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กฎกระทรวง 

ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครพนม 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  และ
มาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  ในท้องที่จังหวัดนครพนม  ภายในแนวเขตตามแผนท่ี 
ท้ายกฎกระทรวงน้ี  เว้นแต่พื้นที่ที่อยู่ในแนวเขตดังต่อไปนี้  ให้ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของที่ดินนั้น ๆ  
ตามท่ีมีกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือประกาศท่ีเก่ียวข้องกําหนดไว้  โดยไม่อยู่ในบังคับการใช้
ประโยชน์ที่ดินที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ 

(๑) เขตพระราชฐาน 
(๒) พื้นที่ที่ได้ใช้หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ในราชการทหาร 
(๓) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย 
(๔) ท้องที่ที่มีการประกาศใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองหรือผังเมืองรวม

ชุมชน 
(๕) ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน  เฉพาะที่ดินที่เป็นของรัฐหรือที่รัฐจัดซื้อหรือเวนคืนจากเจ้าของที่ดิน

เพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิรูปที่ดิน 
ข้อ ๒ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง

ในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณท่ีเก่ียวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ 
ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อม 
ในบริเวณแนวเขตตามข้อ  ๑  ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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ข้อ ๓ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้
ประโยชน์ที่ดิน  โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับและ
สอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยมีสาระสําคัญ
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดนครพนมให้เป็นศูนย์กลางทางการค้าและการลงทุนกับประเทศ
เพื่อนบ้าน 

(๒) ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร  สินค้าทางการเกษตร  และอุตสาหกรรมการเกษตรที่มี
ความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 

(๓) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอ
และได้มาตรฐาน 

(๔) อนุ รักษ์ โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัฒนธรรม   และแหล่งที่ มี คุณค่าทาง
ศิลปวัฒนธรรม 

(๕) ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว 
(๖) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และแหล่งน้ําธรรมชาติ 
ข้อ ๔ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม  ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้

ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท  และรายการประกอบแผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้ 
ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนก

ประเภทท้ายกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๑๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีชมพู  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทชุมชน 
(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๒๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๑๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อนมีเส้นทแยง 

สีขาว  ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ 
(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก  ให้เป็นที่ดินประเภท

สถาบันการศึกษา 
(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีฟ้า  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทท่ีโล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ข้อ ๖ ที่ดินประเภทชุมชน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  เกษตรกรรม  พาณิชยกรรม  
สถาบันการศึกษา  สถาบันศาสนา  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  สําหรับการใช้
ประโยชน์ที่ดินในเขตเทศบาลตําบลท่าอุเทน  เทศบาลตําบลเรณูนคร  เทศบาลตําบลนาหว้า  และ
เทศบาลตําบลธาตุพนม  ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารท่ีไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่  
เว้นแต่เป็นสถาบันการศึกษาหรือสถาบันราชการ 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวกท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๕) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๖) กําจัดมูลฝอย  เว้นแต่เป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลหรือได้รับอนุญาตให้

ดําเนินการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ที่ดินประเภทน้ีในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  เขตห้ามล่าสัตว์ป่า  และเขตอุทยาน

แห่งชาติ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษาหรือบํารุงป่าไม้  สัตว์ป่า  ต้นน้ํา   
ลําธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอื่น  ๆ  ตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายเก่ียวกับการป่าไม้  การสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า  และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเท่านั้น 

ข้อ ๗ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือ
เก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  การอยู่อาศัย  สถาบันการศึกษา  สถาบันศาสนา  สถาบันราชการ   
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้ดําเนินการหรือ
ประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่  เว้นแต่ในท้องที่ตําบลอาจสามารถ  
ตําบลหนองญาติ  ตําบลท่าค้อ  ตําบลนาราชควาย  ตําบลนาทราย  ตําบลบ้านผึ้ง  ตําบลกุรุคุ  ตําบลโพธิ์ตาก  
อําเภอเมืองนครพนม  และตําบลเวินพระบาท  ตําบลรามราช  อําเภอท่าอุเทน 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวกท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๒) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม  เว้นแต่ในท้องที่ตําบลอาจสามารถ  ตําบลหนองญาติ  

ตําบลท่าค้อ  ตําบลนาราชควาย  ตําบลนาทราย  ตําบลบ้านผึ้ง  ตําบลกุรุคุ  ตําบลโพธ์ิตาก  อําเภอเมืองนครพนม  
และตําบลเวินพระบาท  ตําบลรามราช  อําเภอท่าอุเทน 
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(๓) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม  เว้นแต่ในท้องที่ตําบลอาจสามารถ  ตําบลหนองญาติ  
ตําบลท่าค้อ  ตําบลนาราชควาย  ตําบลนาทราย  ตําบลบ้านผึ้ง  ตําบลกุรุคุ  ตําบลโพธ์ิตาก  อําเภอเมืองนครพนม  
และตําบลเวินพระบาท  ตําบลรามราช  อําเภอท่าอุเทน 

ที่ดินประเภทนี้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  เขตห้ามล่าสัตว์ป่า  และ 
เขตอุทยานแห่งชาติ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษาหรือบํารุงป่าไม้  สัตว์ป่า   
ต้นน้ํา  ลําธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ  ตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายเก่ียวกับการป่าไม้  
การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเท่านั้น 

ข้อ ๘ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษา
หรือบํารุงป่าไม้  สัตว์ป่า  ต้นน้ํา  ลําธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอื่น  ๆ  ตามมติคณะรัฐมนตรีและ
กฎหมายเก่ียวกับการป่าไม้  การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติเท่านั้น 

ที่ดินประเภทน้ีซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  พาณิชยกรรม  เกษตรกรรมหรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  การสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น  และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๒) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๓) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
(๔) การประกอบกิจการใด  ๆ  ในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่  เว้นแต่เสาส่งสัญญาณ

