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กฎกระทรวง 

ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา 
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ .ศ .  ๒๕๑๘   
และมาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้  
ดังตอ่ไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  ในท้องที่ตําบลด่านช้าง  ตําบลบัวใหญ่  ตําบลหนองแจ้งใหญ่  
ตําบลโนนทองหลาง  และตําบลเสมาใหญ่  อําเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา  ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้าย
กฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๒ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงน้ี  มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง 
ในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เก่ียวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  
การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อมในบริเวณแนวเขต 
ตามข้อ  ๑  ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ข้อ ๓ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับและสอดคล้องกับ 
การขยายตัวของชุมชนในอนาคต  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยมีสาระสําคัญดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริมหรือสนับสนุนการใช้ที่ดินในเขตพื้นที่เมืองของอําเภอบัวใหญ่  สําหรับรองรับ 
การเติบโตและการพัฒนาด้านการขนส่งให้มีความสมดุล 

(๒) ส่งเสริมให้ มีการวางแผนควบคุมการพัฒนาด้านการอยู่อาศัยและพาณิชยกรรม 
ให้สอดคล้องกับกิจกรรมในการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจ 

(๓) เพื่อสนับสนุนการจัดการและปรับปรุงสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมกับรูปแบบและการพัฒนาเมือง 
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(๔) สนับสนุนการพัฒนาอย่างสมดุลและสอดคล้องกับการรักษาสภาพแวดล้อม  เพื่อส่งเสริม
ศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 

(๕) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข้อ ๔ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม  ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์

ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท  แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง  และรายการประกอบแผนผัง
ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนก
ประเภทท้ายกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๒๙  ที่กําหนดไว้เป็นสีเหลือง  ให้เป็น
ที่ดินประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 

(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๑๙  ที่กําหนดไว้เป็นสีส้ม  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง 

(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๙  ที่กําหนดไว้เป็นสีแดง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก 

(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  และหมายเลข  ๔.๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า 

(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๙  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม   

(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๓๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทท่ีโล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม   

(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๙  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก   
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา 

(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๙  ที่กําหนดไว้เป็นสีฟ้า  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทท่ีโล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๑๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันศาสนา 

(๑๐) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑  ถึงหมายเลข  ๑๐.๑๘  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ข้อ ๖ ที่ดินประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  
ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทน้ีในแต่ละบริเวณ 
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ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวก 

ที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

(๕) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๖) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
(๗) กําจัดมูลฝอย 
(๘) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง 

ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๗ ที่ดินประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละย่ีสิบของที่ดินประเภทน้ีในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
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(๗) กําจัดมูลฝอย 
(๘) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๐๒  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง

ไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง 

ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๘ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อพาณิชยกรรม  การอยู่อาศัย  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทน้ีในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  สถานีบริการน้ํามันประเภท  ก  

สถานีบริการน้ํามันประเภท  ข  สถานีบริการน้ํามันประเภท  ค  ลักษณะที่สอง  สถานีบริการน้ํามัน
ประเภท  จ  ลักษณะที่สอง  และสถานีบริการน้ํามันประเภท  ฉ  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  
เพื่อการจําหน่าย 

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๘) กําจัดมูลฝอย 
(๙) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมถนนนิเวศรัตน์และถนนรถไฟ  ๑  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง

ไม่น้อยกว่า  ๓  เมตร 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง 

ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 



หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๓๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   เมษายน   ๒๕๕๙ 
 

  

ข้อ ๙ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม  
คลังสินค้า  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  
ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทน้ีในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๒) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๓) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๕) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๖) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก 
(๗) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา 
(๘) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนพิการ 
(๙) สถาบันการศึกษาหรือโรงเรียน 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๐๒  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง

ไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 
ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสามสิบของที่ดินประเภทน้ีในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๙) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
(๑๐) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรือหอพัก 



หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๓๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   เมษายน   ๒๕๕๙ 
 

  

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง 
ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทท่ีโล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมเฉพาะท่ีดิน 
ซึ่งเป็นของรัฐ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ที่ดินประเภทน้ีซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  การอยู่อาศัย  เกษตรกรรม
หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น  
และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอาคารสูงและเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) โรงงานบําบัดน้ําเสียรวม 
(๒) เลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า 

ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 
(๓) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๔) การอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๕) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
(๖) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรือหอพัก 
(๗) กําจัดมูลฝอย 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง 

ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเก่ียวข้องกับ
การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทท่ีโล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม  แหล่งน้ําธรรมชาติระบบนิเวศน์ของพื้นที่ชุ่มน้ําและความหลากหลายทางชีวภาพ  
หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเก่ียวข้องกับ
การศาสนา  การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๕ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการของรัฐ  กิจการเก่ียวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 



หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๓๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   เมษายน   ๒๕๕๙ 
 

  

ข้อ ๑๖ การใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณแนวถนนสาย  ก  ๑  ถนนสาย  ก  ๒  ถนนสาย  ก  ๓  
ถนนสาย  ก  ๔  ถนนสาย  ก  ๕  ถนนสาย  ก  ๖  ถนนสาย  ก  ๗  ถนนสาย  ก  ๘  ถนนสาย  ก  ๙  
ถนนสาย  ก  ๑๐  ถนนสาย  ข  ๑  ถนนสาย  ข  ๒  ถนนสาย  ข  ๓  ถนนสาย  ข  ๔  ถนนสาย  ค  ๑  
ถนนสาย  ค  ๒  ถนนสาย  ง  ๑  และถนนสาย  ง  ๒  ตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง
ท้ายกฎกระทรวง  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  นอกจากกิจการตามที่กําหนดดังต่อไปนี้ 

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

๙  เมตร  หรือไม่ใชอ่าคารขนาดใหญ่ 
ข้อ ๑๗ ให้ผู้มีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการ 

ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๙  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจินดา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ

 โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

2 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การตม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช ได ได

(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช ได ได

(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง หรือคลังสินคา ได

(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กลวยไม หรือถั่วงอก ได ได ได

(๙) การรอน ลาง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม ได ได

(๑๑) การฟกไขโดยใชตูอบ ได

4 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวซึ่งมิใชสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การฆาสัตว ได

(๒) การถนอมเนื้อสัตวโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลัน ได ได ได

หรือเหือดแหง

(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว มันสัตว หนังสัตว หรือสารที่สกัดจากไขสัตว ได ได

หรือกระดูกสัตว

(๕) การบรรจุเนื้อสัตวหรือมันสัตวหรือผลิตภัณฑสําเร็จรูปจากเนื้อสัตวหรือมันสัตวในภาชนะ ได ได

ที่ผนึกและอากาศเขาไมได

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

(๗) การทําผลิตภัณฑจากไขเพื่อใชประกอบเปนอาหาร เชน ไขเค็ม ไขเยี่ยวมา ไขผง ไขเหลวเยือกแข็ง ได ได ได ได ได

หรือไขเหลวแชเย็น

บัญชีทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทหรือชนิดของโรงงานลําดับที่

 ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง

พ.ศ. ๒๕๕๙

หนาแนนนอย เกษตรกรรม



ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ

 โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

6 โรงงานประเภทกิจการเกี่ยวกับสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๒) การถนอมสัตวน้ําโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลัน ได ได ได

หรือเหือดแหง

(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากสัตวน้ํา หนัง หรือไขมันสัตวน้ํา ได ได

(๕) การลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบดสัตวน้ํา ได ได

8 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม และบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศ ได ได ได ได

เขาไมได

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

หรือเหือดแหง

9 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การสี ฝด หรือขัดขาว ได ได ได

(๓) การปนหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได ได

(๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได ได ได ได ได

(๖) การปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชใหเปนเสน แวน หรือแทง ได ได ได ได ได

10 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแปง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําขนมปงหรือขนมเคก ได ได ได ได ได ได

(๒) การทําขนมปงกรอบหรือขนมอบแหง ได ได ได ได ได ได

(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารจากแปงเปนเสน เม็ด หรือชิ้น ได ได ได ได

11 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากออย บีช หญาหวาน หรือพืชอื่นที่ใหความหวาน

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําน้ําเชื่อม ได ได

(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของตนมะพราว ตนตาลโตนด หรือพืชอื่น ๆ ซึ่งมิใชออย ได ได

 ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง

2

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน หนาแนนนอย เกษตรกรรม



ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ

 โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

12 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน อยางใดอยางหนึ่ง 

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําใบชาแหงหรือใบชาผง ได ได ได

