
หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนที่   ๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มกราคม   ๒๕๕๗ 
 

  

 

 
 

 
 
 

กฎกระทรวง 
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนท่าขอนยาง - ขามเรียง  จังหวัดมหาสารคาม 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  และ

มาตรา  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 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับได้มีกําหนดห้าปี 

ข้อ ๒ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  ในท้องที่ตําบลท่าขอนยาง  และตําบลขามเรียง  อําเภอกันทรวิชัย  

จังหวัดมหาสารคาม  ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๓ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง

ในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เก่ียวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ 

ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อม 

ในบริเวณแนวเขตตามข้อ  ๒  ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ   

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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ข้อ ๔ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับและสอดคล้องกับ 
การขยายตัวของชุมชนในอนาคต  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยมีสาระสําคัญดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนท่าขอนยาง - ขามเรียง  ให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาในระดับภาค  
และระดับประเทศ   

(๒) ส่งเสริมการพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมให้สอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชน
ในอนาคต 

(๓) ส่งเสริมและอนุรักษ์พื้นที่เกษตรกรรมหรือพื้นที่สีเขียว  เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน  
และภูมิทัศน์ที่สวยงามของชุมชน 

(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์และการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมของชุมชน 
ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม  ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้

ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท  แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง  และรายการประกอบ
แผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๖ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท
ท้ายกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๘  ที่กําหนดไว้เป็นสีเหลือง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแนน่น้อย 

(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีส้ม  ให้เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง 

(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  และหมายเลข  ๓.๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีแดง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก 

(๔) ที่ดินในบรเิวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๑๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 

(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๖  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
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(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๑๑  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก   
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา 

(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๖  ที่กําหนดไว้เป็นสีฟ้า  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๑๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันศาสนา 

(๑๐) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑  ถึงหมายเลข  ๑๐.๖  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ข้อ ๗ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  สถาบันราชการ  
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้
ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ  และให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละส่ีสิบของแปลงที่ดิน 
ที่ยื่นขออนญุาต 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้   
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   
เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๘) การประกอบกิจการใด ๆ  ในอาคารประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๙) โรงฆ่าสัตว์ 
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(๑๐) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร   
(๑๑) กําจัดมูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูล 
(๑๒) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
(๑๓) ซ้ือขายหรือจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  จากแนวเขต

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อประกอบกิจการประเภทโรงแรม  อาคารชุด  อาคารอยู่อาศัยรวม  

หรือหอพัก  ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละส่ีสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต   
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดิน  ทางหลวงชนบท  และถนนสาธารณะ  ให้มีที่ว่าง

ตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 
ข้อ ๘ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  

สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ  และให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่า
ร้อยละส่ีสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต   

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้   
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   
เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๗) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
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(๙) การประกอบกิจการใด ๆ  ในอาคารประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่   
(๑๐) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด  อาคารชุด  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
(๑๑) สถานสงเคราะห์หรือรับเล้ียงสัตว์ 
(๑๒) โรงฆ่าสัตว์ 
(๑๓) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๑๔) กําจัดมูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูล 
(๑๕) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
(๑๖) ซ้ือขายหรือจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  จากแนวเขต

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบท  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง

ไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังแม่น้ํา  ลําคลอง  ห้วย  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่าง 

ตามแนวขนานริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลอง  ห้วย  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  
๑๐  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ํา  การสาธารณูปโภค  เขื่อน  รั้ว  หรือกําแพง 

ข้อ ๙ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อพาณิชยกรรม  การอยู่อาศัย  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ  
และให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละส่ีสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้   
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   
เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

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



หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนที่   ๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มกราคม   ๒๕๕๗ 
 

  

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) สถานสงเคราะห์หรือรับเล้ียงสัตว์ 
(๘) โรงฆ่าสัตว์ 
(๙) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 

(๑๐) กําจัดมูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูล 
(๑๑) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
(๑๒) ซ้ือขายหรือจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระยะ  ๑ ,๐๐๐  เมตร  จากแนวเขต

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อประกอบกิจการประเภทโรงแรม  อาคารชุด  อาคารอยู่อาศัยรวม  

หรือหอพัก  ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละส่ีสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต   
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดนิและทางหลวงชนบท  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง

ไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 
ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม   

หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ  
และให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละส่ีสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต   

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้   
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาต  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   
เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง   

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



หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนที่   ๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มกราคม   ๒๕๕๗ 
 

  

(๔) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

(๕) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม  เว้นแต่โรงแรมที่มีขนาดเกิน  ๑๕๐  ห้อง  ที่ตั้งอยู่ 

บนแปลงที่ดินที่มีขนาดเกิน  ๒๐  ไร่  และมีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต 

(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 

(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม  เว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดนิเพื่อการอยู่อาศัย  

และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละสิบของพื้นที่โครงการทั้งหมด 

(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบการพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่   

(๙) การประกอบการพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว  หรือตึกแถว  เว้นแต่เป็นการดําเนินการ

ในโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยและมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละสิบของพื้นที่โครงการทั้งหมด 

(๑๐) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด  อาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม   

(๑๑) ซ้ือขายเศษวัสดุในระยะ  ๑๐๐  เมตร  จากแนวเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๑๓  

