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กฎกระทรวง 

ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ 
พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  และ
มาตรา  ๒๖  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
การผังเมือง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับได้มีกําหนดห้าปี 
ข้อ ๒ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  ในท้องที่ตําบลหนองบัวระเหว  อําเภอหนองบัวระเหว  

จังหวัดชัยภูมิ  ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ 
ข้อ ๓ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง

ในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณท่ีเก่ียวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  
การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อมในบริเวณแนวเขต
ตามข้อ  ๒  ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ข้อ ๔ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับและสอดคล้องกับ 
การขยายตัวของชุมชนในอนาคต  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยมีสาระสําคัญดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนให้เป็นศูนย์กลางการค้าและการบริการ 
(๒) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งผลิตสินค้าทางการเกษตร 
(๓) ส่งเสริมและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมให้สอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชน 
(๔) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอ

และได้มาตรฐาน 
(๕) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทางศาสนา  ประวัติศาสตร์  และโบราณคดี  

และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
(๖) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม  ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท  แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง  และรายการประกอบ
แผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๖ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนก
ประเภทท้ายกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๑๐  ที่กําหนดไว้เป็นสีเหลือง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 

(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีส้ม  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง 

(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  และหมายเลข  ๓.๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีแดง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก 

(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วง  ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรม 
และคลังสินค้า 

(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วงอ่อน  ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
เฉพาะกิจ 

(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๙  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทท่ีโล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันการศึกษา 

(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันศาสนา 

(๑๐) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑  ถึงหมายเลข  ๑๐.๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ข้อ ๗ ที่ดินประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  สถาบันราชการ  
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้
ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทน้ีในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
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(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) เลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่าตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๗) กําจัดมูลฝอย 
(๘) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๕  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  

๒๑๗๐  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 
ข้อ ๘ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  

สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  
ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทน้ีในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) เลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่าตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๗) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๘) กําจัดมูลฝอย 
(๙) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
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การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๑๗๐  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง 
ไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 

ข้อ ๙ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อพาณิชยกรรม  การอยู่อาศัย  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทน้ีในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) เลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่าตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๗) กําจัดมูลฝอย 
(๘) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๑๗๐  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง 

ไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 
ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม  คลังสินค้า  

สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  
ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทน้ีในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๒) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก 
(๓) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา 
ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม 

ที่ประกอบกิจการในลักษณะโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวก 
ที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  โรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน  คลังสินค้า 
ที่เ ก่ียวกับอุตสาหกรรมที่ดําเนินการได้ในที่ดินประเภทนี้  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้า
ของที่ดินประเภทน้ีในแต่ละบริเวณ 



หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๔๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   มิถุนายน   ๒๕๕๘ 
 

  

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) เลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่าตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๘) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก 
(๙) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๕  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง

ไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 
ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือ

เก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับ
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทน้ีในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวก 

ที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม  เว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดิน 

เพื่อการอยู่อาศัย  และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่โครงการทั้งหมด 



หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๔๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   มิถุนายน   ๒๕๕๘ 
 

  

(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถวหรือตึกแถว  เว้นแต่ 

เป็นการดําเนินการในโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่โครงการ
ทั้งหมด 

(๙) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรือหอพัก 
ในกรณีที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรมตาม  (๖)   

และเพื่อการอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถวหรือตึกแถวตาม  (๘)  ดําเนินการ 
ในโครงการจัดสรรที่ดินเดียวกัน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้อยละห้า 
ของพื้นที่โครงการทั้งหมด 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๕  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  
๒๑๗๐  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งห้วยระเหว  ลํากะจาน  และห้วยแพง  ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน 
ริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของห้วยระเหว  ลํากะจาน  และห้วยแพงไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่ 
เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเฉพาะที่ดิน 
ซึ่งเป็นของรัฐ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม  
หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ที่ดินประเภทน้ีซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  การอยู่อาศัย  เกษตรกรรม
หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น  
และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
(๒) เลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่าตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 
(๓) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๔) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๕) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
(๖) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรือหอพัก 
ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเก่ียวข้องกับ

การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 



หน้า   ๑๒ 
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ข้อ ๑๕ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเก่ียวข้องกับ
การศาสนา  การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๖ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการของรัฐ  กิจการเก่ียวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๗ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงนี้  
ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย  ก  ๒  ถนนสาย  ก  ๓  ถนนสาย  ข  ๑  และถนนสาย  ข  ๒  
ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  นอกจากกิจการตามที่กําหนดดังต่อไปนี้ 

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

หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 
(๒) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย  ก  ๑  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  นอกจากกิจการ

ตามที่กําหนดดังต่อไปนี้ 
 (ก) การสร้างถนนหรือเก่ียวข้องกับถนน  และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 (ข) การสร้างร้ัวหรือกําแพง 
 (ค) เกษตรกรรมหรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๙  เมตร  

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

ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๗  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจินดา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 
 



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล ได

     โกดัง หรือคลังสินคา

๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑)  การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม และบรรจุในภาชนะ ได ได ได ได

      ที่ผนึกและอากาศเขาไมได

(๒)  การถนอมผัก พืช ผลไมโดยวิธีกวน ตากแหง ดอง หรือทําใหเยือกแข็ง ได ได

      โดยฉับพลันหรือเหือดแหง

๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑)  การสี ฝด หรือขัดขาว ได ได ได ได ได ได

(๓)  การปนหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได ได ได ได ได ได

บัญชีทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ  

ที่ดินประเภท

ชนบทและ อุตสาหกรรม

พ.ศ.  ๒๕๕๘

พาณิชยกรรมและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

ที่อยูอาศัยหนาแนน

ปานกลาง

ที่อยูอาศัยหนาแนน

นอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่

เกษตรกรรม เฉพาะกิจ



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๔)  การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได ได ได ได ได ได

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

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแปง อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

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

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

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๗)  การบดหรือปนเครื่องเทศ ได ได ได ได ได ได

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

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด ได ได ได ได

หรือยอยน้ําแข็ง

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล น้ําอัดลม

หรือน้ําแร อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑)  การทําน้ําดื่ม ได ได ได ได ได

(๒)  การทําเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล ได ได ได

ที่ดินประเภท

ชนบทและ อุตสาหกรรมที่อยูอาศัยหนาแนนพาณิชยกรรมและ

เฉพาะกิจเกษตรกรรม

๒

ปานกลาง นอย

โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยหนาแนน



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

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 ได ได

หรือผักตบชวา

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ

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

      หรือตบแตงสิ่งพิมพ

๕๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร

อยางใดอยางหนึ่งหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๓)  การผสมซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอรอยางใดอยางหนึ่ง ได

      หรือหลายอยางเขาดวยกัน หรือการผสมซีเมนต ปูนขาว

      หรือปูนปลาสเตอรอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเขากับวัสดุอื่น

ที่อยูอาศัยหนาแนน ที่อยูอาศัยหนาแนน

๓

อุตสาหกรรม

ที่ดินประเภท

เฉพาะกิจเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่

ปานกลาง นอย

ชนบทและพาณิชยกรรมและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

โรงงานจําพวกที่



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๖๑ โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือ ได ได ได ได ได ได

หรือเครื่องใชที่ทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลา และรวมถึงสวนประกอบ

หรืออุปกรณของเครื่องมือหรือเครื่องใชดังกลาว

๖๒ โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตง ได ได ได ได ได ได

ภายในอาคารที่ทําจากโลหะหรือโลหะเปนสวนใหญ และรวมถึงสวนประกอบ

หรืออุปกรณของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงดังกลาว 

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะสําหรับใชในการกอสราง

หรือติดตั้ง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๒)  การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางอาคาร ได ได ได

๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องยนต เครื่องกังหัน ได ได ได ได ได ได

และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องยนตหรือเครื่องกังหันดังกลาว

๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องสูบน้ํา ได ได ได ได ได ได

เครื่องอัดอากาศหรือกาซ เครื่องเปาลม เครื่องปรับหรือถายเทอากาศ

เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตูเย็นหรือเครื่องประกอบตูเย็น เครื่องขาย

สินคาอัตโนมัติ เครื่องลาง  ซัก ซักแหง หรือรีดผา เครื่องเย็บ

เครื่องสงกําลังกล เครื่องยก ปนจั่น ลิฟต บันไดเลื่อน รถบรรทุก

ปานกลาง นอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

อุตสาหกรรม

เกษตรกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนน

เฉพาะกิจ

๔

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยหนาแนนพาณิชยกรรมและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