(๒) การคั่ว บด หรือปนกาแฟหรือการทํากาแฟผง ได ได ได ได ได ได

(๓) การทําโกโกผงหรือขนมจากโกโก ได ได ได ได

(๔) การทําช็อกโกเลต ชอกโกเลตผง หรือขนมจากช็อกโกเลต ได ได ได ได

(๕) การทําเกกฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ ได ได ได ได

(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไมอัดเม็ด ได ได ได ได

(๗) การเชื่อมหรือแชอิ่มผลไมหรือเปลือกผลไม หรือการเคลือบผลไมหรือเปลือกผลไมดวยน้ําตาล ได ได ได ได

(๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม (Nuts) หรือการเคลือบถั่วหรือเมล็ดผลไม (Nuts) ดวยน้ําตาล ได ได ได ได

กาแฟ โกโก หรือช็อกโกเลต

(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟ ได ได ได ได

(๑๑) การทําไอศกรีม ได ได ได ได

13 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 

ดังตอไปนี้

(๖) การทําน้ํามันสลัด ได ได ได ได ได

(๗) การบดหรือปนเครื่องเทศ ได ได ได ได ได

(๘) การทําพริกปน พริกไทยปน หรือเครื่องแกง ได ได ได ได ได

14 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด หรือยอยน้ําแข็ง ได ได

3

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

 ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก เกษตรกรรมหนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย



ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ

 โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

20 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล น้ําอัดลม หรือน้ําแร 

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําน้ําดื่ม ได ได ได ได ได ได

(๒) การทําเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล ได ได

(๔) การทําน้ําแร ได ได ได ได

21 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาสูบ ยาอัด ยาเสน ยาเคี้ยว ยานัตถุ อยางใดอยางหนึ่ง 

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การอบใบยาสูบใหแหงหรือการรูดกานใบยาสูบ ได ได

(๓) การทํายาอัด ยาเสน ยาเสนปรุง หรือยาเคี้ยว ได ได ได ได

(๔) การทํายานัตถุ ได ได ได ได

23 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากสิ่งทอซึ่งมิใชเครื่องนุงหม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 

ดังตอไปนี้

(๑) การทําผลิตภัณฑจากสิ่งทอเปนเครื่องใชในบาน ได ได ได ได ได ได

(๒) การทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใชถุงหรือกระสอบพลาสติก ได ได ได ได

(๓) การทําผลิตภัณฑจากผาใบ ได ได ได ได ได ได

(๔) การตบแตงหรือเย็บปกถักรอยสิ่งทอ ได ได ได ได ได ได

24 โรงงานถักผา ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหมดวยดายหรือเสนใย หรือฟอกยอมสีหรือแตงสําเร็จผา ผาลูกไม ได ได ได ได ได ได

 หรือเครื่องนุงหมที่ถักดวยดายหรือเสนใย (ตองไมมีการฟอกยอมส)ี

25 ได ได ได ได ได

หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม

4

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

 ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมดวยวิธี ทอ สาน ถัก หรือผูกใหเปนปุยซึ่งมิใชเสื่อหรือพรมที่ทําดวยยาง

หรือพลาสติกหรือพรมน้ํามัน



ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ

 โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

26 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาขาย แห หรืออวน อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้ 

(๑) การผลิตเชือก ได ได ได

(๒) การผลิต ประกอบ หรือซอมแซมตาขาย แห หรืออวน และรวมถึงชิ้นสวนหรืออุปกรณ ได ได ได

ของผลิตภัณฑดังกลาว

28 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแตงกายซึ่งมิใชรองเทา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้ 

(๑) การตัดหรือเย็บเครื่องนุงหม เข็มขัด ผาเช็ดหนา ผาพันคอ เนกไท หูกระตาย ปลอกแขน ถุงมือ ได ได ได ได ได ได

ถุงเทาจากผา หนังสัตว ขนสัตว หรือวัสดุอื่น

(๒) การทําหมวก ได ได ได ได ได ได

33 โรงงานผลิตรองเทาหรือชิ้นสวนของรองเทาซึ่งมิไดทําจากไม ยางอบแข็ง ยางอัดรูป หรือพลาสติกอัดเขารูป ได ได ได ได

34 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะรอง หรือการแปรรูปไมดวยวิธีอื่นที่คลายคลึงกัน ได

(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหนาตาง บานหนาตาง บานประตู หรือสวนประกอบที่ทําดวยไมของอาคาร ได

35 โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใชจากไมไผ หวาย ฟาง ออ กก หรือผักตบชวา ได ได ได ได ได ได

36 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากไมหรือไมกอก อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้ 

(๑) การทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใชจากไม และรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว ได

(๒) การนํารองเทา ชิ้นสวนของรองเทา หรือหุนรองเทาจากไม ได

(๓) การแกะสลักไม ได ได ได ได ได ได

(๔) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม ได

(๕) การทําผลิตภัณฑจากไมกอก ได ได ได ได ได

37 โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากไม แกว ยาง หรืออโลหะอื่นซึ่งมิใชเครื่องเรือน ได

หรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากพลาสติกอัดเขารูป และรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว

5

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

 ที่ดินประเภท

หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม

พาณิชยกรรมและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก



ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ

 โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

41 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ

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

(๒) การทําแมพิมพโลหะ ได

52

(๑) การทํายางแผนในขั้นตนจากน้ํายางธรรมชาติ ซึ่งมิใชการทําในสวนยางหรือปา ได ได

(๒) การหั่น ผสม รีดใหเปนแผน หรือตัดแผนยางธรรมชาติซึ่งมิใชการทําในสวนยางหรือปา ได ได

55 โรงงานผลิตผลิตภัณฑเครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปนดินเผา หรือเครื่องดินเผา และรวมถึงการเตรียมวัสดุ ได ได ได ได ได

เพื่อการดังกลาว

57 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 

ดังตอไปนี้ 

(๓) การผสมซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอรอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเขาดวยกัน ได

หรือการผสมซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอรอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเขากับวัสดุอื่น

58 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑอโลหะ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้ 

(๑) การทําผลิตภัณฑคอนกรีต ผลิตภัณฑคอนกรีตผสม ผลิตภัณฑยิปซัม หรือผลิตภัณฑปูนปลาสเตอร ได ได

61 โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใชที่ทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลา ได ได ได ได ได

และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องมือเครื่องใชดังกลาว

62 โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคาร ได ได ได ได ได

ที่ทําจากโลหะหรือโลหะเปนสวนใหญ และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องเรือน

หรือเครื่องตบแตงดังกลาว

63 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะสําหรับใชในการกอสรางหรือติดตั้ง อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๒) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางอาคาร ได ได

เกษตรกรรมลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

 ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาง อยางใดหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
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ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ

 โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

64 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําภาชนะบรรจุ ได ได

(๑๒) การตัด พับ หรือมวนโลหะ ได

(๑๓) การกลึง เจาะ ควาน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป ได

65 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องยนต เครื่องกังหัน และรวมถึงสวนประกอบ ได ได ได ได

หรืออุปกรณของเครื่องยนตหรือเครื่องกังหันดังกลาว

69 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องคํานวณ เครื่องทําบัญชี เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ ได ได ได ได ได ได

เครื่องจักรสําหรับใชในการคํานวณชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาลอก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกสสําหรับ

ปฏิบัติกับขอมูลที่เกี่ยวของกันหรืออุปกรณ (Digital or Analog Computers or Associated Electronic

Data Processing Equipment or Accessories) เครื่องรวมราคาของขาย (Cash Registers) 

เครื่องพิมพดีด เครื่องชั่งซึ่งมิใชเครื่องชั่งที่ใชในหองทดลองวิทยาศาสตร เครื่องอัดสําเนา

ซึ่งมิใชเครื่องอัดสําเนาดวยการถายภาพ และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

70 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศหรือกาซ เครื่องเปาลม ได ได ได

เครื่องปรับหรือถายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตูเย็นหรือเครื่องประกอบตูเย็น เครื่องขายสินคาอัตโนมัติ

เครื่องลาง ซัก ซักแหง หรือรีดผา เครื่องเย็บ เครื่องสงกําลังกล เครื่องยก ปนจั่น ลิฟต บันไดเลื่อน รถบรรทุก 

รถแทรกเตอร รถพวงสําหรับใชในการอุตสาหกรรม รถยกซอนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับ

ใชในการอุตสาหกรรมหรือสําหรับใชในบานแตผลิตภัณฑนั้นตองไมใชพลังงานไฟฟา และรวมถึง

สวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

71 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักร หรือผลิตภัณฑที่ระบุไวในลําดับที่ ๗๐ ได ได ได ได

