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กฎกระทรวง 

ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรี 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  และ
มาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  ในท้องที่จังหวัดกาญจนบุรี  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  มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็น

แนวทางในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เก่ียวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และ
สภาพแวดล้อมในบริเวณแนวเขตตามข้อ  ๑  ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคม 
ของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ข้อ ๓ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับและสอดคล้องกับ 
การขยายตัวของชมุชนในอนาคต  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยมีสาระสําคัญดังต่อไปนี้ 
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(๑) ส่งเสริมและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย  เกษตรกรรม  พาณิชยกรรม  และอุตสาหกรรม  
เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  การใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐและเอกชน  
รวมทั้งการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด   

(๒) ส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรีให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
(๓) ส่งเสริมการค้าชายแดนและการค้านานาชาติด้านตะวันตก   
(๔) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข้อ ๔ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม  ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนด 

การใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท  และรายการประกอบแผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้ 
ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนก

ประเภทท้ายกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๓๑  ที่กําหนดไว้เป็นสีชมพู  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทชุมชน 
(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วง  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า 
(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  และหมายเลข  ๔.๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีขาวมีกรอบและ

เส้นทแยงสีเขียว  ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 
(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๗  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน 

มีเส้นทแยงสีขาว  ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ 
(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖  ที่กําหนดไว้เป็นสีฟ้า  ให้เป็นที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อการรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อม   
(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๑๐  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําตาลอ่อน   

ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 
ข้อ ๖ ที่ดินประเภทชุมชน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  พาณิชยกรรม  

เกษตรกรรม  สถาบันการศึกษา  สถาบันศาสนา  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ   
ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวกท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษานํ้ามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 
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(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   

(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
ที่ดินประเภทน้ีในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ ป่า  เขตห้ามล่าสัตว์ ป่า   

และเขตอุทยานแห่งชาติ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษาหรือบํารุงป่าไม้   
สัตว์ป่า  ต้นน้ํา  ลําธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ  ตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายเก่ียวกับการป่าไม้  
การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเท่านั้น 

ข้อ ๗ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม
หรือเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม  คลังสินค้า  การอยู่อาศัย  เกษตรกรรม  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคาร 
ที่ไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม  เว้นแต่เป็นการจัดสรรที่เป็นส่วนหนึ่งของ

โครงการอุตสาหกรรม 
(๒) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  เว้นแต่เป็นการจัดสรรที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการอุตสาหกรรม 
(๓) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก  เว้นแต่สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็กที่ให้บริการ 

แก่พนักงานหรือลูกจ้างของสถานประกอบการในรูปของสวัสดิการ 
(๔) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา  เว้นแต่สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา 

ที่ให้บริการแก่พนักงานหรือลูกจ้างของสถานประกอบการในรูปของสวัสดิการ 
ข้อ ๘ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  การอยู่อาศัย  พาณิชยกรรม  สถาบันการศึกษา  สถาบันศาสนา   
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวกท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๒) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม   
ที่ดินประเภทนี้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  เขตห้ามล่าสัตว์ป่า  และ 

เขตอุทยานแห่งชาติ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษาหรือบํารุงป่าไม้  สัตว์ป่า  
ต้นน้ํา  ลําธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ  ตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายเก่ียวกับการป่าไม้  
การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเท่านั้น 
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ข้อ ๙ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  
หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  การอยู่อาศัย  สถาบันการศึกษา  สถาบันศาสนา  สถาบันราชการ   
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  และการอนุรักษ์และส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการอื่น  ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 

ที่ดินประเภทนี้  ในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวกท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษานํ้ามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   

(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๕) สวนสนุก 
(๖) สนามกอล์ฟ 
ที่ดินประเภทนี้  ในบริเวณหมายเลข  ๔.๒  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  

ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวกท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษานํ้ามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   

(๔) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน  เว้นแต่เป็นการดําเนินการ
ขององค์การทางศาสนา 

(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๖) สวนสนุกหรือสวนสัตว์ 
(๗) สนามแข่งรถ 
(๘) สนามแข่งม้า 
(๙) สนามกอล์ฟ 
(๑๐) กําจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 



หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

  

ที่ดินประเภทนี้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  เขตห้ามล่าสัตว์ป่า  และ 
เขตอุทยานแห่งชาติ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษาหรือบํารุงป่าไม้  สัตว์ป่า  
ต้นน้ํา  ลําธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ  ตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายเก่ียวกับการป่าไม้  
การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเท่านั้น 

ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษา  
หรือบํารุงป่าไม้  สัตว์ป่า  ต้นน้ํา  ลําธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ  ตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมาย
เก่ียวกับการป่าไม้  การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติเท่านั้น 

ที่ดินประเภทน้ีซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อการอยู่อาศัย  พาณิชยกรรมที่ไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่  เกษตรกรรม  การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์  และ
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเท่านั้น  และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม   
(๒) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม   
(๓) สวนสนุก   
(๔) สนามแข่งรถ   
(๕) สนามแข่งม้า 
ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทท่ีโล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 

เพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือเก่ียวข้องกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  การประมง   
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์  การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา  การคมนาคมขนส่ง  การสาธารณูปโภคและการสาธารณูปการ  
หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  เฉพาะที่ดินของรัฐ
ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของชาติ  ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
เพื่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ที่ดินประเภทน้ีซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  การอยู่อาศัย  เกษตรกรรม  พาณิชยกรรมที่ไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่  
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเท่านั้น  และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวกท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษานํ้ามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 



หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

  

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   

(๔) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน  เว้นแต่เป็นการดําเนินการ
ขององค์การทางศาสนา 

(๕) จัดสรรที่ดนิเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๖) การติดตั้งหรือก่อสร้างป้ายที่มีขนาดเกิน  ๑  ตารางเมตร  หรือมีน้ําหนักรวมทั้งโครงสร้าง 

เกิน  ๑๐  กิโลกรัม   
(๗) สวนสนุกหรือสวนสัตว์ 
(๘) สนามแข่งรถ 
(๙) สนามแข่งม้า 
(๑๐) สนามกอล์ฟ 
(๑๑) กําจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
ที่ดินประเภทนี้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  เขตห้ามล่าสัตว์ป่า  และ 

เขตอุทยานแห่งชาติ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษาหรือบํารุงป่าไม้  สัตว์ป่า  
ต้นน้ํา  ลําธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ  ตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายเก่ียวกับการป่าไม้  
การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเท่านั้น 

ข้อ ๑๓ ที่ดินในเขตโบราณสถาน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน  
โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

ข้อ ๑๔ ให้โรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงน้ีมีผลใช้บังคับ
และยังประกอบกิจการอยู่  ขยายพื้นที่โรงงานได้เฉพาะในที่ดินแปลงเดียวกันหรือติดต่อเป็นแปลงเดียวกันกับ
แปลงที่ดินที่เป็นที่ตั้งของโรงงานเดิม  ซึ่งเจ้าของโรงงานเดิมเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือเป็นผู้มีสิทธิครอบครอง
อยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ  ทั้งนี้  ไม่เกินหนึ่งเท่าของพื้นที่โรงงานที่ใช้ในการผลิตเดิม 

ข้อ ๑๕ ให้ผู้มีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการ 
ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่ หมายเหตุ

๔๒ (๑) โรงงานทําเคมีภัณฑ สารเคมี หรือวัสดุเคมี ซึ่งมิใชปุย ๓

(๒) โรงงานเก็บรักษา ลําเลียง แยก คัดเลือก หรือแบงบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ ๓

     อันตราย ซึ่งมิใชปุย

๔๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห ๓

ยางอีลาสโตเมอร พลาสติก หรือเสนใยสังเคราะหซึ่งมิใชใยแกว

๔๕ (๑) โรงงานทําสี (Paints) สําหรับใชทา พน หรือเคลือบ ๓ ยกเวนจําพวกที่ ๓ เฉพาะ

สีน้ํา ใหประกอบกิจการได

(๒) โรงงานทําน้ํามันชักเงา น้ํามันผสมสี หรือน้ํายาลางสี ๓

(๓) โรงงานทําเชลแล็ก แล็กเกอร หรือผลิตภัณฑสําหรับใชยาหรืออุด ๓

๔๘ (๔) โรงงานทําไมขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไมเพลิง ๓

