
 
กฎกระทรวง 

ให้ใช้บังคับผังเมอืงรวมเมืองกบินทร์บุรี  จงัหวัดปราจนีบุร ี
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบญัญตัิการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  
และมาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  ในท้องที่ต าบลนนทรี  ต าบลเมืองเก่า  ต าบลกบินทร์   
ต าบลวังดาล  ต าบลนาแขม  ต าบลบ้านนา  และต าบลบ่อทอง  อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  
ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๒ การวางและจัดท าผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนา  และการด ารงรักษาเมืองและบริ เวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ 
ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะและสภาพแวดล้อม 
ในบริเวณแนวเขตตามข้อ  ๑  ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ข้อ ๓ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีนโยบายและมาตรการเพ่ือจัดระบบการใช้ประโยชน์
ที่ดิน  โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับและสอดคล้องกับ
การขยายตัวของชุมชนในอนาคต  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยมีสาระส าคัญ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริมและพัฒนาให้เมืองกบินทร์บุรีเป็นเมืองน่าอยู่  มีการจัดระบบผังเมืองที่ถูกต้อง 
และชัดเจน 

(๒) ส่งเสริมและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย  พาณิชยกรรม  และเกษตรกรรมให้สอดคล้องกับ
โครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม  ศักยภาพในการพัฒนาพ้ืนที่  และการขยายตัวของชุมชน 

(๓) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอ
และได้มาตรฐาน 

(๔) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

้หนา   ๗๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



ข้อ ๔ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม   ให้ เป็นไปตามแผนผังก าหนด 
การใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ าแนกประเภท  แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง  และรายการ
ประกอบแผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ าแนกประเภท
ท้ายกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๓๕  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเหลือง  ให้เป็น
ที่ดินประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 

(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๒๐  ที่ก าหนดไว้เป็นสีส้ม  ให้เป็น 
ที่ดินประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง 

(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๘  ที่ก าหนดไว้เป็นสีแดง  ให้เป็น 
ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก 

(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๓  ที่ก าหนดไว้เป็นสีม่วง  ให้เป็น 
ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า 

(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๔  ที่ก าหนดไว้เป็นสีม่วงอ่อน  ให้เป็น
ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ   

(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๒๑  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็น 
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๑๑  ที่ก าหนดไว้เป็นสีขาวมีกรอบ 
และเส้นทแยงสีเขียว  ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 

(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๑๘  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  ให้เป็น
ที่ดินประเภทท่ีโล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๑๒  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก   
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา 

(๑๐) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑  ถึงหมายเลข  ๑๐.๒๑  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน   
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันศาสนา 

(๑๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑๑.๑๕  ที่ก าหนดไว้เป็นสีน้ าเงิน  ให้เป็น
ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ข้อ ๖ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย   
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

้หนา   ๗๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด 

และจ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ ามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ ามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจ าหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง   

(๔) เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้าที่อาจก่อเหตุร าคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้ วยสุสานและฌาปนสถาน   เว้นแต ่

เป็นการก่อสร้างทดแทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) การอยู่อาศัย  ประกอบพาณิชยกรรม  หรือประกอบอุตสาหกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๘) สถานที่เก็บสินค้าซึ่งเป็นที่เก็บ  พัก  หรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของเพ่ือประโยชน์ 

ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม  แต่ไม่รวมถึงการเก็บสินค้าหรือสิ่งของเพื่อรอการจ าหน่าย  ณ  สถานที่นั้น 
(๙) ตลาด 

(๑๐) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๑๑) ก าจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
(๑๒) ก าจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
(๑๓) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า 
(๑๔) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
ที่ดินประเภทนี้  ในบริเวณหมายเลข  ๑.๔  หมายเลข  ๑.๑๓  หมายเลข  ๑.๑๖  และหมายเลข  ๑.๑๗  

ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือจัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว  
หรือตึกแถวด้วย 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง
ไม่น้อยกว่า  ๑๕  เมตร 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งล าคลองหรือแหล่งน้ าสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง 
ตามสภาพธรรมชาติของล าคลองหรือแหล่งน้ าสาธารณะไม่น้อยกว่า   ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ าหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๗ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย  
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอื่นให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

้หนา   ๗๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด 

และจ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ ามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ ามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจ าหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

(๔) เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้าที่อาจก่อเหตุร าคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้ ว ยสุสานและฌาปนสถาน   เว้นแต ่

เป็นการก่อสร้างทดแทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) การประกอบอุตสาหกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๘) สถานที่เก็บสินค้าซึ่งเป็นที่เก็บ  พัก  หรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของเพ่ือประโยชน์ 

ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม  แต่ไม่รวมถึงการเก็บสินค้าหรือสิ่งของเพื่อรอการจ าหน่าย  ณ  สถานที่นั้น 
(๙) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 

(๑๐) ก าจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
(๑๑) ก าจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
(๑๒) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า 
(๑๓) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
ที่ดินประเภทนี้  ในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  และหมายเลข  ๒.๓  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือ 

การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ด้วย 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งล าคลองหรือแหล่งน้ าสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง 

ตามสภาพธรรมชาติของล าคลองหรือแหล่งน้ าสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ า  หรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๘ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพ่ือพาณิชยกรรม  การอยู่อาศัย  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่
ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด 

และจ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน 

้หนา   ๗๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



(๒) คลังน้ ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ ามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ ามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจ าหน่าย 

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

(๔) เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้าที่อาจก่อเหตุร าคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้ วยสุสานและฌาปนสถาน   เว้นแต ่

เป็นการก่อสร้างทดแทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) การประกอบอุตสาหกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๘) สถานที่เก็บสินค้าซึ่งเป็นที่เก็บ  พัก  หรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของเพ่ือประโยชน์ 

ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม  แต่ไม่รวมถึงการเก็บสินค้าหรือสิ่งของเพื่อรอการจ าหน่าย  ณ  สถานที่นั้น 
(๙) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 

(๑๐) ก าจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
(๑๑) ก าจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
(๑๒) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า 
(๑๓) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
ที่ดินประเภทนี้  ในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  และหมายเลข  ๓.๒  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือ 

การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ด้วย 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งล าคลองหรือแหล่งน้ าสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง 

ตามสภาพธรรมชาติของล าคลองหรือแหล่งน้ าสาธารณะไม่น้อยกว่า   ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ าหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๙ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ืออุตสาหกรรม 
หรือเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม  คลังสินค้า  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
เป็นส่วนใหญ่  ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ 
ในแต่ละบริเวณ  และให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคาร 
ขนาดใหญ่พิเศษ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้าที่อาจก่อเหตุร าคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
(๒) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้ ว ยสุสานและฌาปนสถาน   เว้นแต ่

เป็นการก่อสร้างทดแทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม 
(๓) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

้หนา   ๘๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



(๔) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย 
(๖) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๗) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรือหอพัก 
(๘) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก 
(๙) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา 

(๑๐) สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  เว้นแต่สถานพยาบาลที่ให้บริการ
รักษาพยาบาลแก่พนักงานหรือลูกจ้างของสถานประกอบการในรูปของสวัสดิการ 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งล าคลองหรือแหล่งน้ าสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง 
ตามสภาพธรรมชาติของล าคลองหรือแหล่งน้ าสาธารณะไม่น้อยกว่า   ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ าหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ   ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ืออุตสาหกรรม 
ที่ประกอบกิจการในลักษณะโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท   ชนิด  และจ าพวก 
ที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้   โรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน  คลังสินค้า  
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด 

และจ าพวกทีก่ าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ ามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ ามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจ าหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

(๔) เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้าที่อาจก่อเหตุร าคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวา่ด้วยสุสานและฌาปนสถาน  เว้นแต่เป็นการก่อสรา้ง

ทดแทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม 
(๖) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๘) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรือหอพัก 
(๙) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก 

(๑๐) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา 

้หนา   ๘๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



(๑๑) สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  เว้นแต่สถานพยาบาลที่ให้บริการ
รักษาพยาบาลแก่พนักงานหรือลูกจ้างของสถานประกอบการในรูปของสวัสดิการ 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งล าคลองหรือแหล่งน้ าสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง 
ตามสภาพธรรมชาติของล าคลองหรือแหล่งน้ าสาธารณะไม่น้อยกว่า   ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ าหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่   
ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินนี้เพ่ือกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด 

และจ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ ามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ ามันเชื้อเพลิง  เพ่ือการจ าหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ   สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม  เว้นแต่โรงแรมที่มีห้องพักไม่เกิน  ๕๐  ห้อง 
(๕) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม 
(๗) จัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย 
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๙) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 

(๑๐) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรือหอพัก 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแควหนุมาน  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติ 

ของแควหนุมานไม่น้อยกว่า  ๑๕  เมตร  และริมฝั่งล าคลองหรือแหล่งน้ าสาธารณะ  ให้มีที่ว่าง 
ตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของล าคลองหรือแหล่งน้ าสาธารณะไม่น้อยกว่า   ๖  เมตร   
เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพ่ือการคมนาคมและขนส่งทางน้ าหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม
หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  การอนุรักษ์ 
และรักษาสภาพแวดล้อมเป็นส่วนใหญ่  ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกิน 
ร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

้หนา   ๘๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
(๒) คลังน้ ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ ามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ ามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจ าหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม  เว้นแต่โรงแรมที่มีห้องพักไม่เกิน  ๓๐  ห้อง 
(๕) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม 
(๗) จัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย 
(๘) การอยู่อาศัยทุกประเภท  เว้นแต่การอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวใต้ถุนโล่งที่ยกพ้ืนสูง 

จากระดับพื้นดินเดิมไม่น้อยกว่า  ๒  เมตร 
(๙) การประกอบพาณิชยกรรมทุกประเภท  เว้นแต่การประกอบพาณิชยกรรมที่ไม่ใช่ห้องแถว  

ตึกแถว  หรือบ้านแถว  ที่มีพ้ืนที่ประกอบการไม่เกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  และใต้ถุนโล่งที่ยกพ้ืนสูง 
จากระดับพื้นดินเดิมไม่น้อยกว่า  ๒  เมตร 

(๑๐) สถานที่เก็บสินค้าซึ่งเป็นที่เก็บ  พัก  หรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของเพื่อประโยชน์ทางการคา้
หรืออุตสาหกรรม  แต่ไม่รวมถึงการเก็บสินค้าหรือสิ่งของเพื่อรอการจ าหน่าย  ณ  สถานที่นั้น 

(๑๑) ตลาด 
(๑๒) ก าจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
(๑๓) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า 
(๑๔) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
(๑๕) การประกอบกิจการด้านการเกษตรในอาคารทุกประเภท  เว้นแต่การประกอบกิจการ 

ด้านการเกษตรในอาคารใต้ถุนโล่งที่ยกพ้ืนสูงจากระดับพื้นดินเดิมไม่น้อยกว่า  ๒  เมตร 
(๑๖) ถมดินสูงเกิน  ๕๐  เซนติเมตร  จากระดับพื้นดินเดิมตามธรรมชาติ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ าปราจีนบุรี   แควหนุมาน  และคลองพระปรงให้มีที่ว่าง 

ตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ าปราจีนบุรี   แควหนุมาน  และคลองพระปรง   
ไม่น้อยกว่า  ๑๕  เมตร  และริมฝั่งล าคลองหรือแหล่งน้ าสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง 
ตามสภาพธรรมชาติของล าคลองหรือแหล่งน้ าสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ า  หรือการสาธารณูปโภค 