ที่ดินประเภท

ชนบทและ

โรงงานจําพวกที่



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

รถแทรกเตอร รถพวงสําหรับใชในการอุตสาหกรรม รถยกซอนของ

(Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใชในการอุตสาหกรรมหรือ

สําหรับใชในบานแตผลิตภัณฑนั้นตองไมใชพลังงานไฟฟา

และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

๗๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต จักรยานสามลอ

หรือจักรยานสองลอ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

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

     จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ

(๒)  การทําชิ้นสวนพิเศษหรืออุปกรณสําหรับจักรยานยนต ได ได ได ได ได

     จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ

๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมลอเลื่อนที่ขับเคลื่อนดวยแรงคน ได ได ได ได

หรือสัตวซึ่งมิใชจักรยาน และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑ

ดังกลาว

๙๐ โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําใหบริสุทธิ์ หรือจําหนายน้ําไปยังอาคาร ได ได

หรือโรงงานอุตสาหกรรม

๙๔ โรงงานซอมเครื่องมือไฟฟาหรือเครื่องใชไฟฟาสําหรับใชในบาน ได ได ได ได ได

หรือใชประจําตัว

๕

ที่ดินประเภท

อุตสาหกรรมชนบทและ

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่

ปานกลาง นอยที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

โรงงานจําพวกที่

เกษตรกรรม เฉพาะกิจ

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัยหนาแนน ที่อยูอาศัยหนาแนน



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต รถพวง

จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของยานดังกลาว

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑)  การซอมแซมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตหรือสวนประกอบ ได ได

      ของยานดังกลาว

(๒)  การซอมแซมรถพวง จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ ได ได ได

      หรือสวนประกอบของยานดังกลาว

(๓)  การพนสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได

(๔)  การลางหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได ได ได ได ได

หมายเหตุ      ลําดับที่                    หมายถึง    ลําดับที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

                  ได                          หมายถึง    สามารถประกอบกิจการโรงงานไดภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยโรงงาน

                  โรงงานจําพวกที่          หมายถึง    จําพวกโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัยหนาแนน

ปานกลาง นอย

ชนบทและ

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก เกษตรกรรม

๖

เฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่

ที่ดินประเภท

ที่อยูอาศัยหนาแนน อุตสาหกรรม







รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิตามท่ีไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมชมุชนหนองบวัระเหว  จังหวดัชยัภูมิ 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนท่ีดินตามท่ีไดจําแนกประเภท 

ทายกฎกระทรวง  ตามที่กําหนดไวในขอ  ๖  คือ 

๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๑๐  ท่ีกําหนดไวเปนสีเหลือง  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๑.๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๖๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๑ 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๗๐  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนตรงท่ีลากจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ   

ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๗๐  ไปทาง 

ทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  เปนระยะ  ๓๗๕  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 

จนบรรจบกับเสนขนานระยะ  ๖๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๑  และเสนขนานระยะ  ๖๐  เมตร   

กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๑ 

 ๑.๒ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๖๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๑ 

  ดานตะวันออก จดแนวเสนตรงที่ลากจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก   

ที่จุดซึ่งเปนเสนขนานระยะ  ๖๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๑  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต   

จนบรรจบกับเสนขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  และเสนขนานระยะ  ๓๐  เมตร   

กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๗๐  ฟากตะวันเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๗๐  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก 

 ๑.๓ ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๒๑๗๐  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย  ข  ๑  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๗๐   

ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๗๐  เปนระยะ  ๔๕๐  เมตร 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๗๐  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๓๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนเทศบาล  ๒   

เสนตั้งฉากกับศูนยกลางถนนเทศบาล  ๒  ที่จุดซึ่งถนนสาย  ก  ๓  บรรจบกับถนนเทศบาล  ๒  และ 

ถนนเทศบาล  ๒  ฟากเหนือ 



 

๒ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๒๒๕  เสนตั้งฉากกับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๕  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนเทศบาล  ๒   

บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๕  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๒๒๕  เปนระยะ  ๓๐๐  เมตร  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๒๑๗๐ 

 ๑.๔ ดานเหนือ จดแนวเสนตรงที่ลากจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๗๐   

ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย  ข  ๑  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๗๐   

ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๒๑๗๐  เปนระยะ  ๔๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออก 

