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กฎกระทรวง 
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองหนองคาย 

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ .ศ .  ๒๕๑๘   
และมาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  
มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคบัได้มีกําหนดห้าปี 
ข้อ ๒ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  ในท้องที่ตําบลหาดคํา  ตําบลในเมือง  ตําบลโพธิ์ชัย   

ตําบลวัดธาตุ  ตําบลมีชัย  ตําบลกวนวัน  ตําบลหนองกอมเกาะ  ตําบลเมืองหมี  ตําบลปะโค  และตําบล
ค่ายบกหวาน  อําเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย  ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๓ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เก่ียวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ 
ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อม 
ในบริเวณแนวเขตตามข้อ  ๒  ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ข้อ ๔ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้
ประโยชน์ที่ดิน  โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับและ
สอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยมีสาระสําคัญ  
ดังต่อไปนี้ 
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(๑) ส่งเสริมชุมชนเมืองให้เป็นศูนย์กลางการบริหารและการปกครองของจังหวัดหนองคาย 
(๒) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
(๓) ส่งเสริมและพัฒนาการค้าชายแดนไทย - ลาว  โดยจัดเตรียมพื้นที่รองรับการค้าชายแดน

และตลาดอินโดจีน 
(๔) ส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
(๕) ส่งเสริมและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและ 

การขยายตัวของชุมชน 
(๖) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางการศึกษา  การบริการทางสังคม  และการสาธารณูปโภค

และสาธารณูปการ  ให้เพียงพอและได้มาตรฐาน 
(๗) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยเฉพาะการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ําหนองกอมเกาะ

และแหล่งน้ําบึงหนองคายให้ยั่งยืน 
ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม  ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้

ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท  แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง  และรายการประกอบ
แผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๖ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนก
ประเภทท้ายกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๑๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีเหลือง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 

(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๑๖  ที่กําหนดไว้เป็นสีส้ม  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง 

(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๖  ที่กําหนดไว้เป็นสีแดง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก 

(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔  ที่กําหนดไว้เป็นสี เม็ดมะปราง  ให้เป็นที่ดินประเภท
คลังสินค้า 

(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๒๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖ .๑๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน   
ให้เป็นที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๒๖  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก   
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา 

(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๗๐  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันศาสนา 
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(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙ .๑   ถึงหมายเลข  ๙ .๔๖  ที่ กําหนดไว้ เป็นสีน้ําเงิน   
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ข้อ ๗ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย   
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   
เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ
สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

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

(๕) กําจัดมูลฝอย 
(๖) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังแม่น้ํา  ลําคลอง  ห้วย  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตาม

แนวขนานริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลอง  ห้วย  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  
เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค  เขื่อน  รั้ว  หรือกําแพง 

ข้อ ๘ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบรเิวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   
เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 
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(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่าย 
ก๊าซสถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน  เว้นแต่เป็นการ
ก่อสร้างแทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม 

(๖) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๗) กําจัดมูลฝอย 
(๘) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังแม่น้ํา  ลําคลอง  ห้วย  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่าง 

ตามแนวขนานริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลอง  ห้วย  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  
๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค  เขื่อน  รั้ว  หรือกําแพง 

ข้อ ๙ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อพาณิชยกรรม  การอยู่อาศัย  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 
(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน  เว้นแต่เป็นการ
ก่อสร้างแทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม 

(๖) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๗) กําจัดมูลฝอย 
(๘) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 



หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๗๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   ตุลาคม   ๒๕๕๔ 
 

  

ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทคลังสินค้า  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อคลังสินค้า  อุตสาหกรรมเก่ียวกับ
การบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิต  อุตสาหกรรมเก่ียวกับการประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ  โดยไม่มีการผลิต  
หรืออุตสาหกรรมที่ให้บริการแก่ชุมชน  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานที่ประกอบกิจการเก่ียวกับ

การบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิต  โรงงานที่ประกอบกิจการเก่ียวกับการประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ  
โดยไม่มีการผลิต  และโรงงานที่ประกอบกิจการเก่ียวกับอุตสาหกรรมที่ให้บริการแก่ชุมชน 

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

(๓) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน  เว้นแต่เป็นการ
ก่อสร้างแทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม 

(๔) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก 
(๕) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังลําคลอง  ห้วย  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน 

ริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติของลําคลอง  ห้วย  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่ 
เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค  เขื่อน  รั้ว  หรือกําแพง 

ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๓) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม  เว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดินเพื่อการ

อยู่อาศัย  และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่โครงการทั้งหมด 
(๕) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๖) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถวหรือตึกแถว  เว้นแต่เป็นการ

ดําเนินการในโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่โครงการทั้งหมด 
(๗) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 



หน้า   ๖ 
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ในกรณีที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรมตาม  (๔)  และ
เพื่อการอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถวหรือตึกแถวตาม  (๖)  ดําเนินการในโครงการ
จัดสรรที่ดินเดียวกัน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่โครงการทั้งหมด 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังแม่น้ํา  ลําคลอง  ห้วย  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่าง 
ตามแนวขนานริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลอง  ห้วย  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  
๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค  เขื่อน  รั้ว  หรือกําแพง 

ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเฉพาะที่ดิน 
ซ่ึงเป็นของรัฐ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม  การประมงหรือเก่ียวข้องกับการประมง  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ที่ดินประเภทนี้ซ่ึงเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายนอกจากให้ใช้
ประโยชน์ที่ดินตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้ใช้ประโยชน์ได้เช่นเดียวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรมได้ด้วย 

ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเก่ียวข้องกับ
การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังแม่น้ํา  ลําคลอง  ห้วย  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่าง 
ตามแนวขนานริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลอง  ห้วย  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  
๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค  เขื่อน  รั้ว  หรือกําแพง 

ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเก่ียวข้องกับ
การศาสนา  การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังแม่น้ํา  ลําคลอง  ห้วย  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่าง 
ตามแนวขนานริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลอง  ห้วย  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  
๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค  เขื่อน  รั้ว  หรือกําแพง 

ข้อ ๑๕ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อกิจการของรัฐ  กิจการเก่ียวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังแม่น้ํา  ลําคลอง  ห้วย  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่าง 
ตามแนวขนานริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลอง  ห้วย  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  
๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค  เขื่อน  รั้ว  หรือกําแพง 

ข้อ ๑๖ ให้ผู้มีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการในเขต
ผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๕  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

ยงยทุธ  วิชัยดิษฐ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการบมใบชาหรือใบยาสูบ ได

๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม  

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การตม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช ได

(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช ได

(๓) การอัดปอหรือใบยาสูบ ได

(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล ได

     โกดัง หรือคลังสินคา

(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กลวยไม หรือถั่วงอก ได ได ได

(๙) การรอน ลาง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม ได ได ได

(๑๑) การฟกไขโดยใชตูอบ ได

๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวซึ่งมิใชสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การฆาสัตว ได

(๒) การถนอมเนื้อสัตวโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง ได ได

     หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง

พ.ศ. ๒๕๕๔

โรงงานจําพวกที่

หนาแนนปานกลาง
ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม

บัญชีทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองหนองคาย  

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย

โรงงานจําพวกที่

หนาแนนมาก

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว มันสัตว หนังสัตว ได

     หรือสารที่สกัดจากไขสัตวหรือกระดูกสัตว

(๔) การสกัดน้ํามันหรือไขมันที่เปนอาหารจากสัตว หรือการทําน้ํามัน ได

     หรือไขมันที่เปนอาหารจากสัตวใหบริสุทธิ์

(๕) การบรรจุเนื้อสัตวหรือมันสัตวหรือผลิตภัณฑสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว ได

     หรือมันสัตวในภาชนะที่ผนึกและอากาศเขาไมได

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

     ของสัตว

(๗) การทําผลิตภัณฑจากไขเพื่อใชประกอบเปนอาหาร เชน ไขเค็ม ได ได

     ไขเยี่ยวมา ไขผง ไขเหลวเยือกแข็ง หรือไขเหลวแชเย็น

๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ํานม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การทํานมสดใหไรเชื้อหรือฆาเชื้อโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง เชน ได

     การพาสเจอรไรสหรือสเตอริไลส

(๒) การทํานมสดจากนมผงและไขมัน ได

(๓) การทํานมขน นมผง หรือนมระเหย ได

(๔) การทําครีมจากน้ํานม ได ได ได

(๕) การทําเนยเหลวหรือเนยแข็ง ได ได ได

(๖) การทํานมเปรี้ยวหรือนมเพาะเชื้อ ได ได ได

ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม
หนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๒

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การทําอาหารจากสัตวน้ําและบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเขาไมได ได

(๒) การถนอมสัตวน้ําโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง หรือ ได ได

     ทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง

(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากสัตวน้ํา หนัง หรือไขมันสัตวน้ํา ได

(๕) การลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบดสัตวน้ํา ได

๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม และบรรจุใน ได ได ได

     ภาชนะที่ผนึกและอากาศเขาไมได

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

     เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง

๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การสี ฝด หรือขัดขาว ได ได ได

(๓) การปนหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได ได

(๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได ได

(๕) การผสมแปงหรือเมล็ดพืช ได ได

(๖) การปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชใหเปนเสน แวน หรือแทง ได ได

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๓

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม

หนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแปง อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําขนมปงหรือขนมเคก ได ได ได ได ได

(๒) การทําขนมปงกรอบหรือขนมอบแหง ได ได ได ได ได

(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารจากแปงเปนเสน เม็ด หรือชิ้น ได ได ได ได ได

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากออย บีช หญาหวาน 

หรือพืชอื่นที่ใหความหวาน อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําน้ําเชื่อม ได ได

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๕) การทําเกกฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ ได ได ได

(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไมอัดเม็ด ได ได ได

(๑๑) การทําไอศกรีม ได ได ได ได ได

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๘) การทําพริกปน พริกไทยปน หรือเครื่องแกง ได ได ได

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด หรือ ได ได

ยอยน้ําแข็ง

ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม
หนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๔

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๑๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตว อยางใดอยางหนึ่งหรือ

หลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําอาหารผสมหรืออาหารสําเร็จรูปสําหรับเลี้ยงสัตว ได

     (เฉพาะในบริเวณฟารมปศุสัตว)

๑๘ โรงงานทําหรือผสมสุราจากผลไม หรือสุราแชอื่น ๆ แตไมรวมถึงโรงงาน ได

ประกอบกิจการเกี่ยวกับมอลตหรือเบียรในลําดับที่ ๑๙

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล 

น้ําอัดลม หรือน้ําแร อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําน้ําดื่ม ได ได ได ได