เฉพาะที่ใชไฟฟา เครื่องยนตไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟา หมอแปลงแรงไฟฟา เครื่องสับหรือ

บังคับไฟฟา เครื่องใชสําหรับแผงไฟฟา เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟา เครื่องสงหรือจําหนายไฟฟา 

เครื่องสําหรับใชบังคับไฟฟา หรือเครื่องเชื่อมไฟฟา
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ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ

 โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

72 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน เครื่องกระจายเสียง ได ได ได ได ได ได

หรือบันทึกเสียง เครื่องเลนแผนเสียง เครื่องบันทึกคําบอก เครื่องบันทึกเสียงดวยเทป เครื่องเลนหรือ

เครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน) แผนเสียง เทปแมเหล็กที่ไดบันทึกเสียงแลว เครื่องโทรศัพท

หรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไมมีสาย เครื่องสงวิทยุ เครื่องสงโทรทัศน เครื่องรับสงสัญญาณ 

หรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร ผลิตภัณฑที่เปนตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวของ 

(Semi - Conductor or Related Sensitive Semi - Conductor Devices) คาปาซิเตอรหรือคอนเดนเซอร

อิเล็กทรอนิกสชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได (Fixed or Variable Electronic Capacitors or Condensers)

เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย 

และรวมถึงการผลิตอุปกรณหรือชิ้นสวนสําหรับใชกับเครื่องอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

75

(๑) การตอ ซอมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอูตอเรือนอกจากเรือยาง ได ได ได ได

(๒) การทําชิ้นสวนพิเศษสําหรับเรือหรือเครื่องยนตเรือ ได ได ได ได

78 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

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

หรือจักรยานสองลอ

(๒) การทําชิ้นสวนพิเศษหรืออุปกรณสําหรับจักรยานยนต จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ ได ได ได ได

80 โรงงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมลอเลื่อน ที่ขับเคลื่อนดวยแรงคนหรือสัตวซึ่งมิใชจักรยาน ได ได ได

และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

81 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช หรืออุปกรณวิทยาศาสตรหรือการแพทย  

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณวิทยาศาสตรที่ใชในหองทดลองหรือ ได ได ได ได ได ได

อุปกรณที่ใชในการชั่ง ตวง วัด หรือบังคับควบคุม
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ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ

 โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

83 โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือชิ้นสวนของนาฬิกาหรือเครื่องวัดเวลา ได ได ได

84 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณี อยางใดอยางหนึ่ง 

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําเครื่องประดับโดยใชเพชร พลอย ไขมุก ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี ได ได ได ได ได ได

(๒) การทําเครื่องใชดวยทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหลทอง หรือโลหะที่มีคา ได ได ได ได ได ได

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

(๔) การเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอื่น ๆ ได ได

(๕) การทําดวงตราหรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณหรือเหรียญอื่น ได ได

85 โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นสวนหรืออุปกรณของเครื่องดนตรีดังกลาว ได ได ได

87 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเลน เครื่องมือ หรือเครื่องใชที่มิไดระบุไวในลําดับอื่น 

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําเครื่องเลน ได ได ได

(๒) การทําเครื่องเเขียนหรือเครื่องวาดภาพ ได ได ได

(๓) การทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง ได ได ได ได ได ได

(๔) การทํารม ไมถือขนนก ดอกไมเทียม ซิป กระดุม ไมกวาด แปรง ตะเกียง โปะตะเกียงหรือไฟฟา ได ได ได ได ได

กลองยาสูบหรือกลองบุหรี่ กนกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ค

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

หรือยาง แมพิมพลายฉลุ (Stencils)

(๖) การทําแหคลุมผม ชองผม หรือผมปลอม ได ได ได ได

90 โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําใหบริสุทธิ์ หรือจําหนายน้ําไปยังอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม ได

91 โรงงานบรรจุสินคาในภาชนะโดยไมมีการผลิต อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การบรรจุสินคาทั่วไป ได ได ได
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ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ

 โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

92 โรงงานหองเย็น ได ได ได ได

93 โรงงานซอมรองเทาหรือเครื่องหนัง ได ได ได ได

94 โรงงานซอมเครื่องมือไฟฟาหรือเครื่องใชไฟฟาสําหรับใชในบานหรือใชประจําตัว ได ได ได ได

95 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต รถพวง จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ 

หรือสวนประกอบของยานดังกลาว อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การซอมแซมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตหรือสวนประกอบของยานดังกลาว ได ได ได

(๒) การซอมแซมรถพวง จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของยานดังกลาว ได ได ได

(๓) การพนสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได

(๔) การลางหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได ได ได ได

96 โรงงานซอมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําดวยเพชร พลอย ทองคํา ทองขาว เงิน นาก ได ได ได ได

หรืออัญมณี

97 โรงงานซอมผลิตภัณฑที่มิไดระบุการซอมไวในลําดับใด ได ได

98 โรงงานซักรีด ซักแหง ซักฟอก รีด อัด หรือยอมผา เครื่องนุงหม พรม หรือขนสัตว ได ได ได ได ได ได

100 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแตงหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของผลิตภัณฑหรือสวนประกอบ

ของผลิตภัณฑโดยไมมีการผลิต อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๓) การลงรักหรือการประดับตกแตงดวยแกว กระจก มุก ทอง หรืออัญมณี ได ได ได ได

หมายเหต ุ  ลําดับที่            หมายถึง    ลําดับที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

               ได                  หมายถึง    สามารถประกอบกิจการโรงงานไดภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยโรงงาน 

               โรงงานจําพวกที่  หมายถึง    จําพวกโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

10

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

 ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม



พ.ศ. 2559



พ.ศ. 2559



รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิตามท่ีไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง 
ใหใชบังคับผังเมอืงรวมเมืองบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนท่ีดินตามท่ีไดจําแนกประเภท 

ทายกฎกระทรวงตามท่ีกําหนดไวในขอ  ๕  คือ 

๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๒๙  ท่ีกําหนดไวเปนสีเหลือง  ใหเปนท่ีดิน

ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๑.๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๑ 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๑ 

  ดานใต จดโรงพยาบาลบัวใหญ  ถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันออก   

และถนนสาย  ค  ๑  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 

 ๑.๒ ดานเหนือ จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  และถนนหนองขาม  ๔  

ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลังสินคาบัวใหญ  นครราชสีมา  องคการคลังสินคา  

กระทรวงพาณิชย  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันออก 

 ๑.๓ ดานเหนือ จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  ฟากเหนือ  สระน้ําบานหนองขาม  

คลังสินคาบัวใหญ  นครราชสีมา  องคการคลังสินคา  กระทรวงพาณิชย  ถนนหนองขาม  ๔  ฟากตะวันออก

และฟากใต  โรงเรียนวัดประชานิมิตร  และถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 

 ๑.๔ ดานเหนือ จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันออก   



 
๒ 

 ๑.๕ ดานเหนือ จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันตก  และโรงเรียนบานปาตอง 

ทาเนินสามัคคี 
  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากตะวันออก   
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๖.๖  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน 
 ๑.๖ ดานเหนือ จดถนนสาย  ง  ๑  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ง  ๑  ฟากตะวันออก   
 ๑.๗ ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันตก   
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๒๐๒   
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากตะวันออก   
 ๑.๘ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากตะวันตก   
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๒๐๒  และสุสานบัวใหญ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันออก   
 ๑.๙ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๒๐๒   
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากตะวันออก   
 ๑.๑๐ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากใต   
  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  ฟากตะวันตก  ถนนโคกสูง  ๑  

ฟากตะวันตก  และเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนเทศบาล  ๑๐ 
  ดานใต จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ง  ๑  ฟากตะวันออก   
 ๑.๑๑ ดานเหนือ จดโรงพยาบาลบัวใหญ 
  ดานตะวันออก จดโรงพยาบาลบัวใหญ  และเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  

ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันออก   



 
๓ 

 ๑.๑๒ ดานเหนือ จดเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  ฟากตะวันออก 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๒๐๒  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนเทศบาล  ๒๐  และเสนตั้งฉากกับ 

ถนนเทศบาล  ๒๐  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งถนนไมปรากฏชื่อบรรจบกับถนนเทศบาล  ๒๐   

  ดานใต จดถนนเทศบาล  ๒๐  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  ฟากตะวันออก  และ 