จนบรรจบกับทางหลวงทองถิ่นหมายเลข  ๑  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งทางหลวงทองถิ่นหมายเลข  ๑   

บรรจบกับวัดปาหนองบัวระเหวหลวงปูมา 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงทองถิ่นหมายเลข  ๑  ฟากตะวันตก  และถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือและฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๗๐  ฟากตะวันออก 

 ๑.๕ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก   

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงทองถิ่น 

หมายเลข  ๑  และเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๒ 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๗๐  ฟากตะวันออก 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากตะวันออก  และทางหลวงทองถิ่นหมายเลข  ๑   

ฟากตะวันออก 

 ๑.๖ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนใหมเจริญสุข  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๗๐  ฟากตะวันออก 

 ๑.๗ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากใต 

  ดานใต จดทางหลวงทองถิ่นหมายเลข  ๑  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันออก 

 ๑.๘ ดานเหนือ จดทางหลวงทองถิ่นหมายเลข  ๑  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากตะวันตก 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันออก 



 

๓ 

 ๑.๙ ดานเหนือ จดถนนเทศบาล  ๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนเทศบาล  ๓  ฟากเหนือ  สถานีตํารวจภูธรหนองบัวระเหว   

ท่ีวาการอําเภอหนองบัวระเหว  สํานักงานเทศบาลตําบลหนองบัวระเหว  สํานักงานเกษตรอําเภอหนองบัวระเหว   

และถนนเทศบาล  ๔  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๕  ฟากตะวันออก 

 ๑.๑๐ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๗๐  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๕  ฟากตะวันออก 

๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๔  ที่กําหนดไวเปนสีสม  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๒.๑ ดานเหนือ จดถนนใหมเจริญสุข  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงทองถิ่นหมายเลข  ๑  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๗๐  ฟากตะวันออก 

 ๒.๒ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๓๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนเทศบาล  ๒   

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๗๐  ฟากตะวันตก  และ 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองบัวระเหว 

  ดานใต จดถนนเทศบาล  ๒  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนตั้งฉากระยะ  ๑๓๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนเทศบาล  ๒   

ที่จุดซึ่งถนนสาย  ก  ๓  บรรจบกับถนนเทศบาล  ๒   

 ๒.๓ ดานเหนือ จดทางหลวงทองถิ่นหมายเลข  ๑  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 

 ๒.๔ ดานเหนือ จดถนนเทศบาล  ๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนปนเพชร  ๓  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากตะวันออก 



 

๔ 

๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  และหมายเลข  ๓.๒  ท่ีกําหนดไวเปนสีแดง  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๓.๑ ดานเหนือ จดทางหลวงทองถิ่นหมายเลข  ๑  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๗๐  ฟากตะวันออก 

 ๓.๒ ดานเหนือ จดถนนเทศบาล  ๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๗๐  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนปนเพชร  ๓  ฟากตะวันออก 

๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔  ที่กําหนดไวเปนสีมวง  ใหเปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม 

และคลังสินคา  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 

 ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากระยะ  ๘๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๕   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  เปนระยะ  ๓๘๐  เมตร  และเสนตั้งฉากระยะ   

๓๐๐  เมตร  กับเสนตั้งฉากระยะ  ๘๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ 

 ดานใต จดแนวเสนตรงท่ีลากจากเสนตั้ งฉากระยะ  ๓๐๐  เมตร   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตจนบรรจบกับเสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๒๑๗๐  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๗๐   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๗๐  เปนระยะ  ๖๐๐  เมตร 

 ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๒๑๗๐ 

๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕  ที่กําหนดไวเปนสีมวงออน  ใหเปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ   

มีรายการดังตอไปนี้ 

 ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๒๒๕  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนเทศบาล  ๒  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๕   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๕  เปนระยะ  ๓๐๐  เมตร 

 ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๒๒๕ 



 

๕ 

 ดานใต จดถนนเทศบาล  ๒  ฟากเหนือ 

 ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๕  ฟากตะวันออก 

๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๙  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียว  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๖.๑ ดานเหนือ จดคลองสงน้ํา  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองสงน้ํา  ฝงตะวันตก  และแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก   

ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนเลียบบึงระเหว 

  ดานใต จดหวยนา  ฝงเหนือ  ถนนเลียบบึงระเหว  ฟากตะวันออก  ลํากะจาน   

ฝงเหนือและฝงตะวันตก  และถนนเลียบบึงระเหว  ฟากตะวันตกและฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงทองถิ่นหมายเลข  ๑  ฟากตะวันออก 