้หนา   ๘๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเฉพาะที่ดิน 
ซึ่งเป็นของรัฐ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพ่ือนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  การอยู่อาศัยประเภท
บ้านเดี่ยว  เกษตรกรรม  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น  และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการ 
ตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
(๒) เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้าที่อาจก่อเหตุร าคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
(๓) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๔) การอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๕) ก าจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
(๖) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า 
(๗) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ าปราจีนบุรี  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติ

ของแม่น้ าปราจีนบุรีไม่น้อยกว่า  ๑๕  เมตร  และริมฝั่งล าคลองหรือแหล่งน้ าสาธารณะ  ให้มีที่ว่าง 
ตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของล าคลองหรือแหล่งน้ าสาธารณะไม่น้อยกว่า   ๖  เมตร   
เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพ่ือการคมนาคมและขนส่งทางน้ า  หรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการศึกษาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๕ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการศาสนาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศาสนา  การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๖ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพ่ือกิจการของรัฐ  กิจการเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์
เท่านั้น 

ข้อ ๑๗ การใช้ประโยชน์ที่ดนิในบริเวณแนวถนนสาย  ก  ๑  ถนนสาย  ก  ๒  ถนนสาย  ก  ๓  
ถนนสาย  ก  ๔  ถนนสาย  ก  ๕  ถนนสาย  ข  ๑  ถนนสาย  ข  ๒  ถนนสาย  ข  ๓  ถนนสาย  ข  ๔  
ถนนสาย  ข  ๕  ถนนสาย  ข  ๖  ถนนสาย  ข  ๗  ถนนสาย  ค  ๑  ถนนสาย  ค  ๒  และถนนสาย  ง  
ตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวง  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอื่น  
นอกจากกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การสร้างถนนหรือเกี่ยวข้องกับถนน  และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ   

้หนา   ๘๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



(๒) การสร้างรั้วหรือก าแพง 
(๓) เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน   ๙  เมตร   

หรือที่ไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 
ข้อ ๑๘ ให้ผู้มีหน้าที่และอ านาจในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการ 

ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 
 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  15  พฤศจกิายน  พ.ศ.  ๒๕๖2 
พลเอก  อนุพงษ ์ เผ่าจนิดา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

้หนา   ๘๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การตม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช ได ได

(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช ได ได

(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล ได ได

     โกดัง หรือคลังสินคา

(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กลวยไม หรือถั่วงอก ได ได ได ได ได

(๙) การรอน ลาง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม ได ได ได ได

(๑๑) การฟกไขโดยใชตูอบ ได ได

๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวซึ่งมิใชสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การฆาสัตว ได ได* ใหดําเนินการไดเฉพาะ

โรงงานที่มีเครื่องจักร

ไมเกิน ๕๐ แรงมา และ

คนงานไมเกิน ๕๐ คน

(๒) การถนอมเนื้อสัตวโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง ได ได ได ได ได

     หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง

(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว มันสัตว ได ได

      หนังสัตว หรือสารที่สกัดจากไขสัตวหรือกระดูกสัตว

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ
อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่

เกษตรกรรมที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย

บัญชีทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

หนาแนนปานกลาง

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

พ.ศ. ๒๕๖๒

หนาแนนนอย

ชนบทและพาณิชยกรรมและ



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๖) การลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว หรือ ได ได

     สวนหนึ่งสวนใดของสัตว

(๗) การทําผลิตภัณฑจากไขเพื่อใชประกอบเปนอาหาร เชน ไขเค็ม ได ได ได ได ได ได ได

     ไขเยี่ยวมา ไขผง ไขเหลวเยือกแข็ง หรือไขเหลวแชเย็น

๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การทําอาหารจากสัตวน้ําและบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศ ได ได

     เขาไมได

(๒) การถนอมสัตวน้ําโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง ได ได ได ได ได

     หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง

(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากสัตวน้ํา หนัง หรือไขมันสัตวน้ํา ได ได

(๕) การลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบดสัตวน้ํา ได ได

๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม และบรรจุ ได ได ได ได ได ได

     ในภาชนะที่ผนึกและอากาศเขาไมได

(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไมโดยวิธีกวน ตากแหง ดอง หรือทําให ได ได ได ได ได ได

     เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง

ชนบทและ
อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม

๒



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การสี ฝด หรือขัดขาว ได ได ได ได ได

(๓) การปนหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได ได ได ได

(๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได ได ได ได ได ได ได

(๖) การปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชใหเปนเสน แวน หรือแทง ได ได ได ได ได ได ได

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแปง อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําขนมปงหรือขนมเคก ได ได ได ได ได ได ได ได

(๒) การทําขนมปงกรอบหรือขนมอบแหง ได ได ได ได ได ได ได ได

(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารจากแปงเปนเสน เม็ด หรือชิ้น ได ได ได ได ได ได

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากออย บีช หญาหวาน 

หรือพืชอื่นที่ใหความหวาน อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การทําน้ําเชื่อม ได ได ได ได

(๕) การทําน้ําตาลกอนหรือน้ําตาลผง ได ได ได ได

(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของตนมะพราว ตนตาลโตนด ได ได ได

     หรือพืชอื่น ๆ ซึ่งมิใชออย

๓

หนาแนนปานกลาง หมายเหตุ

ชนบทและ
อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

โรงงานจําพวกที่

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย

หนาแนนนอย เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก ช็อกโกเลต 

หรือขนมหวาน อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําใบชาแหงหรือใบชาผง ได ได ได ได ได

(๒) การคั่ว บด หรือปนกาแฟหรือการทํากาแฟผง ได ได ได ได

(๓) การทําโกโกผงหรือขนมจากโกโก ได ได ได ได ได ได

(๔) การทําช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือขนมจากช็อกโกเลต ได ได ได ได ได ได

(๕) การทําเกกฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ ได ได ได ได ได ได

(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไมอัดเม็ด ได ได ได ได ได ได

(๗) การเชื่อมหรือแชอิ่มผลไมหรือเปลือกผลไม หรือการเคลือบผลไม ได ได ได ได ได ได

     หรือเปลือกผลไมดวยน้ําตาล

(๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม (Nuts) หรือการเคลือบถั่ว ได ได ได ได ได ได

     หรือเมล็ดผลไม (Nuts) ดวยน้ําตาล กาแฟ โกโก หรือช็อกโกเลต

(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟ ได ได ได ได ได ได

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๖) การทําน้ํามันสลัด ได ได ได ได ได ได ได

(๗) การบดหรือปนเครื่องเทศ ได ได ได ได ได ได ได

(๘) การทําพริกปน พริกไทยปน หรือเครื่องแกง ได ได ได ได ได ได ได

โรงงานจําพวกที่

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ
อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

หนาแนนนอย

๔



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด ได ได

 หรือยอยน้ําแข็ง

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล 

น้ําอัดลม หรือน้ําแร อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําน้ําดื่ม ได ได ได ได ได ได ได ได

(๒) การทําเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล ได ได

(๔) การทําน้ําแร ได ได ได ได ได ได

๒๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากสิ่งทอซึ่งมิใชเครื่องนุงหม 

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําผลิตภัณฑจากสิ่งทอเปนเครื่องใชในบาน ได ได ได ได ได ได ได ได

(๒) การทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใชถุงหรือกระสอบพลาสติก ได ได ได ได ได ได

(๓) การทําผลิตภัณฑจากผาใบ ได ได ได ได ได ได ได ได

(๔) การตบแตงหรือเย็บปกถักรอยสิ่งทอ ได ได ได ได ได ได ได ได

๒๔ โรงงานถักผา ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหมดวยดายหรือเสนใย ได ได ได ได ได ได ได ได

หรือฟอกยอมสีหรือแตงสําเร็จผา ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหมที่ถักดวยดาย

หรือเสนใย

๒๕ โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมดวยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกใหเปนปุยซึ่งมิใช ได ได ได ได ได ได ได

เสื่อหรือพรมที่ทําดวยยางหรือพลาสติกหรือพรมน้ํามัน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

หมายเหตุ

ชนบทและ
อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

๕

โรงงานจําพวกที่

หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาขาย แห หรืออวน 

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การผลิตเชือก ได ได ได ได

(๒) การผลิต ประกอบ หรือซอมแซมตาขาย แห หรืออวน และรวมถึง ได ได ได ได ได

     ชิ้นสวนหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแตงกายซึ่งมิใชรองเทา 

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การตัดหรือเย็บเครื่องนุงหม เข็มขัด ผาเช็ดหนา ผาพันคอ เนกไท ได ได ได ได ได ได ได ได

     หูกระตาย ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเทาจากผา หนังสัตว ขนสัตว 

     หรือวัสดุอื่น

(๒) การทําหมวก ได ได ได ได ได ได ได ได

๓๓ โรงงานผลิตรองเทาหรือชิ้นสวนของรองเทาซึ่งมิไดทําจากไม ได ได ได ได ได ได

ยางอบแข็ง ยางอัดเขารูป หรือพลาสติกอัดเขารูป

๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 

ดังตอไปนี้

(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะรอง หรือการแปรรูปไมดวยวิธีอื่น ได ได

     ที่คลายคลึงกัน

(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหนาตาง บานหนาตาง บานประตู ได ได

     หรือสวนประกอบที่ทําดวยไมของอาคาร

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ
อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ

โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่

๖



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใชจากไมไผ หวาย ฟาง ออ กก ได ได ได ได ได ได ได ได

หรือผักตบชวา

๓๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากไมหรือไมกอก

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใชจากไม และรวมถึง ได ได

     ชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว

(๒) การทํารองเทา ชิ้นสวนของรองเทา หรือหุนรองเทาจากไม ได ได

(๓) การแกะสลักไม ได ได ได ได ได ได ได ได

(๔) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม ได ได

(๕) การทําผลิตภัณฑจากไมกอก ได ได ได ได ได ได ได

๓๗ โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากไม แกว ยาง ได ได

หรืออโลหะอื่นซึ่งมิใชเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจาก

พลาสติกอัดเขารูป และรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ

(๑) การพิมพ การทําแฟมเก็บเอกสาร การเย็บเลม ทําปก หรือตบแตงสิ่งพิมพ ได ได ได ได ได ได ได ได

(๒) การทําแมพิมพโลหะ ได ได

๔๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสบู เครื่องสําอาง หรือสิ่งปรุงแตง

รางกาย อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๓) การทําเครื่องสําอางหรือสิ่งปรุงแตงรางกาย ได ได ได ได

(๔) การทํายาสีฟน ได ได ได ได

หมายเหตุ

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ

ที่ดินประเภท

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๗

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑเครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปนดินเผา ได ได ได ได ได ได ได

หรือเครื่องดินเผา และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกลาว

๖๑ โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใช ได ได ได ได ได ได ได

ที่ทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลา และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณ

ของเครื่องมือหรือเครื่องใชดังกลาว

๖๒ โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตง ได ได ได ได ได ได ได

ภายในอาคารที่ทําจากโลหะหรือโลหะเปนสวนใหญ และรวมถึง

สวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงดังกลาว 

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะสําหรับใชในการกอสราง

หรือติดตั้ง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๒) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางอาคาร ได ได ได

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะ อยางใดอยางหนึ่ง 

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําภาชนะบรรจุ ได ได ได ได

(๑๒) การตัด พับ หรือมวนโลหะ ได ได

(๑๓) การกลึง เจาะ ควาน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป ได ได

๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องยนต เครื่องกังหัน ได ได ได ได

และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องยนตหรือเครื่องกังหัน

ดังกลาว

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่ดินประเภท

โรงงานจําพวกที่

๘

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง

โรงงานจําพวกที่

หมายเหตุ
อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

หนาแนนนอย เกษตรกรรม

ชนบทและ

โรงงานจําพวกที่



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๖๙ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องคํานวณ ได ได ได ได ได ได ได ได

