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กฎกระทรวง 

ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชัยภูมิ 
พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  และมาตรา  ๒๖  
วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับได้มีกําหนดห้าปี 
ข้อ ๒ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  ในท้องที่จังหวัดชัยภูมิ  ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ 
ข้อ ๓ กฎกระทรวงน้ีมิให้ใช้บังคับในท้องที่ที่มีการประกาศใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ

ผังเมืองรวม 
ข้อ ๔ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงน้ี  มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง

ในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เก่ียวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  
การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อมในบริเวณแนวเขต
ตามข้อ  ๒  ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ข้อ ๕ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงน้ี  มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับและสอดคล้องกับ 
การขยายตัวของชุมชนในอนาคต  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยมีสาระสําคัญดังต่อไปนี้   

(๑) ส่งเสริมและพัฒนาให้จังหวัดชัยภูมิมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  มีภูมิทัศน์  และส่ิงแวดล้อมที่ดี  
ร่มร่ืน  และสวยงาม  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   

(๒) ส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว  ศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์
หนึ่งตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์  และเส้นทางคมนาคมที่เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 

(๓) ส่งเสริมการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ของจังหวัดชัยภูมิ  
การปลูกพืชเศรษฐกิจ  และอนุรักษ์พื้นที่เกษตรกรรมชั้นดีและแหล่งน้ําทางธรรมชาติที่สําคัญ 

(๔) ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ   
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(๕) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอ
และได้มาตรฐาน 

(๖) อนุรักษ์สัตว์ป่าและป่าไม้  รวมทั้งส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ข้อ ๖ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม  ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้

ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท  และรายการประกอบแผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้ 
ข้อ ๗ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท

ท้ายกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๒๐  ที่กําหนดไว้เป็นสีชมพู  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทชุมชน 
(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๘  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๑๑  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทท่ีโล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อนมีเส้นทแยง 

สีขาว  ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ 
(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีฟ้า  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทท่ีโล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ข้อ ๘ ที่ดินประเภทชุมชน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  พาณิชยกรรม  เกษตรกรรม  

สถาบันการศึกษา  สถาบันศาสนา  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  สําหรับการใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นให้เป็นไปตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน  ๑๒  เมตร  การวัดความสูง
ของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า  สําหรับอาคารทรงจั่วหรือป้ันหยาให้วัดจากระดับ
พื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

(๒) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ย่ืนขออนุญาต 
ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวก

ที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่บรรจุ

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

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

หรือได้รับอนุญาตให้ดําเนินการจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
(๘) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง

ตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่ 
เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๙ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเก่ียวข้อง
กับเกษตรกรรม  สถาบันการศึกษา  สถาบันศาสนา  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ  
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นให้เป็นไปตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารท่ีมีความสูงไม่เกิน  ๑๒  เมตร  การวัดความสูง
ของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า  สําหรับอาคารทรงจั่ว  หรือป้ันหยาให้วัดจาก
ระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

(๒) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของแปลงที่ดินที่ย่ืนขออนุญาต 
ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวก

ที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่บรรจุ

ก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานท่ีเก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ   
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๕) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่  เว้นแต่โรงแรม 

ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๖) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด 
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ  ในระยะ  ๕๐๐  เมตร  โดยรอบโบราณสถานท่ีขึ้นทะเบียน

ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  ให้ดําเนินการ
หรือประกอบกิจการได้ในอาคารท่ีมีความสูงไม่เกิน  ๖  เมตร  การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับ
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พื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า  สําหรับอาคารทรงจ่ัวหรือป้ันหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึง 
ยอดผนังของชั้นสูงสุด 

ที่ดินประเภทน้ีในเขตปฏิรูปที่ดิน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วย 
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดิน  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง

ตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่ 
เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษา
หรือบํารุงป่าไม้  สัตว์ป่า  ต้นน้ํา  ลําธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ  ตามมติคณะรัฐมนตรี  และกฎหมาย
เก่ียวกับการป่าไม้  การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

ที่ดินประเภทน้ีซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม  หรือการอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวที่มีขนาดพื้นที่อาคารไม่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร   
มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๖  เมตร  และมิใช่การจัดสรรที่ดิน  เท่านั้น  การวัดความสูงของอาคาร 
ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า  สําหรับอาคารทรงจั่วหรือป้ันหยาให้วัดจากระดับพื้นดิน 
ที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด   

ที่ดินประเภทน้ีในเขตปฏิรูปที่ดิน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วย 
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดิน  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง

ตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่ 
เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือเก่ียวข้องกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  การประมง  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๓ ให้ผู้ มีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการ 
ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๕  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการบ่มใบชาหรือใบยาสูบ ได้ ได้
๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การต้ม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช ได้
(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช ได้
(๓) การอัดปอหรือใบยาสูบ ได้ ได้
(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง หรือคลังสินค้า ได้
(๖) การบด ป่น หรือย่อยส่วนต่าง ๆ ของพืชซึ่งมิใช่เมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้
(๗) การเผาถ่านจากกะลามะพร้าว หรือการบดถ่าน หรือแบ่งบรรจุผงถ่านที่เผาได้จากกะลามะพร้าว ได้
(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กล้วยไม้ หรือถั่วงอก ได้ ได้ ได้ ได้
(๙) การร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม ได้ ได้ ได้
(๑๐) การถนอมผลิตผลเกษตรกรรมโดยวิธีฉายรังสี ได้
(๑๑) การฟักไข่โดยใช้ตู้อบ ได้

๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับหิน กรวด ทราย หรือดินสําหรับใช้ในการก่อสร้าง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การโม่ บด หรือย่อยหิน ได้
(๒) การขุดหรือลอกกรวด ทราย หรือดิน ได้
(๓) การร่อนหรือคัดกรวดหรือทราย ได้ ได้ ได้
(๔) การดูดทราย ได้
(๕) การลําเลียงหิน กรวด ทราย หรือดิน ด้วยระบบสายพานลําเลียง ได้

