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กฎกระทรวง 

ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดบุรีรัมย์ 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  และมาตรา  ๒๖  
วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  
(ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  ในท้องที่จังหวัดบุรีรัมย์  ภายในแนวเขตตามแผนท่ี 
ท้ายกฎกระทรวงน้ี  เว้นแต่พื้นที่ที่อยู่ในแนวเขตดังต่อไปนี้  ให้ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของที่ดินนั้น ๆ  
ตามที่มีกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือประกาศที่เก่ียวข้องกําหนดไว้  โดยไม่อยู่ในบังคับ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ 

(๑) เขตพระราชฐาน 
(๒) พื้นที่ที่ได้ใช้หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ในราชการทหาร 
(๓) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย 
(๔) ท้องที่ที่มีการประกาศใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองหรือผังเมืองรวมชุมชน 
(๕) ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน  เฉพาะที่ดินที่เป็นของรัฐหรือที่รัฐจัดซื้อหรือเวนคืนจากเจ้าของที่ดิน

เพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิรูปที่ดิน 
ข้อ ๒ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง

ในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เก่ียวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  
การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อมในบริเวณแนวเขต
ตามข้อ  ๑  ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ข้อ ๓ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับและสอดคล้องกับ 
การขยายตัวของชุมชน  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยมีสาระสําคัญดังต่อไปนี้ 
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(๑) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับทรัพยากรธรรมชาติที่ มีอยู่ในพื้นที่   
ให้มีการพัฒนาอย่างสมบูรณ์นําไปสู่การเป็นเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

(๒) ส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตรและกิจกรรมทีเ่ก่ียวเนื่อง  เพื่อเป็นแหล่งผลิตและรวบรวม
สินค้าเกษตร 

(๓) ส่งเสริมและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรมพลังงาน 
(๔) ส่งเสริมและพัฒนาให้จังหวัดบุรีรัมย์เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว  การท่องเที่ยวอารยธรรมขอม  

และการกีฬา 
(๕) ส่งเสริมและพัฒนาที่อยู่อาศัย  พาณิชยกรรม  และอุตสาหกรรม  ให้สอดคล้องกับการใช้

ประโยชน์ที่ดิน  การขยายตัวของชุมชน  และระบบเศรษฐกิจของจังหวัด 
(๖) ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ  การบริการ  และการค้าชายแดน 
(๗) ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  และสภาพแวดล้อมที่มีคุณค่าทางศิลปกรรม  สถาปัตยกรรม  

ประวัติศาสตร์  และโบราณคดี  ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด 
(๘) ส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข้อ ๔ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม  ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้

ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท  และรายการประกอบแผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้ 
ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท

ท้ายกฎกระทรวง  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๕๘  ที่กําหนดไว้เป็นสีชมพู  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทชุมชน 
(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วง  ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรม

และคลังสินค้า 
(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๑๙  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๒๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อนมีเส้นทแยง

สีขาว  ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ 
(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๑๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีฟ้า  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทท่ีโล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ข้อ ๖ ที่ดินประเภทชุมชน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  พาณิชยกรรม  เกษตรกรรม  

สถาบันการศึกษา  สถาบันศาสนา  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  สําหรับการใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารท่ีไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคาร
ขนาดใหญ่  เว้นแต่โรงงานโม่  บด  หรือย่อยหิน  โรงงานล้าง  ชําแหละ  แกะ  ต้ม  นึ่ง  ทอด  หรือบดสัตว์  
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หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์  โรงงานสี  ฝัด  หรือขัดข้าว  โรงงานทําแป้ง  โรงงานทําน้ําตาลทรายดิบ
หรือน้ําตาลทรายขาว  และโรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับถลุง  ผสม  ทําให้บริสุทธิ์  หลอม  หล่อ  รีด   
ดึง  หรือผลิตโลหะในขั้นต้นซึ่งมิใช่เหล็กหรือเหล็กกล้า  (Non –  ferrous  Metal  Basic  Industries)   
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวกท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหนา่ย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

(๕) กําจัดมูลฝอย  เว้นแต่เป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลหรือได้รับอนุญาตให้ดําเนินการ
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ที่ดินประเภทน้ีในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

ที่ดินประเภทนี้ในแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  เขตห้ามล่าสัตว์ป่า   
และเขตอุทยานแห่งชาติ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษา  หรือบํารุงป่าไม้  
สัตว์ป่า  ต้นน้ํา  ลําธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอื่น  ๆ  ตามมติคณะรัฐมนตรี  และกฎหมายเก่ียวกับ
การป่าไม้  การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ข้อ ๗ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม
หรือเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม  คลังสินค้า  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารสูง
หรืออาคารขนาดใหญ่ 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๒) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๓) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๕) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก 
(๖) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา 
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ข้อ ๘ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือ
เก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  การอยู่อาศัย  สถาบันการศึกษา  สถาบันศาสนา  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ 
ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่  เว้นแต่โรงงานโม่  บด  หรือย่อยหิน  โรงงานล้าง  ชําแหละ  
แกะ  ต้ม  นึ่ง  ทอด  หรือบดสัตว์  หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์  โรงงานสี  ฝัด  หรือขัดข้าว  โรงงานทําแป้ง  
โรงงานผสมแป้งหรือเมล็ดพืช  โรงงานทําน้ําตาลทรายดิบหรือน้ําตาลทรายขาว  โรงงานประกอบกิจการ
เก่ียวกับการถลุง  ผสม  ทําให้บริสุทธิ์  หลอม  หล่อ  รีด  ดึง  หรือผลิตโลหะในข้ันต้นซึ่งมิใช่เหล็ก 
หรือเหล็กกล้า  (Non – ferrous  Metal  Basic  Industries)  โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์  
โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานนํ้า  และโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนซึ่งมิใช่
โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากถ่านหินและโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากนิวเคลียร์  ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวกท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๒) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมที่มีความสูงเกิน  ๙  เมตร  การวัดความสูงของอาคาร

ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า  สําหรับอาคารทรงจั่วหรือป้ันหยาให้วัดจากระดับพื้นดิน 
ที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

(๓) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม  เว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดิน 

เพื่อการอยู่อาศัยและมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่โครงการทั้งหมด 
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  เว้นแต่เป็นการอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวที่มีพื้นที่แปลงย่อย

ไม่น้อยกว่า  ๑๐๐  ตารางวา  จํานวนไม่เกิน  ๕๐  แปลง 
(๖) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม  ที่เป็นอาคารสูง 

หรืออาคารขนาดใหญ่ 
ที่ดินประเภทน้ีในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
ที่ดินประเภทนี้ในแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  เขตห้ามล่าสัตว์ป่า   

และเขตอุทยานแห่งชาติ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษา  หรือบํารุงป่าไม้  
สัตว์ป่า  ต้นน้ํา  ลําธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ  ตามมติคณะรัฐมนตรี  และกฎหมายเก่ียวกับ 
การป่าไม้  การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ข้อ ๙ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษา
หรือบํารุงป่าไม้  สัตว์ป่า  ต้นน้ํา  ลําธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ  ตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมาย
เก่ียวกับการป่าไม้  การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
เท่านั้น 



หน้า   ๓๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

  

ที่ดินประเภทน้ีซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมหรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  การอยู่อาศัย  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ   
หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น  และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๒) การอยู่อาศัยประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๓) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทท่ีโล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือเก่ียวข้องกับการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม  การประมง  หรือสาธารณประโยชน์
เท่านั้น 

ที่ดินประเภทนี้ในแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  เขตห้ามล่าสัตว์ป่า   
และเขตอุทยานแห่งชาติ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษา  หรือบํารุงป่าไม้  
สัตว์ป่า  ต้นน้ํา  ลําธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ  ตามมติคณะรัฐมนตรี  และกฎหมายเก่ียวกับ 
การป่าไม้  การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ข้อ ๑๑ ที่ดินในเขตโบราณสถาน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน  
โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

ข้อ ๑๒ ให้ผู้มีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการ 
ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๐  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ห้ามประกอบกิจการ 
ท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   
 

ที่ดินประเภทชุมชน 
ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่  หมายเหตุ

๗ (๑) โรงงานสกัดนํ้ามันจากพืช หรือสัตว์ หรอืไขมันจากสัตว์ ที่ใช้สาร 
     ตัวทําละลายในการสกัด 
(๔) โรงงานทํานํ้ามันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ให้บริสุทธ์ิ  
     ทีใ่ช้สารตัวทําละลายในการสกัด 

๓ 
 
๓ 

 
 
 

๔๒ (๑) โรงงานทําเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมี ซึ่งมิใช่ปุ๋ย 
(๒) โรงงานเก็บรักษา ลําเลียง แยก คัดเลือก หรือแบ่งบรรจุ 
     เฉพาะเคมีภัณฑ์อันตรายซ่ึงมิใช่ปุ๋ย 

๓ 
๓ 

 
 

๔๓ (๑) โรงงานทําปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว์   
     (Pesticides) 
 
 
 
 
 
(๒) โรงงานเก็บรักษาหรือแบ่งบรรจุปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืช 
      หรือสัตว์ (Pesticides) 

๓ 
 
 
 
 
 
 
๓ 

ยกเว้นจําพวกที่ ๓ เฉพาะ 
ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี 
ที่ไม่มีการใช้แอมโมเนียม
ไนเตรต (Ammonium 
Nitrate) หรือโปแตสเซียม
คลอเรต (Potassium 
Chlorate)  
ยกเว้นจําพวกที่ ๓ เฉพาะ 
ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยเคมี 
ที่ไม่มีการใช้แอมโมเนียม
ไนเตรต (Ammonium 
Nitrate)หรือโปแตสเซียม
คลอเรต (Potassium 
Chlorate)

๔๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห์ ยางอีลาสโตเมอร์ 
พลาสติก หรือเส้นใยสังเคราะห์ซึ่งมิใช่ใยแก้ว

๓  

๔๕ (๑) โรงงานทําสี (paints) สําหรับใช้ทา พ่น หรือเคลือบ  
(๒) โรงงานทํานํ้ามันชักเงา นํ้ามันผสมสี หรอืนํ้ายาล้างสี 
(๓) โรงงานทําเชลแล็ก แล็กเกอร์ หรือผลิตภัณฑ์สําหรับใช้ยาหรืออุด

๓ 
๓ 
๓ 

ยกเว้นจําพวกที่  ๓  เฉพาะสีนํ้า

๔๘ (๔) โรงงานทําไม้ขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไม้เพลิง 
(๖) โรงงานทําหมึกหรือคาร์บอนดํา 

๓ 
๓ 

 

๔๙ โรงงานกลั่นนํ้ามันปิโตรเลียม ๓  
๕๐ (๔) โรงงานผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลยีมเข้าด้วยกัน หรือการผสมผลิตภัณฑ์ 

     จากปิโตรเลียมกับวัสดุอ่ืน แต่ไม่รวมถึงการผสมผลิตภัณฑ์จากก๊าซธรรมชาติ 
     กับวัสดุอ่ืน 
 

๓ ยกเว้นจําพวกที่ ๓ เฉพาะ 
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต 

๙๑ (๒) โรงงานบรรจุก๊าซ แต่ไม่รวมถึงการบรรจุก๊าซที่เป็นนํ้ามันเช้ือเพลิง 
     ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง

๓  

๙๙ โรงงานผลิต ซ่อมแซม หรือดัดแปลง เครื่องกระสุนปืน วัตถุระบิด หรือสิ่งอ่ืนใด 
ที่มีอํานาจในการประหาร ทําลาย หรือทําให้หมดสมรรถภาพในทํานองเดียวกับ 
เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด และรวมถึงสิ่งประกอบของสิ่งดังกล่าว

๓  

๑๐๑ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant)  ๓ ยกเว้นจําพวกที่ ๓  
เฉพาะโรงงานบําบัด 
นํ้าเสียรวมของชุมชน



 
๒ 

ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่ หมายเหตุ
๔๒ (๑) โรงงานทําเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมี ซึ่งมิใช่ปุ๋ย 

(๒) โรงงานเก็บรักษา ลําเลียง แยก คัดเลือก หรือแบ่งบรรจุ 
     เฉพาะเคมีภัณฑ์อันตราย ซึ่งมิใช่ปุ๋ย 

๓ 
๓ 

 
 

๔๓ (๑) โรงงานทําปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว์  
     (Pesticides) 
 
 
 
 
 
(๒) โรงงานเก็บรักษาหรือแบ่งบรรจุปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืช 
     หรือสัตว์  (Pesticides) 
 
 
 
 
 

๓ 
 
 
 
 
 
 
๓ 

ยกเว้นจําพวกที่ ๓ เฉพาะ 
ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยเคมี 
ที่ไม่มีการใช้แอมโมเนียม
ไนเตรต (Ammonium 
Nitrate) หรือโปแตสเซียม
คลอเรต (Potassium 
Chlorate) 
ยกเว้นจําพวกที่ ๓ เฉพาะ 
ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี 
ที่ไม่มีการใช้แอมโมเนียม 
ไนเตรต (Ammonium 
Nitrate) หรือโปแตสเซียม
คลอเรต (Potassium 
Chlorate)

๔๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห์ ยางอีลาสโตเมอร์ 
พลาสติก หรือเส้นใยสังเคราะห์ซึ่งมิใช่ใยแก้ว

๓  

๔๕ (๑) โรงงานทําสี (paints) สําหรับใช้ทา พ่น หรือเคลือบ  
(๒) โรงงานทํานํ้ามันชักเงา นํ้ามันผสมสี หรอืนํ้ายาล้างสี 
(๓) โรงงานทําเชลแล็ก แล็กเกอร์ หรือผลิตภัณฑ์สําหรับใช้ยาหรืออุด

๓ 
๓ 
๓ 

ยกเว้นจําพวกที่  ๓ เฉพาะสีนํ้า 

๔๘ (๔) โรงงานทําไม้ขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไม้เพลิง 
(๖) โรงงานทําหมึกหรือคาร์บอนดํา 