(๖) โรงงานทําหมึกหรือคารบอนดํา ๓

๔๙ โรงงานกลั่นน้ํามันปโตรเลียม ๓

๕๐ (๔) โรงงานผสมผลิตภัณฑจากปโตรเลียมเขาดวยกัน หรือการผสมผลิตภัณฑ ๓ ยกเวนจําพวกที่ ๓ เฉพาะ

     จากปโตรเลียมกับวัสดุอื่น แตไมรวมถึงการผสมผลิตภัณฑจากกาซ แอสฟลตติกคอนกรีต

     ธรรมชาติกับวัสดุอื่น ใหประกอบกิจการได

๘๙ โรงงานผลิตกาซซึ่งมิใชกาซธรรมชาติ และโรงงานสงหรือจําหนายกาซ ๓

แตไมรวมถึงโรงงานสงหรือจําหนายกาซที่เปนน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมาย

วาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง

๙๑ (๒) โรงงานบรรจุกาซ แตไมรวมถึงการบรรจุกาซที่เปนน้ํามันเชื้อเพลิง ๓

     ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

๙๙ โรงงานผลิต ซอมแซม หรือดัดแปลง เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ๓

หรือสิ่งอื่นใดที่มีอํานาจในการประหาร ทําลาย หรือทําใหหมดสมรรถภาพ

ในทํานองเดียวกับเครื่องกระสุนปน หรือวัตถุระเบิด และรวมถึง

สิ่งประกอบของสิ่งดังกลาว

๑๐๑ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant) ๓ ยกเวนจําพวกที่ ๓ เฉพาะ

โรงงานบําบัดน้ําเสียรวม

ของชุมชน ใหประกอบ

กิจการได

ประเภทหรือชนิดของโรงงานที่หามประกอบกิจการ

ทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. ๒๕๖๐

ที่ดินประเภทชุมชน

  



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่ หมายเหตุ

๔๒ (๑) โรงงานทําเคมีภัณฑ สารเคมี หรือวัสดุเคมี ซึ่งมิใชปุย ๓

(๒) โรงงานเก็บรักษา ลําเลียง แยก คัดเลือก หรือแบงบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ ๓

     อันตราย ซึ่งมิใชปุย

๔๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห ๓

ยางอีลาสโตเมอร พลาสติก หรือเสนใยสังเคราะหซึ่งมิใชใยแกว

๔๕ (๑) โรงงานทําสี (Paints) สําหรับใชทา พน หรือเคลือบ ๓ ยกเวนจําพวกที่ ๓ เฉพาะ

สีน้ํา ใหประกอบกิจการได

(๒) โรงงานทําน้ํามันชักเงา น้ํามันผสมสี หรือน้ํายาลางสี ๓

(๓) โรงงานทําเชลแล็ก แล็กเกอร หรือผลิตภัณฑสําหรับใชยาหรืออุด ๓

๔๘ (๔) โรงงานทําไมขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไมเพลิง ๓

(๖) โรงงานทําหมึกหรือคารบอนดํา ๓

๔๙ โรงงานกลั่นน้ํามันปโตรเลียม ๓

๕๐ (๔) โรงงานผสมผลิตภัณฑจากปโตรเลียมเขาดวยกัน หรือการผสมผลิตภัณฑ ๓ ยกเวนจําพวกที่ ๓ เฉพาะ

     จากปโตรเลียมกับวัสดุอื่น แตไมรวมถึงการผสมผลิตภัณฑจากกาซ แอสฟลตติกคอนกรีต

     ธรรมชาติกับวัสดุอื่น ใหประกอบกิจการได

๘๙ โรงงานผลิตกาซ ซึ่งมิใชกาซธรรมชาติ และโรงงานสงหรือจําหนายกาซ ๓ ยกเวนจําพวกที่ ๓ ในบริเวณ

แตไมรวมถึงโรงงานสงหรือจําหนายกาซที่เปนน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมาย หมายเลข ๓.๓ ในทองที่

วาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง ตําบลหลุมรัง อําเภอบอพลอย

จังหวัดกาญจนบุรี เฉพาะ

โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๘๒

โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔๙๑

โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔๙๕

โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔๙๖

โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔๙๗

โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๙๕

โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๙๖

โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๙๗

โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๙๘

โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๙๙

๒

ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่ หมายเหตุ

โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๐๐

โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๐๑

โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๐๓

โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๐๙

โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๑๕

หนังสือรับรองการทํา

ประโยชน เลขที่ ๓๙๗ 

ตําบลหลุมรัง อําเภอบอพลอย

จังหวัดกาญจนบุรี ใหประกอบ

กิจการได

๙๑ (๒) โรงงานบรรจุกาซ แตไมรวมถึงการบรรจุกาซที่เปนน้ํามันเชื้อเพลิง ๓

     ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง

๙๙ โรงงานผลิต ซอมแซม หรือดัดแปลง เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ๓

หรือสิ่งอื่นใดที่มีอํานาจในการประหาร ทําลาย หรือทําใหหมดสมรรถภาพ

ในทํานองเดียวกับเครื่องกระสุนปน หรือวัตถุระเบิด และรวมถึง

สิ่งประกอบของสิ่งดังกลาว

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่ หมายเหตุ

๗ (๑) โรงงานสกัดน้ํามันจากพืช หรือสัตว หรือไขมันจากสัตว ที่ใชสารตัวทํา ๓

     ละลายในการสกัด 

(๔) โรงงานทําน้ํามันจากพืช หรือสัตว หรือไขมันจากสัตวใหบริสุทธิ์ ๓

     ที่ใชสารตัวทําละลายในการสกัด

๔๒ (๑) โรงงานทําเคมีภัณฑ สารเคมี หรือวัสดุเคมี ซึ่งมิใชปุย ๓

(๒) โรงงานเก็บรักษา ลําเลียง แยก คัดเลือก หรือแบงบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ ๓

     อันตราย ซึ่งมิใชปุย

๔๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห ๓

ยางอีลาสโตเมอร พลาสติก หรือเสนใยสังเคราะหซึ่งมิใชใยแกว

๓

ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม บริเวณหมายเลข ๔.๑



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่ หมายเหตุ

๔๕ (๑) โรงงานทําสี (Paints) สําหรับใชทา พน หรือเคลือบ ๓ ยกเวนจําพวกที่ ๓ เฉพาะ

สีน้ํา ใหประกอบกิจการได

(๒) โรงงานทําน้ํามันชักเงา น้ํามันผสมสี หรือน้ํายาลางสี ๓

(๓) โรงงานทําเชลแล็ก แล็กเกอร หรือผลิตภัณฑสําหรับใชยาหรืออุด ๓

๔๘ (๔) โรงงานทําไมขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไมเพลิง ๓

(๖) โรงงานทําหมึกหรือคารบอนดํา ๓

๔๙ โรงงานกลั่นน้ํามันปโตรเลียม ๓

๕๐ (๔) โรงงานผสมผลิตภัณฑจากปโตรเลียมเขาดวยกัน หรือการผสมผลิตภัณฑ ๓ ยกเวนจําพวกที่ ๓ เฉพาะ

     จากปโตรเลียมกับวัสดุอื่น แตไมรวมถึงการผสมผลิตภัณฑจากกาซ แอสฟลตติกคอนกรีต

     ธรรมชาติกับวัสดุอื่น ใหประกอบกิจการได

๘๙ โรงงานผลิตกาซ ซึ่งมิใชกาซธรรมชาติ และโรงงานสงหรือจําหนายกาซ ๓

แตไมรวมถึงโรงงานสงหรือจําหนายกาซที่เปนน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมาย

วาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง

๙๑ (๒) โรงงานบรรจุกาซ แตไมรวมถึงการบรรจุกาซที่เปนน้ํามันเชื้อเพลิง ๓

     ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

๙๙ โรงงานผลิต ซอมแซม หรือดัดแปลง เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ๓

หรือสิ่งอื่นใดที่มีอํานาจในการประหาร ทําลาย หรือทําใหหมดสมรรถภาพ

ในทํานองเดียวกับเครื่องกระสุนปน หรือวัตถุระเบิด และรวมถึง

สิ่งประกอบของสิ่งดังกลาว

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่ หมายเหตุ

๗ (๑) โรงงานสกัดน้ํามันจากพืช หรือสัตว หรือไขมันจากสัตว ที่ใชสารตัวทํา ๓

     ละลายในการสกัด 

(๔) โรงงานทําน้ํามันจากพืช หรือสัตว หรือไขมันจากสัตวใหบริสุทธิ์ ๓

     ที่ใชสารตัวทําละลายในการสกัด

๔๒ (๑) โรงงานทําเคมีภัณฑ สารเคมี หรือวัสดุเคมี ซึ่งมิใชปุย ๓

(๒) โรงงานเก็บรักษา ลําเลียง แยก คัดเลือก หรือแบงบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ ๓

     อันตราย ซึ่งมิใชปุย

ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม บริเวณหมายเลข ๔.๒

๔



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่ หมายเหตุ

๔๓ (๑) โรงงานทําปุย หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว (Pesticides) ๓ ยกเวนจําพวกที่ ๓ เฉพาะ

ปุยอินทรียและปุยเคมีที่ไมมี

การใชแอมโมเนียมไนเตรต

(Ammonium Nitrate)

หรือโปแตสเซียมคลอเรต

(Potassium Chlorate)

ใหประกอบกิจการได

(๒) โรงงานเก็บรักษาหรือแบงบรรจุปุย หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืช ๓ ยกเวนจําพวกที่ ๓ เฉพาะ

     หรือสัตว (Pesticides) ปุยอินทรียและปุยเคมีที่ไมมี

การใชแอมโมเนียมไนเตรต

(Ammonium Nitrate)

หรือโปแตสเซียมคลอเรต

(Potassium Chlorate)

ใหประกอบกิจการได

๔๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห ๓

ยางอีลาสโตเมอร พลาสติก หรือเสนใยสังเคราะหซึ่งมิใชใยแกว

๔๕ (๑) โรงงานทําสี (Paints) สําหรับใชทา พน หรือเคลือบ ๓ ยกเวนจําพวกที่ ๓ เฉพาะ

สีน้ํา ใหประกอบกิจการได

(๒) โรงงานทําน้ํามันชักเงา น้ํามันผสมสี หรือน้ํายาลางสี ๓

(๓) โรงงานทําเชลแล็ก แล็กเกอร หรือผลิตภัณฑสําหรับใชยาหรืออุด ๓

๔๘ (๔) โรงงานทําไมขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไมเพลิง ๓

(๖) โรงงานทําหมึกหรือคารบอนดํา ๓

๔๙ โรงงานกลั่นน้ํามันปโตรเลียม ๓

๕๐ (๔) โรงงานผสมผลิตภัณฑจากปโตรเลียมเขาดวยกัน หรือการผสมผลิตภัณฑ ๓ ยกเวนจําพวกที่ ๓ เฉพาะ

     จากปโตรเลียมกับวัสดุอื่น แตไมรวมถึงการผสมผลิตภัณฑจากกาซ แอสฟลตติกคอนกรีต

     ธรรมชาติกับวัสดุอื่น ใหประกอบกิจการได

๘๙ โรงงานผลิตกาซ ซึ่งมิใชกาซธรรมชาติ และโรงงานสงหรือจําหนายกาซ ๓

แตไมรวมถึงโรงงานสงหรือจําหนายกาซที่เปนน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมาย

วาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง

๙๑ (๒) โรงงานบรรจุกาซ แตไมรวมถึงการบรรจุกาซที่เปนน้ํามันเชื้อเพลิง ๓

     ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

๕



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่ หมายเหตุ

๙๒ โรงงานหองเย็นที่ใชแอมโมเนียเปนสารทําความเย็น ๑ ๒ และ ๓

๙๙ โรงงานผลิต ซอมแซม หรือดัดแปลง เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ๓

หรือสิ่งอื่นใดที่มีอํานาจในการประหาร ทําลาย หรือทําใหหมดสมรรถภาพ

ในทํานองเดียวกับเครื่องกระสุนปน หรือวัตถุระเบิด และรวมถึง

สิ่งประกอบของสิ่งดังกลาว

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่ หมายเหตุ

๗ (๑) โรงงานสกัดน้ํามันจากพืช หรือสัตว หรือไขมันจากสัตว ที่ใชสารตัวทํา ๓

     ละลายในการสกัด

(๔) โรงงานทําน้ํามันจากพืช หรือสัตว หรือไขมันจากสัตวใหบริสุทธิ์ ๓

     ที่ใชสารตัวทําละลายในการสกัด

๔๒ (๑) โรงงานทําเคมีภัณฑ สารเคมี หรือวัสดุเคมี ซึ่งมิใชปุย ๓

(๒) โรงงานเก็บรักษา ลําเลียง แยก คัดเลือก หรือแบงบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ ๓

     อันตราย ซึ่งมิใชปุย

๔๓ (๑) โรงงานทําปุย หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว (Pesticides) ๓ ยกเวนจําพวกที่ ๓ เฉพาะ

ปุยอินทรียและปุยเคมีที่ไมมี

การใชแอมโมเนียมไนเตรต

(Ammonium Nitrate)

หรือโปแตสเซียมคลอเรต

(Potassium Chlorate)

ใหประกอบกิจการได

(๒) โรงงานเก็บรักษาหรือแบงบรรจุปุย หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืช ๓ ยกเวนจําพวกที่ ๓ เฉพาะ

     หรือสัตว (Pesticides) ปุยอินทรียและปุยเคมีที่ไมมี

การใชแอมโมเนียมไนเตรต

(Ammonium Nitrate)

หรือโปแตสเซียมคลอเรต

(Potassium Chlorate)

ใหประกอบกิจการได

๔๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห ๓

ยางอีลาสโตเมอร พลาสติก หรือเสนใยสังเคราะหซึ่งมิใชใยแกว

ที่ดินประเภทอนุรักษเพื่อสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย

๖



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่ หมายเหตุ

๔๕ (๑) โรงงานทําสี (Paints) สําหรับใชทา พน หรือเคลือบ ๓ ยกเวนจําพวกที่ ๓ เฉพาะ

สีน้ํา ใหประกอบกิจการได

(๒) โรงงานทําน้ํามันชักเงา น้ํามันผสมสี หรือน้ํายาลางสี ๓

(๓) โรงงานทําเชลแล็ก แล็กเกอร หรือผลิตภัณฑสําหรับใชยาหรืออุด ๓

๔๘ (๔) โรงงานทําไมขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไมเพลิง ๓

(๖) โรงงานทําหมึกหรือคารบอนดํา ๓

๔๙ โรงงานกลั่นน้ํามันปโตรเลียม ๓

๕๐ (๔) โรงงานผสมผลิตภัณฑจากปโตรเลียมเขาดวยกัน หรือการผสมผลิตภัณฑ ๓ ยกเวนจําพวกที่ ๓ เฉพาะ

     จากปโตรเลียมกับวัสดุอื่น แตไมรวมถึงการผสมผลิตภัณฑจากกาซ แอสฟลตติกคอนกรีต

     ธรรมชาติกับวัสดุอื่น ใหประกอบกิจการได

๘๙ โรงงานผลิตกาซ ซึ่งมิใชกาซธรรมชาติ และโรงงานสงหรือจําหนายกาซ ๓

แตไมรวมถึงโรงงานสงหรือจําหนายกาซที่เปนน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมาย

วาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง

๙๑ (๒) โรงงานบรรจุกาซ แตไมรวมถึงการบรรจุกาซที่เปนน้ํามันเชื้อเพลิง ๓

     ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

๙๒ โรงงานหองเย็นที่ใชแอมโมเนียเปนสารทําความเย็น ๑ ๒ และ ๓

๙๙ โรงงานผลิต ซอมแซม หรือดัดแปลง เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ๓

หรือสิ่งอื่นใดที่มีอํานาจในการประหาร ทําลาย หรือทําใหหมดสมรรถภาพ

ในทํานองเดียวกับเครื่องกระสุนปน หรือวัตถุระเบิด และรวมถึง

สิ่งประกอบของสิ่งดังกลาว

๑๐๑ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant) ๓ ยกเวนจําพวกที่ ๓ เฉพาะ

โรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของ

ชุมชน ใหประกอบกิจการได

หมายเหตุ    ลําดับที่   หมายถึง   ลําดับที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

   จําพวกที่  หมายถึง   จําพวกที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

๗
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รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิตามท่ีไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง 
ใหใชบังคับผังเมอืงรวมจังหวัดกาญจนบุร ี

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนท่ีดินตามท่ีไดจําแนกประเภท

ทายกฎกระทรวง  ตามที่กําหนดไวในขอ  ๕  คือ 

๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๓๑  ท่ีกําหนดไวเปนสีชมพู  ใหเปนที่ดิน  

ประเภทชุมชน  มีรายการดังตอไปนี้ 

  ๑.๑ ดานเหนือ จดเสนแบงเขตการปกครองของจังหวัดกาญจนบุรี 

      ดานตะวันออก จดเสนแบงเขตระหวางพ้ืนที่ท่ีขออนุญาตใหจังหวัดกาญจนบุรี 

เขาทําประโยชน  หรืออยูอาศัยในเขตพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ  ปาเขาชางเผือก  ในทองที่ตําบลหนองลู  

อําเภอสังขละบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี  เพ่ือจัดตั้งหมูบานปองกันตนเองชายแดนไทย  –  พมา  ซึ่งประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับที่  ๓๙  เลมที่  ๑๐๔  ลงวันท่ี  ๒๗  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๒๙  กับปาสงวนแหงชาต ิ 

ปาเขาชางเผือก 

      ดานใต จดเสนแบงเขตระหวางพ้ืนที่ท่ีขออนุญาตใหจังหวัดกาญจนบุรี 

เขาทําประโยชน  หรืออยูอาศัยในเขตพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติ  ปาเขาชางเผือก  ในทองที่ตําบลหนองลู  

อําเภอสังขละบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี  เพ่ือจัดตั้งหมูบานปองกันตนเองชายแดนไทย  –  พมา  ซึ่งประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับที่  ๓๙  เลมที่  ๑๐๔  ลงวันท่ี  ๒๗  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๒๙  กับปาสงวนแหงชาต ิ 

ปาเขาชางเผือก 

      ดานตะวันตก จดเสนแบงเขตการปกครองของจังหวัดกาญจนบุรี 

 ๑.๒ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลวังกะ  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑  กับหลักเขตที่  ๒ 

      ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลวังกะ  ระหวางหลักเขตที่  ๒  กับหลักเขตที่  ๓ 

      ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลวังกะ  ระหวางหลักเขตที่  ๓  กับหลักเขตที่  ๔ 

      ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลวังกะ  ระหวางหลักเขตที่  ๔  หลักเขตที่  ๕  

หลักเขตท่ี  ๖  กับหลักเขตที่  ๑ 

 ๑.๓ ดานเหนือ   จด เส นตั้ ง ฉ ากกั บทางหลว งแผ นดิ นหมาย เ ลข   ๓๒๗๒   

ฟากตะวันออกและฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๗๒  ตัดกับถนนไมปรากฏชื่อ   

      ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําแควนอย 

ฝงตะวันออก  และเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๓ 



 

๒ 

      ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๘๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๓๒๗๒  และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาหวยเขยง 

      ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๘๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๓๒๗๒  และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาหวยเขยง 

 ๑.๔ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๓๕๐  เมตร  กับกึ่งกลางทอกาซการปโตรเลียม 

แหงประเทศไทย  ไปทางทิศตะวันออก  จนบรรจบกับเสนตั้งฉากกับทอกาซการปโตรเลียมแหงประเทศไทย

ตรงจุดระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  จากแนวเขตเสนแบงเขตการปกครองของจังหวัดกาญจนบุรี  เปนเสนตรงไป

ทางทิศใต  จนบรรจบกับเสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๗๒ 

      ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๓๒๗๒   

      ดานใต จดเสนตั้งฉากระยะ  ๕๐  เมตร  กับทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๓๒๗๒  

เสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๗๒  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  

จนบรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ  เสนตั้งฉากกับถนนไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันตก  เปนระยะ  ๔๐๐  เมตร  

เสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๗๒  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  

จนบรรจบกับเสนแบงเขตการปกครองของจังหวัดกาญจนบุรี 

      ดานตะวันตก จดเสนแบงเขตการปกครองของจังหวัดกาญจนบุรี   

 ๑.๕ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตาํบลหนองฝาย  ระหวางหลักเขตที่  ๑  กับหลักเขตที ่ ๒ 

      ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลหนองฝาย  ระหวางหลักเขตที่  ๒  หลักเขตที่  ๓  

กับหลักเขตท่ี  ๔ 

      ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลหนองฝาย  ระหวางหลักเขตที่  ๔  กับหลักเขตที่  ๕ 

      ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลหนองฝาย  ระหวางหลักเขตที่  ๕  หลักเขตที่  ๖  

กับหลักเขตที่  ๑ 

 ๑.๖ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลหนองปรือ  ระหวางหลักเขตที่  ๑  กับหลักเขตท่ี  ๒ 

      ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลหนองปรือ  ระหวางหลักเขตที่  ๒  กับหลักเขตท่ี  ๓ 

      ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลหนองปรือ  ระหวางหลักเขตท่ี  ๓  หลักเขตท่ี  ๔  

กับหลักเขตที่  ๕ 

      ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลหนองปรือ  ระหวางหลักเขตที่  ๕  หลักเขตที่  ๖  

กับหลักเขตที่  ๑ 

 ๑.๗ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลเลาขวัญ  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑  กับหลักเขตท่ี  ๒ 



 

๓ 

      ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลเลาขวัญ  ระหวางหลักเขตท่ี  ๒  หลักเขตที่  ๓  

หลักเขตที่  ๔  กับหลักเขตที่  ๕    

      ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลเลาขวัญ  ระหวางหลักเขตท่ี  ๕  หลักเขตที่  ๖  

กับหลักเขตที่  ๗ 

      ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลเลาขวัญ  ระหวางหลักเขตท่ี  ๗  หลักเขตท่ี  ๘  

หลักเขตที่  ๙  กับหลักเขตท่ี  ๑  

  ๑.๘ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลหนองรี  ระหวางหลักเขตที่  ๑  หลักเขตที่  ๒  

กับหลักเขตที่  ๓ 

      ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลหนองรี  ระหวางหลักเขตท่ี  ๓  กับหลักเขตที่  ๔ 

      ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลหนองรี  ระหวางหลักเขตท่ี  ๔  กับหลักเขตท่ี  ๕ 

      ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลหนองรี  ระหวางหลักเขตที่  ๕  หลักเขตที่  ๖  

หลักเขตที่  ๗  หลักเขตที่  ๘  กับหลักเขตท่ี  ๑ 

  ๑.๙ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลเอราวัณ  ระหวางหลักเขตที่  ๑  หลักเขตท่ี  ๒  

หลักเขตที่  ๓  กับหลักเขตที่  ๔ 

      ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลเอราวัณ  ระหวางหลักเขตที่  ๔  กับหลักเขตท่ี  ๕ 

      ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลเอราวัณ  ระหวางหลักเขตท่ี  ๕  หลักเขตที่  ๖  