สื่อสารและเสาไฟฟ้าแรงสูง 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๑๒  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๐๒๘  

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๑๐๔  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๗๖  และทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๒๔๑๗  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่ 
เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๙ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเก่ียวข้องกับ
การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทท่ีโล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือเก่ียวข้องกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  การประมง  หรือสาธารณประโยชน์
เท่านั้น 



หน้า   ๓๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

ข้อ ๑๑ ที่ดินในเขตโบราณสถาน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน  
โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

ข้อ ๑๒ ให้ผู้มีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการใน 
เขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๓  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
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๕  (๒) โรงงานทํานมสดจากนมผงและไขมัน ๓

 (๓) โรงงานทํานมขน นมผง หรือนมระเหย ๓

๗  (๑) โรงงานสกัดน้ํามันจากพืช หรือสัตว หรือไขมันจากสัตว ที่ใชสาร ๓

      ตัวทําละลายในการสกัด

 (๒) โรงงานอัดหรือปนกากพืชหรือสัตวที่สกัดน้ํามันออกแลว ๓

 (๓) โรงงานทําน้ํามันจากพืช หรือสัตว หรือไขมันจากสัตวใหแข็งโดยการเติม ๓

      ไฮโดรเจน

 (๔) โรงงานทําน้ํามันจากพืช หรือสัตว หรือไขมันจากสัตวใหบริสุทธิ์ ที่ใชสาร ๓

      ตัวทําละลายในการสกัด

 (๕) โรงงานทําเนยเทียม ครีมเทียม หรือน้ํามันผสมสําหรับปรุงอาหาร ๓

๙  (๒) โรงงานทําแปง ๑ ๒ และ ๓

๑๑  (๓) โรงงานทําน้ําตาลทรายดิบหรือน้ําตาลทรายขาว ๓

 (๔) โรงงานทําน้ําตาลทรายดิบหรือน้ําตาลทรายขาวใหบริสุทธิ์ ๓

 (๖) โรงงานทํากลูโคส เดกซโทรส ฟรักโทส หรือผลิตภัณฑอื่นที่คลายคลึงกัน ๓

๑๓  (๑) โรงงานทําผงฟู ๓

 (๒) โรงงานทําเครื่องปรุงกลิ่น รส หรือสีของอาหาร ๓

 (๓) โรงงานทําแปงเชื้อ ๓

 (๔) โรงงานทําน้ําสมสายชู ๓

๑๕  (๑) โรงงานทําอาหารผสมหรืออาหารสําเร็จรูปสําหรับสัตวเลี้ยง ๒ และ ๓

 (๒) โรงงานปนหรือบดพืช เมล็ดพืช กากพืช เนื้อสัตว กระดูกสัตว ขนสัตว ๓

      หรือเปลือกหอยสําหรับทําหรือผสมเปนอาหารสัตว

๑๖  โรงงานตม กลั่น หรือผสมสุรา ๓

๑๗  โรงงานผลิตเอทิลแอลกอฮอลซึ่งมิใชเอทิลแอลกอฮอลที่ผลิตจากกากซัลไฟต ๓

 ในการทําเยื่อกระดาษ

๑๘  โรงงานทําหรือผสมสุราจากผลไม หรือสุราแชอื่น ๆ แตไมรวมถึงโรงงาน ๓

 ประกอบกิจการเกี่ยวกับมอลตหรือเบียรในลําดับที่ ๑๙ 

๑๙  (๑) โรงงานทําปน หรือบดมอลต ๓

 (๒) โรงงานทําเบียร ๓

๒๙  โรงงานหมัก ชําแหละ อบ ปนหรือบด ฟอก ขัดและแตง แตงสําเร็จ อัดใหเปน ๓

 ลายนูน หรือเคลือบสีหนังสัตว

ประเภทหรือชนิดของโรงงานที่หามประกอบกิจการ

ทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครพนม พ.ศ. ๒๕๖๐

 ที่ดินประเภทชุมชน
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๓๐  โรงงานสาง ฟอก ฟอกสี ยอมสี ขัด หรือแตงขนสัตว ๓
๓๑  โรงงานทําพรมหรือเครื่องใชจากหนังสัตวหรือขนสัตว ๓
๓๒  (๒) โรงงานผลิตผลิตภัณฑหรือชิ้นสวนของผลิตภัณฑ ซึ่งมิใชเครื่องแตงกาย ๓

      หรือรองเทาจากใยแกว
๓๘  (๑) โรงงานทําเยื่อจากไมหรือวัสดุอื่น ๓
๓๙  โรงงานผลิตภาชนะบรรจุจากกระดาษทุกชนิดหรือแผนกระดาษไฟเบอร ๑ ๒ และ ๓

 (Fibreboard)
๔๐  (๑) โรงงานฉาบ ขัดมัน หรือทากาวกระดาษหรือกระดาษแข็ง หรือการอัด ๓

      กระดาษหรือกระดาษแข็งหลายชั้นเขาดวยกัน
 (๒) โรงงานทําผลิตภัณฑซึ่งมิใชภาชนะบรรจุจากเยื่อกระดาษ หรือกระดาษแข็ง ๑ ๒ และ ๓

๔๒  (๑) โรงงานทําเคมีภัณฑ สารเคมี หรือวัสดุเคมี ซึ่งมิใชปุย ๓
 (๒) โรงงานเก็บรักษา ลําเลียง แยก คัดเลือก หรือแบงบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ ๓
     อันตราย ซึ่งมิใชปุย

๔๓  (๑) โรงงานทําปุย หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว (Pesticides) ๓ ยกเวนจําพวกที่ ๓
เฉพาะปุยอินทรีย 
และปุยเคมีที่ไมมีการใช
แอมโมเนียมไนเตรต
(Ammonium Nitrate)  
หรือโปแตสเซียมคลอเรต
(Potassium Chlorate)
ใหประกอบกิจการได