สายแยกทางหลวงหมายเลข  ๒๐๘  (มหาสารคาม) - สกลนคร  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๐๒  

สายแยกทางหลวงหมายเลข  ๒๑๓  (ท่าขอนยาง) - บ้านขี  ทางหลวงชนบท  มค.  ๒๐๒๖  ทางหลวงชนบท  

มค.  ๓๐๐๑  ทางหลวงชนบท  มค.  ๓๐๓๘  ทางหลวงชนบท  มค.  ๓๐๕๓  ทางหลวงชนบท  มค.  ๔๐๐๙  

และถนนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

(๑๒) ซ้ือขายหรือจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระยะ  ๑ ,๐๐๐  เมตร  จากแนวเขต

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

การใช้ประโยชนท์ี่ดินริมทางหลวงแผ่นดิน  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังแม่น้ํา  ลําคลอง  ห้วย  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่าง 

ตามแนวขนานริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลอง  ห้วย  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  

๑๐  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ํา  การสาธารณูปโภค  เขื่อน  รั้ว  หรือกําแพง 

ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  

เกษตรกรรมปลอดสารพิษ  หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรมหรือเกษตรกรรมปลอดสารพิษ  การสาธารณูปโภค 

และสาธารณูปการ  การอนุรักษ์และส่งเสริมการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม  และสาธารณประโยชน ์

เป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้

ในแต่ละบริเวณ  และมีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต   



หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนที่   ๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มกราคม   ๒๕๕๗ 
 

  

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้   
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   
เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

(๔) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างแทน 
ฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม 

(๕) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม   
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๙) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่   

(๑๐) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว  หรือตึกแถว 
(๑๑) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด  อาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
(๑๒) คลังสินค้า 
(๑๓) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร   
(๑๔) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
(๑๕) ซ้ือขายหรือจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระยะ  ๑ ,๐๐๐  เมตร  จากแนวเขต

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ  ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูง 

ไม่เกิน  ๑๐  เมตร 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดนิและทางหลวงชนบท  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง

ไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 



หน้า   ๙ 
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การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังแม่น้ํา  ลําคลอง  ห้วย  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่าง 
ตามแนวขนานริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลอง  ห้วย  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  
๑๒  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมเฉพาะที่ดิน 
ซ่ึงเป็นของรัฐ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ที่ดินประเภทนี้ซ่ึงเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เช่นเดียวกับที่ดินบริเวณข้างเคียง 

ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเก่ียวข้อง 
กับการศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อ 
การรกัษาสภาพธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  การรักษาความสมดุลของระบบนิเวศน์  การส่งเสริมการท่องเที่ยว  
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  การอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ําจืด  การประมงน้ําจืด  การประมงแหล่งศึกษา   
และการวิจัยหรือกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมเท่านั้น 

ข้อ ๑๕ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเก่ียวข้องกับ 
การศาสนา  การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๖ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการของรัฐ  กิจการเก่ียวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๗ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงนี้  
ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย  ก  ๑  ถนนสาย  ข  ๑  ถนนสาย  ข  ๒  และถนนสาย  ข  ๔  
ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  นอกจากกิจการตามที่กําหนดดังต่อไปนี้ 

 (ก) การสร้างถนนหรือเก่ียวข้องกับถนน  และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 (ข) การสร้างรั้วหรือกําแพง 
 (ค) เกษตรกรรมหรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๙  เมตร  

หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 
(๒) ที่ดินในบรเิวณแนวถนนสาย  ก  ๒  และถนนสาย  ข  ๓  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  

นอกจากกิจการตามที่กําหนดดังต่อไปนี้ 



หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนที่   ๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มกราคม   ๒๕๕๗ 
 

  

 (ก) การสร้างถนนหรือเก่ียวข้องกับถนน  และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 (ข) การสร้างรั้วหรือกําแพง 
 (ค) เกษตรกรรมหรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๙  เมตร  

หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 
 (ง) การอยู่อาศัยที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๙  เมตร  หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่   
 (จ) การอยู่อาศัยที่ไม่ใช่ห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
 (ฉ) การอยู่อาศัยที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดิน 
ข้อ ๑๘ ให้ผู้มีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการใน 

เขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๗  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
จารุพงศ์  เรืองสุวรรณ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การต้ม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช ได้

(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช ได้

(๔) การหีบหรืออัดฝ้าย หรือการปั่นหรืออัดนุ่น ได้

(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล ได้

     โกดัง หรือคลังสินค้า  

(๖) การบด ป่น หรือย่อยส่วนต่าง ๆ ของพืชซึ่งมิใช่เมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้

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

(๙) การร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผล ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     เกษตรกรรม

(๑๑) การฟักไข่โดยใช้ตู้อบ ได้ ได้ ได้

๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ซึ่งมิใช่สตัว์น้ํา อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การฆ่าสัตว์ ได้

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

     หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง

โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย  ที่อยู่อาศัย อนุรักษ์ชนบทและ

ลําดับที่

บัญชีท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนท่าขอนยาง - ขามเรียง จังหวัดมหาสารคาม