(๒) การทําเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล ได

๒๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาสูบ ยาอัด ยาเสน ยาเคี้ยว หรือยานัตถุ

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การอบใบยาสูบใหแหงหรือการรูดกานใบยาสูบ ได

๒๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากสิ่งทอซึ่งมิใชเครื่องนุงหม

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําผลิตภัณฑจากสิ่งทอเปนเครื่องใชในบาน ได ได ได ได

(๒) การทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใชถุงหรือกระสอบพลาสติก ได ได ได ได

(๓) การทําผลิตภัณฑจากผาใบ ได ได ได ได

(๔) การตบแตงหรือเย็บปกถักรอยสิ่งทอ ได ได ได ได

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๕

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม

หนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒๕ โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมดวยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกใหเปนปุยซึ่งมิใชเสื่อ ได ได

หรือพรมที่ทําดวยยางหรือพลาสติกหรือพรมน้ํามัน

๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะรอง หรือการแปรรูปไมดวยวิธีอื่นที่คลายคลึงกัน ได

(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหนาตาง บานหนาตาง บานประตู ได

     หรือสวนประกอบที่ทําดวยไมของอาคาร

๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใชจากไมไผ หวาย ฟาง ออ กก  ได ได

หรือผักตบชวา

๓๗ โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากไม แกว ยาง ได

หรืออโลหะอื่นซึ่งมิใชเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจาก

พลาสติกอัดเขารูป และรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว 

๓๙ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุจากกระดาษทุกชนิดหรือแผนกระดาษไฟเบอร ได ได ได

(Fibreboard)

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ

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

     สิ่งพิมพ

(๒) การทําแมพิมพโลหะ ได ได ได ได

๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑเครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปนดินเผา หรือเครื่อง ได ได

ดินเผา และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกลาว

ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม
หนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๖

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑอโลหะ อยางใดอยางหนึ่งหรือ

หลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําผลิตภัณฑคอนกรีต ผลิตภัณฑคอนกรีตผสม ผลิตภัณฑยิปซัม ได

     หรือผลิตภัณฑปูนปลาสเตอร

๖๑ โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใช ได ได ได

ที่ทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลา และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณ

ของเครื่องมือหรือเครื่องใชดังกลาว

๖๒ โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตง ได ได ได

ภายในอาคารที่ทําจากโลหะหรือโลหะเปนสวนใหญ และรวมถึงสวนประกอบ

หรืออุปกรณของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงดังกลาว 

๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องยนต เครื่องกังหัน ได ได ได

และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องยนตหรือเครื่องกังหัน

ดังกลาว

๖๖ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรสําหรับใช ได ได

ในการกสิกรรมหรือการเลี้ยงสัตว และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณ

ของเครื่องจักรดังกลาว

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๗

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม

หนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๖๙ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องคํานวณ เครื่องทําบัญชี ได ได ได ได

เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับใชในการคํานวณ

ชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาลอก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกสสําหรับปฏิบัติกับ

ขอมูลที่เกี่ยวของกันหรืออุปกรณ (Digital or Analog Computers or 

Associated  Electronic Data Processing Equipment or Accessories) 

เครื่องรวมราคาของขาย (Cash  Registers) เครื่องพิมพดีด เครื่องชั่งซึ่งมิใช

เครื่องชั่งที่ใชในหองทดลองวิทยาศาสตร เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใชเครื่อง

อัดสําเนาดวยการถายภาพ และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของ

ผลิตภัณฑดังกลาว 

๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศ ได ได ได ได ได

หรือกาซ เครื่องเปาลม เครื่องปรับหรือถายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ

ตูเย็นหรือเครื่องประกอบตูเย็น เครื่องขายสินคาอัตโนมัติ เครื่องลาง ซัก

ซักแหง หรือรีดผา เครื่องเย็บ เครื่องสงกําลังกล เครื่องยก ปนจั่น ลิฟต

บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร รถพวงสําหรับใชในการอุตสาหกรรม

รถยกซอนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใชในการอุตสาหกรรม

หรือสําหรับใชในบานแตผลิตภัณฑนั้นตองไมใชพลังงานไฟฟา และรวมถึง

สวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม
หนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๘

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ ได ได ได ได

ที่ระบุไวในลําดับที่ ๗๐ เฉพาะที่ใชไฟฟา เครื่องยนตไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟา

หมอแปลงแรงไฟฟา เครื่องสับหรือบังคับไฟฟา เครื่องใชสําหรับแผงไฟฟา

เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟา เครื่องสงหรือจําหนายไฟฟา เครื่องสําหรับใชบังคับ

ไฟฟา หรือเครื่องเชื่อมไฟฟา

๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน ได ได ได ได

เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเลนแผนเสียง เครื่องบันทึกคําบอก

เครื่องบันทึกเสียงดวยเทป เครื่องเลนหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน)

แผนเสียง เทปแมเหล็กที่ไดบันทึกเสียงแลว เครื่องโทรศัพทหรือโทรเลข

ชนิดมีสายหรือไมมีสาย เครื่องสงวิทยุ เครื่องสงโทรทัศน เครื่องรับสง

สัญญาณหรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร ผลิตภัณฑที่เปนตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนํา

ชนิดไวที่เกี่ยวของ (Semi - Conductor or Related Sensitive Semi - 

Conductor Devices) คาปาซิเตอรหรือคอนเดนเซอรอิเล็กทรอนิกสชนิดคงที่

หรือเปลี่ยนแปลงได (Fixed or Variable Electronic Capacitors or 

Condensers) เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป 

หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย และรวมถึงการผลิตอุปกรณหรือชิ้นสวนสําหรับ

ใชกับเครื่องอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

๗๓ โรงงานผลิต ประกอบ หรือดัดแปลงเครื่องมือหรือเครื่องใชไฟฟาที่ไมไดระบุไว ได ได ได ได

ในลําดับใด และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๙

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม

หนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๗๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอุปกรณไฟฟา อยางใดอยางหนึ่งหรือ

หลายอยาง ดังตอไปนี้

(๓) การทําอุปกรณติดตั้งหรือเตาเสียบหลอดไฟฟา (Fixtures or lamp ได ได ได ได

     Sockets or Receptacles) สวิตซไฟฟา ตัวตอตัวนํา (Conductor 

     Connectors) อุปกรณที่ใชกับสายไฟฟา หลอด หรือเครื่องประกอบ

     สําหรับรอยสายไฟฟา

(๔) การทําฉนวนหรือวัสดุที่เปนฉนวนไฟฟาซึ่งมิใชกระเบื้องเคลือบหรือแกว ได ได

๗๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การตอ ซอมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอูตอเรือนอกจากเรือยาง ได

(๒) การทําชิ้นสวนพิเศษสําหรับเรือหรือเครื่องยนตเรือ ได

๗๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับรถไฟ รถรางไฟฟา หรือกระเชาไฟฟา 

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การสราง ดัดแปลง หรือซอมแซมรถที่ใชในการรถไฟ รถรางไฟฟา ได

     หรือกระเชาไฟฟา

(๒) การทําชิ้นสวนพิเศษหรืออุปกรณสําหรับรถที่ใชในการรถไฟ รถรางไฟฟา ได

     หรือกระเชาไฟฟา

๗๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต จักรยานสามลอ หรือ

จักรยานสองลอ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การสราง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพจักรยานยนต ได ได ได

     จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ

ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม
หนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑๐

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมลอเลื่อนที่ขับเคลื่อนดวยแรงคน ได

หรือสัตวซึ่งมิใชจักรยาน และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑ

ดังกลาว

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเลน เครื่องมือ หรือเครื่องใชที่มิได

ระบุไวในลําดับอื่น อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําเครื่องเลน ได

(๒) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ ได

(๓) การทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง ได

(๔) การทํารม ไมถือขนนก ดอกไมเทียม ซิป กระดุม ไมกวาด แปรง ได

     ตะเกียง โปะตะเกียงหรือไฟฟา กลองสูบยาหรือกลองบุหรี่ กนกรอง

     บุหรี่ หรือไฟแช็ก

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

     ตราโลหะหรือยาง แมพิมพลายฉลุ (Stencils)

๙๑ โรงงานบรรจุสินคาในภาชนะโดยไมมีการผลิต อยางใดอยางหนึ่งหรือ

หลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การบรรจุสินคาทั่วไป ได ได ได ได ได ได ได

๙๒ โรงงานหองเย็น ได ได ได ได ได ได

๙๓ โรงงานซอมรองเทาหรือเครื่องหนัง ได ได ได ได

๙๔ โรงงานซอมเครื่องมือไฟฟาหรือเครื่องใชไฟฟาสําหรับใชในบานหรือใช ได ได ได ได

ประจําตัว

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑๑

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม

หนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต รถพวง 

จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของยานดังกลาว  

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การซอมแซมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตหรือสวนประกอบของ ได ได ได

     ยานดังกลาว

(๒) การซอมแซมรถพวง จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบ ได ได ได

     ของยานดังกลาว

(๓) การพนสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได

(๔) การลางหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได ได ได

๙๖ โรงงานซอมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําดวยเพชร พลอย  ได ได ได ได

ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี

๙๗ โรงงานซอมผลิตภัณฑที่มิไดระบุการซอมไวในลําดับใด ได ได ได

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

หรือขนสัตว

๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแตงหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะ

 ของผลิตภัณฑหรือสวนประกอบของผลิตภัณฑโดยไมมีการผลิต อยางใด

อยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทา พน หรือเคลือบสี ได

(๒) การทา พน หรือเคลือบเชลแล็ก แล็กเกอร หรือน้ํามันเคลือบเงาอื่น ได

(๓) การลงรักหรือการประดับตบแตงดวยแกว กระจก มุก ทอง หรืออัญมณี ได

ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม
หนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑๒

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๔) การขัด ได

(๕) การชุบเคลือบผิว (Plating, Anodizing) ได

(๗) การอบชุบดวยความรอน (Heat Treatment)  ได

                หมายเหตุ                ลําดับที่                    หมายถึง ลําดับที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

                                            ได                          หมายถึง สามารถประกอบกิจการโรงงานไดภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยโรงงาน

                                            โรงงานจําพวกที่          หมายถึง จําพวกโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑๓

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม

หนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง







รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิตามท่ีไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง 
ใหใชบังคับผังเมอืงรวมเมืองหนองคาย 