๓ 
๓ 

 

๔๙ โรงงานกลั่นนํ้ามันปิโตรเลียม ๓  

๕๐ (๔) โรงงานผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมเข้าด้วยกัน หรือการผสม 
     ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมกับวัสดุอ่ืน แต่ไม่รวมถึงการผสมผลิตภัณฑ์ 
     จากก๊าซธรรมชาติกับวัสดุอ่ืน 

๓ ยกเว้นจําพวกที่ ๓ เฉพาะ 
แอสฟัลต์์ติกคอนกรีต 

๙๙ โรงงานผลิต ซอ่มแซม ดัดแปลง เครื่องกระสุนปืน วัตถุระบิด อาวุธหรือสิ่งอ่ืนใด
ที่มีอํานาจในการประหาร ทําลาย หรือทําให้หมดสมรรถภาพในทํานองเดียวกับ
อาวุธปืน เครื่องกระสนุปืน หรือวัตถุระเบิด และรวมถึงสิ่งประกอบของ 
สิ่งดังกล่าว 

๓  

๑๐๑ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant)  ๓ ยกเว้นจําพวกที่ ๓ เฉพาะ
โรงงานบําบัดนํ้าเสียรวม
ของชุมชน

 
 
หมายเหตุ ลําดับที่   หมายถึง ลําดับที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
  จําพวกที่  หมายถึง จําพวกที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
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รายการประกอบแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภทท้ายกฎกระทรวง 
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดบุรีรัมย์ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

    
 

 การใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนก
ประเภทท้ายกฎกระทรวง ตามที่ได้กําหนดไว้ในข้อ ๕ คือ 
 ๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๕๘ ที่กําหนดไว้เป็นสีชมพู ให้เป็นที่ดิน 
ประเภทชุมชน มีรายการดังต่อไปน้ี 
  ๑.๑ ด้านเหนือ  จดแนวเขตเทศบาลตําบลนาโพธ์ิ ระหว่างหลักเขตที่ ๑  
กับหลักเขตที่ ๒ 
   ด้านตะวันออก  จดแนวเขตเทศบาลตําบลนาโพธ์ิ ระหว่างหลักเขตที่ ๒     
กับหลักเขตที่ ๓ 
   ด้านใต้   จดแนวเขตเทศบาลตําบลนาโพธ์ิ ระหว่างหลักเขตที่ ๓     
กับหลักเขตที่ ๔ 
   ด้านตะวันตก  จดแนวเขตเทศบาลตําบลนาโพธ์ิ ระหว่างหลักเขตที่ ๔     
กับหลักเขตที่ ๑ 
  ๑.๒ ด้านเหนือ  จดแนวเขตเทศบาลตําบลบ้านใหม่ไชยพจน์ ระหว่าง 
หลักเขตที่ ๑ หลักเขตที่ ๒ กับหลักเขตที่ ๓ 
   ด้านตะวันออก  จดแนวเขตเทศบาลตําบลบ้านใหม่ไชยพจน์ ระหว่าง 
หลักเขตที่ ๓ หลักเขตที่ ๔ หลักเขตที่ ๕ กับหลักเขตที่ ๖ 
   ด้านใต้   จดแนวเขตเทศบาลตําบลบ้านใหม่ไชยพจน์ ระหว่าง 
หลักเขตที่ ๖ กับหลักเขตที่ ๗ 
   ด้านตะวันตก  จดแนวเขตเทศบาลตําบลบ้านใหม่ไชยพจน์ ระหว่าง 
หลักเขตที ่๗ หลักเขตที ่๘ หลกัเขตที่ ๙ กับหลักเขตที ่๑ 
  ๑.๓ ด้านเหนือ  จดแนวเขตเทศบาลตําบลพุทไธสง ระหว่างหลักเขตที่ ๑   
หลักเขตที่ ๒ กับหลักเขตที่ ๓ 
   ด้านตะวันออก  จดแนวเขตเทศบาลตําบลพุทไธสง ระหว่างหลักเขตที่ ๓    
กับหลักเขตที่ ๔ 
   ด้านใต้   จดแนวเขตเทศบาลตําบลพุทไธสง ระหว่างหลักเขตที่ ๔   
กับหลักเขตที่ ๕ 
   ด้านตะวันตก  จดแนวเขตเทศบาลตําบลพุทไธสง ระหว่างหลักเขตที่ ๕   
กับหลักเขตที่ ๑ 
  ๑.๔ ด้านเหนือ  จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเสน้แบ่งเขต 
การปกครองระหว่างจังหวัดบุรีรัมย์กับจังหวัดสุรินทร์ 
   ด้านตะวันออก  จดแนวเขตเทศบาลตําบลสะแก ระหว่างหลกัเขตที่ ๒  
หลักเขตที่ ๓ หลักเขตที่ ๔ กับหลักเขตที่ ๕ 
   ด้านใต้   จดแนวเขตเทศบาลตําบลสะแก ระหว่างหลกัเขตที่ ๕  
หลักเขตที่ ๖ หลักเขตที่ ๗ กับหลักเขตที่ ๘  
   ด้านตะวันตก  จดแนวเขตเทศบาลตําบลสะแก ระหว่างหลกัเขตที่ ๘  
หลักเขตที่ ๙ หลักเขตที่ ๑๐ หลักเขตที ่๑๑ หลักเขตที ่๑๒ หลกัเขตที ่๑๓ กับหลักเขตที่ ๑ 



๒ 
 
  ๑.๕ ด้านเหนือ  จดแนวเขตเทศบาลตําบลแคนดง ระหว่างหลักเขตที่ ๑    
กับหลักเขตที่ ๒ 
   ด้านตะวันออก  จดแนวเขตเทศบาลตําบลแคนดง ระหว่างหลักเขตที่ ๒   
หลักเขตที่ ๓ กับหลักเขตที่ ๔ 
   ด้านใต้   จดแนวเขตเทศบาลตําบลแคนดง ระหว่างหลักเขตที่ ๔   
หลักเขตที่ ๕ กับหลักเขตที่ ๖ และเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงพลอง 
   ด้านตะวันตก  จดแนวเขตเทศบาลตําบลแคนดง ระหว่างหลักเขตที่ ๗   
หลักเขตที่ ๘ กับหลักเขตที่ ๑ 
  ๑.๖ ด้านเหนือ  จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเสน้แบ่งเขต 
การปกครองระหว่างจังหวัดบุรีรัมย์กับจังหวัดสุรินทร์ 
   ด้านตะวันออก  จดแนวเขตเทศบาลตําบลสตึก ระหว่างหลักเขตที่ ๒      
กับหลักเขตที่ ๓ 
   ด้านใต้   จดแนวเขตเทศบาลตําบลสตึก ระหว่างหลักเขตที่ ๓  
หลักเขตที่ ๔ กับหลักเขตที่ ๕ 
   ด้านตะวันตก  จดแนวเขตเทศบาลตําบลสตึก ระหว่างหลักเขตที่ ๕  
หลักเขตที่ ๖ กับหลักเขตที่ ๑ 
  ๑.๗ ด้านเหนือ  จดแนวเขตเทศบาลตําบลคูเมือง ระหว่างหลักเขตที่ ๑    
กับหลักเขตที่ ๒ 
   ด้านตะวันออก  จดแนวเขตเทศบาลตําบลคูเมือง ระหว่างหลักเขตที่ ๒     
กับหลักเขตที่ ๓ 
   ด้านใต้   จดแนวเขตเทศบาลตําบลคูเมือง ระหว่างหลักเขตที่ ๓     
กับหลักเขตที่ ๔ 
   ด้านตะวันตก  จดแนวเขตเทศบาลตําบลคูเมือง ระหว่างหลักเขตที่ ๔    
กับหลักเขตที่ ๕ และเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงเค็ง 
  ๑.๘ ด้านเหนือ  จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเสน้แบ่งเขต 
การปกครองระหว่างจังหวัดบุรีรัมย์กับจังหวัดสุรินทร์  
   ด้านตะวันออก  จดแนวเขตเทศบาลตําบลศรีสตึก ระหว่างหลักเขตที่ ๒    
หลักเขตที่ ๓ หลักเขตที่ ๔ หลักเขตที่ ๕ หลักเขตที่ ๖ หลักเขตที่ ๗ หลักเขตที่ ๘ หลักเขตที่ ๙ กับหลักเขตที่ ๑๐ 
   ด้านใต้   จดแนวเขตเทศบาลตําบลศรีสตึก ระหว่างหลักเขตที่ ๑๐  
หลักเขตที่ ๑๑ หลักเขตที ่๑๒ หลักเขตที ่๑๓ หลกัเขตที ่๑๔ กับหลักเขตที่ ๑๕ และเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าโคกโจด 
   ด้านตะวันตก  จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๙ ฟากตะวันออก 
และเขตเทศบาลตําบลศรีสตึก ระหว่างหลักเขตที่ ๒๐ กับหลักเขตที่ ๑ 
  ๑.๙ ด้านเหนือ  จดแนวเขตเทศบาลตําบลหินเหล็กไฟ ระหว่างหลักเขตที่ ๑  
กับหลักเขตที่ ๒ 
   ด้านตะวันออก  จดแนวเขตเทศบาลตําบลหินเหล็กไฟ ระหว่างหลักเขตที่ ๒  
กับหลักเขตที่ ๓ 
 
 
 



๓ 
 

   ด้านใต้   จดแนวเขตเทศบาลตําบลหินเหล็กไฟ ระหว่างหลักเขตที่ ๓  
กับหลักเขตที่ ๔ 
   ด้านตะวันตก  จดแนวเขตเทศบาลตําบลหินเหล็กไฟ ระหว่างหลักเขตที่ ๔  
กับหลักเขตที่ ๑ 
  ๑.๑๐ ด้านเหนือ  จดแนวเขตเทศบาลตําบลดอนมนต์ ระหว่างหลักเขตที่ ๑    
กับหลักเขตที่ ๒  
    ด้านตะวันออก  จดแนวเขตเทศบาลตําบลดอนมนต์ ระหว่างหลักเขตที่ ๒    
กับหลักเขตที ่๓ 
    ด้านใต้   จดแนวเขตเทศบาลตําบลดอนมนต์ ระหว่างหลักเขตที่ ๓  
หลักเขตที่ ๔ หลักเขตที่ ๕ หลักเขตที่ ๖ กับหลักเขตที่ ๗  
    ด้านตะวันตก  จดแนวเขตเทศบาลตําบลดอนมนต์ ระหว่างหลักเขตที่ ๗  
หลักเขตที่ ๘ หลักเขตที่ ๙ หลักเขตที่ ๑๐ กับหลักเขตที ่๑ 
  ๑.๑๑ ด้านเหนือ  จดแนวเขตเทศบาลตําบลบ้านด่าน ระหว่างหลักเขตที่ ๑   
หลักเขตที่ ๒ หลักเขตที่ ๓ หลักเขตที่ ๔ หลักเขตที่ ๕ กับหลักเขตที่ ๖ 
    ด้านตะวันออก  จดแนวเขตเทศบาลตําบลบ้านด่าน ระหว่างหลักเขตที่ ๖   
หลักเขตที่ ๗ หลักเขตที่ ๘ หลักเขตที่ ๙ หลักเขตที่ ๑๐ กับหลักเขตที ่๑๑ 
    ด้านใต้    จดแนวเขตเทศบาลตําบลบ้านด่าน ระหว่างหลักเขตที ่๑๑  
หลักเขตที่ ๑๒ หลักเขตที ่๑๓ กับหลักเขตที่ ๑๔ 
    ด้านตะวันตก  จดแนวเขตเทศบาลตําบลบ้านด่าน ระหว่างหลักเขตที ่๑๔  
หลักเขตที่ ๑๕ หลักเขตที ่๑๖ หลักเขตที ่๑๗ กับหลกัเขตที่ ๑ 
  ๑.๑๒ ด้านเหนือ  จดแนวเขตเทศบาลตําบลปราสาท ระหว่างหลักเขตที่ ๑   
หลักเขตที่ ๒ หลักเขตที่ ๓ กับหลักเขตที่ ๔ 
    ด้านตะวันออก  จดแนวเขตเทศบาลตําบลปราสาท ระหว่างหลักเขตที่ ๔  
หลักเขตที่ ๕ หลักเขตที่ ๖ หลักเขตที่ ๗ กับหลักเขตที่ ๘ 
    ด้านใต้   จดแนวเขตเทศบาลตําบลปราสาท ระหว่างหลักเขตที่ ๘  
หลักเขตที่ ๙ หลักเขตที่ ๑๐ กับหลักเขตที ่๑๑ และเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอําเภอบ้านด่าน 
กับอําเภอห้วยราช 
    ด้านตะวันตก  จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอําเภอบ้านด่าน 
กับอําเภอเมืองบุรีรัมย์ แนวเขตเทศบาลตําบลปราสาท ระหว่างหลักเขตที ่๑๒ หลักเขตที ่๑๓ หลักเขตที่ ๑๔ 
หลักเขตที่ ๑๕ กับหลักเขตที ่๑ 
  ๑.๑๓ ด้านเหนือ  จดแนวเขตเทศบาลเมืองชุมเห็ด ระหว่างหลักเขตที่ ๑ 
หลักเขตที่ ๒ หลักเขตที่ ๓ กับหลักเขตที่ ๔ เส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลบัวทองกับตําบลกลันทา 
และเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอําเภอเมืองบุรีรัมย์กับอําเภอบ้านด่าน  
    ด้านตะวันออก  จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอําเภอเมืองบุรีรัมย์ 
กับอําเภอห้วยราช แนวเขตเทศบาลตําบลสามแวง ระหว่างหลักเขตที่ ๒ หลักเขตที ่๑๖ กับหลกัเขตที่ ๑๕   
แนวเขตเทศบาลตําบลห้วยราช ระหว่างหลักเขตที่ ๑ หลักเขตที่ ๑๒ กับหลักเขตที่ ๑๑ เส้นแบ่งเขตการปกครอง 
ระหว่างตําบลบ้านยางกับตําบลห้วยราช แนวเขตเทศบาลตําบลอิสาณ ระหว่างหลักเขตที่ ๙ หลกัเขตที่ ๑๐  
 