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย
ชนบทและเกษตรกรรม

เกษตรกรรม

พ.ศ. ๒๕๕๖

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๗) การทําผลิตภัณฑ์จากไข่เพื่อใช้ประกอบเป็นอาหาร เช่น ไข่เค็ม ได้ ได้ ได้ ได้

     ไข่เยี่ยวม้า ไข่ผง ไข่เหลวเยือกแข็ง หรือไข่เหลวแช่เย็น

๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ํานม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๑) การทํานมสดให้ไร้เชื้อหรือฆ่าเชื้อโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่น ได้

     การพาสเจอร์ไรส์หรือสเตอริไลส์

๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ํา อย่างใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

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

     หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง

๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม้ อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม้ และบรรจุใน ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     ภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้

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

     เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง

๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การสี ฝัด หรือขัดข้าว ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทําแป้ง ได้ ได้

หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๒

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย  ที่อยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

อนุรักษ์ชนบทและ

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๓) การป่นหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้ ได้ ได้

(๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๖) การปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่ง ได้ ได้ ได้

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้ง อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําขนมปังหรือขนมเค้ก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทําขนมปังกรอบหรือขนมอบแห้ง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้น เม็ด หรือชิ้น ได้ ได้ ได้ ได้

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากอ้อย บีช หญ้าหวาน 

หรือพืชอื่นที่ให้ความหวาน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําน้ําเชื่อม ได้ ได้

(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของต้นมะพร้าว ต้นตาลโตนด ได้ ได้ ได้

     หรือพืชอื่น ๆ ซึ่งมิใช่อ้อย

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก้ ช็อกโกเลต 

หรือขนมหวาน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําใบชาแห้งหรือใบชาผง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การคั่ว บด หรือป่นกาแฟหรือการทํากาแฟผง ได้ ได้

(๓) การทําโกโก้ผงหรือขนมจากโกโก้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๔) การทําช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือขนมจากช็อกโกเลต ได้ ได้ ได้ ได้

หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๓

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย  ที่อยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

อนุรักษ์ชนบทและ

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๕) การทําเก๊กฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ ได้ ได้ ได้ ได้

(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไม้อัดเม็ด ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๗) การเชื่อมหรือแช่อิ่มผลไม้หรือเปลือกผลไม้ หรือการเคลือบผลไม้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     หรือเปลือกผลไม้ด้วยน้ําตาล

(๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) หรือการเคลือบถั่วหรอื ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     เมล็ดผลไม้ (Nuts) ด้วยน้ําตาล กาแฟ โกโก้ หรือช็อกโกเลต

(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟี่ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๑๑) การทําไอศกรีม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๖) การทําน้ํามันสลัด ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๗) การบดหรือป่นเครื่องเทศ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๘) การทําพริกป่น พริกไทยป่น หรือเครื่องแกง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด ได้ ได้

หรือย่อยน้ําแข็ง

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ 

น้ําอัดลม หรือน้ําแร่ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําน้ําดื่ม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทําเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ได้ ได้

(๔) การทําน้ําแร่ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๔

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย  ที่อยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

อนุรักษ์ชนบทและ

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาสูบ ยาอัด ยาเส้น ยาเคี้ยว หรือยานัตถุ์

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๓) การทํายาอัด ยาเส้น ยาเส้นปรุง หรือยาเคี้ยว ได้ ได้

(๔) การทํายานัตถุ์ ได้ ได้

๒๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ ด้าย หรือเส้นใยซึ่งมิใช่ใยหิน 

(Asbestos) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๔) การพิมพ์สิ่งทอ ได้

๒๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอซึ่งมิใช่เครื่องนุ่งห่ม

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอเป็นเครื่องใช้ในบ้าน ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใช่ถุงหรือกระสอบพลาสติก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๓) การทําผลิตภัณฑ์จากผ้าใบ ได้ ได้ ได้ ได้

(๔) การตบแต่งหรือเย็บปักถักร้อยสิ่งทอ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๒๔ โรงงานถักผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มด้วยด้ายหรือเส้นใย ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

หรือฟอกย้อมสีหรือแต่งสําเร็จผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มที่ถักด้วย

ด้ายหรือเส้นใย

๒๕ โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมด้วยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกให้เป็นปุยซึ่งมิใช่ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

เสื่อหรอืพรมที่ทําด้วยยางหรือพลาสติกหรือพรมน้ํามัน

หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๕

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย  ที่อยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

อนุรักษ์ชนบทและ

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาข่าย แห หรืออวน อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การผลิตเชือก ได้ ได้

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

     ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายซึ่งมิใช่รองเท้า

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

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

     หูกระต่าย ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเท้าจากผ้า หนังสัตว์ ขนสัตว์

     หรือวัสดุอื่น

(๒) การทําหมวก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๓๓ โรงงานผลิตรองเท้าหรือชิ้นส่วนของรองเท้าซึ่งมิได้ทําจากไม้ ยางอบแข็ง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

ยางอัดเข้ารูป หรือพลาสติกอัดเข้ารูป

๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้ อย่างใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอย่าง 

ดังต่อไปนี้

(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะร่อง หรือการแปรรูปไม้ด้วยวิธีอื่น ได้