เครื่องทําบัญชี เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับใชใน

การคํานวณชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาลอก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส

สําหรับปฏิบัติกับขอมูลที่เกี่ยวของกันหรืออุปกรณ (Digital or Analog

Computers or Associated Electronic Data Processing 

Equipment or Accessories) เครื่องรวมราคาของขาย

(Cash Registers) เครื่องพิมพดีด เครื่องชั่งซึ่งมิใชเครื่องชั่งที่ใชในหอง

ทดลองวิทยาศาสตร เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใชเครื่องอัดสําเนาดวยการ

ถายภาพ และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว 

๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องสูบน้ํา ได ได ได ได ได

เครื่องอัดอากาศหรือกาซ เครื่องเปาลม เครื่องปรับหรือถายเทอากาศ 

เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตูเย็นหรือเครื่องประกอบตูเย็น เครื่องขายสินคา

อัตโนมัติ เครื่องลาง ซัก ซักแหง หรือรีดผา เครื่องเย็บ เครื่องสงกําลังกล

เครื่องยก ปนจั่น ลิฟต บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร 

รถพวงสําหรับใชในการอุตสาหกรรม รถยกซอนของ (Stackers) เตาไฟ

หรือเตาอบสําหรับใชในการอุตสาหกรรมหรือสําหรับใชในบานแต

ผลิตภัณฑนั้นตองไมใชพลังงานไฟฟา และรวมถึงสวนประกอบหรือ

อุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย

ที่ดินประเภท

ที่อยูอาศัย

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง

๙

หมายเหตุ

ชนบทและ

โรงงานจําพวกที่

หนาแนนนอย
อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ ได ได ได ได ได ได

ที่ระบุไวในลําดับที่ ๗๐ เฉพาะที่ใชไฟฟา เครื่องยนตไฟฟา 

เครื่องกําเนิดไฟฟา หมอแปลงแรงไฟฟา เครื่องสับหรือบังคับไฟฟา 

เครื่องใชสําหรับแผงไฟฟา เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟา เครื่องสงหรือจําหนาย

ไฟฟา เครื่องสําหรับใชบังคับไฟฟา หรือเครื่องเชื่อมไฟฟา

๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับ ได ได ได ได ได ได ได ได

โทรทัศน เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเลนแผนเสียง 

เครื่องบันทึกคําบอก เครื่องบันทึกเสียงดวยเทป เครื่องเลนหรือเครื่อง

บันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน) แผนเสียง เทปแมเหล็กที่ไดบันทึกเสียงแลว

เครื่องโทรศัพทหรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไมมีสาย เครื่องสงวิทยุ 

เครื่องสงโทรทัศน เครื่องรับสงสัญาณหรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร 

ผลิตภัณฑที่เปนตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวของ 

(Semi - Conductor or Related Sensitive Semi - 

Conductor Devices) คาปาซิเตอรหรือคอนเดนเซอรอิเล็กทรอนิกส

ชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได (Fixed or Variable Electronic

Capacitors or Condensers) เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ 

เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่องมือหลอดเอกซเรย และรวมถึง

การผลิตอุปกรณหรือชิ้นสวนสําหรับใชกับเครื่องอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย

โรงงานจําพวกที่

เกษตรกรรม

๑๐

หมายเหตุ

ชนบทและ
อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

โรงงานจําพวกที่

หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๗๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต จักรยานสามลอ 

หรือจักรยานสองลอ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การสราง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพจักรยานยนต ได ได ได ได ได ได

     จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ

(๒) การทําชิ้นสวนพิเศษหรืออุปกรณสําหรับจักรยานยนต ได ได ได ได ได ได

     จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ

๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมลอเลื่อนที่ขับเคลื่อนดวย ได ได ได ได ได

แรงคนหรือสัตวซึ่งมิใชจักรยาน และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณ

ของผลิตภัณฑดังกลาว

๘๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช หรืออุปกรณ

วิทยาศาสตรหรือการแพทย อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้ 

(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณวิทยาศาสตร ได ได ได ได ได ได ได ได

     ที่ใชในหองทดลองหรืออุปกรณที่ใชในการชั่ง ตวง วัด หรือบังคับควบคุม 

๘๓ โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือชิ้นสวนของนาฬิกา ได ได ได ได ได

หรือเครื่องวัดเวลา

๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก 

หรืออัญมณี อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําเครื่องประดับโดยใชเพชร พลอย ไขมุก ทองคํา ทองขาว เงิน ได ได ได ได ได ได ได ได

     นาก หรืออัญมณี

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ

หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย

เกษตรกรรมหนาแนนปานกลาง

๑๑

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

หมายเหตุ

ชนบทและ
อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๒) การทําเครื่องใชดวยทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหลทอง ได ได ได ได ได ได ได ได

     หรือโลหะที่มีคา

(๓) การตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี ได ได ได ได ได ได ได ได

(๔) การเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอื่น ๆ ได ได ได

(๕) การทําดวงตราหรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณ ได ได

     หรือเหรียญอื่น

๘๕ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นสวนหรืออุปกรณ ได ได ได ได ได

ของเครื่องดนตรีดังกลาว

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเลน เครื่องมือ หรือเครื่องใชที่มิได

ระบุไวในลําดับอื่น อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้ 

(๑) การทําเครื่องเลน ได ได ได ได ได

(๒) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ ได ได ได ได ได

(๓) การทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง ได ได ได ได ได ได ได ได

(๔) การทํารม ไมถือขนนก ดอกไมเทียม ซิป กระดุม ไมกวาด แปรง ได ได ได ได ได ได ได

     ตะเกียง โปะตะเกียงหรือไฟฟา กลองสูบยาหรือกลองบุหรี่ 

     กนกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก

(๕) การทําปาย ตรา เครื่องหมาย ปายติดของ หรือเครื่องโฆษณาสินคา ได ได ได ได ได ได ได ได

     ตราโลหะหรือยาง แมพิมพลายฉลุ (Stencils)

(๖) การทําแหคลุมผม ชองผม หรือผมปลอม ได ได ได ได ได ได

ที่ดินประเภท

๑๒

หนาแนนปานกลาง

โรงงานจําพวกที่

หมายเหตุ

ชนบทและ
อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย

เกษตรกรรม

ที่อยูอาศัย

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๙๐ โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําใหบริสุทธิ์ หรือจําหนายน้ําไปยังอาคาร ได ได

หรือโรงงานอุตสาหกรรม

๙๑ โรงงานบรรจุสินคาในภาชนะโดยไมมีการผลิต อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การบรรจุสินคาทั่วไป ได ได ได ได ได

๙๓ โรงงานซอมรองเทาหรือเครื่องหนัง ได ได ได ได ได

๙๔ โรงงานซอมเครื่องมือไฟฟาหรือเครื่องใชไฟฟา สําหรับใชในบาน ได ได ได ได ได

หรือใชประจําตัว

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต รถพวง 

จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของยานดังกลาว

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การซอมแซมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตหรือสวนประกอบ ได ได ได ได

     ของยานดังกลาว

(๒) การซอมแซมรถพวง จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ ได ได ได ได

     หรือสวนประกอบของยานดังกลาว

(๓) การพนสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได ได

(๔) การลางหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได ได ได ได ได

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย

๑๓

หมายเหตุ

ชนบทและ
อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

หนาแนนนอย



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๙๖ โรงงานซอมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําดวยเพชร ได ได ได ได ได

พลอย ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี

๙๗ โรงงานซอมผลิตภัณฑที่มิไดระบุการซอมไวในลําดับใด ได ได ได ได

๙๘ โรงงานซักรีด ซักแหง ซักฟอก รีด อัด หรือยอมผา เครื่องนุงหม พรม ได ได ได ได ได ได ได ได

หรือขนสัตว

๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแตงหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะ

 ของผลิตภัณฑหรือสวนประกอบของผลิตภัณฑโดยไมมีการผลิต

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๓) การลงรักหรือการประดับตบแตงดวยแกว กระจก มุก ทอง ได ได ได ได ได

     หรืออัญมณี 

๑๔

หมายเหตุ

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ
อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่ดินประเภท

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

หมายเหตุ ลําดับท่ี หมายถึง     ลําดับท่ีตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 

 ได หมายถึง     สามารถประกอบกิจการโรงงานไดภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยโรงงาน 

 ได* หมายถึง     สามารถประกอบกิจการโรงงานไดภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยโรงงานตามเง่ือนไขในหมายเหต ุ

 โรงงานจําพวกท่ี หมายถึง     จําพวกโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 







รายการประกอบแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภทท้ายกฎกระทรวง 
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 

การใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท
ท้ายกฎกระทรวง  ตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๕  คือ 

๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๓๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีเหลือง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  มีรายการดังต่อไปนี้ 

 ๑.๑ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากใต้   
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔  ฟากตะวันตก   

และโรงเรียนบ้านเมืองเก่า 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันออก  ที่สาธารณประโยชน์  

และสระน้ําสาธารณประโยชน์ 
  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๑๐.๒  และหมายเลข  ๑๐.๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน 
 ๑.๒ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันออก  และวัดมหาชัย 
  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๑๐.๖  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน 
 ๑.๓ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข  ๓๐๔  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดเขตทางรถไฟสายตะวันออก  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๓๐๔ 
 ๑.๔ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๓๓ 
  ด้านตะวันออก จดเขตทางรถไฟสายตะวันออก  ฟากเหนือ 
  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  ฟากเหนือ  

ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากก่ึงกลางสะพานข้ามแควหนุมาน  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓๓  เป็นระยะ  ๑,๔๐๐  เมตร 



 
๒ 

 ๑.๕ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  ฟากใต้  

ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากก่ึงกลางสะพานข้ามแควหนุมาน  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓๓  เป็นระยะ  ๘๐๐  เมตร 

  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๖๒๗   ฟากเหนือ   
และฟากตะวันออก 

  ด้านตะวันตก จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  ฟากใต้  
ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากก่ึงกลางสะพานข้ามแควหนุมาน  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓๓  เป็นระยะ  ๑,๔๐๐  เมตร 

 ๑.๖ ด้านเหนือ จดเขตทางรถไฟสายตะวันออก  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับก่ึงกลางคลองไผ่ 
  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๖๒๗  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔  ฟากตะวันออก   
 ๑.๗ ด้านเหนือ จดเขตทางรถไฟสายตะวันออก  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔  ฟากตะวันตก   

และหมวดการทางกบินทร์บุรี 
  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๖๒๗  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดหนองปลาแขยง  ทุ่งศาลาสุนัขแจะสาธารณประโยชน์  

อุทยานกบินทร์เฉลิมราชย์ 
 ๑.๘ ดา้นเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๖๒๗  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับก่ึงกลางคลองไผ่ 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับก่ึงกลางคลองไผ่ 
  ด้านตะวันตก จดวัดนครกบินทร์  
 ๑.๙ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับก่ึงกลางคลองไผ่ 
  ด้านตะวันออก จดคลองสาธารณะ  ฝั่งตะวันตก 
  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๖๒๗  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๖๒๗  ฟากเหนือ 
 ๑.๑๐ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับก่ึงกลางคลองไผ่ 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๖๒๗  ฟากใต้ 
  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  ฟากเหนือ  

ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาย  ข  ๔  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  ไปทางทิศตะวันออก 
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  เป็นระยะ  ๓๐๐  เมตร 



