
หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๙๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กันยายน   ๒๕๕๘ 
 

  
 

 
 

 
 

 
กฎกระทรวง 

ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดปราจีนบุรี  (ฉบับที่  ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  และมาตรา  ๒๖  
วรรคหน่ึง  และวรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
การผังเมือง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความใน  (๒)  และ  (๓)  ของวรรคสอง  ของข้อ  ๘  แห่งกฎกระทรวง 
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดปราจีนบุรี  พ.ศ.  ๒๕๕๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๒)  คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 

(๓)  คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง” 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๑  แห่งกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดปราจีนบุรี  
พ.ศ.  ๒๕๕๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๑๑  ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ยกเว้นที่ดินบริเวณตามวรรคสาม  ให้ใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  การอยู่อาศัย  สถาบันการศึกษา  สถาบันศาสนา  
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น 
ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ 

ที่ดินประเภทน้ี  ยกเว้นที่ดินบริเวณตามวรรคสาม  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   
และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 

(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 
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(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม  เว้นแต่โรงแรมที่มีห้องพักไม่เกิน  ๕๐  ห้อง 
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม  เว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดินเพื่อ 

การอยู่อาศัย  และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่โครงการทั้งหมด 
(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๘) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรือหอพัก   
ที่ดินประเภทน้ี  บริเวณหมายเลข  ๔.๑๗  หมายเลข  ๔.๒๑  หมายเลข  ๔.๒๖  หมายเลข  ๔.๒๙  

หมายเลข  ๔.๓๑  หมายเลข  ๔.๓๔  หมายเลข  ๔.๓๕  หมายเลข  ๔.๓๖  หมายเลข  ๔.๓๙  หมายเลข  ๔.๔๒  
หมายเลข  ๔.๔๔  หมายเลข  ๔.๔๖  และหมายเลข  ๔.๔๗  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  การอยู่อาศัย  อุตสาหกรรม  สถาบันการศึกษา  สถาบันศาสนา  สถาบันราชการ  
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้ดําเนินการ 
หรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ 

ที่ดินในบริเวณตามวรรคสาม  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนดดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  ในลักษณะโรงงานลําดับที่  ๓  (๑)  ลําดับที่  ๑๑  (๒)  

(๓)  (๔)  ลําดับที่  ๑๕  (๒)  ลําดับที่  ๒๒  (๑)  (๓)  ลําดับที่  ๒๙  ลําดับที่  ๓๐  ลําดับที่  ๓๘  (๑)  (๒)  
ลําดับที่  ๔๒  (๑)  ลําดับที่  ๔๓  (๑)  เว้นแต่ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ  ลําดับที่  ๔๕  (๑)  (๒)  (๓)  
ลําดับที่  ๔๘  (๔)  (๖)  (๗)  (๑๐)  ลําดับที่  ๔๙  ลําดับที่  ๕๐  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  ลําดับที่  ๕๑   
ลําดับที่  ๕๘  (๒)  (๕)  ลําดับที่  ๕๙  ลําดับที่  ๖๐  ลําดับที่  ๗๔  (๕)  ลําดับที่  ๘๘  เฉพาะที่ใช้ถ่านหิน
เป็นวัตถุดิบ  ลําดับที่  ๙๙  ลําดับที่  ๑๐๐  (๕)  และลําดับที่  ๑๐๒  เฉพาะที่ใช้ถ่านหินเป็นวัตถุดิบ   

(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม  เว้นแต่โรงแรมที่มีห้องพักไม่เกิน  ๕๐  หอ้ง 
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม  เว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดินเพื่อ 

การอยู่อาศัย  และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่โครงการทั้งหมด 
(๖) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
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ภายใต้บังคับวรรคสี่  การใช้ประโยชน์ที่ดินตามวรรคสามเพื่อประกอบกิจการโรงงาน  การตั้งโรงงาน
ให้เป็นไปตามเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้ดําเนินการได้เฉพาะในเขตประกอบการอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน   
เขตนิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  โครงการจัดสรรที่ดิน
เพื่อการอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน  เว้นแต่โรงงานตามประเภทหรือชนิด 
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง  การกําหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ประกอบกิจการ
เก่ียวกับอุตสาหกรรมบริการหรืออุตสาหกรรมที่ให้บริการแก่ชุมชน  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