หลักเขตที่  ๗  หลักเขตที่  ๘  กับหลักเขตที่  ๙ 

      ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลเอราวัณ  ระหวางหลักเขตท่ี  ๙  หลักเขตที่  ๑๐  

กับหลักเขตที่  ๑ 

 ๑.๑๐ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลบอพลอย  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑  กับหลักเขตที่  ๒ 

      ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลบอพลอย  ระหวางหลักเขตท่ี  ๒  หลักเขตท่ี  ๓  

กับหลักเขตที่  ๔ 

      ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลบอพลอย  ระหวางหลักเขตที่  ๔  กับหลักเขตท่ี  ๕ 

      ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลบอพลอย  ระหวางหลักเขตท่ี  ๕  หลักเขตท่ี  ๖  

หลักเขตที่  ๗  หลักเขตท่ี  ๘  กับหลักเขตที่  ๑ 

 ๑.๑๑ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลตลาดเขต  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑  กับหลักเขตที่  ๒ 

      ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลตลาดเขต  ระหวางหลักเขตท่ี  ๒  หลักเขตที่  ๓  

หลักเขตที่  ๔  กับหลักเขตที่  ๕    

      ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลตลาดเขต  ระหวางหลักเขตท่ี  ๕  กับหลักเขตที่  ๖ 

      ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลตลาดเขต  ระหวางหลักเขตท่ี  ๖  กับหลักเขตที่  ๑ 



 

๔ 

 ๑.๑๒ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลน้ําตกไทรโยคนอย  ระหวางหลักเขตที่  ๑  

หลักเขตท่ี  ๒  กับหลักเขตที่  ๓    

      ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลน้ําตกไทรโยคนอย  ระหวางหลักเขตที่  ๓  

กับหลักเขตท่ี  ๔ 

      ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลน้ําตกไทรโยคนอย  ระหวางหลักเขตที่  ๔  

กับหลักเขตท่ี  ๕ 

      ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลน้ําตกไทรโยคนอย  ระหวางหลักเขตที่  ๕  

กับหลักเขตท่ี  ๑ 

 ๑.๑๓ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลวังโพธิ์  ระหวางหลักเขตที่  ๑  กับหลักเขตท่ี  ๒ 

      ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลวังโพธิ์  ระหวางหลักเขตที่  ๒  กับหลักเขตที่  ๓ 

      ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลวังโพธิ์  ระหวางหลักเขตที่  ๓  กับหลักเขตที่  ๔ 

      ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลวังโพธิ์  ระหวางหลักเขตที่  ๔  กับหลักเขตที่  ๑ 

 ๑.๑๔ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลพนมทวน  ระหวางหลักเขตที่  ๑  กับหลักเขตที่  ๒

       ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลพนมทวน  ระหวางหลักเขตที่  ๒  กับหลักเขตที่  ๓ 

      ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลพนมทวน  ระหวางหลักเขตท่ี  ๓  หลักเขตที่  ๔  

กับหลักเขตที่  ๕ 

      ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลพนมทวน  ระหวางหลักเขตที่  ๕  กับหลักเขตที่  ๑ 

 ๑.๑๕ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลลาดหญา  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑  หลักเขตท่ี  ๒  

หลักเขตที่  ๓  กับหลักเขตที่  ๔ 

      ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลลาดหญา  ระหวางหลักเขตท่ี  ๔  กับหลักเขตที่  ๕ 

      ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลลาดหญา  ระหวางหลักเขตท่ี  ๕  กับหลักเขตที่  ๖ 

      ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลลาดหญา  ระหวางหลักเขตท่ี  ๖  กับหลักเขตที่  ๑ 

      ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๗.๓  หมายเลข  ๗.๔  หมายเลข  ๗.๕  หมายเลข  ๗.๖  

และหมายเลข  ๗.๗  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําตาลออน   

 ๑.๑๖ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตาํบลหนองบัว  ระหวางหลักเขตที ่ ๑  กับหลักเขตที่  ๒ 

      ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลหนองบัว  ระหวางหลักเขตท่ี  ๒  หลักเขตท่ี  ๓  

กับหลักเขตที่  ๔ 

      ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลหนองบัว  ระหวางหลักเขตที่  ๔  กับหลักเขตที่  ๕ 

      ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลหนองบัว  ระหวางหลักเขตท่ี  ๕  หลักเขตที่  ๖  

กับหลักเขตที่  ๑ 



 

๕ 

 ๑.๑๗ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลแกงเส้ียน  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑  กับหลักเขตท่ี  ๒ 

      ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลแกงเส้ียน  ระหวางหลักเขตท่ี  ๒  กับหลักเขตท่ี  ๓ 

      ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลแกงเส้ียน  ระหวางหลักเขตที่  ๓  หลักเขตท่ี  ๔  

หลักเขตที่  ๕  กับหลักเขตที่  ๖ 

      ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลแกงเส้ียน  ระหวางหลักเขตท่ี  ๖  กับหลักเขตท่ี  ๑ 

 ๑.๑๘ ดานเหนือ จดคายสุรสีห 

      ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๓๖๗  เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๓  ฟากใต  ที่จุดซึ่งทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๓๒๓  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๖๗  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนว 

ทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๓๒๓  เปนระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  และเสนตั้งฉากกับถนน  รพช.  กจ.  ๓๐๙๘  

ฟากใต  ท่ีจุดซึ่งถนน  รพช.  กจ.  ๓๐๙๘  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๒๙  ไปทางทิศ

ตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนน  รพช.  กจ.  ๓๐๙๘  เปนระยะ  ๔,๒๐๐  เมตร   

      ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนน  รพช.   

กจ.  ๓๐๙๘  เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๒๙  เสนตั้งฉาก

กับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๒๙  ฟากตะวันออกและตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๓๔๒๙  บรรจบกับถนน  รพช.  กจ.  ๓๐๙๘  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวง

แผนดินหมายเลข  ๓๔๒๙  เปนระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร   

      ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับทางรถไฟสายธนบุร ี -  น้ําตก  

เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๐๕  จนบรรจบกับหลัก 

เขตเทศบาลตําบลแกงเส้ียน  ระหวางหลักเขตที ่ ๖  หลักเขตที่  ๕  หลักเขตที่  ๔  หลักเขตที่  ๓  กับหลักเขตท่ี  ๒ 

 ๑.๑๙ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลหนองขาว  ระหวางหลักเขตที่  ๑  หลักเขตท่ี  ๒  

กับหลักเขตที่  ๓ 

      ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลหนองขาว  ระหวางหลักเขตที่  ๓  หลักเขตท่ี  ๔  

หลักเขตที่  ๕  กับหลักเขตที่  ๖ 

      ดานใต จดเขตเทศบาลตาํบลหนองขาว  ระหวางหลักเขตที่  ๖  กับหลักเขตที่  ๗ 

      ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตาํบลหนองขาว  ระหวางหลักเขตที่  ๗  กับหลักเขตที่  ๑ 

 ๑.๒๐ ดานเหนือ จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 

      ดานตะวันออก จดคลองสงน้ําชลประทาน  ฝงตะวันตก   



 

๖ 

      ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๓๒๔  ถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  และเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๔   

      ดานตะวันตก จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๔  

ฟากเหนือ  และเสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนไมปรากฏชื่อ 

 ๑.๒๑ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลพระแทน  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑  หลักเขตท่ี  ๒  

หลักเขตที่  ๓  กับหลักเขตที่  ๔ 

      ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลพระแทน  ระหวางหลักเขตท่ี  ๔  หลักเขตที่  ๕  

กับหลักเขตที่  ๖ 

      ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลพระแทน  ระหวางหลักเขตท่ี  ๖  หลักเขตท่ี  ๗  

กับหลักเขตที่  ๘ 

      ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลพระแทน  ระหวางหลักเขตท่ี  ๘  หลักเขตที่  ๙  

กับหลักเขตที่  ๑ 

      ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๕.๖  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว 