 
๓ 

 ๑.๑๑ ด้านเหนือ จดถนนเทศบาล  ๑  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดซอยสามัคคี  ๒  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดซอยสามัคคี  ๑  ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๘.๑๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน 
 ๑.๑๒ ด้านเหนือ จดซอยสามัคคี  ๒  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดโรงเรียนเทศบาล  ๒  วัดใหม่ท่าพาณิชย์ 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากตะวันออก   
 ๑.๑๓ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ 
  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากตะวันออก  โนนพองสาธารณประโยชน์  

และที่ทําการชุมสายโทรศัพท์กบินทร์บุรี 
  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๘.๑๖  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน 
 ๑.๑๔ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ค  ๒  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๕  ฟากตะวันออก 
 ๑.๑๕ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๕  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ค  ๒  ฟากเหนือ  
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ข  ๔ 
 ๑.๑๖ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๗๔  ฟากใต้  และคลองพระปรง  

ฝั่งใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๓๐๗๔ 
  ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๗๔  ฟากตะวันออก  

ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากก่ึงกลางสะพานข้ามคลองพระปรง  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓๐๗๔  เป็นระยะ  ๗๐๐  เมตร 

  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๗๔  ฟากตะวันออก 



 
๔ 

 ๑.๑๗ ด้านเหนือ จดที่ทําการประปากบินทร์บุรี  การประปาส่วนภูมิภาค  
สํานักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี  สาขากบินทร์บุรี  สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทกกบินทร์บุรี  และเรือนจํา
อําเภอกบินทร์บุรี 

  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข  ๓๐๗๔  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๗๔  ฟากตะวันตก   

ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากก่ึงกลางสะพานข้ามคลองพระปรง  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓๐๗๔  เป็นระยะ  ๗๐๐  เมตร 

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓๐๗๔  ที่ทําการประปากบินทร์บุรี  การประปาส่วนภูมิภาค  สํานักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี  
สาขากบินทร์บุรี  สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทกกบินทร์บุรี  และเรือนจํากบินทร์บุรี 

 ๑.๑๘ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ค  ๒  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากเหนือ  และโรงเรียนวัดราษฎร์รังษี 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๖  ฟากตะวันออก 
 ๑.๑๙ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔  ฟากใต้  และสํานักงานไฟฟ้า

อําเภอกบินทร์บุรี  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ข  ๓ 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ค  ๒  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย   ค   ๑   ฟากตะวันออก   วัด ป่าประดู่   

และโรงเรียนกบินทร์บุรี 
 ๑.๒๐ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันตก  และวัดป่าประดู่ 
  ด้านใต้ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดคลองวังวิทย์  ฝั่งตะวันออก  เขตเทศบาลตําบลเมืองเก่า  

และเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔  ฟากใต้  ที่จุดซึ่งถนนสาย  ข  ๒  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓๐๔ 

 ๑.๒๑ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ค  ๒  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๖  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันออก 



 
๕ 

 ๑.๒๒ ด้านเหนือ จดวัดทุ่งแฝก  ถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้  เส้นขนานระยะ  
๔๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ข  ๗  เส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับก่ึงกลางคลองพระปรง  
และโรงเรียนบ้านนางเลง 

  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔  ฟากตะวันตก  คลองนางเลง  
ฝั่งเหนือและฝั่งใต้  และโรงกรองน้ําการประปากบินทร์บุรี  การประปาส่วนภูมิภาค 

  ด้านใต้ จดถนนสาย  ข  ๗  ฟากเหนือและฟากตะวันตก  และฝ่ายปฏิบัติการ 
สูบน้ําโครงการชลประทานปราจีนบุรี  กรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๗๔  ฟากตะวันออก   
 ๑.๒๓ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ข  ๗  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๗  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ก  ๔  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๗๔  ฟากตะวันออก 
 ๑.๒๔ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๗๔  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๗  ฟากตะวันตก  และถนนสาย  ก  ๕  

ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ก  ๕  

เส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ข  ๗  และมณฑลทหารบกที่  ๑๒ 
 ๑.๒๕ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ข  ๗  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๗๔  ฟากตะวันตก  

ถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือและฟากตะวันตก  และวัดโนนสูงนันทาราม 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ก  ๕  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๗  ฟากตะวันออก  และสํานักสงฆ์สามัคคีธรรม 
  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑๗  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาออ่น 
 ๑.๒๖ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับก่ึงกลางคลองพระปรง 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๖๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๓๐๔ 
  ด้านตะวันตก จดโรงพยาบาลกบินทร์บุรี 
 ๑.๒๗ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ก  ๔  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๗  ฟากตะวันตก 



 
๖ 

  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔  ฟากเหนือ   
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๓๐๗๔ 
 ๑.๒๘ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดโรงพยาบาลกบินทร์บุรี 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๖๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๓๐๔  วัดศูนย์ปฏิบัติธรรมที่ธรณีสงฆ์ธุดงค์สถาน  (สาขาวัดทุ่งแฝก)  เส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  
กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ  และเขตผังเมืองรวมด้านใต้  ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร   
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔ 

  ด้านตะวันตก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  เส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔  และเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ 

 ๑.๒๙ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ก  ๕  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๗  ฟากตะวันออก 
 ๑.๓๐ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ก  ๕  ฟากใต้  
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๗  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดที่ทําการอัยการกบินทร์บุรี  ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี  

สถานีตํารวจภูธรกบินทร์บุรี  และเส้นขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔ 
 ๑.๓๑ ด้านเหนือ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๕  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔  ฟากเหนือ   
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ก  ๕ 
 ๑.๓๒ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงท้องถิ่น  

ปจ.  ถ.  ๑๐๐๑๗ 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงท้องถ่ิน  ปจ.  ถ.  ๑๐๐๑๗  ฟากตะวันตก  

และวัดศรีกบินทร์วราราม  (สํานักสงฆ์) 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๖๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๓๐๔ 
  ด้านตะวันตก จดโรงเรียนบ้านหนองช้างลง 
 ๑.๓๓ ด้านเหนือ จดวัดศรีกบินทร์วราราม  (สํานักสงฆ์) 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงท้องถิ่น  ปจ.  ถ.  ๑๐๐๑๗  ฟากใต้ 



 
๗ 

  ด้านใต้ จดเขตผังเมืองรวมด้านใต้  ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔ 

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงท้องถิ่น   
ปจ.  ถ.  ๑๐๐๑๗ 

 ๑.๓๔ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓๐๔ 

  ด้านตะวันออก จดโรงเรียนบ้านหนองช้างลง  และคลังพัสดุหลัก  อําเภอกบินทร์บุรี  
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  และทางหลวงท้องถิ่น  ปจ.  ถ.  ๑๐๐๕๙  ฟากตะวันตก   

  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๖๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓๐๔ 

  ด้านตะวันตก จดที่ว่าการอําเภอกบินทร์บุรี  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบุรี  เขต  ๒  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ  
และสถานีเรดาร์ 

 ๑.๓๕ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔  ฟากใต้  และมัสยิด
ฮาบีบุ้ลอิสลาม 

  ด้านตะวันออก จดที่ว่าการอําเภอกบินทร์บุรี  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบุรี  เขต  ๒  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  
และสถานีเรดาร์ 

  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๖๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓๐๔ 

  ด้านตะวันตก จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔  ฟากใต้   
ที่จุดซึ่งอยู่ห่างถนนสาย  ก  ๕  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔  เป็นระยะ  ๓๐๐  เมตร 

๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๒๐  ที่กําหนดไว้เป็นสีส้ม  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง  มีรายการดังต่อไปนี้ 

 ๒.๑ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  ฟากใต้ 
  ด้านตะวนัออก จดแควหนุมาน  ฝั่งตะวันตก 
  ด้านใต้ จดแควหนุมาน  ฝั่งเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  ฟากใต้  

ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากก่ึงกลางสะพานข้ามแควหนุมานตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  เป็นระยะ  ๘๐๐  เมตร 



 
๘ 

 ๒.๒ ด้านเหนือ จดแควหนุมาน  ฝั่งใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนบ้านท่าหิน  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนเจ้าสําอางค์  ฟากเหนือ  สํานักงานเทศบาลกบินทร์บุรี  

หน่วยบรรเทาสาธารณภัย  หน่วยบริการปฐมภูมิเทศบาลตําบลกบินทร์บุรี  (ในเครือข่ายโรงพยาบาลกบินทร์บุรี)  
และเขตทางรถไฟสายตะวันออก  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  ฟากเหนือ  
ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากจุดก่ึงกลางสะพานข้ามแควหนุมานตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  เป็นระยะ  ๘๐๐  เมตร 

 ๒.๓ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนเจ้าสําอางค์  ฟากเหนือ 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๓๓ 
  ด้านตะวันตก จดแควหนุมาน  ฝั่งตะวันออก 
 ๒.๔ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๖๒๗  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับก่ึงกลางคลองไผ่ 
  ด้านตะวันตก จดหนองปลาแขยง  ทุ่งศาลาสุนัขแจะสาธารณประโยชน์  

อุทยานกบินทร์เฉลิมราชย์ 
 ๒.๕ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๖๒๗  ฟากใต้  
  ด้านตะวันออก จดวัดนครกบินทร์ 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับก่ึงกลางคลองไผ่ 
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔  ฟากตะวันออก 
 ๒.๖ ด้านเหนือ จดเขตทางรถไฟสายตะวันออก  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนเทศบาล  ๑  ฟากตะวันตก   
  ด้านตะวันตก จดแควหนุมาน  ฝั่งตะวันออก 
 ๒.๗ ด้านเหนือ จดถนนเจ้าสําอางค์  ฟากใต้  และท่ีทําการไปรษณีย์   

โทรเลขกบินทร์บุรี  และบ้านพัก 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  ฟากใต้ 
  ด้านใต้ จดเขตทางรถไฟสายตะวันออก  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๓๓ 



 
๙ 

 ๒.๘ ด้านเหนือ จดถนนเทศบาล  ๑  ฟากใต้   
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ง  ฟากใต้ 
  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๗๔   ฟากเหนือ   

และสํานักงานสาธารณสุขอําเภอกบินทร์บุรี 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันออก 
 ๒.๙ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับก่ึงกลางคลองไผ่   
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔  ฟากตะวนัตก   
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๓๓  เส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับก่ึงกลางคลองไผ่  เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓๓  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  
ไปทางทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  เป็นระยะ  ๒๐๐  เมตร  และทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓๓  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับก่ึงกลางคลองไผ่ 
 ๒.๑๐ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับก่ึงกลางคลองไผ่ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  ฟากเหนือ  

ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาย  ข  ๔  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  ไปทางทิศตะวันออก 
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  เป็นระยะ  ๓๐๐  เมตร 

  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  ฟากเหนือ  

ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาย  ข  ๔  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  เส้นขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  และทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข  ๓๐๔  ฟากตะวันออก 

 ๒.๑๑ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  ฟากใต้   
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ   
  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔  ฟากเหนือ   
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ 
 ๒.๑๒ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  ฟากใต้   
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ข  ๔ 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ค  ๒  ฟากเหนือ   
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๔  ฟากตะวันออก 
 ๒.๑๓ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔  ฟากใต้   
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากตะวันตก   



 
๑๐ 

  ด้านใต้ จดถนนสาย  ค  ๒  ฟากเหนือ   
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ข  ๓ 
 ๒.๑๔ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ค  ๒ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๔  ฟากตะวันตก   
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ค  ๒  ฟากเหนือ   
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากตะวันออก 
 ๒.๑๕ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ก  ๔  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๓๐๗๔ 
  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔  ฟากเหนือ   
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๗๔  ฟากตะวันออก 
 ๒.๑๖ ด้านเหนือ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๗๔  ฟากตะวันตก   
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ก  ๕  ฟากเหนือ   
  ด้านตะวันตก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 
 ๒.๑๗ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ก  ๕  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ข  ๗  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 
 ๒.๑๘ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข  ๓๐๔  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงท้องถิ่น  