 ๖.๒ ดานเหนือ จดหวยตากลาน  ฝงใต  ลํากะจาน  ฝงใต  และคลองสงน้ํา  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงทองถิ่นหมายเลข  ๑  ฟากตะวันตก  และ   

วัดปาหนองบัวระเหวหลวงปูมา 

  ดานใต จดเสนตรงท่ีลากจากทางหลวงทองถิ่นหมายเลข  ๑  ที่จุดซึ่ง 

ทางหลวงทองถิ่นหมายเลข  ๑  บรรจบกับวัดปาหนองบัวระเหวหลวงปูมา  ไปทางทิศตะวันตกจนบรรจบกับ 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๗๐  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย  ข  ๑  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๒๑๗๐  ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๗๐  เปนระยะ  ๔๕๐  เมตร 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๗๐  ฟากตะวันออก  เสนขนาน 

ระยะ  ๓๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  เสนตรงท่ีลากจากเสนขนานระยะ  ๓๐  เมตร   

กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ   

ที่จุดซึ่งเปนเสนขนานระยะ  ๖๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๑  และเสนขนานระยะ  ๖๐  เมตร   

กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๑   

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน   

 ๖.๓ ดานเหนือ จดหวยตากลาน  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๗๐  ฟากตะวันตก  เสนขนาน 

ระยะ  ๖๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๑  เสนตรงที่ลากตอจากเสนขนานระยะ  ๖๐  เมตร   

กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๑  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตจนบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ   

ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๗๐   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อเปนระยะ  ๓๗๕  เมตร  ถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  ฟากใต  และหวยระเหว  ฝงตะวันตกและฝงเหนือ 



 

๖ 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๕  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนตั้งฉากกับ 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๕  ที่จุดซึ่งถนนโนนหญานาง - หนองบัวนอย  บรรจบกบัทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๒๒๕ 

 ๖.๔ ดานเหนือ จดหวยระเหว  ฝงใตและฝงตะวันออก 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๗๐  ฟากตะวันตก  เสนตั้งฉาก 

ระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๗๐  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย  ข  ๑   

บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๗๐  ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๗๐   

เปนระยะ  ๔๕๐  เมตร  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๗๐ 

  ดานใต จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๕  ที่จุดซึ่ง 

อยูหางจากถนนเทศบาล  ๒  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๕  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 

ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๕  เปนระยะ  ๓๐๐  เมตร 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๕  ฟากตะวันออก 

 ๖.๕ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๒   

ทางหลวงทองถิ่นหมายเลข  ๒  ฟากตะวันตก  ฟากใต  และฟากตะวันออก  และหวยนา  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนตรงท่ีลากจาก 

เสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนเลียบบึงระเหว  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตจนบรรจบกับ 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๕  ที่จุดซึ่งทางหลวงทองถิ่นหมายเลข  ๒  บรรจบกับ  ทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๒๒๕ 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๕  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๗๐  ฟากตะวันออก 

 ๖.๖ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๕  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดหวยระเหว  ฝงตะวันตกและฝงเหนือ  

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางตําบลหนองบัวระเหวกับตําบลโสกปลาดุก  และถนนโนนหญานาง - หนองบัวนอย  ฟากตะวันออก 

 ๖.๗ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๕  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนตั้งฉากกับ 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๕  ท่ีจุดซึ่งทางหลวงทองถิ่นหมายเลข  ๒  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๒๒๕  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตจนบรรจบกับหวยแพง  ฝงเหนือ 



 

๗ 

  ดานใต จดหวยแพง  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๗๐  ฟากตะวันออก  และ 

โรงพยาบาลหนองบัวระเหว 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๔  ที่กําหนดไวเปนสีมวง  บริเวณหมายเลข  ๗.๓   

ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน  และบริเวณหมายเลข  ๑๐.๓  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๖.๘ ดานเหนือ จดหวยระเหว  ฝงใตและฝงตะวันออก 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๕  ฟากตะวันตก  และ 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๓๕๔  ฟากตะวันตก 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางตําบลหนองบัวระเหวกับตําบลโสกปลาดุก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๙.๔  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน   