ศูนยบริการสาธารณสุข  ๑  เทศบาลเมืองบัวใหญ 

 ๑.๑๓ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลย  ๒๐๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลย  ๒๐๒  ฟากตะวันตก  และ 

สํานักงานเทศบาลเมืองบัวใหญ 

  ดานใต จดถนนเทศบาล  ๖  ฟากเหนือ  สระแดง  (ตลาดนอย)  และ 

โรงเรียนเทศบาล  ๓  (บานหนองมวง) 

  ดานตะวันตก จดเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  ฟากตะวันออก   

 ๑.๑๔ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนเทศบาล  ๑๐ 

  ดานใต จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ง  ๑  ฟากตะวันออก   

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๖.๘  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน 

 ๑.๑๕ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนเทศบาล  ๑๐  

เสนตั้งฉากกับถนนเทศบาล  ๑๐  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนเทศบาล  ๑๐  บรรจบกับ 

ถนนเทศบาล  ๑  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนเทศบาล  ๑๐  เปนระยะ  ๕๐  เมตร  และถนนเทศบาล  ๑๐  

ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ค  ๒  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๒  ฟากตะวันออก   

 ๑.๑๖ ดานเหนือ จดถนนเทศบาล  ๖  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนหนองมวง  ๑  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ก  ๕  ฟากเหนือ  และสระหนาฝาย 

  ดานตะวันตก จดเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  ฟากตะวันออก   



 
๔ 

 ๑.๑๗ ดานเหนือ จดถนนเทศบาล  ๒๐  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  ฟากตะวันออก   
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๖.๑๔  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน 
 ๑.๑๘ ดานเหนือ จดชุมสายโทรศัพทอําเภอบัวใหญ  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

เทศบาลเมืองบัวใหญ  และสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่นครราชสีมาสาขาบัวใหญ 
  ดานตะวันออก จดเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดการไฟฟาสวนภูมิภาค  อําเภอบัวใหญ   
  ดานตะวันตก จดถนนรถไฟ  ๑  ฟากตะวันออก   
 ๑.๑๙ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนเทศบาล  ๑  

และเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๒ 
  ดานตะวันออก จดถนนรถไฟ  ๑  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนสาย  ค  ๒  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนเทศบาล  ๑๐  ฟากตะวันออก 
 ๑.๒๐ ดานเหนือ จดวัดหนองมวงบูรพาราม  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  

ฟากใต  และศาลจังหวัดบัวใหญ  สํานักงานอัยการจังหวัดบัวใหญ  และบานพักขาราชการ 
  ดานตะวันออก จดถนนตะครอ  ๒  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนสาย  ง  ๒  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๖  ฟากตะวันออก  สระหนองมวง  และ 

ถนนหนองมวง  ๑  ฟากตะวันออก   
 ๑.๒๑ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๕  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๖  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนสาย  ค  ๒  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๔  ฟากตะวันออก   
 ๑.๒๒ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๕  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนหนองมวง  ๑  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนหนองมวง  ๑  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๖  ฟากตะวันออก   
 ๑.๒๓ ดานเหนือ จดการไฟฟาสวนภูมิภาค  อําเภอบัวใหญ 
  ดานตะวันออก จดเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนสาย  ค  ๒  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนรถไฟ  ๑  ฟากตะวันออก   



 
๕ 

 ๑.๒๔ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๗  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๗  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ก  ๗  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๔  ฟากตะวันออก  วัดบัวใหญ  และหนองแหว

สาธารณประโยชน 

 ๑.๒๕ ดานเหนือ จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๔  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ก  ๘  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 

 ๑.๒๖ ดานเหนือ จดที่ดินราชพัสดุ  แปลงหมายเลขทะเบียน  ที่  นม.  ๑๗๙๙  

น.ส.ล.  เลขท่ี  ๘๑๕๙  นม.  ๑๘๐๐  น.ส.ล.  เลขท่ี  ๘๗๒๔  นม.  ๑๘๒๐  น.ส.ล.  เลขที่  ๗๗๕๘   

นม.  ๑๘๐๑  น.ส.ล.  เลขที่  ๘๗๒๕  และถนนสาย  ก  ๘  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๔  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ก  ๙  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๘  ฟากตะวันออก 

 ๑.๒๗ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๑๐  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๘  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ก  ๙  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๑๐  ฟากตะวันออก 

 ๑.๒๘ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๗  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนบัวใหญ  ๓  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนบัวใหญ  ๔  ฟากเหนือ  ถนนบัวใหญ  ๗  ฟากตะวันตก  

และฟากเหนือ  และสระหนองแวง 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๔  ฟากตะวันออก 

 ๑.๒๙ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๙  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดวัดหัวหนอง  ถนนสาย  ข  ๔  ฟากตะวันตก  และศูนยบริการ 

สาธารณสุข  เทศบาลเมืองบัวใหญ 

  ดานใต จดถนนสาย  ก  ๑๐  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๑๐  ฟากตะวันออก 



 
๖ 

๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๑๙  ท่ีกําหนดไวเปนสีสม  ใหเปนท่ีดิน

ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๒.๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๒๐๒ 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากตะวันออก 

 ๒.๒ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดโรงเรียนเทศบาล  ๒  (สหกรณสมทบ) 

  ดานใต จดถนนโคกสูง  ๑  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนโคกสูง  ๑  ฟากตะวันออก 

 ๒.๓ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๒๐๒ 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากตะวันออก 

 ๒.๔ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๒๐๒ 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดสุสานบัวใหญ 

 ๒.๕ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดวัดประชานิมิตร 

  ดานใต จดถนนนิเวศรัตน  ฟากเหนือ 

 ๒.๖ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนรถไฟ  ๑  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนเทศบาล  ๕  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนเทศบาล  ๑  ฟากตะวันออก 

 ๒.๗ ดานเหนือ จดถนนโคกสูง  ๑  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนเทศบาล  ๑๐  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนเทศบาล  ๑๑  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนเทศบาล  ๑๐ 



 
๗ 

 ๒.๘ ดานเหนือ จดถนนนิเวศรัตน  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนเทศบาล  ๑๑  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดพัสดุกองชาง  เทศบาลเมืองบัวใหญ 
  ดานตะวันตก จดถนนเทศบาล  ๑๐  ฟากตะวันออก 
 ๒.๙ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๓๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนนิเวศรัตน 
  ดานตะวันตก จดถนนรถไฟ  ๑  ฟากตะวันออก 
 ๒.๑๐ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนเทศบาล  ๙  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนนิเวศรัตน  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดวัดประชานิมิตร 
 ๒.๑๑ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนเทศบาล  ๑  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนเทศบาล  ๙  ฟากตะวันออก 
 ๒.๑๒ ดานเหนือ จดถนนเทศบาล  ๕  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนรถไฟ  ๑  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนเทศบาล  ๔ 
  ดานตะวันตก จดถนนเทศบาล  ๑  ฟากตะวันออก 
 ๒.๑๓ ดานเหนือ จดพัสดุกองชาง  เทศบาลเมืองบัวใหญ 
  ดานตะวันออก จดพัสดุกองชาง  เทศบาลเมืองบัวใหญ 
  ดานใต จดถนนเทศบาล  ๑๑  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนเทศบาล  ๑๐  ฟากตะวันออก 
 ๒.๑๔ ดานเหนือ จดถนนนิเวศรัตน  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอบัวใหญ  และถนนเทศบาล  ๙  

ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนเทศบาล  ๙  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนเทศบาล  ๑๐  ฟากตะวันออก  และถนนเทศบาล  ๑๑  

ฟากตะวันออก 
 ๒.๑๕ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนเทศบาล  ๑๐  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนเทศบาล  ๑๐ 



 
๘ 

 ๒.๑๖ ดานเหนือ จดถนนโคกสูง  ๕  ฟากใต  ถนนเทศบาล  ๙  ฟากใต  และ

ถนนเพ็ดเฟอย  ๓  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนเทศบาล  ๑  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนเทศบาล  ๑  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนเทศบาล  ๑๐  ฟากตะวันออก 

 ๒.๑๗ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนเทศบาล  ๑๐  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนตั้งฉากกับถนนเทศบาล  ๑๐  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่ง 

อยูหางจากถนนเทศบาล  ๑๐  บรรจบกับถนนเทศบาล  ๑  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนเทศบาล  ๑๐  

เปนระยะ  ๕๐  เมตร 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนเทศบาล  ๑๐ 

 ๒.๑๘ ดานเหนือ จดถนนเทศบาล  ๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดศาลาประชาคมอําเภอบัวใหญ  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  ๖  (เดิม)  ท่ีวาการอําเภอบัวใหญ  สถานีตํารวจภูธรบัวใหญ  สํานักงานที่ดิน