 
 



๔ 
 
กับหลักเขตที่ ๑๑ เส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลสวายจีกกับตําบลห้วยราช เส้นแบ่งเขตการปกครอง
ระหว่างตําบลสวายจีกกับตําบลสนวน แนวเขตเทศบาลตําบลสองช้ัน ระหว่างหลักเขตที่ ๒๗ หลักเขตที่ ๒๖  
หลักเขตที่ ๒๕ หลักเขตที่ ๒๔ หลักเขตที่ ๒๓ กับหลักเขตที่ ๒๒ และแนวเขตเทศบาลตําบลหลักเขต ระหว่าง 
หลักเขตที่ ๖ หลักเขตที่ ๕ หลักเขตที่ ๔ หลักเขตที่ ๓ หลักเขตที่ ๒ หลักเขตที่ ๑ กับหลักเขตที่ ๑๒   
    ด้านใต้   จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลสะแกซํา  
กับตําบลสําโรง แนวเขตเทศบาลตําบลแสลงโทน ระหว่างหลักเขตที่ ๔ หลักเขตที่ ๓ กับหลักเขตที่ ๒ และเส้นแบ่งเขต 
การปกครองระหว่างตําบลเสม็ดกับตําบลเมืองฝาง 
    ด้านตะวันตก  จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลเสม็ดกับ 
ตําบลสะแกโพรง เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่ารอบอ่างเก็บนํ้าห้วยจระเข้มาก อ่างเก็บนํ้าห้วยจระเข้มาก  
เส้นต้ังฉากกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๘ ที่จุดซึ่งทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๘ 
บรรจบกับคลองห้วยแสงใต้ เส้นขนานระยะ ๑,๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๘  
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับเขตเทศบาลตําบลบ้านบัว แนวเขตเทศบาลตําบลบ้านบัว ระหว่าง 
หลักเขตที่ ๑๔ หลักเขตที่ ๑๕ หลักเขตที่ ๑๖ หลักเขตที่ ๑๗ กับหลักเขตที่ ๑ เส้นแบ่งเขตการปกครอง 
ระหว่างตําบลกระสังกับตําบลแสลงพัน และแนวเขตเทศบาลตําบลหนองตาด ระหว่างหลักเขตที่ ๑๕  
หลักเขตที่ ๑๔ หลักเขตที ่๑๓ หลักเขตที ่๑๒ หลักเขตที่ ๑๑ หลักเขตที่ ๑๐ หลักเขตที่ ๙ หลักเขตที ่๘  
หลักเขตที่ ๗ หลักเขตที่ ๖ หลกัเขตที่ ๕ กับหลักเขตที่ ๔ 
    ทั้งน้ี ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๕.๗ ที่กําหนดไว้เป็นสีฟ้า 
  ๑.๑๔ ด้านเหนือ  จดแนวเขตเทศบาลตําบลหนองตาด ระหว่างหลักเขตที่ ๑  
หลักเขตที่ ๒ หลักเขตที่ ๓ กับหลักเขตที่ ๔ 
    ด้านตะวันออก  จดแนวเขตเทศบาลตําบลหนองตาด ระหว่างหลักเขตที่ ๔  
หลักเขตที ่๕ หลักเขตที ่๖ หลกัเขตที่ ๗ หลักเขตที ่๘ หลกัเขตที ่๙ หลักเขตที่ ๑๐ หลักเขตที่ ๑๑ หลักเขตที่ ๑๒   
กับหลักเขตที่ ๑๓  
    ด้านใต้   จดแนวเขตเทศบาลตําบลหนองตาด ระหว่างหลักเขตที ่๑๓  
หลักเขตที่ ๑๔ กับหลักเขตที ่๑๕ 
    ด้านตะวันตก  จดแนวเขตเทศบาลตําบลหนองตาด ระหว่างหลักเขตที ่๑๕  
หลักเขตที่ ๑๖ หลักเขตที ่๑๗ หลักเขตที ่๑๘ กับหลกัเขตที่ ๑ 
  ๑.๑๕ ด้านเหนือ  จดแนวเขตเทศบาลตําบลลําปลายมาศ ระหว่างหลักเขตที่ ๑  
หลักเขตที่ ๒ หลักเขตที่ ๓ กับหลักเขตที่ ๔  
    ด้านตะวันออก  จดแนวเขตเทศบาลตําบลลําปลายมาศ ระหว่างหลักเขตที่ ๔  
หลักเขตที่ ๕ กับหลักเขตที่ ๖  
    ด้านใต้   จดแนวเขตเทศบาลตําบลลําปลายมาศ ระหว่างหลักเขตที่ ๖  
กับหลักเขตที่ ๗  
    ด้านตะวันตก  จดแนวเขตเทศบาลตําบลลําปลายมาศ ระหว่างหลักเขตที่ ๗  
กับหลักเขตที่ ๑  
    ทั้งน้ี ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๕.๔ ที่กําหนดไว้เป็นสีฟ้า 
  ๑.๑๖ ด้านเหนือ  จดแนวเขตเทศบาลตําบลทะเมนชัย ระหว่างหลักเขตที่ ๑   
กับหลักเขตที่ ๒ 
    ด้านตะวันออก  จดแนวเขตเทศบาลตําบลทะเมนชัย ระหว่างหลักเขตที่ ๒  
หลักเขตที่ ๓ กับหลักเขตที่ ๔ 
 



๕ 
 

    ด้านใต้   จดแนวเขตเทศบาลตําบลทะเมนชัย ระหว่างหลักเขตที่ ๔   
กับหลักเขตที่ ๕ 
    ด้านตะวันตก  จดแนวเขตเทศบาลตําบลทะเมนชัย ระหว่างหลักเขตที่ ๕  
หลักเขตที่ ๖ กับหลักเขตที่ ๑ 
  ๑.๑๗ ด้านเหนือ  จดแนวเขตเทศบาลตําบลโคกเหล็ก ระหว่างหลักเขตที่ ๑  
หลักเขตที่ ๒ หลักเขตที่ ๓ หลักเขตที่ ๔ หลักเขตที่ ๕ หลักเขตที่ ๖ หลักเขตที่ ๗ กับหลักเขตที่ ๘ 
    ด้านตะวันออก  จดแนวเขตเทศบาลตําบลโคกเหล็ก ระหว่างหลักเขตที่ ๘  
หลักเขตที่ ๙ กับหลักเขตที่ ๑๐ 
    ด้านใต้   จดแนวเขตเทศบาลตําบลโคกเหล็ก ระหว่างหลักเขตที ่๑๐  
หลักเขตที่ ๑๑ หลักเขตที ่๑๒ หลักเขตที ่๑๓ หลกัเขตที ่๑๔ หลักเขตที่ ๑๕ กับหลักเขตที่ ๑๖ 
    ด้านตะวันตก  จดแนวเขตเทศบาลตําบลโคกเหล็ก ระหว่างหลักเขตที ่๑๖  
หลักเขตที่ ๑๗ หลักเขตที ่๑๘ กับหลักเขตที่ ๑ 
  ๑.๑๘ ด้านเหนือ  จดแนวเขตเทศบาลตําบลสามแวง ระหว่างหลักเขตที่ ๑   
หลักเขตที่ ๒ หลักเขตที่ ๓ หลักเขตที่ ๔ หลักเขตที่ ๕ หลักเขตที่ ๖ กับหลักเขตที่ ๗ 
    ด้านตะวันออก  จดแนวเขตเทศบาลตําบลสามแวง ระหว่างหลักเขตที่ ๗    
กับหลักเขตที่ ๘ 
    ด้านใต้   จดแนวเขตเทศบาลตําบลสามแวง ระหว่างหลักเขตที่ ๘   
หลักเขตที่ ๙ หลักเขตที่ ๑๐ หลักเขตที ่๑๑ หลักเขตที ่๑๒ หลกัเขตที ่๑๓ หลักเขตที่ ๑๔ กับหลักเขตที่ ๑๕ 
    ด้านตะวันตก  จดแนวเขตเทศบาลตําบลสามแวง ระหว่างหลักเขตที่ ๑๕  
หลักเขตที่ ๑๖ กับหลักเขตที ่๑ 
  ๑.๑๙ ด้านเหนือ  จดแนวเขตเทศบาลตําบลห้วยราช ระหว่างหลักเขตที่ ๑   
หลักเขตที่ ๒ หลักเขตที่ ๓ กับหลักเขตที่ ๔  
    ด้านตะวันออก  จดแนวเขตเทศบาลตําบลห้วยราช ระหว่างหลักเขตที่ ๔   
หลักเขตที่ ๕ หลักเขตที่ ๖ กับหลักเขตที่ ๗ 
    ด้านใต้   จดแนวเขตเทศบาลตําบลห้วยราช ระหว่างหลักเขตที่ ๗   
หลักเขตที่ ๘ หลักเขตที่ ๙ หลักเขตที่ ๑๐ หลักเขตที ่๑๑ กับหลักเขตที่ ๑๒ 
    ด้านตะวันตก  จดแนวเขตเทศบาลตําบลห้วยราช ระหว่างหลักเขตที่ ๑๒   
กับหลักเขตที่ ๑ 
  ๑.๒๐ ด้านเหนือ  จดแนวเขตเทศบาลตําบลอุดมธรรม ระหว่างหลักเขตที่ ๑  
หลักเขตที่ ๒ หลักเขตที่ ๓ หลักเขตที่ ๔ หลักเขตที่ ๕ หลักเขตที่ ๖ หลักเขตที่ ๗ หลักเขตที่ ๘ หลักเขตที่ ๙  
หลักเขตที่ ๑๐ หลักเขตที ่๑๑ หลักเขตที ่๑๒ กับหลกัเขตที่ ๑๓ 
    ด้านตะวันออก  จดแนวเขตเทศบาลตําบลอุดมธรรม ระหว่างหลักเขตที ่๑๓  
หลักเขตที่ ๑๔ หลักเขตที ่๑๕ หลักเขตที ่๑๖ หลกัเขตที ่๑๗ หลักเขตที่ ๑๘ หลักเขตที่ ๑๙ หลักเขตที่ ๒๐  
หลักเขตที่ ๒๑ กับหลักเขตที ่๒๒  
    ด้านใต้   จดแนวเขตเทศบาลตําบลอุดมธรรม ระหว่างหลักเขตที ่๒๒  
หลักเขตที่ ๒๓ หลักเขตที ่๒๔ หลักเขตที ่๒๕ หลกัเขตที ่๒๖ หลักเขตที่ ๒๗ กับหลักเขตที่ ๒๘ 
    ด้านตะวันตก  จดแนวเขตเทศบาลตําบลอุดมธรรม ระหว่างหลักเขตที ่๒๘  
หลักเขตที่ ๒๙ หลักเขตที ่๓๐ หลักเขตที ่๓๑ หลกัเขตที ่๓๒ หลักเขตที่ ๓๓ หลักเขตที่ ๓๔ หลักเขตที่ ๓๕  
หลักเขตที่ ๓๖ กับหลักเขตที ่๑ 
    ทั้งน้ี ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๑.๒๒ ที่กําหนดไว้เป็นสีชมพู 



๖ 
 

  ๑.๒๑ ด้านเหนือ  จดเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าริมฝั่งชี  
    ด้านตะวันออก  จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต 
การปกครองระหว่างจังหวัดบุรีรัมย์กับจังหวัดสุรินทร์  
    ด้านใต้   จดแนวเขตเทศบาลตําบลหนองเต็ง ระหว่างหลักเขตที ่๒๔  
หลักเขตที่ ๒๕ หลักเขตที ่๒๖ หลักเขตที ่๒๗ หลกัเขตที ่๒๘ กับหลักเขตที่ ๒๙  
    ด้านตะวันตก  จดแนวเขตเทศบาลตําบลหนองเต็ง ระหว่างหลักเขตที ่๒๙  
หลักเขตที่ ๓๐ หลักเขตที ่๓๑ หลักเขตที ่๓๒ หลกัเขตที ่๓๓ หลักเขตที่ ๓๔ หลักเขตที่ ๓๕ หลักเขตที่ ๓๖  
หลักเขตที่ ๓๗ หลักเขตที ่๓๘ กับหลักเขตที่ ๓๙  
  ๑.๒๒ ด้านเหนือ  จดแนวเขตเทศบาลตําบลกระสัง ระหว่างหลักเขตที่ ๑    
กับหลักเขตที่ ๒ 
    ด้านตะวันออก  จดแนวเขตเทศบาลตําบลกระสัง ระหว่างหลักเขตที่ ๒     
กับหลักเขตที่ ๓ 
    ด้านใต้   จดแนวเขตเทศบาลตําบลกระสัง ระหว่างหลักเขตที่ ๓     
กับหลักเขตที่ ๔ 
    ด้านตะวันตก  จดแนวเขตเทศบาลตําบลกระสัง ระหว่างหลักเขตที่ ๔    
หลักเขตที่ ๕ กับหลักเขตที่ ๑ 
  ๑.๒๓ ด้านเหนือ  จดแนวเขตเทศบาลตําบลสองช้ัน ระหว่างหลักเขตที่ ๑    
หลักเขตที่ ๒ หลักเขตที่ ๓ หลักเขตที่ ๔ หลักเขตที่ ๕ หลักเขตที่ ๖ หลักเขตที่ ๗ หลักเขตที่ ๘ หลักเขตที่ ๙  
กับหลักเขตที ่๑๐ 
    ด้านตะวันออก  จดแนวเขตเทศบาลตําบลสองช้ัน ระหว่างหลักเขตที่ ๑๐  
หลักเขตที่ ๑๑ หลักเขตที ่๑๒ หลักเขตที ่๑๓ หลกัเขตที ่๑๔ หลักเขตที่ ๑๕ หลักเขตที่ ๑๖ กับหลกัเขตที่ ๑๗  
    ด้านใต้   จดแนวเขตเทศบาลตําบลสองช้ัน ระหว่างหลักเขตที่ ๑๗  
หลักเขตที่ ๑๘ หลักเขตที ่๑๙ กับหลักเขตที่ ๒๐ 
    ด้านตะวันตก  จดแนวเขตเทศบาลตําบลสองช้ัน ระหว่างหลักเขตที่ ๒๐  
หลักเขตที่ ๒๑ หลักเขตที ่๒๒ หลักเขตที ่๒๓ หลกัเขตที ่๒๔ หลักเขตที่ ๒๕ หลักเขตที่ ๒๖ หลักเขตที่ ๒๗  
หลักเขตที่ ๒๘ กับหลักเขตที ่๑ 
    ทั้งน้ี ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๕.๕ ที่กําหนดไว้เป็นสีฟ้า 
  ๑.๒๔ ด้านเหนือ  จดแนวเขตเทศบาลตําบลห้วยหิน ระหว่างหลักเขตที่ ๑   
หลักเขตที่ ๒ หลักเขตที่ ๓ หลักเขตที่ ๔ หลักเขตที่ ๕ หลักเขตที่ ๖ กับหลักเขตที่ ๗  
    ด้านตะวันออก  จดแนวเขตเทศบาลตําบลห้วยหิน ระหว่างหลักเขตที่ ๗   
หลักเขตที่ ๘ หลักเขตที่ ๙ หลักเขตที่ ๑๐ กับหลักเขตที ่๑๑ 
    ด้านใต้   จดแนวเขตเทศบาลตําบลห้วยหิน ระหว่างหลักเขตที่ ๑๑  
หลักเขตที่ ๑๒ หลักเขตที ่๑๓ หลักเขตที ่๑๔ กับหลกัเขตที่ ๑๕ 
    ด้านตะวันตก  จดแนวเขตเทศบาลตําบลห้วยหิน ระหว่างหลักเขตที่ ๑๕  
หลักเขตที่ ๑๖ กับหลักเขตที ่๑ 
  ๑.๒๕ ด้านเหนือ  จดแนวเขตเทศบาลตําบลหนองหงส์ ระหว่างหลักเขตที่ ๑   
กับหลักเขตที่ ๒ 
    ด้านตะวันออก  จดแนวเขตเทศบาลตําบลหนองหงส์ ระหว่างหลักเขตที่ ๒  
หลักเขตที่ ๓ กับหลักเขตที่ ๔ 
 