ปจ.  ถ.  ๑๐๐๑๗ 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๓๐๔ 
  ด้านตะวันตก จดโรงเรียนบ้านหนองช้างลง  และทางหลวงท้องถิ่น   

ปจ.  ถ.  ๑๐๐๕๙  ฟากตะวันออก 
 ๒.๑๙ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดคลังพัสดุหลัก  อําเภอกบินทร์บุรี  ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๓๐๔ 
  ด้านตะวันตก จดที่ว่าการอําเภอกบินทร์บุรี  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาปราจีนบุรี  เขต  ๒  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  
และสถานีเรดาร์ 



 
๑๑ 

 ๒.๒๐ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓๐๔  ที่ทําการอัยการกบินทร์บุรี  ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี  และสถานีตํารวจภูธรกบินทร์บุรี 

  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔  ฟากเหนือ   
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๕  ฟากตะวันออก 
๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๘  ที่กําหนดไว้เป็นสีแดง  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก  มีรายการดังต่อไปนี้ 
 ๓.๑ ด้านเหนือ จดแควหนุมาน  ฝั่งใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๓๓ 
  ด้านใต้ จดถนนเจ้าสําอางค์  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนบ้านท่าหิน  ฟากตะวันออก 
 ๓.๒ ด้านเหนือ จดถนนเจ้าสําอางค์  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๓๓   
  ด้านใต้ จดเขตทางรถไฟสายตะวันออก  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดสวนสาธารณะเทศบาลตําบลกบินทร์ 
 ๓.๓ ด้านเหนือ จดเขตทางรถไฟสายตะวันออก  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเขตทางรถไฟสายตะวันออก  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  ฟากเหนือ  และถนนสาย  ง  

ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนเทศบาล  ๑  ฟากตะวันออก 
 ๓.๔ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับก่ึงกลางคลองไผ่   

และเส้นขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓   
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  ฟากเหนือ  

ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  ไปทางทิศตะวันตก 
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  เป็นระยะ  ๒๐๐  เมตร 

 ๓.๕ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓๓   

  ด้านตะวันออก จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  ฟากเหนือ  
ที่จุดซึ่งถนนสาย  ข  ๔  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓   



 
๑๒ 

  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔  ฟากตะวันออก 
 ๓.๖ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔  ฟากตะวันตก 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ 
 ๓.๗ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  ฟากใต้ 
  ดา้นตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๔  ฟากตะวันตก  และโรงเรียนบ้านไผ่ 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ค  ๒ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากตะวันออก  ทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๓๐๔  ฟากใต้  และด่านป่าไม้กบินทร์บุรี 
  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน 
 ๓.๘ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ก  ๕  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๗๔  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔  ฟากเหนือ  และ

ถนนสาย  ข  ๗  ฟากตะวันออก 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ 
๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วง  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า  มีรายการดังต่อไปนี้ 
 ๔.๑ ด้านเหนือ จดเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ  ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  

กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓   
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงท้องถ่ิน  ปจ.  ถ.  ๑๐๐๐๓  ฟากตะวันตก  

และทางหลวงท้องถิ่น  ปจ.  ถ.  ๑๐๐๓๕  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๓๓   
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก  

ซึ่งเป็นเส้นตรงที่ลากจากเขตทางรถไฟสายตะวันออก  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งทางหลวงท้องถิ่น  ปจ.  ถ.  ๑๐๐๓๕  
บรรจบกับเขตทางรถไฟสายตะวันออก  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  
ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  (เดิม)  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  เป็นระยะ  ๕๐๐  เมตร  
แล้วไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  เป็นระยะ  ๕๐๐  เมตร 



 
๑๓ 

 ๔.๒ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓๓  และเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  (เดิม) 
  ด้านตะวันออก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดเขตทางรถไฟสายตะวันออก  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก  

ซึ่งเป็นเส้นตรงที่ลากจากเขตทางรถไฟสายตะวันออก  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งถนนไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับ
เขตทางรถไฟสายตะวันออก  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓   
ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  (เดิม)  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  เป็นระยะ  ๕๐๐  เมตร  แล้วไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  เป็นระยะ  ๕๐๐  เมตร 

 ๔.๓ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓๓ 

  ด้านตะวันออก จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  ฟากใต้  
ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากก่ึงกลางสะพานข้ามคลองสาธารณะ  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓   
ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  เป็นระยะ  ๑,๖๕๐  เมตร   

  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๖๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓๓ 

  ด้านตะวันตก จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  ที่จุดซึ่ง
อยู่ห่างจากก่ึงกลางสะพานข้ามคลองสาธารณะบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  ไปทาง 
ทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  เป็นระยะ  ๑๕๐  เมตร 

๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วงอ่อน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ  มีรายการดังต่อไปนี้ 

 ๕.๑ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๗๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางเขตทางรถไฟ
สายตะวันออก  และสนามบินสาธารณะ 

  ดา้นตะวันออก จดเส้นตั้งฉากกับเขตทางรถไฟสายตะวันออก  ฟากเหนือ  
ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔  ตัดกับทางรถไฟสายตะวันออก  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางรถไฟสายตะวันออก  เป็นระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร 

  ด้านใต้ จดเขตทางรถไฟสายตะวันออก  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๓๐๔ 



 
๑๔ 

 ๕.๒ ด้านเหนือ จดเขตทางรถไฟสายตะวันออก  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  ฟากเหนือ  

ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากก่ึงกลางสะพานข้ามคลองสาธารณะบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓   
ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  เป็นระยะ  ๑,๖๕๐  เมตร 

  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓๓   

  ด้านตะวันตก จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  ฟากเหนือ  
ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากก่ึงกลางสะพานข้ามคลองสาธารณะบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓   
ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  เป็นระยะ  ๑๕๐  เมตร 

 ๕.๓ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓๐๔ 

  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๓๐๔ 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับก่ึงกลางคลองพระปรง

 ๕.๔ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓๐๔ 

  ด้านตะวันออก จดเส้นตั้งฉากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔  ฟากใต้  
ที่จุดซึ่งถนนสาย  ข  ๒  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔ 

  ด้านใต้ จดเขตเทศบาลตําบลเมืองเก่า 
  ด้านตะวันตก จดคลองวังวิทย์  ฝั่งตะวันออก 
๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๒๑  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังต่อไปนี้ 
 ๖.๑ ด้านเหนือ จดเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ  ซึ่งเป็นเส้นตรงที่ลากจาก 

จุดก่ึงกลางแควหนุมาน  ที่จุดซึ่งแนวสายส่งไฟฟ้าศักย์สูงตัดกับแนวก่ึงกลางแควหนุมาน  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้จนบรรจบกับเส้นตั้งฉากระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันตก   
ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากเขตเทศบาลตําบลเมืองเก่า  ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔  เป็นระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร 

  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔  ฟากตะวันตก  วัดศรีบุญเรือง  
ถนนสาย  ข  ๑  ฟากเหนือและฟากตะวันตก  และหนองหนุมานสาธารณประโยชน์ 



 
๑๕ 

  ด้านใต้ จดทางหลวงชนบท  ปจ.  ๓๐๗๘  ฟากเหนือ  หนองขโมย
สาธารณประโยชน์  และเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับก่ึงกลางแควหนุมาน 

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับก่ึงกลางแควหนุมาน 
  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๘.๗  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  และบริเวณ

หมายเลข  ๑๐.๑  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน 
 ๖.๒ ด้านเหนือ จดเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ  ซึ่งเป็นเส้นขนาน  ระยะ  ๕๐๐  เมตร  

กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓   
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก  

ซึ่งเป็นเส้นตรงที่ลากจากศูนย์กลางทางรถไฟสายตะวันออก  ที่จุดซึ่งถนนไม่ปรากฏชื่อ  บรรจบกับ 
เขตทางรถไฟสายตะวันออก  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓   
ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  (เดิม)  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  เป็นระยะ  ๕๐๐  เมตร  แล้วไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  เป็นระยะ  ๕๐๐  เมตร 

  ด้านใต้ จดเขตทางรถไฟสายตะวันออก  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก  ซึ่งเป็นเส้นตรงที่ลากจาก

เขตทางรถไฟสายตะวันออก  ที่จุดซึ่งถนนไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับทางรถไฟสายตะวันออก  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓๓  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  (เดิม)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  เป็นระยะ  ๕๐๐  เมตร  แล้วไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  
เป็นระยะ  ๕๐๐  เมตร 

 ๖.๓ ด้านเหนือ จดเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ  ซึ่งเป็นเส้นตรงที่ลากจาก 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากเขตเทศบาลตําบลเมืองเก่า 
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔  เป็นระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร  
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้บรรจบกับเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับก่ึงกลางคลองไผ่   

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับก่ึงกลางคลองไผ่ 
  ด้านใต้ จดเขตทางรถไฟสายตะวันออก  ฟากเหนือ  เส้นตั้งฉากกับ

เขตทางรถไฟสายตะวันออก  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔   
ตัดกับเขตทางรถไฟสายตะวันออก  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวเขตทางรถไฟสายตะวันออก  
เป็นระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  เส้นขนานระยะ  ๗๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางเขตทางรถไฟสายตะวันออก  
สนามบินสาธารณะ  และเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔   

  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔  ฟากตะวันออก 



 
๑๖ 

 ๖.๔ ด้านเหนือ จดเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ  ซึ่งเป็นเส้นขนาน  ระยะ  ๕๐๐  เมตร  
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  และโคกกรุงสาธารณประโยชน์ 

  ด้านตะวันออก จดแควหนุมาน  ฝั่งตะวันตก  เส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  และเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  ฟากเหนือ  
ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากก่ึงกลางสะพานข้ามแควหนุมานตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  เป็นระยะ  ๑,๔๐๐  เมตร 

  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  ฟากเหนือ  ทางหลวงชนบท  
ปจ.  ๑๑๐๓๐  ฟากตะวันออกและฟากเหนือ  และโรงเรียนวัดสระดู่ 

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับแนวเขตผังเมืองรวม
ด้านตะวันตก  ซึ่งเป็นเส้นตรงที่ลากจากเขตทางรถไฟสายตะวันออก  ที่จุดซึ่งทางหลวงท้องถิ่น  ปจ.  ถ.  ๑๐๐๓๕  
บรรจบกับทางรถไฟสายตะวันออก  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓   
ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  (เดิม)  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  เป็นระยะ  ๕๐๐  เมตร  แล้วไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  เป็นระยะ  ๕๐๐  เมตร 

  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๑๐.๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน 
 ๖.๕ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  ฟากใต้  ทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๓๓  (เดิม)  ฟากใต้  และที่สาธารณประโยชน์บ้านหนองคล้า 
  ด้านใต้ จดเขตทางรถไฟสายตะวันออก  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงท้องถิ่น  ปจ.  ถ.  ๑๐๐๓๕  ฟากตะวันออก  

เส้นขนานระยะ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  (เดิม)  เส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร   
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  เส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก 
ซึ่งเป็นเส้นตรงที่ลากจากจุดศูนย์กลางทางรถไฟสายตะวันออก  ที่จุดซึ่งทางหลวงท้องถิ่น  ปจ.  ถ.  ๑๐๐๓๕  
บรรจบกับทางรถไฟสายตะวันออก  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓   
ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  (เดิม)  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  เป็นระยะ  ๕๐๐  เมตร  แล้วไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  เป็นระยะ  ๕๐๐  เมตร 

