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กฎกระทรวง 

ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

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

ข้อ ๑ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  ในท้องที่จังหวัดนครราชสีมา  ภายในแนวเขตตามแผนท่ี
ท้ายกฎกระทรวงน้ี  เว้นแต่พื้นที่ที่อยู่ในแนวเขตดังต่อไปนี้  ให้ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของที่ดินนั้น ๆ  
ตามท่ีมีกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือประกาศท่ีเก่ียวข้องกําหนดไว้  โดยไม่อยู่ในบังคับการใช้
ประโยชน์ที่ดินที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ 

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

เพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิรูปที่ดิน 
ข้อ ๒ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง

ในการพัฒนา  และดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เก่ียวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  
การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อมในบริเวณแนวเขต
ตามข้อ  ๑  ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ   
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ข้อ ๓ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบชุมชน   
การใช้ประโยชน์ที่ดิน  โครงสร้างพื้นฐานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ  รวมทั้งกําหนด
มาตรการและวิธีดําเนินการเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทําแผนงาน  โครงการ  การพัฒนาพื้นที่และบริการ
สาธารณะต่าง ๆ  ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา  โดยมีสาระสําคัญ  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริมการใช้มาตรการทางด้านผังเมืองในการจัดระเบียบพัฒนาพื้นที่ เพื่อสร้าง
แผนพัฒนาทางด้านกายภาพที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  และเพื่อใช้เป็นกรอบ 
เชิงนโยบายสําหรับท้องถิ่นในการวางและจัดทําผังพัฒนาชุมชน 

(๒) ส่งเสริมและบูรณะฟื้นฟูระบบชุมชนเดิมให้สอดคล้องกับการพัฒนาพื้นที่ใหม่เพื่อกําหนด
ทิศทางการขยายตัวของชุมชนให้เป็นไปในแนวทางที่เหมาะสม 

(๓) ส่งเสริมการดํารงรักษาพื้นที่เกษตรกรรมจากการขยายตัวของชุมชนและอุตสาหกรรม  
โดยจัดพื้นที่รองรับในทิศทางและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม 

(๔) ส่งเสริมให้มีการบริการด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอย่างทั่วถึง 
(๕) ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมอย่างย่ังยืน 
ข้อ ๔ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม  ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนด   

การใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท  และรายการประกอบแผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้ 
ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนก

ประเภทท้ายกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๕๐  ที่กําหนดไว้เป็นสีชมพู  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทชุมชน 
(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๖  ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วง  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า 
(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๖  ที่กําหนดไว้เป็นสีขาวมีกรอบและ 

เส้นทแยงสีเขียว  ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 
(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  ให้เป็นที่ดินประเภทที่โล่ง 

เพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๒๘  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน 
มีเส้นทแยงสีขาว  ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ 

(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก  ให้เป็นที่ดินประเภท
สถาบันการศึกษา 

(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๒๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีฟ้า  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทท่ีโล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ข้อ ๖ ที่ดินประเภทชุมชน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  พาณิชยกรรม  
เกษตรกรรม  สถาบันการศึกษา  สถาบันศาสนา  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 

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

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) เลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า 
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า  เพื่อการค้า 

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

ข้อ ๗ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม 
หรือเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม  คลังสินค้า  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ   

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๒) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๓) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก 
(๔) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา 
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(๕) สถาบันการศึกษา   
(๖) สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  เว้นแต่สถานพยาบาลที่ให้บริการ

รักษาพยาบาลแก่พนักงานหรือลูกจ้างของสถานประกอบการในรูปของสวัสดิการ 
ข้อ ๘ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  การอยู่อาศัย  พาณิชยกรรม  สถาบันการศึกษา  สถาบันศาสนา  สถาบันราชการ  
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ   

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวกท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๒) คลังน้ํามันตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 
(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๖) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
ขอ้ ๙ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  การอยู่อาศัย  การอนุรักษ์และส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  สถาบันการศึกษา  
สถาบันศาสนา  สถาบันราชการ  และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

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

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) โรงแรมประเภท  ๓  และโรงแรมประเภท  ๔  ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม  เว้นแต่ที่ดิน
ในบริเวณหมายเลข  ๔.๔ 

(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
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เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

  

ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทท่ีโล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเฉพาะที่ดิน 
ซึ่งเป็นของรัฐ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ที่ดินประเภทน้ีซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อนันทนาการ  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  การอยู่อาศัย  เกษตรกรรมหรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  
หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น  และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
(๒) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแล

รักษาหรือบํารุงป่าไม้  สัตว์ป่า  ต้นน้ํา  ลําธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ  ตามมติคณะรัฐมนตรีและ
กฎหมายเก่ียวกับการป่าไม้  การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติเท่านั้น 

ที่ดินประเภทน้ีซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อเกษตรกรรมหรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  การอยู่อาศัย  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น  และห้ามใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวกท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๒) โรงแรมประเภท  ๓  และโรงแรมประเภท  ๔  ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๓) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๔) การอยู่อาศัยประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๕) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
(๖) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรือหอพัก 
ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเก่ียวข้องกับ

การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น   
ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทท่ีโล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 

เพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือเก่ียวข้องกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  การประมง   
หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 



หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

  

ข้อ ๑๔ ที่ดินในเขตโบราณสถาน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน  
โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

ข้อ ๑๕ ให้ผู้มีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการ 
ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๒  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่ หมายเหตุ

๓  (๑) โรงงานโม บด หรือยอยหิน ๓

 (๒) โรงงานขุดหรือลอกกรวด ทราย หรือดิน ๓

 (๓) โรงงานรอนหรือคัดกรวดหรือทราย ๑ ๒ และ ๓

 (๔) โรงงานดูดทราย ๓

 (๕) โรงงานลําเลียงหิน กรวด ทราย หรือดิน ดวยระบบสายพานลําเลียง ๒

๗  (๑) โรงงานสกัดน้ํามันจากพืช หรือสัตว หรือไขมันจากสัตว ที่ใชสารตัวทํา ๓

     ละลายในการสกัด

 (๔) โรงงานทําน้ํามันจากพืช หรือสัตว หรือไขมันจากสัตวใหบริสุทธิ์ ๓

      ที่ใชสารตัวทําละลายในการสกัด

๑๑  (๓) โรงงานทําน้ําตาลทรายดิบหรือน้ําตาลทรายขาว ๓

 (๔) โรงงานทําน้ําตาลทรายดิบหรือน้ําตาลทรายขาวใหบริสุทธิ์ ๓

 (๖) โรงงานทํากลูโคส เดกซโทรส ฟรักโทส หรือผลิตภัณฑอื่นที่คลายคลึงกัน ๓ ยกเวนจําพวกที่ ๓ เฉพาะ

ในบริเวณหมายเลข ๑.๓๒

ใหประกอบกิจการได

๓๘  (๑) โรงงานทําเยื่อจากไมหรือวัสดุอื่น ๓

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

ปุยอินทรีย และปุยเคมีที่ไมมี

การใชแอมโมเนียมไนเตรต

(Ammonium Nitrate) 

หรือโปแตสเซียมคลอเรต

(Potassium Chlorate)

ใหประกอบกิจการได

ประเภทหรือชนิดของโรงงานที่หามประกอบกิจการ

ทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๖๐

 ที่ดินประเภทชุมชน



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่ หมายเหตุ

 (๒) โรงงานเก็บรักษาหรือแบงบรรจุปุย หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืช ๓ ยกเวนจําพวกที่ ๓ เฉพาะ

      หรือสัตว (Pesticides) ปุยอินทรีย และปุยเคมีที่ไมมี

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  (๑) โรงงานทําแอสฟลตหรือน้ํามันดิน ๓

 (๒) โรงงานทํากระดาษอาบแอสฟลตหรือน้ํามันดิน ๓

 (๓) โรงงานทําเชื้อเพลิงกอนหรือเชื้อเพลิงสําเร็จรูปจากถานหินหรือลิกไนต ๓

      ที่แตงแลว

 (๔) โรงงานผสมผลิตภัณฑจากปโตรเลียมเขาดวยกัน หรือการผสมผลิตภัณฑ ๓ ยกเวนจําพวกที่ ๓ เฉพาะ

      จากปโตรเลียมกับวัสดุอื่น แตไมรวมถึงการผสมผลิตภัณฑจากกาซ แอสฟลตติกคอนกรีต

      ธรรมชาติกับวัสดุอื่น ใหประกอบกิจการได

 (๕) โรงงานกลั่นถานหินในเตาโคกซึ่งไมเปนสวนหนึ่งของการผลิตกาซ ๓

      หรือเหล็ก

๕๗  (๑) โรงงานทําซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร ๓

 (๒) โรงงานลําเลียงซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอรดวยระบบสายพาน ๓

      ลําเลียงหรือระบบทอลม

๒



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่ หมายเหตุ

 (๓) โรงงานผสมซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอรอยางใดอยางหนึ่ง ๓

      หรือหลายอยางเขาดวยกัน หรือการผสมซีเมนต ปูนขาว

      หรือปูนปลาสเตอรอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเขากับวัสดุอื่น

๕๙  โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการถลุง หลอม หลอ รีด ดึง หรือผลิตเหล็ก ๓

 หรือเหล็กกลาในขั้นตน (Iron and Steel Basic Industries)

๖๐  โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับถลุง ผสม ทําใหบริสุทธิ์ หลอม หลอ รีด ๓

 ดึง หรือผลิตโลหะในขั้นตนซึ่งมิใชเหล็กหรือเหล็กกลา (Non - ferrous

 Metal Basic Industries)

๘๘  (๑) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย ยกเวนที่ติดตั้ง ๓

      บนหลังคา ดาดฟา หรือสวนหนึ่งสวนใดบนอาคาร ซึ่งบุคคลอาจเขาอยู

      หรือใชสอยได โดยมีขนาดกําลังการผลิตติดตั้งสูงสุดรวมกันของแผง

      เซลลแสงอาทิตยไมเกิน ๑,๐๐๐ กิโลวัตต

 (๒) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานความรอน ๓

 (๓) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานน้ํา ยกเวนการผลิตพลังงานไฟฟา ๓

      จากพลังงานน้ําจากเขื่อนหรือจากอางเก็บน้ําขนาดกําลังการผลิตไมเกิน

      ๑๕ เมกะวัตต การผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานน้ําแบบสูบกลับ

      การผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานน้ําทายเขื่อน การผลิตพลังงานไฟฟา

      จากพลังงานน้ําจากฝาย และการผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานน้ํา

      จากคลองสงน้ํา

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

โรงงานบําบัดน้ําเสียรวม

ของชุมชน และโรงงานเผา

ของเสียรวมของชุมชน

ใหประกอบกิจการได

๓



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่ หมายเหตุ

๓๘  (๑) โรงงานทําเยื่อจากไมหรือวัสดุอื่น ๓

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

ปุยอินทรีย ใหประกอบ

กิจการได

 (๒) โรงงานเก็บรักษาหรือแบงบรรจุปุย หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืช ๓ ยกเวนจําพวกที่ ๓ เฉพาะ

      หรือสัตว (Pesticides) ปุยอินทรีย ใหประกอบ

กิจการได

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

๕๗  (๑) โรงงานทําซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร ๓

 (๒) โรงงานลําเลียงซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอรดวยระบบสายพาน ๓

      ลําเลียงหรือระบบทอลม

๕๙  โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการถลุง หลอม หลอ รีด ดึง หรือผลิตเหล็ก ๓ ยกเวนจําพวกที่ ๓ เฉพาะ

 หรือเหล็กกลาในขั้นตน (Iron and Steel Basic Industries) โรงงานที่ใชกระบวนการ

รีดเย็นในการผลิต

ใหประกอบกิจการได

๖๐  โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับถลุง ผสม ทําใหบริสุทธิ์ หลอม หลอ รีด ๓

 ดึง หรือผลิตโลหะในขั้นตนซึ่งมิใชเหล็กหรือเหล็กกลา (Non - ferrous

 Metal Basic Industries)

ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม

๔



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่ หมายเหตุ

๘๘  (๒) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานความรอน เฉพาะพลังงานจาก ๓

      นิวเคลียร ถานหิน และลิกไนต

๘๙  โรงงานผลิตกาซ ซึ่งมิใชกาซธรรมชาติ และโรงงานสงหรือจําหนายกาซ ๓

 แตไมรวมถึงโรงงานสงหรือจําหนายกาซที่เปนน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมาย

 วาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง

๙๑  (๒) โรงงานบรรจุกาซ แตไมรวมถึงการบรรจุกาซที่เปนน้ํามันเชื้อเพลิง ๓

      ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง

๙๙  โรงงานผลิต ซอมแซม หรือดัดแปลง เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ๓

 หรือสิ่งอื่นใดที่มีอํานาจในการประหาร ทําลาย หรือทําใหหมดสมรรถภาพ

 ในทํานองเดียวกับอาวุธปนเครื่องกระสุนปน หรือวัตถุระเบิด และรวมถึง

 สิ่งประกอบของสิ่งดังกลาว

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

โรงงานบําบัดน้ําเสียรวม

ของชุมชน และโรงงานเผา

ของเสียรวมของชุมชน

ใหประกอบกิจการได

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่ หมายเหตุ

๗  (๑) โรงงานสกัดน้ํามันจากพืช หรือสัตว หรือไขมันจากสัตว ที่ใชสารตัวทํา ๓

     ละลายในการสกัด

 (๔) โรงงานทําน้ํามันจากพืช หรือสัตว หรือไขมันจากสัตวใหบริสุทธิ์ ๓

      ที่ใชสารตัวทําละลายในการสกัด

๓๘  (๑) โรงงานทําเยื่อจากไมหรือวัสดุอื่น ๓

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

ปุยอินทรีย และปุยเคมีที่ไมมี

การใชแอมโมเนียมไนเตรต

(Ammonium Nitrate) 

หรือโปแตสเซียมคลอเรต

(Potassium Chlorate)

ใหประกอบกิจการได

 ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม

๕



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่ หมายเหตุ

 (๒) โรงงานเก็บรักษาหรือแบงบรรจุปุย หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืช ๓ ยกเวนจําพวกที่ ๓ เฉพาะ

      หรือสัตว (Pesticides) ปุยอินทรีย และปุยเคมีที่ไมมี

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

๕๗  (๑) โรงงานทําซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร ๓

 (๒) โรงงานลําเลียงซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอรดวยระบบสายพาน ๓

      ลําเลียงหรือระบบทอลม

๕๙  โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการถลุง หลอม หลอ รีด ดึง หรือผลิตเหล็ก ๓

 หรือเหล็กกลาในขั้นตน (Iron and Steel Basic Industries)

๖๐  โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับถลุง ผสม ทําใหบริสุทธิ์ หลอม หลอ รีด ๓