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

บัญชีท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชัยภูมิ

ที่ดินประเภท
ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พ.ศ. ๒๕๕๘



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ซึ่งมิใช่สัตว์น้ํา อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การฆ่าสัตว์ ได้
(๒) การถนอมเนื้อสัตว์โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง ได้ ได้ ได้ ได้
(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ มันสัตว์ หนังสัตว์ หรือสารที่สกัดจากไขสัตว์หรือกระดูกสัตว์ ได้
(๕) การบรรจุเนื้อสัตว์หรือมันสัตว์หรือผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปจากเนื้อสัตว์หรือมันสัตว์ในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้ ได้
(๖) การล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์ ได้
(๗) การทําผลิตภัณฑ์จากไข่เพื่อใช้ประกอบเป็นอาหาร เช่น ไข่เค็ม ไข่เยี่ยวม้า ไข่ผง ไข่เหลวเยือกแข็ง หรือไข่เหลวแช่เย็น ได้ ได้ ได้

๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ํานม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทํานมสดให้ไร้เชื้อหรือฆ่าเชื้อโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่น การพาสเจอร์ไรส์หรือสเตอริไลส์ ได้ ได้
(๖) การทํานมเปรี้ยวหรือนมเพาะเชื้อ ได้ ได้

๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ํา อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําอาหารจากสัตว์น้ําและบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้ ได้
(๒) การถนอมสัตว์น้ําโดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง ได้ ได้ ได้
(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากสัตว์น้ํา หนัง หรือไขมันสัตว์น้ํา ได้
(๕) การล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์น้ํา ได้

๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม้ และบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้ ได้ ได้ ได้
(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไม้โดยวิธีกวน ตากแห้ง ดอง หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง ได้ ได้ ได้

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท
ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม

๒

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การสี ฝัด หรือขัดข้าว ได้ ได้
(๒) การทําแป้ง ได้
(๓) การป่นหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้ ได้
(๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้ ได้ ได้
(๖) การปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่ง ได้ ได้ ได้

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้ง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําขนมปังหรือขนมเค้ก ได้ ได้ ได้
(๒) การทําขนมปังกรอบหรือขนมอบแห้ง ได้ ได้ ได้
(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้น เม็ด หรือชิ้น ได้ ได้ ได้

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากอ้อย บีช หญ้าหวาน หรือพืชอื่นที่ให้ความหวาน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การทําน้ําเชื่อม ได้ ได้ ได้
(๕) การทําน้ําตาลก้อนหรือน้ําตาลผง ได้
(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของต้นมะพร้าว ต้นตาลโตนด หรือพืชอื่น ๆ ซึ่งมิใช่อ้อย ได้

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก้ ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําใบชาแห้งหรือใบชาผง ได้ ได้ ได้ ได้
(๒) การคั่ว บด หรือป่นกาแฟหรือการทํากาแฟผง ได้
(๓) การทําโกโก้ผงหรือขนมจากโกโก้ ได้ ได้ ได้
(๔) การทําช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือขนมจากช็อกโกเลต ได้ ได้ ได้

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท
๓

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
(๕) การทําเก๊กฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ ได้ ได้ ได้
(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไม้อัดเม็ด ได้ ได้ ได้
(๗) การเชื่อมหรือแช่อิ่มผลไม้หรือเปลือกผลไม้ หรือการเคลือบผลไม้หรือเปลือกผลไม้ด้วยน้ําตาล ได้ ได้ ได้
(๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) หรือการเคลือบถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) ด้วยน้ําตาล กาแฟ โกโก้ หรือช็อกโกเลต ได้ ได้ ได้
(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟี่ ได้ ได้ ได้
(๑๑) การทําไอศกรีม ได้ ได้ ได้

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๖) การทําน้ํามันสลัด ได้ ได้ ได้
(๗) การบดหรือป่นเครื่องเทศ ได้ ได้ ได้
(๘) การทําพริกป่น พริกไทยป่น หรือเครื่องแกง ได้ ได้ ได้

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด หรือย่อยน้ําแข็ง ได้
๑๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตว์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําอาหารผสมหรืออาหารสําเร็จรูปสําหรับเลี้ยงสัตว์ (เฉพาะในบริเวณฟาร์มปศุสัตว์) ได้
๑๘ โรงงานทําหรือผสมสุราจากผลไม้ หรือสุราแช่อื่น ๆ แต่ไม่รวมถึงโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับมอลต์หรือเบียร์ในลําดับที่ ๑๙ ได้
๑๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับมอลต์หรือเบียร์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําป่น หรือบดมอลต์ ได้
(๒) การทําเบียร์ (เฉพาะในสถานบริการ) ได้

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ น้ําอัดลม หรือน้ําแร่ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 
(๑) การทําน้ําดื่ม ได้ ได้ ได้ ได้
(๒) การทําเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ได้ ได้

๔

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท
ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม

ลําดับที่
โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
(๓) การทําน้ําอัดลม ได้ ได้ ได้
(๔) การทําน้ําแร่ ได้ ได้ ได้ ได้

๒๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาสูบ ยาอัด ยาเส้น ยาเคี้ยว หรือยานัตถุ์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การอบใบยาสูบให้แห้งหรือการรูดก้านใบยาสูบ ได้
(๒) การทําบุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ซิการ์ หรือบุหรี่อื่น ได้
(๓) การทํายาอัด ยาเส้น ยาเส้นปรุง หรือยาเคี้ยว ได้
(๔) การทํายานัตถุ์ ได้

๒๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ ด้าย หรือเส้นใยซึ่งมิใช่ใยหิน (Asbestos) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 
(๒) การทอหรือการเตรียมเส้นด้ายยืนสําหรับการทอ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๔) การพิมพ์สิ่งทอ (เฉพาะการพิมพ์สิ่งทอพื้นเมือง) ได้