๗ 
 

    ด้านใต้   จดแนวเขตเทศบาลตําบลหนองหงส์ ระหว่างหลักเขตที่ ๔ 
หลักเขตที่ ๕ กับหลักเขตที่ ๖ 
    ด้านตะวันตก  จดแนวเขตเทศบาลตําบลหนองหงส์ ระหว่างหลักเขตที่ ๖  
หลักเขตที่ ๗ กับหลักเขตที่ ๑ 
  ๑.๒๖ ด้านเหนือ  จดแนวเขตเทศบาลตําบลหลักเขต ระหว่างหลักเขตที่ ๑   
หลักเขตที่ ๒ หลักเขตที่ ๓ หลักเขตที่ ๔ หลักเขตที่ ๕ กับหลักเขตที ่๖ 
    ด้านตะวันออก  จดแนวเขตเทศบาลตําบลหลักเขต ระหว่างหลักเขตที่ ๖   
หลักเขตที่ ๗ หลักเขตที่ ๘ กับหลักเขตที่ ๙  
    ด้านใต้   จดแนวเขตเทศบาลตําบลหลักเขต ระหว่างหลักเขตที่ ๙   
หลักเขตที่ ๑๐ หลักเขตที ่๑๑ กับหลักเขตที่ ๑๒ 
    ด้านตะวันตก  จดแนวเขตเทศบาลตําบลหลักเขต ระหว่างหลักเขตที่ ๑๒   
กับหลักเขตที่ ๑ 
  ๑.๒๗ ด้านเหนือ  จดแนวเขตเทศบาลตําบลชํานิ ระหว่างหลักเขตที่ ๑            
กับหลักเขตที่ ๒ 
    ด้านตะวันออก  จดแนวเขตเทศบาลตําบลชํานิ ระหว่างหลักเขตที่ ๒     
หลักเขตที่ ๓ กับหลักเขตที่ ๔ 
    ด้านใต้   จดแนวเขตเทศบาลตําบลชํานิ ระหว่างหลักเขตที่ ๔      
กับหลักเขตที่ ๕ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๗๓ ฟากตะวันออก และป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองก้านงา 
ป่าโคกหนองเต็ง และป่าโคกหิน 
    ด้านตะวันตก  จดแนวเขตเทศบาลตําบลชํานิ ระหว่างหลักเขตที่ ๖      
กับหลักเขตที่ ๑  
  ๑.๒๘ ด้านเหนือ  จดแนวเขตเทศบาลตําบลแสลงโทน ระหว่างหลักเขตที่ ๒  
หลักเขตที่ ๓ กับหลักเขตที่ ๔ 
    ด้านตะวันออก  จดแนวเขตเทศบาลตําบลแสลงโทน ระหว่างหลักเขตที่ ๔  
หลักเขตที่ ๕ หลักเขตที่ ๖ หลักเขตที่ ๗ กับหลักเขตที ่๘ 
    ด้านใต้   จดแนวเขตเทศบาลตําบลแสลงโทน ระหว่างหลักเขตที่ ๘  
หลักเขตที่ ๙ กับหลักเขตที่ ๑๐ หลักเขตที ่๑๑ กับหลักเขตที่ ๑๒ 
    ด้านตะวันตก  จดแนวเขตเทศบาลตําบลแสลงโทน ระหว่างหลักเขตที ่๑๒  
หลักเขตที่ ๑ กับหลักเขตที่ ๒ 
  ๑.๒๙ ด้านเหนือ  จดแนวเขตเทศบาลตําบลหนองปล่อง ระหว่างหลักเขตที ่๑  
กับหลักเขตที่ ๒ 
    ด้านตะวันออก  จดแนวเขตเทศบาลตําบลหนองปล่อง ระหว่างหลักเขตที ่๒  
หลักเขตที่ ๓ กับหลักเขตที่ ๔ 
    ด้านใต้   จดแนวเขตเทศบาลตําบลหนองปล่อง ระหว่างหลักเขตที ่๔  
หลักเขตที่ ๕ หลักเขตที่ ๖ หลักเขตที่ ๗ หลักเขตที่ ๘ หลักเขตที ่๙ หลกัเขตที่ ๑๐ หลกัเขตที่ ๑๑ หลกัเขตที่ ๑๒  
กับหลักเขตที่ ๑๓ 
    ด้านตะวันตก  จดแนวเขตเทศบาลตําบลหนองปล่อง ระหว่างหลักเขตที่ ๑๓  
กับหลักเขตที่ ๑ 
 
 



๘ 
 

  ๑.๓๐ ด้านเหนือ  จดแนวเขตเทศบาลตําบลพลบัพลาชัย ระหว่างหลักเขตที ่๑  
หลักเขตที่ ๒ กับหลักเขตที่ ๓ 
    ด้านตะวันออก  จดแนวเขตเทศบาลตําบลพลบัพลาชัย ระหว่างหลักเขตที ่๓  
หลักเขตที่ ๔ กับหลักเขตที่ ๕ 
    ด้านใต้   จดแนวเขตเทศบาลตําบลพลบัพลาชัย ระหว่างหลักเขตที ่๕  
หลักเขตที่ ๖ กับหลักเขตที่ ๗ 
    ด้านตะวันตก  จดแนวเขตเทศบาลตําบลพลบัพลาชัย ระหว่างหลักเขตที ่๗  
กับหลักเขตที่ ๑ 
  ๑.๓๑ ด้านเหนือ  จดแนวเขตเทศบาลตําบลจันดุม ระหว่างหลักเขตที่ ๑     
หลักเขตที่ ๒ กับหลักเขตที่ ๓  
    ด้านตะวันออก  จดแนวเขตเทศบาลตําบลจันดุม ระหว่างหลักเขตที่ ๓    
หลักเขตที่ ๔ หลักเขตที่ ๕ หลักเขตที่ ๖ หลักเขตที่ ๗ กับหลักเขตที่ ๘ 
    ด้านใต้   จดแนวเขตเทศบาลตําบลจันดุม ระหว่างหลักเขตที่ ๘     
หลักเขตที่ ๙ กับหลักเขตที่ ๑๐  
    ด้านตะวันตก  จดแนวเขตเทศบาลตําบลจันดุม ระหว่างหลักเขตที่ ๑๐    
หลักเขตที่ ๑๑ หลักเขตที ่๑๒ กับหลักเขตที่ ๑ 
  ๑.๓๒ ด้านเหนือ  จดแนวเขตเทศบาลตําบลหนองกี่ ระหว่างหลักเขตที่ ๑    
กับหลักเขตที่ ๒ 
    ด้านตะวันออก  จดแนวเขตเทศบาลตําบลหนองกี่ ระหว่างหลักเขตที่ ๒    
กับหลักเขตที่ ๓ 
    ด้านใต้   จดแนวเขตเทศบาลตําบลหนองกี่ ระหว่างหลักเขตที่ ๓    
กับหลักเขตที่ ๔  
    ด้านตะวันตก  จดเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเมืองไผ่ 
  ๑.๓๓ ด้านเหนือ  จดแนวเขตเทศบาลตําบลศาลเจ้าพ่อขุนศรี ระหว่าง 
หลักเขตที่ ๑ กับหลักเขตที่ ๒  
    ด้านตะวันออก  จดแนวเขตเทศบาลตําบลศาลเจ้าพ่อขุนศรี ระหว่าง 
หลักเขตที่ ๒ กับหลักเขตที่ ๓  
    ด้านใต้   จดเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเมืองไผ่ 
    ด้านตะวันตก  จดแนวเขตเทศบาลตําบลศาลเจ้าพ่อขุนศรี ระหว่าง 
หลักเขตที่ ๘ หลักเขตที่ ๙ หลักเขตที่ ๑๐ หลักเขตที ่๑๑ หลักเขตที ่๑๒ กับหลกัเขตที่ ๑ 
  ๑.๓๔ ด้านเหนือ  จดเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองก้านงา ป่าโคกหนองเต็ง
และป่าโคกหิน อ่างเก็บนํ้าหนองทะลอก เสน้ต้ังฉากระยะ ๒,๕๐๐ เมตร กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๗๓  
ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งแนวก้ันนํ้าอ่างเก็บนํ้าหนองทะลอกบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๗๓  
ฟากตะวันตก เส้นต้ังฉากระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๗๓ เส้นขนานระยะ 
๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๗๓ เส้นตรงทีล่ากจากเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร  
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๗๓ ไปทางทศิตะวันออกเฉียงใต้จนบรรจบกับเส้นต้ังฉากระยะ 
๑,๐๐๐ เมตร กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๘ ฟากตะวันตก ที่จุดซึง่อยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒๑๘ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๔ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนว 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๘ เป็นระยะ ๑,๕๐๐ เมตร 
 



๙ 
 

    ด้านตะวันออก  จดเส้นตรงที่ลากจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๘ 
ฟากใต้ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๘ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๔ ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๘  เป็นระยะ ๑,๕๐๐ เมตร ไปทาง          
ทิศตะวันออกเฉียงใต้จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๔  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒๔ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๘ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒๔ เป็นระยะ ๑,๕๐๐ เมตร 
    ด้านใต้   จดเส้นต้ังฉากระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒๔ ฟากใต้ ที่จุดซึง่อยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๔ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒๑๘ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๔ เป็นระยะ ๑,๕๐๐ เมตร 
เส้นตรงที่ลากจากเส้นต้ังฉากระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๔ ไปทางทิศตะวันตก 
เฉียงใต้จนบรรจบกับเส้นต้ังฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๑๘ ฟากตะวันออกที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๑๘ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๔ ไปทางทิศใต้และทิศตะวันตก
เฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๑๘ เป็นระยะ ๔,๗๐๐ เมตร 
    ด้านตะวันตก  จดเส้นตรงต้ังฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๑๘ 
ฟากตะวันตกท่ีจุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๑๘ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๔ 
ไปทางทิศใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๑๘ เป็นระยะ  ๔,๗๐๐  เมตร  
เส้นตรงที่ลากจากเส้นต้ังฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๑๘ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจนบรรจบกับ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๔ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๔ บรรจบกับทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๒๐๗๓ ไปทางทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๔ เป็นระยะ ๔,๒๐๐ เมตร 
เส้นต้ังฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๔ ฟากเหนือ เส้นตรงที่ลากจากเส้นต้ังฉากกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒๔ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนบรรจบกับแนวก้ันนํ้าอ่างเก็บนํ้าหนองทะลอกที่จุดซึ่งอยู่ห่าง
จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๗๓ ฟากตะวันตกไปทางทิศตะวันตกตามแนวกั้นนํ้า 
อ่างเก็บนํ้าหนองทะลอก เป็นระยะ ๒,๕๐๐ เมตร 
  ๑.๓๕ ด้านเหนือ  จดแนวเขตเทศบาลตําบลโคกม้า ระหว่างหลักเขตที่ ๑     
กับหลักเขตที่ ๒  
    ด้านตะวันออก  จดแนวเขตเทศบาลตําบลโคกม้า ระหว่างหลักเขตที่ ๒    
หลักเขตที่ ๓ กับหลักเขตที ่๔ 
    ด้านใต้   จดแนวเขตเทศบาลตําบลโคกม้า ระหว่างหลักเขตที่ ๔    
หลักเขตที่ ๕ กับหลักเขตที่ ๖ 
    ด้านตะวันตก  จดแนวเขตเทศบาลตําบลโคกม้า ระหว่างหลักเขตที่ ๖    
หลักเขตที่ ๗ หลักเขตที่ ๘ กับหลักเขตที่ ๑ 
  ๑.๓๖ ด้านเหนือ  จดแนวเขตเทศบาลตําบลโกรกแก้ว ระหว่างหลักเขตที่ ๑ 
กับหลักเขตที่ ๒ 
    ด้านตะวันออก  จดเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเมืองไผ่ 
    ด้านใต้   จดเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเมืองไผ่ 
    ด้านตะวันตก  จดแนวเขตเทศบาลตําบลโนนสุวรรณ ระหว่างหลักเขตที ่๔  
หลักเขตที ่๓ หลักเขตที ่๒ กับหลักเขตที ่๑ เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเมืองไผ่ และแนวเขตเทศบาลตําบลโกรกแก้ว  
ระหว่างหลักเขตที่ ๑๐ กับหลกัเขตที่ ๑ 
  ๑.๓๗ ด้านเหนือ  จดแนวเขตเทศบาลตําบลประโคนชัย ระหว่างหลักเขตที ่๑ 
กับหลักเขตที่ ๒ 



