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กฎกระทรวง 

ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสระแก้ว 
พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ .ศ .  ๒๕๑๘   
และมาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๓)  พ .ศ .  ๒๕๓๕  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย   
ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับได้มีกําหนดห้าปี 
ข้อ ๒ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  ในท้องที่จังหวัดสระแก้ว  ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้าย

กฎกระทรวงนี้ 
ข้อ ๓ กฎกระทรวงน้ีมิให้ใช้ บังคับในท้องที่ที่ มีการประกาศใช้บังคับกฎกระทรวง 

ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม 
ข้อ ๔ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็น

แนวทางในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เก่ียวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ   
และสภาพแวดล้อมในบริเวณแนวเขตตามข้อ  ๒  ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ข้อ ๕ ผั ง เ มืองรวมตามกฎกระทรวงนี้   มีนโยบายและมาตรการเพื่ อจัดระบบ 
การใช้ประโยชน์ที่ดิน  โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับ
และสอดคล้อง กับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต   รวมทั้ งส่ ง เส ริมและพัฒนาเศรษฐกิจ   
โดยมีสาระสําคัญดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดสระแก้วให้เป็นเมืองน่าอยู่  โดยการวางและจัดทําผังพัฒนา
ประเภทต่าง ๆ  เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนเมืองและชุมชนชนบท  ให้มีความสอดคล้อง 
และเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ 
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(๒) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม  การบริการข้ันพื้นฐาน  สาธารณูปโภค   
และสาธารณูปการ  ให้เพียงพอและได้มาตรฐาน  รวมถึงการปรับภูมิทัศน์ของเมืองและชนบทให้มี 
ความสวยงาม  เป็นระเบียบ  สะดวกสบาย  และประชาชนมีความปลอดภัยมากขึ้น 

(๓) พัฒนาด้านเศรษฐกิจ  โดยพัฒนาระบบขนถ่ายและกระจายสินค้า  และตลาดการค้าชายแดน
เพื่อเป็นศูนย์กลางรองรับและกระจายสินค้าโดยเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน  และเป็นศูนย์กลาง
รองรับการกระจายสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรสู่ภูมิภาคอื่น ๆ 

(๔) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าการผลิตสินค้าเกษตร  และผลิตภัณฑ์
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

(๕) ส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  การเกษตร  โบราณสถาน  ประเพณี  
วัฒนธรรม  และแพทย์แผนไทย  โดยการมีส่วนร่วมแบบพหุภาคีเพื่อการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 

(๖) ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และการบริหารจัดการ 
แหล่งน้ําและคุณภาพดิน 

ข้อ ๖ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม  ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท  และรายการประกอบแผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๗ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนก
ประเภทท้ายกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๑๐  ที่กําหนดไว้เป็นสีชมพู  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชุมชน 

(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  และหมายเลข  ๒.๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า 

(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีเม็ดมะปราง  ให้เป็นที่ดินประเภท
คลังสินค้า 

(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๒๑  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๖  ที่กําหนดไว้เป็นสีขาวมีกรอบ 
และเส้นทแยงสีเขียว  ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 

(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๖  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทท่ีโล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๖  ที่ กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน   
มีเส้นทแยงสีขาว  ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ 

(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๘  ที่กําหนดไว้เป็นสีฟ้า  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทท่ีโล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ข้อ ๘ ที่ดินประเภทชุมชน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  พาณิชยกรรม  
เกษตรกรรม  สถาบันการศึกษา  สถาบันศาสนา  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นให้เป็นไปตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๒) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของแปลงที่ดินที่ย่ืนขออนุญาต 
ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๖) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๗) กําจัดมูลฝอย  เว้นแต่เป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถ่ิน  

หรือได้รับอนุญาตให้ดําเนินการจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
ที่ดินประเภทน้ีในเขตปฏิรูปที่ดิน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วย 

การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน

ริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่ 
เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๙ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม
หรือเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม  คลังสินค้า  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นให้เป็นไปตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๒) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของแปลงที่ดินที่ย่ืนขออนุญาต 
ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๒) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 



หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๕๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มิถุนายน   ๒๕๕๘ 
 

  

(๓) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๔) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก 
(๕) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน

ริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่ 
เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทคลังสินค้า  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการเก่ียวกับคลังสินค้า  
สถานที่พักและการขนถ่ายสินค้า  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเท่านั้น 

ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  สถาบันการศึกษา  สถาบันศาสนา  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นให้เป็นไปตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๒) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบของแปลงที่ดินที่ ย่ืนขออนุญาต  เว้นแต่การใช้

ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยที่มีแปลงท่ีดินที่ย่ืนขออนุญาตไม่เกิน  ๘๐๐  ตารางเมตร  ให้มีที่ว่าง 
ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของแปลงที่ดินที่ย่ืนขออนุญาต 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
ที่ดินประเภทน้ีในเขตปฏิรูปที่ดิน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วย 

การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 
ที่ดินประเภทนี้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  และเขตอุทยานแห่งชาติ   

ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษา  หรือบํารุงป่าไม้  สัตว์ป่า  ต้นน้ํา  ลําธาร  
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และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ  ตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายเก่ียวกับการป่าไม้  การสงวน 
และคุ้มครองสัตว์ป่า  และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ   

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็น 
การก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  สถาบันการศึกษา  สถาบันศาสนา  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ  และการอนุรักษ์และส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอื่นให้เป็นไปตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๒) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของแปลงที่ดินที่ ย่ืนขออนุญาต  เว้นแต่การใช้

ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยที่มีแปลงท่ีดินที่ย่ืนขออนุญาตไม่เกิน  ๘๐๐  ตารางเมตร  ให้มีที่ว่าง 
ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของแปลงที่ดินที่ย่ืนขออนุญาต 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๙) สวนสนุก 
(๑๐) สนามกอล์ฟ 
(๑๑) กําจัดมูลฝอย 
(๑๒) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
ที่ดินประเภทน้ีในเขตปฏิรูปที่ดิน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วย 

การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 
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ที่ดินประเภทนี้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  และเขตอุทยานแห่งชาติ   
ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษา  หรือบํารุงป่าไม้  สัตว์ป่า  ต้นน้ํา  ลําธาร   
และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ  ตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายเก่ียวกับการป่าไม้  การสงวน 
และคุ้มครองสัตว์ป่า  และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็น 
การก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทท่ีโล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมเฉพาะท่ีดิน 
ซึ่งเป็นของรัฐ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การท่องเที่ยว   
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ที่ดินประเภทน้ีซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อนันทนาการ  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  เกษตรกรรมหรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  การอยู่อาศัย
ที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๖  เมตร  และมิใช่การจัดสรรที่ดิน  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเท่านั้น  
การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า  สําหรับอาคารทรงจั่ว 
หรือป้ันหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร  เว้นแต่เป็น 
การก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษา  
หรือบํารุงป่าไม้  สัตว์ป่า  ต้นน้ํา  ลําธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ  ตามมติคณะรัฐมนตรี 
และกฎหมายเก่ียวกับการป่าไม้  การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติเท่านั้น 

ที่ดินประเภทน้ีซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม  การอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวที่มีขนาดพื้นที่ไม่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร  มีความสูง
ของอาคารไม่เกิน  ๖  เมตร  และมิใช่การจัดสรรที่ดิน  การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดิน 
ที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า  สําหรับอาคารทรงจั่วหรือป้ันหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนัง
ของชั้นสูงสุด 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน
ริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร   
เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 
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ข้อ ๑๕ ที่ดินประเภทท่ีโล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือเก่ียวข้องกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  การประมง  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๖ ให้ผู้มีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการใน 
เขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๙  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๑) การต้ม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช ได้ ได้

(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช ได้ ได้

(๓) การอัดปอหรือใบยาสูบ ได้ ได้

(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง หรือคลังสินค้า ได้

(๖) การบด ป่น หรือย่อยส่วนต่าง ๆ ของพืชซึ่งมิใช่เมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้

(๗) การเผาถ่านจากกะลามะพร้าว หรือการบดถ่าน หรือแบ่งบรรจุผงถ่านที่เผาได้จาก ได้

     กะลามะพร้าว

(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กล้วยไม้ หรือถั่วงอก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๙) การร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๑๐) การถนอมผลิตผลเกษตรกรรมโดยวิธีฉายรังสี ได้

(๑๑) การฟักไข่โดยใช้ตู้อบ ได้ ได้

๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ซึ่งมิใช่สัตว์น้ํา อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การฆ่าสัตว์ ได้

(๒) การถนอมเนื้อสัตว์โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือทําให้เยือกแข็ง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     โดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง

บัญชีท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสระแก้ว

พ.ศ. ๒๕๕๘

ชนบทและเกษตรกรรม อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม

ที่ดินประเภท

ชุมชน

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ มันสัตว์ หนังสัตว์ หรือสารที่สกัดจากไขสัตว์ ได้ ได้

     หรือกระดูกสัตว์

(๕) การบรรจุเนื้อสัตว์หรือมันสัตว์หรือผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปจากเนื้อสัตว์หรือมันสัตว์ในภาชนะ ได้ ได้

     ที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้

(๖) การล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์ หรือสว่นหนึ่งส่วนใดของสัตว์ ได้ ได้

(๗) การทําผลิตภัณฑ์จากไข่เพื่อใช้ประกอบเป็นอาหาร เช่น ไข่เค็ม ไข่เยี่ยวม้า ไข่ผง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     ไข่เหลวเยือกแข็ง หรือไข่เหลวแช่เย็น

๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ํานม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทํานมสดให้ไร้เชื้อหรือฆ่าเชื้อโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่น การพาสเจอร์ไรส์หรือ ได้ ได้ ได้ ได้

     สเตอริไลส์

(๖) การทํานมเปรี้ยวหรือนมเพาะเชื้อ ได้ ได้ ได้ ได้

๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ํา อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําอาหารจากสัตว์น้ําและบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้ ได้ ได้

(๒) การถนอมสัตว์น้ําโดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลัน ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     หรือเหือดแห้ง

(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากสัตว์น้ํา หนัง หรือไขมันสัตว์น้ํา ได้ ได้

(๕) การล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์น้ํา ได้ ได้

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๒

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม้ และบรรจุในภาชนะที่ผนึก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     และอากาศเข้าไม่ได้

(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไม้โดยวิธีกวน ตากแห้ง ดอง หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลัน ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     หรือเหือดแห้ง

๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๑) การสี ฝัด หรือขัดข้าว ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทําแป้ง ได้

(๓) การป่นหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้ ได้ ได้ ได้

(๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๖) การปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่ง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้ง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําขนมปังหรือขนมเค้ก ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทําขนมปังกรอบหรือขนมอบแห้ง ได้ ได้ ได้ ได้

(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้น เม็ด หรือชิ้น ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม

ที่ดินประเภท

๓

ลําดับที่
โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากอ้อย บีช หญ้าหวาน หรือพืชอื่นที่ให้ความหวาน

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําน้ําเชื่อม ได้ ได้ ได้ ได้

(๕) การทําน้ําตาลก้อนหรือน้ําตาลผง ได้ ได้

(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของต้นมะพร้าว ต้นตาลโตนด หรือพืชอื่น ๆ ซึ่งมิใช่อ้อย ได้ ได้

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก้ ช็อกโกเลต หรอืขนมหวาน อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําใบชาแห้งหรือใบชาผง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การคั่ว บด หรือป่นกาแฟหรือการทํากาแฟผง ได้ ได้

(๓) การทําโกโก้ผงหรือขนมจากโกโก้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๔) การทําช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือขนมจากช็อกโกเลต ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๕) การทําเก๊กฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไม้อัดเม็ด ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๗) การเชื่อมหรือแช่อิ่มผลไม้หรือเปลือกผลไม้ หรือการเคลือบผลไม้หรือเปลือกผลไม้ด้วยน้ําตาล ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) หรือการเคลือบถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     ด้วยน้ําตาล กาแฟ โกโก้ หรือช็อกโกเลต

(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟี่ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๑๑) การทําไอศกรีม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๔

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
โรงงานจําพวกที่

ที่ดินประเภท

ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่

อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๖) การทําน้ํามันสลัด ได้ ได้ ได้ ได้

(๗) การบดหรือป่นเครื่องเทศ ได้ ได้ ได้ ได้

(๘) การทําพริกป่น พริกไทยป่น หรือเครื่องแกง ได้ ได้ ได้ ได้

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด หรือย่อยน้ําแข็ง ได้ ได้

๑๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตว์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําอาหารผสมหรืออาหารสําเร็จรูปสําหรับเลี้ยงสัตว์ (เฉพาะในบริเวณฟาร์มปศุสัตว์) ได้

๑๖ โรงงานต้ม กลั่น หรือผสมสุรา ได้

๑๗ โรงงานผลิตเอทิลแอลกอฮอล์ซึ่งมิใช่เอทิลแอลกอฮอล์ที่ผลิตจากกากซัลไฟต์ในการทําเยื่อกระดาษ ได้

๑๘ โรงงานทําหรือผสมสุราจากผลไม้ หรือสุราแช่อื่น ๆ แต่ไม่รวมถึงโรงงานประกอบกิจการ ได้

เกี่ยวกับมอลต์หรือเบียร์ในลําดับที่ ๑๙

๑๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับมอลต์หรือเบียร์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําป่น หรือบดมอลต์ ได้

(๒) การทําเบียร์ (เฉพาะในสถานบริการ) ได้ ได้

๕

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่ดินประเภท

ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ น้ําอัดลม หรือน้ําแร่

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําน้ําดื่ม ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทําเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ได้ ได้ ได้ ได้

(๓) การทําน้ําอัดลม ได้ ได้ ได้

(๔) การทําน้ําแร่ ได้ ได้ ได้ ได้

๒๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาสูบ ยาอัด ยาเส้น ยาเคี้ยว หรือยานัตถุ์ อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การอบใบยาสูบให้แห้งหรือการรูดก้านใบยาสูบ ได้ ได้

(๒) การทําบุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ซิการ์ หรือบุหรี่อื่น ได้ ได้

(๓) การทํายาอัด ยาเส้น ยาเส้นปรุง หรือยาเคี้ยว ได้ ได้

(๔) การทํายานัตถุ์ ได้ ได้

๒๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ ด้าย หรือเส้นใยซึ่งมิใช่ใยหิน (Asbestos) 

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๒) การทอหรือการเตรียมเส้นด้ายยืนสําหรับการทอ ได้ ได้ ได้

(๔) การพิมพ์สิ่งทอ (เฉพาะการพิมพ์สิ่งทอพื้นเมือง) ได้

๒๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอซึ่งมิใช่เครื่องนุ่งห่ม อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอเป็นเครื่องใช้ในบ้าน ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใช่ถุงหรือกระสอบพลาสติก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม

๖

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๓) การทําผลิตภัณฑ์จากผ้าใบ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๔) การตบแต่งหรือเย็บปักถักร้อยสิ่งทอ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๒๔ โรงงานถักผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มด้วยด้ายหรือเส้นใย หรือฟอกย้อมสีหรือแต่งสําเร็จผ้า ได้ ได้

ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มที่ถักด้วยด้ายหรือเส้นใย

๒๕ โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมด้วยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกให้เป็นปุยซึ่งมิใช่เสื่อหรือพรมที่ทําด้วยยาง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

หรือพลาสติกหรือพรมน้ํามัน

๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาข่าย แห หรืออวน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๑) การผลิตเชือก ได้ ได้

(๒) การผลิต ประกอบ หรือซ่อมแซมตาข่าย แห หรืออวน และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ ได้ ได้ ได้

     ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายซึ่งมิใช่รองเท้า อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๑) การตัดหรือเย็บเครื่องนุ่งห่ม เข็มขัด ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ เนกไท หูกระต่าย ปลอกแขน ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     ถุงมือ ถุงเท้าจากผ้า หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือวัสดุอื่น

(๒) การทําหมวก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๓๓ โรงงานผลิตรองเท้าหรือชิ้นส่วนของรองเท้าซึ่งมิได้ทําจากไม้ ยางอบแข็ง ยางอัดเข้ารูป ได้ ได้ ได้ ได้

หรือพลาสติกอัดเข้ารูป

ที่ดินประเภท

ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๗



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะร่อง หรือการแปรรูปไม้ด้วยวิธีอื่นที่คล้ายคลึงกัน ได้

(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง บานประตู หรือส่วนประกอบ ได้

     ที่ทําด้วยไม้ของอาคาร

๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใช้จากไม้ไผ่ หวาย ฟาง อ้อ กก หรือผักตบชวา ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๓๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากไม้หรือไม้ก๊อก อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๑) การทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใช้จากไม้ และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ ได้

     ดังกล่าว

(๒) การทํารองเท้า ชิ้นส่วนของรองเท้า หรือหุ่นรองเท้าจากไม้ ได้

(๓) การแกะสลักไม้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๔) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม้ ได้

(๕) การทําผลิตภัณฑ์จากไม้ก๊อก ได้ ได้ ได้ ได้

๓๗ โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ แก้ว ยาง หรืออโลหะอื่นซึ่งมิใช่ ได้

เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากพลาสติกอัดเข้ารูป และรวมถึงชิ้นส่วนของ

ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๓๙ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุจากกระดาษทุกชนิดหรือแผ่นกระดาษไฟเบอร์ (Fibreboard) ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ

(๑) การพิมพ์ การทําแฟ้มเก็บเอกสาร การเย็บเล่ม ทําปก หรือตบแต่งสิ่งพิมพ์ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทําแม่พิมพ์โลหะ ได้

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

๘

ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๔๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสบู่ เครื่องสําอาง หรือสิ่งปรุงแต่งร่างกาย อย่างใดอย่างหนึ่ง 

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๓) การทําเครื่องสําอางหรือสิ่งปรุงแต่งร่างกาย ได้ ได้ ได้ ได้

(๔) การทํายาสีฟัน ได้ ได้ ได้ ได้

๕๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทํายางแผ่นในขั้นต้นจากน้ํายางธรรมชาติซึ่งมิใช่การทําในสวนยางหรือป่า ได้ ได้ ได้

(๒) การหั่น ผสม รีดให้เป็นแผ่น หรือตัดแผ่นยางธรรมชาติซึ่งมิใช่การทําในสวนยางหรือป่า ได้ ได้ ได้

๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปั้นดินเผา หรือเครื่องดินเผา และรวมถึง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

การเตรียมวัสดุเพื่อการดังกล่าว

๕๖ โรงงานผลิตอิฐ กระเบื้องหรือท่อสําหรับใช้ในการก่อสร้างเบ้าหลอมโลหะ กระเบื้องประดับ ได้ ได้ ได้ ได้

(Architectural Terracotta) รองในเตาไฟ ท่อหรือยอดปล่องไฟ หรือวัตถุทนไฟ

จากดินเหนียว (เฉพาะผลิตอิฐจากดินเหนียว)

๕๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ ได้

(๒) การลําเลียงซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ด้วยระบบสายพานลําเลียงหรือระบบท่อลม ได้

(๓) การผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเข้าดว้ยกัน ได้

     หรือการผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเข้ากับ

     วัสดุอื่น

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๙



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม ผลิตภัณฑ์ยิปซัม หรือผลิตภัณฑ์ ได้

     ปูนปลาสเตอร์

(๓) การทําผลิตภัณฑ์จากหิน ได้ ได้ ได้ ได้

๖๑ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใช้ที่ทําด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ได้ ได้ ได้ ได้

และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ดังกล่าว

๖๒ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคาร ได้ ได้ ได้ ได้

ที่ทําจากโลหะหรือโลหะเป็นส่วนใหญ่ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องเรือน

หรือเครื่องตบแต่งดังกล่าว 

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะสําหรับใช้ในการก่อสร้างหรือติดตั้ง

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างสะพาน ประตูน้ํา ถังน้ํา หรือปล่องไฟ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร ได้ ได้ ได้ ได้

(๓) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการต่อเรือ ได้ ได้ ได้ ได้

(๔) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการสร้างหรือซ่อมหม้อน้ํา ได้ ได้ ได้ ได้

(๕) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้กับระบบเครื่องปรับอากาศ ได้ ได้

โรงงานจําพวกที่
ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่

๑๐



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําภาชนะบรรจุ ได้ ได้ ได้

(๔) การทําตู้หรือห้องนิรภัย ได้ ได้ ได้ ได้

(๕) การทําผลิตภัณฑ์จากลวดหรือสายเคเบิลโดยใช้ลวดที่ได้มาจากแหล่งผลิตอื่นซึ่งมิใช่ลวด ได้ ได้ ได้ ได้