     ที่คล้ายคลึงกัน

(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง บานประตู ได้

     หรือส่วนประกอบที่ทําด้วยไม้ของอาคาร

หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๖

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย  ที่อยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

อนุรักษ์ชนบทและ

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใช้จากไม้ไผ่ หวาย ฟาง อ้อ กก ได้ ได้ ได้ ได้

หรือผักตบชวา

๓๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากไม้หรือไม้ก๊อก

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๓) การแกะสลักไม้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๕) การทําผลิตภัณฑ์จากไม้ก๊อก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๓๗ โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ แก้ว ยาง ได้

หรืออโลหะอื่นซึ่งมิใช่เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคาร

จากพลาสติกอัดเข้ารูป และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ 

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

     สิ่งพิมพ์

๕๑ โรงงานผลิต ซ่อม หล่อ หรือหล่อดอกยางนอกหรือยางในสําหรับ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

ยานพาหนะที่เคลื่อนที่ด้วยเครื่องกล คน หรือสัตว์

๕๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พลาสติก อย่างใดอย่างหนึ่ง 

 หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเรือน หรือเครื่องประดับ ได้ ได้ ได้

     และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

(๒) การทําเสื่อหรือพรม ได้ ได้

หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๗

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย  ที่อยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

อนุรักษ์ชนบทและ

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๔) การทําภาชนะบรรจุ เช่น ถุงหรือกระสอบ ได้ ได้ ได้

(๕) การทําพลาสติกเป็นเม็ด แท่ง ท่อ หลอด แผ่น ชิ้น ผง หรือ ได้

     รูปทรงต่าง ๆ

๕๕ โรงงงานผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปั้นดินเผา ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

หรือเครื่องดินเผา และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกล่าว

๕๖ โรงงานผลิตอิฐ กระเบื้อง หรือท่อสําหรบัใช้ในการก่อสร้างเบ้าหลอมโลหะ ได้ ได้ ได้

กระเบื้องประดับ (Architectural Terracotta) รองในเตาไฟ ท่อหรือ

ยอดปล่องไฟ หรือวัตถุทนไฟจากดินเหนียว

๕๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๒) การลําเลียงซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ด้วยระบบสายพาน ได้

     ลําเลียงหรือระบบท่อลม

๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม ผลิตภัณฑ์ยิปซัม ได้ ได้

     หรือผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์

๖๑ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใช้ ได้

ที่ทําด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์

ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ดังกล่าว

หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๘

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย  ที่อยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

อนุรักษ์ชนบทและ

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๖๒ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่อง ได้ ได้

ตบแต่งภายในอาคารที่ทําจากโลหะหรือโลหะเป็นส่วนใหญ่ และรวมถึง

ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งดังกล่าว

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะสําหรับใช้ในการก่อสร้าง

หรือติดตั้ง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๒) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร ได้ ได้ ได้

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอยา่ง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําภาชนะบรรจุ ได้ ได้

(๙) การทําเครื่องใช้เล็ก ๆ จากโลหะ ได้ ได้ ได้

(๑๑) การอัดเศษโลหะ  ได้

(๑๒) การตัด พับ หรือม้วนโลหะ  ได้

(๑๓) การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอ่มแซมเครื่องยนต์ เครื่องกังหัน ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์ หรือเครื่องกังหัน

ดังกล่าว

๖๖ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรสําหรับใช้ ได้ ได้ ได้ ได้

ในการกสิกรรมหรือการเลี้ยงสัตว์ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์

ของเครื่องจักรดังกล่าว

หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๙

ลําดับที่ ประเภทหรอืชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย  ที่อยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

อนุรักษ์ชนบทและ

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๗๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับรถยนต์หรือรถพ่วง อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต์ ได้ ได้ ได้ ได้

     หรือรถพ่วง

(๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สําหรับรถยนต์หรือรถพ่วง ได้ ได้ ได้ ได้

๗๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือ

จักรยานสองล้อ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

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

     จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ      

(๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สําหรับจักรยานยนต์ จักรยาน ได้ ได้ ได้ ได้

     สามล้อ หรือจักรยานสองล้อ

๘๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์

วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ได้

     ที่ใช้ในห้องทดลองหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการชั่ง ตวง วัด หรือบังคับควบคุม

หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑๐

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย  ที่อยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

อนุรักษ์ชนบทและ

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณี

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

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

     นาก หรืออัญมณี (ไม่มีการชุบและหลอมโลหะ)

(๒) การทําเครื่องใช้ด้วยทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหลท่อง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     หรือโลหะที่มีค่า 

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

(๕) การทําดวงตราหรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือ ได้

     เหรียญอื่น

๘๕ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

ของเครื่องดนตรีดังกล่าว

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเล่น เครื่องมือ หรือเครื่องใช้ที่มิได้

ระบุไว้ในลําดับอื่น อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําเครื่องเล่น ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๓) การทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

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

     ตะเกียง โป๊ะตะเกียงหรือไฟฟ้า กล้องสูบยาหรือกล้องบุหรี่

     ก้นกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก

หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑๑

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย  ที่อยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

อนุรักษ์ชนบทและ

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

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

     ตราโลหะหรือยาง แม่พิมพ์ลายฉลุ (Stencils) 