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 

การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนท่ีดินตามท่ีไดจําแนกประเภท 
ทายกฎกระทรวงตามที่กําหนดไวในขอ  ๖  คือ 

๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๑๕  ท่ีกําหนดไวเปนสีเหลือง  ใหเปนที่ดิน 
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๑.๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับแมน้ําโขง  ฝงใต 
  ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากกับถนนพนังชลประทาน  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่ง 

ถนนสาย  ค  ๑  บรรจบกับถนนพนังชลประทาน 
  ดานใต จดถนนพนังชลประทาน  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดซอยวัดธาตุ  ๓  ฟากตะวันออก 
 ๑.๒ ดานเหนือ จดถนนพนังชลประทาน  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนพนังชลประทาน  ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๗.๓  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  และบริเวณ 

หมายเลข  ๘.๑๔  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 
 ๑.๓ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดทางหลวง  อบจ.  นค.  ๓๐๗๙  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๘๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๒๑๒ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ง  ๓  ฟากตะวันออก 
 ๑.๔ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  ฟากใต  และสถานี 

วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย  จังหวัดหนองคาย   
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ง  ๓  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนสาย  ง  ๓  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๑๓  ฟากตะวันออก 
 ๑.๕ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๒๑๒  วัดเนินพระเนาวนาราม  และโรงเรียนเนินพระเนาววิทยา 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๑๓  ฟากตะวันตก  และโรงฆาสัตวเทศบาลเมือง 

หนองคาย 



 

๒ 

  ดานใต จดถนนสาย  ง  ๓  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ง  ๕  ฟากตะวันออก 
 ๑.๖ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนแมน้ําโขง  ฝงใต 
  ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากกับถนนสาย  ข  ๑  ที่จุดซึ่งอยูหางจากวัดมีชัย   

ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนสาย  ข  ๑  เปนระยะ  ๑๐๐  เมตร 
  ดานใต จดถนนสาย  ง  ๑  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือหนองคาย 
 ๑.๗ ดานเหนือ จดเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  ฟากใต  และถนนสาย  ง  ๑   

ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนพนังชลประทาน  ฟากตะวันตก  และศูนยการศึกษาพิเศษ 

จังหวัดหนองคาย 
  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  ฟากตะวันออก   

ที่สาธารณประโยชนหนองตูม  สวนสาธารณะหนองถิ่น  และวัดมีชัยทุง 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๗.๑๒  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก 
 ๑.๘ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๒๑๒ 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ง  ๕  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนสาย  ค  ๑๐  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๙  ฟากตะวันออก 
 ๑.๙ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๒๑๒  ถนนสาย  ค  ๙  ฟากตะวันตก  ถนนสาย  ค  ๑๐  ฟากใต  และวัดดอนมน 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ง  ๕  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนสาย  ง  ๓  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒  (ถนนมิตรภาพ)  ฟากตะวันออก   

ถนนสาย  ค  ๑๕  ฟากใต   สํานักงานสหกรณจังหวัดหนองคาย  โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร   
ศูนยบริการการศึกษาจังหวัดหนองคาย  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  โรงเรียนกีฬาจังหวัดหนองคาย   
เรือนจําจังหวัดหนองคาย  วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  โรงเรียนอรุณรังษี  และวัดอรุณรังสี 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๕๐  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 
 ๑.๑๐ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับแมน้ําโขง  ฝงใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับหวยวังฮู  ฝงตะวันตก 
  ดานใต จดถนนสาย  ง  ๑  ฟากเหนือ  และสถานีทดลองไหมหนองคาย 
  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลเมืองหนองคาย  ระหวางหลักเขตที่  ๙  กับ 

หลักเขตท่ี  ๑ 



 

๓ 

 ๑.๑๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๒๑๒ 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒  (ถนนมิตรภาพ)  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนขนสง  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๘  ฟากตะวันออก 
 ๑.๑๒ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๘  ฟากตะวันตก  ถนนสาย  จ  ฟากใต  ถนน

ศูนยราชการ  ฟากตะวันตก  และถนนสาย  ง  ๔  ฟากใต 
  ดานใต จดสํานักงานปศุสัตวจังหวัดหนองคาย 
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ง  ๓  ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๔๗  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน   
 ๑.๑๓ ดานเหนือ จดถนนสาย  ง  ๑  ฟากใต  ถนนสาย  ข  ๒  ฟากตะวันตก  

และถนนสาย  ข  ๕  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๔  ฟากตะวันตก  และแนวสายสงไฟฟาศักยสูง 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ง  ๑ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 
 ๑.๑๔ ดานเหนือ จดถนนสาย  ง  ๔  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒  (ถนนมิตรภาพ)  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนสาย  ง  ๓  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดสํานักงานปศุสัตวจังหวัดหนองคาย 
 ๑.๑๕ ดานเหนือ จดถนนสาย  ค  ๑๖  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๑๖  ฟากตะวันตก  และเสนขนานระยะ   

๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒  (ตอนเชื่อมสะพานมิตรภาพไทย – ลาว) 
  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๑๖  ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๖๘  และหมายเลข  ๘.๖๙  ท่ีกําหนดไวเปนสีเทาออน 
๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๑๖  ท่ีกําหนดไวเปนสีสม  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง  มีรายการดังตอไปนี้ 
 ๒.๑ ดานเหนือ จดถนนริมโขง  ฟากใต  วัดประดิษฐธรรมคุณ  (หอกอง)   

และหนวยเรือรักษาความสงบเรียบรอยตามลําน้ําโขง  (นรข.) 
  ดานตะวันออก จดซอยวัดธาตุ  ๓  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนมีชัย  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดวัดศรีบุญเรือง 



 

๔ 

 ๒.๒ ดานเหนือ จดถนนมีชัย  ฟากใต  และวัดอุดมมหาวัน   
  ดานตะวันออก จดถนนพนังชลประทาน  ฟากตะวันตก   
  ดานใต จดถนนประจักษศิลปาคม  ฟากเหนือ  และโรงเรียนเทศบาล  ๓   

ยุวบูรณบํารุง 
  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  กองกํากับการ  ๖   

กองตํารวจน้ํา  และวัดโพธิ์ศรี 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๑๑  และหมายเลข  ๘.๑๓  ท่ีกําหนดไวเปนสีเทาออน 
 ๒.๓ ดานเหนือ จดถนนมีชัย  ฟากใต  วัดยอดแกว  และวัดสระแกว 
  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก   
  ดานใต จดถนนประจักษศิลปาคม  ฟากเหนือ  และสถานธนานุบาล 

เทศบาลเมืองหนองคาย 
  ดานตะวันตก จดถนนโพธิ์ชัย  ฟากตะวันออก 
 ๒.๔ ดานเหนือ จดถนนประจักษศิลปาคม  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนพนังชลประทาน  ฟากตะวันตก 
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๗  ฟากตะวันออก 
 ๒.๕ ดานเหนือ จดถนนประจักษศิลปาคม  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๗  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดวัดโพธิ์ชัย  และถนนพระใส  ฟากตะวันออก   
 ๒.๖ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  ฟากใต 
  ดานใต จดสถานีโทรทัศนถายทอดชอง  ๗  ศูนยประชาสัมพันธ  เขต  ๑   

โรงเรียนเนินพระเนาววิทยา  วัดเนินพระเนาวนาราม  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒   

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๑๑  ฟากตะวันออก 
 ๒.๗ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนแมน้ําโขง  ฝงใต 
  ดานตะวันออก จดวัดหายโศก  หองสมุดประชาชนจังหวัดหนองคาย  และสํานักงาน 

เหลากาชาดจังหวัดหนองคาย 
  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากเหนือ  โรงเรียนเทศบาล  ๒  ชํานาญนุเคราะห   

โรงสูบน้ํา  การประปาสวนภูมิภาค  และวัดมีชัย 
  ดานตะวันตก จดเสนตั้งฉากกับถนนแกววรวุฒิ  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยูหางจาก 

วัดมีชัย  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนแกววรวุฒิ  เปนระยะ  ๑๐๐  เมตร 
 ๒.๘ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๑๑  ฟากตะวันตก 



 

๕ 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๒๑๒   

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ง  ๕  ฟากตะวันออก 
 ๒.๙ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเสนตรงท่ีตอเปนแนวเสนตรงเดียวกันกับถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนสาย  ค  ๓  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนพนังชลประทาน  ฟากตะวันออก 
 ๒.๑๐ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ง  ๕  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๒๑๒   
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๙  ฟากตะวันออก 
 ๒.๑๑ ดานเหนือ จดถนนสาย  ค  ๓  ฟากใต  และสถานียาสูบ 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๔  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนพนังชลประทาน  ฟากตะวันออก 
 ๒.๑๒ ดานเหนือ จดถนนประจักษศิลปาคม  ฟากใต   
  ดานตะวันออก จดบานพักเจาหนาที่แขวงการทางหนองคายที่  ๑ 
  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๔  ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๙.๒๓  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 
 ๒.๑๓ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  ฟากใต  และสํานักงาน 

สาธารณสุขอําเภอเมืองหนองคาย 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๙  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๒๑๒   
  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒  (ถนนมิตรภาพ)  ฟากตะวันออก 
 ๒.๑๔ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  ฟากใต   
  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒  (ถนนมิตรภาพ)  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๒๑๒   
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๘  ฟากตะวันออก 



 

๖ 

 ๒.๑๕ ดานเหนือ จดถนนสาย  ง  ๑  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๔  ฟากตะวันตก   

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๕  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดวัดหนองเคราศิริมงคล 

 ๒.๑๖ ดานเหนือ จดถนนสาย  ง  ๑  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดสถานีผลิตน้ําประปา  (หนองบัว)  สํานักงานการประปาหนองคาย   

การประปาสวนภูมิภาค 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๕  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากตะวันออก 

๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๖  ที่กําหนดไวเปนสีแดง  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๓.๑ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากใต  สํานักงานศุลกากรเขต  ๔  ดานศุลกากร 

จังหวัดหนองคาย  วัดศรีเมือง  ศาลเจาพอหลักเมือง  วัดลําดวน  และวัดศรีสุมังคล 

  ดานตะวันออก จดสํานักงานการขนสงทางน้ําที่  ๗  (หนองคาย)  และวัดศรีบุญเรือง 

  ดานใต จดถนนมีชัย  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนหายโศก  ฟากตะวันออก 

 ๓.๒ ดานเหนือ จดถนนมีชัย  ฟากใต  วัดศรีชมชื่น  ไปรษณียจังหวัดหนองคาย   

วัดศรีษะเกษ  วิทยาลัยสงฆ  วัดศรีคุณเมือง  และศาลเจาปู – ยา 

  ดานตะวันออก จดถนนโพธิ์ชัย  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนประจักษศิลปาคม  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนหายโศก  ฟากตะวันออก 