 ดึง หรือผลิตโลหะในขั้นตนซึ่งมิใชเหล็กหรือเหล็กกลา (Non - ferrous

 Metal Basic Industries)

๘๘  (๒) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานความรอน เฉพาะพลังงานจาก ๓

      นิวเคลียร ถานหิน และลิกไนต

๘๙  โรงงานผลิตกาซ ซึ่งมิใชกาซธรรมชาติ และโรงงานสงหรือจําหนายกาซ ๓ ยกเวนจําพวกที่ ๓ เฉพาะ

 แตไมรวมถึงโรงงานสงหรือจําหนายกาซที่เปนน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมาย ในบริเวณหมายเลข ๔.๖

 วาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง ใหประกอบกิจการได

๙๑  (๒) โรงงานบรรจุกาซ แตไมรวมถึงการบรรจุกาซที่เปนน้ํามันเชื้อเพลิง ๓

      ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง

๖



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่ หมายเหตุ

๙๒ โรงงานหองเย็นที่ใชแอมโมเนียเปนสารทําความเย็น 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

โรงงานบําบัดน้ําเสียรวม

ของชุมชน และโรงงานเผา

ของเสียรวมของชุมชน

ใหประกอบกิจการได

๑๐๓  (๑) โรงงานทําเกลือสินเธาว ๓

 (๒) โรงงานสูบหรือการนําน้ําเกลือขึ้นมาจากใตดิน ๓

 (๓) โรงงานบดหรือปนเกลือ ๑ ๒ และ ๓

 (๔) โรงงานทําเกลือใหบริสุทธิ์ ๓

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่ หมายเหตุ

ทุกลําดับ โรงงานทุกประเภทและชนิด ทุกจําพวก

หมายเหต ุ     ลําดับที่   หมายถึง   ลําดับที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

                  จําพวกที่  หมายถึง   จําพวกที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

 ที่ดินประเภทอนุรักษปาไม

๗
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รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิตามท่ีไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง 
ใหใชบังคับผังเมอืงรวมจังหวัดนครราชสีมา 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนท่ีดินตามท่ีไดจําแนกประเภท
ทายกฎกระทรวง  ตามที่กําหนดไวในขอ  ๕  คือ 

๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๕๐  ท่ีกําหนดไวเปนสีชมพู  ใหเปนที่ดิน
ประเภทชุมชน  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๑.๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑,๗๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวง
แผนดินหมายเลข  ๒๐๒   

      ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  ฟากเหนือ
และฟากใต  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๖๐  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  เปนระยะ  ๒,๙๐๐  เมตร 

      ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑,๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวง
แผนดินหมายเลข  ๒๐๒   

      ดานตะวันตก จดลําน้ําชี  ฝงตะวันออก 
 ๑.๒ ดานเหนือ จดเสนตั้ งฉากกับเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียง เหนือ   

ฟากตะวันตกและฟากตะวันออก  ที่ จุดซึ่งอยูหางจากถนนไมปรากฏชื่อบรรจบกับเขตทางรถไฟ 
สายตะวันออกเฉียงเหนือ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ   
เปนระยะ  ๑,๑๐๐  เมตร   

      ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางเขตทางรถไฟ
สายตะวันออกเฉียงเหนือ   

      ดานใต จดหวยยาง  ฝงเหนือ 
      ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑,๘๐๐  เมตร  กับศูนยกลางเขตทางรถไฟ

สายตะวันออกเฉียงเหนือ   
 ๑.๓ ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  ฟากตะวันตก

และฟากตะวันออก  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  บรรจบกับถนนสายบานนานิคม  –  
บานดานชาง  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  เปนระยะ  ๕๕๐  เมตร  
และเสนตั้งฉากกับเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  ฟากเหนือและฟากใต  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจาก 
เขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  ตัดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตามแนวเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  เปนระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร 

      ดานตะวันออก จด เ ส น ตั้ ง ฉ า ก กั บท า ง ห ล ว ง แ ผ น ดิ นห ม า ย เ ล ข   ๒ ๐ ๒   
ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  ตัดกับถนนไมปรากฏชื่อ  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  เปนระยะ  ๙๐๐  เมตร  หนองพะเนียด  
เสนขนานระยะ  ๒,๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  และสระคูขาด 



 

๒ 

      ดานใต จดเสนตั้ งฉากกับเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียง เหนือ   
ฟากตะวันตกและฟากตะวนัออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากเขตทางรถไฟสายตะวนัออกเฉียงเหนอื  ตัดกับถนนบัวใหญ  ๑  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  เปนระยะ  ๕๐๐  เมตร 

      ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑,๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางเขตทางรถไฟ
สายตะวันออกเฉียงเหนือ  และหวยใหญ  ฝงตะวันออกและฝงเหนือ 

 ๑.๔ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางเขตทางรถไฟ 
สายแกงคอย  –  บัวใหญ  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๓๖๙     

      ดานตะวันออก จดเสนตั้ งฉากกับเขตทางรถไฟสายแกงคอย  –  บัวใหญ   
ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๒๑๖๐  ตัดกับเขตทางรถไฟสายแกงคอย  –  บัวใหญ  
ไปทางทิศตะวันออกตามแนวเขตทางรถไฟสายแกงคอย  –  บัวใหญ  เปนระยะ  ๙๕๐  เมตร 

      ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางเขตทางรถไฟ 
สายแกงคอย  –  บัวใหญ   

      ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๓๖๙   

 ๑.๕ ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒  (ถนนมิตรภาพ)  
ฟากตะวันตกและฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  บรรจบกับ 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒  (ถนนมิตรภาพ)  ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒  
(ถนนมิตรภาพ)  เปนระยะ  ๓,๑๐๐  เมตร   

      ดานตะวันออก จดลําหวยถนนหัก  ฝงตะวันตก  และหวยแยะ  ฝงตะวันตก 
      ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๘๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๒๐๒   
      ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๓,๖๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๒  (ถนนมิตรภาพ)   
 ๑.๖ ดานเหนือ จดเสนตรงท่ีเชื่อมระหวางจุดกึ่งกลางหวยเตย  ท่ีจุดซึ่งหวยเตย 

ตัดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  กับจุดปลายเสนตั้งฉากระยะ  ๑,๑๕๐  เมตร  กับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๐๗  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๐๗  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๗  เปนระยะ  
๓,๒๐๐  เมตร   

      ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๗  ฟากเหนือ
และฟากใต  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๗  
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๗  เปนระยะ  ๓,๒๐๐  เมตร 

      ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๐๗ 

      ดานตะวันตก จดหวยเตย  ฝงตะวันออก 
 ๑.๗ ดานเหนือ จดเสนตั้ งฉากกับเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียง เหนือ   

ฟากตะวันตกและฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๖๐  บรรจบกับ 



 

๓ 

เขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวเขตทางรถไฟ 
สายตะวันออกเฉียงเหนือ  เปนระยะ  ๔,๘๐๐  เมตร 

      ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางเขตทางรถไฟ
สายตะวันออกเฉียงเหนือ   

      ดานใต จดเสนตั้ งฉากกับเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียง เหนือ   
ฟากตะวันออกและฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๖๐  บรรจบกับ 
เขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  ไปทางทิศใตตามแนวเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  เปนระยะ  
๑,๙๐๐  เมตร 

      ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑,๘๐๐  เมตร  กับศูนยกลางเขตทางรถไฟ
สายตะวันออกเฉียงเหนือ   

 ๑.๘ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑,๑๘๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  
นม.  ๔๐๕๗   

      ดานตะวันออก จดเสนตรงที่ลากจากจุดที่อยูบนถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก   
ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนไมปรากฏช่ือ  บรรจบกับทางหลวงชนบท  นม.  ๔๐๕๗  ไปทางทิศเหนือตามแนว
ถนนไมปรากฏชื่อ  เปนระยะ  ๘๕๐  เมตร  เสนตรงที่เชื่อมระหวางจุดที่อยูบนถนนไมปรากฏชื่อ 
ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนไมปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงชนบท  นม.  ๔๐๕๗  ไปทาง 
ทิศเหนือตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ  เปนระยะ  ๘๕๐  เมตร  กับจุดท่ีอยูบนถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  
ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนไมปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงชนบท  นม.  ๔๐๕๗  ไปทางทิศตะวันออก 
ตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ  เปนระยะ  ๙๐๐  เมตร  และเสนตรงท่ีเชื่อมระหวางจุดที่อยูบนถนนไมปรากฏชื่อ  
ฟากใต  ที่ จุดซึ่งอยูหางจากถนนไมปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงชนบท  นม.  ๔๐๕๗  ไปทาง 
ทิศตะวันออกตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ  เปนระยะ  ๙๐๐  เมตร  กับจุดปลายเสนตั้งฉากระยะ  ๓๕๐  เมตร   
กับทางหลวงชนบท  นม.  ๔๐๕๗  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนไมปรากฏชื่อ  บรรจบกับ 
ทางหลวงชนบท  นม.  ๔๐๕๗  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงชนบท  นม.  ๔๐๕๗  เปนระยะ  
๑,๕๐๐  เมตร 

      ดานใต จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงชนบท  นม.  ๔๐๕๗  ฟากตะวันออก
และฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนไมปรากฏชื่อ  บรรจบกับทางหลวงชนบท  นม.  ๔๐๕๗  ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงชนบท  นม.  ๔๐๕๗  เปนระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร   

      ดานตะวันตก  จดเสนตรงท่ีลากจากจุดปลายเสนตั้งฉากระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  
กับทางหลวงชนบท  นม.  ๔๐๕๗  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนไมปรากฏชื่อ  บรรจบกับ 
ทางหลวงชนบท  นม.  ๔๐๕๗  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงชนบท  นม.  ๔๐๕๗   
เปนระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ตัดผานทางหลวงชนบท  นม.  ๔๐๕๗  ที่จุด 
ซึ่งอยูหางจากถนนไมปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงชนบท  นม.  ๔๐๕๗  ไปทางทิศตะวันตก  เปนระยะ  
๘๘๐  เมตร  จนบรรจบกับเสนขนานระยะ  ๑,๑๘๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  นม.  ๔๐๕๗ 

 ๑.๙ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑,๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๑๕๐   



 

๔ 

      ดานตะวันออก จดหวยหนองฟาน  ฝงตะวันตก  และเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๑๕๐  ฟากใต  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท  นม.  ๑๐๑๕  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๑๕๐  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๕๐  เปนระยะ  ๗๕๐  เมตร 

      ดานใต จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงชนบท  นม.  ๑๐๑๕  ฟากตะวันออก
และฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท  นม.  ๑๐๑๕  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๑๕๐  ไปทางทิศใตตามแนวทางหลวงชนบท  นม.  ๑๐๑๕  เปนระยะ  ๑,๘๕๐  เมตร 

      ดานตะวันตก จดหวยใหญ  ฝงตะวันออก 
 ๑.๑๐ ดานเหนือ จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากใต  และเขตเทศบาลตําบลโนนแดง  

ระหวางหลักเขตที่  ๑  กับหลักเขตที่  ๒ 
      ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลโนนแดง  ระหวางหลักเขตที่  ๒  กับหลักเขตที่  ๓   
      ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับริมฝงลําสะแทด  ฝงเหนือ 
      ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลโนนแดง  ระหวางหลักเขตที่  ๔  กับหลักเขตที่  ๕  

และถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 
 ๑.๑๑ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลชุมพวง  ระหวางหลักเขตท่ี  ๖  กับหลักเขตท่ี  ๑  

และเสนขนานระยะ  ๑,๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๒๖   
      ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๒๖  ฟากเหนือ

และฟากใต  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๒๒๘๕  บรรจบกบัทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๒๖  
ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๒๖  เปนระยะ  ๑,๘๐๐  เมตร   

      ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๖๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๒๒๖  และเขตเทศบาลตําบลชุมพวง  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑  หลักเขตที่  ๒  หลักเขตที่  ๓  
หลักเขตท่ี  ๔  กับหลักเขตที่  ๕ 

      ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลชุมพวง  ระหวางหลักเขตท่ี  ๕  กับหลักเขตท่ี  ๖ 
 ๑.๑๒ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลหนองบัววง  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑  กับหลักเขตที่  ๒ 
      ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลหนองบัววง  ระหวางหลักเขตท่ี  ๒  กับหลักเขตที่  ๓ 
      ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลหนองบัววง  ระหวางหลักเขตที่  ๓  กับหลักเขตที่  ๔ 
      ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลหนองบัววง  ระหวางหลักเขตที่  ๔  กับหลักเขตที่  ๑ 
 ๑.๑๓ ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒  (ถนนมิตรภาพ)  

ฟากตะวันออกและฟากตะวันตก  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากเขตเทศบาลตําบลเทพาลัย  ระหวางหลักเขตที่  ๑  
กับห ลัก เขตที่   ๒   บรรจบกับทางหลวงแผ นดินหมาย เลข   ๒   ( ถนนมิ ต รภาพ )   ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒  (ถนนมิตรภาพ)  เปนระยะ  ๗๐๐  เมตร 

      ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๓๒๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒  (ถนนมิตรภาพ)  และเขตเทศบาลตําบลเทพาลัย  ระหวางหลักเขตท่ี  ๒  กับหลักเขตที่  ๓ 

      ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลเทพาลัย  ระหวางหลักเขตที่  ๓  กับหลักเขตท่ี  ๔   
      ดานตะวันตก จด เขต เทศบาลตํ าบล เทพา ลัย   ระหว า งห ลัก เขตที่   ๔   

กับหลักเขตที่  ๑  และเสนขนานระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒   
(ถนนมิตรภาพ)   



 

๕ 

 ๑.๑๔ ดานเหนือ จดหวยวังยายทอง  ฝงใต 
      ดานตะวันออก จดหวยมวง  ฝงตะวันตก 
      ดานตะวันตก จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 
 ๑.๑๕ ดานเหนือ จด เส นตั้ ง ฉ ากกั บทางหลว งแผ นดิ นหมาย เ ลข   ๒๒๑๗   

ฟากตะวันตกและฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท  นม.  ๔๐๑๔  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๒๑๗  ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๑๗  เปนระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร   

      ดานตะวันออก จดเหมืองสามบาทแงขวา  ฝงตะวันตก 
      ดานใต จดหวยสามบาทแงซาย  ฝงเหนือ 
      ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๒๒๑๗   
 ๑.๑๖ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลขามสะแกแสง  ระหวางหลักเขตที่  ๑   

กับหลักเขตท่ี  ๒ 
      ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลขามสะแกแสง  ระหวางหลักเขตที่  ๒   

กับหลักเขตท่ี  ๓ 
      ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลขามสะแกแสง  ระหวางหลักเขตที่  ๓   