อําเภอบัวใหญ  และที่ทําการไปรษณียโทรเลขบัวใหญ 

  ดานใต จดสระน้ําสาธารณประโยชน 

  ดานตะวันตก จดถนนเทศบาล  ๑  ฟากตะวันออก 

 ๒.๑๙ ดานเหนือ จดถนนเทศบาล  ๑  ฟากใต  สระน้ําสาธารณประโยชน   

ศาลาประชาคมอําเภอบัวใหญ  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  ๖  (เดิม)  

ที่วาการอําเภอบัวใหญ  สถานีตํารวจภูธรบัวใหญ  สํานักงานท่ีดินอําเภอบัวใหญ  และที่ทําการไปรษณียโทรเลข

บัวใหญ 

  ดานตะวันออก จดถนนรถไฟ  ๑  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๒  

และเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนเทศบาล  ๑ 

  ดานตะวันตก จดถนนเทศบาล  ๑๐  ฟากตะวันออก 

๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๙  ที่กําหนดไวเปนสีแดง  ใหเปนที่ดิน

ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๓.๑ ดานเหนือ จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนเทศบาล  ๑  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนเทศบาล  ๔  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดถนนเทศบาล  ๙  ฟากตะวันออก 



 
๙ 

 ๓.๒ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนเทศบาล  ๔ 

  ดานตะวันออก จดถนนรถไฟ  ๑  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนเทศบาล  ๔  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดถนนเทศบาล  ๑  ฟากตะวันออก 

 ๓.๓ ดานเหนือ จดถนนเทศบาล  ๔  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนเทศบาล  ๑  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนนิเวศรัตน  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดถนนเทศบาล  ๙  ฟากตะวันออก 

 ๓.๔ ดานเหนือ จดถนนนิเวศรัตน  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดสระใหญ 

  ดานใต จดถนนเพ็ดเฟอย  ๓  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดถนนเทศบาล  ๙  ฟากตะวันออก 

 ๓.๕ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๓๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนนิเวศรัตน 

  ดานตะวันออก จดเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนนิเวศรัตน  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดถนนรถไฟ  ๑  ฟากตะวันออก 

 ๓.๖ ดานเหนือ จดสวนสาธารณะ  และถนนเทศบาล  ๔  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนรถไฟ  ๑  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนนิเวศรัตน  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดถนนเทศบาล  ๑  ฟากตะวันออก 

 ๓.๗ ดานเหนือ จดถนนนิเวศรัตน  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนเทศบาล  ๑  ฟากตะวันตก 

  ดานตะวันตก จดสํานักงานเกษตรอําเภอบัวใหญ 

 ๓.๘ ดานเหนือ จดถนนนิเวศรัตน  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนรถไฟ  ๑  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนเทศบาล  ๒  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดถนนเทศบาล  ๑  ฟากตะวันออก 

 ๓.๙ ดานเหนือ จดถนนนิเวศรัตน  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดชุมสายโทรศัพทอําเภอบัวใหญ  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

เทศบาลเมืองบัวใหญ  และสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่นครราชสีมาสาขาบัวใหญ   

  ดานตะวันตก จดถนนรถไฟ  ๑  ฟากตะวันออก 



 
๑๐ 

๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  และหมายเลข  ๔.๒  ท่ีกําหนดไวเปนสีมวง  ใหเปนท่ีดิน
ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๔.๑ ดานเหนือ จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  และเสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒ 

  ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  ฟากเหนือ  
ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  บรรจบกับถนนสายบานนานิคม - บานดานชาง   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  เปนระยะ  ๔๘๐  เมตร 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนตั้งฉากกับ 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  บรรจบกับ 
ถนนสายบานนานิคม-บานดานชาง  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  
เปนระยะ  ๕๕๐  เมตร 

 ๔.๒ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  ฟากใต   

ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  บรรจบกับถนนสายบานนานิคม - บานดานชาง   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  เปนระยะ  ๔๘๐  เมตร 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๖๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๐๒ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนตั้งฉากกับ 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  ฟากใต  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  บรรจบกับ  
ถนนสายบานนานิคม-บานดานชาง  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  
เปนระยะ  ๕๕๐  เมตร 

๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๙  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียว  ใหเปนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๕.๑ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนอื  ซึ่งเปนเสนตั้งฉากกับทางรถไฟ
สายตะวันออกเฉียงเหนือ  ฟากตะวันตก  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือตัดกับ 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  
เปนระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร 

  ดานตะวันออก จดเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดโรงพยาบาลบัวใหญ  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง

ถนนเทศบาล  ๑๒  และถนนสาย  ค  ๑  ถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  ถนนสาย  ค  ๑  ฟากเหนือ
และฟากตะวันตก  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  ฟากเหนือ  หวยแคน  และท่ีดินในบริเวณแนวขนานระยะ  
๖  เมตร  กับริมฝงลําหวยแคน  และสุสานสาธารณประโยชน  (สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา  เขต  ๖) 



 
๑๑ 

  ดานตะวันตก จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  ฟากเหนือ  
ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  บรรจบกับถนนสายบานนานิคม - บานดานชาง   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  เปนระยะ  ๔๘๐  เมตร   
เสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  ฟากเหนือ  ถนนไมปรากฏชื่อ  
ฟากตะวันออก  วัดปาประชาธรรมนิคม  และแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนตั้งฉากกับ 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  บรรจบกับ 
ถนนสายบานนานิคม - บานดานชาง  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  
เปนระยะ  ๕๕๐  เมตร   

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๖.๑  หมายเลข  ๖.๒  และหมายเลข  ๖.๕  ที่กําหนดไว
เปนสีเขียวออน  บริเวณหมายเลข  ๘.๑  ท่ีกําหนดไวเปนสีฟา  และบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ที่กําหนดไว 
เปนสีเทาออน 

 ๕.๒ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๖๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๐๒  เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  ฟากใต  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๐๒  บรรจบกับถนนสายบานนานิคม - บานดานชาง  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต   
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  เปนระยะ  ๔๘๐  เมตร  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  ฟากใต  
โรงเรียนบานขามหนองแวง  หวยแคน  และที่ดินในบริเวณแนวขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงลําหวยแคน 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ง  ๑  ฟากตะวันตก  และถนนสาย  ค  ๒  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดเขตทางรถไฟสายแกงคอย - บัวใหญ  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  

๑,๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  หวยใหญ  ฝงตะวันตก  ที่ดินในบริเวณ
แนวขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงลําหวยใหญ  และเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  ฟากใต  
ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  บรรจบกับถนนสายบานนานิคม - บานดานชาง   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  เปนระยะ  ๕๕๐  เมตร   

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๖.๕  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน  บริเวณหมายเลข  ๘.๓   
ที่กําหนดไวเปนสีฟา  และบริเวณหมายเลข  ๙.๔  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน   

 ๕.๓ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนอื  ซึ่งเปนเสนตั้งฉากกับทางรถไฟ
สายตะวันออกเฉียงเหนือ  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือตัดกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๐๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  เปนระยะ  
๒,๐๐๐  เมตร 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนตั้งฉากกับ 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  
บรรจบกับถนนตะครอ  ๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  เปนระยะ  
๙๐๐  เมตร  และหนองเพนียดสาธารณประโยชน 



 
๑๒ 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  ฟากเหนือ  ถนนไมปรากฏช่ือ  
ฟากตะวันออก  เสนตั้งฉากกับถนนเทศบาล  ๒๐  ฟากเหนือ  ท่ีจุดซึ่งถนนไมปรากฏชื่อ  บรรจบกับ 
ถนนเทศบาล  ๒๐  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนเทศบาล  ๒๐  และเสนขนานระยะ  
๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒ 

  ดานตะวันตก จดเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๖.๑๑  และหมายเลข  ๖.๑๖  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน  

บริเวณหมายเลข  ๗.๔  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  บริเวณหมายเลข  ๙.๗  ท่ีกําหนดไวเปนสีเทาออน  
และบริเวณหมายเลข  ๑๐.๔  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๕.๔ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ง  ๒  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนสาย  ง  ๒  ฟากเหนือ   
  ดานตะวันตก จดถนนตะครอ  ๒  ฟากตะวันออก 
 ๕.๕ ดานเหนือ จดเขตทางรถไฟสายแกงคอย - บัวใหญ  ฟากใต  และโรงปรับปรุง

คุณภาพน้ําเทศบาลเมืองบัวใหญ 
  ดานตะวันออก จดเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนเทศบาล  ๑๘  ฟากเหนือ  วัดดอนขุนสนิทถนนเทศบาล  ๑๙  