(๒) ต้องมีระยะห่างจากเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔  
และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๕๙  ไม่น้อยกว่า  ๕๐๐  เมตร  และต้องมีระยะห่างจากเขตทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓๐๗๙  ทางหลวงชนบท  ปจ.  ๒๒๐๖  ทางหลวงท้องถิ่น  ปจ.ถ.  ๑๐๐๐๒  ทางหลวงท้องถ่ิน  
ปจ.ถ.  ๑๐๐๐๕  ทางหลวงท้องถิ่น  ปจ.ถ.  ๑๐๐๐๙  ทางหลวงท้องถิ่น  ปจ.ถ.  ๑๐๐๒๐  ทางหลวงท้องถ่ิน  
ปจ.ถ.  ๕๗๐๐๑  ทางหลวงท้องถิ่น  ปจ.ถ.  ๑๔๐๐๑  และทางหลวงท้องถิ่น  ปจ.ถ.  ๑๔๐๐๒  ไม่น้อยกว่า  
๓๐๐  เมตร 

(๓) ต้องมีระยะห่างจากริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ําปราจีนบุรีไม่น้อยกว่า  ๒,๐๐๐  เมตร  
ต้องมีระยะห่างจากริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแควหรือลําคลองไม่น้อยกว่า  ๕๐๐  เมตร  และต้องมี
ระยะห่างจากริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๒๐๐  เมตร 

(๔) ต้องมีระยะห่างจากแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยไคร้  และป่าหนองไผ่ล้อมไม่น้อยกว่า  
๑,๐๐๐  เมตร 

(๕) ต้องมีระยะห่างจากแนวเขตอนุรักษ์โบราณสถานไม่น้อยกว่า  ๑,๕๐๐  เมตร 
ที่ดินประเภทน้ีในเขตปฏิรูปที่ดิน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

ตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเท่านั้น” 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๒  แห่งกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด

ปราจีนบุรี  พ.ศ.  ๒๕๕๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ  ๑๒  ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  สถาบันการศึกษา  สถาบันศาสนา  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ  และการอนุรักษ์และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอื่น  ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 
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(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม  เว้นแต่โรงแรมที่มีห้องพักไม่เกิน  ๓๐  ห้อง 
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๙) สนามกอล์ฟ 
(๑๐) กําจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
(๑๑) ซื้อขายเศษวัสดุ 
ที่ดินประเภทน้ีในเขตปฏิรูปที่ดิน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

ตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเท่านั้น” 
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความใน  (๒)  และ  (๓)  ของวรรคสอง  ของข้อ  ๑๕  แห่งกฎกระทรวง

ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดปราจีนบุรี  พ.ศ.  ๒๕๕๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“(๒)  คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหนา่ย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง” 

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความใน  (๙)  ของข้อ  ๑๕  แห่งกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
จังหวัดปราจีนบุรี  พ.ศ.  ๒๕๕๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๙)  การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรือหอพัก” 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๔  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจินดา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 
 



หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๙๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กันยายน   ๒๕๕๘ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อกําหนด
เก่ียวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดปราจีนบุรี  พ.ศ.  ๒๕๕๕   
โดยแก้ไขข้อกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมและท่ีดินประเภทอนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรมให้ใช้เพ่ือกิจการโรงแรมและประกอบกิจการโรงงานบางประเภทได้  รวมทั้งแก้ไขประเภท
กิจการนํ้ามันเช้ือเพลิงและก๊าซปิโตรเลียมเหลวให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ   
และเง่ือนไขเกี่ยวกับการแจ้ง  การอนุญาต  และอัตราค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการประกอบกิจการนํ้ามันเช้ือเพลิง  
พ.ศ.  ๒๕๕๖  ซึ่งใช้บังคับในปัจจุบัน  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 