     หรือสายเคเบิลที่หุ้มด้วยฉนวน

(๖) การทําขดสปริงเหล็ก สลัก แป้นเกลียว วงแหวน หมุดย้ํา หรือหลอดชนิดพับได้ที่ไม่ทําใน ได้ ได้ ได้ ได้

     โรงรีดหรือดึงขั้นต้น (Primary Rolling or Drawing Mills)

(๗) การทําเตาไฟหรือเครื่องอุ่นห้องอย่างอื่นซึ่งไม่ใช้ไฟฟ้า ได้ ได้ ได้ ได้

(๘) การทําเครื่องสุขภัณฑ์เหล็กหรือโลหะเคลือบเครื่องทองเหลืองสําหรับใช้ในการต่อท่อหรือ ได้ ได้ ได้ ได้

     เครื่องประกอบวาล์วหรือท่อ

(๙) การทําเครื่องใช้เล็ก ๆ จากโลหะ ได้ ได้ ได้ ได้

(๑๐) การทําผลิตภัณฑ์โลหะสําเร็จรูปด้วยวิธีเคลือบหรือลงรัก (Enamelling Japanning ได้ ได้ ได้ ได้

       or Lacquering) ชุบ หรือขัด

(๑๑) การอัดเศษโลหะ ได้

(๑๒) การตัด พับ หรือม้วนโลหะ ได้

(๑๓) การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป ได้

(๑๔) การทําชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์โลหะตาม (๑) ถึง (๑๐) ได้ ได้ ได้ ได้

๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องกังหัน และรวมถึงส่วนประกอบ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

หรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์หรือเครื่องกังหันดังกล่าว

โรงงานจําพวกที่

ที่ดินประเภท

๑๑

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๖๖ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรสําหรับใช้ในการกสิกรรมหรือ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

การเลี้ยงสัตว์ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องจักรดังกล่าว

๖๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องจักร ส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์ของเครื่องจักรสําหรับ

ประดิษฐ์โลหะหรือไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรสําหรับโรงเลื่อย ไส ทําเครื่องเรือนหรอืทําไม้วีเนียร์ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องกลึง เครื่องคว้าน เครื่องเจาะ เครื่องกัด ได้ ได้ ได้ ได้

     (Milling Machines) เครื่องเจียน เครื่องตัด (Shearing Machines) หรือเครื่องไส 

     (Shaping Machines)

(๓) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเลื่อยตัดโลหะด้วยเครื่องยนต์หรือเครื่องขัด ได้ ได้ ได้ ได้

(๔) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องทุบโลหะ (Drop Forges or Forging Machines) ได้ ได้ ได้ ได้

(๕) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรีดโลหะ เครื่องอัดโลหะ หรือเครื่องดึงรีดโลหะ ได้ ได้ ได้ ได้

(๖) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องดันรีด เครื่องทําให้หลอมละลายหรือเชื่อมโดยไม่ใช้ไฟฟ้า ได้ ได้ ได้ ได้

(๗) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมแบบ (Dies) หรือเครื่องจับ (Jigs) สําหรับใช้กับเครื่องมือกล ได้ ได้ ได้ ได้

(๘) การทําส่วนประกอบหรืออุปกรณ์สําหรับเครื่องจักรตาม (๑) ถึง (๗) ได้ ได้ ได้ ได้

ที่ดินประเภท

๑๒

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๖๘ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรสําหรับอุตสาหกรรมกระดาษ เคมี ได้ ได้ ได้ ได้

อาหาร การปั่นทอ การพิมพ์ การผลิตซีเมนต์หรือผลิตภัณฑ์ดินเหนียว การก่อสร้าง การทํา

เหมืองแร่ การเจาะหาปิโตรเลียมหรือการกลั่นน้ํามัน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์

ของเครื่องจักรดังกล่าว

๖๙ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องคํานวณ เครื่องทําบัญชี เครื่องจักร ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

สําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับใช้ในการคํานวณชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาล้อก

หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์สําหรับปฏิบัติกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันหรืออุปกรณ์ (Digital or Analog 

Computers or Associated Electronic Data Processing Equipment or Accessories)

เครื่องรวมราคาของขาย (Cash Registers) เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องชั่งซึ่งมิใช่เครื่องชั่งที่ใช้ในห้อง

ทดลองวิทยาศาสตร์ เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใช่เครื่องอัดสําเนาด้วยการถ่ายภาพ และรวมถึง

ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศหรือก๊าซ เครื่องเป่าลม ได้ ได้ ได้ ได้

เครื่องปรับหรือถ่ายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตู้เย็นหรือเครื่องประกอบตู้เย็น เครื่องขายสินค้า

อัตโนมัติ เครื่องล้าง ซัก ซักแห้ง หรือรีดผ้า เครื่องเย็บ เครื่องส่งกําลังกล เครื่องยก ปั้นจั่น ลิฟต์

บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ รถพ่วงสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรม รถยกซ้อนของ

(Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรมหรือสําหรับใช้ในบ้านแต่ผลิตภัณฑ์นั้น

ต้องไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

ที่ดินประเภท

ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑๓



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในลําดับที่ ๗๐ ได้ ได้ ได้ ได้

เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์ไฟฟ้า เครื่องกําเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงแรงไฟฟ้า เครื่องสับหรือ

บังคับไฟฟ้า เครื่องใช้สําหรับแผงไฟฟ้า เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟ้า เครื่องส่งหรือจําหน่ายไฟฟ้า

เครื่องสําหรับใช้บังคับไฟฟ้า หรือเครื่องเชื่อมไฟฟ้า

๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องกระจายเสียง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

หรือบันทึกเสียง เครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องบันทึกคําบอก เครื่องบันทึกเสียงด้วยเทป เครื่องเล่น

หรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วีดิทัศน์) แผ่นเสียง เทปแม่เหล็กที่ได้บันทึกเสียงแล้ว เครื่องโทรศัพท์

หรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไม่มีสาย เครื่องส่งวิทยุ เครื่องส่งโทรทัศน์ เครื่องรับส่งสัญญาณ

หรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร์ ผลิตภณัฑ์ที่เป็นตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวข้อง (Semi -

Conductor or Related Sensitive Semi - Conductor Devices) คาปาซิเตอร์หรือ

คอนเดนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได้ (Fixed or Variable Electronic 

Capacitors or Condensers) เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป

หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย์ และรวมถึงการผลิตอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนสําหรับใช้กับเครื่อง

อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๗๓ โรงงานผลิต ประกอบ หรือดัดแปลงเครื่องมือหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ระบุไว้ในลําดับใด ได้ ได้ ได้ ได้

และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

โรงงานจําพวกที่

๑๔

ลําดับที่
โรงงานจําพวกที่

อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

ชุมชน

โรงงานจําพวกที่

ชนบทและเกษตรกรรม



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๗๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้า อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 

(๑) การทําหลอดไฟฟ้าหรือดวงโคมไฟฟ้า ได้ ได้ ได้ ได้

(๓) การทําอุปกรณ์ติดตั้งหรือเต้าเสียบหลอดไฟฟ้า (Fixtures or lamp Sockets or ได้ ได้ ได้ ได้

     Receptacles) สวิตซ์ไฟฟ้า ตัวต่อตัวนํา (Conductor Connectors) อุปกรณ์ที่ใช้กับ

     สายไฟฟ้า หลอดหรือเครื่องประกอบสําหรับร้อยสายไฟฟ้า 

(๔) การทําฉนวนหรือวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้าซึ่งมิใช่กระเบื้องเคลือบหรือแก้ว ได้ ได้ ได้ ได้

๗๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การต่อ ซ่อมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอู่ต่อเรือนอกจากเรือยาง ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษสําหรับเรือหรือเครื่องยนต์เรือ ได้ ได้ ได้ ได้

(๓) การเปลี่ยนแปลงหรือรื้อทําลายเรือ ได้

๗๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับรถยนต์หรือรถพ่วง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต์หรือรถพ่วง ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สําหรับรถยนต์หรือรถพ่วง ได้ ได้ ได้ ได้

๗๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ ได้ ได้ ได้ ได้

     หรือจักรยานสองล้อ

(๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สําหรับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ ได้ ได้ ได้ ได้

ที่ดินประเภท

ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานจําพวกที่

๑๕



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมล้อเลื่อนที่ขับเคลื่อนด้วยแรงคนหรือสัตว์ซึ่งมิใช่ ได้ ได้ ได้ ได้

จักรยาน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๘๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องทดลอง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการชั่ง ตวง วัด หรือบังคับควบคุม 

(๒) การทํา ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องไซโคลตรอน เครื่องเบตาตรอน หรือ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     เครื่องเร่งปรมาณู (Cyclotrons, Betatrons or Accelerators)

(๓) การทําเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์การแพทย์ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๘๒ โรงงานผลิตเครื่องมือหรือเครื่องใช้เกี่ยวกับนัยน์ตาหรือการวัดสายตา เลนส์ เครื่องมือหรือ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

เครื่องใช้ที่ใช้แสงเป็นอุปกรณ์ในการทํางาน หรือเครื่องอัดสําเนาด้วยการถ่ายภาพ

๘๓ โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือชิ้นส่วนของนาฬิกาหรือเครื่องวัดเวลา ได้ ได้ ได้ ได้

๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณี อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําเครื่องประดับโดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทําเครื่องใช้ด้วยทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหล่ทอง หรือโลหะที่มีค่า ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

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

(๔) การเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอื่น ๆ ได้ ได้

(๕) การทําดวงตราหรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือเหรียญอื่น ได้

ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑๖

อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม

ที่ดินประเภท

ชุมชน

โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๘๕ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของเครื่องดนตรีดังกล่าว ได้ ได้ ได้ ได้

๘๖ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องมือหรือเครื่องใช้ในการกีฬา การบริหารร่างกาย การเล่นบิลเลียด ได้ ได้ ได้ ได้

โบว์ลิ่ง หรือตกปลา และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ดังกล่าว

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเล่น เครื่องมือ หรือเครื่องใช้ที่มิได้ระบุไว้ในลําดับอื่น

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําเครื่องเล่น ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ ได้ ได้ ได้ ได้

(๓) การทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๔) การทําร่ม ไม้ถือขนนก ดอกไม้เทียม ซิป กระดุม ไม้กวาด แปรง ตะเกียง โป๊ะตะเกียง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     หรือไฟฟ้า กล้องสูบยาหรือกล้องบุหรี่ ก้นกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก

(๕) การทําป้าย ตรา เครื่องหมาย ป้ายติดของ หรือเครื่องโฆษณาสินค้า ตราโลหะหรือยาง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     แม่พิมพ์ลายฉลุ (Stencils)