 (๒) โรงงานเก็บรักษาหรือแบงบรรจุปุย หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืช ๓ ยกเวนจําพวกที่ ๓ 
      หรือสัตว (Pesticides) เฉพาะปุยอินทรีย 

และปุยเคมีที่ไมมีการใช
แอมโมเนียมไนเตรต 
(Ammonium Nitrate) 
หรือโปแตสเซียมคลอเรต
(Potassium Chlorate)
ใหประกอบกิจการได

 (๓) โรงงานบดดินหรือการเตรียมวัสดุอื่นเพื่อผสมสารทําปุย หรือสารปองกัน ๓
      หรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว (Pesticides)

๔๔  โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห ยางอีลาสโตเมอร ๓
  พลาสติก หรือเสนใยสังเคราะหซึ่งมิใชใยแกว

๔๕  (๑) โรงงานทําสี (Paints) สําหรับใชทา พน หรือเคลือบ ๓ ยกเวนจําพวกที่ ๓ 
เฉพาะสีน้ํา ใหประกอบ
กิจการได

 (๒) โรงงานทําน้ํามันชักเงา น้ํามันผสมสี หรือน้ํายาลางสี ๓
 (๓) โรงงานทําเชลแล็ก แล็กเกอร หรือผลิตภัณฑสําหรับใชยาหรืออุด ๓

๔๖  (๑) โรงงานผลิตวัตถุที่รับรองไวในตํารายาที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง ๓
     สาธารณสุขประกาศ
 (๒) โรงงานผลิตวัตถุที่มุงหมายสําหรับใชในการวิเคราะห บําบัด บรรเทา ๓
      รักษา หรือปองกันโรคหรือความเจ็บปวยของมนุษยหรือสัตว

๒
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 (๓) โรงงานผลิตวัตถุที่มุงหมายสําหรับใหเกิดผลแกสุขภาพ โครงสราง ๓

      หรือการกระทําหนาที่ใดๆ ของรายกายมนุษยหรือสัตวที่รัฐมนตรี

      วาการกระทรวงสาธารณสุขประกาศ  

          แตวัตถุตาม (๑) หรือ (๒) ไมรวมถึงวัตถุที่มุงหมายสําหรับใชเปนอาหาร 

      เครื่องกีฬา เครื่องสําอาง เครื่องมือที่ใชในการประกอบโรคศิลปะ

      และสวนประกอบของเครื่องมือที่ใชในการนั้น

๔๗  (๑) โรงงานทําสบู วัสดุสังเคราะหสําหรับซักฟอก แชมพู ผลิตภัณฑสําหรับ ๓

      โกนหนวด หรือผลิตภัณฑสําหรับชําระลางหรือขัดถู

 (๒) โรงงานทํากลีเซอรีนดิบหรือกลีเซอรีนบริสุทธิ์จากน้ํามันพืชหรือสัตว ๓

      หรือไขมันสัตว

 (๓) โรงงานทําเครื่องสําอางหรือสิ่งปรุงแตงรางกาย ๑ ๒ และ ๓

 (๔) โรงงานทํายาสีฟน ๑ ๒ และ ๓

๔๘  (๑) โรงงานทํายาขัดเครื่องเรือนหรือโลหะ ขี้ผึ้ง หรือวัสดุสําหรับตบแตงอาคาร ๓

 (๒) โรงงานทํายาฆาเชื้อโรคหรือยาดับกลิ่น ๓

 (๓) โรงงานทําผลิตภัณฑสําหรับกันน้ํา ผลิตภัณฑที่เปนตัวทําใหเปยกน้ํา ๓

      ผลิตภัณฑที่เปนตัวทําใหตีเขาดวยกันได ผลิตภัณฑที่เปนตัวทําใหซึมเขาไป 

      (Wetting Agents, Emulsifiers or Penetrants) ผลิตภัณฑสําหรับใช

      ผนึกหรือกาว ผลิตภัณฑสําหรับใชเปนตัวผสม (Sizes) ผลิตภัณฑสําหรับ

      ใชเปนตัวเชื่อมหรืออุด (Cements) ที่ทําจากพืช สัตว หรือพลาสติก 

      ที่ไดมาจากแหลงผลิตอื่นซึ่งมิใชผลิตภัณฑสําหรับใชอุดรูฟน  (Dental

      Cements)

 (๔) โรงงานทําไมขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไมเพลิง ๓

 (๕) โรงงานทําเทียนไข ๓

 (๖) โรงงานทําหมึกหรือคารบอนดํา ๓

 (๗) โรงงานทําผลิตภัณฑที่มีกลิ่นหรือควันเมื่อเผาไหม ๓

 (๘) โรงงานทําผลิตภัณฑที่มีการบูร ๓

 (๙) โรงงานทําหัวน้ํามันระเหย (Essential oils) ๓

 (๑๐) โรงงานทําครามหรือวัสดุฟอกขาวที่ใชในการซักผา ๓

 (๑๑) โรงงานทําผลิตภัณฑสําหรับใชเปนฉนวนหุมหมอน้ําหรือกันความรอน ๓

 (๑๒) โรงงานทําผลิตภัณฑสําหรับใชกับโลหะ น้ํามัน หรือน้ํา  (Metal, Oil or ๓

        Water Treating Compounds) ผลิตภัณฑสําเร็จเคมีไวแสง ฟลม 

        หรือกระดาษหรือผาที่ทาดวยตัวไวแสง (Prepared Photo - Chemical

        Materials or Sensitized Film, Paper or Cloth) 

 (๑๓) โรงงานทําถานกัมมันต (Activateed Carbon) ๓

๔๙  โรงงานกลั่นน้ํามันปโตรเลียม ๓

๓
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๕๐  (๑) โรงงานทําแอสฟลตหรือน้ํามันดิน ๓