 ๑.๒๒ ดานเหนือ จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลหนองขาวกับตําบลทาลอ  

เสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลทุงทองกับตําบลทามวง  และเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลทุงทอง

กับตําบลวังขนาย   

      ดานตะวันออก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลวังขนายกับตําบลวังศาลา  

เสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๓  (ตอนเล่ียงเมือง)  เสนขนาน

ระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนไมปรากฏชื่อ  เสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๓๒๓  เสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนไมปรากฏชื่อ  และเสนขนานระยะ  

๒,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๓   

      ดานใต จดแมน้ําแมกลอง  ฝงเหนือ 

      ดานตะวันตก จดแมน้ําแมกลอง  ฝงเหนือ  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๓  

ฟากใตและฟากเหนือ  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๓  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๓๖๗  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๓  เปนระยะ  

๑,๐๐๐  เมตร  และเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๖๗ 

 ๑.๒๓ ดานเหนือ จดคลองสงน้ําสายใหญ  ฝงซาย  ฝงเหนือ  ทางหลวงชนบท   

กจ.  ๓๐๓๙  ฟากตะวันออก  และฟากใต  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๕๓  และคลองระบายน้ําสาย  

ร.๑๐  ข.  น้ําทาสาร  –  บางปลา   



 

๗ 

      ดานตะวันออก จดเสนตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ท่ีจุดซึ่งทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๓๔๕๓  บรรจบกับคลองระบายสาย  ร.  ๑๐  ข.  น้ําทาสาร  –  บางปลา  เปนระยะ  ๗๐๐  เมตร  

จนบรรจบกับคลองสงน้ําสาย  ๔  ซาย  ที่จุดซึ่งคลองสงน้ําสายใหญ  ฝงซาย  บรรจบกับคลองสงน้ําสาย  ๔  ซาย  

ไปทางทิศตะวันออก  ตามแนวคลองงสงน้ําสาย  ๔  ซาย  เปนระยะ  ๑,๓๐๐  เมตร 

      ดานใต จดคลองสงน้ําสาย  ๔  ซาย  ฝงเหนือ  เขตเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน  

ระหวางหลักเขตที่  ๖  หลักเขตท่ี  ๗  หลักเขตท่ี  ๘  หลักเขตที่  ๙  กับหลักเขตที่  ๑๐  แมน้ําแมกลอง  

ฝงตะวันตก  เขตเทศบาลตําบลหวายเหนียว  ระหวางหลักเขตท่ี  ๒  กับหลักเขตที่  ๑  และคลองสงน้ําสาย  

๒  ขวา  ฝงเหนือ 

      ดานตะวันตก จดเสนตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ท่ีจุดซึ่งถนนไมปรากฏ

ชื่อ  บรรจบกับคลองสงน้ําสาย  ๒  ขวา  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวคลองสงน้ําสาย  ๒  ขวา   

เปนระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๓  ที่จุดซึ่งทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๓๒๓  บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๓๒๓  เปนระยะ  ๑,๓๐๐  เมตร  และเสนตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ที่จุดซึ่งทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๓๒๓  บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ตามแนวทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๓๒๓  เปนระยะ  ๑,๓๐๐  เมตร  จนบรรจบกับคลองสงน้ําสายใหญ  ฝงซาย  ท่ีจุดซึ่ง 

คลองสงน้ําสายใหญ  ฝงซาย  บรรจบกับคลองทาสาร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวคลองสงน้ําสายใหญ  

ฝงซาย  เปนระยะ  ๑,๖๐๐  เมตร    

 ๑.๒๔ ดานเหนือ จดพ้ืนที่พัฒนาบานพุน้ํารอน  ตําบลบานเกา  อําเภอเมืองกาญจนบุรี  

จังหวัดกาญจนบุรี  ดานเหนือ 

      ดานตะวันออก จดพ้ืนที่พัฒนาบานพุน้ํารอน  ตําบลบานเกา  อําเภอเมืองกาญจนบุรี  

จังหวัดกาญจนบุรี  ดานตะวันออก 

      ดานใต จดเสนแบงเขตการปกครองของจังหวัดกาญจนบุร ี

      ดานตะวันตก จดเสนแบงเขตการปกครองของจังหวัดกาญจนบุรี 

 ๑.๒๕ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลสํารอง  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑  หลักเขตที่  ๒  

หลักเขตท่ี  ๓  กับหลักเขตที่  ๔ 

      ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลสํารอง  ระหวางหลักเขตท่ี  ๔  หลักเขตที่  ๕  

กับหลักเขตท่ี  ๖ 

      ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลสํารอง  ระหวางหลักเขตที่  ๖  กับหลักเขตท่ี  ๗ 

      ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลสํารอง  ระหวางหลักเขตท่ี  ๗  หลักเขตที่  ๘  

กับหลักเขตท่ี  ๑ 



 

๘ 

 ๑.๒๖ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลทามะกา  ระหวางหลักเขตที่  ๑  หลักเขตที่  ๒  

กับหลักเขตที่  ๓ 

      ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตาํบลทามะกา  ระหวางหลักเขตที่  ๓  กับหลักเขตที่  ๔ 

      ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลทามะกา  ระหวางหลักเขตที่  ๔  หลักเขตท่ี  ๕  

กับหลักเขตที่  ๖ 

      ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลทามะกา  ระหวางหลักเขตที่  ๖  กับหลักเขตที่  ๑ 

 ๑.๒๗ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลหวายเหนียว  ระหวางหลักเขตที่  ๑  กับหลักเขตที่  ๒   

      ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลหวายเหนียว  ระหวางหลักเขตที่  ๒  กับ 

หลักเขตท่ี  ๓ 

      ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลหวายเหนียว  ระหวางหลักเขตท่ี  ๓   

หลักเขตที่  ๔  กับหลักเขตที่  ๕ 

      ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลหวายเหนียว  ระหวางหลักเขตที่   ๕   

หลักเขตท่ี  ๖  หลักเขตที่  ๗  หลักเขตที่  ๘  หลักเขตที่  ๙  หลักเขตที่  ๑๐  กับหลักเขตที่  ๑ 

 ๑.๒๘ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลทาไม  ระหวางหลักเขตที่  ๑  หลักเขตท่ี  ๒  

กับหลักเขตท่ี  ๓ 

      ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลทาไม  ระหวางหลักเขตที่  ๓  หลักเขตท่ี  ๔  

หลักเขตท่ี  ๕  หลักเขตที่  ๖  หลักเขตที่  ๗  กับหลักเขตที่  ๘       

      ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลทาไม  ระหวางหลักเขตท่ี  ๘  หลักเขตที่  ๙  

กับหลักเขตท่ี  ๑๐       

      ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลทาไม  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑๐  หลักเขตที่  ๑๑  

หลักเขตที่  ๑๒  กับหลักเขตที่  ๑       

 ๑.๒๙ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลลูกแก  ระหวางหลักเขตที่  ๑  กับหลักเขตท่ี  ๒       

      ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลลูกแก  ระหวางหลักเขตที่  ๒  กับหลักเขตท่ี  ๓ 

      ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลลูกแก  ระหวางหลักเขตที่  ๓  กับหลักเขตท่ี  ๔ 

      ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลลูกแก  ระหวางหลักเขตท่ี  ๔  กับหลักเขตท่ี  ๑ 

 ๑.๓๐ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลดานมะขามเตี้ย  ระหวางหลักเขตที่  ๑   

กับหลักเขตท่ี  ๒   

      ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลดานมะขามเตี้ย  ระหวางหลักเขตที่  ๒   

หลักเขตท่ี  ๓  กับหลักเขตที่  ๔ 



 

๙ 

      ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลดานมะขามเตี้ย  ระหวางหลักเขตที่  ๔   

กับหลักเขตท่ี  ๕ 

      ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลดานมะขามเตี้ย  ระหวางหลักเขตที่  ๕   

กับหลักเขตท่ี  ๑ 

 ๑.๓๑ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลหนองตากยา  ระหวางหลักเขตท่ี  ๕   