๒๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอซึ่งมิใช่เครื่องนุ่งห่ม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอเป็นเครื่องใช้ในบ้าน ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๒) การทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใช่ถุงหรือกระสอบพลาสติก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๓) การทําผลิตภัณฑ์จากผ้าใบ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๔) การตบแต่งหรือเย็บปักถักร้อยสิ่งทอ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๒๔ โรงงานถักผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มด้วยด้ายหรือเส้นใย หรือฟอกย้อมสีหรือแต่งสําเร็จผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มที่ถักด้วยด้าย ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
หรือเส้นใย

๒๕ โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมด้วยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกให้เป็นปุยซึ่งมิใช่เสื่อหรือพรมที่ทําด้วยยางหรือพลาสติกหรือพรมน้ํามัน ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาข่าย แห หรืออวน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การผลิตเชือก ได้ ได้
(๒) การผลิต ประกอบ หรือซ่อมแซมตาข่าย แห หรืออวน และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ได้ ได้ ได้

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ชนบทและเกษตรกรรม
ที่ดินประเภท

๕

ชุมชน



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายซึ่งมิใช่รองเท้า อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การตัดหรือเย็บเครื่องนุ่งห่ม เข็มขัด ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ เนกไท หูกระต่าย ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเท้าจากผ้า หนังสัตว์ ขนสัตว์ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
     หรือวัสดุอื่น
(๒) การทําหมวก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๓๓ โรงงานผลิตรองเท้าหรือชิ้นส่วนของรองเท้าซึ่งมิได้ทําจากไม้ ยางอบแข็ง ยางอัดเข้ารูป หรือพลาสติกอัดเข้ารูป ได้ ได้ ได้ ได้
๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะร่อง หรือการแปรรูปไม้ด้วยวิธีอื่นที่คล้ายคลึงกัน ได้
(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง บานประตู หรือส่วนประกอบที่ทําด้วยไม้ของอาคาร ได้

๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใช้จากไม้ไผ่ หวาย ฟาง อ้อ กก หรือผักตบชวา ได้ ได้ ได้ ได้
๓๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากไม้หรือไม้ก๊อก อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใช้จากไม้ และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ได้
(๒) การทํารองเท้า ชิ้นส่วนของรองเท้า หรือหุ่นรองเท้าจากไม้ ได้
(๓) การแกะสลักไม้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๔) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม้ ได้
(๕) การทําผลิตภัณฑ์จากไม้ก๊อก ได้ ได้ ได้ ได้

๓๗ โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ แก้ว ยางหรืออโลหะอื่นซึ่งมิใช่เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคาร ได้
จากพลาสติกอัดเข้ารูป และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๓๙ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุจากกระดาษทุกชนิดหรือแผ่นกระดาษไฟเบอร์ (Fiberboard) ได้ ได้ ได้
๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ

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

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่ดินประเภท
ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม

๖



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๔๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสบู่ เครื่องสําอาง หรือสิ่งปรุงแต่งร่างกาย อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๓) การทําเครื่องสําอางหรือสิ่งปรุงแต่งร่างกาย ได้ ได้
(๔) การทํายาสีฟัน ได้ ได้

๕๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทํายางแผ่นในขั้นต้นจากน้ํายางธรรมชาติซึ่งมิใช่การทําในสวนยางหรือป่า ได้ ได้
(๒) การหั่น ผสม รีดให้เป็นแผ่น หรือตัดแผ่นยางธรรมชาติซึ่งมิใช่การทําในสวนยางหรือป่า ได้ ได้

๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปั้นดินเผา หรือเครื่องดินเผา และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกล่าว ได้ ได้ ได้
๕๖ โรงงานผลิตอิฐจากดินเหนียว ได้ ได้
๕๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ ได้
(๒) การลําเลียงซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ด้วยระบบสายพานลําเลียงหรือระบบท่อลม ได้
(๓) การผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเข้าด้วยกัน หรือการผสมซีเมนต์ ปูนขาว ได้
     หรือปูนปลาสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเข้ากับวัสดุอื่น

๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม ผลิตภัณฑ์ยิปซัม หรือผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์ ได้ ได้
(๓) การทําผลิตภัณฑ์จากหิน ได้ ได้ ได้ ได้

๖๑ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใช้ที่ทําด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ ได้ ได้ ได้ ได้
ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ดังกล่าว

๖๒ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารที่ทําจากโลหะหรือโลหะเป็นส่วนใหญ่ ได้ ได้ ได้ ได้
และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งดังกล่าว

ลําดับที่
โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่ดินประเภท
ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๗



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะสําหรับใช้ในการก่อสร้างหรือติดตั้ง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างสะพาน ประตูน้ํา ถังน้ํา หรือปล่องไฟ ได้ ได้ ได้ ได้
(๒) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร ได้ ได้ ได้ ได้
(๓) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการต่อเรือ ได้ ได้ ได้ ได้
(๔) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการสร้างหรือซ่อมหม้อน้ํา ได้ ได้ ได้ ได้
(๕) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้กับระบบเครื่องปรับอากาศ ได้ ได้ ได้