 (๒) โรงงานทํากระดาษแอสฟลตหรือน้ํามันดิน ๓

 (๓) โรงงานทําเชื้อเพลิงกอนหรือเชื้อเพลิงสําเร็จรูปจากถานหินหรือลิกไนต ๓

      ที่แตงแลว

 (๔) โรงงานผสมผลิตภัณฑจากปโตรเลียมเขาดวยกัน หรือการผสมผลิตภัณฑ ๓ ยกเวนจําพวกที่  ๓ 

      จากปโตรเลียมกับวัสดุอื่น แตไมรวมถึงการผสมผลิตภัณฑจากกาซธรรมชาติ เฉพาะแอสฟลตติก

      กับวัสดุอื่น คอนกรีต ใหประกอบ

กิจการได

 (๕) โรงงานกลั่นถานหินในเตาโคกซึ่งไมเปนสวนหนึ่งของการผลิตกาซ ๓

      หรือเหล็ก 

๕๔  โรงงานผลิตแกว เสนใยแกว หรือผลิตภัณฑแกว ๓

๕๗  (๑) โรงงานทําซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร ๓

 (๒) โรงงานลําเลียงซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอรดวยระบบสายพาน ๓

      ลําเลียงหรือระบบทอลม

 (๓) โรงงานผสมซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอรอยางใดอยางหนึ่ง ๓

      หรือหลายอยางเขาดวยกัน หรือการผสมซีเมนต ปูนขาว หรือ

      ปูนปลาสเตอรอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเขากับวัสดุอื่น

๕๙  โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการถลุง หลอม หลอ รีด ดึง หรือผลิตเหล็ก ๓

 หรือเหล็กกลาในขั้นตน (Iron and Steel Basic Industries)

๖๐  โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการถลุง ผสม ทําใหบริสุทธิ์ หลอม หลอ รีด ดึง ๓

 หรือผลิตโลหะในขั้นตนซึ่งมิใชเหล็กหรือเหล็กกลา (Non - ferrous Metal

 Basic Industries)

๖๗  (๑) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรสําหรับโรงเลื่อย ไส ๑ ๒ และ ๓

      ทําเครื่องเรือนหรือทําไมวีเนียร

 (๒) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องกลึง เครื่องควาน เครื่องเจาะ ๑ ๒ และ ๓

      เครื่องกัด (Milling Machines) เครื่องเจียน เครื่องตัด (Shearing 

      Machines) หรือเครื่องไส (Shaping Machines)

 (๓) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องเลื่อยตัดโลหะดวยเครื่องยนต ๑ ๒ และ ๓

      หรือเครื่องขัด

 (๔) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องทุบโลหะ (Drop Forges or ๑ ๒ และ ๓

      Forging Machines)

 (๕) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องรีดโลหะ เครื่องอัดโลหะ หรือ ๑ ๒ และ ๓

      เครื่องดึงรีดโลหะ 

 (๖) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องดันรีด เครื่องทําใหหลอมละลาย ๑ ๒ และ ๓

      หรือเชื่อมโดยไมใชไฟฟา

๔
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 (๗) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมแบบ (Dies) หรือเครื่องจับ (Jigs) ๑ ๒ และ ๓

      สําหรับใชกับเครื่องมือกล

 (๘) โรงงานทําสวนประกอบหรืออุปกรณสําหรับเครื่องจักรตาม (๑) ถึง (๗) ๑ ๒ และ ๓

๖๘  โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรสําหรับอุตสาหกรรม ๑ ๒ และ ๓

 กระดาษ เคมี อาหาร การปนทอ การพิมพ การผลิตซีเมนตหรือผลิตภัณฑ

 ดินเหนียว การกอสราง การทําเหมืองแร การเจาะหาปโตรเลียม หรือ 

 การกลั่นน้ํามัน และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องจักรดังกลาว

๗๓  โรงงานผลิต ประกอบ หรือดัดแปลงเครื่องมือหรือเครื่องใชไฟฟาที่ไมไดระบุไว ๑ ๒ และ ๓

 ในลําดับใด และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

๗๔  (๑) โรงงานทําหลอดไฟฟาหรือดวงโคมไฟฟา ๑ ๒ และ ๓

 (๒) การทําลวดหรือสายเคเบิลหุมฉนวน ๑ ๒ และ ๓

 (๓) โรงงานทําอุปกรณติดตั้งหรือเตาเสียบหลอดไฟฟา (Fixtures or lamp ๑ ๒ และ ๓

      Sockets or Receptacles) สวิตซไฟฟา ตัวตอตัวนํา (Conductor 

      Connectors) อุปกรณที่ใชกับสายไฟฟา หลอด หรือเครื่องประกอบ

      สําหรับรอยสายไฟฟา

 (๔) โรงงานทําฉนวนหรือวัสดุที่เปนฉนวนไฟฟาซึ่งมิใชกระเบื้องเคลือบหรือแกว ๑ ๒ และ ๓

 (๕) โรงงานทําหมอเก็บพลังงานไฟฟาหรือหมอกําเนิดพลังงานไฟฟาชนิดน้ํา ๓

      หรือชนิดแหง และรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว

๗๖  (๑) โรงงานสราง ดัดแปลง หรือซอมแซมรถที่ใชในการรถไฟ รถรางไฟฟา ๑ ๒ และ ๓

      หรือกระเชาไฟฟา

 (๒) โรงงานทําชิ้นสวนพิเศษหรืออุปกรณสําหรับรถที่ใชในการรถไฟ ๑ ๒ และ ๓

      รถรางไฟฟา หรือกระเชาไฟฟา

๗๗  (๑) โรงงานสราง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต ๑ ๒ และ ๓

      หรือรถพวง

 (๒) โรงงานทําชิ้นสวนพิเศษหรืออุปกรณสําหรับรถยนตหรือรถพวง ๑ ๒ และ ๓

๗๙  (๑) โรงงานสราง ประกอบ ดัดแปลง ซอมแซม หรือเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศยาน ๑ ๒ และ ๓