 ๖.๖ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดโรงเรียนกบินทร์วิทยา 
  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  (เดิม)  ฟากตะวันออก 
 ๖.๗ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  ฟากใต้  

ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากจุดก่ึงกลางสะพานข้ามแควหนุมานตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  เป็นระยะ  ๑,๔๐๐  เมตร 



 
๑๗ 

  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  (เดิม)  ฟากเหนือ  
และหนองคล้าสาธารณประโยชน์ 

  ด้านตะวันตก จดโรงเรียนกบินทร์วิทยา 
 ๖.๘ ด้านเหนือ จดทางหลวงท้องถิ่น  ปจ.  ถ.  ๑๐๐๒๓  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๓๐๔ 
  ด้านใต้ จดเขตทางรถไฟสายตะวันออก  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดโรงเรียนบ้านโคกหอม 
 ๖.๙ ด้านเหนือ จดเขตทางรถไฟสายตะวันออก  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับก่ึงกลางแควหนุมาน 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับก่ึงกลางแม่น้ําปราจีนบุรี 
  ด้านตะวันตก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตกซึ่งเป็นเส้นตั้งฉากระยะ  

๑,๐๐๐  เมตร  กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากเขตเทศบาลตําบลเมืองเก่า   
ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓๐๔  เป็นระยะ  ๕๐๐  เมตร  และเป็นเส้นตรงจากปลายเส้นตั้งฉากไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
จนบรรจบกับทางรถไฟสายตะวันออก  ที่จุดซึ่งถนนไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับทางรถไฟสายตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเว้นมณฑลทหารบกที่  ๑๒ 
 ๖.๑๐ ด้านเหนือ จดทางหลวงชนบท  ปจ.  ๓๐๗๘  ฟากใต้  วัดสว่างอารมณ์  

(โคกหอม)  และเขตทางรถไฟสายตะวันออก  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดโรงเรียนบ้านโคกหอม  เขตทางรถไฟสายตะวันออก  

ฟากใต้  และหนองปลาแขยง  ทุ่งศาลาสุนัขแจะสาธารณประโยชน์  อุทยานกบินทร์เฉลิมราชย์ 
  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่ นดิ นหมาย เลข   ๓๓   ฟาก เหนื อ   

และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๖๒๗ 
  ด้านตะวันตก จดเกาะยมราชสาธารณประโยชน์  เขตทางรถไฟ  สายตะวันออก  

ฟากเหนือ  และเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓ 
 ๖.๑๑ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับก่ึงกลางคลองไผ่ 
  ด้านตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ  ซึ่งเป็นเส้นตรงที่ลากจาก 

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากเขตเทศบาลตําบลเมืองเก่า 
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔  เป็นระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้บรรจบกับทางรถไฟสายตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากเขตเทศบาลตําบลเมืองเก่า  
หลักเขตที่  ๑๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางรถไฟสายตะวันออก  เป็นระยะ  ๑,๐๕๐  เมตร 

  ด้านใต้ จดเขตทางรถไฟสายตะวันออก  ฟากเหนือ 



 
๑๘ 

 ๖.๑๒ ด้านเหนือ จดเขตทางรถไฟสายตะวันออก  ฟากใต้  เส้นตั้งฉากกับ 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากจุดก่ึงกลางสะพานข้ามคลองสาธารณะ  
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  
เป็นระยะ  ๑๕๐  เมตร  เส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  
เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากจุดก่ึงกลางสะพาน 
ข้ามคลองสาธารณะ  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓๓  เป็นระยะ  ๑,๖๕๐  เมตร 

  ด้านตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก  ซึ่งเป็นเส้นตั้งฉากกับ
เขตทางรถไฟสายตะวันออก  ฟากใต้  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากเขตเทศบาลตําบลเมืองเก่า  ตัดกับเขตทางรถไฟ
สายตะวันออก  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวเขตทางรถไฟสายตะวันออก  เป็นระยะ  ๑,๐๕๐  เมตร 

  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดคลองสาธารณะ  ฝั่งตะวันออกและเส้นขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  

กับก่ึงกลางคลองสาธารณะ 
 ๖.๑๓ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก  ซึ่งเป็นเส้นตั้งฉากกับ 

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  ฟากใต้  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากเขตเทศบาลตําบลเมืองเก่าตัดกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓๓  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  เป็นระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร 

  ด้านใต้ จดเขตผังเมืองรวมด้านใต้  ซึ่งเป็นเส้นตรงที่ลากจาก 
จุดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  ฟากใต้  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากเขตเทศบาลตําบลเมืองเก่า  
ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  ไปทางทิศตะวันออก  เป็นระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้  จนถึงจุดศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ  และหนองปลากระดี่สาธารณประโยชน์ 

  ด้านตะวันตก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  และถนนสาย  ค  ๑  
ฟากใต้และฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๔.๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วง  และบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑๖   
ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน 

 ๖.๑๔ ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๗๔   
ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากสะพานข้ามคลองพระปรงตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๗๔  
ไปทศิตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๗๔  เป็นระยะ  ๑,๐๕๐  เมตร  และโนนพองสาธารณประโยชน์ 

  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๗๔  ฟากตะวันตก  
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งแฝก  และทางหลวงชนบท  ปจ.  ๑๑๐๒๙  ฟากตะวันตก   



 
๑๙ 

  ด้านตะวันตก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตกซึ่งเป็นเส้นตั้งฉากระยะ  
๑,๐๐๐  เมตร  กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากเขตเทศบาลตําบลเมืองเก่า   
ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓๐๔  เป็นระยะ  ๕๐๐  เมตร  และเป็นเส้นตรงจากปลายเส้นตั้งฉากไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
จนบรรจบกับทางรถไฟสายตะวันออก  ที่จุดซึ่งถนนไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับทางรถไฟสายตะวันออก 

 ๖.๑๕ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓๐๔ 

  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔  ฟากเหนือและฟากตะวันตก 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับก่ึงกลางคลองพระปรง 
 ๖.๑๖ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔  ฟากใต้และฟากตะวันออก 
  ด้านตะวันออก จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔  ฟากใต้   

ที่จุดซึ่งถนนสาย  ข  ๒  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔ 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๓๐๔ 
  ด้านตะวันตก จดคลองวังวิทย์  ฝั่งตะวันออก 
 ๖.๑๗ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดเขตผังเมืองรวมด้านใต้  ซึ่งเป็นเส้นตรงที่ลากจาก 

จุดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  ฟากใต้  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากเขตเทศบาลตําบลเมืองเก่า  
ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  ไปทางทิศตะวันออก  เป็นระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้  ที่จุดซึ่งตัดกับจุดศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อถึงเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร   
กับก่ึงกลางคลองพระปรง   

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับก่ึงกลางคลองพระปรง 
 ๖.๑๘ ด้านเหนือ จดมณฑลทหารบกที่  ๑๒ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ข  ๗  

และเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ก  ๕   
  ด้านใต้ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก  ซึ่งเป็นเส้นตรงที่ลากต่อจาก

เส้นตั้งฉาก  ระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก 
เขตเทศบาลตําบลเมืองเก่าตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 



 
๒๐ 

ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔  เป็นระยะ  ๕๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
จนบรรจบกับทางรถไฟสายตะวันออก  ที่จุดซึ่งถนนไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับทางรถไฟสายตะวันออก   
และทางหลวงท้องถิ่น  ปจ.  ถ.  ๑๐๐๐๕  ฟากตะวันออก 

 ๖.๑๙ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับก่ึงกลางคลองพระปรง 
  ด้านตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก  ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ  

๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔ 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงท้องถิ่น  

ปจ.  ถ.  ๑๐๐๑๗  และวัดศูนย์ปฏิบัติธรรมที่ธรณีสงฆ์ธุดงค์สถาน  (สาขาวัดทุ่งแฝก)   
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๖๐๐  เมตร  กับศูนย์กลาง 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔  และโรงพยาบาลกบินทร์บุรี 
 ๖.๒๐ ด้านเหนือ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ก  ๕   
  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก  ซึ่ งเป็นเส้นตั้ งฉาก   

ระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔  ฟากเหนือที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากเขตเทศบาล  
ตําบลเมืองเก่าตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓๐๔  เป็นระยะ  ๕๐๐  เมตร  และเส้นตรงที่ลากต่อจากเส้นตั้งฉาก  ระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับเขตทางรถไฟสายตะวันออก  ที่จุดซึ่งถนนไม่ปรากฏชื่อ
บรรจบกับทางรถไฟสายตะวันออก 

 ๖.๒๑ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔  ฟากใต้  เส้นตั้งฉากกับ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔  ฟากใต้  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาย  ก  ๕  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓๐๔  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔  เป็นระยะ  ๓๐๐  เมตร  
เส้นขนานระยะ  ๖๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔  ที่ว่าการอําเภอกบินทร์บุรี  
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี  เขต  ๒  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ  และสถานีเรดาร์  และโรงเรียนบ้านหนองช้างลง 

  ด้านตะวันออก จดวัดศรีกบินทร์วราราม  (สํานักสงฆ์)  และเส้นขนานระยะ  
๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงท้องถิ่น  ปจ.  ถ.  ๑๐๐๑๗ 

  ด้านใต้ จดเขตผังเมืองรวมด้านใต้  ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔   

  ด้านตะวันตก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก  ซึ่ งเป็นเส้นตั้ งฉาก   
ระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔  ฟากใต้  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากเขตเทศบาล
ตําบลเมืองเก่าตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓๐๔  เป็นระยะ  ๕๐๐  เมตร 



 
๒๑ 

๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๑๑  ที่กําหนดไว้เป็นสีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว  
ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังต่อไปนี้ 

 ๗.๑ ด้านเหนือ จดเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ  ซึ่งเป็นเส้นตั้งตรงที่ลากจาก
ก่ึงกลางแควหนุมาน  ที่จุดซึ่งแนวสายส่งไฟฟ้าศักย์สูงตัดกับแนวก่ึงกลางแควหนุมานไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
จนบรรจบกับเส้นตั้งฉาก  ระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔  ฟากเหนือ   
ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากเขตเทศบาลตําบลเมืองเก่าตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔  เป็นระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร 

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับก่ึงกลางแควหนุมาน
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓๓   

  ด้านตะวันตก จดแควหนุมาน  ฝั่งตะวันออก 
 ๗.๒ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับก่ึงกลางคลองไผ่ 
  ด้านตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ  ซึ่ งเป็นเส้นตั้ งฉากกับ 

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔  ฟากใต้  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้บรรจบกับเขตทางรถไฟ 
สายตะวันออก 

  ด้านใต้ จดคลองไผ่  ฝั่งเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดหนองปลาแขยง  ทุ่งศาลาสุนัขแจะสาธารณประโยชน์  

อุทยานกบินทร์เฉลิมราชย์ 
 ๗.๓ ด้านเหนือ จดคลองไผ่  ฝั่งใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ  ซึ่งเป็นเส้นตรงที่ลากจากจาก 

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากเขตเทศบาลตําบลเมืองเก่า   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔  เป็นระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้บรรจบกับทางรถไฟสายตะวันออก  ที่จุดซึ่งห่างจากเขตเทศบาลตําบลเมืองเก่า   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางรถไฟสายตะวันออก  เป็นระยะ  ๑,๐๕๐  เมตร 

  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับก่ึงกลางคลองไผ่ 
  ด้านตะวันตก จดหนองปลาแขยง  ทุ่งศาลาสุนัขแจะสาธารณประโยชน์  

อุทยานกบินทร์เฉลิมราชย์ 
 ๗.๔ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับก่ึงกลางแม่น้ําปราจีนบุรี  