กับหลักเขตท่ี  ๔ 
      ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลขามสะแกแสง  ระหวางหลักเขตที่  ๔   

กับหลักเขตท่ี  ๑ 
 ๑.๑๗ ดานเหนือ จดหวยดอนปูน  ฝงใต   
      ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๕  ฟากเหนือ

และฟากใต  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๓๖๙  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๕  
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๕  เปนระยะ  ๒,๒๒๐  เมตร 

      ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับริมฝงหวยดาน  ฝงเหนือ 
      ดานตะวันตก จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงชนบท  นม.  ๔๐๐๘  ฟากใตและ 

ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท  นม.  ๔๐๐๘  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๕  
ไปทางทิศใตและทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงชนบท  นม.  ๔๐๐๘  เปนระยะ  ๑,๒๐๐  เมตร  หวยบุงหวาย   
ฝงตะวันออก  และเสนตรงที่ลากจากหวยบุงหวาย  ฝงตะวันออก  ที่จุดซึ่งหวยบุงหวาย  บรรจบกับ 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๕  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับคลองกุดพิมาน  ฝงใต   
ที่จุดซึ่งอยูหางจากคลองกุดพิมาน  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๓๖๙  ไปทางทิศตะวันตก 
ตามแนวคลองกุดพิมาน  เปนระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร 

 ๑.๑๘ ดานเหนือ จดเสนตั้ งฉากกับเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียง เหนือ   
ฟากตะวันตกและฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท  นม.  ๔๐๑๑  ตัดกับเขตทางรถไฟ
สายตะวันออกเฉียงเหนือ  ไปทางทิศเหนือตามแนวเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  เปนระยะ  
๒,๗๐๐  เมตร   

      ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑,๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางเขตทางรถไฟ
สายตะวันออกเฉียงเหนือ   



 

๖ 

      ดานใต จดเสนตั้ งฉากกับเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียง เหนือ   
ฟากตะวันออกและฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท  นม.  ๔๐๑๑  ตัดกับเขตทางรถไฟ
สายตะวันออกเฉียงเหนือ  ไปทางทิศใตตามแนวเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  เปนระยะ  ๓,๖๕๐  เมตร 

      ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑,๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางเขตทางรถไฟ
สายตะวันออกเฉียงเหนือ   

 ๑.๑๙ ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๕  ฟากตะวันตก
และฟากตะวันออก  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากถนนไมปรากฏชื่อ  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๕  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๕  เปนระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร   

      ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๐๕   

      ดานใต จด เ ส น ตั้ ง ฉ า ก กั บท า ง ห ล ว ง แ ผ น ดิ นห ม า ย เ ล ข   ๒ ๐ ๕   
ฟากตะวันออกและฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนไมปรากฏชื่อ  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๐๕  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๕  เปนระยะ  
๓,๐๐๐  เมตร 

      ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับริมฝงหวยสวาย  ฝงตะวันออก  
และเสนขนานระยะ  ๑,๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๕   

 ๑.๒๐ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๘๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  
นม.  ๓๐๑๒   

      ดานตะวันออก จดหวยกุงกิ้ง  ฝงตะวันตก 
      ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  

นม.  ๓๐๑๒   
      ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับริมฝงหวยจับพง  ฝงตะวันออก 
 ๑.๒๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับริมฝง ลําธารปราสาท   

ฝงเหนือ  และลําสะแทด  ฝงใต 
      ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑,๖๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๒๐๖   
      ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑,๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๒  (ถนนมิตรภาพ)   
      ดานตะวันตก จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒  (ถนนมิตรภาพ)  

ฟากตะวันออกและฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๖  บรรจบกับ 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒  (ถนนมิตรภาพ)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒  
(ถนนมิตรภาพ)  เปนระยะ  ๔,๐๐๐  เมตร 

 ๑.๒๒ ดานเหนือ จดหวยนางเริญ  ฝงใต 
      ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒,๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๒๐๖  และลําหวยฉกาจ  ฝงตะวันตก 



 

๗ 

      ดานใต จด เ ส น ตั้ ง ฉ า ก กั บท า ง ห ล ว ง แ ผ น ดิ นห ม า ย เ ล ข   ๒ ๐ ๖   
ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๗๕  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๐๖  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๖  เปนระยะ  
๑,๒๐๐  เมตร  และเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนไมปรากฏชื่อ 

      ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๓,๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๐๖  ถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  และคลองซอย  ฝงตะวันออก 

 ๑.๒๓ ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๕  ฟากตะวันตก
และฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๕๐  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๐๕  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๕  เปนระยะ  
๓,๑๔๐  เมตร 

      ดานตะวันออก จดหวยสันเทียะ  ฝงตะวันตก 
      ดานใต จด เ ส น ตั้ ง ฉ า ก กั บท า ง ห ล ว ง แ ผ น ดิ นห ม า ย เ ล ข   ๒ ๐ ๕   

ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๕๐  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๐๕  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๕  เปนระยะ  
๑,๘๐๐  เมตร 

      ดานตะวันตก จดหวยกองแกง  ฝงตะวันออก 
 ๑.๒๔ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับริมฝง ลําเชิงไกร  ฝ งใต   

เสนขนานระยะ  ๑,๙๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๑๗  และเสนตรงที่ลาก 
ตอจากปลายเสนขนานระยะ  ๑,๙๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๑๗  ไปทาง 
ทิศตะวันออก  เปนระยะ  ๓,๓๐๐  เมตร         

      ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๓,๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๐๑  เสนขนานระยะ  ๑,๗๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๔๘   
และเสนขนานระยะ  ๑,๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๑   

      ดานใต จด เ ส น ตั้ ง ฉ า ก กั บท า ง ห ล ว ง แ ผ น ดิ นห ม า ย เ ล ข   ๒ ๐ ๑   
ฟากตะวันออกและฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๔๘  บรรจบกับ 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๑  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๑  
เปนระยะ  ๔,๐๐๐  เมตร 

      ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑,๘๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๐๑   

 ๑.๒๕ ดานเหนือ จดถนน  กรป.  กลาง  ฟากใต  และเหมืองขี้นา  ฝงเหนือ 
      ดานตะวันออก จดเสนตั้ งฉากกับเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียง เหนือ   

ฟากตะวันตกและฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  ตัดกับ 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๖๗  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวเขตทางรถไฟ 
สายตะวันออกเฉียงเหนือ  เปนระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร  เสนตั้งฉากกับถนนองคการบริหารสวนจังหวัด   
ฟากตะวันตกและฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนไมปรากฏชื่อ  (ทางไปบานชาด)  บรรจบกับ 
ถนนองคการบริหารสวนจังหวัด  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนองคการบริหารสวนจังหวัด  



 

๘ 

เปนระยะ  ๔๐๐  เมตร  และเสนตรงท่ีลากจากถนนไมปรากฏชื่อ  (ทางไปบานชาด)  ฟากใต  ที่จุดซึ่งอยู
หางจากถนนไมปรากฏชื่อ  (ทางไปบานชาด)  บรรจบกับถนนองคการบริหารสวนจังหวัด  ไปทาง 
ทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ  (ทางไปบานชาด)  เปนระยะ   
๗๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  จนบรรจบกับลําเชิงไกร  ฝงใต  ที่จุดซึ่งอยูหางจากฝายน้ําลน   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวลําเชิงไกร  เปนระยะ  ๒,๗๐๐  เมตร 

      ดานใต จดเสนตรงท่ีลากจากลําเชิงไกร  ฝงใต  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากฝายน้ําลน  
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวลําเชิงไกร  เปนระยะ  ๒,๗๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต   
จนบรรจบกับทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๒๐๖๗  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนโนนสูง  –  มิตรภาพ  บรรจบกับ
ถนนโนนนา  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนโนนสูง  –  มิตรภาพ  และทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๐๖๗  เปนระยะ  ๒,๑๐๐  เมตร  เสนตรงที่ลากจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๖๗  
ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๖๗  บรรจบกับถนนโนนนา  ไปทาง 
ทิศใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๖๗  เปนระยะ  ๒,๑๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตก   
จนจดกับเสนตั้งฉากระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  ฟากตะวันออก   
ที่จุดซึ่งอยูหางจากเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  บรรจบกับถนนบานดอนแตว  ซอย  ๒  ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  เปนระยะ  ๒,๕๐๐  เมตร  และเสน 
ตั้งฉากกับเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  ฟากตะวันออกและฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยูหางจาก 
เขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  บรรจบกับถนนบานดอนแตว  ซอย  ๒  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
ตามแนวเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  เปนระยะ  ๒,๕๐๐  เมตร 

      ดานตะวันตก จดเสนตรงท่ีลากตอจากเสนตั้งฉากระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับ 
เขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉี ยง เหนือ   ฟากตะวันตก  ท่ี จุดซึ่ งอ ยู ห า งจาก เขตทางรถไฟ 
สายตะวันออกเฉียงเหนือ  ตัดกับถนนไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวเขตทางรถไฟ 
สายตะวันออกเฉียงเหนือ  เปนระยะ  ๒,๕๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับลําเชิงไกร  
ฝงใต  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนน  กรป.  กลาง  ตัดกับลําเชิงไกร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและ 
ทิศตะวันตกตามแนวลําเชิงไกร  เปนระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  ลําเชิงไกร  ฝงตะวันตกและฝงใต  และเหมืองขี้นา  
ฝงเหนือ 

 ๑.๒๖ ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากระยะ  ๒ ,๐๐๐  เมตร  กับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๑๔๘  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๙๘  บรรจบกับ 
ทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๒๑๔๘  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๔๘  
เปนระยะ  ๕๐๐  เมตร  เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๙๘  
เสนขนานระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๔๘  เสนขนานระยะ  
๒,๘๐๐  เมตร  กับศูนยกลางเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  และเสนขนานระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร  
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๔   

      ดานตะวันออก จดเสนตรงที่ เชื่อมระหวางจุดที่อยูบนปลายเสนขนานระยะ  
๒,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๔  กับจุดที่อยูบนทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๐๔  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๔  ตัดกับเขตทางรถไฟ
สายตะวันออกเฉียงเหนือ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๔   



 

๙ 

เปนระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร  เสนตรงที่เช่ือมระหวางจุดที่อยูบนทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๔  ฟากใต   
ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๔  ตัดกับเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๔  เปนระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร   
จุดที่อยูบนทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๖  ฟากเหนือ  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  
๒๒๖  ตัดกับเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวง
แผนดินหมายเลข  ๒๒๖  เปนระยะ  ๔,๐๐๐  เมตร  และเสนตั้งฉากทีต่อตรงจากเสนตรงที่เชื่อมระหวางจุด
ที่อยูบนทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒  (ถนนมิตรภาพ)  ฟากใต  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดิน
หมาย เลข   ๒   ( ถนนมิ ต รภาพ )   ตั ดกับ เขตทางรถไฟสายตะวั นออก เฉี ย ง เหนื อ   ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒  (ถนนมิตรภาพ)  เปนระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร   
กับจุดท่ีอยูบนทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๖  ฟากเหนือ  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๖  
ตัดกับเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๒๖  เปนระยะ  ๔,๐๐๐  เมตร 

      ดานใต จดเขตนิคมอุตสาหกรรม  เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๒๔  ฟากตะวันออกและฟากตะวันตก  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๖  
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๔  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๒๔  เปนระยะ  ๗,๐๐๐  เมตร  เขตทหาร  (คายสุรนารี)  วัดปาศรัทธาราม  วัดศาลาเย็น   
ที่สาธารณประโยชนทําเลเล้ียงสัตว  (หนองน้ําสาธารณะ)  ถนนพิบูล  –  ละเอียด  ฟากตะวันออก   
วัดหนองบัวรอง  วัดวิสุทธิศรีสุมังคลาราม  ถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  ถนนสืบศิริ  ฟากตะวันออก  
สถานีเครื่องสงวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย  จังหวัดนครราชสีมา  ชอง  ๖  ศูนยประชาสัมพันธ  เขต  ๒  
ศูนยทรัพยากรน้ําบาดาล  ภาค  ๑  กรมทรัพยากรน้ําบาดาล  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๔   
ฟากตะวันตก  สถานีตํารวจภูธรโพธิ์กลาง  แนวเขตปาไมตามมติคณะรัฐมนตรี  ปาสวนรุกขชาติปรุใหญ  
อางเก็บน้ําเถกิงพล  โรงเรียนอางหวยยาง  คายลูกเสือ  ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลท่ี  ๔  ท่ีทําการ
โครงการกอสรางทางชลประทานที่  ๔  เสนตรงที่ลากตอจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๓๑๐   
ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒  (ถนนมิตรภาพ)  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๓๑๐  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๓๑๐  เปนระยะ  
๑,๓๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  จนบรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยู
หางจากถนนไมปรากฏชื่อบรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศใตตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ  เปนระยะ  
๕๐๐  เมตร  เสนตรงที่ลากจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๓๑๐  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยูหางจาก 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒  (ถนนมิตรภาพ)  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๓๑๐  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๓๑๐  เปนระยะ  ๑,๓๕๐  เมตร  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใต  จนบรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒  (ถนนมิตรภาพ)  บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนว 
ถนนไมปรากฏชื่อ  เปนระยะ  ๒,๖๐๐  เมตร  เสนตรงที่ลากจากถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  ท่ีจุดซึ่ง 
อยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒  (ถนนมิตรภาพ)  บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ  เปนระยะ  ๒,๖๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  
จนบรรจบกับเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒  (ถนนมิตรภาพ)  ฟากใต  ที่จุดซึ่งอยูหางจาก



 

๑๐ 

ถนนไมปรากฏชื่อ  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒  (ถนนมิตรภาพ)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  
ตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ  เปนระยะ  ๘๕๐  เมตร  และเสนตรงที่ลากจากที่จุดซี่งเสนตรงที่ลากจาก 
ถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒  (ถนนมิตรภาพ)  
บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ  เปนระยะ  ๒,๖๐๐  เมตร   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒  (ถนนมิตรภาพ)  
ฟากใต  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนไมปรากฏชื่อ  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒  (ถนนมิตรภาพ)  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ  เปนระยะ  ๘๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  
จนบรรจบกับคลองสาธารณะ  ฝงตะวันตก 

      ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒,๒๐๐  เมตร  กับศูนยทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๐๖๘   

 ๑.๒๗ ดานเหนือ จดเสนตรงที่เชื่อมระหวางจุดปลายเสนตั้งฉากระยะ  ๒,๕๐๐  เมตร  
กับเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนไมปรากฏชื่อบรรจบกับ 
เขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  
เปนระยะ  ๑,๙๐๐  เมตร  กับจุดท่ีอยูบนถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนไมปรากฏช่ือ  
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๖  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ  เปนระยะ  ๓,๕๓๕  เมตร  
และเสนตรงที่ลากตอจากจุดที่อยูบนถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนไมปรากฏชื่อ  
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๖  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ  เปนระยะ  ๓,๕๓๕  เมตร 
ไปทางทิศตะวันออก  เปนระยะ  ๔,๔๐๐  เมตร 

      ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากระยะ  ๔ ,๗๕๐  เมตร  กับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๒๖  ฟากเหนือและฟากใต  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนไมปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๒๖  ไปทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  เปนระยะ  ๔,๔๕๐  เมตร 

      ดานใต จดเสนตรงท่ีเชื่อมระหวางจุดปลายเสนตั้งฉากระยะ  ๒,๕๕๐  เมตร  
กับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๖  ฟากใต  ที่ จุดซึ่งอยูหางจากถนนไมปรากฏชื่อบรรจบกับ 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๖  ไปทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๒๖  เปนระยะ  ๔,๔๕๐  เมตร  กับจุดปลายเสนตั้งฉากระยะ  ๒,๑๐๐  เมตร  กับเขต 
ทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  ฟากใต  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนไมปรากฏชื่อ  บรรจบกับเขตทางรถไฟ
สายตะวันออกเฉียงเหนือ  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  เปนระยะ  
๑,๙๐๐  เมตร 

      ดานตะวันตก จดเสนตั้งฉากกับเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  ฟากใต
และฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนไมปรากฏชื่อ  บรรจบกับเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ   
ไปทางทิศตะวันตกตามแนวเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  เปนระยะ  ๑,๙๐๐  เมตร 

 ๑.๒๘ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลจักราช  ระหวางหลักเขตที่  ๑  กับหลักเขตที่  ๒  
และเสนขนานระยะ  ๑,๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ   

      ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒,๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๑๖๒  และเสนขนานระยะ  ๒,๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  นม.  ๔๐๓๕ 



 

๑๑ 

      ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  
นม.  ๔๐๓๕  และเสนตรงท่ีลากตอจากเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท   
นม.  ๔๐๓๕  ไปทางทิศตะวันตก  จนบรรจบกับเสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับริมฝงลําจักราช   
ฝงตะวันออก 

      ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับริมฝงลําจักราช  ฝงตะวันออก 
 ๑.๒๙ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลหินดาด  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑  กับหลักเขตท่ี  ๒   
      ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลหินดาด  ระหวางหลักเขตท่ี  ๒  กับหลักเขตท่ี  ๓   
      ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลหินดาด  ระหวางหลักเขตที่  ๓  กับหลักเขตท่ี  ๔   
      ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลหินดาด  ระหวางหลักเขตท่ี  ๔  กับหลักเขตท่ี  ๑   
 ๑.๓๐ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางเขตทางรถไฟ

สายตะวันออกเฉียงเหนือ   
      ดานตะวันออก จดหวยตะโก  ฝงตะวันตก  และถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 
      ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๒๒๖   
      ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๒๒๖  และเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๖  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยูหางจาก 
ถนนไมปรากฏชื่อ  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๖  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๒๖  เปนระยะ  ๑,๔๐๐  เมตร 

 ๑.๓๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับริมฝง ลําตะคอง  ฝงใต   
และเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอสูงเนินและอําเภอเมืองนครราชสีมา 

      ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒,๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๐๖๘ 

      ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒  (ถนนมิตรภาพ)  ฟากเหนือ 
      ดานตะวันตก จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 
 ๑.๓๒  ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่  ๙๔๕๓  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๙๔๕๔  โฉนดที่ดินเลขที่  ๙๙๘๙  

โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๑๖๑๘๐  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๑๖๑๘๒  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๖๑๘๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๖๒๖๖  
โฉนดท่ีดินเลขที่  ๑๗๐๖๓  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๑๗๐๗๕  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๙๘๗๕  และโฉนดที่ดินเลขท่ี  ๓๘๓๙๖  
ในทองท่ีตําบลสีคิ้ว  อําเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา 

 ๑.๓๓ ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากระยะ  ๑ ,๐๐๐  เมตร  กับทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๒๐๑  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนไมปรากฏชื่อ  ตัดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๑  
ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๑  เปนระยะ  ๑,๗๐๐  เมตร  เสนขนานระยะ  
๑,๗๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนไมปรากฏชื่อ  เสนตั้งฉากระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๐๑  (ถนนเดิม)  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนไมปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๑  
(ถนนเดิม)  ไปทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนอืตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๑  (ถนนเดิม)  เปนระยะ  
๑,๗๐๐  เมตร  และเสนตรงที่ลากตอจากเสนตั้งฉากระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๐๑  (ถนนเดิม)  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากถนนไมปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  



 

๑๒ 

๒๐๑  (ถนนเดิม)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๑  (ถนนเดิม)  
เปนระยะ  ๑,๗๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  เปนระยะ  ๔,๔๐๐  เมตร  จนบรรจบกับเสน 
ตั้งฉากกับเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๑  
(ถนนเดิม)  ตัดกับเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวเขตทางรถไฟ 
สายตะวันออกเฉียงเหนือ  เปนระยะ  ๒,๕๐๐  เมตร 

      ดานตะวันออก จดเสนตั้ งฉากกับเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียง เหนือ   
ฟากเหนือและฟากใต  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๑  (ถนนเดิม)  ตัดกับ 
เขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ   
เปนระยะ  ๒,๕๐๐  เมตร 

      ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒  (ถนนมิตรภาพ)  ฟากเหนือ  
หวยบุโสม  ฝงเหนือ  และอางเก็บน้ําซับประดู 

      ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๔  และเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๑   

      ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑.๓๒  ที่กําหนดไวเปนสีชมพู 
 ๑.๓๔ ดานเหนือ จดคลองสงน้ําชลประทาน  ฝงใต  และเสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  

กับริมฝงลําตะคอง  ฝงใต 
      ดานตะวันออก จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  
      ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒  (ถนนมิตรภาพ)  ฟากเหนือ  

เสนขนานระยะ  ๑,๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒  (ถนนมิตรภาพ)  และหวยหินลาด  
ฝงตะวันออก 

      ดานตะวันตก จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒  (ถนนมิตรภาพ)  
ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๖๑  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒  
(ถนนมิตรภาพ)  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒  (ถนนมิตรภาพ)  เปนระยะ  
๑,๗๐๐  เมตร   

 ๑.๓๕ ดานเหนือ จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอเมืองนครราชสีมา 
กับอําเภอโชคชัย   

      ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒,๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๒๔  เสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับริมฝงคลองจมูกฉีก  ฝงตะวันตก  เสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  
กับริมฝงแมน้ํามูล  ฝงตะวันตก  หวยเสาเดียว  ฝงเหนือ  และเสนขนานระยะ  ๒ ,๐๐๐  เมตร   
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๔   

      ดานใต จด เ ส น ตั้ ง ฉ า ก กั บท า ง ห ล ว ง แ ผ น ดิ นห ม า ย เ ล ข   ๒ ๒ ๔   
ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๓๑๐  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๔  
และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๓๑๐  ฟากเหนือ 

      ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๒๔   



 

๑๓ 

 ๑.๓๖ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๖๐๐  เมตร  กับศูนยกลางเขตทางรถไฟ 
สายตะวันออกเฉียงเหนือ   

      ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลคลองไผ  ระหวางหลักเขตท่ี  ๒  กับหลักเขตที่  ๓   
      ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๒  (ถนนมิตรภาพ)   
      ดานตะวันตก จดอางเก็บน้ําลําตะคอง  เสนตรงท่ีเชื่อมระหวางเขตเทศบาล 

ตําบลคลองไผ  หลักเขตที่  ๔  กับจุดที่เสนขนานระยะ  ๖๐๐  เมตร  กับศูนยกลางเขตทางรถไฟ 
สายตะวันออกเฉียงเหนือ  บรรจบกับแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงพญาเย็น 

 ๑.๓๗ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลลาดบัวขาว  ระหวางหลักเขตท่ี  ๕   
กับหลักเขตที่  ๑  และเสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับริมฝงเหมืองลําตะคลอง  ฝงใต 

      ดานตะวันออก  จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  และเสนตั้งฉากกับ 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒  (ถนนมิตรภาพ)  ฟากใต  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนไมปรากฏชื่อบรรจบ 
กับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒  (ถนนมิตรภาพ)  ไปทางทิศตะวันตก  เปนระยะ  ๓๐๐  เมตร 

      ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๔๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒  (ถนนมิตรภาพ)  เสนขนานระยะ  ๖๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนไมปรากฏชื่อ   
และเสนขนานระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒  (ถนนมิตรภาพ)   

      ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับริมฝงเหมืองลําตะคอง   
ฝงตะวันออก  และเขตเทศบาลตําบลลาดบัวขาว  ระหวางหลักเขตท่ี  ๔  กับหลักเขตที่  ๕   

 ๑.๓๘ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๔   

      ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหลายเลข  ๒๔  ฟากเหนือ   
ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๔  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๔  ไปทาง
ทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๔  เปนระยะ  ๓,๓๐๐  เมตร  และเสนตรงท่ีลากจาก
จุดท่ีอยูบนทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๔  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๔  บรรจบ
กับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๔  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๔   
เปนระยะ  ๓,๓๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ตัดผานทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๗๒   
ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๗๒  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๔   
ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๗๒  เปนระยะ  ๕,๐๐๐  เมตร  ไปทางทิศใต  
จนบรรจบกับเสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับ  ริมฝงลําพระเพลิง  ฝงเหนือ 

      ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับริมฝงลําพระเพลิง  ฝงเหนือ 
      ดานตะวันตก จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๗๒  ฟากใต   

ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๗๒  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๔   
ไปทางทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๒๐๗๒  เปนระยะ  ๒,๕๐๐  เมตร  เสนตรงที่เชือ่ม
ระหวางจุดท่ีอยูบนทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๗๒  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๗๒  
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๔  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๗๒   
เปนระยะ  ๒,๕๐๐  เมตร  กับจุดที่อยูบนทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๔  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดิน



 

๑๔ 

หมายเลข  ๓๐๔  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๔  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๒๔  เปนระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร  และเสนตั้งฉากระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๔  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๔  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๔  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๔  เปนระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร   

 ๑.๓๙ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๔   

      ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒,๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๒๔   

      ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับริมฝงลําพระเพลิง  ฝงเหนือ  
และเสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับริมฝงลําสําลาย  ฝงเหนือ 

      ดานตะวันตก จดเสนตรงที่ เชื่อมระหวางจุดที่อยูริมฝงลําสําลาย  ฝงเหนือ   
ที่จุดซึ่งอยูหางจากลําสําลายตัดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๗๒  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวลําสําลาย  
เปนระยะ  ๑,๔๐๐  เมตร  กับจุดที่อยูปลายเสนขนานระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๔  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๔  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๒๔  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงแผนดินหลายเลข  ๒๔  เปนระยะ  ๓,๑๐๐  เมตร   

 ๑.๔๐ ดานเหนือ จด เสนตรงที่ เชื่ อมระหว า ง จุดที่ อ ยูบนถนนไมปรากฏ ช่ือ   
ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนไมปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๔  ไปทาง 
ทิศเหนือตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ  เปนระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับจุดท่ีอยูบนเสนตั้งฉากระยะ  ๑,๘๐๐  เมตร  
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๔  ฟากเหนือ  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากถนนไมปรากฏชื่อบรรจบกับ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๔  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๔  
เปนระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร   

      ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๔  ฟากเหนือ 
และฟากใต  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนไมปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๔  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต  เปนระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร 

      ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๗๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๔   

      ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๓๐๙  ฟากตะวันออก   
และถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 

 ๑.๔๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑,๗๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๔   

      ดานตะวันออก   จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 
การปกครองระหวางจังหวัดนครราชสีมากับจังหวัดบุรีรัมย  แนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงอีจานใหญ  
และถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

      ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๔,๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๔   



 

๑๕ 

      ดานตะวันตก จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๔  ฟากเหนือและ
ฟากใต  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากถนนไมปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๔  ไปทาง 
ทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๔  เปนระยะ  ๑,๑๐๐  เมตร 

 ๑.๔๒ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลเมืองปากชอง  ระหวางหลักเขตที่  ๓  กับหลักเขตท่ี  ๔  
เสนตรงที่ตอตรงจากเขตเทศบาลเมืองปากชอง  ระหวางหลักเขตท่ี  ๓  กับหลักเขตที่  ๔  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๔๗  ฟากตะวันตก  
ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๔๗  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒   
(ถนนมิตรภาพ)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๔๗  เปนระยะ  
๓,๑๐๐  เมตร  เขตเทศบาลเมืองปากชอง  ระหวางหลักเขตที่  ๖  กับหลักเขตท่ี  ๗  และถนนไมปรากฏชื่อ  
ฟากใต   

      ดานตะวันออก จดเสนตรงที่เชื่อมระหวางจุดที่อยูบนถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากใต   
ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากถนนไมปรากฏชื่อ  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒  (ถนนมิตรภาพ)                      
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ  เปนระยะ  ๑,๔๕๐  เมตร  กับจุดที่อยูบนเสนขนาน
ระยะ  ๗๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๓๕  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากเสนขนานระยะ  
๗๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๓๕  ตัดผานถนนไมปรากฏชื่อ  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวเสนขนานระยะ  ๗๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๓๕  
เปนระยะ  ๓๖๐  เมตร  และเสนขนานระยะ  ๗๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๓๕   

      ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒  (ถนนมิตรภาพ)   

    ดานตะวันตก จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒  (ถนนมิตรภาพ)  
ฟากใตและฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๙๐  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒  (ถนนมิตรภาพ)  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒  (ถนนมิตรภาพ)  
เปนระยะ  ๒,๕๐๐  เมตร  เสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒  
(ถนนมิตรภาพ)  เสนขนานระยะ  ๑ ,๐๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒   
(ถนนมิตรภาพ)  และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเขาเสียดอา  ปาเขานกยูง  และปาเขาอางหิน 

 ๑.๔๓ ดานเหนือ จด เส นตั้ ง ฉ ากกั บทางหลว งแผ นดิ นหมาย เ ลข   ๒๐๗๒   
ฟากตะวันตกและฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท  นม.  ๑๐๒๑  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๐๗๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๗๒  เปนระยะ  
๖,๔๐๐  เมตร 

      ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับริมฝงลําพระเพลิง  ฝงตะวันตก  
และถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตกและฟากเหนือ 

      ดานใต จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือและฟากตะวันตก  และเสนตรง 
ที่ลากจากถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากใต  ไปทางทิศตะวันตก  จนบรรจบกับเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร   
กับศูนยกลางถนนไมปรากฏชื่อ 

      ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนไมปรากฏช่ือ  
และเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๗๒   



 