      หรือเรือโฮเวอรคราฟท

 (๒) โรงงานทําชิ้นสวนพิเศษหรืออุปกรณสําหรับอากาศยาน ๑ ๒ และ ๓

      หรือเรือโฮเวอรคราฟท

๘๑  (๒) โรงงานทํา ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องไซโคลตรอน ๑ ๒ และ ๓

      เครื่องเบตาตรอน หรือเครื่องเรงปรมาณู (Cyclotrons, Betatrons  or

      Accelerators)

  (๓) โรงงานทําเครื่องมือ เครื่องใช หรืออุปกรณการแพทย ๑ ๒ และ ๓

๕
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๘๒  โรงงานผลิตเครื่องมือหรือเครื่องใชเกี่ยวกับนัยนตาหรือการวัดสายตา เลนส ๑ ๒ และ ๓

 เครื่องมือหรือเครื่องใชที่ใชแสงเปนอุปกรณในการทํางาน หรือเครื่องอัดสําเนา

 ดวยการถายภาพ

๘๖  โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องมือหรือเครื่องใชในการกีฬา การบริหารรางกาย ๑ ๒ และ ๓

 การเลนบิลเลียด โบวลิ่ง หรือตกปลา และรวมถึงชิ้นสวนหรืออุปกรณ

 ของเครื่องมือหรือเครื่องใชดังกลาว

๘๗  (๑) โรงงานทําเครื่องเลน ที่มิไดระบุไวในลําดับอื่น ๑ ๒ และ ๓

 (๒) โรงงานทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ ที่มิไดระบุไวในลําดับอื่น ๑ ๒ และ ๓

 (๓) โรงงานทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง ๑ ๒ และ ๓

      ที่มิไดระบุไวในลําดับอื่น

 (๔) โรงงานทํารม ไมถือขนนก ดอกไมเทียม ซิป กระดุม ไมกวาด แปรง ๑ ๒ และ ๓

     ตะเกียง โปะตะเกียงหรือไฟฟา กลองสูบยาหรือกลองบุหรี่ กนกรองบุหรี่ 

     หรือไฟแช็ก

 (๕) โรงงานทําปาย ตรา เครื่องหมาย ปายติดของ หรือเครื่องโฆษณาสินคา ๑ ๒ และ ๓

     ตราโลหะหรือยาง แมพิมพลายฉลุ (Stencils) ที่มิไดระบุไวในลําดับอื่น

 (๖) โรงงานทําแหคลุมผม ชองผม หรือผมปลอม ๑ ๒ และ ๓

 (๗) โรงงานทําผลิตภัณฑจากวัสดุเหลือใชที่มิไดระบุไวในลําดับใด ๑ ๒ และ ๓

๘๘  (๑) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย ยกเวนที่ติดตั้งบนหลังคา ๓

     ดาดฟา หรือสวนหนึ่งสวนใดบนอาคาร ซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือใชสอยได

     โดยมีขนาดกําลังการผลิตติดตั้งสูงสุดรวมกันของแผงเซลลแสงอาทิตย

     ไมเกิน ๑,๐๐๐ กิโลวัตต

 (๒) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานความรอน ๓

 (๓) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานน้ํา ยกเวนการผลิตพลังงานไฟฟา ๓

     จากพลังงานน้ําจากเขื่อนหรือจากอางเก็บน้ําขนาดกําลังการผลิตไมเกิน

     ๑๕ เมกะวัตต การผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานน้ําแบบสูบกลับ

     การผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานน้ําทายเขื่อน การผลิตพลังงานไฟฟา

     จากพลังงานน้ําจากฝาย และการผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานน้ํา

     จากคลองสงน้ํา

๘๙  โรงงานผลิตกาซ ซึ่งมิใชกาซธรรมชาติ และโรงงานสงหรือจําหนายกาซ ๓

 แตไมรวมถึงโรงงานสงหรือจําหนายกาซที่เปนน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมาย

 วาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง

๙๑  (๒) โรงงานบรรจุกาซ แตไมรวมถึงการบรรจุกาซที่เปนน้ํามันเชื้อเพลิง ๓

     ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

๙๒  โรงงานหองเย็นที่ใชแอมโมเนียเปนสารทําความเย็น ๑ ๒ และ ๓

๖
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๙๙  โรงงานผลิต ซอมแซม หรือดัดแปลง เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด หรือสิ่งอื่นใด ๓

 ที่มีอํานาจในการประหาร ทําลาย หรือทําใหหมดสมรรถภาพในทํานองเดียวกับ

 เครื่องกระสุนปน หรือวัตถุระเบิด และรวมถึงสิ่งประกอบของสิ่งดังกลาว 

๑๐๑  โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant) ๓ ยกเวนจําพวกที่ ๓

เฉพาะโรงงานบําบัด

น้ําเสียรวมของชุมชน

ใหประกอบกิจการได

๑๐๒  โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตและหรือจําหนายไอน้ํา ๓

 (Steam Generating)

๑๐๓  (๑) โรงงานทําเกลือสินเธาว ๓

 (๒) โรงงานสูบหรือการนําน้ําเกลือขึ้นมาจากใตดิน ๓

 (๓) โรงงานบดหรือปนเกลือ ๑ ๒ และ ๓

 (๔) โรงงานทําเกลือใหบริสุทธิ์ ๓

๑๐๔  โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมหมอไอน้ํา (Boiler) ๓

 หรือหมอตมที่ใชของเหลวหรือกาซเปนสื่อนําความรอน ภาชนะทนแรงดัน 

 และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

๑๐๕  โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝงกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ ๓

 ที่ไมใชแลวที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ 

 (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

๑๐๖  โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการนําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ไมใชแลว ๓

 หรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเปนวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑใหมโดยผาน

 กรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม

๑๐๗  โรงงานผลิตแผนซีดี (ผลิตภัณฑที่ใชสําหรับบันทึกขอมูล เสียง หรือภาพ ๓

 ในรูปของอิเล็กทรอนิกสและสามารถอานไดโดยใชเครื่องมือที่อาศัยแหลงแสง

 ที่มีกําลังสูง เชน แสงเลเซอร) แผนเสียง แถบบันทึกภาพ แถบบันทึกเสียง

 และแถบบันทึกภาพและเสียง ทั้งนี้ ไมวาจะอยูในรูปของผลิตภัณฑที่ไดมีการ 

 บันทึกขอมูลไวแลว หรือมีการบันทึกซ้ําไดอีกหรือยังมิไดมีการบันทึกขอมูล
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๗  (๑) โรงงานสกัดน้ํามันจากพืช หรือสัตว หรือไขมันจากสัตว ที่ใชสาร ๓

     ตัวทําละลายในการสกัด

 (๔) โรงงานทําน้ํามันจากพืช หรือสัตว หรือไขมันจากสัตวใหบริสุทธิ์ ที่ใชสาร ๓

     ตัวทําละลายในการสกัด

 ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม

๗
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๔๒  (๑) โรงงานทําเคมีภัณฑ สารเคมี หรือวัสดุเคมี ซึ่งมิใชปุย ๓

 (๒) โรงงานเก็บรักษา ลําเลียง แยก คัดเลือก หรือแบงบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ ๓

     อันตราย ซึ่งมิใชปุย

๔๓  (๑) โรงงานทําปุย หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว (Pesticides) ๓ ยกเวนจําพวกที่  ๓

    เฉพาะปุยอินทรีย 

และปุยเคมีที่ไมมีการใช

แอมโมเนียมไนเตรต

(Ammonium Nitrate)

หรือโปแตสเซียมคลอเรต 

(Potassium Chlorate)

ใหประกอบกิจการได

 (๒) โรงงานเก็บรักษาหรือแบงบรรจุปุย หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืช ๓ ยกเวนจําพวกที่  ๓

      หรือสัตว (Pesticides) เฉพาะปุยอินทรีย 

และปุยเคมีที่ไมมีการใช

แอมโมเนียมไนเตรต 

(Ammonium Nitrate)

หรือโปแตสเซียมคลอเรต

(Potassium Chlorate)

ใหประกอบกิจการได

๔๔  โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห ยางอีลาสโตเมอร ๓

 พลาสติก หรือเสนใยสังเคราะหซึ่งมิใชใยแกว

๔๕  (๑) โรงงานทําสี (Paints) สําหรับใชทา พน หรือเคลือบ ๓ ยกเวนจําพวกที่  ๓

เฉพาะสีน้ํา ใหประกอบ

กิจการได

 (๒) โรงงานทําน้ํามันชักเงา น้ํามันผสมสี หรือน้ํายาลางสี ๓

 (๓) โรงงานทําเชลแล็ก แล็กเกอร หรือผลิตภัณฑสําหรับใชยาหรืออุด ๓

๔๘  (๔) โรงงานทําไมขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไมเพลิง ๓

 (๖) โรงงานทําหมึกหรือคารบอนดํา ๓

๔๙  โรงงานกลั่นน้ํามันปโตรเลียม ๓

๕๐  (๔) โรงงานผสมผลิตภัณฑจากปโตรเลียมเขาดวยกัน หรือการผสมผลิตภัณฑ ๓ ยกเวนจําพวกที่ ๓

     จากปโตรเลียมกับวัสดุอื่น แตไมรวมถึงการผสมผลิตภัณฑจากกาซธรรมชาติ เฉพาะแอสฟลตติก

     กับวัสดุอื่น คอนกรีต ใหประกอบ

กิจการได

๘๙  โรงงานผลิตกาซ ซึ่งมิใชกาซธรรมชาติ และโรงงานสงหรือจําหนายกาซ ๓

 แตไมรวมถึงโรงงานสงหรือจําหนายกาซที่เปนน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมาย

 วาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง

๘



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่ หมายเหตุ

๙๑  (๒) โรงงานบรรจุกาซ แตไมรวมถึงการบรรจุกาซที่เปนน้ํามันเชื้อเพลิง ๓

      ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

๙๙  โรงงานผลิต ซอมแซม หรือดัดแปลงเครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด หรือสิ่งอื่นใด ๓ ยกเวนจําพวกที่ ๓ เฉพาะ

 ที่มีอํานาจในการประหาร ทําลาย หรือทําใหหมดสมรรถภาพในทํานองเดียวกับ การดําเนินการโดย

 เครื่องกระสุนปน หรือวัตถุระเบิด และรวมถึงสิ่งประกอบของสิ่งดังกลาว หนวยงานทหาร

      ลําดับที่   หมายถึง   ลําดับที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

      จําพวกที่  หมายถึง   จําพวกที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

๙

หมายเหตุ 
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รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิตามท่ีไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง 
ใหใชบังคับผังเมอืงรวมจังหวัดนครพนม 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนท่ีดินตามท่ีไดจําแนกประเภท

ทายกฎกระทรวง  ตามที่กําหนดไวในขอ  ๕  คือ 

๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๑๒  ท่ีกําหนดไวเปนสีชมพู  ใหเปนที่ดิน

ประเภทชุมชน  มีรายการดังตอไปนี้ 

  ๑.๑ ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากระยะ  ๑ ,๕๐๐  เมตร  กับทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๒๑๒  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  เปนระยะ  ๕,๕๐๐  เมตร   

และแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดนครพนมกับจังหวัดบึงกาฬ   

      ดานตะวันออก จดแมน้ําโขง  ฝงตะวันตก 

      ดานใต จดหวยลังกา  ฝงเหนือ 

      ดานตะวันตก จดหวยลังกา  ฝงตะวันออก  และเสนขนานระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร  

กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒ 

  ๑.๒ ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๔๑๗  ไปทาง 

ทิศตะวันออก  เปนระยะ  ๘๐๐  เมตร  และเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๔๑๗  ไปทาง 