 ๓.๓ ดานเหนือ จดถนนประจักษศิลปาคม  ฟากใต  โรงเรียนเทศบาล  ๑   

สวางวิทยา  วัดทุงสวาง  และสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดหนองคาย 

  ดานตะวันออก จดถนนพระใส  ฟากตะวันตก  และวัดโพธิ์ชัย 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๕  ฟากตะวันออก  และฝายผลิตการประปาหนองคาย   

การประปาสวนภูมิภาค 

 ๓.๔ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดโรงพยาบาลหนองคาย 

  ดานใต จดถนนมีชัย  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  และเสนตรง 

ที่ตอเปนแนวเสนตรงเดียวกันกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 



 

๗ 

 ๓.๕ ดานเหนือ จดถนนมีชัย  ฟากใต  วัดชัยพร  บานพักผูวาราชการจังหวัด 

หนองคาย  สโมสรขาราชการจังหวัดหนองคาย  กองกํากับการตํารวจภูธรจังหวัดหนองคาย  สถานีตํารวจภูธร 

อําเภอเมืองหนองคาย  บานพักรองผูวาราชการจังหวัดหนองคาย  สํานักงานที่ดินอําเภอเมืองหนองคาย   

สํานักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย  ศาลจังหวัดหนองคาย  วิทยาลัยประชาคมนานาชาติหนองคาย -  

อุดรธานี  หองสมุดดํารงราชานุภาพ  ตํารวจทองเท่ียวหนองคาย  ศูนยบริการขอมูลขาวสารการทองเท่ียว 

จังหวัดหนองคาย  และพิพิธภัณฑจังหวัดหนองคาย   

  ดานตะวันออก จดถนนหายโศก  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนประจักษศิลปาคม  ฟากเหนือ  และสนามกีฬาองคการ 

บริหารสวนจังหวัดหนองคาย 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๔  ฟากตะวันออก 

 ๓.๖ ดานเหนือ จดถนนประจักษศิลปาคม  ฟากใต  สํานักงานเทศบาลเมืองหนองคาย   

และโรงเรียนเทศบาล  ๔  ฉลองรัตน 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๕  ฟากตะวันตก   

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดบานพักเจาหนาที่แขวงการทางหนองคายที่  ๑ 

๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔  ท่ีกําหนดไวเปนสีเม็ดมะปราง  ใหเปนท่ีดินประเภทคลังสินคา   

มีรายการดังตอไปนี้ 

  ดานเหนือ จดสถานกักพืชหนองคาย  ที่ทําการดานตรวจสัตวปา  หนองคาย   

ดานกักกันสัตวระหวางประเทศ  ดานหนองคาย  และเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ง  ๖ 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับเขตทางรถไฟสายตะวันออก 

เฉียงเหนือ  ฟากตะวันออก  และสถานีรถไฟนาทา 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ง  ๖ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๒  (ตอนเชื่อมสะพานมิตรภาพไทย - ลาว) 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๖๓  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 

๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๒๒  ที่กําหนดไวเปนสีเขียว  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๕.๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับแมน้ําโขง  ฝงใต  

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนตั้งฉากกับ 

ทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๒๑๒  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยูหางจากศูนยกลางทางหลวง  อบจ.  นค.  ๓๑๔๖   

บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๒๑๒  เปนระยะ  ๕๐๐  เมตร 



 

๘ 

  ดานใต จดถนนพนังชลประทาน  ฟากเหนือ  วัดทุงเจริญธรรม  วัดเหลาสินชยั   
สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลหาดคํา  และที่ทําการสายตรวจตําบลเขต  ๒  สภอ.  เมืองหนองคาย 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับแมน้ําโขง  ฝงใต   
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 
 ๕.๒ ดานเหนือ จดถนนพนังชลประทาน  ฟากใต  วัดเวฬุกรมณีทุง  และโรงเรียน 

หาดคําบอนพัฒนา 
  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนตั้งฉากกับ 

ทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๒๑๒  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยูหางจากศูนยกลางทางหลวง  อบจ.  นค.  ๓๑๔๖   
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๒๑๒  เปนระยะ  ๕๐๐  เมตร 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  ฟากเหนือ  กองรอย 
อาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดหนองคาย  หนวยปฏิบัติการพิเศษกองกํากับการตํารวจภูธรจังหวัดหนองคาย   
และศูนยจักรกลองคการบริหารสวนจังหวัดหนองคาย 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันออก   
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๔  และหมายเลข  ๘.๙  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน   
 ๕.๓ ดานเหนือ จดศูนยขยายพันธุไมผลเพ่ือการปฏิรูปท่ีดินหนองคาย  กองรอย 

ตํารวจตระเวนชายแดนที่  ๒๔๕  สถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดหนองคาย  วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย   
สถานีเพาะชํากลาไมจังหวัดหนองคาย  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนตั้งฉากกับ 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  ฟากใต  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวง  อบจ.  นค.  ๓๑๔๖  บรรจบกับ 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒   
เปนระยะ  ๕๐๐  เมตร   

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนหวยโซ  ฝงเหนือ 
  ดานตะวันตก จดทางหลวง  อบจ.  นค.  ๓๐๗๙  ฟากตะวันออก  วัดเวฬุวันบานภู   

โรงเรียนบานเบิดวิทยา  และวัดบําเพ็ญวิหารธรรม 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๑๐  และหมายเลข  ๘.๑๒  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 
 ๕.๔ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบกจังหวัดหนองคาย  และวิทยาลัย 

เทคนิคหนองคาย 
  ดานใต จดศูนยขยายพันธุไมผลเพ่ือการปฏิรูปที่ดินหนองคาย  กองรอย 

ตํารวจตระเวนชายแดนที่  ๒๔๕  และสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองคาย 
  ดานตะวันตก จดศูนยขยายพันธุไมผลเพ่ือการปฏิรูปที่ดินหนองคาย  กองรอย 

ตํารวจตระเวนชายแดนที่  ๒๔๕  และสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองคาย   
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๘  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 



 

๙ 

 ๕.๕ ดานเหนือ จดถนนสาย  ง  ๓  ฟากใต  และเสนขนานระยะ  ๘๕๐  เมตร   

กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒ 

  ดานตะวันออก จดทางหลวง  อบจ.  นค.  ๓๐๗๙  ฟากตะวันตก  หนองภู   

และบึงหนองคาย 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจาก 

ทางหลวง  อบจ.  นค.  ๓๐๗๙  ท่ีจุดซึ่งทางหลวง  อบจ.  นค.  ๓๐๗๙  บรรจบกับหวยโซ  ไปทาง 

ทิศตะวันตกเฉียงใต  จนบรรจบกับทางหลวง  อบจ.  นค.  ๓๐๑๕  ที่ จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวง   

อบจ.  นค.  ๓๐๑๕  บรรจบกับทางหลวง  อบจ.  นค.  ๓๐๗๙  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวทางหลวง   

อบจ.  นค.  ๓๐๑๕  เปนระยะ  ๑,๒๐๐  เมตร  และทางหลวง  อบจ.  นค.  ๓๐๑๕  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดโรงเรียนหนองแดงสรางประทายพัฒนา  และถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๗.๑๖  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  และบริเวณ 

หมายเลข  ๘.๓๗  หมายเลข  ๘.๓๙  หมายเลข  ๘.๔๔  หมายเลข  ๘.๔๘  และหมายเลข  ๘.๕๑   

ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 

 ๕.๖ ดานเหนือ จดถนนสาย  ง  ๓  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก   

  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  หนองแดง  โรงเรียน 

บานหนาดคุรุราษฎรอุทิศ  และวัดบานคําแค   

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒  (ถนนมิตรภาพ)  ฟากตะวันออก   

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๖.๑๒  และหมายเลข  ๖.๑๓  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน   

บริเวณหมายเลข  ๘.๕๗  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน  และบริเวณหมายเลข  ๙.๔๐  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๕.๗ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนแนวเขตเทศบาลเมือง 

หนองคายและแมน้ําโขง  ฝงใต  และแขวงการทางหนองคาย 

  ดานตะวันออก จดสวนอุทกวิทยา  (หนองคาย)  สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค  ๓   

(ลุมน้ําโขง)  และวัดจอมมณี 

  ดานใต จดถนนสาย  ง  ๑  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับหวยวังฮู  ฝงตะวันออก 

 ๕.๘ ดานเหนือ จดถนนสาย  ง  ๑  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดวัดเหลามีชัย  และโรงเรียนจอมมณี 

  ดานตะวันตก จดสะพานมิตรภาพไทย – ลาว  ฟากตะวันออก 



 

๑๐ 

 ๕.๙ ดานเหนือ จดถนนสาย  ง  ๑  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒  (ตอนเชื่อมสะพานมิตรภาพ 

ไทย - ลาว)  ฟากตะวันตก  และดานพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย – ลาว 

  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  และสถานีอนามัย 

ตําบลมีชัย 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนตรงท่ีลากจาก 

ทางหลวง  อบจ.  นค.  ๒๐๔๐  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งซอยบุงเล  ๔  บรรจบกับทางหลวง  อบจ.  นค.  ๒๐๔๐   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับหวยบง  ฝ งตะวันออก  ท่ีจุดซึ่งเปนเสนขนานระยะ   

๒,๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒  (ตอนเชื่อมสะพานมิตรภาพไทย – ลาว)  หวยบง   

ฝงใต  เสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับหวยวังฮู  ฝงตะวันออก  และที่ทําการชลประทานลุมน้ําโขง 

 ๕.๑๐ ดานเหนือ จดถนนสาย  ง  ๑  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดท่ีทําการชลประทานลุมน้ําโขง 

  ดานใต จดท่ีทําการชลประทานลุมน้ําโขง 

  ดานตะวันตก จดท่ีทําการชลประทานลุมน้ําโขง 

 ๕.๑๑ ดานเหนือ จดโรงเรียนจอมมณี  และวัดเหลามีชัย   

  ดานตะวันออก จดเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  ฟากตะวันตก   

  ดานตะวันตก จดเขตทางรถไฟสายสะพานมิตรภาพไทย – ลาว  ฟากตะวันออก 

 ๕.๑๒ ดานเหนือ จดเขตทางรถไฟสายสะพานมิตรภาพไทย – ลาว  ฟากตะวันตก 

  ดานตะวันออก จดเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒  (ตอนเชื่อมสะพานมิตรภาพ 

ไทย - ลาว)  ฟากตะวันออก  และดานพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย – ลาว 