๑๖ 

      ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๒.๖  ที่กําหนดไวเปนสีมวง 
 ๑.๔๔ ดานเหนือ จดเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  ฟากใต 
      ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒  (ถนนมิตรภาพ)  

ฟากเหนือและฟากใต  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนไมปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒   
(ถนนมิตรภาพ)  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒  (ถนนมิตรภาพ)  เปนระยะ  
๒,๗๕๐  เมตร 

      ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒  (ถนนมิตรภาพ)   

      ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่ง เปนเสนแบงเขต 
การปกครองระหวางจังหวัดนครราชสีมากับจังหวัดสระบุรี 

 ๑.๔๕ ดานเหนือ จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 
      ดานตะวันออก จดคลองไซโยง  ฝงตะวันตก  และคลองขอย  ฝงตะวันตก 
      ดานใต จดทางหลวงชนบท  นม.  ๓๐๐๒  ฟากเหนือ  เสนตั้งฉากกับ 

ทางหลวงชนบท  นม.  ๓๐๐๒  ฟากใต  ที่จุดซึ่งคลองซอยตัดกับทางหลวงชนบท  นม.  ๓๐๐๒  เสนขนาน
ระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  นม.  ๓๐๐๒  และเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร 
กับศูนยกลางถนนไมปรากฏชื่อ   

      ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑,๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  
นม.  ๓๐๐๒  คลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฝงตะวันออก  ทางหลวงชนบท  นม.  ๓๐๐๒  ฟากใต   
และเสนขนานระยะ  ๑,๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนไมปรากฏชื่อ   

 ๑.๔๖ ดานเหนือ จดหวยหัวนา  ฝงใต  และหวยทราย  ฝงใต 
      ดานตะวันออก จดหวยทราย  ฝงตะวันตก 
      ดานใต จดเสนตรงที่เชื่อมระหวางจุดท่ีอยูริมฝงหวยทราย  ฝงตะวันออก  

ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากถนนไมปรากฏชื่อบรรจบกับหวยทราย  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวหวยทราย  
เปนระยะ  ๗๐๐  เมตร  กับจุดที่อยูริมฝงหวยจระเขหิน  ฝงตะวันออก  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากถนนไมปรากฏ
ชื่อบรรจบกับหวยจระเขหิน  ไปทางทิศใตตามแนวหวยจระเขหิน  เปนระยะ  ๘๕๐  เมตร  

      ดานตะวันตก จดหวยจระเขหิน  ฝงตะวันออก 
 ๑.๔๗ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๒๒๔   
      ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๔  ฟากเหนือ   

ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๓๖๕  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๔   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๔  เปนระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร   
และเสนตรงท่ีเชื่อมระหวางจุดที่อยูบนทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๔  ฟากใต  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจาก 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๓๖๕  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๔  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๔  เปนระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร  กับจุดท่ีอยูบนทางหลวงชนบท  
นม.  ๔๐๔๐  ท่ีจุดซึ่งทางหลวงชนบท  นม.  ๔๐๔๐  บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ 



 

๑๗ 

      ดานใต จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  เสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร   
กับริมฝงลําแชะ  ฝงเหนือ  และลําแชะ  ฝงตะวันออกและฝงเหนือ 

      ดานตะวันตก จดหวยทํานบ  ฝงตะวันออก 
 ๑.๔๘ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑,๘๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๒๒๔  และเสนตรงที่ตอตรงจากเสนขนานระยะ  ๑,๘๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๒๔  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับหวยลุมปุก  ฝงตะวันตก 

      ดานตะวันออก จดหวยลุมปุก  ฝงตะวันตก  และหวยหนองพุก  ฝงตะวันตก     
      ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับริมฝงลําปลายมาศ  ฝงเหนือ  

และเขตเทศบาลตําบลเสิงสาง  ระหวางหลักเขตท่ี  ๔  กับหลักเขตท่ี  ๕ 
      ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลเสิงสาง  ระหวางหลักเขตท่ี  ๕  กับหลักเขตท่ี  ๖   
 ๑.๔๙ ดานเหนือ จด เส นตั้ ง ฉ ากกั บทางหลว งแผ นดิ นหมาย เ ลข   ๒๓๑๗   

ฟากตะวันตกและฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๓๑๗  บรรจบกับ 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๓๕๖  ไปทางทิศใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๓๑๗  เปนระยะ  
๙๐๐  เมตร 

      ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๓๑๗  ฟากตะวันตก 
      ดานใต จดเสนตรงที่ ตอตรงจากเสนขนานระยะ  ๑ ,๐๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  นม.  ๔๐๕๐  ไปทางทิศตะวันออก  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๓๑๗  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๓๑๗  บรรจบกับ 
ทางหลวงชนบท  นม.  ๒๓๕๖  ไปทางทิศใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๓๑๗  เปนระยะ  
๕,๔๐๐  เมตร  และเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  นม.  ๔๐๕๐   

      ดานตะวันตก จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงชนบท  นม.  ๔๐๕๐  ฟากใตและ 
ฟากเหนือ  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท  นม.  ๔๐๕๐  บรรจบกับทางหลวงชนบท  นม.  ๒๓๕๖  
ไปทางทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงชนบท  นม.  ๔๐๕๐  เปนระยะ  ๒,๔๐๐  เมตร   

 ๑.๕๐ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลศาลเจาพอ  ระหวางหลักเขตที่  ๑  กับหลักเขตที่  ๒ 
      ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๓๐๔   
      ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๓๐๔            
      ดานตะวันตก จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๔  ฟากใต   

ที่จุดซึ่งทางหลวงชนบท  นม.  ๓๐๕๒  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๔  ทางหลวงชนบท   
นม.  ๓๐๕๒  ฟากตะวันออก  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  
๓๐๔   

๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๖  ที่กําหนดไวเปนสีมวง  ใหเปนที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา  มีรายการดังตอไปนี้ 



 

๑๘ 

 ๒.๑ ดานเหนือ จดแนวเขตอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม  ฉบับที่  ๓  (พ.ศ.  ๒๕๓๘)  ลงวันที่  ๑๙  มิถุนายน  ๒๕๓๘  ดานเหนือ   
และเสนขนานระยะ  ๔,๐๐๐  เมตร  กับเขตทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  ฟากตะวันออก 

      ดานตะวันออก จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 
      ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับเขตทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๒๐๒  ฟากตะวันออก 
    ดานตะวันตก  จดเสนตั้งฉากกับเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมเขต 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๖๐  
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๐๒  เปนระยะ  ๒,๙๐๐  เมตร  และแนวเขตอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  ฉบับท่ี  ๓  (พ.ศ.  ๒๕๓๘)  ลงวันที่  ๑๙  มิถุนายน  ๒๕๓๘   
ดานตะวันตก 

 ๒.๒ ดานเหนือ จดเขตนิคมอุตสาหกรรม  เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๒๔  ฟากตะวันออกและฟากตะวันตก  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๖  
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๔  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๒๔  เปนระยะ  ๗,๐๐๐  เมตร  เขตทหาร  (คายสุรนารี)  วัดปาศรัทธาราม  วัดศาลาเย็น   
ที่สาธารณประโยชนทําเลเล้ียงสัตว  (หนองน้ําสาธารณะ)  ถนนพิบูล  –  ละเอียด  ฟากตะวันออก   
วัดหนองบัวรอง  วัดวิสุทธิศรีสุมังคลาราม  ถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  ถนนสืบศิริ  ฟากตะวันออก  
สถานีเครื่องสงวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย  จังหวัดนครราชสีมา  ชอง  ๖  ศูนยประชาสัมพันธ  เขต  ๒  
ศูนยทรัพยากรน้ําบาดาล  ภาค  ๑  กรมทรัพยากรน้ําบาดาล  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๔   
ฟากตะวันตก  สถานีตํารวจภูธรโพธิ์กลาง  แนวเขตปาไมตามมติคณะรัฐมนตรี  ปาสวนรุกขชาติปรุใหญ  
อางเก็บน้ําเถกิงพล  โรงเรียนอางหวยยาง  คายลูกเสือ  ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่  ๔  ท่ีทําการ
โครงการกอสรางทางชลประทานที่  ๔  เสนตรงที่ลากตอจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๓๑๐   
ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒  (ถนนมิตรภาพ)  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๓๑๐  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๓๑๐  เปนระยะ  
๑,๓๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  จนบรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยู
หางจากถนนไมปรากฏชื่อ  บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศใตตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ  เปนระยะ  
๕๐๐  เมตร  เสนตรงที่ลากจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๓๑๐  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยูหางจาก 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒  (ถนนมิตรภาพ)  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๓๑๐  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๓๑๐  เปนระยะ  ๑,๓๕๐  เมตร  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใตจนบรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒  (ถนนมิตรภาพ)  บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนน 
ไมปรากฏชื่อ  เปนระยะ  ๒,๖๐๐  เมตร  เสนตรงที่ลากจากถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยู 
หางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒  (ถนนมิตรภาพ)  บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ  เปนระยะ  ๒,๖๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  
จนบรรจบกับเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒  (ถนนมิตรภาพ)  ฟากใต  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจาก



 

๑๙ 

ถนนไมปรากฏชื่อ  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒  (ถนนมิตรภาพ)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  
ตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ  เปนระยะ  ๘๕๐  เมตร  และเสนตรงที่ลากจากเสนตรงที่ลากจากถนน 
ไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒  (ถนนมิตรภาพ)  บรรจบ
กับถนนไมปรากฏช่ือ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ  เปนระยะ  ๒,๖๐๐  เมตร   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒  (ถนนมิตรภาพ)  
ฟากใต  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนไมปรากฏชื่อ  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒  (ถนนมิตรภาพ)  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ  เปนระยะ  ๘๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  
จนบรรจบกับคลองสาธารณะ  ฝงตะวันตก 

      ดานตะวันออก จดเสนตรงท่ีลากตอจากเสนตรงท่ีเชื่อมระหวางจุดท่ีอยูบน 
ทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๒  (ถนนมิตรภาพ)  ฟากใต  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒  
(ถนนมิตรภาพ)  ตัดกับเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนว 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒  (ถนนมิตรภาพ)  เปนระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร  กับจุดที่อยูบนทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๒๖  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๖  ตัดกับเขตทางรถไฟ 
สายตะวันออกเฉียงเหนือ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๖   
เปนระยะ  ๔,๐๐๐  เมตร  ไปทางทิศใต  จนบรรจบกับถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทาน  ฝงตะวันตก  
และถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทาน  ฝงตะวันตก   

      ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางอําเภอเมืองนครราชสีมากับอําเภอโชคชัย   

      ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับเขตทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๒๔  ฟากตะวันออก  และแนวเขตนิคมอุตสาหกรรมสุรนารี 

 ๒.๓ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับเขตทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒  (ถนนมิตรภาพ)  ฟากใต  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝงหวยหินลาด  ฝงตะวันตก  
เสนขนานระยะ  ๑,๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒  (ถนนมิตรภาพ)  เสนขนาน
ระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝงคลองกุดจิก  ฝงตะวันตก  เสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอสูงเนินกับ
อําเภอเมืองนครราชสีมา  และเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับ  เสนตรงที่ลากจากคลองสาธารณะ   
ฝงตะวันออก  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒  
(ถนนมิตรภาพ)  ฟากใต  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากถนนไมปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒  
(ถนนมิตรภาพ)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒  (ถนนมิตรภาพ)   
เปนระยะ  ๘๕๐  เมตร 

      ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับเสนตรงท่ีลากตอจาก 
เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒  (ถนนมิตรภาพ)  ฟากใต  ที่จุดซึ่งอยูหางจากเสนตรง 
ที่เชื่อมระหวางจุดปลายเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒  (ถนนมิตรภาพ)  ฟากใต  ที่จุดซึ่ง 
อยูหางจากถนนไมปรากฏชื่อ  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒  (ถนนมิตรภาพ)  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ  เปนระยะ  ๘๕๐  เมตร  กับจุดที่อยูบนถนนไมปรากฏช่ือ  
ฟากตะวันตก  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒  (ถนนมิตรภาพ)  บรรจบกับ 
ถนนไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ  เปนระยะ  ๒,๖๐๐  เมตร   



 

๒๐ 

ถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  เสนขนานระยะ  ๓,๗๐๐  เมตร  กับเขตทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒  
(ถนนมิตรภาพ)  ฟากใต  เสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอสูงเนินกับอําเภอเมืองนครราชสีมา   
และเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอสูงเนินกับอําเภอปกธงชัย   

      ดานใต จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาสูงเนิน  และเสนขนานระยะ  
๑๐๐  เมตร  กับเขตทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๔  ฟากเหนือ 

      ดานตะวันตก จดทางหลวงชนบท  นม.  ๑๐๒๑  ฟากตะวันออก 
 ๒.๔ ดานเหนือ จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปานครราชสีมา  ปาปกธงชัย   

และปาโชคชัย 
      ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับเขตทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๒๒๔  ฟากตะวันตก 
      ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางอําเภอเมืองนครราชสีมากับอําเภอโชคชัย   
      ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๒๒๔   
 ๒.๕ ดานเหนือ จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปานครราชสีมา  ปาปกธงชัย   

และปาโชคชัย 
      ดานตะวันออก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปานครราชสีมา  ปาปกธงชัย  และปาโชคชัย 
      ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับเขตทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๒๔  ฟากเหนือ  เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๔  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยูหางจาก
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๔  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๔  ไปทางทิศตะวันออก 
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๔  เปนระยะ  ๓,๔๐๐  เมตร  และเสนขนานระยะ  ๑,๑๐๐  เมตร  
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๔   

      ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับเขตทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๐๔  ฟากตะวันออก   

 ๒.๖ เขตที่ดินตามโฉนดท่ีดินเลขที่  ๑๑๖๓๖  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๑๙๓๙๔  โฉนดที่ดินเลขท่ี  
๑๙๔๑๖  โฉนดท่ีดินเลขที่   ๕๔๔๗๘  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๕๔๔๗๙  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๕๔๔๘๐   
โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๕๔๔๘๑  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๕๔๔๘๒  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๕๔๔๘๓  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๕๔๔๘๗  
โฉนดท่ีดินเลขที่  ๕๔๕๒๙  โฉนดที่ดนิเลขที่  ๕๔๕๓๑  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๕๕๔๗๐  และโฉนดที่ดินเลขที่  ๕๖๑๐๑  
ในทองที่ตําบลตะขบ  อําเภอปกธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา   

๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๔  ที่กําหนดไวเปนสีเขียว  ใหเปนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๓.๑ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขต  การ
ปกครองระหวางจังหวัดนครราชสีมากับจังหวัดขอนแกน  และเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัด
นครราชสีมากับจังหวัดบุรีรัมย 

      ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับริมฝงลําสะแทด  ฝงเหนือ   



 

๒๑ 

      ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒  (ถนนมิตรภาพ)  ฟากตะวันตก  
เสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับริมฝงลําสะแทด  ฝงเหนือ  เสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับริมฝงลําธาร
ปราสาท  ฝงเหนือ  เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒  (ถนนมิตรภาพ)  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่ง
อยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๖  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒  (ถนนมิตรภาพ)  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒  (ถนนมิตรภาพ)  เปนระยะ  ๔,๐๐๐  เมตร  
เสนตรงที่เชื่อมระหวางจุดท่ีอยูบนปลายเสนขนานระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๐๔  กับจุดที่อยูบนทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๔  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยูหางจาก 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๔  ตัดกับเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๔  เปนระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร  เสนขนานระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร   
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๔  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๕  ฟากตะวันออก   
เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๕  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๑๕๐  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๕  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนว 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๕  เปนระยะ  ๑,๘๐๐  เมตร  หวยสันเทียะ  ฝงตะวันออก  เสนตั้งฉากกับ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๕  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๕๐  
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๕  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๐๕  เปนระยะ  ๓ ,๑๔๐  เมตร  เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๕   
ฟากตะวันออก  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากถนนไมปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๕  ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๕  เปนระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร  เสนขนาน
ระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๕  เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๐๕  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนไมปรากฏชื่อ  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๐๕  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๕  เปนระยะ  
๓,๐๐๐  เมตร  เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๕  ฟากตะวันออก  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจาก 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๓๖๙  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๕  ไปทางทิศตะวันออก
เฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๕  เปนระยะ  ๒,๒๒๐  เมตร  หวยดอนปุน  ฝงตะวันออก  
คลองกุดพิมาน  ฝงเหนือ  และเสนตรงที่ลากจากหวยบุงหวาย  ฝงตะวันออก  ที่จุดซึ่งหวยบุงหวาย   
บรรจบกับทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๒๐๕  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับคลองกุดพิมาน  
ฝงใต  ที่จุดซึ่งอยูหางจากคลองกุดพิมานบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๓๖๙  ไปทางทิศตะวันตก
ตามแนวคลองกุดพิมาน  เปนระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร 

      ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดนครราชสีมากับจังหวัดชัยภูมิ  แนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปามาบกราด  แนวเขตปาสงวนแหงชาติ  
ปาทํานบเขมร  เสนขนานระยะ  ๑,๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒   
เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  ฟากใตและฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๑๖๐  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนว 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  เปนระยะ  ๒,๙๐๐  เมตร  และเสนขนานระยะ  ๑,๗๐๐  เมตร   
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒   



 

๒๒ 

      ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑.๒  หมายเลข  ๑.๓  หมายเลข  ๑.๕  หมายเลข  ๑.๖  
หมายเลข  ๑.๗  หมายเลข  ๑.๙  หมายเลข  ๑.๑๐  หมายเลข  ๑.๑๓  หมายเลข  ๑.๑๖  หมายเลข  ๑.๑๘   
และหมายเลข  ๑.๒๕  ที่กําหนดไวเปนสีชมพู  บริเวณหมายเลข  ๒.๑  ท่ีกําหนดไวเปนสีมวง  บริเวณ
หมายเลข  ๕  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน  บริเวณหมายเลข  ๖.๑  และหมายเลข  ๖.๓  ที่กําหนดไว 
เปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว  และบริเวณหมายเลข  ๘.๑  หมายเลข  ๘.๒  หมายเลข  ๘.๖   
และหมายเลข  ๘.๗  ที่กําหนดไวเปนสีฟา 

 ๓.๒ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดนครราชสีมากับจังหวัดชัยภูมิ  ถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  และหวยมวง  ฝงตะวันออก   

      ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๕  ฟากตะวันตก  หวยบุงหวาย  
ฝงตะวันตก  เสนตั้งฉากกับทางหลวงชนบท  นม.  ๔๐๐๘  ฟากเหนือและฟากใต  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจาก 
ทางหลวงชนบท  นม.  ๔๐๐๘  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๕  ไปทางทิศใตและทิศตะวันตก
ตามแนวทางหลวงชนบท  นม.  ๔๐๐๘  เปนระยะ  ๑,๒๐๐  เมตร  เสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับริมฝง
หวยดาน  ฝงเหนือและฝงใต  เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๕  ฟากใต  ที่จุดซึ่งอยูหางจาก
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๖๐  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๕  ไปทางทิศตะวันออก
เฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๕  เปนระยะ  ๒,๒๒๐  เมตร  เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๐๕  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนไมปรากฏชื่อ  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๐๕  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๕  เปนระยะ  
๓,๐๐๐  เมตร  เสนขนานระยะ  ๑,๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๕   
เสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับริมฝงหวยสวาย  ฝงตะวันตก  เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  
๒๐๕  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนไมปรากฏชื่อ  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๕  
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๕  เปนระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร   
เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๕  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๑๕๐  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๕  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๕  เปนระยะ  ๓,๑๔๐  เมตร  และหวยกองแกง  ฝงตะวันตก 

      ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๐๔  เสนขนานระยะ  ๒,๘๐๐  เมตร  กับศูนยกลางเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ    
เสนขนานระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๖๘  เสนขนานระยะ   
๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๙๘  เสนตั้งฉากระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร   
กับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๖๘  ฟากตะวันตก  ท่ีจุดซึ่งหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๙๘  
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๖๘  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๐๖๘  เปนระยะ  ๕๐๐  เมตร  เสนขนานระยะ  ๒,๒๐๐  เมตร  กับศูนยทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๐๖๘  เสนขนานระยะ  ๕,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  
เสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอสูงเนินกับอําเภอสีคิ้ว  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒   
(ถนนมิตรภาพ)  ฟากเหนือ  เสนตั้งฉากกับเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  ฟากใตและฟากเหนือ  
ที่ จุ ดซึ่ ง อ ยู ห า งจากทางหลวงแผนดินหมาย เลข   ๒๐๑  ( ถนน เดิ ม )   ตั ดกับ เขตทางรถไฟ 
สายตะวันออกเฉียงเหนือ  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  เปนระยะ  



 

๒๓ 

๒,๕๐๐  เมตร  เสนตรงที่ลากตอจากเสนตั้งฉากระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับทางหลวงแผนดินหมายเลข  
๒๐๑  (ถนนเดิม)  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนไมปรากฏชื่อ  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๐๑  (ถนนเดิม)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๑  
(ถนนเดิม)  เปนระยะ  ๑,๗๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  เปนระยะ  ๔,๔๐๐  เมตร  จนบรรจบ
กับเสนตั้งฉากกับเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  ฟากเหนือ  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๐๑  (ถนนเดิม)  ตัดกับเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  ไปทางทิศตะวันออกตามแนว
เขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  เปนระยะ  ๒,๕๐๐  เมตร  เสนตั้งฉากระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับ 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๑  (ถนนเดิม)  ฟากตะวันออก  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากถนนไมปรากฏชื่อ
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๑  (ถนนเดิม)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนว 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๑  (ถนนเดิม)  เปนระยะ  ๑,๗๐๐  เมตร  เสนขนานระยะ  ๑,๗๐๐  เมตร  
กับศูนยกลางถนนไมปรากฏช่ือ  เสนตั้งฉากระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๑  
ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนไมปรากฏชื่อ  ตัดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๑  ไปทาง 
ทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๑  เปนระยะ  ๑,๗๐๐  เมตร  เสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๑  ถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  เสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  
กับริมฝงเหมืองลําตะคอง  ฝงเหนือ  เขตเทศบาลตําบลลาดบัวขาว  ระหวางหลักเขตที่  ๑  หลักเขตท่ี  ๕  
กับหลักเขตท่ี  ๔  เสนขนานระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒   
(ถนนมิตรภาพ)  แนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเขาซับประดูและปาเขามะกอก  แนวเขตปาสงวนแหงชาติ  
ปาเขาปากชองและปาหมูสี  แนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเขาเตียนและปาเขาเขื่อนล่ัน  เขตเทศบาลตําบล
คลองไผ  ระหวางหลักเขตที่  ๓  หลักเขตที่  ๒  หลักเขตที่  ๑  กับหลักเขตที่  ๕  และเสนขนานระยะ  
๖๐๐  เมตร  กับศูนยกลางเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ     

      ดานตะวันตก จดทางหลวงชนบท  นม.  ๓๐๓๒  ฟากตะวันออกและฟากใต  
แนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงพญาเย็น  แนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาหนองแวงและปาดงพญาเย็น  
และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงกระสังและปาลําพญากลาง 

      ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑.๑๕  หมายเลข  ๑.๒๔  และหมายเลข  ๑.๓๒   
ที่กําหนดไวเปนสีชมพู  บริเวณหมายเลข  ๕  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน  บริเวณหมายเลข  ๖.๙   
ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว  บริเวณหมายเลข  ๘.๓  หมายเลข  ๘.๔  หมายเลข  ๘.๘  
หมายเลข  ๘.๙  หมายเลข  ๘.๑๐  และบริเวณหมายเลข  ๘.๑๑  ที่กําหนดไวเปนสีฟา 

 ๓.๓ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒  (ถนนมิตรภาพ)  ฟากใต   
เสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับริมฝงลําเชิงไกร  ฝงใต  เสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ํามูล   
ฝงตะวันตก  เสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับริมฝงลําละหลอด  ฝงใต  เสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร   
กับริมฝงลําจักราช  ฝงใต  เสนขนานระยะ  ๓,๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๒๐๖  
เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนไมปรากฏชื่อ  เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  
๒๐๖  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๒๑๗๕  บรรจบกับทางหลวงแผนดนิ
หมายเลข  ๒๐๖  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๖  เปนระยะ  
๑,๒๐๐  เมตร  ลําหวยฉกาจ  ฝงตะวันออก  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๗๕  ฟากใต  เขตเทศบาล
ตําบลชุมพวง  ระหวางหลักเขตท่ี  ๔  หลักเขตที่  ๓  หลักเขตที่  ๒  กับหลักเขตท่ี  ๑  เสนขนานระยะ  



 

๒๔ 

๖๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๗๕  เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  
๒๑๗๕  ฟากใต  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๘๕  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๑๗๕  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๒๖  เปนระยะ  ๑,๘๐๐  เมตร  
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๖  ฟากใต  และเขตเทศบาลตําบลหนองบัววง  ระหวางหลักเขตที่  ๑  
หลักเขตท่ี  ๔  หลักเขตที่  ๓  กับหลักเขตที่  ๒ 

      ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 
การปกครองระหวางจังหวัดนครราชสีมากับจังหวัดบุรีรัมย            

      ดานใต จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงอีจานใหญ  เสนขนานระยะ  
๑๐  เมตร  กับริมฝงลําปลายมาศ  ฝงตะวันเหนือ  หวยลุมปุก  ฝงตะวันออก  และเสนขนานระยะ  ๑,๘๐๐  เมตร  
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๔   

      ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๔,๓๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๔  เสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ํามูล  ฝงตะวันออก  เสนขนานระยะ  
๑,๐๐๐  เมตร  กับริมฝงคลองจมูกฉีก  ฝงตะวันออก  เสนตั้งฉากกับเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  
ฟากใตและฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนไมปรากฏชื่อบรรจบกับเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ   
ไปทางทิศตะวันตกตามแนวเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  เปนระยะ  ๑,๙๐๐  เมตร  เสนตรง 
ที่ตอตรงจากจุดที่อยูบนถนนไมปรากฏชื่อ  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนไมปรากฏชื่อ  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๒๖  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ  เปนระยะ  ๒,๕๐๐  เมตร  ไปทาง 
ทิศตะวันออก  เปนระยะ  ๔,๔๐๐  เมตร  แนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาทาชางและปาหนองกระทิง   
เสนขนานระยะ  ๕,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๖  ถนนไมปรากฏชื่อ   
ฟากเหนือ  และเสนตรงที่เช่ือมระหวางจุดที่อยูบนทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๔  ฟากใต  ที่จุดซึ่งอยู
หางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๔  ตัดกับเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉยีงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๔  เปนระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร  กับจุดที่อยู
บนทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๖  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๖   
ตัดกับเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๒๖  เปนระยะ  ๔,๐๐๐  เมตร   

      ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑.๒๗  หมายเลข  ๑.๒๘  หมายเลข  ๑.๒๙  หมายเลข  ๑.๓๐  
หมายเลข  ๑.๔๐  และหมายเลข  ๑.๔๑  ท่ีกําหนดไวเปนสีชมพู  บริเวณหมายเลข  ๕  ที่กําหนดไวเปน 
สีเขียวออน  บริเวณหมายเลข  ๖.๖  หมายเลข  ๖.๑๒  หมายเลข  ๖.๑๓  หมายเลข  ๖.๑๔   
และหมายเลข  ๖.๒๔  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว  และบริเวณหมายเลข  ๘.๕  หมายเลข  
๘.๑๒  และหมายเลข  ๘.๑๓  ที่กําหนดไวเปนสีฟา 

 ๓.๔ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒  (ถนนมิตรภาพ)  ฟากใต   
หวยหินลาด  ฝงตะวันตก  เสนขนานระยะ  ๑,๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒  
(ถนนมิตรภาพ)  คลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฝงตะวันตก  เสนตรงที่ลากจากคลองสาธารณะ  ฝงตะวันตก  
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับเสนตรงที่ลากจากถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่ง
อยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒  (ถนนมิตรภาพ)  บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ  เปนระยะ  ๒,๖๐๐  เมตร  กับเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดิน



 