(๖) การทําแหคลุมผม ช้องผม หรือผมปลอม ได้ ได้ ได้ ได้

(๗) การทําผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ที่มิได้ระบุไว้ในลําดับใด ได้ ได้ ได้

๘๘ โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า ได้

๙๐ โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําให้บริสุทธิ์ หรือจําหน่ายน้ําไปยังอาคารหรือ ได้

โรงงานอุตสาหกรรม

๙๑ โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่ง 

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การบรรจุสินค้าทั่วไป ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๙๒ โรงงานห้องเย็น ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๙๓ โรงงานซ่อมรองเท้าหรือเครื่องหนัง ได้  ได้  ได้ ได้

๙๔ โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าสําหรับใช้ในบ้าน ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

หรือใช้ประจําตัว

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ รถพ่วง

จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือส่วนประกอบ ได้

     ของยานดังกล่าว

หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑๒

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย  ที่อยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

อนุรักษ์ชนบทและ

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๒) การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือ ได้ ได้

     ส่วนประกอบของยานดังกล่าว

(๓) การพ่นสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ได้ ได้

(๔) การล้างหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ได้ ได้ ได้ ได้

๙๖ โรงงานซ่อมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําด้วยเพชร ได้ ได้ ได้ ได้

พลอย ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี

๙๗ โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ที่มิได้ระบุการซ่อมไว้ในลําดับใด ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

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

หรือขนสัตว์

๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแต่งหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะ

ของผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์โดยไม่มีการผลิต 

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดงัต่อไปนี้

(๓) การลงรักหรือการประดับตบแต่งด้วยแก้ว กระจก มุก ทอง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     หรืออัญมณี

๑๐๑ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant) ได้

๑๐๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตและหรือจําหน่ายไอน้ํา ได้

(Steam Generating)

หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑๓

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย  ที่อยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

อนุรักษ์ชนบทและ

ที่อยู่อาศยัหนาแน่นมาก



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๑๐๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือ ได้

วัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง 

ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน  

พ.ศ. ๒๕๓๕

๑๐๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการนําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้ว ได้

หรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่โดย

ผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม

หมายเหต ุ        ลําดับที่                หมายถึง   ลําดับที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

                     ได้                      หมายถึง   สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

                     โรงงานจําพวกที่      หมายถึง   จําพวกโรงงานตามกฎหมาว่าด้วยโรงงาน 

หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑๔

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย  ที่อยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

อนุรักษ์ชนบทและ

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก



( นายอนวัช  สุวรรณเดช )





รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิตามท่ีไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง 
ใหใชบังคับผังเมอืงรวมชุมชนทาขอนยาง - ขามเรียง  จังหวดัมหาสารคาม 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนท่ีดินตามท่ีไดจําแนกประเภท 

ทายกฎกระทรวง  ตามที่กําหนดไวในขอ  ๖  คือ 

๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๘  กําหนดไวเปนสีเหลือง  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย  มีรายการดังตอไปนี้ 
 ๑.๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนขามเรียง -  

วัดปากูแกว  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๓  และถนนสาย  ข  ๑  ฟากใต   
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากตะวันตก  ถนนขามเรียง - วัดปากูแกว   

ฟากเหนือ  และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก   
  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๐๒  ฟากเหนือ   
  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  เสนขนานระยะ   

๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  และโรงเรียนบานขามเรียงเขียบ  โนนแสบงดอนมัน 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๗.๓  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  และหมายเลข  ๙.๕   

ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน   
 ๑.๒ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ฟากใต 
  ดานใต จดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

และโรงเรียนทาขอนยางวิทยาคม 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากตะวันออก 

 ๑.๓ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๐๒  ฟากใต  และโรงพยาบาล 

สงเสริมสุขภาพตําบลขามเรียง   
  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  และโรงเรียนทาขอนยางวิทยาคม 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๒๒๐๒ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๐.๓  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน   



 

๒ 

 ๑.๔ ดานเหนือ จดถนนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๒๑๓  ปาชาโคกเมฆ  และสํานักงานเทศบาลตําบลทาขอนยาง 
  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๐๒  ฟากเหนือ  ถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  และเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๐๒ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันออก 

 ๑.๕ ดานเหนือ จดถนนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันออก 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๐๒  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดท่ีสาธารณประโยชนโคกหนองไผ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  และโรงเรียนทาขอนยางวิทยาคม   

 ๑.๖ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต   
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๒๑๓ 

  ดานใต จดทางหลวงชนบท  มค.  ๓๐๕๓  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๒๑๓  โรงเรียนบานทาขอนยาง  ฝายปฏิบัติการสูบน้ํา  โครงการชลประทานมหาสารคาม   
สํานักชลประทานที่  ๖  และศูนยเด็กเล็กทาขอนยาง   

 ๑.๗ ดานเหนือ จดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
โรงเรียนทาขอนยางวิทยาคม  ที่สาธารณประโยชนโคกหนองไผ  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๐๒   
ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันตก  และเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร   
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๐๒ 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๔  ฟากเหนือ  และวัดโพธาราม 

  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  และเสนขนานระยะ   
๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๒   

 ๑.๘ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๔  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  และที่สาธารณประโยชน 

หนองตีนบาน 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๔ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๗.๙  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก 