๑๐ 
 

    ด้านตะวันออก  จดแนวเขตเทศบาลตําบลประโคนชัย ระหว่างหลักเขตที ่๒ 
หลักเขตที่ ๓ หลักเขตที่ ๔ กับหลักเขตที่ ๕ 
    ด้านใต้   จดแนวเขตเทศบาลตําบลประโคนชัย ระหว่างหลักเขตที ่๕ 
หลักเขตที่ ๖ กับหลักเขตที่ ๗ 
    ด้านตะวันตก  จดแนวเขตเทศบาลตําบลประโคนชัย ระหว่างหลักเขตที ่๗ 
กับหลักเขตที่ ๑ 
  ๑.๓๘ ด้านเหนือ  จดแนวเขตเทศบาลตําบลพนมรุ้ง ระหว่างหลักเขตที่ ๑    
กับหลักเขตที่ ๒ 
    ด้านตะวันออก  จดแนวเขตเทศบาลตําบลพนมรุ้ง ระหว่างหลักเขตที่ ๒   
หลักเขตที ่๓ หลักเขตที ่๔ หลกัเขตที่ ๕ หลักเขตที ่๖ กับหลกัเขตที่ ๗ และเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาพนมรุ้ง 
    ด้านใต้   จดแนวเขตเทศบาลตําบลพนมรุ้ง ระหว่างหลักเขตที่ ๗    
หลักเขตที่ ๘ หลักเขตที่ ๙ หลักเขตที่ ๑๐ กับหลักเขตที ่๑๑ 
    ด้านตะวันตก  จดแนวเขตเทศบาลตําบลพนมรุ้ง ระหว่างหลักเขตที่ ๑๑   
หลักเขตที่ ๑๒ หลักเขตที ่๑๓ หลักเขตที ่๑๔ หลกัเขตที ่๑๕ หลักเขตที่ ๑๖ หลักเขตที่ ๑๗ หลักเขตที่ ๑๘  
กับหลักเขตที่ ๑ 
  ๑.๓๙ ด้านเหนือ  จดแนวเขตเทศบาลตําบลทุ่งแสงทอง ระหว่างหลักเขตที ่๑  
หลักเขตที่ ๒ หลักเขตที่ ๓ กับหลักเขตที ่๔ 
    ด้านตะวันออก  จดแนวเขตเทศบาลตําบลทุ่งแสงทอง ระหว่างหลักเขตที ่๔  
หลักเขตที่ ๕ หลักเขตที่ ๖ หลักเขตที่ ๗ กับหลักเขตที่ ๘ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกใหญ่ ป่าหนองพระสรวล  
และป่าหนองหมี 
    ด้านใต้   จดแนวเขตเทศบาลตําบลทุ่งแสงทอง ระหว่างหลักเขตที ่๘  
หลักเขตที่ ๙ หลักเขตที่ ๑๐ กับหลักเขตที ่๑๑ 
    ด้านตะวันตก  จดแนวเขตเทศบาลตําบลทุ่งแสงทอง ระหว่างหลักเขตที่ ๑๑  
หลักเขตที่ ๑๒ หลักเขตที ่๑๓ กับหลักเขตที่ ๑ 
  ๑.๔๐ ด้านเหนือ  จดแนวเขตเทศบาลตําบลโนนสุวรรณ ระหว่างหลักเขตที ่๑  
กับหลักเขตที่ ๒ 
    ด้านตะวันออก  จดแนวเขตเทศบาลตําบลโนนสุวรรณ ระหว่างหลักเขตที ่๒  
หลักเขตที่ ๓ กับหลักเขตที่ ๔ 
    ด้านใต้   จดเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเมืองไผ่ 
    ด้านตะวันตก  จดเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเมืองไผ่ 
  ๑.๔๑ ด้านเหนือ  จดแนวเขตเทศบาลตําบลยายแย้มวัฒนา ระหว่างหลักเขต 
ที่ ๑ หลักเขตที่ ๒ หลักเขตที่ ๓ กับหลักเขตที่ ๔ 
    ด้านตะวันออก  จดแนวเขตเทศบาลตําบลยายแย้มวัฒนา ระหว่างหลักเขต 
ที่ ๔ กับหลักเขตที่ ๕ 
    ด้านใต้   จดแนวเขตเทศบาลตําบลยายแย้มวัฒนา ระหว่างหลักเขต 
ที่ ๕ หลักเขตที่ ๖ หลักเขตที่ ๗ หลักเขตที่ ๘ หลักเขตที่ ๙ กับหลักเขตที่ ๑๐ 
    ด้านตะวันตก  จดแนวเขตเทศบาลตําบลยายแย้มวัฒนา ระหว่างหลักเขต 
ที่ ๑๐ หลักเขตที่ ๑๑ หลักเขตที่ ๑๒ กับหลักเขตที่ ๑ 

 
 



๑๑ 
 

  ๑.๔๒ ด้านเหนือ  จดเขตเทศบาลตําบลถาวร ระหว่างหลักเขตที่ ๑ หลักเขต 
ที่ ๒ หลกัเขตที ่๔ กับหลกัเขตที่ ๕ และเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาอังคาร  
    ด้านตะวันออก  จดเขตเทศบาลตําบลถาวร ระหว่างหลักเขตที่ ๕ หลักเขต 
ที่ ๖ หลักเขตที่ ๗ หลักเขตที่ ๘ หลักเขตที่ ๙ กับหลักเขตที่ ๑๐ 
    ด้านใต้   จดเขตเทศบาลตําบลถาวร ระหว่างหลักเขตที่ ๑๐   
หลักเขตที่ ๑๑ หลักเขตที ่๑๒ หลักเขตที ่๑๓ หลกัเขตที ่๑๔ หลักเขตที่ ๑๕ กับหลักเขตที่ ๑๖ 
    ด้านตะวันตก  จดเขตเทศบาลตําบลถาวร ระหว่างหลักเขตที่ ๑๖    
หลักเขตที่ ๑๗ กับหลักเขตที ่๑  
  ๑.๔๓ ด้านเหนือ  จดแนวเขตเทศบาลตําบลโนนเจริญ ระหว่างหลักเขตที่ ๑  
หลักเขตที่ ๒ หลักเขตที่ ๓ หลักเขตที่ ๔ กับหลักเขตที่ ๕  
    ด้านตะวันออก  จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต 
การปกครองระหว่างจังหวัดบุรีรัมย์กับจังหวัดสุรินทร์ และเขตเทศบาลตําบลโนนเจริญ ระหว่างหลกัเขตที่ ๕   
กับหลักเขตที ่๖ 
    ด้านใต้   จดแนวเขตเทศบาลตําบลโนนเจริญ ระหว่างหลักเขตที่ ๖   
กับหลักเขตที่ ๗  
    ด้านตะวันตก  จดแนวเขตเทศบาลตําบลโนนเจริญ ระหว่างหลักเขตที่ ๗  
หลักเขตที่ ๘ หลักเขตที่ ๙ กับหลักเขตที่ ๑ 
  ๑.๔๔ ด้านเหนือ  จดแนวเขตเทศบาลตําบลตาจง ระหว่างหลักเขตที่ ๑  
หลักเขตที่ ๒ หลักเขตที่ ๓ หลักเขตที่ ๔ หลักเขตที่ ๕ หลักเขตที่ ๖ กับหลักเขตที่ ๗  
    ด้านตะวันออก  จดแนวเขตเทศบาลตําบลตาจง ระหว่างหลักเขตที่ ๗  
หลักเขตที่ ๘ หลักเขตที่ ๙ กับหลักเขตที่ ๑๐ และเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านกรวด แปลงที่ห้า 
    ด้านใต้   จดเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านกรวด แปลงที่ห้า  
และอุทยานแห่งชาติตาพระยา 
    ด้านตะวันตก  จดแนวเขตเทศบาลตําบลตาจง ระหว่างหลักเขตที่ ๑๑    
หลักเขตที่ ๑๒ หลักเขตที ่๑๓ หลักเขตที ่๑๔ หลกัเขตที ่๑๕ หลักเขตที่ ๑๖ หลักเขตที่ ๑๗ หลักเขตที่ ๑๘  
กับหลักเขตที่ ๑ อ่างเก็บนํ้าลําปะเทีย และเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าละหานทราย 
  ๑.๔๕ ด้านเหนือ  จดเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาคอก 
    ด้านตะวันออก  จดแนวเขตเทศบาลตําบลเขาคอก ระหว่างหลักเขตที่ ๖   
กับหลักเขตที่ ๗ 
    ด้านใต้   จดแนวเขตเทศบาลตําบลเขาคอก ระหว่างหลักเขตที่ ๗    
หลักเขตที่ ๘ กับหลักเขตที่ ๙ 
    ด้านตะวันตก  จดแนวเขตเทศบาลตําบลเขาคอก ระหว่างหลักเขตที่ ๙   
หลักเขตที่ ๑๐ หลักเขตที ่๑๑ หลักเขตที ่๑๒ กับหลกัเขตที่ ๑๓  
  ๑.๔๖ ด้านเหนือ  จดแนวเขตเทศบาลตําบลบ้านกรวดปัญญาวัฒน์ ระหว่าง   
หลักเขตที่ ๑ หลักเขตที่ ๒ กับหลักเขตที่ ๓ และป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาคอก 
    ด้านตะวันออก  จดแนวเขตเทศบาลตําบลบ้านกรวดปัญญาวัฒน์ ระหว่าง  
หลักเขตที่ ๓ หลักเขตที่ ๔ หลักเขตที่ ๕ หลักเขตที่ ๖ กับหลักเขตที ่๗ 
    ด้านใต้   จดแนวเขตเทศบาลตําบลบ้านกรวดปัญญาวัฒน์ ระหว่าง  
หลักเขตที่ ๗ หลักเขตที่ ๘ หลักเขตที่ ๙ หลักเขตที่ ๑๐ หลักเขตที่ ๑๑ หลักเขตที่ ๑๒ หลักเขตที่ ๑๓ หลักเขตที่ ๑๔  
หลักเขตที่ ๑๕ กับหลักเขตที ่๑๖  



๑๒ 
 

    ด้านตะวันตก  จดแนวเขตเทศบาลตําบลบ้านกรวดปัญญาวัฒน์ ระหว่าง  
หลักเขตที่ ๑๖ กับหลักเขตที ่๑ และเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาคอก 
  ๑.๔๗ ด้านเหนือ  จดแนวเขตเทศบาลตําบลปะคํา ระหว่างหลักเขตที่ ๑    
หลักเขตที่ ๒ หลักเขตที่ ๓ กับหลักเขตที่ ๔ 
    ด้านตะวันออก  จดเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกใหญ ่ป่าหนองพระสรวล  
และป่าหนองหมี และแนวเขตเทศบาลตําบลปะคํา ระหว่างหลักเขตที่ ๕ กับหลักเขตที่ ๖ 
    ด้านใต้   จดแนวเขตเทศบาลตําบลปะคํา ระหว่างหลักเขตที่ ๖     
กับหลักเขตที่ ๗ 
    ด้านตะวันตก  จดแนวเขตเทศบาลตําบลปะคํา ระหว่างหลักเขตที่ ๗    
หลักเขตที่ ๘ กับหลักเขตที่ ๑ 
  ๑.๔๘ ด้านเหนือ  จดแนวเขตเทศบาลตําบลหนองตะครอง ระหว่าง 
หลักเขตที่ ๑ หลักเขตที่ ๒ หลักเขตที่ ๓ กับหลักเขตที่ ๔ 
    ด้านตะวันออก  จดแนวเขตเทศบาลตําบลหนองตะครอง ระหว่าง 
หลักเขตที่ ๔ หลักเขตที่ ๕ หลักเขตที่ ๖ กับหลักเขตที่ ๗  
    ด้านใต้   จดเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงใหญ่ และเขตรักษา 
พันธ์ุสัตว์ป่า ป่าดงใหญ่ 
    ด้านตะวันตก  จดแนวเขตเทศบาลตําบลหนองตะครอง ระหว่าง 
หลักเขตที่ ๗ หลักเขตที่ ๘ กับหลักเขตที่ ๙ หลักเขตที ่๑๐ หลกัเขตที ่๑๑ หลักเขตที่ ๑๒ กับหลักเขตที่ ๑ 
  ๑.๔๙ ด้านเหนือ  จดแนวเขตเทศบาลตําบลละหานทราย ระหว่างหลักเขตที่ ๑  
หลักเขตที่ ๒ หลักเขตที่ ๓ หลกัเขตที่ ๔ หลักเขตที่ ๕ หลักเขตที่ ๖ หลักเขตที่ ๗ หลักเขตที่ ๘ กับหลักเขตที่ ๙ 
    ด้านตะวันออก  จดแนวเขตเทศบาลตําบลละหานทราย ระหว่างหลักเขตที่ ๙  
หลักเขตที่ ๑๐ หลักเขตที ่๑๑ กับหลักเขตที่ ๑๒ และเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าละหานทราย 
    ด้านใต้   จดแนวเขตเทศบาลตําบลละหานทราย ระหว่างหลักเขต 
ที่ ๑๒ หลักเขตที่ ๑๓ กับหลกัเขตที่ ๑๔ 
    ด้านตะวันตก  จดแนวเขตเทศบาลตําบลละหานทราย ระหว่างหลักเขต 
ที่ ๑๔ กับหลักเขตที่ ๑ 
  ๑.๕๐ ด้านเหนือ  จดแนวเขตเทศบาลตําบลหนองไม้งาม ระหว่างหลักเขต 
ที่ ๑ หลักเขตที่ ๒ กับหลักเขตที่ ๓  
    ด้านตะวันออก  จดแนวเขตเทศบาลตําบลหนองไม้งาม ระหว่างหลักเขต 
ที่ ๓ หลักเขตที่ ๔ หลักเขตที่ ๕ หลักเขตที่ ๖ กับหลักเขตที่ ๗  
    ด้านใต้   จดเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านกรวด แปลงที่ห้า  
    ด้านตะวันตก  จดแนวเขตเทศบาลตําบลหนองไม้งาม ระหว่าง 
หลักเขตที่ ๑๐ หลักเขตที ่๑๑ กับหลักเขตที่ ๑ 
  ๑.๕๑ ด้านเหนือ  จดแนวเขตเทศบาลตําบลบ้านกรวด ระหว่างหลักเขตที่ ๑  
กับหลักเขตที่ ๒ 
    ด้านตะวันออก  จดแนวเขตเทศบาลตําบลบ้านกรวด ระหว่างหลักเขตที่ ๒   
กับหลักเขตที่ ๓ 
    ด้านใต้   จดแนวเขตเทศบาลตําบลบ้านกรวด ระหว่างหลักเขตที่ ๓   
กับหลักเขตที่ ๔ 
 