 ๕.๑๓ ดานเหนือ จดถนนสาย  ง  ๑  ฟากใต  ถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ   

ฟากตะวันตกและฟากใต  วัดปทุมวนาราม  เสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ง  ๑   

แนวสายสงไฟฟาศักยสูง  และถนนสาย  ข  ๔  ฟากตะวันออก 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับหวยวังฮู  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดหวยบง  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ   

๒,๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒  (ตอนเชื่อมสะพานมิตรภาพไทย – ลาว) 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๔๕  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 



 

๑๑ 

 ๕.๑๔ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับแมน้ําโขง  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลเมืองหนองคาย  ระหวางหลักเขตที่  ๑  กับ 

หลักเขตท่ี  ๙ 

  ดานใต จดถนนสาย  ง  ๑  ฟากเหนือ  และวัดศาสนกิจบริหาร 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ   

๒,๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒  (ตอนเชื่อมสะพานมิตรภาพไทย – ลาว) 

 ๕.๑๕ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  ฟากใต  ถนนสาย  ง  ๒   

ฟากตะวันตก  และสถานีรถไฟหนองคาย 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ง  ๓  ฟากตะวันตก  สํานักงานปศุสัตวจังหวัดหนองคาย   

เขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  ฟากตะวันตก  และวัดปาคีรีสามัคคีทรงธรรม 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ง  ๖   

สถานกักพืชหนองคาย  ที่ทําการดานตรวจสัตวปาหนองคาย  ดานกักกันสัตวระหวางประเทศ  ดานหนองคาย   

เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒  (ตอนเชื่อมสะพานมิตรภาพ 

ไทย - ลาว)  และถนนสาย  ง  ๖  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒  (ตอนเชื่อมสะพานมิตรภาพ 

ไทย - ลาว)  ฟากตะวันออก  ศูนยทดลองวิชาการพลังงานและอนุรักษพลังงานจังหวัดหนองคาย   

บานพักขาราชการดานศุลกากรจังหวัดหนองคาย  และดานตรวจคนเขาเมืองหนองคาย 

 ๕.๑๖ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต  และวัดจันทรสามัคคี   

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒  (ตอนเชื่อมสะพานมิตรภาพ 

ไทย - ลาว)  ฟากตะวันตก  ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดหนองคาย  และดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ 

  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  เสนขนานระยะ   

๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒  (ตอนเชื่อมสะพานมิตรภาพไทย – ลาว)   

ถนนสาย  ค  ๑๖  ฟากตะวันออกและฟากเหนือ  และหนองกอมเกาะ  ฝงตะวันออก  ฝงเหนือ  และฝงตะวันตก 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนทางหลวง  อบจ.   

นค.  ๒๐๔๐  ฟากตะวันออก  และเสนตรงที่ลากจากทางหลวง  อบจ.  นค.๒๐๔๐  ฟากตะวันออก   

ที่จุดซึ่งซอยบุงเล  ๔  บรรจบกับทางหลวง  อบจ.  นค.  ๒๐๔๐  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับ 

หวยบง  ฝงใต  ที่จุดซึ่งเปนเสนขนานระยะ  ๒,๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒   

(ตอนเชื่อมสะพานมิตรภาพไทย – ลาว) 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๗.๑๘  หมายเลข  ๗.๒๑  และหมายเลข  ๗.๒๓   

ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  บริเวณหมายเลข  ๘.๕๙  หมายเลข  ๘.๖๒  และหมายเลข  ๘.๖๔   

ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน  และบริเวณหมายเลข  ๙.๔๓  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 



 

๑๒ 

 ๕.๑๗ ดานเหนือ จดสํานักงานปศุสัตวจังหวัดหนองคาย  และถนนสาย  ง  ๓   

ฟากตะวันตกและฟากใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒  (ถนนมิตรภาพ)  ฟากตะวันตก   

สถานีไฟฟาแรงสูงหนองคาย  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  สถานีควบคุมการจายไฟฟาหนองคาย   

การไฟฟาสวนภูมิภาค   

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒  (ตอนเชื่อมสะพานมิตรภาพ 

ไทย – ลาว)  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  ฟากตะวันออก   

เสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ง  ๖  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับเขต 

ทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  ฟากตะวันออก  สถานีรถไฟนาทา  และวัดเกษตรศิรินาทา 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๗.๒๒  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  และบริเวณ 

หมายเลข  ๘.๖๑  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 

 ๕.๑๘ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต  และวัดวนาภิรมย 

  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  และวัดอรัญญวาป 

หนองแดง 

  ดานใต จดทางหลวง  อบจ.  นค.  ๒๐๗๖  ฟากเหนือ  สถานีอนามัย 

ตําบลโพธิ์ชัย  และโรงเรียนจันทราราม 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒  (ถนนมิตรภาพ)  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๖๕  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 

 ๕.๑๙ ดานเหนือ จดทางหลวง  อบจ.  นค.  ๓๐๑๕  ฟากใต  และวัดสรางประทาย 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนตั้งฉากกับ 

ทางหลวง  อบจ.  นค.  ๓๐๑๕  ฟากใต  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวง  อบจ.  นค.  ๓๐๑๕  บรรจบกับทางหลวง   

อบจ.  นค.  ๓๐๗๙  ไปทางทิศตะวันตกเฉยีงใตตามแนวทางหลวง  อบจ.  นค.  ๓๐๑๕  เปนระยะ  ๑,๒๐๐  เมตร 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนหวยยาง  ฝงเหนือ   

และทางหลวง  อบจ.  นค.  ๒๐๗๖  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  และวัดอรัญญวาป 

หนองแดง 

 ๕.๒๐ ดานเหนือ จดถนนสาย  ง  ๖  ฟากใต  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒  (ตอนเชื่อมสะพานมิตรภาพไทย – ลาว)  และเสนขนานระยะ   

๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ง  ๖ 

  ดานตะวันออก จดเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  ฟากตะวันตก 



 

๑๓ 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒  (ตอนเชื่อมสะพานมิตรภาพ 
ไทย - ลาว)  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒  (ตอนเชื่อมสะพานมิตรภาพ 
ไทย - ลาว)  ฟากตะวันออก 

 ๕.๒๑ ดานเหนือ จดสํานักงานทางหลวงชนบทหนองคาย  ทางหลวง  อบจ.  นค.  ๒๐๗๖   
ฟากใต  วัดจันทราราม  และวัดเขตเจริญธรรม 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนหวยยาง  ฝงตะวันตก 
  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนทางหลวงชนบท  นค.  ๒๐๔๔   

ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒  (ถนนมิตรภาพ)  ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๗.๒๖  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  และบริเวณ 

หมายเลข  ๘.๗๐  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 
 ๕.๒๒ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต  มหาวิทยาลัยขอนแกน   

วิทยาเขตหนองคาย  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒  (ตอนเชื่อมสะพานมิตรภาพไทย – ลาว)  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒  (ถนนมิตรภาพ)  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนตั้งฉากกับทางหลวง 

แผนดินหมายเลข  ๒  (ถนนมิตรภาพ)  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งทางหลวงชนบท  นค.  ๒๐๔๔  บรรจบกับ 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒  (ถนนมิตรภาพ) 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนทางหลวง  อบจ.   
นค.  ๒๐๔๐  ฟากตะวันออก 

๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๑๓  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออน  ใหเปนท่ีดิน 
ประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๖.๑ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนแมน้ําโขง  ฝงใต   
และแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวนัออก  ซึ่งเปนเสนตัง้ฉากกับทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๒๑๒  ฟากเหนอื   
ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวง  อบจ.  นค.  ๓๑๔๖  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  เปนระยะ  ๕๐๐  เมตร   

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับแมน้ํ า โขง   ฝ ง ใต   
ถนนพนังชลประทาน  ฟากเหนือ  และเสนตั้งฉากกับถนนพนังชลประทาน  ฟากเหนือ  ท่ีจุดซึ่งถนนสาย  ค  ๑ 
บรรจบกับถนนพนังชลประทาน   

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับแมน้ําโขง  ฝงใต  ถนนริมโขง   
ฟากเหนือ  และถนนสาย  ก  ๑  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดวัดหายโศก 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๕  และหมายเลข  ๘.๗  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 



 

๑๔ 

 ๖.๒ สนามกีฬาองคการบริหารสวนจังหวัดหนองคาย 

 ๖.๓ สวนสาธารณะหนองถิ่น 

 ๖.๔ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนแมน้ําโขง  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับหวยวังฮู  ฝงตะวันออก 

และฝงตะวันตก  และถนนสาย  ง  ๑  ฟากเหนือ 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับแมน้ําโขง  ฝงใต 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ   

๒,๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒  (ตอนเชื่อมสะพานมิตรภาพไทย – ลาว) 

 ๖.๕ ที่สาธารณประโยชนหนองตูม 

 ๖.๖ ที่ดินในบริเวณระยะขนาน  ๕๐  เมตร  กับหวยวังฮู  ฝงตะวันออกและฝงตะวันตก   

และที่สาธารณประโยชนหวยบง 

 ๖.๗ สนามกีฬาจังหวัดหนองคาย 

 ๖.๘ ที่สาธารณประโยชนหนองภู 

 ๖.๙ ที่สาธารณประโยชนบึงหนองคาย 

 ๖.๑๐ ที่สาธารณประโยชนหนองแดง 

 ๖.๑๑ ที่สาธารณประโยชนหนองกอมเกาะ  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๕๘  ท่ีกําหนดไว   

เปนสีเทาออน 

 ๖.๑๒ ที่สาธารณประโยชนหนองโดน 

 ๖.๑๓ ที่สาธารณประโยชนหนองผือ 

๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๒๖  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทสถาบันการศึกษา  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๗.๑ โรงเรียนหาดคําบอนพัฒนา 

 ๗.๒ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 

 ๗.๓ โรงเรียนอักษรอดุลวิทยา 

 ๗.๔ โรงเรียนเทศบาล  ๓  ยุวบูรณบํารุง 

 ๗.๕ โรงเรียนเนินพระเนาววิทยา 

 ๗.๖ โรงเรียนเทศบาล  ๑  สวางวิทยา 

 ๗.๗ โรงเรียนเทศบาล  ๒  ชํานาญนุเคราะห 

 ๗.๘ โรงเรียนเทศบาล  ๔  ฉลองรัตน 

 ๗.๙ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือหนองคาย 



 

๑๕ 

 ๗.๑๐ โรงเรียนจอมมณี 

 ๗.๑๑ หอพักนักเรียนกีฬาจังหวัดหนองคาย 

 ๗.๑๒ โรงเรียนมีชัยวิทยา 

 ๗.๑๓ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  และโรงเรียนอรุณรังษี 

 ๗.๑๔ โรงเรียนบานเบิดวิทยา 

 ๗.๑๕ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร  ศูนยบริการการศึกษาจังหวัดหนองคาย  มหาวิทยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิราช  และโรงเรียนกีฬาจังหวัดหนองคาย 