 

๓ 

๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒  กําหนดไวเปนสีสม  ใหเปนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง   
มีรายการดังตอไปนี้ 

  ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๐๒  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดท่ีสาธารณประโยชนดอนปูตา 
  ดานใต จดแมน้ําชี  ฝงเหนือ  วัดเจริญผล  วัดสวางวารี  และถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๙.๙  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน  และหมายเลข  ๑๐.๗   
ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  และหมายเลข  ๓.๒  ท่ีกําหนดไวเปนสีแดง  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก  มีรายการดังตอไปนี้ 
 ๓.๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๒๒๐๒ 

  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๐๒  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันออก 

 ๓.๒ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๐๒  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๔  ฟากเหนือ  และเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร   
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๐๒ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันออก 

๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๑๓  ที่กําหนดไวเปนสีเขียว  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 
 ๔.๑ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต  แนวเขตผังเมืองรวม 

ดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนตรงท่ีลากจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต   
จนบรรจบกับหวยสายคอ  ฝงใต  และหวยสายคอ  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท  มค.  ๓๐๓๘  ฟากตะวันตก   
  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงชนบท  มค.  ๔๐๐๙  ฟากตะวันออก  และถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๙.๒  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 



 

๔ 

 ๔.๒ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต  และหวยนางซอง  ฝงใต 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๓  ฟากตะวันตก  และ 

โรงเรียนบานดอนเวียงจันทน 
  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  และวัดศรีเวียงชัย 

  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 

 ๔.๓ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนหนองประปา  ฝงเหนือ   
เสนตรงที่ลากจากหนองประปา  ฝงเหนือ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  จนบรรจบกับสระน้ําบานหัวขัว  ฝงเหนือ   

สระน้ําบานหัวขัว  ฝงเหนือ  และหวยวังเลิง  ฝงตะวันตก 

  ดานตะวันออก จดหวยวังเลิง  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดที่สาธารณประโยชนโคกเล่ือน  และทางหลวงชนบท  มค.  ๓๐๐๑   
ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๓  ฟากตะวันออก  และ 

โรงเรียนบานหัวขัว 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ท่ีกําหนดไวเปนสีเทาออน  และบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑   
ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๔.๔ ดานเหนือ จดหวยสายคอ  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  และทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๒๑๓  ฟากตะวันตก   
  ดานใต จดถนนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ฟากเหนือ  และถนนสาย  ข  ๑   

ฟากเหนือ   
  ดานตะวันตก จดทางหลวงชนบท  มค.  ๓๐๓๘  ฟากตะวันออก   
 ๔.๕ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากใต   
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๓   
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนขามเรียง -  

วัดปากูแกว  ทางหลวงชนบท  มค.  ๔๐๐๙  ฟากเหนือ  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  และฟากตะวันตก   

โรงเรียนบานขามเรียงเขียบ  โนนแสบงดอนมัน  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๐๒  ฟากเหนือ   
  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจาก 

จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท  มค.  ๔๐๐๙  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๐๒  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใต  เปนระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  ไปทางทิศเหนือ  จนบรรจบกับทางหลวงชนบท  มค.  ๔๐๐๙   

และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 



 

๕ 

 ๔.๖ ดานเหนือ จดทางหลวงชนบท  มค.  ๓๐๐๑  ฟากใต  และที่สาธารณประโยชน 
โคกเล่ือน 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนตรงท่ีลากจาก 

ทางหลวงชนบท  มค.  ๓๐๐๑  ฟากใต  ที่จุดซึ่งหวยกุดโดกบรรจบกับทางหลวงชนบท  มค.  ๓๐๐๑   
ไปทางทิศใตตามแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  จนบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ   

  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  และวัดบานดอนยม 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๓  ฟากตะวันออก   
 ๔.๗ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๒๒๐๒ 

  ดานตะวันออก จดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
และโรงเรียนทาขอนยางวิทยาคม  เสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๒  และ 

ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงชนบท  มค.  ๒๐๒๖  ฟากเหนือ  และวัดจันทรประดิษฐ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก   
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๙.๑๒  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 

 ๔.๘ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๒๑๓  ศูนยเด็กเล็กทาขอนยาง  ฝายปฏิบัติการสูบน้ํา  โครงการชลประทานมหาสารคาม   
สํานักชลประทานที่  ๖  และโรงเรียนบานทาขอนยาง 

  ดานใต จดทางหลวงชนบท  มค.  ๓๐๕๓  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๓  ฟากตะวันออก   
 ๔.๙ ดานเหนือ จดถนนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๓  ฟากตะวันตก  ปาชาโคกเมฆ   

และสํานักงานเทศบาลตําบลทาขอนยาง 
  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๐๒  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๒๑๓ 

 ๔.๑๐ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 
   ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก   
   ดานใต จดทางหลวงชนบท  มค.  ๓๐๕๓  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๒๑๓  และโรงเรียนบานทาขอนยาง 



 

๖ 

 ๔.๑๑ ดานเหนือ จดทางหลวงชนบท  มค.  ๓๐๕๓  ฟากใต 
   ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนตรงท่ีลากจาก 