หลักเขตท่ี  ๖  หลักเขตที่  ๗  กับหลักเขตที่  ๑ 

      ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลหนองตากยา  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑   

หลักเขตที่  ๒  กับหลักเขตที่  ๓ 

      ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลหนองตากยา  ระหวางหลักเขตท่ี  ๓   

กับหลักเขตท่ี  ๔ 

      ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลหนองตากยา  ระหวางหลักเขตที่   ๔   

กับหลักเขตท่ี  ๕ 

๒.  ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๕  ที่กําหนดไวเปนสีมวง  ใหเปนที่ดิน

ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา  มีรายการดังตอไปนี้ 

  ๒.๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท   

กจ.  ๔๐๒๕  และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเขาชองอินทรียดานตะวันออก   

      ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท   

กจ.  ๔๐๒๗   

      ดานใต จดพ้ืนท่ีเขตหวงหามของทางราชการทหาร 

      ดานตะวันตก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเขาชองอินทรียดานตะวันออก   

  ๒.๒ ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากกับถนนไมปรากฏชื่อ  ที่จุดซึ่งถนนไมปรากฏชื่อ  

บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๘๔  ไปทางทิศตะวันตก  และถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 

      ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๓๐๘๔   

      ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับคลองชลประทานฝงเหนือ 

      ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับคลองชลประทาน  ฝงตะวันออก  

และถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 

  ๒.๓ ดานเหนือ จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากใต  และเสนตั้งฉากกับถนนไมปรากฏชื่อ   

ที่จุดซึ่งถนนไมปรากฏชื่อบรรจบกับคลองชลประทาน  ไปทางทิศตะวันออก 

      ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับคลองชลประทาน  ฝงตะวันตก   



 

๑๐ 

      ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับคลองชลประทานฝงเหนือ 

      ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๓๐๘๔   

  ๒.๔ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๓๒๓  (ตอนเล่ียงเมือง)   

      ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนไมปรากฏชื่อ 

      ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๓๒๓ 

      ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนไมปรากฏชื่อ   

  ๒.๕ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๓๒๓ 

      ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนไมปรากฏชื่อ 

      ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๓๒๓ 

      ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนไมปรากฏชื่อ 

๓.  ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๕  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียว  ใหเปนท่ีดิน

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 

  ๓.๑ ดานเหนือ จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเขาพระฤาษีและปาเขาบอแร 

      ดานตะวันออก จดแนวเขตอุทยานแหงชาติ  เขื่อนศรีนครินทร 

      ดานใต จดแนวเขตพ้ืนท่ีเขตหวงหามของทางราชการทหาร  และแนวเขต

อุทยานแหงชาติไทรโยค 

      ดานตะวันตก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาหวยเขยง  แนวเขตปาสงวนแหงชาติ  

ปาเขาชางเผือก  และอางเก็บน้ําเขื่อนวชิราลงกรณ   

  ๓.๒ ดานเหนือ จด เส นแบ ง เ ขตการปกครองระหว า ง จั งหวัดกาญจนบุ รี   

กับจังหวัดสุพรรณบุรี 

      ดานตะวันออก จด เส นแบ ง เ ขตการปกครองระหว า ง จั งหวัดกาญจนบุ รี   

กับจังหวัดสุพรรณบุรี 

      ดานใต จด เส น แบ ง เ ข ตการปกครอ ง ระหว า ง ตํ า บลสระลง เ รื อ   

กับตําบลดอนแสลบ  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๔๓  ฟากตะวันตก  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๔  

ฟากเหนือ  เขตเทศบาลตําบลตลาดเขต  ระหวางหลักเขตที่  ๒  หลักเขตที่  ๑  กับหลักเขตท่ี  ๖   



 

๑๑ 

เขตเทศบาลตําบลพนมทวน  ระหวางหลักเขตที่  ๑  หลักเขตที่  ๕  กับหลักเขตท่ี  ๔  เขตเทศบาลตําบล

หนองขาว  ระหวางหลักเขตที่  ๑  หลักเขตที่  ๗  กับหลักเขตที่  ๖  และถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 

      ดานตะวันตก จดแนวเขตพ้ืนท่ีเขตหวงหามของทางราชการทหาร  แนวเขต 

ปาสงวนแหงชาติ  ปาหนองโรง  แนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเขาแสลงพัน  เสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  

กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  กจ.  ๔๐๒๗  เสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  

กจ.  ๔๐๒๕  แนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเขาชองอินทรียดานตะวันออก  และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  

ปาดอนแสลบ  และปาเลาขวัญ 

      ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑.๗  ที่กําหนดไวเปนสีชมพู 

  ๓.๓ ดานเหนือ จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาหนองรี  และเสนแบงเขตการ

ปกครองระหวางจังหวัดกาญจนบุรีกับจังหวัดสุพรรณบุรี 

      ดานตะวันออก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาหนองรี 

      ดานใต จดแนวเขตพ้ืนที่เขตหวงหามของทางราชการทหาร 

      ดานตะวันตก จดแนวเขตรักษาพันธุสัตวปาเขาสลักพระ  แนวเขตอุทยานแหงชาติ

เขื่อนศรีนครินทร  และแนวเขตอุทยานแหงชาติเฉลิมรัตนโกสินทร 

      ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑.๖  และหมายเลข  ๑.๘  ที่กําหนดไวเปนสีชมพู 

  ๓.๔ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๔  ฟากใต  ที่หวงหามของ 

ทางราชการทหาร  เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๔   

ถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากใต  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๔  

และเขตเทศบาลตําบลหนองขาว  ระหวางหลักเขตท่ี  ๖  กับหลักเขตท่ี  ๗   

      ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๘๔  ฟากตะวันตก 

      ดานใต จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลทุงทองกับตําบลทามวง  

เสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลหนองขาวกับตําบลทาลอ  และเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๖๗   

      ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๔  ฟากตะวันออก 

      ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๒.๒  ที่กําหนดไวเปนสีมวง   

  ๓.๕ ดานเหนือ จดที่หวงหามของทางราชการทหาร  แนวเขตอุทยานแหงชาติ

เอราวัณ  แนวเขตรักษาพันธุสัตวปาเขาสลักพระ  เขตเทศบาลตําบลลาดหญา  ระหวางหลักเขตที่  ๕   

หลักเขตที่  ๖  กับหลักเขตที่  ๑  เขตเทศบาลตําบลหนองบัว  ระหวางหลักเขตที่  ๕  หลักเขตที่  ๖   

กับหลักเขตท่ี  ๑  และเขตเทศบาลตําบลแกงเส้ียน  ระหวางหลักเขตที่  ๑  หลักเขตท่ี  ๖  กับหลักเขตท่ี  ๕ 



 

๑๒ 

      ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๓๓๐๕  เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับทางรถไฟสายธนบุรี  -  น้ําตก  เสนตั้งฉากกับ 

ถนน  รพช.  กจ.  ๓๐๙๘  ฟากใต  ที่จุดซึ่งถนน  รพช.  กจ.  ๓๐๙๘  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๔๒๙  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนน  รพช.  กจ.  ๓๐๙๘  เปนระยะ  ๔,๒๐๐  เมตร  

แมน้ําแมกลอง  ฝงใต  เขตเทศบาลตําบลสํารอง  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑  หลักเขตที่  ๘  หลักเขตที่  ๗  

หลักเขตที่  ๖  หลักเขตที่  ๕  กับหลักเขตที่  ๔  เสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลพังตรุกับตําบลทาตะครอ

และตําบลเขาสามสิบหาบ 

      ดานใต จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดกาญจนบุรีกับจังหวัดราชบุรี   

      ดานตะวันตก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลหนองไผกับตําบลรางสาล่ี  

ตําบลกลอนโด  ตําบลดานมะขามเตี้ย  ตําบลจระเขเผือก  และตําบลวังเย็น  แนวเขตปาสงวนแหงชาติ   

ปาชัฏใหญและปาเขาสูง  ท่ีหวงหามของทางราชการทหาร  แนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาวังใหญและ 