เส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับก่ึงกลางแควหนุมาน  และเขตทางรถไฟสายตะวันออก   
  ด้านตะวันออก จดแควหนุมาน  ฝั่งตะวันตก 
  ด้านใต้ จดแม่น้ําปราจีนบุรี  ฝั่งเหนือ 



 
๒๒ 

  ด้านตะวันตก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก  ซึ่งเป็นเส้นตรงที่ลากจาก
เขตทางรถไฟสายตะวันออก  เป็นระยะ  ๕๐  เมตร  จากจุดตัดระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  
ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  (เดิม)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้บรรจบเส้นเขตผังเมืองรวม 
ด้านใต้  ระยะห่างจากเขตเทศบาลตําบลเมืองเก่า  เป็นระยะ  ๕๐๐  เมตร  ที่เป็นเส้นตั้งฉากกับ 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔ 

 ๗.๕ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  ฟากใต้  หนองน้ํา
สาธารณประโยชน์  โนนพองสาธารณประโยชน์  และวัดใหม่ท่าพานิชย์ 

  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากตะวันตก  โนนพองสาธารณประโยชน์  
เส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔  เส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  
กับก่ึงกลางคลองพระปรง  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดคลองพระปรง  ฝั่งเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากตะวันออก  ถนนเลียบคลองแฟบ  

ฟากตะวันออก  วัดใหม่ท่าพานิชย์  และคลองพระปรง  ฝั่งตะวันออก 
 ๗.๖ ด้านเหนือ จดแม่น้ํ าปราจีน บุ รี   ฝั่ ง ใต้   โรง เ รียนเทศบาล   ๑   

(กบินทร์ราษฎรบํารุง)  ที่ทําการประปากบินทร์บุรี  การประปาส่วนภูมิภาค  สํานักงานที่ดิน 
จังหวัดปราจีนบุรี  สาขากบินทร์บุรี  สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทกกบินทร์บุรี  และเรือนจําอําเภอกบินทร์บุรี  
และเรือนจําจังหวัดกบินทร์บุรี 

  ด้านตะวนัออก จดเส้นขนานระยะ  ๒๔๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข  ๓๐๗๔  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๗๔  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดโนนพองสาธารณประโยชน์   และเส้นตั้ งฉากกับ 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๗๔  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากสะพานข้ามคลองพระปรง  
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๗๔  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓๐๗๔  เป็นระยะ  ๑,๐๕๐  เมตร 

  ด้านตะวันตก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตกซึ่งเป็นเส้นตั้งฉากระยะ  
๑,๐๐๐  เมตร  กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากเขตเทศบาลตําบลเมืองเก่า 
ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓๐๔  เป็นระยะ  ๕๐๐  เมตร  และเป็นเส้นตรงจากปลายเส้นตั้งฉากไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  
จนบรรจบกับทางรถไฟสายตะวันออก  ที่จุดซึ่งถนนไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับทางรถไฟสายตะวันออก 

 ๗.๗ ด้านเหนือ จดแม่น้ําปราจีนบุรี  ฝั่งใต้ 
  ด้านตะวันออก จดซอยสามัคคี  ๑  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนอนุกูล  ฟากเหนือ  และถนนเทศบาล  ๑  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดสวนสาธารณะเทศบาลตําบลกบินทร์ 



 
๒๓ 

 ๗.๘ ด้านเหนือ จดถนนอนุกูล  ฟากใต้  และถนนสาย  ก  ๓  ฟากใต้   
  ด้านตะวันออก จดคลองพระปรง  ฝั่งตะวันตก 
  ด้านใต้ จดคลองพระปรง  ฝั่งเหนือ  
  ด้านตะวันตก จดคลองพระปรง  ฝั่งตะวันออก 
 ๗.๙ ด้านเหนือ จดคลองพระปรง  ฝั่งใต้   
  ด้านตะวันออก จดคลองพระปรง  ฝั่งตะวันตก 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับก่ึงกลางคลองพระปรง  

เส้นขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ข  ๗  ถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  วัดทุ่งแฝก  
และโรงเรียนบ้านนางเลง 

  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๗๔  ฟากตะวันออก  
เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๗๔  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากก่ึงกลางสะพาน  
ข้ามคลองพระปรง  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๗๔  เป็นระยะ  
๗๐๐  เมตร 

 ๗.๑๐ ด้านเหนือ จดคลองวังวิทย์  ฝั่งใต้  และเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  
กับก่ึงกลางคลองพระปรง   

  ด้านตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมด้านใต้  ซึ่งเป็นเส้นตรงที่ลากจาก  จุด
เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  ฟากใต้  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากเขตเทศบาลตําบลเมืองเก่า  
ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  
เป็นระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ที่จุดซึ่งเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับก่ึงกลาง
คลองพระปรง 

  ด้านใต้ จดคลองพระปรง  ฝั่งเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔  ฟากตะวันออก   
 ๗.๑๑ ด้านเหนือ จดคลองพระปรง  ฝั่งใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมด้านใต้  ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ  ๑,๐๐๐  

เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔ 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับก่ึงกลางคลองพระปรง 
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔  ฟากตะวันออก   
๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๑๘  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทท่ีโล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  มีรายการดังต่อไปนี้ 
 ๘.๑ หนองหนุมาณสาธารณประโยชน์ 
 ๘.๒ ที่สาธารณประโยชน์  และสระน้ําสาธารณประโยชน์ 



 
๒๔ 

 ๘.๓ สนามบินสาธารณะ 
 ๘.๔ โคกกรุงสาธารณประโยชน์ 
 ๘.๕ หนองขโมยสาธารณประโยชน์ 
 ๘.๖ ที่สาธารณประโยชน์บ้านหนองคล้า 
 ๘.๗ หนองสาธารณประโยชน์ 
 ๘.๘ หนองคล้าสาธารณประโยชน์ 
 ๘.๙ หนองปลาแขยง  ทุ่งศาลาสุนัขแจะสาธารณประโยชน์  อุทยานกบินทร์เฉลิมราชย์ 
 ๘.๑๐ สวนสาธารณะเทศบาลตําบลกบินทร์  
 ๘.๑๑ เกาะยมราชสาธารณประโยชน์ 
 ๘.๑๒ สวนมหามงคล  ๗๒  พรรษา 
 ๘.๑๓ หนองน้ําสาธารณประโยชน์ 
 ๘.๑๔ สวนสาธารณะเทศบาลตําบลกบินทร์ 
 ๘.๑๕ หนองพระอุงสาธารณประโยชน์ 
 ๘.๑๖ หนองหินตั้งสาธารณประโยชน์ 
 ๘.๑๗ โนนพองสาธารณประโยชน์ 
 ๘.๑๘ หนองปลากระดี่สาธารณประโยชน์ 
๙. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๑๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก   

ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  มีรายการดังต่อไปนี้ 
 ๙.๑ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า 
 ๙.๒ โรงเรียนวัดสระดู่ 
 ๙.๓ โรงเรียนกบินทร์วิทยา 
 ๙.๔ โรงเรียนบ้านโคกหอม 
 ๙.๕ โรงเรียนเทศบาล  ๒  วัดใหม่ท่าพาณิชย์ 
 ๙.๖ โรงเรียนเทศบาล  ๑  (กบินทร์ราษฎรบํารุง) 
 ๙.๗ โรงเรียนบ้านไผ่ 
 ๙.๘ โรงเรียนกบินทร์บุรี 
 ๙.๙ โรงเรียนวัดราษฎร์รังษี  
 ๙.๑๐ โรงเรียนบ้านนางเลง 
 ๙.๑๑ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งแฝก 
 ๙.๑๒ โรงเรียนบ้านหนองช้างลง 



 
๒๕ 

๑๐. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑  ถึงหมายเลข  ๑๐.๒๑  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน  ให้
เป็นที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  มีรายการดังต่อไปนี้ 

 ๑๐.๑ วัดศรีบุญเรือง 
 ๑๐.๒ วัดศรีษะเมือง 
 ๑๐.๓ วัดกลางเมืองเก่า 
 ๑๐.๔ วัดสระดู่ศรัทธาทํา 
 ๑๐.๕ วดัมหาชัย 
 ๑๐.๖ วัดหลวงบดินทร์เดชา  (สิงหเสนี) 
 ๑๐.๗ วัดสว่างอารมณ์  (โคกหอม) 
 ๑๐.๘ วัดนครกบินทร์ 
 ๑๐.๙ วัดพระยาทํา 
 ๑๐.๑๐ วัดท่าพาณิชย์ 
 ๑๐.๑๑ วัดใหม่ท่าพานิชย์  (ร้าง) 
 ๑๐.๑๒ วัดเวฬุวนาราม  (บ้านไผ่) 
 ๑๐.๑๓ วัดนางเลง 
 ๑๐.๑๔ วัดป่าประดู่ 
 ๑๐.๑๕ วัดทุ่งแฝก 
 ๑๐.๑๖ วัดราษฎร์รังษี 
 ๑๐.๑๗ สํานักสงฆ์สามัคคีธรรม 
 ๑๐.๑๘ วัดโนนสูงนันทาราม 
 ๑๐.๑๙ วัดศูนย์ปฏิบัติธรรมที่ธรณีสงฆ์ธุดงค์สถาน  (สาขาวัดทุ่งแฝก) 
 ๑๐.๒๐ วัดศรีกบินทร์วราราม  (สํานักสงฆ์) 
 ๑๐.๒๑ มัสยิดฮาบีบุ้ลอิสลาม 
๑๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑๑.๑๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  มีรายการดังต่อไปนี้ 
 ๑๑.๑ หมวดการทางกบินทร์บุรี 
 ๑๑.๒ สํานักงานเทศบาลกบินทร์บุรี  หน่วยบรรเทาสาธารณภัย  หน่วยบริการปฐมภูมิ

เทศบาลตําบลกบินทร์บุรี  (ในเครือข่ายโรงพยาบาลกบินทร์บุรี) 
 ๑๑.๓ ที่ทําการไปรษณีย์โทรเลขกบินทร์บุรี  และบ้านพัก 
 ๑๑.๔ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอกบินทร์บุรี   
 ๑๑.๕ ที่ทําการประปากบินทร์บุรี  การประปาส่วนภูมิภาค  สํานักงานที่ดิน  จังหวัดปราจีนบุรี  

สาขากบินทร์บุรี  สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทกกบินทร์บุรี  และเรือนจําอําเภอกบินทร์บุรี 



 
๒๖ 

 ๑๑.๖ ที่ทําการชุมสายโทรศัพท์กบินทร์บุรี 
 ๑๑.๗ ด่านป่าไม้กบินทร์บุรี 
 ๑๑.๘ สํานักงานไฟฟ้าอําเภอกบินทร์บุรี  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 ๑๑.๙ ฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ํา  โครงการชลประทานปราจีนบุรี  กรมชลประทาน  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 ๑๑.๑๐ สํานักงานเกษตรอําเภอกบินทร์บุรี  และที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลกบินทร์ 
 ๑๑.๑๑ โรงกรองน้ําการประปากบินทร์บุรี  การประปาส่วนภูมิภาค 
 ๑๑.๑๒ โรงพยาบาลกบินทร์บุรี 
 ๑๑.๑๓ ที่ทําการอัยการกบินทร์บุรี  ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี  และสถานีตํารวจภูธรกบินทร์บุรี 
 ๑๑.๑๔ คลังพัสดุหลัก  อําเภอกบินทร์บุรี  ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 ๑๑.๑๕ ที่ว่าการอําเภอกบินทร์บุรี  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี  เขต  ๒  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  และสถานีเรดาร์ 





รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวง 
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี   