ทิศตะวันตก  เปนระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๔๑๗  บรรจบ

กับทางหลวงชนบท  นพ.  ๔๐๖๑  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๔๑๗        

เปนระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร   

      ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๘๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๒๔๑๗  เสนขนานระยะ  ๑,๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๔๑๗  

เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๔๑๗  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท  นพ.  ๔๐๖๑  

บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๔๑๗  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๒๔๑๗  เปนระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  และเสนขนานระยะ  ๘๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  

นพ.  ๔๐๒๔    

      ดานใต จดเสนตั้ งฉากกับทางหลวงชนบท  นพ.  ๔๐๒๔  ไปทาง 

ทิศตะวันออก  เปนระยะ  ๘๐๐  เมตร  และเสนตั้งฉากกับทางหลวงชนบท  นพ.  ๔๐๒๔  ไปทางทิศตะวันตก 



 

๒ 

เปนระยะ  ๘๐๐  เมตร  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท  นพ.  ๔๐๒๔  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๒๔๑๗  ไปทางทิศใตตามแนวทางหลวงชนบท  นพ.  ๔๐๒๔  เปนระยะ  ๓,๕๐๐  เมตร   

      ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๘๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  

นพ.  ๔๐๒๔  และเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๔๑๗   

  ๑.๓ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลศรีสงคราม  ระหวางหลักเขตที่  ๑  กับหลักเขตท่ี  ๒  

เสนขนานระยะ  ๑,๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๓๒  และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  

ปาบานโพนตูมและปานางุม 

      ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๓๒  ท่ีจุดซึ่งอยู

หางจากเขตเทศบาลตําบลศรีสงคราม  ระหวางหลักเขตที่  ๒  กับหลักเขตท่ี  ๓  ตัดกับทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๒๐๓๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๓๒  เปนระยะ  

๒,๕๐๐  เมตร     

      ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๘๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๒๐๓๒  เสนขนานระยะ  ๘๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๓๒   

และลําน้ําอูน  ฝงเหนือและฝงตะวันออก 

      ดานตะวันตก จดลําน้ําอูน  ฝงตะวันออก 

  ๑.๔ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตาํบลทาอุเทน  ระหวางหลักเขตที่  ๑  กับหลักเขตที่  ๒ 

      ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตาํบลทาอุเทน  ระหวางหลักเขตที่  ๒  กับหลักเขตที่  ๓ 

      ดานใต จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลทาอุเทนกับตําบลเวินพระบาท  

เสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลโนนตาลกับตําบลเวินพระบาท  และเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางตําบลโนนตาลกับตําบลรามราช 

      ดานตะวันตก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอทาอุเทนกับอําเภอโพนสวรรค  

และลําน้ําทวย  ฝงตะวันออก 

  ๑.๕ ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๘๕  ไปทาง 

ทิศตะวันตก  เปนระยะ  ๑,๘๕๐  เมตร  เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๘๕  ไปทาง 

ทิศตะวันออก  เปนระยะ  ๑,๖๐๐  เมตร  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๘๕  บรรจบ

กับทางหลวงชนบท  นพ.  ๔๐๒๙  ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๘๕  เปนระยะ        

๓,๐๐๐  เมตร 

      ดานตะวันออก จดลําน้ําอูน  ฝงตะวันตก  และเขตเทศบาลตําบลนาหวา  ระหวาง

หลักเขตท่ี  ๒  กับหลักเขตที่  ๓  

      ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลนาหวา  ระหวางหลักเขตท่ี  ๓  กับหลักเขตท่ี  ๔ 



 

๓ 

      ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลนาหวา  ระหวางหลักเขตท่ี  ๔  กับหลักเขตที่  ๑  

และเสนขนานระยะ  ๑,๘๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๘๕       

  ๑.๖ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลโพนสวรรค  ระหวางหลักเขตที่  ๕  หลักเขตที่  ๑  

กับหลักเขตที่  ๒    

      ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลโพนสวรรค  ระหวางหลักเขตที่  ๒  กับหลักเขตที่  ๓ 

      ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลโพนสวรรค  ระหวางหลักเขตที่  ๓  กับหลักเขตที่  ๔ 

      ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลโพนสวรรค  ระหวางหลักเขตที่  ๔  กับหลักเขตที่  ๕ 

  ๑.๗ ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  ไปทาง 

ทิศตะวันตกบรรจบกับหวยฮองฮอ  ฝงตะวันออก  และเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒   

ไปทางทิศตะวันออกจนบรรจบกับแมน้ําโขง  ฝงตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนไมปรากฏชื่อบรรจบกับ

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒   

เปนระยะ  ๑,๓๐๐  เมตร 

      ดานตะวันออก จดแมน้ําโขง  ฝงตะวันตก  

      ดานใต จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  ไปทาง 

ทิศตะวันออกบรรจบกับแมน้ําโขง  ฝงตะวันตก  เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  ไปทาง

ทิศตะวันตกบรรจบกับหวยบังกอ  ฝงตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  

(ตอนเล่ียงเมือง)  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  ไปทางทิศใตตามแนวทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๒๑๒  เปนระยะ  ๓,๓๐๐  เมตร  และหวยบังกอ  ฝงเหนือ    

      ดานตะวันตก จดหวยบังกอ  ฝงตะวันออก  หวยแสง  ฝงตะวันออก  เสนขนาน

ระยะ  ๙๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  นพ.  ๒๐๑๑  เสนตั้งฉากกับทางหลวงชนบท   

นพ.  ๒๐๑๑  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท  นพ.  ๒๐๑๑  บรรจบกับ

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงชนบท  นพ.  ๒๐๑๑  

เปนระยะ  ๒,๖๐๐  เมตร  และเปนเสนตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนบรรจบกับหวยฮองฮอ   

ฝงตะวันตก  ท่ีจุดซึ่งถนนไมปรากฏชื่อบรรจบกับหวยฮองฮอ  และหวยฮองฮอ  ฝงตะวันตก 

  ๑.๘ ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตาํบลปลาปาก  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑  กับหลักเขตที่  ๒ 