ฟากเหนือ  และโคกมวงสาธารณประโยชน   
  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  

๑,๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๖.๒๐  และหมายเลข  ๖.๒๒  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน  

และบริเวณหมายเลข  ๘.๗  ที่กําหนดไวเปนสีฟา   
 ๕.๖ ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๔  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนรอบบงึบัวใหญ  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงลําหวยมะโน  ฝงตะวันออก

และฝงตะวันตก  พ้ืนที่กอสรางสวนงานพัสดุ  และอาคารคลังพัสดุและงานสวนสาธารณะ  และเขตทางรถไฟ
สายตะวันออกเฉียงเหนือ  ฟากตะวันออก   

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๘  ที่กําหนดไวเปนสีฟา  และหมายเลข  ๖.๒๑   
ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน   

 ๕.๗ ดานเหนือ จดถนนสาย  ค  ๒  ฟากใต  ถนนสาย  ง  ๒  ฟากใตและฟากตะวันออก  
และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  
๒,๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  สระคูขาด  หวยลึก  และที่ดินในบริเวณ
แนวขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงลําหวยลึก 



 
๑๓ 

  ดานใต จดทางหลวงชนบท  นม.  ๑๐๒๒  ฟากเหนือ  และถนนสาย  ข  ๔  

ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดถนนบัวใหญ  ๗  ฟากตะวันออก  ถนนบัวใหญ  ๔  ฟากใต  

ถนนบัวใหญ  ๓  ฟากตะวันออก  ถนนสาย  ก  ๗  ฟากตะวันออกและฟากเหนือ  และถนนสาย  ข  ๔  

ฟากตะวันออก  และเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงอางเก็บน้ําบึงบัวหลวง  ฝงใต  ฝงตะวันออกและฝงเหนือ  

ที่ทําการประปาเทศบาลเมืองบัวใหญ 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๖.๒๕  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน   

 ๕.๘ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตรกับริมฝงหวยมะโน  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดถนนรอบบึงบัวใหญ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนเทศบาล  ๘  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  ฟากตะวันออก 

 ๕.๙ ดานเหนือ จดโรงเรียนบัวใหญ  โรงเรียนเทศบาล  ๑  (บานบัวใหญ)   

ถนนบัวใหญ  ๑  ฟากใต  ถนนสาย  ก  ๑๐  ฟากตะวันตกและฟากใต  ถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  

ศูนยบริการสาธารณสุข  เทศบาลเมืองบัวใหญ  ถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  และทางหลวงชนบท  

นม.  ๑๐๒๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  

๒,๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ   

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนตั้งฉากกับทางรถไฟ

สายตะวันออกเฉียงเหนือ  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  ตัดกับถนนบัวใหญ  ๑  

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  เปนระยะ  ๕๐๐  เมตร   

  ดานตะวันตก จดโคกสูงสาธารณประโยชน  วัดปาหวยระหัด  (วิโมกสถาน)  

ถนนบัวใหญ  ๑  ฟากเหนือ  และเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  ฟากตะวันออก   

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๖.๓๒  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน   

๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๓๒  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออน  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๖.๑ ที่ดินในบริเวณแนวขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงลําหวยโสกขี้หนู 

 ๖.๒ หนองบัว - ดอนปูตาสาธารณประโยชน 

 ๖.๓ ที่ดินในบริเวณแนวขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงลําหวยใหญ 

 ๖.๔ สระบานน้ําออม 

 ๖.๕ ที่ดินในบริเวณแนวขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงลําหวยแคน 

 ๖.๖ สระแดงบานปาตอง 



 
๑๔ 

 ๖.๗ สระน้ําบานหนองขาม 

 ๖.๘ สระโคกสูง 

 ๖.๙ สวนสาธารณะ 

 ๖.๑๐ หนองเพนียดสาธารณประโยชน 

 ๖.๑๑ หนองคอกควายสาธารณประโยชน 

 ๖.๑๒ สระน้ําสาธารณประโยชน 

 ๖.๑๓ สระแดง  (ตลาดนอย) 

 ๖.๑๔ สระหนองพอง 

 ๖.๑๕ สระหนาฝาย 

 ๖.๑๖ สระหนองหัวลิง 

 ๖.๑๗ สระหนองมวง 

 ๖.๑๘ ที่ดินในบริเวณแนวขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงลําหวยลึก 

 ๖.๑๙ ที่ดินในบริเวณแนวขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงอางเก็บน้ําบึงบัวหลวง 

 ๖.๒๐ ที่ดินในบริเวณแนวขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงลําหวยมะโน 

 ๖.๒๑ ที่ดินในบริเวณแนวขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงกุดลึก 

 ๖.๒๒ หนองแกวสาธารณประโยชน 

 ๖.๒๓ เสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงบึงบัวใหญ 

 ๖.๒๔ สระคูขาด 

 ๖.๒๕ สระเพรง   

 ๖.๒๖ โคกสูงสาธารณประโยชน  (ฝงเหนือ)   

 ๖.๒๗ หนองแหวสาธารณประโยชน 

 ๖.๒๘ โคกมวงสาธารณประโยชน   

 ๖.๒๙ โคกสูงสาธารณประโยชน  (ฝงใต)   

 ๖.๓๐ โคกสูงสาธารณประโยชน  วัดปาหวยระหัด  (วิโมกสถาน) 

 ๖.๓๑ สระหนองแวง 

 ๖.๓๒ สระโศกสรบุตร 

๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๙  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทสถาบันการศึกษา  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๗.๑ โรงเรียนบานขามหนองแวง 

 ๗.๒ โรงเรียนบานปาตองทาเนินสามัคคี 

 ๗.๓ โรงเรียนวัดประชานิมิตร 



 
๑๕ 

 ๗.๔ โรงเรียนบานหนองตะไก 

 ๗.๕ โรงเรียนเทศบาล  ๒  (สหกรณสมทบ) 

 ๗.๖ โรงเรียนเทศบาล  ๓  (บานหนองมวง) 

 ๗.๗ โรงเรียนบัวใหญ  และโรงเรียนเทศบาล  ๑  (บานบัวใหญ) 

 ๗.๘ วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ 

 ๗.๙ โรงเรียนบานหนองแจงใหญ 

๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๙  ที่กําหนดไวเปนสีฟา  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทที่โลงเพ่ือการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๘.๑ หวยโสกขี้หนู 

 ๘.๒ หวยใหญ 

 ๘.๓ หวยแคน 

 ๘.๔ สระใหญ 

 ๘.๕ หวยลึก 

 ๘.๖ อางเก็บน้ําบึงบัวหลวง 

 ๘.๗ หวยมะโน 

 ๘.๘ กุดลึก 

 ๘.๙ บึงบัวใหญ 

๙. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๑๒  ท่ีกําหนดไวเปนสีเทาออน  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทสถาบันศาสนา  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๙.๑ สุสานมูลนิธิบัวใหญสงเคราะห 

 ๙.๒ วัดปาประชาธรรมนิคม 

 ๙.๓ สุสานสาธารณประโยชน  (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  ๖) 

 ๙.๔ วัดบานหนองแวง 

 ๙.๕ สุสานบัวใหญ 

 ๙.๖ วัดประชานิมิตร 

 ๙.๗ วัดหนองตะไก 

 ๙.๘ วัดหนองมวงบูรพาราม 

 ๙.๙ วัดดอนขุนสนิท 

 ๙.๑๐ วัดบัวใหญ 

 ๙.๑๑ วัดหัวหนอง 

 ๙.๑๒ ปาชากลางสาธารณประโยชน 



 
๑๖ 

๑๐. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑  ถึงหมายเลข  ๑๐.๑๘  ท่ีกําหนดไวเปนสีน้ําเงิน  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๑๐.๑ คลังสินคาบัวใหญ  นครราชสีมา  องคการคลังสินคา  กระทรวงพาณิชย 

 ๑๐.๒ โรงพยาบาลบัวใหญ 

 ๑๐.๓ พัสดุกองชาง  เทศบาลเมืองบัวใหญ 

 ๑๐.๔ โรงฆาสัตวเทศบาลเมืองบัวใหญ 

 ๑๐.๕ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบัวใหญ 

 ๑๐.๖ สํานักงานเกษตรอําเภอบัวใหญ 

 ๑๐.๗ สํานักงานเทศบาลเมืองบัวใหญ 

 ๑๐.๘ ศูนยบริการสาธารณสุข  ๑  เทศบาลเมืองบัวใหญ 

 ๑๐.๙ ศาลาประชาคมอําเภอบัวใหญ  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครราชสีมา  เขต  ๖  (เดิม)  ที่วาการอําเภอบัวใหญ  สถานีตํารวจภูธรบัวใหญ  สํานักงานท่ีดินอําเภอบัวใหญ  