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 

ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง  แบ่งเป็น  ๔  ขนาด  คือ 
๑. ถนนแบบ  ก  ขนาดเขตทาง  ๑๔.๐๐  เมตร  จํานวน  ๕  สาย  ดังนี้ 
 ถนนสาย  ก  ๑  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ทางหลวงชนบท  ปจ.  ๒๐๔๑  

เร่ิมต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔  ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔   
ตัดกับทางรถไฟสายตะวันออก  ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔  ระยะประมาณ  
๘๖๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๗๘๐  เมตร  จนบรรจบ
กับถนนสาย  ข  ๑ 

 ถนนสาย  ก  ๒  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนซอยสามัคคี  ๒  เร่ิมต้น
จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๗๔  (ถนนอนุกูล)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม
จนบรรจบกับถนนเทศบาล  ๑ 

 ถนนสาย  ก  ๓  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนบ้านคลองแฟบ  และถนนโครงการ
กําหนดให้ก่อสร้างใหม่  เร่ิมต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๗๔  (ถนนอนุกูล)  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๒๓๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 
ตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๔๔๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๕๒๐  เมตร  
จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๗๔  (ถนนอนุกูล)  ที่บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๗๔  
(ถนนอนุกูล)  บรรจบกับซอยสามัคคี  ๑ 

 ถนนสาย  ก  ๔  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนไม่ปรากฏชื่อ  เร่ิมต้นจาก
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๗๔  ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๗๔  บรรจบกับ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๗๔  
ระยะประมาณ  ๑,๐๑๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๖๕๐  เมตร  
จนบรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ข  ๗) 

 ถนนสาย  ก  ๕  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนบ้านโพน  ซอย  ๗   
และถนนไม่ปรากฏชื่อ  และถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่  เร่ิมต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔   
ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔  บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ข  ๗)   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔  ระยะประมาณ  ๗๖๐  เมตร   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๙๕๐  เมตร  ไปทาง 
ทศิตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๒๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  



 
๒ 

ระยะประมาณ  ๔๔๐  เมตร  บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ข  ๗)  ที่บริเวณถนนไม่ปรากฏชื่อ  
(ถนนสาย  ข  ๗)  บรรจบกับถนนบ้านโพน  ซอย  ๗  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนบ้านโนน  
ซอย  ๗  ระยะประมาณ  ๘๕๐  เมตร  จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๗๔ 

๒. ถนนแบบ  ข  ขนาดเขตทาง  ๑๖.๐๐  เมตร  จํานวน  ๗  สาย  ดังนี้ 
 ถนนสาย  ข  ๑  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนไม่ปรากฏชื่อ  และถนนโครงการ

กําหนดให้ก่อสร้างใหม่  เร่ิมต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔  ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓๐๔  ตัดกับทางรถไฟสายตะวันออก  ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔  
ระยะประมาณ  ๓๑๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๒๐๐  เมตร   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๙๐๐  เมตร  บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๓๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  
ระยะประมาณ  ๖๓๐  เมตร  บรรจบกับทางหลวงชนบท  ปจ.  ๒๐๔๑  (ถนนสาย  ก  ๑)  ที่บริเวณห่างจาก
ทางหลวงชนบท  ปจ.  ๒๐๔๑  (ถนนสาย  ก  ๑)  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔  ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงชนบท  ปจ.  ๒๐๔๑  (ถนนสาย  ก  ๑)  ระยะประมาณ  ๗๘๐  เมตร  
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๓๐๐  เมตร  บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๑๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  
และทิศตะวันออกเฉียงใต้  ระยะประมาณ  ๙๓๐  เมตร  บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๒๐๐  เมตร  จนบรรจบกับ 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔  ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔  บรรจบกับ 
ทางหลวงชนบท  ปจ.  ๒๐๔๑  (ถนนสาย  ก  ๑)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓๐๔  ระยะประมาณ  ๙๘๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๒  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนไม่ปรากฏชื่อ  เร่ิมต้นจาก
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  บรรจบกับ 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  
ระยะประมาณ  ๑,๙๕๐  เมตร  ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔ 
 ถนนสาย  ข  ๓  เป็นถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่  เร่ิมต้นจากทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓๐๔  ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔  บรรจบกับทางหลวงท้องถิ่น   
ปจ.  ถ.  ๑๒  -  ๐๐๓  (ถนนสาย  ค  ๑)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓๐๔  ระยะประมาณ  ๑,๐๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ระยะประมาณ  ๘๐๐  เมตร  
จนบรรจบกับถนนสาย  ค  ๒  ที่บริเวณห่างจากถนนสาย  ค  ๒  บรรจบกับทางหลวงท้องถิ่น  ปจ.  ถ.  ๑๒  -  ๐๐๓  
(ถนนสาย  ค  ๑)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย  ค  ๒  ระยะประมาณ  ๑,๐๐๐  เมตร 
 ถนนสาย  ข  ๔  เป็นถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่  เร่ิมต้นจากทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓๓  ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔  



 
๓ 

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  ระยะประมาณ  ๗๕๐  เมตร   
ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนสาย  ข  ๔  ระยะประมาณ  ๘๗๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ค  ๒   
ที่บริเวณห่างจากถนนสาย  ค  ๒  บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ข  ๖)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนสาย  ค  ๒  ระยะประมาณ  ๔๔๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๕  เป็นถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่  เร่ิมต้นจากทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓๓  ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  ระยะประมาณ  ๑,๕๕๐  เมตร  
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ระยะประมาณ  ๗๘๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ค  ๒  ที่บริเวณห่างจาก
ถนนสาย  ค  ๒  บรรจบกับทางหลวงท้องถิ่น  ปจ.  ถ.  ๑๒  -  ๐๐๑  (ถนนสาย  ค  ๑)  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย  ค  ๒  ระยะประมาณ  ๑,๐๔๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๖  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนไม่ปรากฏชื่อ  เร่ิมต้นจาก
ถนนสาย  ค  ๑  ที่บริเวณห่างจากถนนสาย  ค  ๑  บรรจบกับทางหลวงท้องถิ่น  ปจ.  ถ.  ๑๒  -  ๐๐๓  (ถนนสาย  ค  ๑)  
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย  ค  ๑  ระยะประมาณ  ๑,๕๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
และทิศเหนือตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๘๐๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ค  ๒   

 ถนนสาย  ข  ๗  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนไม่ปรากฏชื่อ  และถนนโครงการ
กําหนดให้ก่อสร้างใหม่  เร่ิมต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔  ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓๐๔  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๗๔  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔  ระยะประมาณ  ๖๓๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๗๓๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๔๖๐  เมตร  บรรจบกับถนนบ้านโนนซอย  ๗  (ถนนสาย  ก  ๕)   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๘๓๐  เมตร  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๕๔๐  เมตร  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๗๔  
ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๗๔  บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๔)  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๗๔  ระยะประมาณ  ๘๗๐  เมตร  
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๑๘๐  เมตร  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๒๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ระยะประมาณ  ๗๓๐  เมตร  
บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๔)  ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๔)  บรรจบกับ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๗๔  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๔)  
ระยะประมาณ  ๖๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ระยะประมาณ  ๘๘๐  เมตร  บรรจบกับ 
ถนนไม่ปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๓๐๐  เมตร  
จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔  ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔  
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๗๔  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓๐๔  ระยะประมาณ  ๙๘๐  เมตร 



 
๔ 

๓. ถนนแบบ  ค  ขนาดเขตทาง  ๒๐.๐๐  เมตร  จํานวน  ๒  สาย  ดังนี้ 
 ถนนสาย  ค  ๑  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ทางหลวงท้องถิ่น  ปจ.  ถ.  ๑๒  -  ๐๐๑  

ทางหลวงท้องถิ่น  ปจ.  ถ.  ๑๒  -  ๐๐๓  และถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่  เร่ิมต้นจาก 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔  ไปทางทศิตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงท้องถิ่น  ปจ.  ถ.  ๑๒  -  ๐๐๓  
ระยะประมาณ  ๑,๔๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  
๑,๖๐๐  เมตร  บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ข  ๖)  ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ  
(ถนนสาย  ข  ๖)  บรรจบกับถนนสาย  ค  ๒  ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ข  ๖)  
ระยะประมาณ  ๘๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๒,๒๐๐  เมตร  บรรจบกับ 
ทางหลวงท้องถิ่น  ปจ.  ถ.  ๑๒  -  ๐๐๑  ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงท้องถิ่น  ปจ.  ถ.  ๑๒  -  ๐๐๑  
ระยะประมาณ  ๑,๒๕๐  เมตร  จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓ 

 ถนนสาย  ค  ๒  เป็นถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่  เร่ิมต้นจากทางหลวงท้องถิ่น  
ปจ.  ถ.  ๑๒  -  ๐๐๓  (ถนนสาย  ค  ๑)  ที่บริเวณห่างจากทางหลวงท้องถิ่น  ปจ.  ถ.  ๑๒  -  ๐๐๓  
(ถนนสาย  ค  ๑)  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 
ตามแนวทางหลวงท้องถิ่น  ปจ.  ถ.  ๑๒  -  ๐๐๓  (ถนนสาย  ค  ๑)  ระยะประมาณ  ๙๐๐  เมตร   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๑,๐๐๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาย  ข  ๓  ที่บริเวณห่างจาก
ถนนสาย  ข  ๓  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย  ข  ๓  
ระยะประมาณ  ๘๐๐  เมตรไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๕๘๐  เมตรบรรจบกับ 
ถนนไม่ปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ข  ๖)  ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ข  ๖)  บรรจบกับ
ถนนสาย  ค  ๑  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ข  ๖)   
ระยะประมาณ  ๘๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๔๕๐  เมตร  บรรจบกับ
ถนนสาย  ข  ๔  ที่บริเวณห่างจากถนนสาย  ข  ๔  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓   
(ถนนสุวรรณศร)  ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนสาย  ข  ๔  ระยะประมาณ  ๘๗๐  เมตร  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๙๐๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาย  ข  ๕  ที่บริเวณห่างจาก
ถนนสาย  ข  ๕  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย  ข  ๕  
ระยะประมาณ  ๗๘๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๑,๐๐๐  เมตร   
จนบรรจบกับทางหลวงท้องถิ่น  ปจ.  ถ.  ๑๒  -  ๐๐๑  (ถนนสาย  ค  ๑)  ที่บริเวณห่างจากทางหลวงท้องถิ่น  
ปจ.  ถ.  ๑๒  -  ๐๐๑  (ถนนสาย  ค  ๑)  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  ไปทางทิศใต้ 
ตามแนวทางหลวงท้องถิ่น  ปจ.  ถ.  ๑๒  -  ๐๐๑  (ถนนสาย  ค  ๑)  ระยะประมาณ  ๖๐๐  เมตร 

๔. ถนนแบบ  ง  ขนาดเขตทาง  ๓๐.๐๐  เมตร  จํานวน  ๑  สาย  ดังนี้ 
 ถนนสาย  ง  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  (เดิม)  

เร่ิมต้นจากถนนเทศบาล  ๑  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิมจนบรรจบกับเขตเทศบาลตําบลกบินทร์  
ด้านทิศตะวันออก 



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่สมควรก าหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  
ในท้องที่ต าบลนนทรี  ต าบลเมืองเก่า  ต าบลกบินทร์  ต าบลวังดาล  ต าบลนาแขม  ต าบลบ้านนา  และ 
ต าบลบ่อทอง  อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา  และการด ารงรักษาเมือง
และบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง   
การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะและสภาพแวดล้อม  ทั้งนี้  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง   
และโดยที่มาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  บัญญัติว่า  การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระท า 
โดยกฎกระทรวง  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๘๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒


	แนบท้าย(เล่มเล็ก)