(๖) การทําแหคลุมผม ช้องผม หรือผมปลอม ได้ ได้ ได้ ได้

๙๐ โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําให้บริสุทธิ์ หรือจําหน่ายน้ําไปยังอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม ได้

๙๑ โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิต อยา่งใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 

(๑) การบรรจุสินค้าทั่วไป ได้ ได้ ได้ ได้

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑๗

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
โรงงานจําพวกที่

ที่ดินประเภท

ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๙๒ โรงงานห้องเย็น ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๙๓ โรงงานซ่อมรองเท้าหรือเครื่องหนัง ได้ ได้ ได้

๙๔ โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าสําหรับใช้ในบ้านหรือใช้ประจําตัว ได้ ได้ ได้

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ รถพ่วง จักรยานสามล้อ 

จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๑) การซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว ได้ ได้

(๒) การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว ได้ ได้

(๓) การพ่นสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ได้ ได้

(๔) การล้างหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ได้ ได้

๙๖ โรงงานซ่อมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําด้วยเพชร พลอย ทองคํา ทองขาว ได้ ได้ ได้

เงิน นาก หรืออัญมณี

๙๗ โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ที่มิได้ระบุการซ่อมไว้ในลําดับใด ได้ ได้ ได้ ได้

๙๘ โรงงานซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด อัด หรือย้อมผ้า เครื่องนุ่งห่ม พรม หรือขนสัตว์ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแต่งหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์

 หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์โดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๓) การลงรักหรือการประดับตบแต่งด้วยแก้ว กระจก มุก ทอง หรืออัญมณี ได้ ได้ ได้

  หมายเหตุ      ลําดับที่              หมายถึง   ลําดับที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

                   ได้                    หมายถึง   สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

                     โรงงานจําพวกที่   หมายถึง   จําพวกโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

ที่ดินประเภท

๑๘

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
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ตําบลโคกปฆอง ตําบลทาแยก
ตําบลหนองหมากฝาย

ตําบลชองกุม
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ตําบลหนองนํา้ใส
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ตําบลหนองบอน
  

ตําบลศาลาลาํดวน

ตําบลบานแกง

ตําบลสระแกว

ตําบลสระขวญั

ตําบลหนองหวา
ตําบลเขาสามสบิ

ตําบลทาเกษม

3197

ตําบลวฒันานคร
ทีว่าการอาํเภอวฒันานคร

ท่ีวาการอาํเภอเขาฉกรรจ
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ตําบลไทรเดีย่ว
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อําเภอตาพระยา

อําเภอโคกสูง

อําเภออรัญประเทศ

อําเภอวัฒนานคร 

อําเภอวังสมบูรณ

อําเภอเขาฉกรรจ

อําเภอเมืองสระแกว

จังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัดฉะเชิงเทรา

จังหวัดจันทบุรี

อําเภอกบินทรบุรี

อําเภอสนามชัยเขต

อําเภอทาตะเกียบ

อําเภอคลองหาด

อําเภอแกงหางแมว

เครื่องหมาย

แนวเขตผังเมืองรวม ศาลากลางจังหวัด
ผังเมืองรวมจังหวัดสระแกว

ที่วาการอําเภอ    เขตจังหวัด

แนวเขตปาสงวนแหงชาติ แนวเขตอุทยานแหงชาติ

อําเภอสอยดาว
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ไปสถานีรถไฟประจันตคามไปอําเภอประจันตคาม

ไปอําเภอพนมสารคาม ทางหลวงแผนดินหมายเลข  359
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ปาสงวนแหงชาติ ปาวัฒนานคร

กรมทหารราบท่ี 12 รักษาพระองค

ฝูงบิน 206 วัฒนานคร
กองกําลังบูรพา
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รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิตามท่ีไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมจังหวัดสระแกว 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนท่ีดินตามท่ีไดจําแนกประเภท
ทายกฎกระทรวง  ตามที่กําหนดไวในขอ  ๗  คือ 

๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๑๐  ที่กําหนดไวเปนสีชมพู  ใหเปนท่ีดิน
ประเภทชุมชน  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๑.๑ ดานเหนือ จดหวยยาง  ฝ ง ใต   ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๘   
ฟากตะวันออก  และเสนขนานระยะ  ๔,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ 

    ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวง
แผนดินหมายเลข  ๓๔๘  และเสนตรงที่ตอตรงจากปลายเสนขนานระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๘  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  จนบรรจบกับเสนขนานระยะ  ๑,๕๐๐  
เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๘  ท่ีอยูจุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๘  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  เปนระยะ  ๑,๘๐๐  เมตร   

    ดานใต จด เส นตั้ ง ฉ ากกับทางหลวงแผ นดิ นหมาย เลข   ๓๔๘   
ฟากตะวันออกและฟากตะวันตก  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  บรรจบกับทางหลวง
แผนดินหมายเลข  ๓๔๘  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๘   
เปนระยะ  ๑,๘๐๐  เมตร 

    ดานตะวันตก จด เส น ขนานร ะยะ   ๒ ,๐๐๐   เ มต ร   กั บศู น ย ก ล า ง 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๘  และเสนตรงท่ีลากจากเสนขนานระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง
ทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๓๔๘  ไปทางทิศตะวันตกเฉยีงเหนอื  จนบรรจบกับหวยยาง  ฝงใต  ท่ีจุดซึ่งอยู
หางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๘  บรรจบกับหวยยาง  ไปทางทิศตะวันตก  ตามแนวหวยยาง  
เปนระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร 

 ๑.๒ ดานเหนือ จด เสนตรง ท่ีลากจากทางหลวงชนบท  สก .   ๒๐๓๑   
ฟากตะวันตก  ท่ีจุดซึ่งทางหลวงชนบท  สก.  ๔๐๔๐  บรรจบกับทางหลวงชนบท  สก.  ๒๐๓๑  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  เปนระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร  หวยพระปรง  ฝงใต  เสนขนานระยะ  ๒,๔๐๐  เมตร  
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓  และเสนขนานระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทาง
รถไฟสายตะวันออก 

    ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมเมืองสระแกว  ตามกฎกระทรวงใหใช
บังคับผังเมืองรวมเมืองสระแกว  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

    ดานใต จดคลองพระสทึง  ฝงเหนือ 



 

๒ 

    ดานตะวันตก จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓  ฟากเหนือ
และฟากใต  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท  สก.  ๔๐๔๐  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓  เปนระยะ  ๓,๓๐๐  เมตร 

 ๑.๓ แนวเขตผังเมืองรวมเมืองสระแกว  ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมือง
สระแกว  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

    ทั้งนี้  ยกเวนกรมทหารราบที่  ๑๒  รักษาพระองค  (ร.  ๑๒  พัน  ๒  รอ.)  คายไพรีระยอเดช 
 ๑.๔ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวง

แผนดินหมายเลข  ๓๔๘  และเสนตรงที่ตอตรงจากปลายเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๘  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท  สก.  ๓๐๐๗  บรรจบกับทางหลวง
แผนดินหมายเลข  ๓๔๘  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ตามแนวทางหลวงชนบท  สก.  ๓๐๐๗  เปนระยะ  
๑,๔๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  เปนระยะ  ๓,๖๐๐  เมตร  จนบรรจบกับเสนตั้งฉากกับ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๘  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท  สก.  ๓๐๐๗  
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๘  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ตามแนวทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๓๔๘  เปนระยะ  ๓,๕๐๐  เมตร 

    ดานตะวันออก จด เส นตั้ ง ฉ ากกับทางหลวงแผ นดิ นหมาย เลข   ๓๔๘   
ฟากตะวันตกและฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท  สก.  ๓๐๐๗  บรรจบกับทางหลวง
แผนดินหมายเลข  ๓๔๘  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๘   
เปนระยะ  ๓,๕๐๐  เมตร 

    ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑,๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวง
แผนดินหมายเลข  ๓๔๘   

    ดานตะวันตก จด เส นตั้ ง ฉ ากกับทางหลวงแผ นดิ นหมาย เลข   ๓๔๘   
ฟากตะวันออกและฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท  สก.  ๓๐๐๗  บรรจบกับทางหลวง
แผนดินหมายเลข  ๓๔๘  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๘   
เปนระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร 

    ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๔  ที่กําหนดไวเปนสีฟา 
 ๑.๕ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓  ฟากใต  ฝูงบิน  ๒๐๖  

วัฒนานคร  กองกําลังบูรพา  เสนขนานระยะ  ๓,๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางรถไฟสายตะวันออก  
เสนตรงระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  ท่ีลากจากทางหลวงชนบท  สก.  ๒๐๑๗  ฟากตะวันออก  ท่ีจุดซึ่งอยูหาง
จากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓  บรรจบกับทางหลวงชนบท  สก.  ๒๐๑๗  ไปทางทิศตะวันออก   
ตามแนวทางหลวงชนบท  สก.  ๒๐๑๗  เปนระยะ  ๒,๕๐๐  เมตร  และไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต   
จนบรรจบกับหวยพะใย  ฝงตะวันตก 

    ดานตะวันออก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลวัฒนานครกับตําบลผักขะ 
    ดานใต จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลวัฒนานครกับ 

ตําบลผักขะ  เสนตรงที่ลากตอจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๙๕  ฟากตะวันตก  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจาก



 

๓ 

ทางหลวงชนบท  สก.  ๔๐๑๒  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๙๕  ไปทางทิศตะวันตกเฉียง
เหนือ  ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๙๕  เปนระยะ  ๒,๕๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตก   
จนบรรจบกับทางหลวงชนบท  สก.  ๒๐๐๔  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๓๑๙๗  บรรจบกับทางหลวงชนบท  สก.  ๒๐๐๔  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ตามแนวทาง
หลวงชนบท  สก.  ๒๐๐๔  เปนระยะ  ๔,๐๐๐  เมตร   

    ดานตะวันตก จดเสนตรงระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร  ท่ีลากจากทางหลวงชนบท  
สก.  ๒๐๐๔  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๙๗  บรรจบกับทางหลวง
ชนบท  สก.  ๒๐๐๔  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ตามแนวทางหลวงชนบท  สก.  ๒๐๐๔  เปนระยะ  
๔,๐๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  เปนระยะ  ๓,๑๒๐  เมตร  จนบรรจบกับเสนขนานระยะ  
๗๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางรถไฟสายตะวันออก  เสนขนานระยะ  ๗๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางรถไฟ
สายตะวันออก  และเสนตั้งฉากกับทางรถไฟสายตะวันออก  ฟากใต  ที่จุดซึ่งทางหลวงแผนดินหมายเลข  
๓๓  บรรจบกับทางรถไฟสายตะวันออก 