ทางหลวงชนบท  มค.  ๓๐๕๓  ฟากใต  ท่ีจุดซึ่งทางหลวงชนบท  มค.  ๓๐๓๕  บรรจบกับถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศใต  จนบรรจบกับแมน้ําชี  ฝงเหนือ   
   ดานใต จดแมน้ําชี  ฝงเหนือ 

   ดานตะวันตก จดแมน้ําชี  ฝงตะวันออก  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๓   
ฟากตะวันออก   

   ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๖.๖  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออน  และบริเวณหมายเลข  ๘.๓   

ที่กําหนดไวเปนสีฟา 
 ๔.๑๒ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๔   

ที่สาธารณประโยชนหนองตีนบาน  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต  และวัดสวางวารี 
   ดานตะวันออก จดแมน้ําชี  ฝงตะวันตก 

   ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๗๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๔   
   ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 

   ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๒  ที่กําหนดไวเปนสีฟา 
 ๔.๑๓ ดานเหนือ จดทางหลวงชนบท  มค.  ๒๐๒๖  ฟากใต  โรงเรียนมะกอกวิทยาสรรค   

และโรงเรียนบานดอนนาหวยชัน 

   ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

   ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  และเสนขนานระยะ   
๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  มค.  ๒๐๒๖ 

   ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  และศูนยเด็กเล็ก 

บานมะกอก 

๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕  ที่กําหนดไวเปนสีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 
  ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท   

มค.  ๒๐๒๖  ถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ  ฟากใตและฟากตะวันออก  และเสนขนานระยะ  ๗๐๐  เมตร   
กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๔   

  ดานตะวันออก จดแมน้ําชี  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดแมน้ําชี  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงชนบท  มค.  ๓๐๕๘  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๔  หมายเลข  ๘.๕  และหมายเลข  ๘.๖  ที่กําหนดไว 
เปนสีฟา 



 

๗ 

๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๖  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออน  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  มีรายการดังตอไปนี้ 
 ๖.๑ ที่สาธารณประโยชนโคกเล่ือน 

 ๖.๒ ปาชาโคกเมฆ 

 ๖.๓ ที่สาธารณประโยชนโคกหนองไผ 
 ๖.๔ ที่สาธารณประโยชนดอนปูตา 
 ๖.๕ ที่สาธารณประโยชนหนองตีนบาน 

 ๖.๖ วนอุทยานชีหลง 
๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๑๑  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทสถาบันการศึกษา  มีรายการดังตอไปนี้ 
 ๗.๑ โรงเรียนบานหัวขัว 

 ๗.๒ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  และโรงเรียน 

ทาขอนยางวิทยาคม 

 ๗.๓ ศูนยเด็กเล็กบานขามเรียง 
 ๗.๔ โรงเรียนบานดอนเวียงจันทน 
 ๗.๕ โรงเรียนบานขามเรียงเขียบ  โนนแสบงดอนมัน 

 ๗.๖ ศูนยเด็กเล็กทาขอนยาง 
 ๗.๗ โรงเรียนบานทาขอนยาง 
 ๗.๘ โรงเรียนบานดอนนาหวยชัน 

 ๗.๙ ศูนยเด็กเล็กบานดอนนา 
 ๗.๑๐ ศูนยเด็กเล็กบานมะกอก 

 ๗.๑๑ โรงเรียนมะกอกวิทยาสรรค 
๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๖  กําหนดไวเปนสีฟา  ใหเปนท่ีดินประเภท 

ที่โลงเพ่ือการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  มีรายการดังตอไปนี้ 
 ๘.๑ หวยวังเลิง 
 ๘.๒ กุดคําฮิง 
 ๘.๓ ลําชีหลง 
 ๘.๔ ลําชีหลงเหนือ 

 ๘.๕ กุดกวาง 
 ๘.๖ กุดเวียน 



 

๘ 

๙. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๑๔  กําหนดไวเปนสีเทาออน  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทสถาบันศาสนา  มีรายการดังตอไปนี้ 
 ๙.๑ วัดบูรพา 
 ๙.๒ วัดสวางมงคล 

 ๙.๓ วัดศรีเวียงชัย 

 ๙.๔ วัดปาวังเลิง 
 ๙.๕ วัดชัยจุมพล 

 ๙.๖ วัดปากูแกว 

 ๙.๗ วัดอัมรินทรวราราม 

 ๙.๘ วัดบานดอนยม 

 ๙.๙ วัดมหาผล 

 ๙.๑๐ วัดเจริญผล 

 ๙.๑๑ วัดสวางวาร ี
 ๙.๑๒ วัดสุธัมมาราม 

 ๙.๑๓ วัดโพธาราม 

 ๙.๑๔ วัดจันทรประดิษฐ 
๑๐. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑  ถึงหมายเลข  ๑๐.๗  ท่ีกําหนดไวเปนสีน้ําเงิน  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  มีรายการดังตอไปนี้ 
 ๑๐.๑ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหัวขัว 

 ๑๐.๒ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลขามเรียง 
 ๑๐.๓ สํานักงานเทศบาลตําบลขามเรียง 
 ๑๐.๔ สถานีตํารวจยอยขามเรียง 
 ๑๐.๕ สํานักงานเทศบาลตําบลทาขอนยาง 
 ๑๐.๖ ฝายปฏิบัติการสูบน้ํา  โครงการชลประทานมหาสารคาม  สํานักชลประทานที่  ๖ 