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําภาชนะบรรจุ ได้ ได้ ได้ ได้
(๔) การทําตู้หรือห้องนิรภัย ได้ ได้ ได้ ได้
(๕) การทําผลิตภัณฑ์จากลวดหรือสายเคเบิลโดยใช้ลวดที่ได้มาจากแหล่งผลิตอื่นซึ่งมิใช่ลวดหรือสายเคเบิลที่หุ้มด้วยฉนวน ได้ ได้ ได้ ได้
(๖) การทําขดสปริงเหล็ก สลัก แป้นเกลียว วงแหวน หมุดย้ํา หรือหลอดชนิดพับได้ที่ไม่ทําในโรงรีดหรือดึงขั้นต้น (Primary Rolling ได้ ได้ ได้ ได้
     or Drawing Mills)
(๗) การทําเตาไฟหรือเครื่องอุ่นห้องอย่างอื่นซึ่งไม่ใช้ไฟฟ้า ได้ ได้ ได้ ได้
(๘) การทําเครื่องสุขภัณฑ์เหล็กหรือโลหะเคลือบเครื่องทองเหลืองสําหรับใช้ในการต่อท่อหรือเครื่องประกอบวาล์วหรือท่อ ได้ ได้ ได้ ได้
(๙) การทําเครื่องใช้เล็ก ๆ จากโลหะ ได้ ได้ ได้ ได้
(๑๐) การทําผลิตภัณฑ์โลหะสําเร็จรูปด้วยวิธีเคลือบหรือลงรัก (Enamelling Japanning or Lacquering) ชุบ หรือขัด ได้ ได้ ได้ ได้
(๑๑) การอัดเศษโลหะ ได้ ได้
(๑๒) การตัด พับ หรือม้วนโลหะ ได้ ได้
(๑๓) การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป ได้ ได้
(๑๔) การทําชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์โลหะตาม (๑) ถึง (๑๐) ได้ ได้ ได้ ได้

๘

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่ดินประเภท
ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องกังหัน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์ ได้ ได้ ได้ ได้

หรือเครื่องกังหันดังกล่าว
๖๖ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรสําหรับใช้ในการกสิกรรมหรือการเลี้ยงสัตว์ และรวมถึงส่วนประกอบ ได้ ได้ ได้ ได้

หรืออุปกรณ์ของเครื่องจักรดังกล่าว
๖๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องจักร ส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์ของเครื่องจักรสําหรับประดิษฐ์โลหะหรือไม้ อย่างใดอย่างหนึ่ง 

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรสําหรับโรงเลื่อย ไส ทําเครื่องเรือนหรือทําไม้วีเนียร์ ได้ ได้ ได้ ได้
(๒) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องกลึง เครื่องคว้าน เครื่องเจาะ เครื่องกัด (Milling Machines) เครื่องเจียน เครื่องตัด ได้ ได้ ได้ ได้
     (Shearing Machines) หรือเครื่องไส (Shaping Machines)
(๓) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเลื่อยตัดโลหะด้วยเครื่องยนต์หรือเครื่องขัด ได้ ได้ ได้ ได้
(๔) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องทุบโลหะ (Drop Forges or Forging Machines) ได้ ได้ ได้ ได้
(๕) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรีดโลหะ เครื่องอัดโลหะ หรือเครื่องดึงรีดโลหะ ได้ ได้ ได้ ได้
(๖) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องดันรีด เครื่องทําให้หลอมละลายหรือเชื่อมโดยไม่ใช้ไฟฟ้า ได้ ได้ ได้ ได้
(๗) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมแบบ (Dies) หรือเครื่องจับ (Jigs) สําหรับใช้กับเครื่องมือกล ได้ ได้ ได้ ได้
(๘) การทําส่วนประกอบหรืออุปกรณ์สําหรับเครื่องจักรตาม (๑) ถึง (๗) ได้ ได้ ได้ ได้

๖๘ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักร สําหรับอุตสาหกรรมกระดาษ เคมี อาหาร การปั่นทอ การพิมพ์ ได้ ได้ ได้ ได้
การผลิตซีเมนต์หรือผลิตภัณฑ์ดินเหนียว การก่อสร้าง การทําเหมืองแร่ การเจาะหาปิโตรเลียม หรือการกลั่นน้ํามัน และรวมถึง
ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องจักรดังกล่าว

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่ดินประเภท
ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม

๙

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๖๙ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องคํานวณ เครื่องทําบัญชี เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับใช้ใน ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

การคํานวณชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาล้อก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์สําหรับปฏิบัติกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันหรืออุปกรณ์ (Digital or 
Analog Computers or Associated Electronic Data Processing Equipment or Accessories) เครื่องรวมราคาของขาย 
(Cash Registers) เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องชั่งซึ่งมิใช่เครื่องชั่งที่ใช้ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใช่เครื่องอัดสําเนา
ด้วยการถ่ายภาพ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศหรอืก๊าซ เครื่องเป่าลม เครื่องปรับหรือถ่ายเทอากาศ ได้ ได้ ได้ ได้
เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตู้เย็นหรือเครื่องประกอบตู้เย็น เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ เครื่องล้าง ซัก ซักแห้ง หรือรีดผ้า เครื่องเย็บ
เครื่องส่งกําลังกล เครื่องยก ปั้นจั่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ รถพ่วงสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรม รถยกซ้อนของ
(Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรมหรือสําหรับใช้ในบ้านแต่ผลิตภัณฑ์นั้นต้องไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า และรวมถึง
ส่วนประกอบหรอือุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในลําดับที่ ๗๐ เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์ไฟฟ้า ได้ ได้ ได้ ได้
เครื่องกําเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงแรงไฟฟ้า เครื่องสับหรือบังคับไฟฟ้า เครื่องใช้สําหรับแผงไฟฟ้า เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟ้า เครื่องส่งหรือ 
หรือจําหน่ายไฟฟ้า เครื่องสําหรับใช้บังคับไฟฟ้า หรือเครื่องเชื่อมไฟฟ้า

๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเล่นแผ่นเสียง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
เครื่องบันทึกคําบอก เครื่องบันทึกเสียงด้วยเทป เครื่องเล่นหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน์) แผ่นเสียง เทปแม่เหล็กที่ได้
บันทึกเสียงแล้ว เครื่องโทรศัพท์หรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไม่มีสาย เครื่องส่งวิทยุ เครื่องส่งโทรทัศน์ เครื่องรับส่งสัญญาณหรือ
จับสัญญาณ เครื่องเรดาร์ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวข้อง (Semi - Conductor or Related Sensitive 
Semi - Conductor Devices) คาปาซิเตอร์หรือคอนเดนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได้ (Fixed or Variable 
Electronic Capacitors or Condensers) เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย์ 
และรวมถึงการผลิตอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนสําหรับใช้กับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่ดินประเภท
ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม

๑๐

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๗๓ โรงงานผลิต ประกอบ หรือดัดแปลงเครื่องมือหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ระบุไว้ในลําดับใด และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ ได้ ได้ ได้ ได้

ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
๗๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้า อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําหลอดไฟฟ้าหรือดวงโคมไฟฟ้า ได้ ได้ ได้ ได้
(๓) การทําอุปกรณ์ติดตั้งหรือเต้าเสียบหลอดไฟฟ้า (Fixtures or lamp Sockets or Receptacles) สวิตซ์ไฟฟ้า ตัวต่อตัวนํา ได้ ได้ ได้ ได้
     (Conductor Connectors) อุปกรณ์ที่ใช้กับสายไฟฟ้า หลอด หรือเครื่องประกอบสําหรับร้อยสายไฟฟ้า
(๔) การทําฉนวนหรือวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้าซึ่งมิใช่กระเบื้องเคลือบหรือแก้ว ได้ ได้ ได้ ได้

๗๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การต่อ ซ่อมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอู่ต่อเรือนอกจากเรือยาง ได้ ได้ ได้
(๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษสําหรับเรือหรือเครื่องยนต์เรือ ได้ ได้ ได้
(๓) การเปลี่ยนแปลงหรือรื้อทําลายเรือ ได้

๗๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับรถยนต์หรือรถพ่วง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต์หรือรถพ่วง ได้ ได้ ได้ ได้
(๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สําหรับรถยนต์หรือรถพ่วง ได้ ได้ ได้ ได้

๗๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ ได้ ได้ ได้ ได้
(๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สําหรับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ ได้ ได้ ได้ ได้

๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมล้อเลื่อนที่ขับเคลื่อนด้วยแรงคนหรือสัตว์ซึ่งมิใช่จักรยาน และรวมถึงส่วนประกอบ ได้ ได้ ได้
หรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่ดินประเภท
ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม

๑๑

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๘๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้
(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องทดลองหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการชั่ง ตวง วัด ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
     หรือบังคับควบคุม 
(๒) การทํา ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องไซโคลตรอน เครื่องเบตาตรอน หรือเครื่องเร่งปรมาณู (Cyclotrons, Betatrons ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
     or Accelerators)
(๓) การทําเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์การแพทย์ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๘๒ โรงงานผลิตเครื่องมือหรือเครื่องใช้เกี่ยวกับนัยน์ตาหรือการวัดสายตา เลนส์ เครื่องมือหรือเครื่องใช้ที่ใช้แสงเป็นอุปกรณ์ในการทํางาน ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
หรือเครื่องอัดสําเนาด้วยการถ่ายภาพ

๘๓ โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือชิ้นส่วนของนาฬิกาหรือเครื่องวัดเวลา ได้ ได้ ได้ ได้
๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณี อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําเครื่องประดับโดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๒) การทําเครื่องใช้ด้วยทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหล่ทอง หรือโลหะที่มีค่า ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๓) การตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๔) การเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอื่น ๆ ได้ ได้
(๕) การทําดวงตราหรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือเหรียญอื่น ได้

๘๕ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของเครื่องดนตรีดังกล่าว ได้ ได้ ได้ ได้
๘๖ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องมือหรือเครื่องใช้ในการกีฬา การบริหารร่างกาย การเล่นบิลเลียด โบว์ลิ่ง หรือตกปลา และรวมถึง ได้ ได้ ได้ ได้

ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ดังกล่าว

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
ประเภทหรือชนิดของโรงงานลําดับที่

ที่ดินประเภท
ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม

๑๒



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเล่น เครื่องมือ หรือเครื่องใช้ที่มิได้ระบุไว้ในลําดับอื่น อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้
(๑) การทําเครื่องเล่น ได้ ได้ ได้ ได้
(๒) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ ได้ ได้ ได้ ได้
(๓) การทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๔) การทําร่ม ไม้ถือขนนก ดอกไม้เทียม ซิป กระดุม ไม้กวาด แปรง ตะเกียง โป๊ะตะเกียงหรือไฟฟ้า กล้องสูบยาหรือกล้องบุหรี่ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
     ก้นกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก
(๕) การทําป้าย ตรา เครื่องหมาย ป้ายติดของ หรือเครื่องโฆษณาสินค้า ตราโลหะหรือยาง แม่พิมพ์ลายฉลุ (Stencils) ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๖) การทําแหคลุมผม ช้องผม หรือผมปลอม ได้ ได้ ได้ ได้

๙๐ โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําให้บริสุทธิ์ หรือจําหน่ายน้ําไปยังอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม ได้ ได้
๙๑ โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การบรรจุสินค้าทั่วไป ได้ ได้ ได้ ได้
๙๒ โรงงานห้องเย็น ได้ ได้ ได้ ได้
๙๓ โรงงานซ่อมรองเท้าหรือเครื่องหนัง ได้ ได้
๙๔ โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าสําหรับใช้ในบ้านหรือใช้ประจําตัว ได้ ได้
๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ รถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบ

ของยานดังกล่าว อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว ได้
(๒) การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว ได้
(๓) การพ่นสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ได้
(๔) การล้างหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ได้

ชนบทและเกษตรกรรม
ที่ดินประเภท

ชุมชน

๑๓

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๙๖ โรงงานซ่อมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําด้วยเพชร พลอย ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี ได้ ได้
๙๗ โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ที่มิได้ระบุการซ่อมไว้ในลําดับใด ได้ ได้ ได้ ได้
๙๘ โรงงานซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด อัด หรือย้อมผ้า เครื่องนุ่งห่ม พรม หรือขนสัตว์ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแต่งหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์

 โดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๓) การลงรักหรือการประดับตบแต่งด้วยแก้ว กระจก มุก ทอง หรืออัญมณี ได้ ได้

๑๐๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเกลือ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๓) การบดหรือป่นเกลือ ได้ ได้ ได้ ได้

หมายเหตุ      ลําดับที่                     หมายถึง   ลําดับที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
                  ได้                           หมายถึง   สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
                  โรงงานจําพวกที่           หมายถึง   จําพวกโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
ประเภทหรือชนิดของโรงงานลําดับที่

๑๔
ที่ดินประเภท

ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม







รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิตามท่ีไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง 
ใหใชบังคับผังเมอืงรวมจังหวัดชัยภูม ิ

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนท่ีดินตามท่ีไดจําแนกประเภท 

ทายกฎกระทรวง  ตามที่กําหนดไวในขอ  ๗  คือ 

๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๒๐  ท่ีกําหนดไวเปนสีชมพู  ใหเปนที่ดิน
ประเภทชุมชน  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๑.๑ เขตเทศบาลตําบลคอนสาร 

 ๑.๒ เขตเทศบาลตําบลบานแทน 

 ๑.๓ เขตเทศบาลตําบลบานเปา 
 ๑.๔ เขตเทศบาลตําบลภูเขียว 

 ๑.๕ เขตเทศบาลตําบลบานเพชรภูเขียว 

 ๑.๖ เขตเทศบาลตําบลเกษตรสมบูรณ 
 ๑.๗ เขตเทศบาลตําบลแกงครอ 

 ๑.๘ เขตเทศบาลตําบลหนองบัวแดง 
 ๑.๙ เขตเทศบาลตําบลนาหนองทุม 

 ๑.๑๐ เขตเทศบาลตําบลคอนสวรรค 
 ๑.๑๑ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต  แนวเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ

ดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลในเมืองกับตําบลรอบเมือง  เสนตรงท่ีลากตอจาก
หลักเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ  หลักเขตที่  ๒  ไปทางทิศตะวันออก  จนบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  

ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต  เสนตรงที่ลากจากจุดที่ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๑  บรรจบกับ
ถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  จนบรรจบกับเสนขนานระยะ  ๑,๗๐๐  เมตร  
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๑ 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑,๗๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๐๑  และแนวเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวาง
ตําบลในเมืองกับตําบลบุงคลา 

  ดานใต   จดแนวเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางตําบลในเมืองกับตําบลบุงคลา  และเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลในเมืองกับตําบลรอบเมือง 



 
๒ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขต

การปกครองระหวางตําบลในเมืองกับตําบลรอบเมือง  และเสนตรงที่ตอตรงจากหลักเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ  

หลักเขตท่ี  ๘  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจาก
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๕๑  บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต

ตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  เปนระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร 

 ๑.๑๒ เขตเทศบาลตําบลลาดใหญ 

 ๑.๑๓ เขตเทศบาลตําบลบานเขวา 

 ๑.๑๔ เขตเทศบาลตําบลหนองบัวระเหว 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๓.๘  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน 

 ๑.๑๕ เขตเทศบาลตําบลบานคายหมื่นแผว 

 ๑.๑๖ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลจัตุรัสดานเหนือ  และทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๒๐๑  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนน  อบจ.  ชย.  ๑๐๐๒  ฟากใต  และเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางอําเภอจตุรัสกับอําเภอเนินสงา 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนน  อบจ.  
ชย.  ๑๐๐๒  และเสนขนานระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๑ 

  ดานตะวันตก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลบานกอกกับตําบลกุดน้ําใส   

 ๑.๑๗ เขตเทศบาลตําบลบําเหน็จณรงค 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๓.๑๑  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน 

 ๑.๑๘ เขตเทศบาลตําบลบานเพชร 

 ๑.๑๙ เขตเทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

 ๑.๒๐ เขตเทศบาลตําบลเทพสถิต 

๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๘  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียว  ใหเปนที่ดิน

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๒.๑ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดชัยภูมิกับจังหวัดขอนแกน  และลําน้ําพรม  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดชัยภูมิกับจังหวัดขอนแกน 



 
๓ 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๘๗  ฟากเหนือ  เขตเทศบาลตาํบล
บานแทน  ทางหลวงชนบท  ชย.  ๔๐๑๗  ฟากเหนือ  แนวเขตเทศบาลตําบลภูเขียว  ทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๐๓๗  ฟากเหนือ  และลําน้ําพรม  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก   จดเขตอุทยานแหงชาติน้ําหนาว  เขตรักษาพันธุสัตวปาภูเขียว  
เขตรักษาพันธุสัตวปาผาผ้ึง  เขตรักษาพันธุสัตวปาตะเบาะ – หวยใหญ  เขตปาไมถาวรตามมตคิณะรัฐมนตรี  
ปาหมายเลขสิบแปลงที่หนึ่ง  และเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาภูซําหนาม 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๓  ที่กําหนดไวเปนสีชมพู   
และบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน 

 ๒.๒ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๓๗  ฟากใต  เขตเทศบาลตําบล
เกษตรสมบูรณ  แนวเขตเทศบาลตําบลภูเขียว  ทางหลวงชนบท  ชย.  ๔๐๑๗  ฟากใต  เขตปาสงวนแหงชาติ   
ปาภูตะเภา  แนวเขตเทศบาลตําบลบานแทน  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๘๗  ฟากใต  และแนวเขตผังเมืองรวม
ดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดชัยภูมิกับจังหวัดขอนแกน 