ปาแมน้ํานอย  และแนวเขตอุทยานแหงชาติไทรโยค 

      ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑.๑๒  และหมายเลข  ๑.๑๓  ท่ีกําหนดไวเปนสีชมพู  

บริเวณหมายเลข  ๕.๕  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว  และบริเวณหมายเลข  ๗.๙   

ที่กําหนดไวเปนสีน้ําตาลออน   

๔.  ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  และหมายเลข  ๔.๒  ท่ีกําหนดไวเปนสีขาวมีกรอบ    

และเสนทแยงสีเขียว  ใหเปนท่ีดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้  

  ๔.๑ ดานเหนือ จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลดอนแสลบกับตําบลสระลงเรือ   

      ดานตะวันออก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวดักาญจนบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี  

กับจังหวัดนครปฐม 

      ดานใต จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดกาญจนบุรีกับจังหวัดราชบุรี 

      ดานตะวันตก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลเขาสามสิบหาบ  ตําบลพังตรุ  

และตําบลทาตะครอ  เขตเทศบาลตําบลสํารอง  ระหวางหลักเขตที่  ๑  หลักเขตที่  ๒  หลักเขตที่  ๓   

หลักเขตที่  ๔  หลักเขตท่ี  ๕  หลักเขตที่  ๖  กับหลักเขตท่ี  ๗  เสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลวังขนาย 

กับตําบลวังศาลา  เสนขนานระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๓   

ถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๓  ฟากใต  ถนนไมปรากฏชื่อ   

ฟากตะวันออก  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๓  (ตอนเล่ียงเมือง)  ฟากใต  เสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางตําบลวังขนาย  ตําบลทามวง  ตําบลวังศาลา  และตําบลทุงทอง  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๘๔   

ฟากตะวันออก  เขตเทศบาลตําบลหนองขาว  ระหวางหลักเขตที่  ๑  หลักเขตที่  ๒  หลักเขตที่  ๓   

หลักเขตท่ี  ๔  หลักเขตที่  ๕  หลักเขตที่  ๖  กับหลักเขตที่  ๗  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๔   



 

๑๓ 

ฟากตะวันออก  เขตเทศบาลตําบลพนมทวน  ระหวางหลักเขตที่  ๑  หลักเขตท่ี  ๒  หลักเขตที่  ๓   

หลักเขตท่ี  ๔  กับหลักเขตที่  ๕  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๔๓  ฟากตะวันออก   

      ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑.๑๑  หมายเลข  ๑.๒๑  หมายเลข  ๑.๒๓  หมายเลข  ๑.๒๖  

หมายเลข  ๑.๒๗  หมายเลข  ๑.๒๘  และหมายเลข  ๑.๒๙  ท่ีกําหนดไวเปนสีชมพู  บริเวณหมายเลข  ๒.๓  

หมายเลข  ๒.๔  และหมายเลข  ๒.๕  ท่ีกําหนดไวเปนสีมวง  บริเวณหมายเลข  ๕.๖  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออน 

มีเสนทแยงสีขาว  และบริเวณหมายเลข  ๗.๘  และหมายเลข  ๗.๑๐  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําตาลออน   

  ๔.๒ ดานเหนือ จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอดานมะขามเตี้ย 

กับอําเภอเมืองกาญจนบุรี 

      ดานตะวันออก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลดานมะขามเตี้ย   

กับตําบลหนองไผ  และตําบลกลอนโด   

      ดานใต จด เส นแบ ง เ ขตการปกครองระหว า ง จั งหวัดกาญจนบุ รี   

กับจังหวัดราชบุรี 

      ดานตะวันตก จดเขตหวงหามของทางราชการทหาร   

๕.  ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๗  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยง 

สีขาว  ใหเปนท่ีดินประเภทอนุรักษปาไม  มีรายการดังตอไปนี้ 

  ๕.๑ เขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวร  ปาสงวนแหงชาติ  ปาเขาชางเผือก  ปาสงวนแหงชาติ  

ปาน้ําโจน  อุทยานแหงชาติเขาแหลม  ปาสงวนแหงชาติ  ปาเขาพระฤาษีและปาเขาบอแรแปลงท่ีหนึ่ง   

ปาสงวนแหงชาติ  ปาเขาพระฤาษีและปาเขาบอแรแปลงที่สอง  อุทยานแหงชาติลําคลองง ู อุทยานแหงชาติ  

เขื่อนศรีนครินทร  อุทยานแหงชาติเฉลิมรัตนโกสินทร  ปาสงวนแหงชาติ  ปาโรงงานกระดาษไทยแปลงที่หก  

ปาสงวนแหงชาติ   ปาหวยเขยง  อุทยานแหงชาติทองผาภูมิ   ปาสงวนแหงชาติ   ปาหนองรี   

ปาสงวนแหงชาติ    ปาดอนแสลบและปาเลาขวัญ  ปาสงวนแหงชาติ  ปาเขาชองอินทรียดานตะวันออก  

เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาสลักพระ  ปาสงวนแหงชาติ  ปาเขาทาละเมาะ  อุทยานแหงชาติไทรโยค   

ปาสงวนแหงชาติ  ปาวังใหญและปาแมน้ํานอย   

      ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑.๑  หมายเลข  ๑.๒  หมายเลข  ๑.๓  หมายเลข  ๑.๔  

หมายเลข  ๑.๕  และหมายเลข  ๑.๙  ที่กําหนดไวเปนสีชมพู  บริเวณหมายเลข  ๓.๑  ที่กําหนดไวเปน 

สีเขียว  และบริเวณหมายเลข  ๗.๑  และหมายเลข  ๗.๒  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําตาลออน   

  ๕.๒ อุทยานแหงชาติเอราวัณ   

  ๕.๓ ปาสงวนแหงชาติ  ปาเขาแสลงพัน   

  ๕.๔ ปาสงวนแหงชาติ  ปาหนองโรง   

  ๕.๕ เขตหามลาสัตวปาอุทยานสมเด็จพระศรีนครินทร   



 

๑๔ 

   ๕.๖ ปาสงวนแหงชาติ  ปาพระแทนดงรัง 

   ๕.๗ ปาสงวนแหงชาติ  ปาชัฏใหญและปาเขาสูง 

๖.  ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖  ท่ีกําหนดไวเปนสีฟา  ใหเปนท่ีดินประเภทท่ีโลงเพ่ือการรักษา

คุณภาพส่ิงแวดลอม  คือ  แมน้ําแควนอย  แมน้ําแควใหญ  และแมน้ําแมกลอง 

๗.  ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๑๐  ท่ีกําหนดไวเปนสีน้ําตาลออน  ใหเปน

ที่ดินประเภทอนุรักษเพ่ือสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย  มีรายการดังตอไปนี้ 

   ๗.๑ วัดวังกวิเวการาม 

   ๗.๒ ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๙๙  ที่จุดซึ่ง 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๙๙  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๕๗  ไปทางทิศเหนือ   

เปนระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร 

      ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวง

แผนดินหมายเลข  ๓๑๙๙ 

      ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวง

แผนดินหมายเลข  ๓๔๕๗ 

      ดานตะวันตก จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๕๗    ท่ีจุดซึ่ง

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๕๗  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๙๙  ไปทางทิศตะวันตก  

เปนระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร 

   ๗.๓ วัดปาเลไลยก 

   ๗.๔ วัดขุนแผน 

   ๗.๕ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๙๙  ฟากใต  

      ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๙๙  ฟากตะวันตก  ถนนไม

ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

      ดานใต จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 

      ดานตะวันตก จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 

   ๗.๖ วัดนางพิม 

   ๗.๗ วัดทุงลาดหญา 

   ๗.๘ พระบรมราชานุสาวรียสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  เจดียยุทธหัตถี  วัดดอนเจดีย  วัดบานนอย 

   ๗.๙ อุทยานประวัติศาสตรเมืองสิงห   

 ๗.๑๐  วัดดงสัก  โบราณสถานพงตึก 
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