 ๗.๑๖ โรงเรียนบานนาคลอง 

 ๗.๑๗ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  โรงเรียนอนุบาลหนองคาย  และวิทยาลัยอาชีวศึกษา 

จังหวัดหนองคาย   

 ๗.๑๘ โรงเรียนโคกแมงเงา 

 ๗.๑๙ โรงเรียนหนองแดงสรางประทายพัฒนา 

 ๗.๒๐ โรงเรียนบานหนาดคุรุราษฎรอุทิศ 

 ๗.๒๑ โรงเรียนบานคุยนางขาว 

 ๗.๒๒ โรงเรียนธนากรสงเคราะห 

 ๗.๒๓ โรงเรียนบานหนองเดิ่น 

 ๗.๒๔ โรงเรียนจันทราราม 

 ๗.๒๕ มหาวิทยาลัยขอนแกน  วิทยาเขตหนองคาย 

 ๗.๒๖ โรงเรียนบานคําโปงเปงโคตรธิสารวิทยา 

๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๗๐  ท่ีกําหนดไวเปนสีเทาออน  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทสถาบันศาสนา  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๘.๑ วัดเจริญสมณกิจ 

 ๘.๒ วัดเหลาสินชัย 

 ๘.๓ วัดทุงเจริญธรรม 

 ๘.๔ วัดสนสินชัย 

 ๘.๕ วัดเวฬุกรมณีทา 

 ๘.๖ วัดเวฬุกรมณีทุง 

 ๘.๗ วัดสายทอง 

 ๘.๘ วัดเจริญสุขราษฎรบํารุง 

 ๘.๙ วัดดอนสวรรค 



 

๑๖ 

 ๘.๑๐ สํานักสงฆวัดปาวิฑูรยโพธิ์ 
 ๘.๑๑ วัดสิริมหากัจจายน 
 ๘.๑๒ วัดปาจอมเสด็จ 
 ๘.๑๓ วัดนาฬิกวนาวาส  (ปาพราว) 
 ๘.๑๔ วัดสามัคคี 
 ๘.๑๕ วัดอุดมมหาวัน 
 ๘.๑๖ วัดโพธิ์ศรี 
 ๘.๑๗ วัดสระแกว 
 ๘.๑๘ วัดประดิษฐธรรมคุณ  (หอกอง) 
 ๘.๑๙ วัดยอดแกว 
 ๘.๒๐ วัดศรีบุญเรือง 
 ๘.๒๑ วัดศรีสุมังคล 
 ๘.๒๒ วัดลําดวน 
 ๘.๒๓ วัดเนินพระเนาวนาราม 
 ๘.๒๔ วัดศรีเมือง  และศาลเจาพอหลักเมือง 
 ๘.๒๕ วัดศรีคุณเมือง  และศาลเจาปู – ยา 
 ๘.๒๖ วัดโพธิ์ชัย 
 ๘.๒๗ วัดหายโศก 
 ๘.๒๘ วัดศรีษะเกษ  และวิทยาลัยสงฆ 
 ๘.๒๙ วัดศรีชมชื่น 
 ๘.๓๐ วัดทุงสวาง 
 ๘.๓๑ วัดมีชัย 
 ๘.๓๒ วัดชัยพร 
 ๘.๓๓ วัดมีชัยทุง 
 ๘.๓๔ วัดจอมมณี 
 ๘.๓๕ วัดดอนมน 
 ๘.๓๖ วัดเหลามีชัย 
 ๘.๓๗ วัดปาพุทธาราม 
 ๘.๓๘ วัดอรุณรังสี 
 ๘.๓๙ วัดปาศรีวิลัย 
 ๘.๔๐ วัดหนองเคราศิริมงคล 
 ๘.๔๑ วัดบําเพ็ญวิหารธรรม 
 ๘.๔๒ วัดเวฬุวันบานภู 



 

๑๗ 

 ๘.๔๓ วัดปทุมวนาราม 
 ๘.๔๔ วัดภูทอง 
 ๘.๔๕ วัดพระลือ 
 ๘.๔๖ วัดศาสนกิจบริหาร 
 ๘.๔๗ วัดสุริยวงศาวาส 
 ๘.๔๘ วัดศิลาเขตอุดม 
 ๘.๔๙ วัดจันทรสามัคคี 
 ๘.๕๐ วัดมงคลศิลาคุณ 
 ๘.๕๑ วัดรัตนวาป 
 ๘.๕๒ วัดเกษตรศิรินาทา 
 ๘.๕๓ วัดปาคีรีสามัคคีทรงธรรม 
 ๘.๕๔ วัดวนาภิรมย 
 ๘.๕๕ วัดอรัญญวาปหนองแดง 
 ๘.๕๖ วัดสรางประทาย 
 ๘.๕๗ วัดโนนวังสิม 
 ๘.๕๘ วัดเกาะศรีเทพ 
 ๘.๕๙ วัดเขตนิมิต 
 ๘.๖๐ วัดบานคําแค 
 ๘.๖๑ วัดพระธาตุราษฎรบํารุง 
 ๘.๖๒ วัดสายชลมณฑาราม 
 ๘.๖๓ วัดเทพวราราม 
 ๘.๖๔ วัดสุขสวางนาเหลาทอง 
 ๘.๖๕ วัดรองคํา 
 ๘.๖๖ วัดเขตเจริญธรรม 
 ๘.๖๗ วัดจันทราราม 
 ๘.๖๘ วัดศรีเจริญ 
 ๘.๖๙ วัดปาอุดมพร 
 ๘.๗๐ วัดศรีบุญเรืองสุวรรณาราม 
๙. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๔๖  ท่ีกําหนดไวเปนสีน้ําเงิน  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  มีรายการดังตอไปนี้ 
 ๙.๑ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลหาดคํา  และที่ทําการสายตรวจตําบลเขต  ๒   

สภอ.  เมืองหนองคาย 
 ๙.๒ สถานีเพาะชํากลาไมจังหวัดหนองคาย 



 

๑๘ 

 ๙.๓ ศูนยขยายพันธุไมผลเพ่ือการปฏิรูปที่ดินหนองคาย  กองรอยตํารวจตระเวนชายแดน 
ที่  ๒๔๕  และสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองคาย   

 ๙.๔ กองรอยอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดหนองคาย  หนวยปฏิบัติการพิเศษ  กองกํากับการ 
ตํารวจภูธรจังหวัดหนองคาย  และศูนยจักรกลองคการบริหารสวนจังหวัดหนองคาย 

 ๙.๕ กองกํากับการ  ๖  กองตํารวจน้ํา 
 ๙.๖ สํานักงานการขนสงทางน้ําที่  ๗  (หนองคาย) 
 ๙.๗ สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย  จังหวัดหนองคาย 
 ๙.๘ สถานีโทรทัศนถายทอดชอง  ๗  ศูนยประชาสัมพันธเขต  ๑ 
 ๙.๙ สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองหนองคาย 
 ๙.๑๐ สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดหนองคาย 
 ๙.๑๑ สํานักงานศุลกากรเขต  ๔  และดานศุลกากรจังหวัดหนองคาย 
 ๙.๑๒ โรงฆาสัตวเทศบาลเมืองหนองคาย 
 ๙.๑๓ ไปรษณียจังหวัดหนองคาย 
 ๙.๑๔ หองสมุดประชาชนจังหวัดหนองคาย  และสํานักงานเหลากาชาดจังหวัดหนองคาย 
 ๙.๑๕ โรงพยาบาลหนองคาย 
 ๙.๑๖ บานพักผูวาราชการจังหวัดหนองคาย  สโมสรขาราชการจังหวัดหนองคาย  กองกํากับการ 

ตํารวจภูธรจังหวัดหนองคาย  สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองหนองคาย  บานพักรองผูวาราชการจังหวัดหนองคาย   
สํานักงานที่ดินอําเภอเมืองหนองคาย  สํานักงานท่ีดินจังหวัดหนองคาย  ศาลจังหวัดหนองคาย  วิทยาลัย 
ประชาคมนานาชาติหนองคาย – อุดรธานี  หองสมุดดํารงราชานุภาพ  ตํารวจทองเที่ยวหนองคาย   
ศูนยบริการขอมูลขาวสารการทองเที่ยวจังหวัดหนองคาย  และพิพิธภัณฑจังหวัดหนองคาย 

 ๙.๑๗ โรงสูบน้ํา  การประปาสวนภูมิภาค 
 ๙.๑๘ สํานักงานเทศบาลเมืองหนองคาย 
 ๙.๑๙ ฝายผลิตการประปาหนองคาย  การประปาสวนภูมิภาค 
 ๙.๒๐ บานพักเจาหนาที่แขวงการทางหนองคายที่  ๑ 
 ๙.๒๑ สวนอุทกวิทยา  (หนองคาย)  สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค  ๓  (ลุมน้ําโขง) 
 ๙.๒๒ แขวงการทางหนองคาย 
 ๙.๒๓ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรจังหวัดหนองคาย 
 ๙.๒๔ สถานียาสูบ 
 ๙.๒๕ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองหนองคาย 
 ๙.๒๖ ศูนยการศึกษาพิเศษจังหวัดหนองคาย 
 ๙.๒๗ ที่ทําการชลประทานลุมน้ําโขง 
 ๙.๒๘ สถานีทดลองไหมหนองคาย 
 ๙.๒๙ สถานีผลิตน้ําประปา  (หนองบัว)  สํานักงานการประปาหนองคาย  การประปา 

สวนภูมิภาค 



 

๑๙ 

 ๙.๓๐ เรือนจําจังหวัดหนองคาย 
 ๙.๓๑ ศูนยราชการจังหวัดหนองคาย  สํานักงานพาณิชยจังหวัดหนองคาย  สํานักงาน 