๒๕ 

หมายเลข  ๒  (ถนนมิตรภาพ)  ฟากใต  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนไมปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒  (ถนนมิตรภาพ)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ  เปนระยะ  ๘๕๐  เมตร  
เสนตรงที่ลากจากถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒  
(ถนนมิตรภาพ)  บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ   
เปนระยะ  ๒,๖๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒  (ถนนมิตรภาพ)  ฟากใต  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนไมปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒  (ถนนมิตรภาพ)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ  เปนระยะ  ๘๕๐  เมตร  
เสนตรงท่ีลากจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๓๑๐  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒  (ถนนมิตรภาพ)  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๓๑๐  ไปทางทิศตะวนัออกเฉยีงใต
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๓๑๐  เปนระยะ  ๑,๓๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต 
จนบรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒   
(ถนนมิตรภาพ)  บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนไมปรากฏช่ือ   
เปนระยะ  ๒,๖๐๐  เมตร  เสนตรงที่ลากตอจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๓๑๐  ฟากตะวันออก   
ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒  (ถนนมิตรภาพ)  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๒๓๑๐  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๓๑๐  เปนระยะ  
๑,๓๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  จนบรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยู
หางจากถนนไมปรากฏชื่อ  บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศใตตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ  เปนระยะ  
๕๐๐  เมตร  ท่ีทําการโครงการกอสรางทางชลประทานที่  ๔  ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่  ๔  
คายลูกเสือ  โรงเรียนอางหวยยาง  อางเก็บน้ําเถกิงพล  แนวเขตปาไมตามมติคณะรัฐมนตรี  ปาสวนรุกขชาติปรุใหญ  
สถานีตํารวจภูธรโพธิ์กลาง  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๔  ฟากตะวันตก  ศูนยทรัพยากรน้ําบาดาล  
ภาค  ๑  กรมทรัพยากรน้ําบาดาล  สถานีเครื่องสงวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย  จังหวัดนครราชสีมา  
ชอง  ๖  ศูนยประชาสัมพันธ  เขต  ๒  ถนนสืบศิริ  ฟากตะวันออก  ถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ   
วัดวิสุทธิศรีสุมังคลาราม  วัดหนองบัวรอง  ถนนพิบูล  –  ละเอียด  ฟากตะวันออก  ที่สาธารณประโยชน
ทําเลเล้ียงสัตว  (หนองน้ําสาธารณะ)  วัดศาลาเย็น  วัดปาศรัทธาราม  เขตทหาร  (คายสุรนารี)   
เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๔  ฟากตะวันออกและฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยูหางจาก 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๖  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๔  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๔  เปนระยะ  ๗,๐๐๐  เมตร   

      ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับเขตทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๒๔  ฟากตะวันออก  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับเสนแบงเขตการปกครองระหวาง
อําเภอเมืองนครราชสีมากับอําเภอโชคชัย  ถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทาน  ฟากตะวันตก  เสนแบงเขต
การปกครองระหวางอําเภอเมืองนครราชสีมากับอําเภอโชคชัย  เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๒๒๔  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๓๑๐  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๒๔  เสนขนานระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๔   
หวยเสาเดียว  ฝงใต  เสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ํามูล  ฝงตะวันตก  เสนขนานระยะ  
๒,๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหลายเลข  ๒๒๔  เสนขนานระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร   
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหลายเลข  ๒๔  เสนตรงท่ีเชื่อมระหวางจุดท่ีอยูริมฝงลําสําลาย  ฝงเหนือ   



 

๒๖ 

ที่จุดซึ่งอยูหางจากลําสําลายตัดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๗๒  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวลําสําลาย  
เปนระยะ  ๑,๔๐๐  เมตร  กับจุดที่อยูปลายเสนขนานระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หลายเลข  ๒๔  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๔  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๔  เปนระยะ  ๓,๑๐๐  เมตร  เสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับริมฝงลําสําลาย  ฝงใต   
และถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก     

      ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับริมฝงลําพระเพลิง  ฝงเหนือ  
เสนตรงที่ลากจากจุดที่อยูบนทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๔  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๓๐๔  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๔  ไปทางทิศตะวันออกตามแนว 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๔  เปนระยะ  ๓,๓๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ตัดผาน 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๗๒  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๗๒  บรรจบกับ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๔  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๗๒   
เปนระยะ  ๕,๐๐๐  เมตร  ไปทางทิศใต  จนบรรจบกับเสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับริมฝงลําพระเพลิง  
ฝงเหนือ  เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหลายเลข  ๒๔  ฟากเหนือ  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๓๐๔  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๔  ไปทางทิศตะวันออกตามแนว 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๔  เปนระยะ  ๓ ,๓๐๐  เมตร  เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๒๔  ฟากเหนือ  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๔  บรรจบกับ 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๔  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๔   
เปนระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร  เสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๔  
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๔  ฟากตะวันออก  เสนตรงท่ีเชื่อมระหวางจุดที่อยูบนทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๐๗๒  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๗๒  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๓๐๔  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๗๒  เปนระยะ  ๒,๕๐๐  เมตร   
กับจุดที่อยูบนทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๔  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๔  
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๔  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๔  
เปนระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร   

      ดานตะวันตก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาสูงเนิน  ทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๔  ฟากเหนือ  และทางหลวงชนบท  นม.  ๑๐๒๑  ฟากตะวันออก   

      ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๒.๓  หมายเลข  ๒.๔  และหมายเลข  ๒.๕  ท่ีกําหนดไว
เปนสีมวง  บริเวณหมายเลข  ๕  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน  บริเวณหมายเลข  ๖.๑๖  หมายเลข  ๖.๑๗  
หมายเลข  ๖.๑๘  และหมายเลข  ๖.๑๙  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว  บริเวณหมายเลข  ๗   
ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  และบริเวณหมายเลข  ๘.๑๔  และหมายเลข  ๘.๑๗  ที่กําหนดไวเปนสีฟา   

๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๖  ที่กําหนดไวเปนสีขาวมีกรอบและเสนทแยง
สีเขียว  ใหเปนที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๔.๑ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  
กับริมฝงลําสะแทด  ฝงใต 

      ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 
การปกครองระหวางจังหวัดนครราชสีมากับจังหวัดบุรีรัมย   



 

๒๗ 

      ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๒๖  ฟากเหนือ  เขตเทศบาล
ตําบลหนองบัววง  ระหวางหลักเขตที่  ๓  หลักเขตที่  ๒  หลักเขตท่ี  ๑  กับหลักเขตท่ี  ๔  เสนตั้งฉากกับ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๒๖  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๘๕  
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๒๖  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  
๒๒๒๖  เปนระยะ  ๑,๘๐๐  เมตร  เขตเทศบาลตําบลชุมพวง  ระหวางหลักเขตที่  ๒  หลักเขตท่ี  ๑   
หลักเขตที่  ๖  กับหลักเขตที่  ๕    ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๗๕  ฟากตะวันตก  ลําหวยฉกาจ   
ฝงตะวันออก  เสนขนานระยะ  ๒,๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๖  หวย 
นางเริญ  ฝงเหนือ  คลองซอย  ฝงตะวันตก  เสนขนานระยะ  ๓,๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๐๖  เสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับริมฝงลําละหลอด  ฝงเหนือ  เสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  
กับริมฝงแมน้ํามูล  ฝงตะวันออก  และเสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับริมฝงลําเซิงไกร  ฝงเหนือ   

      ดานตะวันตก จ ด ท า ง ห ล ว ง แ ผ น ดิ น ห ม า ย เ ล ข   ๒   ( ถ น น มิ ต ร ภ า พ )   
ฟากตะวันออก  เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒  (ถนนมิตรภาพ)  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่ง 
อยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๖  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒  (ถนนมิตรภาพ)  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒  (ถนนมิตรภาพ)  เปนระยะ  ๔,๐๐๐  เมตร   
เสนขนานระยะ  ๑,๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒  (ถนนมิตรภาพ)  และ 
เสนขนานระยะ  ๑,๖๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๖   

      ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑.๘  ที่กําหนดไวเปนสีชมพู  และบริเวณหมายเลข  ๕  
ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน 

 ๔.๒ ดานเหนือ จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงพญาเย็น 
      ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท  นม.  ๓๐๓๒  ฟากเหนือและฟากตะวันออก 
      ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๖๐๐  เมตร  กับศูนยกลางเขตทางรถไฟสาย

ตะวันออกเฉียงเหนือ  และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงพญาเย็น   
      ดานตะวันตก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงพญาเย็น   
 ๔.๓ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางเขตทางรถไฟ

สายตะวันออกเฉียงเหนือ   
       ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒,๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวง

แผนดินหมายเลข  ๒๐๖๘   
      ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับริมฝงลําตะคอง  ฝงเหนือ         
      ดานตะวันตก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอสูงเนินกับอําเภอสีคิ้ว 
 ๔.๔ ดานเหนือ จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงพญาเย็น 
      ดานตะวันออก จดเสนตรงที่เชื่อมระหวางเขตเทศบาลตําบลคลองไผ  หลักเขตท่ี  ๔  

กับจุดท่ีเสนขนานระยะ  ๖๐๐  เมตร  กับศูนยกลางเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  บรรจบกับ 
แนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงพญาเย็น  แนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงพญาเย็น  อางเก็บน้ําลําตะคอง  
แนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเขาเตียนและปาเขาเขื่อนล่ัน  แนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเขาปากชองและ
ปาหมูสี  และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเขาภูหลวง 

      ดานใต จดแนวเขตอุทยานแหงชาติเขาใหญ   



 

๒๘ 

      ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการ
ปกครองระหวางจังหวัดนครราชสีมากับจังหวัดสระบุรี     

      ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑.๔๒  และหมายเลข  ๑.๔๔  ท่ีกําหนดไวเปนสีชมพู  
บริเวณหมายเลข  ๕  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน  และบริเวณหมายเลข  ๖.๒๖  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออน 
มีเสนทแยงสีขาว 

 ๔.๕ ดานเหนือ จดห ว ยบุ โ สม   ฝ ง ใต   ท า งหลว งแผ นดิ นหมาย เ ลข   ๒   
(ถนนมิตรภาพ)  ฟากใต  ทางหลวงชนบท  นม.  ๑๐๒๑  ฟากตะวันตก  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๔  
ฟากใต  แนวเขตปาสงวนแหงชาต ิ ปาสูงเนิน  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๓๘  ฟากใต  เสนตั้งฉากกับ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๗๒  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๗๒  
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๔  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๒๐๗๒  เปนระยะ  ๒,๕๐๐  เมตร  เสนตรงที่ตอตรงจากเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๐๗๒  ฟากเหนือ  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๗๒  บรรจบกับ 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๔  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๗๒   
เปนระยะ  ๒,๕๐๐  เมตร  ไปทางทิศใตจนบรรจบกับเสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับริมฝงลําพระเพลิง  
ฝงใต  เสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับริมฝงลําพระเพลิง  ฝงใต  ถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก   
เสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับริมฝงลําสําลาย  ฝงใต  เสนขนานระยะ  ๒,๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง  
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๔  เสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ํามูล  ฝงตะวันออก   
เสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับริมฝงคลองจมูกฉีก  ฝงตะวันออก  เสนขนานระยะ  ๒,๒๐๐  เมตร   
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๔  แนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปานครราชสีมาและปาโชคชัย  
ถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทาน  ฟากตะวันออก  เสนตรงที่ลากตอจากเสนตรงที่เชื่อมระหวางจุดที่อยู 
บนทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒  (ถนนมิตรภาพ)  ฟากใต  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒  
(ถนนมิตรภาพ)  ตัดกับเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒  (ถนนมิตรภาพ)  เปนระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร  กับจุดที่อยูบน 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๖  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๖   
ตัดกับเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๒๖  เปนระยะ  ๔,๐๐๐  เมตร  ไปทางทิศใต  จนบรรจบกับถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทาน  
ฝงตะวันตก  เสนตั้งฉากที่ตอตรงจากเสนตรงที่เชื่อมระหวางจุดที่อยูบนทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒  
(ถนนมิตรภาพ)  ฟากใต  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๒  (ถนนมิตรภาพ)  ตัดกับเขตทาง
รถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒  
(ถนนมิตรภาพ)  เปนระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร  กับจุดที่อยูบนทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๖  ฟากเหนือ  
ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๖  ตัดกับเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๖  เปนระยะ  ๔,๐๐๐  เมตร  
เสนตรงที่เชื่อมระหวางจุดที่อยูบนทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๔  ฟากใต  ที่จุดซึ่งอยูหางจาก 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๔  ตัดกับเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉยีงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๔  เปนระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร  กับจุดท่ีอยู
บนแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๖  ฟากเหนือ  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๖   



 

๒๙ 

ตัดกับเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๒๖  เปนระยะ  ๔,๐๐๐  เมตร  และเสนตรงที่เชื่อมระหวางจุดท่ีอยูบนปลายเสนขนานระยะ  
๒,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๔  กับจุดที่อยูบนทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๔  
ฟาก เหนื อ   ท่ี จุ ดซึ่ ง อ ยู ห า งจากทางหลวงแผ นดินหมาย เลข   ๒๐๔  ตั ดกั บ เขตทางรถ ไฟ 
สายตะวันออกเฉียงเหนือ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๔  เปนระยะ  
๓,๐๐๐  เมตร  และเสนขนานระยะ  ๕,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๖  
      ดานตะวันออก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาทาชางและปาหนองกระทิง  
เสนตรงท่ีลากตอจากจุดท่ีอยูบนถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนไมปรากฏชื่อ  
บรรจบทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๖  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ  เปนระยะ  ๒,๕๐๐  เมตร  
ไปทางทิศตะวันออก  เปนระยะ  ๔,๔๐๐  เมตร  เสนตรงที่เชื่อมระหวางจุดปลายเสนตั้งฉากระยะ  ๒,๕๐๐  เมตร  
กับศูนยกลางเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนไมปรากฏชื่อบรรจบเขต 
ทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  
เปนระยะ  ๑,๙๐๐  เมตร  กับจุดที่อยูบนถนนไมปรากฏชื่อ  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนไมปรากฏชื่อ   
บรรจบทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๖  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ  เปนระยะ  ๒,๕๐๐  เมตร  
เสนตั้งฉากกับเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  ฟากใตและฟากเหนือ  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากถนน 
ไมปรากฏชื่อ  บรรจบกับเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวเขตทางรถไฟ
สายตะวันออกเฉียงเหนือ  เปนระยะ  ๑,๙๐๐  เมตร  เสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ํามูล  
ฝงตะวันออก  เสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับริมฝงคลองจมูกฉีก  ฝงตะวันออก  เสนขนานระยะ  
๔,๓๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๔  แนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงอีจานใหญ  
เขตเทศบาลตําบลเสิงสาง  ระหวางหลักเขตที่  ๖  หลักเขตที่  ๕  หลักเขตที่  ๔  หลักเขตที่  ๓  กับ 
หลักเขตที่  ๒  เสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับริมฝงลําปลายมาศ  ฝงใต  หวยหนองพุก  ฝงตะวันออก   
หวยลุมปุก  ฝงตะวันออก  และเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดนครราชสีมากับจังหวัดบุรีรัมย 

      ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับริมฝงลําปลายมาศ  ฝงเหนือ  
แนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาครบุรี  อุทยานแหงชาติทับลาน  เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  
๒๓๑๗  ฟากตะวันออกและฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๓๑๗  บรรจบ
กับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๓๕๖  ไปทางทิศใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๓๑๗   
เปนระยะ   ๙๐๐  เมตร  อางเก็บน้ําเขื่อนลําแชะ  อางเก็บน้ําเขื่อนมูลบน  เสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร   
กับริมฝงแมน้ํามูล  ฝงตะวันออก  แนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเขาจอมทอง  ทางหลวงชนบท  นม.  ๓๐๐๒   
ฟากใต  คลองซอย  ฝงตะวันออก  คลองไซโยง  ฝงตะวันออก  ถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  เสนขนานระยะ  
๑ ,๓๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  คลองสาธารณะ  ฝงตะวันตก   
เสนขนานระยะ  ๑,๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  นม.  ๓๐๐๒  แนวเขตปาสงวนแหงชาติ  
ปาเขาภูหลวง  และเขตเทศบาลตาํบลศาลเจาพอ  ระหวางหลักเขตที่  ๑  กับหลักเขตที่  ๒  

      ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  
นม.  ๓๐๕๒  แนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเขาภูหลวง  แนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเขาซับประดูและ 
ปาเขามะกอก  แนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเขาปากชองและปาหมูสี  และอางเก็บน้ําซับประดู 
       ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑.๔๓  หมายเลข  ๑.๔๔  และหมายเลข  ๑.๔๗   



 

๓๐ 

ที่กําหนดไวเปนสีชมพู  บริเวณหมายเลข  ๒.๖  ที่กําหนดไวเปนสีมวง  บริเวณหมายเลข  ๔.๖  ที่กําหนดไว
เปนสีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว  บริเวณหมายเลข  ๕  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน  และบริเวณ
หมายเลข  ๘.๑๘  ที่กําหนดไวเปนสีฟา   

 ๔.๖ ที่ดินตามโฉนดเลขที่   ๑๐๓๕  โฉนดเลขที่  ๑๐๓๖  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๑๐๓๗   
โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๑๐๓๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๐๓๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๐๔๐  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๐๔๗  
โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๑๐๔๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๐๕๐  โฉนดท่ีดินเลข  ๑๑๐๘  ที่โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๑๐๙  
โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๑๑๑๐  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๑๑๑  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๑๑๒  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๑๑๓  
โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๑๑๑๔  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๑๑๕  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๑๑๖  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๑๑๗  
โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๑๑๑๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๑๑๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๓๕๒  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๓๖๑  
โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๓๖๓  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๑๓๖๔  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๑๓๖๕  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๑๓๖๖  
โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๓๖๗  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๑๓๖๘  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๑๓๖๙  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๑๓๗๒  
โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๑๔๒๒๖  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๑๔๗๕๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๕๖๒๔  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๑๖๒๕๖  
โฉนดท่ีดินเลขที่  ๑๖๒๕๗  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๖๖๕๗  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๖๗๔๒  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๖๗๕๖  
โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๙๒๖๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๙๓๐๐  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๑๙๔๔๔  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๙๔๔๕  
โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๒๐๑๒๖  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๒๑๒๒๓  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๒๑๒๒๔  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๒๒๑๐๘  
โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๖๒๕๖  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๖๒๕๘  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๒๙๘๗๖  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๙๘๗๗  
โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๙๘๗๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๙๘๘๐  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๒๙๘๘๑  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๙๘๘๒  
โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๙๘๘๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๙๘๘๔  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๒๙๘๘๕  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๙๘๘๖  
โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๙๘๘๗  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๒๙๘๘๘  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๒๙๘๘๙  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๒๙๘๙๐  
โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๙๘๙๑  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๒๙๘๙๒  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๒๙๘๙๓  หนังสือรับรอง 
การทําประโยชน  (น.ส.  ๓  ก.)  เลขที่  ๕๕  เลมท่ี  ๑  ข.  หนาที่  ๕  หนังสือรับรองการทําประโยชน  
(น.ส.  ๓  ก.)  เลขที่  ๕๖  เลมที่  ๑  ข.  หนาท่ี  ๖  หนังสือรับรองการทําประโยชน  (น.ส.  ๓  ก.)   
เลขที่  ๗๒  เลมที่  ๑  ข.  หนาท่ี  ๒๒  หนังสือรับรองการทําประโยชน  (น.ส.  ๓  ก.)  เลขที่  ๗๘   
เลมที่  ๑  ข.  หนาที่  ๒๘  หนังสือรับรองการทําประโยชน  (น.ส.  ๓  ก.)  เลขท่ี  ๑๐๗  เลมที่  ๒  ก.  
หนาที่  ๗  หนังสือรับรองการทําประโยชน  (น.ส.  ๓  ก.)  เลขท่ี  ๑๐๘  เลมที่  ๒  ก.  หนาที่  ๘  หนังสือ
รับรองการทําประโยชน  (น.ส.  ๓  ก.)  เลขที่  ๑๐๙  เลมที่  ๒  ก.  หนาท่ี  ๙  หนังสือรับรองการทํา
ประโยชน  (น.ส.  ๓  ก.)  เลขที่  ๑๑๐  เลมที่  ๒  ก.  หนาที่  ๑๐  หนังสือรับรองการทําประโยชน   
(น.ส.  ๓  ก.)  เลขที่  ๑๑๑  เลมที่  ๒  ก.  หนาที่  ๑๑  หนังสือรับรองการทําประโยชน  (น.ส.  ๓  ก.)  
เลขที่  ๑๑๒  เลมที่  ๒  ก.  หนาที่  ๑๒  หนังสือรับรองการทําประโยชน  (น.ส.  ๓  ก.)  เลขท่ี  ๑๒๗   
เลมท่ี  ๒  ก.  หนาที่  ๒๗  หนังสือรับรองการทําประโยชน  (น.ส.  ๓  ก.)  เลขท่ี  ๑๓๑  เลมที่  ๒  ก.  
หนาที่  ๓๑  หนังสือรับรองการทําประโยชน  (น.ส.  ๓  ก.)  เลขที่  ๑๓๒  เลมที่  ๒  ก.  หนาท่ี  ๓๒  
หนังสือรับรองการทําประโยชน  (น.ส.  ๓  ก.)  เลขที่  ๑๓๓  เลมที่  ๒  ก.  หนาที่  ๓๓  หนังสือรับรอง
การทําประโยชน  (น.ส.  ๓  ก.)  เลขท่ี  ๑๓๔  เลมท่ี  ๒  ก.  หนาท่ี  ๓๔  หนังสือรับรองการทําประโยชน  
(น.ส.  ๓  ก.)  เลขที่  ๑๓๕  เลมที่  ๒  ก.  หนาที่  ๓๕  หนังสือรับรองการทําประโยชน  (น.ส.  ๓  ก.)  
เลขที่  ๑๓๖  เลมที่  ๒  ก.  หนาที่  ๓๖  หนังสือรับรองการทําประโยชน  (น.ส.  ๓  ก.)  เลขท่ี  ๑๓๗   
เลมที่  ๒  ก.  หนาท่ี  ๗  หนังสือรับรองการทําประโยชน  (น.ส.  ๓  ก.)  เลขที่  ๓๐๔๕  เลมที่  ๓๑  ก.  



 

๓๑ 

หนาที่  ๔๕  หนังสือรับรองการทําประโยชน  (น.ส.  ๓  ก.)  เลขที่  ๓๐๔๖  เลมที่  ๓๑  ก.  หนาท่ี  ๔๖  
หนังสือรับรองการทําประโยชน  (น.ส.  ๓  ก.)  เลขที่  ๓๐๔๗  เลมท่ี  ๓๑  ก.  หนาท่ี  ๔๗  หนังสือรับรอง
การทําประโยชน  (น.ส.  ๓  ก.)  เลขที่   ๓๐๔๘  เลมที่   ๓๑  ก.  หนาที่   ๔๘  หนังสือรับรอง 
การทําประโยชน  (น.ส.  ๓  ก.)  เลขที่   ๓๐๔๙  เลมที่   ๓๑  ก.  หนาที่   ๔๙  หนังสือรับรอง 
การทําประโยชน  (น.ส.  ๓  ก.)  เลขที่  ๓๐๕๐  เลมที่  ๓๑  ก.  หนาที่  ๕๐  และหนังสือรับรอง 
การทําประโยชน  (น.ส.  ๓  ก.)  เลขที่  ๓๐๕๑  เลมที่  ๓๑  ก.  หนาที่  ๑  ในทองที่ตําบลอรพิมพ  
อําเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 

๕. ท่ีดินในบริเวณหมายเลข  ๕  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน  ใหเปนท่ีดินประเภทท่ีโลง 
เพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  กําหนดไวในระยะขนาน  ๑๐  เมตร  จากริมสองฝงของ
ลําสะแทด  แมน้ํามูล  ลําปลายมาศ  ลําน้ําเค็ม  ลําทะเมนชัย  หวยจับพง  ลําเชิงไกร  ลําสวายเรียง   
หวยโปรงยายชี  ลําธารปราสาท  หวยดาน  หวยสวาย  หวยลําตะกลึง  หวยแด  หวยปราสาท  หวยกูดนางทอหูก  
ลําละหลอด  ลําคลัง  ลําจักราช  คลองใหมฉมวก  หวยละลม  ลําตะคอง  คลองบริบูรณ  คลองจมูกฉีก  
เหมืองลําตะคอง  ลําสําลาย  ลําพระเพลิง  ลําเชียงสา  คลองขอย  ลําแชะ  หวยไผ  หวยแปรง   
และลําพิโรธ   

๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๒๘  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยง 
สีขาว  ใหเปนท่ีดินประเภทอนุรักษปาไม  มีรายการดังตอไปนี้ 

   ๖.๑ ปาสงวนแหงชาติ  ปาโคกหลวง 
   ๖.๒ ปาสงวนแหงชาติ  ปาทํานบเขมร 
   ๖.๓ ปาสงวนแหงชาติ  ปาโครงการรถไฟเมืองคงและปาบัวใหญ 
   ๖.๔ ปาสงวนแหงชาติ  ปามาบกราด   
   ๖.๕ ปาสงวนแหงชาติ  ปาดงกระสังและปาลําพญากลาง   
   ๖.๖ ปาสงวนแหงชาติ  ปาพิมาย   
   ๖.๗ ปาสงวนแหงชาติ  ปาหนองแวงและปาดงพญาเย็น  แปลงท่ีสอง 
   ๖.๘ ปาสงวนแหงชาติ  ปาดงพญาเย็น 
   ๖.๙ ปาสงวนแหงชาติ  ปาหินเหล็กไฟ 
 ๖.๑๐ ปาสงวนแหงชาติ  ปาอางเก็บน้ําลําฉมวก 
 ๖.๑๑ ปาสงวนแหงชาติ  ปาพิมาย  แปลงที่สอง 
 ๖.๑๒ ปาสงวนแหงชาติ  ปาทาชางและปาหนองกระทิง 
 ๖.๑๓ ปาสงวนแหงชาติ  ปาทาชางและปาหินดาษ 
 ๖.๑๔ ปาสงวนแหงชาติ  ปาหนองเต็งจักราช 
 ๖.๑๕ ปาสงวนแหงชาติ  ปาหนองเต็งจักราช  แปลงที่สอง 
 ๖.๑๖ ปาสงวนแหงชาติ  ปานครราชสีมาและปาโชคชัย 
 ๖.๑๗ ปาสงวนแหงชาติ  ปานครราชสีมาและปาปกธงชัย  
 ๖.๑๘ ปาสงวนแหงชาติ  ปาอางเก็บน้ําหวยบานยาง 
 ๖.๑๙ ปาสงวนแหงชาติ  ปานครราชสีมา  ปาปกธงชัย  และปาโชคชัย 
 ๖.๒๐ ปาสงวนแหงชาติ  ปาเขาเตียน  และปาเขาเขื่อนล่ัน 



 

๓๒ 

 ๖.๒๑ ปาสงวนแหงชาติ  ปาเขาซับประดูและปาเขามะกอก   
 ๖.๒๒ ปาสงวนแหงชาติ  ปาสูงเนิน 
 ๖.๒๓ ปาสงวนแหงชาติ  ปาเขาปากชองและปาหมูสี 
 ๖.๒๔ ปาสงวนแหงชาติ  ปาดงอีจานใหญ 
 ๖.๒๕ ปาสงวนแหงชาติ  ปาเขาภูหลวง 
 ๖.๒๖ ปาสงวนแหงชาติ  ปาเขาเสียดอา  ปาเขานกยูง  และปาเขาอางหิน 
 ๖.๒๗ อุทยานแหงชาติเขาใหญ 
 ๖.๒๘ ปาสงวนแหงชาติ  ปาเขาจอมทอง  ปาสงวนแหงชาติ  ปาวังน้ําเขียว  ปาสงวนแหงชาติ

ปาครบุรี  และอุทยานแหงชาติทับลาน 
๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗  ท่ีกําหนดไว เปนสีเขียวมะกอก  ให เปนที่ดินประเภท  

สถาบันการศึกษา  คือ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   
๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๒๓  ที่กําหนดไวเปนสีฟา  ใหเปนท่ีดิน

ประเภทที่โลงเพ่ือการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  มีรายการดังตอไปนี้ 
   ๘.๑ อางเก็บน้ําละหานลูกนก 
   ๘.๒ อางเก็บน้ําบึงกระโตน 
   ๘.๓ บึงบานไร  (อางเก็บน้ําถนนหักใหญ) 
   ๘.๔ อางเก็บน้ําลําเชียงไกร 
   ๘.๕ อางเก็บน้ําหวยฉกาจ 
   ๘.๖ หนองหมัน 
   ๘.๗ อางเก็บน้ําบึงกลอ 
   ๘.๘ หนองละเลิงใหญ  บานสระจระเข 
   ๘.๙ บึงหนองละเลิง  บานโคกสะอาด 
 ๘.๑๐ หนองสรวง 
 ๘.๑๑ บึงพุดซา 
 ๘.๑๒ บึงเอง 
 ๘.๑๓ อางเก็บน้ําลําฉมวก 
 ๘.๑๔ อางเก็บน้ําหวยยาง 
 ๘.๑๕ อางเก็บน้ําลําตะคอง 
 ๘.๑๖ อางเก็บน้ําซับประดู 
 ๘.๑๗ อางเก็บน้ําบานหวยยาง 
 ๘.๑๘ อางเก็บน้ําลําสําลาย 
 ๘.๑๙ อางเก็บน้ําเขื่อนลําพระเพลิง 
 ๘.๒๐ อางเก็บน้ําเขื่อนมูลบน 
 ๘.๒๑ อางเก็บน้ําเขื่อนลําแชะ 
 ๘.๒๒ อางเก็บน้ําสันกําแพง 
 ๘.๒๓ อางเก็บน้ําเขื่อนลําปลายมาศ 



หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่สมควรกําหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  
ในท้องที่จังหวัดนครราชสีมา  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เก่ียวข้อง
หรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะและ
สภาพแวดล้อม  ทั้งน้ี  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง  และโดยที่มาตรา  ๒๖  วรรคหน่ึง   
แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๔)  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  บัญญัติว่า  การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระทําโดยกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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