  ดานตะวันออก จดอุทยานแหงชาติน้ําพอง  เขตปาสงวนแหงชาติ  ปาโคกหลวง  
เขตปาสงวนแหงชาติ  ปาภูผาดํา – ภูผาแดง  เขตปาสงวนแหงชาติ  ปาหยวก  อุทยานแหงชาติปาภูแลนคา  
อุทยานแหงชาติตาดโตน  เขตปาสงวนแหงชาติ  ปาภูแลนคาดานทิศเหนือ  และเขตปาสงวนแหงชาติปาภูแลนคา
ดานทิศใตบางสวนและปาหมายเลขสิบแปลงที่สอง   

  ดานใต จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาภูหยวก  อุทยานแหงชาติปาภูแลนคา  
อุทยานแหงชาติตาดโตน  เขตปาสงวนแหงชาติ  ปาภูแลนคาดานทิศเหนือ  เขตปาสงวนแหงชาติ  ปาภูแลนคา
ดานทิศใตบางสวนและปาหมายเลขสิบแปลงท่ีสอง  และทางหลวงชนบท  ชย.  ๔๐๒๑  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๓๗  ฟากตะวันตก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑.๕  หมายเลข  ๑.๗  และหมายเลข  ๑.๙  ที่กําหนดไว
เปนสีชมพู  และบริเวณหมายเลข  ๓.๒  และหมายเลข  ๓.๓  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน 

 ๒.๓ ดานเหนือ จดอุทยานแหงชาติน้ําหนาว  เขตรักษาพันธุ สัตวปาภูเขียว   
เขตรักษาพันธุสัตวปาผาผ้ึง  เขตรักษาพันธุสัตวปาตะเบาะ – หวยใหญ  เขตปาไมถาวรตามมตคิณะรัฐมนตรี  
ปาหมายเลขสิบแปลงที่หนึ่ง  เขตปาสงวนแหงชาติ  ปาภูซําผักหนาม  ลําน้ําพรม  ฝงใต  ทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๐๓๗  ฟากตะวันตก  และทางหลวงชนบท  ชย.  ๔๐๒๑  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาภูหยวก  อุทยานแหงชาติปาภูแลนคา  
อุทยานแหงชาตติาดโตน  เขตปาสงวนแหงชาต ิ ปาภูแลนคาดานทิศเหนือ  และเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาภูแลนคา
ดานทิศใตบางสวนและปาหมายเลขสิบแปลงที่สอง 



 
๔ 

  ดานใต จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาภูหยวก  อุทยานแหงชาติ  ปาภูแลนคา  
อุทยานแหงชาตติาดโตน  เขตปาสงวนแหงชาต ิ ปาภูแลนคาดานทิศเหนือ  และเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาภูแลนคา
ดานทิศใตบางสวนและปาหมายเลขสิบแปลงที่สอง 

  ดานตะวันตก จดแมน้ําชี  ฝงตะวันออก  และถนน  อบจ.  ชย.  ๒๐๓๙  ฟากเหนือ 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑.๘  ท่ีกําหนดไวเปนสีชมพู  และบริเวณหมายเลข  ๔.๑   
ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว 

 ๒.๔ ดานเหนือ จดอุทยานแหงชาติน้ําหนาว  เขตรักษาพันธุ สัตวปาภูเขียว   
เขตรักษาพันธุสัตวปาผาผ้ึง  เขตรักษาพันธุสัตวปาตะเบาะ – หวยใหญ  เขตปาไมถาวรตามมตคิณะรัฐมนตรี  
ปาหมายเลขสิบแปลงที่หนึ่ง  และเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาภูซําผักหนาม 

  ดานตะวันออก จดถนน  อบจ.  ชย.  ๒๐๓๙  ฟากใต  และแมน้ําชี  ฝงใต 
และฝงตะวันตก 

  ดานใต จดอุทยานแหงชาติ ไทรทอง  อุทยานแหงชาติปาหินงาม   
และเขตปาสงวนแหงชาติ  ปานายางกลัก 

  ดานตะวันตก จดอุทยานแหงชาติน้ําหนาว  เขตรักษาพันธุ สัตวปาภูเขียว   
เขตรักษาพันธุสัตวปาผาผ้ึง  เขตรักษาพันธุสัตวปาตะเบาะ – หวยใหญ  เขตปาไมถาวรตามมตคิณะรัฐมนตรี  
ปาหมายเลขสิบแปลงที่หนึ่ง  และเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาภูซําผักหนาม   

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว 

 ๒.๕ ดานเหนือ จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาภูหยวก  อุทยานแหงชาติปาภูแลนคา  
อุทยานแหงชาติตาดโตน  เขตปาสงวนแหงชาติ  ปาภูแลนคาดานทิศเหนือ  และเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาภูแลนคา
ดานทิศใตบางสวนและปาหมายเลขสิบแปลงที่สอง 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดชัยภูมิกับจังหวัดขอนแกน   

  ดานใต จดแมน้ําชี  ฝงเหนือ  และหวยกอก  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดหวยกอก  ฝงตะวันออก  เสนขนานระยะ  ๑,๗๐๐  เมตร   
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๑  เสนตรงท่ีลากจากเสนขนานระยะ  ๑,๗๐๐  เมตร   
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๑  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๐๑  ที่จุดซึ่งทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๑  บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ   
หวยกุดสวง  ฝงตะวันออก  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๕๑  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑.๑๐  และหมายเลข  ๑.๑๒  ท่ีกําหนดไวเปนสีชมพู  
บริเวณหมายเลข  ๓.๕  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออน  และบริเวณหมายเลข  ๔.๔  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน 