 ๑๐.๗ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทาขอนยาง 





รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวง 
ใหใชบังคับผังเมอืงรวมชุมชนทาขอนยาง - ขามเรียง  จังหวดัมหาสารคาม 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง  แบงเปน  ๒  ขนาด  คือ 

๑. ถนนแบบ  ก  ขนาดเขตทาง  ๑๖.๐๐  เมตร  จํานวน  ๒  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ก  ๑  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  และถนนโครงการ 

กําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๐๒  ท่ีบริเวณทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๒๒๐๒  บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ   

๓๐๐  เมตร  บรรจบกับถนนเดิม  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ   

๑๘๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๕๕๐  เมตร  ตัดกับถนนสาย  ข  ๑   

ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ข  ๑  ตัดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๐๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

และทิศเหนือตามแนวถนนสาย  ข  ๑  ระยะประมาณ  ๘๒๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต   

ระยะประมาณ  ๙๒๐  เมตร  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๒๑๓  ท่ีบริเวณหางจากทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๒๑๓  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๐๒  ไปทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๓  ระยะประมาณ  ๑,๐๔๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๒  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  และถนนโครงการ 

กําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม   

ระยะประมาณ  ๕๙๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๓๐๐  เมตร  จนบรรจบกับ 

ทางหลวงชนบท  มค.  ๒๐๒๖  (ถนนสาย  ข  ๔)  ที่บริเวณทางหลวงชนบท  มค.  ๒๐๒๖  (ถนนสาย  ข  ๔)   

บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ   

๒. ถนนแบบ  ข  ขนาดเขตทาง  ๒๒.๐๐  เมตร  จํานวน  ๔  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ข  ๑  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงชนบท  มค.  ๔๐๐๙   

ที่บริเวณหางจากทางหลวงชนบท  มค.  ๔๐๐๙  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๐๒  ไปทาง 

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ตามแนวทางหลวงชนบท  มค.  ๔๐๐๙  ระยะประมาณ  ๑,๐๔๐  เมตร  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๒,๐๕๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาย  ข  ๒   

ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ข  ๒  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๐๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ   

ตามแนวถนนสาย  ข  ๒  ระยะประมาณ  ๑,๑๓๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ   



 

๒ 

๘๔๐  เมตร  บรรจบกับทางหลวงชนบท  มค.  ๓๐๓๘  (ถนนสาย  ข  ๓)  ท่ีบริเวณหางจากทางหลวงชนบท   

มค.  ๓๐๓๘  (ถนนสาย  ข  ๓)  บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและ 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงชนบท  มค.  ๓๐๓๘  (ถนนสาย  ข  ๓)  ระยะประมาณ  ๖๙๐  เมตร   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๑,๐๔๐  เมตร  ตัดกับถนนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

ที่บริเวณหางจากถนนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๓  ไปทาง 

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ระยะประมาณ   

๑,๕๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๗๙๐  เมตร  ตัดกับถนนสาย  ก  ๑   

ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ก  ๑  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๓  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 

ตามแนวถนนสาย  ก  ๑  ระยะประมาณ  ๙๒๐  เมตร  ไปทางทิศใตและทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ   

๘๒๐  เมตร  ตัดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๐๒  ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๐๒   

บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๐๒   

ระยะประมาณ  ๕๘๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตและทิศใต  ระยะประมาณ  ๕๔๐  เมตร   

จนบรรจบกับทางหลวงชนบท  มค.  ๒๐๒๖  (ถนนสาย  ข  ๔)  ท่ีบริเวณหางจากทางหลวงชนบท  มค.  ๒๐๒๖   

(ถนนสาย  ข  ๔)  บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงชนบท   

มค.  ๒๐๒๖  (ถนนสาย  ข  ๔)  ระยะประมาณ  ๔๗๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๒  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๒๒๐๒  ท่ีบริเวณหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๐๒  บรรจบกับทางหลวงชนบท  มค.  ๔๐๐๙   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๐๒  ระยะประมาณ  ๔๘๐  เมตร   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๑,๑๓๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ข  ๑  ท่ีบริเวณหางจาก 

ถนนสาย  ข  ๑  บรรจบกับทางหลวงชนบท  มค.  ๓๐๓๘  (ถนนสาย  ข  ๓)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 

ตามแนวถนนสาย  ข  ๑  ระยะประมาณ  ๘๔๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๓  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ทางหลวงชนบท  มค.  ๓๐๓๘   

เริ่มตนจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม   

ระยะประมาณ  ๖๙๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ข  ๑   

 ถนนสาย  ข  ๔  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ทางหลวงชนบท  มค.  ๒๐๒๖   

เริ่มตนจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม   

ระยะประมาณ  ๑,๔๔๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ 



หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนที่   ๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มกราคม   ๒๕๕๗ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่สมควรกําหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  
ในท้องที่ตําบลท่าขอนยาง  และตําบลขามเรียง  อําเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  เพื่อใช้เป็นแนวทาง 
ในการพัฒนาและการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  
การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อม  ทั้งน้ี  เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการผังเมือง  และโดยที่มาตรา  ๒๖  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘   
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  บัญญัติว่า  การใช้บังคับผังเมืองรวม 
ให้กระทําโดยกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงน้ี 
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