 ๖.๙ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๕  ฟากใต  และเสนขนาน 

ระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๗๐  ฟากตะวันตก  และ 

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 

  ดานใต จดหวยแพง  ฝ ง เหนือ  และแนวเขตผังเมืองรวมดานใต   

ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลหนองบัวระเหวกับตําบลโสกปลาดุก 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางตําบลหนองบัวระเหวกับตําบลโสกปลาดุก 

๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๓  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออน  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๗.๑ บึงระเหว 

 ๗.๒ สนามกีฬาประจําอําเภอหนองบัวระเหว 

 ๗.๓ สนามกีฬา 

๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๓  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทสถาบันการศึกษา  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๘.๑ โรงเรียนบานหนองโจด 

 ๘.๒ โรงเรียนชุมชนบานหนองบัวระเหว 

 ๘.๓ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 



 

๘ 

๙. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๔  ท่ีกําหนดไวเปนสีเทาออน  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทสถาบันศาสนา  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๙.๑ วัดหนองโจด 

 ๙.๒ วัดปาหนองบัวระเหวหลวงปูมา 

 ๙.๓ วัดบานหนองบัวระเหว 

 ๙.๔ วัดระเหวประชาสรรค 

๑๐. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑  ถึงหมายเลข  ๑๐.๔  ท่ีกําหนดไวเปนสีน้ําเงิน  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทสถาบนัราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๑๐.๑ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองบัวระเหว 

 ๑๐.๒ สถานีตํารวจภูธรหนองบัวระเหว  ที่วาการอําเภอหนองบัวระเหว  สํานักงานเทศบาล 

ตําบลหนองบัวระเหว  และสํานักงานเกษตรอําเภอหนองบัวระเหว   

 ๑๐.๓ การประปาสวนภูมิภาค  อําเภอหนองบัวระเหว 

 ๑๐.๔ โรงพยาบาลหนองบัวระเหว 





รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมชมุชนหนองบวัระเหว  จังหวดัชยัภูมิ 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง  แบงออกเปน  ๒  ขนาด  คือ 

๑. ถนนแบบ  ก  ขนาดเขตทาง  ๑๒.๐๐  เมตร  จํานวน  ๓  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ก  ๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนบานผูใหญดอกไมและถนนเดิม 

ไมปรากฏชื่อ  และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๗๐   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๒๗๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ   

ระยะประมาณ  ๓๕๐  เมตร  บรรจบกับถนนบานหนองโจดที่บริเวณถนนบานหนองโจดบรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๒๑๗๐  ไปทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ   

๖๑๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๑๐๐  เมตร  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๒๑๗๐  ที่บริเวณหางจากถนนบานหนองโจดบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๗๐   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๗๐  ระยะประมาณ  ๑๓๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๒  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนเทศบาล  ๑  ซอย  ๓  และ 

ถนนเทศบาล  ๒  ซอย  ๔  เริ่มตนจากถนนเทศบาล  ๑  (ถนนสาย  ข  ๑)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต   

และทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเทศบาล  ๑  ซอย  ๓  บรรจบกับทางหลวงทองถิ่นหมายเลข  ๑   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเทศบาล  ๒  ซอย  ๔  จนบรรจบกับถนนเทศบาล  ๕  (ถนนสาย  ข  ๒) 

 ถนนสาย  ก  ๓  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนปนเพชร  ๒  เริ่มตนจาก   

ถนนเทศบาล  ๒  ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนเทศบาล  ๕  (ถนนสาย  ข  ๒) 

๒. ถนนแบบ  ข  ขนาดเขตทาง  ๑๖.๐๐  เมตร  จํานวน  ๒  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ข  ๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนเทศบาล  ๑  เริ่มตนจาก 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๗๐  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม   

จนบรรจบกับทางหลวงทองถิ่นหมายเลข  ๑ 

 ถนนสาย  ข  ๒  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนเทศบาล  ๕  เริ่มตนจาก 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๕  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเทศบาล  ๕  บรรจบกับ   

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๗๐  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเทศบาล  ๕  จนบรรจบกับ

ทางหลวงทองถิ่นหมายเลข  ๑ 



หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๔๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   มิถุนายน   ๒๕๕๘ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่สมควรกําหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  
ในท้องที่ตําบลหนองบัวระเหว  อําเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา   
และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เก่ียวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  การคมนาคม
และการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อม  ทั้งน้ี  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
ของการผังเมือง  และโดยที่มาตรา  ๒๖  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  บัญญัติว่า  การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระทําโดย
กฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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