๑๓ 
 

    ด้านตะวันตก  จดแนวเขตเทศบาลตําบลบ้านกรวด ระหว่างหลักเขตที่ ๔   
กับหลักเขตที่ ๑ 
  ๑.๕๒ ด้านเหนือ  จดแนวเขตเทศบาลตําบลจันทบเพชร ระหว่างหลักเขต 
ที่ ๑ กับหลักเขตที่ ๒  
    ด้านตะวันออก  จดแนวเขตเทศบาลตําบลจันทบเพชร ระหว่างหลักเขต 
ที่ ๒ หลักเขตที่ ๓ หลักเขตที่ ๔ กับหลักเขตที่ ๕  
    ด้านใต้   จดเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านกรวด แปลงที่ห้า  
และอ่างเก็บนํ้าห้วยตะโก  
    ด้านตะวันตก  จดแนวเขตเทศบาลตําบลจันทบเพชร ระหว่างหลักเขตที่ ๘ 
หลักเขตที ่๙ หลักเขตที่ ๑๐ หลักเขตที ่๑๑ กับหลักเขตที่ ๑ 
  ๑.๕๓ ด้านเหนือ  จดแนวเขตเทศบาลตําบลปราสาท ระหว่างหลักเขตที่ ๑   
หลักเขตที่ ๒ หลักเขตที่ ๓ หลักเขตที่ ๔ หลักเขตที่ ๕ หลักเขตที่ ๖ หลักเขตที่ ๗ หลักเขตที่ ๘ หลักเขตที่ ๙  
หลักเขตที่ ๑๐ หลักเขตที ่๑๑ กับหลักเขตที่ ๑๒  
    ด้านตะวันออก  จดแนวเขตเทศบาลตําบลปราสาท ระหว่างหลักเขตที่ ๑๒  
หลักเขตที่ ๑๓ หลักเขตที ่๑๔ กับหลักเขตที่ ๑๕  
    ด้านใต้   จดเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านกรวด แปลงที่ห้า  
    ด้านตะวันตก  จดแนวเขตเทศบาลตําบลปราสาท ระหว่างหลักเขตที่ ๑๘  
หลักเขตที่ ๑๙ กับหลักเขตที ่๑ 
  ๑.๕๔ ด้านเหนือ  จดแนวเขตเทศบาลตําบลบึงเจริญ ระหว่างหลักเขตที่ ๑   
หลักเขตที่ ๒ หลักเขตที่ ๓ หลักเขตที่ ๔ หลักเขตที่ ๕ กับหลักเขตที่ ๖  
    ด้านตะวันออก  จดแนวเขตเทศบาลตําบลบึงเจริญ ระหว่างหลักเขตที่ ๖   
หลักเขตที่ ๗ หลักเขตที่ ๘  
    ด้านใต้   จดเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านกรวด แปลงที่ห้า 
และอุทยานแห่งชาติตาพระยา      
    ด้านตะวันตก  จดแนวเขตเทศบาลตําบลบึงเจริญ ระหว่างหลักเขตที่ ๑๐  
หลักเขตที่ ๑๑ หลักเขตที ่๑๒ กับหลักเขตที่ ๑ 
  ๑.๕๕ ด้านเหนือ  จดแนวเขตเทศบาลตําบลตลาดนิคมปราสาท ระหว่าง 
หลักเขตที่ ๑ กับหลักเขตที่ ๒ 
    ด้านตะวันออก  จดแนวเขตเทศบาลตําบลตลาดนิคมปราสาท ระหว่าง 
หลักเขตที่ ๒ กับหลักเขตที่ ๓ 
    ด้านใต้   จดแนวเขตเทศบาลตําบลตลาดนิคมปราสาท ระหว่าง 
หลักเขตที ่๓ กับหลักเขตที่ ๔ เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านกรวด แปลงที่ห้า และอุทยานแห่งชาติตาพระยา 
    ด้านตะวันตก  จดแนวเขตเทศบาลตําบลตลาดนิคมปราสาท ระหว่าง 
หลักเขตที่ ๕ หลักเขตที่ ๖ หลักเขตที่ ๗ กับหลักเขตที่ ๑ 
  ๑.๕๖ ด้านเหนือ  จดแนวเขตเทศบาลตําบลสําโรงใหม่ ระหว่างหลักเขตที่ ๑  
หลักเขตที่ ๒ กับหลักเขตที่ ๓ และเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าละหานทราย  
    ด้านตะวันออก  จดแนวเขตเทศบาลตําบลสําโรงใหม่ ระหว่างหลักเขตที่ ๕ 
หลักเขตที่ ๖ หลักเขตที่ ๗ กับหลักเขตที่ ๘ และเขตอุทยานแห่งชาติตาพระยา 

 
 



๑๔ 
 
    ด้านใต้   จดเขตอุทยานแห่งชาติตาพระยา และอ่างเก็บนํ้าลําจังหัน 
    ด้านตะวันตก  จดแนวเขตเทศบาลตําบลสําโรงใหม่ ระหว่างหลักเขต 
ที่ ๑๗ หลักเขตที่ ๑๘ หลักเขตที่ ๑๙ กับหลักเขตที่ ๑  
  ๑.๕๗ ด้านเหนือ  จดเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าละหานทราย และแนวเขต
เทศบาลตําบลหนองแวง ระหว่างหลักเขตที่ ๑ กับหลักเขตที่ ๒   
    ด้านตะวันออก  จดแนวเขตเทศบาลตําบลหนองแวง ระหว่างหลักเขตที่ ๒  
หลักเขตที่ ๓ หลักเขตที่ ๔ เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านกรวด แปลงทีห่้า และเขตอุทยานแห่งชาติตาพระยา 
    ด้านใต้   จดเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านกรวด แปลงที่ห้า 
อุทยานแห่งชาติตาพระยา และอ่างเก็บนํ้าลําปะเทีย 
    ด้านตะวันตก  จดเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงใหญ่ และเขตรักษา 
พันธ์ุสัตว์ป่า ป่าดงใหญ่ แนวเขตเทศบาลตําบลหนองแวง ระหว่างหลักเขตที่ ๘ หลักเขตที่ ๙ กับหลักเขตที่ ๑๐  
  ๑.๕๘ ด้านเหนือ  จดแนวเขตเทศบาลตําบลโนนดินแดง ระหว่างหลักเขตที ่๑  
กับหลักเขตที่ ๒ 
    ด้านตะวันออก  จดเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงใหญ่ และเขตรักษา 
พันธ์ุสัตว์ป่า ป่าดงใหญ่  
    ด้านใต้   จดเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงใหญ่ และเขตรักษา 
พันธ์ุสัตว์ป่า ป่าดงใหญ่  
    ด้านตะวันตก  จดแนวเขตเทศบาลตําบลโนนดินแดง ระหว่างหลักเขต 
ที่ ๕ หลักเขตที่ ๖ กับหลักเขตที่ ๑  
 ๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒ ทีกํ่าหนดไว้เป็นสีม่วง ให้เป็นทีดิ่นประเภทอุตสาหกรรมและ 
คลังสินค้า มีรายการดังต่อไปน้ี 
    ด้านเหนือ  จดเส้นขนานระยะ ๑,๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวง 
แผ่นดินหมายเลข ๒๒๖ 
    ด้านตะวันออก  จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๖ ฟากตะวันตก 
    ด้านใต้   จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๖ ฟากเหนือ  
    ด้านตะวันตก  จดเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวง 
แผ่นดินหมายเลข ๒๒๖    
 ๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึงหมายเลข ๓.๑๙ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็นที่ดิน 
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม มีรายการดังต่อไปน้ี 
   ๓.๑ ด้านเหนือ  จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเสน้แบ่งเขต 
การปกครองระหว่างจังหวัดบุรีรัมย์กับจังหวัดขอนแก่น และเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างจังหวัดบุรีรัมย์ 
กับจังหวัดมหาสารคาม 
    ด้านตะวันออก  จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเสน้แบ่งเขต 
การปกครองระหว่างจังหวัดบุรีรัมย์กับจังหวัดมหาสารคาม และเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างจังหวัดบุรีรัมย์
กับจังหวัดสุรินทร์ 
    ด้านใต้   จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๘๑ ฟากเหนือ  
แนวเขตเทศบาลตําบลพุทไธสง ระหว่างหลกัเขตที ่๔ หลักเขตที่ ๓ หลกัเขตที่ ๒ กับหลักเขตที่ ๑ และทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๒๐๖๑ ฟากเหนือ 
    ด้านตะวันตก  แนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต 
การปกครองระหว่างจังหวัดบุรีรัมย์กับจังหวัดขอนแก่น 
    ทั้งน้ี ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๑.๑ ที่กําหนดไว้เป็นสีชมพู  



๑๕ 
 

   ๓.๒ ด้านเหนือ  จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๐๖๑ ฟากใต้ แนวเขต 
เทศบาลตําบลพุทไธสง ระหว่างหลักเขตที่ ๑ หลักเขตที ่๕ หลักเขตที่ ๔ กับหลักเขตที่ ๓ และทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข ๒๐๘๑ ฟากใต้ 
    ด้านตะวันออก  จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต 
การปกครองระหว่างจังหวัดบุรีรัมย์กับจังหวัดสุรินทร ์และแนวเขตเทศบาลตําบลสตึก ระหว่างหลักเขตที่ ๑  
กับหลักเขตที่ ๖ 
    ด้านใต้   จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๒๖ ฟากเหนือ  
และแนวเขตเทศบาลตําบลแคนดง ระหว่างหลักเขตที่ ๓ หลักเขตที ่๒ หลักเขตที ่๑ กับหลักเขตที่ ๘   
    ด้านตะวันตก  จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต 
การปกครองระหว่างจังหวัดบุรีรัมย์กับจังหวัดนครราชสีมา และเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างจังหวัดบุรีรัมย์ 
กับจังหวัดขอนแก่น 
    ทั้งน้ี ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๑.๒ ที่กําหนดไว้เป็นสีชมพู และบริเวณหมายเลข ๔.๑   
ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว 
   ๓.๓ ด้านเหนือ  จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๒๖ ฟากใต้  
แนวเขตเทศบาลตําบลแคนดง ระหว่างหลักเขตที่ ๘ หลักเขตที่ ๗ หลักเขตที่ ๖ หลักเขตที่ ๕ หลักเขตที่ ๔  
กับหลักเขตที่ ๓ และแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงพลอง 
    ด้านตะวันออก  จดแนวเขตเทศบาลตําบลสตึก ระหว่างหลกัเขตที ่๖ 
หลักเขตที่ ๕ กับหลักเขตที่ ๔ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๙ ฟากตะวันตก ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกโจด  
แปลงที่สอง ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกโจด แนวเขตเทศบาลตําบลดอนมนต์ ระหว่างหลักเขตที่ ๓ หลักเขตที่ ๒  
หลักเขตที่ ๑ หลักเขตที่ ๑๐ หลักเขตที่ ๙ หลกัเขตที่ ๘ หลักเขตที่ ๗ หลักเขตที่ ๖ หลักเขตที่ ๕ กับหลักเขตที่ ๔ 
    ด้านใต้   จดแนวเขตเทศบาลตําบลบ้านด่าน ระหว่างหลักเขตที่ ๕  
หลักเขตที ่๔ หลักเขตที ่๓ หลกัเขตที่ ๒ หลักเขตที ่๑ หลกัเขตที ่๑๗ หลักเขตที ่๑๖ หลักเขตที ่๑๕ กับหลักเขต 
ที่ ๑๔ เส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลกลันทากับตําบลบัวทอง และแนวเขตเทศบาลตําบลชุมเหด็  
ระหว่างหลักเขตที่ ๔ หลักเขตที่ ๓ กับหลักเขตที่ ๒  
    ด้านตะวันตก  จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๗๔ ฟากตะวันออก  
แนวเขตเทศบาลตําบลคูเมือง ระหว่างหลักเขตที่ ๔ หลักเขตที่ ๓ กับหลกัเขตที่ ๒   
    ทั้งน้ี ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๑.๙ ที่กําหนดไว้เป็นสีชมพู และบริเวณหมายเลข ๕.๑  
ที่กําหนดไว้เป็นสีฟ้า 
   ๓.๔ ด้านเหนือ  จดเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกโจด แนวเขตเทศบาล 
ตําบลศรีสตึก ระหว่างหลักเขตที่ ๑๕ หลักเขตที่ ๑๔ หลักเขตที่ ๑๓ หลกัเขตที่ ๑๒ หลักเขตที ่๑๑ กับหลักเขต 
ที่ ๑๐ แนวเขตเทศบาลตําบลสะแก ระหว่างหลักเขตที ่๗ หลักเขตที่ ๖ หลักเขตที่ ๕ หลักเขตที่ ๔ หลักเขตที่ ๓  
กับหลักเขตที่ ๒ และแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างจังหวัดบุรีรัมย์ 
กับจังหวัดสุรินทร์ 
    ด้านตะวันออก  จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต 
การปกครองระหว่างจังหวัดบุรีรัมย์กับจังหวัดสุรินทร์ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าริมฝั่งชี และแนวเขตเทศบาลตําบลหนองเต็ง  
หลักเขตที่ ๓๘ หลักเขตที ่๓๗ หลักเขตที ่๓๖ กับหลกัเขตที่ ๓๕ 
    ด้านใต้    จดแนวเขตเทศบาลตําบลอุดมธรรม ระหว่างหลักเขต 
ที่ ๑๓ หลักเขตที่ ๑๒ หลักเขตที่ ๑๑ หลักเขตที่ ๑๐ หลกัเขตที่ ๙ หลกัเขตที ่๘ หลักเขตที่ ๗ หลักเขตที ่๖  
หลักเขตที่ ๕ หลักเขตที่ ๔ หลักเขตที่ ๓ หลักเขตที่ ๒ หลักเขตที่ ๑ หลักเขตที ่๓๖ กับหลักเขตที ่๓๕  
และแนวเขตเทศบาลตําบลสองช้ัน ระหว่างหลกัเขตที่ ๔ หลักเขตที ่๓ หลักเขตที่ ๒ หลกัเขตที่ ๑ หลกัเขตที ่๒๘  
กับหลักเขตที่ ๒๗   