 ๑.๖ แนวเขตผังเมืองรวมเมืองอรัญประเทศ  จังหวัดสระแกว  ตามกฎกระทรวง   
ฉบับที่  ๔๖๙  (พ.ศ.  ๒๕๔๓)  ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘ 

    ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๕  ท่ีกําหนดไวเปนสีฟา  และกองพันทหารราบที่  
๓  กรมทหารราบที่  ๑๒  รักษาพระองค  (คายสุรสิงหนาท) 

 ๑.๗ ดานเหนือ จด เส นตั้ ง ฉ ากกับทางหลวงแผ นดิ นหมาย เลข   ๓๑๗   
ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๕๙  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  
๓๑๗  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๗  เปนระยะ  ๗,๗๕๐  เมตร    
และเสนตรงที่ตอจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๗  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวง
ชนบท  สก.  ๓๐๐๘  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๗  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๗  เปนระยะ  ๕,๖๐๐  เมตร  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต  จนบรรจบกับเสนขนานระยะ  ๑,๒๕๐  เมตร  กับเขตเทศบาลตําบลเขาฉกรรจ  
ระหวางหลักเขตที่  ๒  กับหลักเขตท่ี  ๓ 

    ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑,๒๕๐  เมตร  กับเขตเทศบาลตําบล 
เขาฉกรรจ  ระหวางหลักเขตที่  ๒  หลักเขตที่  ๓  กับหลักเขตที่  ๔ 

    ดานใต จดเสนตรงที่ลากจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๗   
ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท  สก.  ๓๐๘๗  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  
๓๑๗  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๗  เปนระยะ  ๑,๒๕๐  เมตร  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  จนบรรจบกับทางหลวงชนบท  สก.  ๓๐๘๗  ฟากตะวันออก  ท่ีจุดซึ่งอยูหาง
จากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๗  บรรจบกับทางหลวงชนบท  สก.  ๓๐๘๗  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  
ตามแนวทางหลวงชนบท  สก.  ๓๐๘๗  เปนระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร 

    ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวง
แผนดินหมายเลข  ๓๑๗ 



 

๔ 

    ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๖  ที่กําหนดไวเปนสีฟา 
 ๑.๘ ดานเหนือ จดคลองตาสูตร  ฝ งตะวันออกและฝ งตะวันตก  และ 

ถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ  ฟากใต 
    ดานตะวันออก จดคลองวังจิก  ฝงตะวันตก  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ   

ฟากเหนือ  คลองตาสูตร  ฝงตะวันตก  เสนขนานระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๓๑๗  และเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอวังน้ําเย็นกับอําเภอคลองหาด 

    ดานใต จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอวังน้ําเย็นกับอําเภอ
วังสมบูรณ   

    ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวง
แผนดินหมายเลข  ๓๑๗   

 ๑.๙ ดานเหนือ จดหวยซับมะกรูด  ฝงตะวันออก  และเสนตั้งฉากกับทางหลวง
แผนดินหมายเลข  ๓๓๙๕  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๕๙  
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๙๕  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ตามแนวทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๓๓๙๕  เปนระยะ  ๑,๘๐๐  เมตร 

    ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวง
แผนดินหมายเลข  ๓๓๙๕ 

    ดานใต จดเสนตรงท่ีลากจากเสนขนานระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร  กับ
ศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๙๕  ไปทางทิศตะวันตก  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๓๓๙๕  ฟากตะวันออก  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๓๒๕๙  บรรจบกับทาง
หลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๙๕  ไปทางทิศใต  ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๙๕  เปนระยะ  
๑,๙๒๕  เมตร  และไปทางทิศตะวันตก  เปนระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร 

    ดานตะวันตก จดเสนตรงระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร  ที่ลากจากทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๓๒๕๙  ฟากใต  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  จนบรรจบกับเสนตรงระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร   
ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๙๕  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๕๙   
ไปทางทิศใต  ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๙๕  เปนระยะ  ๑,๙๒๕  เมตร  และไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงเหนอื  จนบรรจบกับทางหลวงชนบท  สก.  ๒๐๐๔  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งหวยซับมะกรูด
บรรจบกับทางหลวงชนบท  สก.  ๒๐๐๔ 

 ๑.๑๐ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต  และเสนขนานระยะ  
๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  สก.  ๓๐๑๕ 

    ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวง
แผนดินหมายเลข  ๓๑๗ 

    ดานใต จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๗  ฟาก
ตะวันออกและฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท  สก.  ๓๐๒๑  บรรจบกับทางหลวง



 

๕ 

แผนดินหมายเลข  ๓๑๗  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๗   
เปนระยะ  ๓,๓๐๐  เมตร 

    ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑,๗๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวง
แผนดินหมายเลข  ๓๑๗ 

๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  และหมายเลข  ๒.๒  ที่กําหนดไวเปนสีมวง  ใหเปนที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๒.๑ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๘๕  ฟากใต 
     ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๙๓  ฟากตะวันตก   

    ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๙๘  ฟากเหนือ 
    ดานตะวันตก จดเสนตรงท่ีลากจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๙๘   

ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๙๓  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  
๓๑๙๘  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๙๘  เปนระยะ  ๖,๓๐๐  เมตร   
ไปทางทิศเหนือ  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๘๕  ฟากใต  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวง
แผนดินหมายเลข  ๓๓๙๓  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๘๕  ไปทางทิศตะวันตก   
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๘๕  เปนระยะ  ๕,๐๐๐  เมตร 

 ๒.๒ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวง
แผนดินหมายเลข  ๓๒๕๙   

    ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑,๗๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวง
แผนดินหมายเลข  ๓๑๗   

    ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑,๓๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวง
ชนบท  สก.  ๓๐๑๕   

    ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๗  ฟากตะวันออก 
๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓  ท่ีกําหนดไวเปนสีเม็ดมะปราง  ใหเปนท่ีดินประเภทคลังสินคา  

มีรายการดังตอไปนี้ 
    ดานเหนือ จด เสนตรง ท่ีลากจากทางหลวงชนบท  สก .   ๒๐๑๔   

ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งทางหลวงชนบท  สก.  ๕๐๒๒  บรรจบกับทางหลวงชนบท  สก.  ๒๐๑๔  ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๘  ที่จุดซึ่งทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๓๑๙๘  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๘ 

    ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๘  ฟากตะวันตก 
    ดานใต จดเสนตรงที่ลากจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๘   

ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๙๘  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๓๔๘  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๘  เปนระยะ  
๔,๒๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  จนบรรจบกับทางหลวงชนบท  สก.  ๒๐๑๔  ท่ีจุดซึ่งอยูหาง



 

๖ 

จากทางหลวงชนบท  สก.  ๕๐๒๒  บรรจบกับทางหลวงชนบท  สก.  ๒๐๑๔  ไปทางทิศใต  ตามแนวทาง
หลวงชนบท  สก.  ๒๐๑๔  เปนระยะ  ๔,๐๐๐  เมตร 

    ดานตะวันตก จดทางหลวงชนบท  สก.  ๒๐๑๔  ฟากตะวันออก 
๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๒๑  ที่กําหนดไวเปนสีเขียว  ใหเปนท่ีดิน

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 
 ๔.๑ ดานเหนือ จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ   ปาตาพระยา  และแนว 

เขตอุทยานแหงชาติตาพระยา   
    ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการ

ปกครองของจังหวัดสระแกว 
    ดานใต จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลทัพเสด็จกับตําบล 

ตาพระยา  เสนขนานระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๘  เสนขนาน
ระยะ  ๔,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๘   
ฟากตะวันออก  ทางหลวงชนบท  สก.  ๓๐๖๙  ฟากตะวันออก  เสนขนานระยะ  ๒,๕๐๐  เมตร  กับ
ศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๘  และเสนขนานระยะ  ๓,๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวง
ชนบท  สก.  ๔๐๒๓ 

    ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๘๖  ฟากตะวันออกและ
ฟากตะวันตก  แนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาตาพระยา  และแนวเขตอุทยานแหงชาติตาพระยา 

    ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๑  และหมายเลข  ๘.๒  ที่กําหนดไวเปนสีฟา 
  ๔.๒ ดานเหนือ จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาแกงดินสอ  ปาแกงใหญ  และ

ปาเขาสะโตน  และแนวเขตอุทยานแหงชาติปางสีดา 
    ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๖๒  ฟากตะวันตก   
    ดานใต จดทางหลวงชนบท  สก.  ๔๐๔๐  ฟากเหนือ  และหวยพระปรง  

ฝงเหนือ 
    ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการ

ปกครองระหวางจังหวัดสระแกวกับจังหวัดปราจีนบุรี 
  ๔.๓ ดานเหนือ จด เส น ขนานร ะยะ   ๒ ,๐๐๐   เ มต ร   กั บศู น ย ก ล า ง 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๙๓  เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๘  ฟากตะวันตกและ
ฟากตะวันออก  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  
๓๔๘  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๘  เปนระยะ  ๑,๘๐๐  เมตร   
เสนขนานระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๘  เสนตรงท่ีตอจากเสน
ขนานระยะ   ๑ ,๕๐๐  เมตร   กั บศู นย กลางทางหลวงแผ นดิ นหมาย เลข   ๓๔๘  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนบรรจบกับเสนขนานระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๓๔๘  และเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลตาพระยากับตําบลทัพเสด็จ 



 

๗ 

    ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 
การปกครองของจังหวัดสระแกว 

    ดานใต จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอตาพระยากับอําเภอ
โคกสูง 

    ดานตะวันตก จดทางหลวงชนบท  สก.  ๓๐๘๕  ฟากตะวันออก  ทางหลวง
แผนดินหมายเลข  ๓๔๘  ฟากเหนือ  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๘๖  ฟากตะวันออก 

 ๔.๔ ดานเหนือ จดหวยพระปรง  ฝงใต  อางเก็บน้ําหวยชัน  แนวเขตอุทยาน
แหงชาติปางสีดา  แนวเขตอุทยานแหงชาติตาพระยา  และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาตาพระยา 

    ดานตะวันออก  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๘๖  ฟากตะวันตก
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๙๓  ฟากเหนือ  และทางหลวงชนบท  สก.  ๔๐๒๘  ฟากตะวันตก 

    ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๘๕  ฟากเหนือ 
    ดานตะวันตก จดหวยพระปรง  ฝงตะวันออก 
    ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๔  ที่กําหนดไวเปนสีฟา 
  ๔.๕ ดานเหนือ จดแนวเขตอุทยานแหงชาติปางสีดา 
    ดานตะวันออก จดหวยพระปรง  ฝงตะวันตกและฝงเหนือ  และทางหลวง

ชนบท  สก.  ๒๐๐๒  ฟากตะวันตก 
    ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมเมืองสระแกว  ตามกฎกระทรวงใหใช

บังคับผังเมืองรวมเมืองสระแกว  พ.ศ.  ๒๕๔๗  เสนขนานระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางรถไฟ
สายตะวันออก  เสนขนานระยะ  ๒,๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓  และ 
หวยพระปรง  ฝงเหนือ 

    ดานตะวันตก จดทางหลวงชนบท  สก.  ๒๐๓๑  ฟากตะวันออก  ทางหลวง
ชนบท  สก.  ๔๐๔๐  ฟากใต  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๖๒  ฟากตะวันออก 

    ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๓  ที่กําหนดไวเปนสีฟา 
 ๔.๖ ดานเหนือ จดหวยพระปรง  ฝงใต   
    ดานตะวันออก จดเสนตรงท่ีลากจากทางหลวงชนบท  สก.  ๒๐๓๑  ที่จุดซึ่ง

ทางหลวงชนบท  สก.  ๔๐๔๐  บรรจบกับทางหลวงชนบท  สก.  ๒๐๓๑  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  
เปนระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร  เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓  ฟากเหนือและฟากใต  ท่ีจุดซึ่ง
อยูหางจากทางหลวงชนบท  สก.  ๒๐๓๑  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓  ไปทางทิศเหนือ 
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓  เปนระยะ  ๓,๓๐๐  เมตร  และคลองพระสทึง  ฝงตะวันตก   

    ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๕๙  ฟากเหนือ 
    ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางจังหวัดสระแกวกับจังหวัดปราจีนบุรี 
    ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๖  ที่กําหนดไวเปนสีฟา 



 

๘ 

 ๔.๗ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๙๓  ฟากใต  แนวเขต 
ปาสงวนแหงชาติ  ปาโคกสูง  เสนตรงระยะ  ๒,๕๐๐  เมตร  ที่ลากจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๘  
ฟากตะวันตก  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท  สก.  ๓๐๑๐  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  
๓๔๘  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๘  เปนระยะ  ๑,๔๐๐  เมตร  
ทางหลวงชนบท  สก.  ๓๐๑๐  ฟากใต  ทางหลวงชนบท  สก.  ๓๐๘๕  ฟากตะวันตก  และเสนแบงเขต
การปกครองระหวางอําเภอโคกสูงกับอําเภอตาพระยา 

    ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการ
ปกครองของจังหวัดสระแกว 

    ดานใต จดหวยยาง  ฝงตะวันออก  ทางหลวงชนบท  สก.  ๓๐๘๕  
ฟากตะวันออก  ทางหลวงชนบท  สก.  ๓๐๘๖  ฟากเหนือ  เสนขนานระยะ  ๑,๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลาง
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๘  เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๘  ฟากตะวันออกและ
ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท  สก.  ๓๐๐๗  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  
๓๔๘  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๘  เปนระยะ  ๓,๕๐๐  
เมตร  เสนตรงที่ตอจากเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๘  
ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท  สก.  ๓๐๐๗  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๘  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใต  ตามแนวทางหลวงชนบท  สก.  ๓๐๐๗  เปนระยะ  ๑,๔๕๐  เมตร  ไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต  เปนระยะ  ๓,๖๐๐  เมตร  เสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวง
แผนดินหมายเลข  ๓๔๘  เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๘  ฟากตะวันตก  ท่ีจุดซึ่งอยูหาง
จากทางหลวงชนบท  สก.  ๓๐๐๗  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๘  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๘  เปนระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  
๓๔๘  ฟากตะวันตก 

    ดานตะวันตก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอโคกสูงกับอําเภอ
อรัญประเทศ  กองพันทหารราบที่  ๒  กรมทหารราบที่  ๑๒  รักษาพระองค  (ร. ๑๒ พัน. ๒ รอ.)   
คายนิมมาณกลยุทธ  และทางหลวงชนบท  สก.  ๔๐๒๘  ฟากตะวันออก 

    ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๔  ที่กําหนดไวเปนสีฟา 
 ๔.๘ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๘๕  ฟากใต   
    ดานตะวันออก จด กอ ง พัน ทห า ร ร า บที่   ๒   ก ร ม ทห า ร ร าบ ที่   ๑ ๒   

รักษาพระองค  (ร. ๑๒ พัน. ๒ รอ.)  คายนิมมาณกลยุทธ  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๙๘   
ฟากตะวันตก 

    ดานใต จดทางหลวงชนบท  สก.  ๔๐๒๕  ฟากเหนือและฟากตะวันตก  
และทางหลวงชนบท  สก.  ๒๐๑๗  ฟากเหนือ 

    ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๙๘  ฟากตะวันออก   
เสนขนานระยะ  ๓ ,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  สก.  ๔๐๓๓  ทางหลวงชนบท   
สก.  ๔๐๐๖  ฟากเหนือ  และหวยพระปรง  ฝงใต 



 

๙ 

    ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ท่ีกําหนดไวเปนสีมวง  และบริเวณหมายเลข  
๘.๕  ที่กําหนดไวเปนสีฟา 

 ๔.๙ ดานเหนือ จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภออรัญประเทศกับ
อําเภอโคกสูง  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๘  ฟากตะวันออก  เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๓๔๘  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท  สก.  ๓๐๐๗  บรรจบกับทางหลวง
แผนดินหมายเลข  ๓๔๘  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๘   
เปนระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร  เสนขนานระยะ  ๑,๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  
๓๔๘  ทางหลวงชนบท  สก.  ๓๐๘๖  ฟากใต  ทางหลวงชนบท  สก.  ๓๐๘๕  ฟากตะวันตก  และหวยยาง   
ฝงตะวันตก 

    ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการ
ปกครองของจังหวัดสระแกว 

    ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมเมืองอรัญประเทศ  จังหวัดสระแกว  
ตามกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๔๖๙  (พ.ศ.  ๒๕๔๓)  ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง   
พ.ศ.  ๒๕๑๘ 

    ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๘  ฟากตะวันออก   
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๙๘  ฟากตะวันออก  และกองพันทหารราบท่ี  ๒  กรมทหารราบที่  ๑๒   
รักษาพระองค  (ร. ๑๒ พัน. ๒ รอ.)  คายนิมมาณกลยุทธ 

    ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๔  ที่กําหนดไวเปนสีฟา 
 ๔.๑๐ ดานเหนือ จดทางหลวงชนบท  สก.  ๒๐๑๗  ฟากใต  และทางหลวง

ชนบท  สก.  ๔๐๒๕  ฟากตะวันออกและฟากใต 
    ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๙๘  ฟากตะวันตก  เสนตรง

ท่ีลากจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๙๘  ฟากตะวันตก  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๓๔๘  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๙๘  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  จนบรรจบ
กับทางหลวงชนบท  สก.  ๒๐๑๔  ฟากตะวันออก  ท่ีจุดซึ่งทางหลวงชนบท  สก.  ๕๐๒๒  บรรจบกับ 
ทางหลวงชนบท  สก.  ๒๐๑๔  ทางหลวงชนบท  สก.  ๒๐๑๔  ฟากตะวันตก  เสนตรงที่ลากจากทางหลวง
ชนบท  สก.  ๒๐๑๔  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท  สก.  ๕๐๒๒  บรรจบกับ 
ทางหลวงชนบท  สก.  ๒๐๑๔  ไปทางทิศใต  ตามแนวทางหลวงชนบท  สก.  ๒๐๑๔  เปนระยะ  ๔,๐๐๐  เมตร  
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๘  ฟากตะวันตก   
ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๙๘  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๘   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๙๘  เปนระยะ  ๔,๒๕๐  เมตร  และ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๘  ฟากตะวันตก 

    ดานใต จด กอ ง พัน ทห า ร ร า บที่   ๓   ก ร ม ทห า ร ร าบ ที่   ๑ ๒   
รักษาพระองค  (คายสุรสิงหนาท)  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓  ฟากเหนือ 



 

๑๐ 

    ดานตะวันตก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลผักขะกับตําบลวัฒนานคร  
เสนตรงระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  ที่ลากจากทางหลวงชนบท  สก.  ๒๐๑๗  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยู 
หางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓  บรรจบกับทางหลวงชนบท  สก.  ๒๐๑๗  ไปทางทิศตะวันออก   
ตามแนวทางหลวงชนบท  สก.  ๒๐๑๗  เปนระยะ  ๒,๕๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต   
จนบรรจบกับหวยพระใย  ฝงตะวันตก  เสนขนานระยะ  ๓,๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางรถไฟสาย
ตะวันออก  ฝูงบิน  ๒๐๖  วัฒนานคร  กองกําลังบูรพา  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๙๘   
ฟากตะวันออก 

    ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๕  ที่กําหนดไวเปนสีฟา 
 ๔.๑๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒,๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางรถไฟสาย

ตะวันออก 
    ดานตะวันออก จดฝูงบิน  ๒๐๖  วัฒนานคร  กองกําลังบูรพา  และทางหลวง

แผนดินหมายเลข  ๓๓  ฟากเหนือ 
    ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓  ฟากเหนือ  และแนวเขต 

ผังเมืองรวมเมืองสระแกว  ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองสระแกว  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
    ดานตะวันตก จดทางหลวงชนบท  สก.  ๒๐๐๒  ฟากตะวันออก   
 ๔.๑๒ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมเมืองสระแกว  ตามกฎกระทรวงใหใช

บังคับผังเมืองรวมเมืองสระแกว  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๕๙  ฟากใต  และทางหลวง
แผนดินหมายเลข  ๓๓  ฟากใต 

    ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากกับทางรถไฟสายตะวันออก  ฟากใต  ท่ีจุดซึ่ง 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓  บรรจบกับทางรถไฟสายตะวันออก  เสนขนานระยะ  ๗๐๐  เมตร 
กับศูนยกลางทางรถไฟสายตะวันออก  เสนตรงที่ตอจากเสนขนานระยะ  ๗๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง 
ทางรถไฟสายตะวันออก  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  เปนระยะ  ๓,๑๒๐  เมตร  เสนตรงระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร  
ที่ลากจากทางหลวงชนบท  สก.  ๒๐๐๔  ฟากตะวันตก  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  
๓๑๙๗  บรรจบกับทางหลวงชนบท  สก.  ๒๐๐๔  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ตามแนวทางหลวง
ชนบท  สก.  ๒๐๐๔  เปนระยะ  ๔,๐๐๐  เมตร  ทางหลวงชนบท  สก.  ๒๐๐๔  ฟากตะวันตก  ทางหลวง
แผนดินหมายเลข  ๓๑๙๗  ฟากเหนือ  ทางหลวงชนบท  สก.  ๕๐๐๕  ฟากเหนือและฟากตะวันตก   
แนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเขาฉกรรจ  ปาโนนสาวเอ  ปาปลายคลองหวยไคร  และปาพระสทึง   
ทางหลวงชนบท  สก.  ๓๐๐๘  ฟากเหนือ  เสนขนานระยะ  ๑,๒๕๐  เมตร  กับเขตเทศบาลตําบล 
เขาฉกรรจ  ระหวางหลักเขตที่  ๒  กับหลักเขตท่ี  ๓  เสนตรงที่ลากจากเสนขนานระยะ  ๑,๒๕๐  เมตร   
กับเขตเทศบาลตําบลเขาฉกรรจ  ระหวางหลักเขตที่  ๒  กับหลักเขตที่  ๓  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ   
จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๗  ฟากตะวันออก  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท   
สก.  ๓๐๐๘  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๗  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและ 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๗  เปนระยะ  ๕,๖๐๐  เมตร   
เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๗  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดิน



 

๑๑ 

หมายเลข  ๓๕๙  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๗  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ตามแนว 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๗  เปนระยะ  ๗,๗๕๐  เมตร  เสนขนานระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร   
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๗  และคลองพระสทึง  ฝงตะวันตก 

    ดานใต จด ท า ง ห ล ว ง ช น บ ท   ส ก .   ๓ ๐ ๐ ๓   ฟ า ก ต ะ วั น ต ก   
ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  และแนวเขตรักษาพันธุสัตวปา  ปาเขาอางฤาไน 

    ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 
การปกครองระหวางจังหวัดสระแกวกับจังหวัดฉะเชิงเทรา  และเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัด
สระแกวกับจังหวัดปราจีนบุรี 

    ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๖  ที่กําหนดไวเปนสีฟา 
 ๔.๑๓ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓  ฟากใต  และหวยพรหมโหด  

ฝงตะวันตก 
    ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมเมืองอรัญประเทศ  จังหวัดสระแกว  

ตามกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๔๖๙  (พ.ศ.  ๒๕๔๓)  ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง   
พ.ศ.  ๒๕๑๘  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๖๗  ฟากตะวันตก 

    ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๓,๗๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางรถไฟสาย
ตะวันออก 

    ดานตะวันตก จดทางหลวงชนบท  สก.  ๔๐๑๒  ฟากตะวันออก  และเสน 
แบงเขตการปกครองระหวางตําบลผักขะกับตําบลวัฒนานคร 

 ๔.๑๔ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๖๗  ฟากตะวันออก  และ
แนวเขตผังเมืองรวมเมืองอรัญประเทศ  จังหวัดสระแกว  ตามกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๔๖๙  (พ.ศ.  ๒๕๔๓)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘ 

    ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 
การปกครองของจังหวัดสระแกว 

    ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการ
ปกครองของจังหวัดสระแกว  และเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภออรัญประเทศกับอําเภอคลองหาด 

    ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต  ทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๓๒๕๙  ฟากตะวันออก  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๗๙  ฟากตะวันออก  ทางหลวง
แผนดินหมายเลข  ๓๓๘๓  ฟากใต  ทางหลวงชนบท  สก.  ๔๐๒๙  ฟากตะวันออก  ทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๓๓๘๔  ฟากใต  ทางหลวงชนบท  สก.  ๔๐๑๓  ฟากตะวันออก  และทางหลวงชนบท  สก.  
๔๐๑๒  ฟากใต 

 ๔.๑๕ ดานเหนือ จดทางหลวงชนบท  สก.  ๓๐๐๘  ฟากใต 
    ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท  สก.  ๒๐๐๔  ฟากตะวันตก 
    ดานใต จดทางหลวงชนบท  สก.  ๓๐๓๒  ฟากเหนือ 
    ดานตะวันตก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอคลองหาดกับอําเภอ

วังน้ําเย็น  ถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ  ฟากใต  คลองวังจิก  ฝงตะวันออก  ถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ  



 

๑๒ 

ฟากเหนือ  คลองตาสูตร  ฝงตะวันออกและฝงตะวันตก  แนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเขาฉกรรจ  ปาโนนสาวเอ  
ปาปลายคลองหวยไคร  และปาพระสทึง  เสนขนานระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๓๑๗  ทางหลวงชนบท  สก.  ๓๐๘๗  ฟากตะวันตก  คลองพระสทึง  ฝงตะวันออก  เสนขนาน
ระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๗  เสนตรงที่ลากจากทางหลวงชนบท  
สก.  ๓๐๘๗  ฟากตะวันออก  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๗  บรรจบกับทางหลวง
ชนบท  สก.  ๓๐๘๗  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ตามแนวทางหลวงชนบท  สก.  ๓๐๘๗  เปนระยะ  
๒,๐๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๗  และ 
เสนขนานระยะ  ๑,๒๕๐  เมตร  กับเขตเทศบาลตําบลเขาฉกรรจ  ระหวางหลักเขตท่ี  ๒  กับหลักเขตที่  ๓ 

    ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๗  ที่กําหนดไวเปนสีฟา 
 ๔.๑๖ ดานเหนือ จดทางหลวงชนบท  สก.  ๓๐๓๒  ฟากใต  ทางหลวงชนบท  

สก.  ๒๐๐๔  ฟากตะวันตก  เสนตรงที่ลากจากทางหลวงชนบท  สก.  ๒๐๐๔  ฟากตะวันออก  ท่ีจุดซึ่งอยู
หางจากทางหลวงชนบท  สก.  ๓๐๓๒  บรรจบกับทางหลวงชนบท  สก.  ๒๐๐๔  ไปทางทิศใต   
ตามแนวทางหลวงชนบท  สก.  ๒๐๐๔  เปนระยะ  ๑,๔๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออก  จนบรรจบกับ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๙๕  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวง
แผนดินหมายเลข  ๓๓๙๕  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต  และเสนแบงเขตการปกครองระหวาง
อําเภอคลองหาดกับอําเภออรัญประเทศ 

    ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๗๙  ฟากตะวันตก 
    ดานใต จดทางหลวงชนบท  สก.  ๔๐๕๘  ฟากเหนือ  เสนขนานระยะ  

๒,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๕๙  เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๓๓๙๕  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๕๙  บรรจบกับ 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๙๕  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  
๓๓๙๕  เปนระยะ  ๑,๘๐๐  เมตร  หวยซับมะกรดู  ฝงตะวันตก  และทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๓๒๕๙  ฟากเหนือ 

    ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๖,๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวง
แผนดินหมายเลข  ๓๑๗ 

 ๔.๑๗ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  และทางหลวง
ชนบท  สก.  ๓๐๐๓  ฟากตะวันออก 

    ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๓,๘๐๐  เมตร  กับริมฝงคลองพระสทึง  
ฝงตะวันตก 

    ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๕๙  ฟากเหนือ 
    ดานตะวันตก จดแนวเขตรักษาพันธุสัตวปา  ปาเขาอางฤาไน 
 ๔.๑๘ ดานเหนือ จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอวังสมบูรณกับอําเภอ

วังน้ําเย็น 
    ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑,๗๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวง

แผนดินหมายเลข  ๓๑๗  เสนขนานระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  
๓๒๕๙  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๗  ฟากตะวันตก 

    ดานใต จดทางหลวงชนบท  สก.  ๓๐๑๖  ฟากเหนือ 



 

๑๓ 

    ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวง
แผนดินหมายเลข  ๓๑๗ 

 ๔.๑๙ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๕๙  ฟากใต  เสนตรงระยะ  
๑,๕๐๐  เมตร  ที่ลากจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๕๙  ฟากใต  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต   
จนบรรจบกับเสนตรงระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  ที่ลากจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๙๕  ฟากตะวันตก   
ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๙๕  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๕๙   
ไปทางทิศใต  ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๙๕  เปนระยะ  ๑,๙๒๕  เมตร  เสนตรงท่ีลากจาก
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๙๕  ฟากตะวันออก  ไปทางทิศตะวันออก  จนบรรจบกับปลายเสนขนาน
ระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๙๕  เสนขนานระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร  
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๙๕  ทางหลวงชนบท  สก.  ๔๐๕๘  ฟากใต  ทางหลวง
แผนดินหมายเลข  ๓๔๗๙  ฟากตะวันออก  และเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอคลองหาดกับอําเภอ 
อรัญประเทศ 

    ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 
การปกครองของจังหวัดสระแกว 

    ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดสระแกวกับจังหวัดจันทบุรี 

    ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๙๕  ฟากตะวันออก  และ
เสนตรงท่ีลากจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๙๕  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท
สก.  ๓๐๑๕  บรรจบกับทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๓๓๙๕  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนอื  ตามแนวทาง
หลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๙๕  เปนระยะ  ๔,๐๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๕๙  ฟากใต  เปนระยะ  ๖,๒๐๐  เมตร 

 ๔.๒๐ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๕๙  ฟากใต 
    ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕,๐๐๐  เมตร  กับริมฝงคลองกะวัดกองใหญ  

ฝงตะวันตก 
    ดานใต จดแนวเขตรักษาพันธุสัตวปา  ปาเขาอางฤาไน 
    ดานตะวันตก จดแนวเขตรักษาพันธุสัตวปา  ปาเขาอางฤาไน 
 ๔.๒๑ ดานเหนือ จดทางหลวงชนบท  สก.  ๓๐๑๖  ฟากใต  และทางหลวง

ชนบท  สก.  ๓๐๑๕  ฟากใต 
    ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒,๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวง

แผนดินหมายเลข  ๓๑๗  เสนขนานระยะ  ๕,๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  สก.  ๓๐๒๑  
เสนตรงที่ลากตอจากปลายเสนขนานระยะ  ๕,๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  สก.  ๓๐๒๑  
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับทางหลวงชนบท  สก.  ๓๐๒๑  ฟากใต  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจาก
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๙๕  บรรจบกับทางหลวงชนบท  สก.  ๓๐๒๑  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  
ตามแนวทางหลวงชนบท  สก.  ๓๐๒๑  เปนระยะ  ๔,๓๐๐  เมตร  ทางหลวงชนบท  สก.  ๓๐๒๑  ฟากใต  
และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๙๕  ฟากตะวันตก 



