอยอุดมสุภ  (ถนนสาย  ค  ๑)  ที่บริเวณหางจากซอยอุดมสุภ  (ถนนสาย  ค  ๑)  ตัดกับถนนสาย  ค  ๓   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวซอยอุดมสุภ  (ถนนสาย  ค  ๑)  ระยะประมาณ  ๔๐๐  เมตร  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต  และทิศตะวันออก  ระยะประมาณ  ๕๔๕  เมตร  ตัดกับถนนสาย  ข  ๓  ที่บริเวณ 

หางจากถนนสาย  ข  ๓  บรรจบกับถนนสาย  ค  ๓  ไปทางทิศใตตามแนวถนนสาย  ข  ๓  และถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ข  ๓)  ระยะประมาณ  ๔๐๕  เมตร  ไปทางทิศตะวันออก  ระยะประมาณ  ๒๐๐  เมตร   
จนบรรจบกับถนนราษฎรดําริ  (ถนนสาย  ค  ๒)  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ค  ๓  บรรจบกับถนนราษฎรดําริ   
(ถนนสาย  ค  ๒)  ไปทางทิศใตตามแนวถนนราษฎรดําริ  (ถนนสาย  ค  ๒)  ระยะประมาณ  ๔๐๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๖  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนแจงพัฒนา  และถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  เริ่มตนจากถนนสฤษฎ์ิยุทธศิลป  (ถนนสาย  ข  ๒)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 

ตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๘๔๕  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๗  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนแจงพัฒนา  เริ่มตนจาก 

ถนนแจงพัฒนา  (ถนนสาย  ข  ๖)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตและทิศใตตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับ 

ถนนปราจีนตคาม 

 ถนนสาย  ข  ๘  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ   
และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ข  ๖)   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๓๓๐  เมตร  ตัดกับถนนสาย  ข  ๙   

ที่บริเวณหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ข  ๙)  บรรจบกับถนนสฤษฏ์ิยุทธศิลป  (ถนนสาย  ข  ๒)   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ข  ๙)  และถนนสาย  ข  ๙   
ระยะประมาณ  ๔๐๕  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๒๐๐  เมตร  บรรจบกับ 

ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศใตตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๒๓๐  เมตร   
จนบรรจบกับถนนปราจีนตคาม 

 ถนนสาย  ข  ๙  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ   
และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนราษฎรดําริ  ท่ีบริเวณหางจากถนนราษฎรดําริ   
(ถนนสาย  ค  ๔)  บรรจบกับถนนปราจีนตคาม  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนราษฎรดําริ  (ถนนสาย  ค  ๔)   
และถนนราษฎรดําริ  ระยะประมาณ  ๖๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๓๕๕  เมตร   
ตัดกับถนนแจงพัฒนา  (ถนนสาย  ข  ๗)  ที่บริเวณหางจากถนนแจงพัฒนา  (ถนนสาย  ข  ๗)  บรรจบกับ 

ถนนปราจีนตคาม  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนแจงพัฒนา  (ถนนสาย  ข  ๗)  ระยะประมาณ   

๖๓๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๒๕๕  เมตร  บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ   



 

๔ 

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๑๕๐  เมตร  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๑๘๕  เมตร  ตัดกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ข  ๘)   
ที่บริเวณหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ข  ๘)  บรรจบกับถนนปราจีนตคาม  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ข  ๘)  และถนนสาย  ข  ๘   
ระยะประมาณ  ๔๓๕  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๒๕๕  เมตร  บรรจบกับ 

ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ   

๑๕๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสฤษฎ์ิยุทธศิลป  (ถนนสาย  ข  ๒) 
 ถนนสาย  ข  ๑๐  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ   

และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ข  ๑)   
ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ข  ๑  บรรจบกับถนนเทศบาลดําริ  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนสาย  ข  ๑   
ระยะประมาณ  ๔๔๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ   

๑๐๕  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๓๒๐  เมตร  ตัดกับถนนสาย  ค  ๑  ที่บริเวณ 

หางจากถนนสาย  ค  ๑  บรรจบกับถนนเทศบาลดําริ  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนสาย  ค  ๑  ระยะประมาณ   

๕๗๕  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๗๑๕  เมตร  ตัดกับถนนสาย  ข  ๓  ที่บริเวณ 