ประกันภัยจังหวัดหนองคาย  องคการบริหารสวนจังหวัดหนองคาย  สํานักงานประมงจังหวัดหนองคาย   
สํานักงานสรรพากรพ้ืนที่หนองคาย  สํานักงานประกันสังคมจังหวัดหนองคาย  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
หนองคาย  สํานักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย  สํานักงานอัยการจังหวัดหนองคาย  สํานักงานคุมครองสิทธิ 
และชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน  สํานักงานการคาตางประเทศ  เขต  ๕  (หนองคาย)  สํานักงาน 
อุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย  สํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย  สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดลอมจังหวัดหนองคาย  สํานักงานขนสงจังหวัดหนองคาย  สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย 
สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองคาย  ดานศุลกากรจังหวัดหนองคาย  สํานักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย  สํานักงาน 
วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย  สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดหนองคาย  สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ 
หนองคาย  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหนองคาย  เขต  ๑  ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดหนองคาย   
อาคารควบคุมผูหลบหนีเขาเมือง  สํานักงานสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จังหวัดหนองคาย  ท่ีวาการอําเภอเมืองหนองคาย  สํานักงานคุมครองสิทธิ์และชวยเหลือทางกฎหมายแก 
ประชาชนจังหวัดหนองคาย  สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย  และสํานักงานบังคับคดีจังหวัด 
หนองคาย 

 ๙.๓๒ ดานพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย – ลาว 
 ๙.๓๓ สถานีรถไฟหนองคาย 
 ๙.๓๔ สํานักงานสหกรณจังหวัดหนองคาย 
 ๙.๓๕ บานพักขาราชการดานศุลกากรจังหวัดหนองคาย  และดานตรวจคนเขาเมืองหนองคาย 
 ๙.๓๖ สถานีอนามัยตําบลมีชัย 
 ๙.๓๗ สํานักงานปศุสัตวจังหวัดหนองคาย 
 ๙.๓๘ ศูนยทดลองวิชาการพลังงานและอนุรักษพลังงานจังหวัดหนองคาย 
 ๙.๓๙ ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดหนองคาย  และดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ 
 ๙.๔๐ สํานักงานเทศบาลตําบลโพธิ์ชัย 
 ๙.๔๑ สถานกักพืชหนองคาย  ท่ีทําการดานตรวจสัตวปาหนองคาย  และดานกักกันสัตว 

ระหวางประเทศ  ดานหนองคาย 
 ๙.๔๒ สถานีรถไฟนาทา 
 ๙.๔๓ องคการบริหารสวนตําบลหนองกอมเกาะ  และสถานีอนามัยตําบลหนองกอมเกาะ 
 ๙.๔๔ สํานักงานทางหลวงชนบทหนองคาย 
 ๙.๔๕ สถานีอนามัยตําบลโพธิ์ชัย 
 ๙.๔๖ สถานีไฟฟาแรงสูงหนองคาย  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  สถานีควบคุม 

การจายไฟฟาหนองคาย  การไฟฟาสวนภูมิภาค 





รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมเมืองหนองคาย 

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 

ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงแบงเปน  ๖  ขนาด  คือ 

๑. ถนนแบบ  ก  ขนาดเขตทาง  ๑๕.๐๐  เมตร  จํานวน  ๖  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ก  ๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนริมโขง  เริ่มตนจากถนนหายโศก   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๗๘๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๒  เปนถนนเดมิไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  เริ่มตนจากถนนสาย  ค  ๑๗   

ที่บริ เวณซึ่ งอยูหางจากถนนสาย  ค  ๑๗  บรรจบกับถนนสาย  ก  ๓  ไปทางทิศตะวันตกตามแนว 

ถนนสาย  ค  ๑๗  ระยะประมาณ  ๓๐๐  เมตร  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๙๐๐  เมตร   

บรรจบกับถนนสาย  ค  ๑๖  ที่บริเวณซึ่งอยูหางจากถนนสาย  ค  ๑๖  บรรจบกับถนนสาย  ก  ๓  ไปทางทิศตะวันตก 

ตามแนวถนนสาย  ค  ๑๖  ระยะประมาณ  ๒๐๐  เมตร   

 ถนนสาย  ก  ๓  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  เริ่มตนจากถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๑,๕๐๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ค  ๑๖   

ที่บริเวณซึ่งอยูหางจากถนนสาย  ค  ๑๖  บรรจบกับถนนสาย  ก  ๒  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนสาย  ค  ๑๖   

ระยะประมาณ  ๒๐๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๔  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  เริ่มตนจากทางหลวง 

แผนดินหมายเลข  ๒  (ตอนเชื่อมสะพานมิตรภาพไทย – ลาว)  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับ 

ถนนสาย  ก  ๒ 

 ถนนสาย  ก  ๕  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนสาย  ก  ๓   

ที่บริเวณซึง่อยูหางจากถนนสาย  ก  ๓  บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและ 

ทิศเหนือตามแนวถนนสาย  ก  ๓  ระยะประมาณ  ๑,๐๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออก  ระยะประมาณ  ๑๒๐   

เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ค  ๑๖  ท่ีบริเวณซึ่งอยูหางจากถนนสาย  ค  ๑๖  ตัดกับถนนสาย  ก  ๔  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสาย  ค  ๑๖  ระยะประมาณ  ๓๐๐  เมตร   

 ถนนสาย  ก  ๖  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  เริ่มตนจากถนนสาย  ก  ๓   

ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนเดิมจนบรรจบกับถนนสาย  ก  ๒ 



 

๒ 

๒. ถนนสาย  ข  ขนาดเขตทาง  ๑๘.๐๐  เมตร  จํานวน  ๕  สาย  ดังนี้  

 ถนนสาย  ข  ๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนแกววรวุฒิ  เริ่มตนจาก 

ถนนมีชัย  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกตามแนวถนนเดมิ  จนบรรจบกับถนนพนังชลประทาน 

 ถนนสาย  ข  ๒  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนพนังชลประทาน   

ที่บริเวณซึ่งอยูหางจากถนนสาย  ข  ๓  บรรจบกับถนนพนังชลประทาน  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนว 

ถนนพนังชลประทาน  ระยะประมาณ  ๕๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ   

ระยะประมาณ  ๑,๘๐๐  เมตร  จนบรรจบกบัถนนสาย  ข  ๔  ที่บริเวณซึ่งอยูหางจากถนนสาย  ข  ๔  บรรจบกับ 

ถนนพนังชลประทาน  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสาย  ข  ๔  ระยะประมาณ  ๖๕๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๓  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  และถนนโครงการ 

กําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนพนงัชลประทาน  ไปทางทิศใตตามแนวถนนเดิมจนสุดถนน  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๑๕๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาย  ข  ๒  ที่บริเวณซึ่งอยูหางจาก 

ถนนสาย  ข  ๒  บรรจบกับถนนสาย  ข  ๔  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาย  ข  ๒  ระยะประมาณ   

๕๕๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๔  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนพนังชลประทาน 

ที่บริเวณซึ่งอยูหางจากถนนสาย  ข  ๓  บรรจบกับถนนพนังชลประทาน  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตามแนวถนนพนังชลประทาน  ระยะประมาณ  ๔๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ   

๑,๑๐๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๕  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  และถนนโครงการ 

กําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนสาย  ข  ๒  ที่บริเวณซึ่งอยูหางจากถนนสาย  ข  ๒  บรรจบกับ 

ถนนพนังชลประทาน  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๒๒๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตามแนวถนนเดิมจนสุดถนน  ไปทางทิศตะวันออก  ระยะประมาณ  ๑๕๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ข  ๔ 

ที่บริเวณซึ่งอยูหางจากถนนสาย  ข  ๔  บรรจบกับถนนพนังชลประทาน  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนว 

ถนนสาย  ข  ๔  ระยะประมาณ  ๒๕๐  เมตร 

๓. ถนนแบบ  ค  ขนาดเขตทาง  ๒๐.๐๐  เมตร  จํานวน  ๑๗  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ค  ๑  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  เริ่มตนจาก 

ถนนพนังชลประทาน  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดิน   

หมายเลข  ๒๑๒ 



 

๓ 

 ถนนสาย  ค  ๒  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  และถนนโครงการ 

กําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 

ตามแนวถนนเดิมจนสุดถนน  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๓๕๐  เมตร  บรรจบกับ 

ถนนพนังชลประทานที่บริเวณซึ่งอยูหางจากถนนพนังชลประทานบรรจบกับถนนประจักษศิลปาคม  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนพนังชลประทาน  ระยะประมาณ  ๕๐๐  เมตร 

 ถนนสาย  ค  ๓  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนมีชัย  เริ่มตนจาก 

ถนนพนังชลประทาน  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับซอยหัวโพน 

 ถนนสาย  ค  ๔  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยหัวโพน  เริ่มตนจาก 

ทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๒๑๒  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนมีชัย 

 ถนนสาย  ค  ๕  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนเวียดนามอนุสรณ  เริ่มตนจาก 

ถนนประจักษศิลปาคม  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๒๑๒ 

 ถนนสาย  ค  ๖  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนพระเสริม  เริ่มตนจาก 

ถนนประจักษศิลปาคม  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๒๑๒ 

 ถนนสาย  ค  ๗  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนกรกรรณอุทิศ  เริ่มตนจาก 

ถนนประจักษศิลปาคม  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๒๑๒ 

 ถนนสาย  ค  ๘  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  เริ่มตนจากทางหลวง 

แผนดินหมายเลข  ๒๑๒  ไปทางทิศใตตามแนวถนนเดิมจนบรรจบกับถนนขนสง   

 ถนนสาย  ค  ๙  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนเวียดนามอนุสรณ  เริ่มตนจาก 

ทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๒๑๒  ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนสาย  ค  ๑๐   

 ถนนสาย  ค  ๑๐  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  และถนนโครงการ 

กําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒  (ถนนมิตรภาพ)  ที่บริเวณซึ่งอยูหางจาก 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒  (ถนนมิตรภาพ)  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉยีงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒  (ถนนมิตรภาพ)  ระยะประมาณ  ๔๐๐  เมตร   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๕๐๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนเวียดนามอนุสรณ  (ถนนสาย  ค  ๙)   

ที่บริเวณซึ่งอยูหางจากถนนเวียดนามอนุสรณ  (ถนนสาย  ค  ๙)  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒   



 

๔ 

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๖๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม   

จนบรรจบกับถนนสายเดิม  (ถนนสาย  ง  ๕) 

 ถนนสาย  ค  ๑๑  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  เริ่มตนจากทางหลวง 

แผนดินหมายเลข  ๒๑๒  ไปทางทิศใตตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนผังเมือง 

 ถนนสาย  ค  ๑๒  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๒๑๒  ท่ีบริเวณถนนกรกรรณอุทิศ  (ถนนสาย  ค  ๗)  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  ระยะประมาณ  ๓๐๐  เมตร  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงใตจนบรรจบกับถนนผังเมือง  ระยะประมาณ  ๗๖๐  เมตร  ท่ีบริเวณซึ่งอยูหางจากถนนผังเมือง 

บรรจบกับถนนสาย  ค  ๑๓  ไปทางทิศตะวนัตกเฉยีงใตตามแนวถนนผังเมือง  ระยะประมาณ  ๙๖๐  เมตร 