๑๖ 
 

    ด้านตะวันตก  จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลสนวนกับ 
ตําบลสวายจีก เส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลห้วยราชกับตําบลสวายจีก แนวเขตเทศบาลตําบลอิสาณ  
ระหว่างหลักเขตที่ ๑๑ หลักเขตที่ ๑๐ กับหลักเขตที่ ๙ เส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลห้วยราช
กับตําบลบ้านยาง แนวเขตเทศบาลตําบลห้วยราช ระหว่างหลักเขตที่ ๑๒ หลักเขตที่ ๑๑ หลักเขตที่ ๑๐  
หลักเขตที่ ๙ หลักเขตที่ ๘ หลกัเขตที่ ๗ หลักเขตที่ ๖ หลักเขตที่ ๕ กับหลกัเขตที่ ๔ แนวเขตเทศบาลตําบลสามแวง  
ระหว่างหลักเขตที่ ๘ กับหลักเขตที่ ๗ แนวเขตเทศบาลตําบลโคกเหล็ก ระหว่างหลักเขตที่ ๑๐ หลักเขตที่ ๙ 
หลักเขตที่ ๘ หลักเขตที่ ๗ หลักเขตที่ ๖ หลักเขตที่ ๕ กับหลักเขตที่ ๔ แนวเขตเทศบาลตําบลปราสาท  
ระหว่างหลักเขตที่ ๙ หลักเขตที่ ๘ หลักเขตที่ ๗ หลักเขตที่ ๖ หลักเขตที่ ๕ หลักเขตที่ ๔ หลักเขตที่ ๓  
หลักเขตที่ ๒ กับหลักเขตที่ ๑ แนวเขตเทศบาลตําบลบ้านด่าน ระหว่างหลักเขตที่ ๑๐ หลักเขตที่ ๙ หลักเขต 
ที่ ๘ หลกัเขตที ่๗ หลักเขตที่ ๖ หลกัเขตที ่๕ กับหลักเขตที ่๔ ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข ๒๑๙ ฟากตะวันออก 
แนวเขตเทศบาลตําบลดอนมนต์ ระหว่างหลักเขตที่ ๕ หลักเขตที่ ๔ หลักเขตที่ ๓ กับหลักเขตที่ ๒  
   ๓.๕ ด้านเหนือ  จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๒๖ ฟากใต้  
    ด้านตะวันออก  จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๗๔ ฟากตะวันตก   
ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงเค็ง และแนวเขตเทศบาลตําบลคูเมอืง ระหว่างหลกัเขตที่ ๕ หลักเขตที ่๔ กับหลกัเขตที่ ๓  
    ด้านใต้   จดแนวเขตเทศบาลตําบลชุมเห็ด ระหว่างหลักเขตที่ ๒  
กับหลกัเขตที่ ๑ แนวเขตเทศบาลตําบลหนองตาด ระหว่างหลักเขตที ่๕ หลักเขตที ่๔ หลกัเขตที่ ๓ หลักเขตที ่๒ 
หลักเขตที่ ๑ หลักเขตที่ ๑๘ หลักเขตที่ ๑๗ หลักเขตที่ ๑๖ กับหลักเขตที่ ๑๕ เส้นแบ่งเขตการปกครอง 
ระหว่างตําบลแสลงพันกับตําบลกระสัง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๖ ฟากเหนือ แนวเขตเทศบาล
ตําบลลําปลายมาศ ระหว่างหลักเขตที่ ๖ หลักเขตที่ ๕ หลักเขตที่ ๔ หลักเขตที่ ๓ หลักเขตที่ ๒ หลักเขตที่ ๑ 
กับหลักเขตที่ ๗ เส้นขนานระยะ ๑,๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๖ และเส้นขนาน
ระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๖  
    ด้านตะวันตก  จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต 
การปกครองระหว่างจังหวัดบุรีรัมย์กับจังหวัดนครราชสีมา และเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงเค็ง  
    ทั้งน้ี ยกเว้นบรเิวณหมายเลข ๑.๑๖ ที่กําหนดไว้เป็นสีชมพู และบริเวณหมายเลข ๕.๒ 
หมายเลข ๕.๓ และหมายเลข ๕.๔ ที่กําหนดไว้เป็นสีฟ้า 
   ๓.๖ ด้านเหนือ  จดแนวเขตเทศบาลตําบลลําปลายมาศ ระหว่าหลักเขตที่ ๗ 
หลักเขตที่ ๖ และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๖ ฟากใต้ 
    ด้านตะวันออก  จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลแสลงพันกับ
ตําบลกระสัง แนวเขตเทศบาลตําบลบ้านบัว ระหว่างหลักเขตที ่๑ หลกัเขตที ่๑๗ หลักเขตที ่๑๖ หลักเขตที ่๑๕  
กับหลกัเขตที่ ๑๔ เส้นขนานระยะ ๑,๑๐๐ เมตร กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๘ ฟากตะวันตก แนวเขต 
ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ารอบอ่างเก็บนํ้าห้วยจระเข้มาก ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโนนแดงและป่าโคกกระเด่ือง ทางหลวง 
แผ่นดินหมายเลข ๒๑๘ ฟากตะวันตก และแนวเขตเทศบาลตําบลหนองปล่อง ระหว่างหลักเขตที่ ๓ กับหลักเขตที่ ๔  
    ด้านใต้   จดเส้นต้ังฉากระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒๑๘ ฟากตะวันตกที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๘ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒๔ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๘ เป็นระยะ ๑,๕๐๐ เมตร  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจนบรรจบกับเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒๐๗๓ 
    ด้านตะวันตก  จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๗๓ ฟากตะวันออก  
ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองก้านงา ป่าโคกหนองเต็ง และป่าโคกหิน แนวเขตเทศบาลตําบลชํานิ ระหว่าง 

 



๑๗ 
 

หลักเขตที ่๕ กับหลักเขตที่ ๔ แนวเขตเทศบาลตําบลหนองปล่อง ระหว่างหลักเขตที ่๑ หลกัเขตที่ ๑๓ หลกัเขต 
ที่ ๑๒ หลักเขตที่ ๑๑ หลักเขตที่ ๑๐ หลักเขตที่ ๙ หลักเขตที่ ๘ หลักเขตที่ ๗ หลักเขตที่ ๖ หลักเขตที่ ๕  
หลักเขตที่ ๔ หลักเขตที่ ๓ หลักเขตที่ ๒ กับหลักเขตที่ ๑ และแนวเขตเทศบาลตําบลชํานิ ระหว่างหลักเขตที่ ๔ 
หลักเขตที่ ๓ หลักเขตที่ ๒ กับหลักเขตที่ ๑   
   ๓.๗ ด้านเหนือ  จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๖ ฟากใต้ 
    ด้านตะวันออก  จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๗๓ ฟากตะวันตก   
ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกงอย ป่าหนองตะคร้อ และป่าหนองย่างหมู แนวเขตเทศบาลตําบลชํานิ ระหว่าง 
หลักเขตที่ ๑ กับหลักเขตที่ ๖ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองก้านงา ป่าโคกหนองเต็ง และป่าโคกหิน และ 
เส้นตรงที่ลากจากแนวก้ันนํ้าอ่างเก็บนํ้าหนองทะลอก ทีจุ่ดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๗๓ 
ฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันตกตามแนวกั้นอ่างเก็บนํ้าหนองทะลอก เป็นระยะ ๒,๕๐๐ เมตร ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศใต้ จนบรรจบกบัทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๔ ที่จุดซึ่งทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
๒๔ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๗๓ ไปทางทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๔ 
เป็นระยะ ๔,๒๐๐ เมตร  
    ด้านใต้   จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๔ ฟากเหนือ  
ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเมืองไผ่ และแนวเขตเทศบาลตําบลหนองกี่ ระหว่างหลักเขตที่ ๓ หลักเขตที ่๒  
กับหลักเขตที่ ๑  
    ด้านตะวันตก  จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต 
การปกครองระหว่างจังหวัดบุรีรัมย์กับจังหวัดนครราชสีมา และแนวเขตเทศบาลตําบลห้วยหิน ระหว่างหลักเขต
ที่ ๑๔ หลักเขตที่ ๑๓ หลักเขตที่ ๑๒ หลักเขตที่ ๑๑ หลกัเขตที่ ๑๐ หลักเขตที่ ๙ หลักเขตที่ ๘ หลักเขตที่ ๗ 
หลักเขตที่ ๖ หลักเขตที่ ๕ หลักเขตที่ ๔ หลักเขตที่ ๓ หลักเขตที่ ๒ กับหลักเขตที่ ๑  
    ทั้งน้ี ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๑.๒๕ ที่กําหนดไว้เป็นสีชมพู และบริเวณหมายเลข ๔.๘ 
ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว 
   ๓.๘ ด้านเหนือ   จดแนวเขตเทศบาลตําบลแสลงโทน ระหว่างหลักเขตที่ ๙  
หลักเขตที่ ๘ หลักเขตที่ ๗ หลักเขตที่ ๖ หลักเขตที่ ๕ กับหลักเขตที่ ๔ เส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่าง 
ตําบลสะแกซํากับตําบลสําโรง แนวเขตเทศบาลตําบลหลักเขต ระหว่างหลักเขตที่ ๑๒ หลักเขตที่ ๑๑   
หลักเขตที่ ๑๐ หลักเขตที่ ๙ หลักเขตที่ ๘ กับหลักเขตที่ ๗ แนวเขตเทศบาลตําบลสองช้ัน ระหว่างหลักเขตที่ ๒๐ 
หลักเขตที่ ๑๙ หลักเขตที่ ๑๘ หลักเขตที่ ๑๗ หลักเขตที่ ๑๖ หลักเขตที่ ๑๕ หลักเขตที ่๑๔ หลักเขตที ่๑๓  
หลักเขตที ่๑๒ กับหลกัเขตที่ ๑๑ แนวเขตเทศบาลตําบลอุดมธรรม ระหว่างหลักเขตที่ ๒๙ หลักเขตที ่๒๘  
หลักเขตที่ ๒๗ หลักเขตที ่๒๖ หลักเขตที ่๒๕ หลกัเขตที ่๒๔ หลักเขตที่ ๒๓ กับหลักเขตที่ ๒๒ และแนวเขต 
เทศบาลตําบลหนองเต็ง ระหว่างหลักเขตที ่๒๙ หลักเขตที ่๒๘ หลักเขตที ่๒๗ หลักเขตที ่๒๖ กับหลกัเขตที่ ๒๕  
    ด้านตะวันออก   จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต 
การปกครองระหว่างจังหวัดบุรีรัมย์กับจังหวัดสุรินทร์ และเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านบัวถนน  
    ด้านใต้    จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๔ ฟากเหนือ  
ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าปรีธม แนวเขตเทศบาลตําบลประโคนชัย ระหว่างหลักเขตที่ ๔ หลักเขตที่ ๓ หลักเขตที่ ๒  
หลักเขตที่ ๑ กับหลักเขตที่ ๗ 
    ด้านตะวันตก   จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๙ ฟากตะวันออก  
    ทั้งน้ี ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๑.๓๐ และหมายเลข ๑.๓๑ ที่กําหนดไว้เป็นสีชมพู  
   ๓.๙ ด้านเหนือ   จดเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโนนแดง และป่าโคกกระเด่ือง  
ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ารอบอ่างเก็บนํ้าห้วยจระเข้มาก เส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลสะแกโพรงกับตําบลเสม็ด  
เส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลเมืองฝางกับตําบลเสม็ด แนวเขตเทศบาลตําบลแสลงโทน ระหว่างหลักเขต 
ที่ ๒ หลักเขตที่ ๑ หลักเขตที่ ๑๒ หลักเขตที่ ๑๑ หลักเขตที่ ๑๐ กับหลักเขตที่ ๙  