มีเสนทแยงสีขาว 



 
๕ 

 ๒.๖ ดานเหนือ จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาภูหยวก  อุทยานแหงชาติปาภูแลนคา  
อุทยานแหงชาติตาดโตน  เขตปาสงวนแหงชาติ  ปาภูแลนคาดานทิศเหนือ  และเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาภูแลนคา
ดานทิศใตบางสวนและปาหมายเลขสิบแปลงที่สอง 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๕๑  ฟากตะวันตก   
ทางหลวงชนบท  ชย.  ๓๐๐๑  ฟากใต  หวยกุดสวง  ฝงตะวันตก  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  
เสนตรงที่ลากจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันตก  บรรจบกับหลักเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ
หลักเขตที่  ๒  แนวเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลในเมือง 
กับตําบลรอบเมือง  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  เสนตรงท่ีลากจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
ที่จุดซึ่งทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๕๑  บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  
เปนระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  ไปทางทิศใต  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ  หลักเขตท่ี  ๘   
แนวเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ  และหวยกอก  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดแมน้ําชี  ฝงเหนือ  และเขตเทศบาลตําบลบานคายหมื่นแผว 

  ดานตะวันตก จดแมน้ําชี  ฝงตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑.๑๓  ท่ีกําหนดไวเปนสีชมพู  บริเวณหมายเลข  ๓.๖  
ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน  และบริเวณหมายเลข  ๔.๔  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว 

 ๒.๗ ดานเหนือ จดอุทยานแหงชาติไทรทอง  อุทยานแหงชาติปาหินงาม  และ 

เขตปาสงวนแหงชาติ  ปานายางกลัก 

  ดานตะวันออก จดแมน้ําชี  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดบึงละหาน  และลําคันฉู  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดอุทยานแหงชาติ ไทรทอง  อุทยานแหงชาติปาหินงาม   
และเขตปาสงวนแหงชาติ  ปานายางกลัก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑.๑๔  และหมายเลข  ๑.๑๗  ท่ีกําหนดไวเปนสีชมพู  
บริเวณหมายเลข  ๓.๘  หมายเลข  ๓.๑๐  และหมายเลข  ๓.๑๑  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน  และบริเวณ
หมายเลข  ๔.๕  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว 

 ๒.๘ ดานเหนือ  จดลําคันฉู  ฝงใต  แนวเขตเทศบาลตําบลบานเพชร 

เสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลกุดน้ําใสกับตําบลบานกอก  เสนขนานระยะ  ๓ ,๐๐๐  เมตร   
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๑  เสนขนานระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร  กับถนน  อบต.  ชย.  ๑๐๐๒  

เสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอจัตุรัสกับอําเภอเนินสงา  ถนน  อบจ.  ชย.  ๑๐๐๒  ฟากเหนือ   
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๑  ฟากเหนือ  แนวเขตเทศบาลตําบลจัตุรัสดานเหนือ  บึงละหาน  และแมน้ําชี  

ฝงใต 



 
๖ 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดชัยภูมิกับจังหวัดนครราชสีมา 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดชัยภูมิกับจังหวัดนครราชสีมา  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๕  ฟากเหนือ  และแนวเขต
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

  ดานตะวันตก จดอุทยานแหงชาติไทรทอง  อุทยานแหงชาติปาหินงาม  และ 

เขตปาสงวนแหงชาติ  ปานายางกลัก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑.๒๐  ที่กําหนดไวเปนสีชมพู 

๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๑๑  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออน  ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๓.๑ หนองสามหมื่น 

 ๓.๒ อางเก็บน้ําบานเพชร 
 ๓.๓ เขื่อนลําปะทาว 

 ๓.๔ แมน้ําชีและบึงละหาน 

 ๓.๕ หนองแวง 
 ๓.๖ อางเก็บน้ําชอระกา 
 ๓.๗ หนองตาดํา 
 ๓.๘ บึงระเหว 

 ๓.๙ หนองนาแซง 
 ๓.๑๐ อางเก็บน้ําหวยทราย 

 ๓.๑๑ บึงชวน 

๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๕  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว  
ใหเปนท่ีดินประเภทอนุรักษปาไม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๔.๑ อุทยานแหงชาติน้ําหนาว  เขตรักษาพันธุสัตวปาภูเขียว  เขตรักษาพันธุสัตวปาผาผ้ึง  
เขตรักษาพันธุสัตวปาตะเบาะ – หวยใหญ  เขตปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี  ปาหมายเลขสิบแปลงที่หนึ่ง  
และเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาภูซําผักหนาม 

 ๔.๒ เขตปาสงวนแหงชาติ  ปาภูตะเภา 
 ๔.๓ อุทยานแหงชาติน้าํพอง  เขตปาสงวนแหงชาติ  ปาโคกหลวง  และเขตปาสงวนแหงชาติ  

ปาภูผาดํา – ภูผาแดง   



 
๗ 

 ๔.๔ เขตปาสงวนแหงชาติ  ปาภูหยวก  อุทยานแหงชาติปาภูแลนคา  อุทยานแหงชาติตาดโตน  
เขตปาสงวนแหงชาติ  ปาภูแลนคาดานทิศเหนือ  และเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาภูแลนคาดานทิศใตบางสวน
และปาหมายเลขสิบแปลงที่สอง 

 ๔.๕ อุทยานแหงชาติไทรทอง  อุทยานแหงชาติปาหินงาม  และเขตปาสงวนแหงชาติ 
ปานายางกลัก 

๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๕  ที่กําหนดไวเปนสีฟา  ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่โลงเพ่ือการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๕.๑ เขื่อนจุฬาภรณและลําน้ําพรม 

 ๕.๒ แมน้ําชี 
 ๕.๓ หวยกุดสวงและหวยกอก 

 ๕.๔ แมน้ําชี 
 ๕.๕ ลําคันฉู 



หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๔๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤษภาคม   ๒๕๕๘ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยท่ีสมควรกําหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  
ในท้องที่จังหวัดชัยภูมิ  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เก่ียวข้องหรือชนบท  
ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อม  
ทั้งน้ี  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง  และโดยที่มาตรา  ๒๖  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  
พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  บัญญัติว่า  การใช้บังคับ
ผังเมืองรวมให้กระทําโดยกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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