และที่ทําการไปรษณียโทรเลขบัวใหญ 

 ๑๐.๑๐ ชุมสายโทรศัพทอําเภอบัวใหญ  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  เทศบาลเมืองบัวใหญ  

และสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่นครราชสีมาสาขาบัวใหญ 

 ๑๐.๑๑ การไฟฟาสวนภูมิภาค  อําเภอบัวใหญ 

 ๑๐.๑๒ ศาลจังหวัดบัวใหญ  สํานักงานอัยการจังหวัดบัวใหญ  และบานพักขาราชการ 

 ๑๐.๑๓ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ําเทศบาลเมืองบัวใหญ 

 ๑๐.๑๔ ที่ทําการการประปาเทศบาลเมืองบัวใหญ 

 ๑๐.๑๕ พ้ืนที่กอสรางสวนงานพัสดุ  และอาคารคลังพัสดุและงานสวนสาธารณะ 

 ๑๐.๑๖ ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลหนองแจงใหญ 

 ๑๐.๑๗ ที่ดินราชพัสดุ  แปลงหมายเลขทะเบียน  ที่  นม.  ๑๗๙๙  น.ส.ล.  เลขที่  ๘๑๕๙  

นม.  ๑๘๐๐  น.ส.ล.  เลขที่  ๘๗๒๔  นม.  ๑๘๒๐  น.ส.ล.  เลขที่  ๗๗๕๘  และ  นม.  ๑๘๐๑  น.ส.ล.  เลขที่  ๘๗๒๕ 

 ๑๐.๑๘ ศูนยบริการสาธารณสุข  เทศบาลเมืองบัวใหญ 



พ.ศ. 2559



รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวง 
ใหใชบังคับผังเมอืงรวมเมืองบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง  แบงเปน  ๔  ขนาด  คือ 
๑. ถนนแบบ  ก  ขนาดเขตทาง  ๑๕.๐๐  เมตร  จํานวน  ๑๐  สาย  ดังนี้ 
 ถนนสาย  ก  ๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนหนองขาม  ๒  และถนนโครงการ

กําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  
ระยะประมาณ  ๒๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๔๓๐  เมตร  จนบรรจบกับ 
ถนนสาย  ง  ๑  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ง  ๑  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตและทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสาย  ง  ๑  ระยะประมาณ  ๙๐๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๒  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนเทศบาล  ๑๑  และถนนโครงการ
กําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนเทศบาล  ๑๐  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตและทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๔๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๒๕๐  เมตร  
บรรจบกับถนนเดิม  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๑๕๐  เมตร  จนบรรจบกับ
ถนนสาย  ง  ๑  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ง  ๑  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใตและทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสาย  ง  ๑  ระยะประมาณ  ๑,๔๐๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๓  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนเทศบาล  ๑๐   
ที่บริเวณหางจากถนนเทศบาล  ๑๐  บรรจบกับถนนโคกสูง  ๕  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเทศบาล  ๑๐  
ระยะประมาณ  ๒๓๐  เมตร  ไปทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๗๐๐  เมตร  
จนบรรจบกับถนนสาย  ง  ๑  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ง  ๑  บรรจบกับถนนสาย  ก  ๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต 
ตามแนวถนนสาย  ง  ๑  ระยะประมาณ  ๔๙๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๔  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนเทศบาล  ๗  เริ่มตนจากบริเวณ
ท่ีถนนเทศบาล  ๑๕  (ถนนสาย  ค  ๒)  บรรจบกับถนนเทศบาล  ๗  (ถนนสาย  ก  ๔  และถนนสาย  ข  ๔)   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ทิศตะวันออกเฉียงใต  และทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม   
จนบรรจบกับถนนเทศบาล  ๖   

 ถนนสาย  ก  ๕  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนหนองมวง  ๓  เริ่มตนจาก 
ถนนหนองมวง  ๑  ไปทางทิศตะวันตก  ทิศตะวันตกเฉียงใตและทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม  
จนบรรจบกับถนนเทศบาล  ๗  (ถนนสาย  ก  ๔) 

 ถนนสาย  ก  ๖  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนเทศบาล  ๒๑  เริ่มตนจาก 
ถนนหนองมวง  ๓  (ถนนสาย  ก  ๕)  ไปทางทิศใตตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๕๗๐  เมตร   
จนบรรจบกับถนนสาย  ค  ๒  ที่บริเวณหางจากถนนเทศบาล  ๑๕  (ถนนสาย  ค  ๒)  บรรจบกับ 
ถนนเทศบาล  ๗  (ถนนสาย  ก  ๔  และถนนสาย  ข  ๔)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสาย  ค  ๒  
ระยะประมาณ  ๘๓๐  เมตร 



 
๒ 

 ถนนสาย  ก  ๗  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนบัวใหญ  ๒  และถนนบัวใหญ  ๖   

และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนเทศบาล  ๗  (ถนนสาย  ข  ๔)  ไปทางทิศตะวันออก 

ตามแนวถนนบัวใหญ  ๒  บรรจบกับถนนบัวใหญ  ๖  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนบัวใหญ  ๖  ระยะประมาณ  

๒๗๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศตะวันตก  ระยะประมาณ  ๖๓๐  เมตร  จนบรรจบกับ

ถนนเทศบาล  ๗  (ถนนสาย  ข  ๔)  ที่บริเวณหางจากถนนเทศบาล  ๗  (ถนนสาย  ข  ๔)  บรรจบกับ 

ถนนเทศบาล  ๘  (ถนนสาย  ก  ๘)  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนเทศบาล  ๗  (ถนนสาย  ข  ๔)   

ระยะประมาณ  ๒๕๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๘  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนเทศบาล  ๘  และถนนบัวใหญ  ๙   

เริ่มตนจากถนนเทศบาล  ๗  (ถนนสาย  ข  ๔)  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนเทศบาล  ๘  บรรจบกับ 

ถนนบัวใหญ  ๙  ไปทางทิศใตและทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนบัวใหญ  ๙  จนบรรจบกับถนนหัวหนอง  ๑๐  

(ถนนสาย  ก  ๙) 

 ถนนสาย  ก  ๙  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนหัวหนอง  ๑๐  และถนนบวัใหญ  ๙   

เริ่มตนจากถนนเทศบาล  ๗  (ถนนสาย  ข  ๔)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม  บรรจบกับ 

ถนนบัวใหญ  ๙  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๑๕๐  เมตร  จนบรรจบกับ

ถนนสาย  ก  ๑๐  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ก  ๑๐  บรรจบกับถนนบัวใหญ  ๑  (ถนนสาย  ก  ๑๐)   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสาย  ก  ๑๐  ระยะประมาณ  ๓๕๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๑๐  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนบัวใหญ  ๑  ถนนหัวหนอง  ๙  

ถนนหัวหนอง  ๔  ถนนหัวหนอง  ๕  และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนบัวใหญ  ๙  

(ถนนสาย  ก  ๘)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนบัวใหญ  ๑  ระยะประมาณ  ๓๕๐  เมตร   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๓๓๐  เมตร  บรรจบกับถนนบัวใหญ  ๙  (ถนนสาย  ก  ๘)  

ที่บริเวณหางจากถนนบัวใหญ  ๙  บรรจบกับถนนหัวหนอง  ๑๐  (ถนนสาย  ก  ๙)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต

ตามแนวถนนถนนบัวใหญ  ๙  ระยะประมาณ  ๑๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  

๔๐๐  เมตร  บรรจบกับถนนหัวหนอง  ๙  ที่บริเวณถนนหัวหนอง  ๑  บรรจบกับถนนหัวหนอง  ๙  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงใต  ทิศตะวันออก  ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ทิศตะวันออกเฉียงใตและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ตามแนวถนนหัวหนอง  ๙  ถนนหัวหนอง  ๔  ถนนหัวหนอง  ๕  จนบรรจบกับถนนหัวหนอง  ๓   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๘๐  เมตร  บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อท่ีบริเวณหางจาก

ถนนหัวหนอง  ๓  บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม   

ระยะประมาณ  ๒๑๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๑๙๐  เมตร  จนบรรจบกับ

ถนนเทศบาล  ๗  (ถนนสาย  ข  ๔)  ที่บริเวณหางจากถนนเทศบาล  ๗  (ถนนสาย  ข  ๔)  บรรจบกับ 