 ถนนสาย  ค  ๑๓  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๒๑๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๙๐๐  เมตร  จนบรรจบกับ 

ถนนสาย  ง  ๓  ที่บริเวณซึ่งอยูหางจากถนนผังเมืองบรรจบกับถนนเดิม  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต   

ตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๓๕๐  เมตร 

 ถนนสาย  ค  ๑๔  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนปานคูณ  และถนนโครงการ 

กําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนสาย  ค  ๑๕  ไปทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนว 

ถนนเดิมจนสุดถนน  ไปทางทิศเหนือ  ระยะประมาณ  ๒๒๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ 

(ถนนสาย  ค  ๑๐)  ท่ีบริเวณถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ค  ๑๐)  บรรจบกับถนนสายเดิม  (ถนนสาย  ง  ๕)   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ค  ๑๐)  ระยะประมาณ  ๔๔๐  เมตร 

 ถนนสาย  ค  ๑๕  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  และถนนโครงการ 

กําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒  (ถนนมิตรภาพ)  ไปทางทิศตะวันออกและ 

ทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิมจนสุดถนน  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๒๖๐  เมตร   

จนบรรจบกับถนนสาย  ง  ๓  ที่บริเวณซึ่งอยูหางจากถนนสาย  ง  ๓  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒   

(ถนนมิตรภาพ)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย  ง  ๓  ระยะประมาณ  ๘๐๐  เมตร 

 ถนนสาย  ค  ๑๖  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  และถนนโครงการ 

กําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนเดิม   

ระยะประมาณ  ๑,๑๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออก  ระยะประมาณ  ๕๔๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต   

ระยะประมาณ  ๒๕๐  เมตร  ตัดกับถนนสาย  ก  ๔  ที่บริเวณซึ่งอยูหางจากถนนสาย  ก  ๔  บรรจบกับทางหลวง 

แผนดินหมายเลข  ๒  (ตอนเชื่อมสะพานมิตรภาพไทย – ลาว)  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนสาย  ก  ๔   



 

๕ 

ระยะประมาณ  ๑๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวนัออกเฉยีงใต  ระยะประมาณ  ๖๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต   

ระยะประมาณ  ๒๗๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ก  ๓  ที่บริเวณถนนสาย  ก  ๓  บรรจบกับถนนสาย   

ค  ๑๗  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสาย  ก  ๓  ระยะประมาณ  ๑๐๐  เมตร 

 ถนนสาย  ค  ๑๗  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  เริ่มตนจากถนนสาย  ค  ๑๖   

ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนเดิมจนบรรจบกับถนนสาย  ก  ๓ 

๔. ถนนแบบ  ง  ขนาดเขตทาง  ๓๐.๐๐  เมตร  จํานวน  ๖  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ง  ๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนพนังชลประทาน  เริ่มตนจาก 

บริเวณที่ถนนพนังชลประทานบรรจบกับถนนแกววรวุฒิ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม   

จนบรรจบกับแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก 

 ถนนสาย  ง  ๒  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  และถนนโครงการ 

กําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  ที่บริเวณซึ่งอยูหางจากทางหลวง 

แผนดินหมายเลข  ๒๑๒  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒  (ตอนเชื่อมสะพานมิตรภาพไทย – ลาว)   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  ระยะประมาณ  ๔๐๐  เมตร   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๒,๙๐๐  เมตร  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๖๐๐  เมตร   

บรรจบกับถนนเดิม  ไปทางทิศใตตามแนวถนนเดิมจนบรรจบกับถนนสาย  ง  ๖ 

 ถนนสาย  ง  ๓  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ   

และซอยองคการ  ๒  และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒   

ที่บริเวณซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  บรรจบกับทางหลวง  อบจ.  นค.  ๓๐๗๙   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  ระยะประมาณ  ๔๕๐  เมตร   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อจนสุดถนน  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต   

ระยะประมาณ  ๕๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๔๐๐  เมตร  บรรจบกับ 

ถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อจนสุดถนน   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๑,๒๑๐  เมตร  ตัดกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ   

(ถนนสาย  ค  ๑๓)  ที่บริเวณซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ค  ๑๓)  บรรจบกับ 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ   

(ถนนสาย  ค  ๑๓)  ระยะประมาณ  ๙๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวนัตกเฉยีงใต  ระยะประมาณ  ๒๒๕  เมตร   

บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ 

จนสุดถนน  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๑,๗๐๐  เมตร  บรรจบกับถนนสายเดิม   



 

๖ 

(ถนนสาย  ง  ๕)  ที่บริเวณซึ่งอยูหางจากถนนสายเดิม  (ถนนสาย  ง  ๕)  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๒๑๒  ไปทางทิศใตและทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสายเดิม  (ถนนสาย  ง  ๕)   

ระยะประมาณ  ๑,๗๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๘๐๐  เมตร  บรรจบกับ 

ถนนสาย  ค  ๑๕  ที่บริเวณซึ่งอยูหางจากถนนสาย  ค  ๑๕  บรรจบกับถนนสาย  ค  ๑๔  ไปทาง 

ทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสาย  ค  ๑๕  ระยะประมาณ  ๘๐๐  เมตร  ไปทาง 

ทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๗๐๐  เมตร  ตัดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒  (ถนนมิตรภาพ) 

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวซอยองคการ  ๒  จนสุดซอยองคการ  ๒  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต   

ระยะประมาณ  ๔๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๕๐๐  เมตร  บรรจบกับ 

ถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ  (ถนนสาย  ง  ๔)  ที่บริเวณซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ   

(ถนนสาย  ง  ๔)  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒  (ถนนมิตรภาพ)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต 

ตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ง  ๔)  ระยะประมาณ  ๑,๑๐๐  เมตร  ไปทาง 

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๑,๑๐๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  จ)   

ที่บริเวณซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  จ)  บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ   

(ถนนสาย  ค  ๘)  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  จ)  ระยะประมาณ   

๔๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๖๐๐  เมตร  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๒๑๒ 

 ถนนสาย  ง  ๔  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  เริ่มตนจากทางหลวง 

แผนดินหมายเลข  ๒  (ถนนมิตรภาพ)  ไปทางทศิตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนสาย  ง  ๓   

ที่บริเวณซึง่อยูหางจากถนนสาย  ง  ๓  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต 

ตามแนวถนนสาย  ง  ๓  ระยะประมาณ  ๑,๗๐๐  เมตร 

 ถนนสาย  ง  ๕  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนสายเดิม  เริ่มตนจาก 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  ไปทางทิศใตและทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับ 

ถนนสาย  ง  ๓  ที่บริเวณซึง่อยูหางจากถนนสาย  ง  ๓  บรรจบกับทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๒  (ถนนมติรภาพ) 

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย  ง  ๓  ระยะประมาณ  ๑,๕๐๐  เมตร 

 ถนนสาย  ง  ๖  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  และถนนโครงการ 

กําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒  (ตอนเชื่อมสะพานมิตรภาพไทย – ลาว)  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิมจนสุดถนน  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๕๐๐  เมตร   

จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒  (ถนนมิตรภาพ)  ที่บริเวณซึ่งอยูหางจากถนนสาย  ง  ๓  ตัดกับ 



 

๗ 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒  (ถนนมิตรภาพ)  ไปทางทิศใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒   

(ถนนมิตรภาพ)  ระยะประมาณ  ๑,๒๕๐  เมตร 

๕. ถนนแบบ  จ  ขนาดเขตทาง  ๔๐.๐๐  เมตร  จํานวน  ๑  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  จ  เปนถนนเดมิไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  และถนนโครงการกําหนดให 

กอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนสาย  ง  ๓  ที่บริเวณซึ่งอยูหางจากถนนสาย  ง  ๓  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๒๑๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสาย  ง  ๓  ระยะประมาณ  ๖๐๐  เมตร  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิมจนสุดถนน  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ   

๒๐๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนศูนยราชการ 

๖. ถนนโครงการเสนอแนะ  (ขนาดเขตทาง  ๘๐.๐๐  เมตร)  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม   

เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  ที่บริเวณซึ่งอยูหางจากทางหลวง  อบจ.  นค.  ๓๑๔๖   

ตัดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๗๓๕  เมตร  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงใต  ทิศใต  และทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๔,๓๗๐  เมตร  ตัดกับทางหลวง   

อบจ.  นค.  ๓๐๗๙  ที่บริเวณซึ่งอยูหางจากทางหลวง  อบจ.  นค.  ๓๐๗๙  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๒๑๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวง  อบจ.  นค.  ๓๐๗๙  ระยะประมาณ   

๓,๐๒๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตและทิศใต  ระยะประมาณ  ๓,๘๗๕  เมตร  ตัดกับทางหลวง   

อบจ.  นค.  ๓๐๑๕  ท่ีบริเวณซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวง  อบจ.  นค.  ๓๐๑๕   

ไปทางทิศตะวันออกเฉยีงใตตามแนวทางหลวง  อบจ.  นค.  ๓๐๑๕  ระยะประมาณ  ๑,๒๑๐  เมตร  ไปทางทิศใต 

และทิศตะวนัตกเฉยีงใต  ระยะประมาณ  ๓,๐๑๐  เมตร  ตัดกับทางหลวง  อบจ.  นค.  ๒๐๗๖  ที่บริเวณซึ่งอยูหาง 

จากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวง  อบจ.  นค.  ๒๐๗๖  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

และทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวง  อบจ.  นค.  ๒๐๗๖  ระยะประมาณ  ๑,๐๐๐  เมตร  ไปทาง 

ทิศตะวันตกเฉียงใตและทิศตะวันตก  ระยะประมาณ  ๓,๙๖๐  เมตร  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒   

(ถนนมิตรภาพ)  ที่บริเวณทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒  (ตอนเชื่อมสะพานมิตรภาพไทย – ลาว)  บรรจบกับ 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒  (ถนนมิตรภาพ) 

 

 



หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๗๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   ตุลาคม   ๒๕๕๔ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่สมควรกําหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  
ในท้องที่ตําบลหาดคํา  ตําบลในเมือง  ตําบลโพธ์ิชัย  ตําบลวัดธาตุ  ตําบลมีชัย  ตําบลกวนวัน  ตําบลหนองกอมเกาะ  
ตําบลเมืองหมี  ตําบลปะโค  และตําบลค่ายบกหวาน  อําเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย  เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาและการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ 
ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อม   
ทั้งน้ี  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง  และโดยที่มาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง
พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  บัญญัติว่า  การใช้บังคับ
ผังเมืองรวมให้กระทําโดยกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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