 

๑๔ 

    ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดสระแกวกับจังหวัดจันทบุรี 

    ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดสระแกวกับจังหวัดจันทบุรี  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๗  ฟากตะวันออก  และ 
ทางหลวงชนบท  สก.  ๓๐๘๗  ฟากตะวันออก 

    ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑.๑๐  ที่กําหนดไวเปนสีชมพู 
๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๖  ที่กําหนดไวเปนสีขาวมีกรอบและ 

เสนทแยงสีเขียว  ใหเปนที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 
 ๕.๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๓,๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวง

ชนบท  สก.  ๔๐๒๓  และเสนขนานระยะ  ๒,๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๘   
    ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท  สก.  ๓๐๖๙  ฟากตะวันตก  ทางหลวง

แผนดินหมายเลข  ๓๔๘  ฟากตะวันตก  หวยยาง  ฝงเหนือและฝงใต  เสนตรงที่ลากจากหวยยาง  ฝงใต   
ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๘  บรรจบกับหวยยาง  ไปทางทิศตะวันตก  ตามแนว
หวยยาง  เปนระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  จนบรรจบกับเสนขนานระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร  กับ
ศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๘  และเสนขนานระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวง
แผนดินหมายเลข  ๓๔๘ 

    ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวง
แผนดินหมายเลข  ๓๓๙๓ 

    ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๘๖  ฟากตะวันออก 
    ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๒  ที่กําหนดไวเปนสีฟา 
 ๕.๒ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๙๓  ฟากตะวันออกและฟากใต   
    ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๘๖  ฟากตะวันตก   

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๘  ฟากใต  และทางหลวงชนบท  สก.  ๓๐๘๕  ฟากตะวันตก 
    ดานใต จดทางหลวงชนบท  สก.  ๓๐๑๐  ฟากเหนือ  ทางหลวง

แผนดินหมายเลข  ๓๔๘  ฟากตะวันตก  และเสนตรงระยะ  ๒,๕๐๐  เมตร  ที่ลากจากทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๓๔๘  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท  สก.  ๓๐๑๐  บรรจบกับทางหลวง
แผนดินหมายเลข  ๓๔๘  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๘  เปน
ระยะ  ๑,๔๐๐  เมตร   

    ดานตะวันตก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาโคกสูง 
 ๕.๓ ดานเหนือ จดหวยพระปรง  ฝงใต  และทางหลวงชนบท  สก.  ๔๐๐๖  ฟากใต 
    ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวง

ชนบท  สก.  ๔๐๓๓  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๙๘  ฟากตะวันตก 
    ดานใต จดฝูงบิน  ๒๐๖  วัฒนานคร  กองกําลังบูรพา  และเสนขนาน

ระยะ  ๒,๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางรถไฟสายตะวันออก 
    ดานตะวันตก จดทางหลวงชนบท  สก.  ๒๐๐๒  ฟากตะวันออก 



 

๑๕ 

 ๕.๔ ดานเหนือ จด เสนตรง ท่ีลากจากทางหลวงชนบท  สก .   ๔๐๐๔   
ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๙๗  บรรจบกับทางหลวงชนบท   
สก.  ๒๐๐๔  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ตามแนวทางหลวงชนบท  สก.  ๒๐๐๔  เปนระยะ  ๔,๐๐๐  เมตร   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับทางหลวงชนบท  สก.  ๔๐๑๒  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยู 
หางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๙๕  บรรจบกับทางหลวงชนบท  สก.  ๔๐๑๒  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  
ตามแนวทางหลวงชนบท  สก.  ๔๐๑๒  เปนระยะ  ๒,๕๐๐  เมตร  และเสนขนานระยะ  ๓,๗๕๐  เมตร  
กับศูนยกลางทางรถไฟสายตะวันออก 

    ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๖๗  ฟากตะวันตก   
ทางหลวงชนบท  สก.  ๔๐๑๒  ฟากเหนือ  ทางหลวงชนบท  สก.  ๔๐๑๓  ฟากตะวันตก  ทางหลวง
แผนดินหมายเลข  ๓๓๘๔  ฟากเหนือ  ทางหลวงชนบท  สก.  ๔๐๒๙  ฟากตะวันตก  ทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๓๓๘๓  ฟากเหนือ  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๗๙  ฟากตะวันตก  และทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๓๒๕๙  ฟากตะวันตก 

    ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  และเสนตรงที่ลาก
ตอจากทางหลวงชนบท  สก.  ๒๐๐๔  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท  สก.  ๓๐๓๒  
บรรจบกับทางหลวงชนบท  สก.  ๒๐๐๔  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ตามแนวทางหลวงชนบท   
สก.  ๒๐๐๔  เปนระยะ  ๑,๔๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออก  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๙๕ 

    ดานตะวันตก จดทางหลวงชนบท  สก.  ๒๐๐๔  ฟากตะวันออก  ทางหลวง
ชนบท  สก.  ๓๐๐๘  ฟากเหนือ  และทางหลวงชนบท  สก.  ๕๐๐๕  ฟากตะวันออกและฟากใต 

 ๕.๕ ดานเหนือ จดทางหลวงชนบท  สก.  ๓๐๘๗  ฟากตะวันออก 
    ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวง

แผนดินหมายเลข  ๓๑๗  ทางหลวงชนบท  สก.  ๓๐๑๙  ฟากเหนือ  แนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเขาฉกรรจ   
ปาโนนสาวเอ  ปาปลายคลองหวยไคร  และปาพระสทึง  ทางหลวงชนบท  สก.  ๓๐๑๖  ฟากเหนือ  และ
ทางหลวงชนบท  สก.  ๓๐๘๗  ฟากตะวันตก 

    ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดสระแกวกับจังหวัดจันทบุรี   

    ดานตะวันตก จดแนวเขตรักษาพันธุสัตวปา  ปาเขาอางฤาไน  เสนขนานระยะ  
๕,๐๐๐  เมตร  กับริมฝงคลองกะวัดกองใหญ  ฝงตะวันตก  เสนขนานระยะ  ๓,๘๐๐  เมตร  กับ 
ริมฝงคลองพระสะทึง  ฝงตะวันตก  ทางหลวงชนบท  สก.  ๓๐๐๓  ฟากตะวันออก  และทางหลวงชนบท  
สก.  ๓๐๘๗  ฟากตะวันออก 

    ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๖  และหมายเลข  ๘.๘  ที่กําหนดไวเปนสีฟา 
 ๕.๖ ดานเหนือ จดทางหลวงชนบท  สก.  ๓๐๓๒  ฟากใต   
    ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๖,๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวง

แผนดินหมายเลข  ๓๑๗  เสนตรงระยะ  ๖,๒๐๐  เมตร  ที่ลากจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๙๕  
ฟากใต  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๙๕  ฟากตะวันตก   
ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท  สก.  ๓๐๑๕  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๙๕  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๙๕  เปนระยะ  ๔,๐๐๐  เมตร  และ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๙๕  ฟากตะวันตก 



 

๑๖ 

    ดานใต จดทางหลวงชนบท  สก.  ๓๐๒๑  ฟากเหนือ  เสนตรงที่ลากตอ
จากทางหลวงชนบท  สก.  ๓๐๒๑  ฟากใต  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๙๕  
บรรจบกับทางหลวงชนบท  สก.  ๓๐๒๑  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ตามแนวทางหลวงชนบท  สก.  
๓๐๒๑  เปนระยะ  ๔,๓๐๐  เมตร  และเสนขนานระยะ  ๕,๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  สก.  ๓๐๒๑   

    ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒,๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวง
แผนดินหมายเลข  ๓๑๗  ทางหลวงชนบท  สก.  ๓๐๑๕  ฟากเหนือ  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๗  
ฟากตะวันออก  เสนขนานระยะ  ๓,๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  สก.  ๓๐๑๕  เสนขนาน
ระยะ  ๑,๗๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๗  และเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางอําเภอคลองหาดกับอําเภอวังน้ําเย็น 

๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๖  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน  ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๖.๑ อางเก็บน้ําพระปรง 
 ๖.๒ อางเก็บน้ําหวยยาง 
 ๖.๓ อางเก็บหวยชัน 
 ๖.๔ อางเก็บน้ําทากระบาก 
 ๖.๕ อางเก็บน้ําคลองเกลือ 
 ๖.๖ อางเก็บน้ําเขาสามสิบ 
๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๖  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว  

ใหเปนท่ีดินประเภทอนุรักษปาไม  มีรายการดังตอไปนี้ 
 ๗.๑ ปาสงวนแหงชาติ   ปาแกงดินสอ  ปาแกงใหญ  และปา เขาสะโตน  และ 

อุทยานแหงชาติปางสีดา 
 ๗.๒ ปาสงวนแหงชาติ  ปาตาพระยา  และอุทยานแหงชาติตาพระยา 
 ๗.๓ ปาสงวนแหงชาติ  ปาโคกสูง 
 ๗.๔ ปาสงวนแหงชาติ  ปาเขาฉกรรจ  ปาโนนสาวเอ  ปาปลายคลองหวยไคร  และปาพระสทึง 
 ๗.๕ ปาสงวนแหงชาติ  ปาเขาฉกรรจ  ปาโนนสาวเอ  ปาปลายคลองหวยไคร  และปาพระสทึง 
 ๗.๖ เขตรักษาพันธุสัตวปา  ปาเขาอางฤาไน 
๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๘  ท่ีกําหนดไวเปนสีฟา  ใหเปนท่ีดิน

ประเภทที่โลงเพ่ือการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  มีรายการดังตอไปนี้ 
 ๘.๑ ลําสโตน 
 ๘.๒ หวยยาง 
 ๘.๓ หวยพระปรง 
 ๘.๔ หวยยาง 
 ๘.๕ หวยพรหมโหด 
 ๘.๖ คลองพระสทึง 
 ๘.๗ คลองตาสูตร 
 ๘.๘ คลองกะวัดกองใหญ 



หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๕๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มิถุนายน   ๒๕๕๘ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่สมควรกําหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  
ในท้องที่จังหวัดสระแก้ว  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณท่ีเก่ียวข้อง 
หรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  
และสภาพแวดล้อม  ทั้งน้ี  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง  และโดยที่มาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง   
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พ.ศ.  ๒๕๓๕  บัญญัติว่า  การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระทําโดยกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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