๑๘ 
 

    ด้านตะวันออก    จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๙ ฟากตะวันตก  
แนวเขตเทศบาลตําบลประโคนชัย ระหว่างหลักเขตที่ ๒ หลักเขตที่ ๑ กับหลักเขตที่ ๗   
    ด้านใต้    จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๔ ฟากเหนือ แนวเขต 
เทศบาลตําบลโคกม้า ระหว่างหลักเขตที่ ๕ หลักเขตที่ ๔ หลกัเขตที่ ๓ หลักเขตที่ ๒ หลักเขตที่ ๑ หลักเขตที่ ๘ 
หลักเขตที่ ๗ กับหลักเขตที่ ๖ และแนวเขตเทศบาลตําบลพนมรุ้ง ระหว่างหลักเขตที่ ๓ หลกัเขตที่ ๒ หลักเขตที่ ๑      
กับหลักเขตที่ ๑๘   
    ด้านตะวันตก   จดเส้นตรงที่ลากจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๔  
ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๔ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๘  
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๔  เป็นระยะ ๑,๕๐๐ เมตร ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือจนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๘ ฟากใต้ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๒๑๘ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๔ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๘ เป็นระยะ ๑,๕๐๐ เมตร ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๔  
ฟากตะวันออก เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโนนแดงและป่าโคกกระเด่ือง และเขตป่าสงวนแห่งชาติป่ารอบอ่าง 
เก็บนํ้าห้วยจระเข้มาก  
  ๓.๑๐ ด้านเหนือ   จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๔ ฟากใต้  
    ด้านตะวันออก   จดเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเมืองไผ่ 
    ด้านใต้    จดเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเมืองไผ่ 
    ด้านตะวันตก   จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต 
การปกครองระหว่างจังหวัดบุรีรัมย์กับจังหวัดนครราชสีมา 
  ๓.๑๑ ด้านเหนือ   จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๔ ฟากใต้ 
    ด้านตะวันออก   จดเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเมืองไผ่ และแนวเขต 
เทศบาลตําบลโกรกแก้ว ระหว่างหลักเขตที่ ๒ หลักเขตที ่๑ กับหลักเขตที่ ๑๐  
    ด้านใต้     จดเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเมืองไผ่  
    ด้านตะวันตก   จดเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเมืองไผ่ และแนวเขตเทศบาล
ตําบลศาลเจ้าพ่อขุนศรี ระหว่างหลักเขตที่ ๓ กับหลักเขตที่ ๒ 
  ๓.๑๒ ด้านเหนือ   จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๔ ฟากใต้  
    ด้านตะวันออก   จดเส้นตรงที่ลากจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๔  
ฟากใต้ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๑๘ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๔  
ไปทางทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๔ เป็นระยะ  ๔,๒๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออก
เฉียงใต้จนบรรจบกับเส้นต้ังฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๑๘ ฟากตะวันตกที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๔ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๑๘ ไปทางทิศใต้ และทิศตะวันตก 
เฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๑๘  เป็นระยะ ๔,๗๐๐ เมตร ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
๒๑๑๘ ฟากตะวันตก เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกใหญ่ ป่าหนองพระสรวล และป่าหนองหมี และแนวเขตเทศบาล
ตําบลปะคํา ระหว่างหลักเขตที่ ๒ หลักเขตที่ ๑ กับหลักเขตที่ ๘ 
    ด้านใต้    จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๑๙ ฟากเหนือ  
และเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเมืองไผ่ 
    ด้านตะวันตก    จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเมืองไผ่ 
    ทั้งน้ี ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๑.๓๙ ที่กําหนดไว้เป็นสีชมพู 
 
 



๑๙ 
 

  ๓.๑๓ ด้านเหนือ   จดเส้นต้ังฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๑๘   
ฟากตะวันออกที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๑๘ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๔  
ไปทางทิศใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๑๘ เป็นระยะ  ๔,๗๐๐  เมตร 
เส้นตรงที่ลากจากเส้นต้ังฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๑๘ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนบรรจบ
กับเส้นต้ังฉากระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๔ ฟากใต้ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๒๔ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๘ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๒๔ เป็นระยะ ๑,๕๐๐ เมตร และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๔ ฟากใต้ 
    ด้านตะวันออก   จดแนวเขตเทศบาลตําบลพนมรุ้ง ระหว่างหลักเขตที่ ๑  
หลักเขตที่ ๑๘ หลักเขตที่ ๑๗ หลักเขตที่ ๑๖ หลักเขตที่ ๑๕ หลักเขตที่ ๑๔ หลักเขตที่ ๑๓ หลักเขตที่ ๑๒  
กับหลักเขตที่ ๑๑ แนวเขตเทศบาลตําบลยายแย้มวัฒนา ระหว่างหลักเขตที่ ๒ กับหลักเขตที่ ๑ แนวเขตเทศบาล 
ตําบลถาวร ระหว่างหลักเขตที่ ๖ หลักเขตที่ ๕ หลักเขตที่ ๔ หลักเขตที่ ๒ หลักเขตที่ ๑ หลักเขตที่ ๑๗  
กับหลักเขตที่ ๑๖ เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาอังคาร และเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอําเภอโนนสุวรรณ 
กับอําเภอละหานทราย 
    ด้านใต้    จดเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกใหญ่ ป่าหนองพระสรวล  
และป่าหนองหมี 
    ด้านตะวันตก   จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๑๘ ฟากตะวันออก 
และเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกใหญ่ ป่าหนองพระสรวล และป่าหนองหมี  
  ๓.๑๔ ด้านเหนือ   จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๔ ฟากใต้ 
    ด้านตะวันออก   จดแนวเขตเทศบาลตําบลประโคนชัย ระหว่างหลักเขตที่ ๑ 
หลักเขตที ่๗ กับหลักเขตที่ ๖ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๙ ฟากตะวันตก และป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาคอก  
    ด้านใต้    จดเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาคอก และแนวเขตเทศบาล 
ตําบลเขาคอก ระหว่างหลักเขตที่ ๑๓ หลักเขตที่ ๑๒ กับหลกัเขตที่ ๑๑ 
    ด้านตะวันตก   จดแนวเขตเทศบาลตําบลตาจง ระหว่างหลักเขตที่ ๘  
กับหลักเขตที่ ๗ แนวเขตเทศบาลตําบลยายแย้มวัฒนา ระหว่างหลักเขตที่ ๕ กับหลักเขตที่ ๔ แนวเขตเทศบาล 
ตําบลพนมรุ้ง ระหว่างหลักเขตที่ ๘ หลักเขตที่ ๗ หลักเขตที่ ๖ หลักเขตที่ ๕ หลักเขตที่ ๔  หลักเขตที่ ๓  
กับหลักเขตที่ ๒ และเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาพนมรุ้ง 
  ๓.๑๕ ด้านเหนือ   จดเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าละเว้ียและป่าหนองน้ําขุ่น 
    ด้านตะวันออก   จดเขตเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต 
การปกครองระหว่างจังหวัดบุรีรัมย์กับจังหวัดสุรินทร์ 
    ด้านใต้     จดแนวเขตเทศบาลตําบลโนนเจริญ ระหว่างหลักเขตที่ ๕ 
หลักเขตที ่๔ หลักเขตที ่๓ หลกัเขตที่ ๒ หลักเขตที ่๑ หลกัเขตที ่๙ หลักเขตที่ ๘ กับหลักเขตที ่๗ และแนวเขต
เทศบาลตําบลบ้านกรวด ระหว่างหลักเขตที่ ๖ กับหลักเขตที่ ๗  
    ด้านตะวันตก   จดแนวเขตเทศบาลตําบลบ้านกรวดปัญญาวัฒน์  
ระหว่างหลักเขตที่ ๗ หลักเขตที่ ๖ หลักเขตที่ ๕ หลักเขตที่ ๔ กับหลักเขตที่ ๓ และเขตป่าสงวนแห่งชาติ  
ป่าละเว้ียและป่าหนองน้ําขุ่น 
  ๓.๑๖ ด้านเหนือ   จดแนวเขตเทศบาลตําบลถาวร ระหว่างหลักเขตที่ ๑๖  
หลักเขตที่ ๑๕ หลักเขตที่ ๑๔ หลักเขตที่ ๑๓ หลักเขตที่ ๑๒ หลักเขตที่ ๑๑ กับหลักเขตที่ ๑๐ และป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าเขาอังคาร  
    ด้านตะวันออก   จดแนวเขตเทศบาลตําบลตาจง ระหว่างหลักเขตที่ ๑  
กับหลักเขตที่ ๑๘ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าละหานทราย และแนวเขตเทศบาลตําบลละหานทราย ระหว่างหลักเขต 
ที่ ๑ กับหลักเขตที่ ๑๔  

 



๒๐ 
 
    ด้านใต้     จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๔ ฟากเหนือ    
แนวเขตเทศบาลตําบลสําโรงใหม่ ระหว่างหลักเขตที่ ๒ หลักเขตที่ ๑ กับหลักเขตที่ ๑๙ แนวเขตเทศบาล 
ตําบลหนองตะครอง ระหว่างหลักเขตที่ ๕ หลักเขตที่ ๔ หลักเขตที่ ๓ หลักเขตที่ ๒ หลักเขตที่ ๑  
กับหลักเขตที่ ๑๒ และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๔ ฟากเหนือ  
    ด้านตะวันตก   จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๑๘ ฟากตะวันออก  
แนวเขตเทศบาลตําบลปะคํา ระหว่างหลักเขตที่ ๗ หลักเขตที ่๖ กับหลักเขตที่ ๕ เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกใหญ ่ 
ป่าหนองพระสรวล และป่าหนองหม ีและเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอําเภอละหานทรายกับอําเภอนางรอง  
  ๓.๑๗ ด้านเหนือ   จดแนวเขตเทศบาลตําบลโนนเจริญ ระหว่างหลักเขตที่ ๗ 
หลักเขตที่ ๖ กับหลักเขตที่ ๕ 
    ด้านตะวันออก   จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต 
การปกครองระหว่างจังหวัดบุรีรัมย์กับจังหวัดสุรินทร์ 
    ด้านใต้     จดเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านกรวด แปลงที่ห้า  
    ด้านตะวันตก   จดแนวเขตเทศบาลตําบลจันทบเพชร ระหว่าง 
หลักเขตที่ ๕ หลักเขตที่ ๔ หลักเขตที่ ๓ กับหลักเขตที่ ๒ 
  ๓.๑๘ ด้านเหนือ  จดเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเมืองไผ่ และทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข ๒๑๑๙ ฟากใต้ 
    ด้านตะวันออก   จดแนวเขตเทศบาลตําบลปะคํา ระหว่างหลักเขตที่ ๘ 
หลักเขตที่ ๗ กับหลักเขตที่ ๖ และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๑๘ ฟากตะวันตก  
    ด้านใต้    จดเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงใหญ ่
    ด้านตะวันตก   จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต 
การปกครองระหว่างจังหวัดบุรีรัมย์กับจังหวัดนครราชสีมา 
  ๓.๑๙ ด้านเหนือ   จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๔ ฟากใต้  
    ด้านตะวันออก   จดแนวเขตเทศบาลตําบลหนองตะครอง ระหว่าง 
หลักเขตที ่๑๒ หลักเขตที ่๑๑ หลักเขตที ่๑๐ หลักเขตที ่๙ หลักเขตที ่๘ กับหลักเขตที ่๗ ป่าสงวนแห่งชาติ  
ป่าดงใหญ่ และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า ป่าดงใหญ ่
    ด้านใต้    จดแนวเขตเทศบาลตําบลโนนดินแดง ระหว่างหลักเขตที่ ๒ 
หลักเขตที ่๑ หลักเขตที ่๖ กับหลักเขตที ่๕ และเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงใหญ ่
    ด้านตะวันตก   จดเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงใหญ่  
 ๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔.๑ ถึงหมายเลข ๔.๒๒ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อนมีเส้นทแยง 
สีขาว ให้เป็นทีดิ่นประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ มีรายการดังต่อไปน้ี 
   ๔.๑ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองข่า 
   ๔.๒ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงเค็ง 
   ๔.๓ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงพลอง 
   ๔.๔ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกโจด แปลงทีส่อง 
   ๔.๕ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกโจด  
   ๔.๖ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าริมฝั่งชี 
   ๔.๗ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกงอย ป่าหนองตะคร้อ และป่าหนองย่างหมู  
   ๔.๘ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกซาดและป่าหนองแสง 
   ๔.๙ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ารอบอ่างเก็บนํ้าห้วยจระเข้มาก 
  ๔.๑๐ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโนนแดงและป่าโคกกระเด่ือง 



๒๑ 
 
  ๔.๑๑ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเมืองไผ่ 
  ๔.๑๒ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านบัวถนน 
  ๔.๑๓ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองก้านงา ป่าโคกหนองเต็ง และป่าโคกหิน 
  ๔.๑๔ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าปรีธม 
  ๔.๑๕ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าละเว้ียและป่าหนองน้ําขุ่น  
  ๔.๑๖ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกใหญ่ ป่าหนองพระสรวล และป่าหนองหมี 
  ๔.๑๗ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาอังคาร 
  ๔.๑๘ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาพนมรุ้ง 
  ๔.๑๙ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาคอก 
  ๔.๒๐ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าละหานทราย 
  ๔.๒๑ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงใหญ่ และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า ป่าดงใหญ่ 
  ๔.๒๒ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านกรวด แปลงที่ห้า และอุทยานแห่งชาติตาพระยา 
 ๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ ถึงหมายเลข ๕.๑๕ ที่กําหนดไว้เป็นสีฟ้า ให้เป็นที่ดิน 
ประเภทที่โล่งเพ่ือการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีรายการดังต่อไปน้ี 
   ๕.๑ อ่างเก็บนํ้าลําตะโคง 
   ๕.๒ อ่างเก็บนํ้าห้วยน้อย 
   ๕.๓ อ่างเก็บนํ้าห้วยใหญ ่
   ๕.๔ อ่างเก็บนํ้าห้วยขี้หนู 
   ๕.๕ อ่างเก็บนํ้าห้วยสวาย 
   ๕.๖ อ่างเก็บนํ้าห้วยจระเข้มาก 
   ๕.๗ อ่างเก็บนํ้าห้วยตลาด 
   ๕.๘ อ่างเก็บนํ้าหนองทะลอก 
   ๕.๙ อ่างเก็บนํ้าห้วยตะโก 
  ๕.๑๐ อ่างเก็บนํ้าห้วยตาเขียว 
  ๕.๑๑ อ่างเก็บนํ้าห้วยเมฆา 
  ๕.๑๒ อ่างเก็บนํ้าลําปะเทีย     
  ๕.๑๓ อ่างเก็บนํ้าลําจังหัน 
  ๕.๑๔ อ่างเก็บนํ้าลํานางรอง 
  ๕.๑๕ อ่างเก็บนํ้าคลองมะนาว 
 



หน้า   ๓๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มกราคม   ๒๕๖๐ 
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