หางจากถนนเทศบาล  ซอย  ๑  (ถนนสาย  ข  ๓)  บรรจบกับถนนเทศบาลดําริ  (ถนนสาย  ค  ๕)  ไปทาง 
ทิศเหนือตามแนวถนนเทศบาล  ซอย  ๑  (ถนนสาย  ข  ๓)  และถนนสาย  ข  ๓  ระยะประมาณ  ๔๓๕  เมตร   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๒๒๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนราษฎรดําริ  (ถนนสาย  ค  ๔)   
ที่บริเวณถนนราษฎรดําริ  (ถนนสาย  ค  ๔)  บรรจบกับถนนเทศบาลดําริ  (ถนนสาย  ค  ๕)  ไปทางทิศเหนือ 

ตามแนวถนนเทศบาลดําริ  (ถนนสาย  ค  ๔)  ระยะประมาณ  ๓๖๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๑๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๗๑   
เริ่มตนจากแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนคลองบางคาง  ฝงตะวันออก  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

และทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๙ 

 ถนนสาย  ข  ๑๒  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ   

และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนสาย  ข  ๑๐  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ข  ๑๐   
บรรจบกับถนนราษฎรดําริ  ไปทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย  ข  ๑๐  ระยะประมาณ  ๖๕๐  เมตร   
ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๓๐๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศใต 
ตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๓๕๕  เมตร  จนบรรจบกับถนนเทศบาลดําริ   
ที่บริเวณหางจากถนนเทศบาลดําริบรรจบกับซอยอุดมสุภ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเทศบาลดําริ   
ระยะประมาณ  ๔๕๕  เมตร 



 

๕ 

 ถนนสาย  ข  ๑๓  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๔๕๒  ที่บริเวณหางจากถนนราษฎรดําริ  (ถนนสาย  ค  ๔)  บรรจบกับถนนปราจีนตคาม   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนปราจีนตคามและทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๕๒   
ระยะประมาณ  ๒,๘๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๑,๑๗๕  เมตร  จนจดแนวเขต 

ผังเมืองรวมดานใตซึ่งเปนคลองบางเตาใหญ  ฝงเหนือ 

 ถนนสาย  ข  ๑๔  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๔๕๒  ท่ีบริเวณหางจากถนนสฤษฎ์ิยุทธศิลป  (ถนนสาย  ข  ๒)  บรรจบกับถนนปราจีนตคาม   
และทางหลวงชนบท  ปจ.  ๒๐๓๓  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนว 

ถนนปราจีนตคามและทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๕๒  ระยะประมาณ  ๔,๒๘๕  เมตร  ไปทางทิศใต   
ระยะประมาณ  ๔๕๐  เมตร  จนจดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนคลองบางเตาใหญ  ฝงเหนือ 

 ถนนสาย  ข  ๑๕  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนปราจีนอนุสรณ  และ 

ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๙   

ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๙๓  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๙   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตและทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๙  ระยะประมาณ   

๗๒๕  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๑๘๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับ 

ถนนราษฎรดําริ  (ถนนสาย  ค  ๔) 
 ถนนสาย  ข  ๑๖  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๐๖๙  ท่ีบริเวณหางจากทางหลวงชนบท  ปจ.  ๒๐๓๓  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๖๙   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๖๙  ระยะประมาณ  ๗๔๕  เมตร   
ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๘๖๕  เมตร  จนบรรจบกับทางหลวงชนบท  ปจ.  ๒๐๓๓  ท่ีบริเวณหางจาก 

ทางหลวงชนบท  ปจ.  ๒๐๓๓  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๙  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตามแนวทางหลวงชนบท  ปจ.  ๒๐๓๓  ระยะประมาณ  ๑,๖๑๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๑๗  เปนถนนเดมิกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยวาสนา  และถนนโครงการ 
กําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนปราจีนอนสุรณ  (ถนนสาย  ข  ๑๕)  ไปทางทิศใตตามแนวถนนเดิม   
ระยะประมาณ  ๗๖๕  เมตร  ไปทางทิศใตและทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๗๓๕  เมตร   
จนบรรจบกับทางหลวงชนบท  ปจ.  ๒๐๓๓  ที่บริเวณหางจากทางหลวงชนบท  ปจ.  ๒๐๓๓  บรรจบกับ 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๙  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงชนบท  ปจ.  ๒๐๓๓   
ระยะประมาณ  ๓๒๕  เมตร 



 

๖ 

๓. ถนนแบบ  ค  ขนาดเขตทาง  ๒๕.๐๐  เมตร  จํานวน  ๖  สาย  ดังนี้ 
 ถนนสาย  ค  ๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยอุดมสุภ  และถนนโครงการ   

กําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๐  ท่ีบริเวณหางจากทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๒๐  บรรจบกับทางรถไฟสายตะวันออก  ไปทางทิศเหนือและทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 

ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๐  ระยะประมาณ  ๑,๒๙๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต 
และทิศตะวนัออกเฉยีงใต  ระยะประมาณ  ๙๑๕  เมตร  ตัดกับถนนสาย  ค  ๓  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ค  ๓   

บรรจบกับถนนราษฎรดําริ  (ถนนสาย  ค  ๒)  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนสาย  ค  ๓  ระยะประมาณ   

๖๑๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๕๖๐  เมตร  ไปทางทิศใตและ 

ทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๕๔๕  เมตร  ตัดกับถนนสาย  ข  ๑๐  ท่ีบริเวณหางจากถนนสาย  ข  ๑๒   

บรรจบกับถนนสาย  ข  ๑๐  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๒๘๕  เมตร  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๕๗๕  เมตร  จนบรรจบกับถนนเทศบาลดําริ  ท่ีบริเวณหางจาก 

ซอยอุดมสุภบรรจบกับถนนเทศบาลดําริ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเทศบาลดําริ  ระยะประมาณ   

๘๐  เมตร 

 ถนนสาย  ค  ๒  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนราษฎรดําริ  เริ่มตนจาก 

ถนนทัศนวิถี  (ถนนสาย  ก  ๑)  ไปทางทิศตะวันตกและทิศใตตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๗๗๕  เมตร 
 ถนนสาย  ค  ๓  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ   

และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๙  ท่ีบริเวณหางจาก 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๙  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๗๑  และถนนเทศบาลดําริ   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๙  ระยะประมาณ  ๗๙๐  เมตร   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๑๓๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ   

ระยะประมาณ  ๗๒๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออก  ระยะประมาณ  ๑,๓๘๐  เมตร  จนบรรจบกับ 

ถนนราษฎรดําริ  (ถนนสาย  ค  ๒)  ที่บริเวณหางจากถนนราษฎรดําริ  (ถนนสาย  ค  ๒)  บรรจบกับ 

ถนนทัศนวิถี  (ถนนสาย  ก  ๑)  ไปทางทิศตะวันตกและทิศใตตามแนวถนนราษฎรดําริ  (ถนนสาย  ค  ๒)   
ระยะประมาณ  ๓๙๐  เมตร 

 ถนนสาย  ค  ๔  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนราษฎรดําริ  เริ่มตนที่บริเวณ 

ถนนสาย  ข  ๑๐  บรรจบกบัถนนราษฎรดาํร ิ ไปทางทิศใตตามแนวถนนราษฎรดําริ  ระยะประมาณ  ๗๐๐  เมตร 
 ถนนสาย  ค  ๕  เปนถนนเดมิกาํหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนเทศบาลดําริ  และถนนแกวพิจิตร   

เริ่มตนท่ีบริเวณถนนเทศบาลดําริบรรจบกับสาธารณะไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ข  ๑๒)  ไปทางทิศตะวันออก 

ตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับทางหลวงชนบท  ปจ.  ๒๐๓๓ 



 

๗ 

 ถนนสาย  ค  ๖  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนพินิจรังสรรค  เริ่มตนจาก 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๙  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับ 

ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ข  ๑๕)   
๔. ถนนแบบ  ง  ขนาดเขตทาง  ๔๐.๐๐  เมตร  จํานวน  ๑  สาย  ดังนี้ 
 ถนนสาย  ง  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๙๓   

เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๙  ไปทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนอื  ทิศตะวันตกเฉียงใตและทิศใต 
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๙๓  จนจดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนคลองบางตาลา   
ฝงเหนือ 



หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๕๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๕ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่สมควรกําหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม 
ในท้องที่ตําบลบ้านพระ  ตําบลดงพระราม  ตําบลหน้าเมือง  ตําบลรอบเมือง  ตําบลบางบริบูรณ์  และตําบลท่างาม 
อําเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและ
บริ เวณที่ เกี่ยวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน   การคมนาคมและการขนส่ ง   
การสาธารณูปโภคบริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อม  ทั้งน้ี  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง   
และโดยที่มาตรา  ๒๖  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  บัญญัติว่า  การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระทําโดยกฎกระทรวง  
จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงน้ี 
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