ถนนหัวหนอง  ๑๐  (ถนนสาย  ก  ๙)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเทศบาล  ๗  (ถนนสาย  ข  ๔)  

ระยะประมาณ  ๔๖๐  เมตร 



 
๓ 

๒. ถนนแบบ  ข  ขนาดเขตทาง  ๑๘.๐๐  เมตร  จํานวน  ๔  สาย  ดังนี้ 
 ถนนสาย  ข  ๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนเทศบาล  ๒๒  และถนนไมปรากฏชื่อ  

เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๑,๔๐๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ค  ๑  ที่บริเวณหางจาก 
ถนนสาย  ค  ๑  บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนสาย  ค  ๑  ระยะประมาณ   
๗๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๒  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนเทศบาล  ๑  เริ่มตนจาก 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
และทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเทศบาล  ๑  ระยะประมาณ  ๗๘๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาย  ข  ๓  
ที่บริเวณหางจากถนนไมปรากฏชื่อบรรจบกับถนนเทศบาล  ๑  (ถนนสาย  ข  ๒)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๑๑๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนว 
ถนนเทศบาล  ๑  (ถนนสาย  ข  ๒)  จนบรรจบกับถนนสาย  ค  ๑  ท่ีบริเวณหางจากถนนไมปรากฏช่ือ  
(ถนนสาย  ข  ๑)  บรรจบกับถนนสาย  ค  ๑  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนสาย  ค  ๑  ระยะประมาณ   
๘๐๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๓  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนหนองขาม  ๓  และถนนโครงการ
กําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตามแนวถนนหนองขาม  ๓  บรรจบกับถนนเทศบาล  ๒๒  (ถนนสาย  ข  ๑)  ไปทางทิศตะวันออก   
ระยะประมาณ  ๔๘๐  เมตร  บรรจบกับถนนเทศบาล  ๑  (ถนนสาย  ข  ๒)  ที่บริเวณหางจากถนนไมปรากฏช่ือ
บรรจบกับถนนเทศบาล  ๑  (ถนนสาย  ข  ๒)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  
ระยะประมาณ  ๑๑๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออก  ระยะประมาณ  ๓๘๐  เมตร  จนบรรจบกับ 
ถนนเทศบาล  ๑๒  (ถนนสาย  ค  ๑)  ที่บริเวณหางจากถนนเทศบาล  ๑๒  (ถนนสาย  ค  ๑)  บรรจบกับ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนเทศบาล  ๑๒  (ถนนสาย  ค  ๑)   
ระยะประมาณ  ๖๖๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๔  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนเทศบาล  ๗  เริ่มตนจาก
บริเวณท่ีถนนเทศบาล  ๗  (ถนนสาย  ก  ๔)  บรรจบกับถนนเทศบาล  ๑๕  (ถนนสาย  ค  ๒)  ไปทางทิศใต   
ทิศตะวันตกเฉียงใต  ทิศตะวันออกเฉยีงใต  ทิศใตและทิศตะวนัออกเฉยีงใตตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกบั 
ถนนสาย  ก  ๑๐  ท่ีบริเวณหางจากถนนหัวหนอง  ๑  บรรจบกับถนนเทศบาล  ๗  (ถนนสาย  ข  ๔)   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเทศบาล  ๗  (ถนนสาย  ข  ๔)  ระยะประมาณ  ๓๐๐  เมตร   

๓. ถนนแบบ  ค  ขนาดเขตทาง  ๓๐.๐๐  เมตร  จํานวน  ๒  สาย  ดังนี้ 
 ถนนสาย  ค  ๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนเทศบาล  ๑๒  และถนนโครงการ

กําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  ไปทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนเทศบาล  ๑๒  ระยะประมาณ  ๑,๒๖๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
และทิศตะวันตก  ระยะประมาณ  ๕๒๐  เมตร  บรรจบกับถนนเทศบาล  ๑  (ถนนสาย  ข  ๒)  ที่บริเวณ
หางจากถนนไมปรากฏช่ือบรรจบกับถนนเทศบาล  ๑  (ถนนสาย  ข  ๒)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนเทศบาล  ๑  (ถนนสาย  ข  ๒)  ระยะประมาณ  ๑๘๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตก  ระยะประมาณ  



 
๔ 

๘๒๐  เมตร  บรรจบกับถนนไมปรากฏช่ือ  (ถนนสาย  ข  ๑)  ที่บริเวณหางจากถนนหนองขาม  ๓   
(ถนนสาย  ข  ๓)  บรรจบกับถนนเทศบาล  ๒๒  (ถนนสาย  ข  ๑)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม  
ระยะประมาณ  ๙๑๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๑,๑๑๐  เมตร  
จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  
บรรจบกับถนนหนองขาม  ๒  (ถนนสาย  ก  ๑)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๐๒  ระยะประมาณ  ๗๐๐  เมตร 

 ถนนสาย  ค  ๒  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหมและถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  
คือ  ถนนเทศบาล  ๑๕  และถนนไมปรากฏชื่อ  เริ่มตนจากถนนเทศบาล  ๒๑  (ถนนสาย  ก  ๖)  ที่บริเวณ
หางจากถนนเทศบาล  ๒๑  (ถนนสาย  ก  ๖)  บรรจบกับถนนหนองมวง  ๑  ไปทางทิศใตตามแนว 
ถนนเทศบาล  ๒๑  (ถนนสาย  ก  ๖)  ระยะประมาณ  ๒๙๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ   
ระยะประมาณ  ๘๓๐  เมตร  บรรจบกับถนนเทศบาล  ๑๕  ที่บริเวณถนนเทศบาล  ๑๕  บรรจบกับ 
ถนนเทศบาล  ๗  (ถนนสาย  ก  ๔  และถนนสาย  ข  ๔)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเทศบาล  ๑๕  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๒๐๐  เมตร  บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๑๑๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
และทิศเหนือ  ระยะประมาณ  ๘๐๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ก  ๓  ท่ีบริเวณหางจากถนนสาย  ก  ๓  
บรรจบกับถนนเทศบาล  ๑๐  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนสาย  ก  ๓  ระยะประมาณ  ๗๐๐  เมตร 

๔. ถนนแบบ  ง  ขนาดเขตทาง  ๔๐.๐๐  เมตร  จํานวน  ๒  สาย  ดังนี้ 
 ถนนสาย  ง  ๑  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๒๐๒  ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  บรรจบกับหนองขาม  ๒  (ถนนสาย  ก  ๑)  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  ระยะประมาณ  ๗๐๐  เมตร   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตและทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๙๐๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาย  ก  ๑  
ที่บริเวณหางจากถนนหนองขาม  ๒  (ถนนสาย  ก  ๑)  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาย  ก  ๑  ระยะประมาณ  ๖๘๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  
ระยะประมาณ  ๕๐๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาย  ก  ๒  ท่ีบริเวณหางจากถนนเทศบาล  ๑๑  (ถนนสาย  ก  ๒)  
บรรจบกับถนนเทศบาล  ๑๐  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงใต  
ตามแนวถนนสาย  ก  ๒  ระยะประมาณ  ๘๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๔๙๐  เมตร  
จนบรรจบกับถนนสาย  ก  ๓  และถนนสาย  ค  ๒  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ก  ๓  บรรจบกับ 
ถนนเทศบาล  ๑๐  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาย  ก  ๓   
ระยะประมาณ  ๗๐๐  เมตร 

 ถนนสาย  ง  ๒  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนเทศบาล  ๒๑  
(ถนนสาย  ก  ๖)  ที่บริเวณหางจากถนนเทศบาล  ๒๑  (ถนนสาย  ก  ๖)  บรรจบกับถนนหนองมวง  ๑   
ไปทางทิศใตตามแนวถนนเทศบาล  ๒๑  (ถนนสาย  ก  ๖)  ระยะประมาณ  ๒๙๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๑,๖๐๐  เมตร  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒   
ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  บรรจบกับถนนเทศบาล  ๖  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  ระยะประมาณ  ๙๒๐  เมตร 



หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๓๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   เมษายน   ๒๕๕๙ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่สมควรกําหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  
ในท้องที่ตําบลด่านช้าง  ตําบลบัวใหญ่  ตําบลหนองแจ้งใหญ่  ตําบลโนนทองหลาง  และตําบลเสมาใหญ่  
อําเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณ 
ที่เก่ียวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  
บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อม  ทั้งน้ี  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง  และโดยที่มาตรา  ๒๖  วรรคหน่ึง  
แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๔)  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  บัญญัติว่า  การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระทําโดยกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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