      ดานใต จดเขตเทศบาลตาํบลปลาปาก  ระหวางหลักเขตท่ี  ๒  กับหลักเขตท่ี  ๓ 

      ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตาํบลปลาปาก  ระหวางหลักเขตท่ี  ๓  กับหลักเขตท่ี  ๑ 

  ๑.๙ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  

นพ.  ๔๐๒๖  และเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  นพ.  ๕๐๒๒ 



 

๔ 

      ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงชนบท  นพ.  ๕๐๒๒  ที่จุดซึ่งอยูหางจาก 

ทางหลวงชนบท  นพ.  ๕๐๒๒  บรรจบกับทางหลวงชนบท  นพ.  ๔๐๕๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ตามแนวทางหลวงชนบท  นพ.  ๕๐๒๒  เปนระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร  

      ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  

นพ.  ๕๐๒๒  และเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  นพ.  ๔๐๒๖    

      ดานตะวันตก จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงชนบท  นพ.  ๔๐๒๖  ที่ จุดซึ่งอยู 

หางจากทางหลวงชนบท  นพ.  ๔๐๒๖  บรรจบกับทางหลวงชนบท  นพ.  ๔๐๕๒  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต

ตามแนวทางหลวงชนบท  นพ.  ๔๐๒๖  เปนระยะ  ๑,๒๐๐  เมตร   

 ๑.๑๐ ดานเหนือ จดหวยบอแก  ฝ ง ใต   และเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางถนนไมปรากฏชื่อ 

      ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนไมปรากฏช่ือ  

และเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๓๑ 

      ดานใต จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลโพนทองกับตําบลหนองยางชิ้น  

หวยบอแก  ฝงเหนือ  หวยสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฝงเหนือ  และเสนตัง้ฉากกับทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๒๐๓๑  

ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนไมปรากฏช่ือบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๓๑  ไปทางทิศตะวันตก 

ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๓๑  เปนระยะ  ๓๕๐  เมตร  

      ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนไมปรากฏช่ือ  

เสนตั้งฉากกับถนนไมปรากฏชื่อ  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนไมปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๓๑  

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ  เปนระยะ  ๒,๐๖๐  เมตร  เสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  

กับศูนยกลางถนนไมปรากฏชื่อ  และหวยบอแก  ฝงตะวันออก 

 ๑.๑๑ ดานเหนือ จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอธาตุพนมกับอําเภอเรณูนคร  

เสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลธาตุพนมเหนือกับตําบลพระกลางทุง  ถนนไมปรากฏชื่อ 

ฟากตะวันออก  เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  ไปทางทิศตะวันตกบรรจบกับ 

ถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  และเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  ไปทาง 

ทิศตะวันออกบรรจบกับแมน้ําโขง  ฝงตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท  นพ.  ๓๐๑๕  บรรจบ

กับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒   

เปนระยะ  ๔,๙๕๐  เมตร    

      ดานตะวันออก จดแมน้ําโขง  ฝงตะวันตก 

      ดานใต จดเสนตั้ งฉากกับทางหลวงชนบท  นพ.  ๓๐๑๕  ไปทาง 

ทิศตะวันออกบรรจบกับแมน้ําโขง  ฝงตะวันตก  เสนตั้งฉากกับทางหลวงชนบท  นพ.  ๓๐๑๕  ไปทาง 



 

๕ 

ทิศตะวันตก  บรรจบกับหวยแงม  ฝงตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากลําน้ําก่ําบรรจบกับทางหลวงชนบท  นพ.  ๓๐๑๕  

ไปทางทิศใตตามแนวทางหลวงชนบท  นพ.  ๓๐๑๕  เปนระยะ  ๔,๕๐๐  เมตร   

      ดานตะวันตก จดหวยแงม  ฝงตะวันออก  หวยกุดโดน  ฝงตะวันออก  และลําน้ําก่ํา  

ฝงตะวันออก 

 ๑.๑๒ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑,๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๒๒๓  เขตเทศบาลตําบลนาแก  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑  กับหลักเขตท่ี  ๒  และลําน้ําก่ํา  ฝงใต 

      ดานตะวันออก จดหวยบัว  ฝงตะวันตก                  

      ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๘๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๒๒๓  เขตเทศบาลตําบลนาแก  ระหวางหลักเขตที่  ๓  กับหลักเขตท่ี  ๔  และเสนขนานระยะ  

๑,๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๓       

       ดานตะวันตก จดหวยจระเข  ฝงตะวันออก 

๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๒๒  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียว  ใหเปนที่ดิน

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๒.๑ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดนครพนมกับจังหวัดบึงกาฬ 

      ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  ท่ีจุดซึ่งอยู

หางจากถนนไมปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 

ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  เปนระยะ  ๕,๕๐๐  เมตร  เสนขนานระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร  

กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  และหวยลังกา  ฝงตะวันตก 

      ดานใต จดถนนไมปรากฏชื่ อ   ฟาก เหนือ   และทางหลวงชนบท   

นพ.  ๓๐๐๔  ฟากเหนือ   

      ดานตะวันตก จดแนวเขตอุทยานแหงชาติภูลังกา 

 ๒.๒ ดานเหนือ จดทางหลวงชนบท  นพ.  ๓๐๐๔  ฟากใต  ถนนไมปรากฏช่ือ  

ฟากใต  และหวยลังกา  ฝงตะวันตกและฝงใต   

      ดานตะวันออก จดแมน้ําโขง  ฝงตะวันตก  และเสนแบงเขตการปกครองระหวาง

อําเภอบานแพงกับอําเภอทาอุเทน 

      ดานใต จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอบานแพงกับอําเภอศรีสงคราม 

      ดานตะวันตก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงเมา   

 ๒.๓ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดนครพนมกับจังหวัดบึงกาฬ 



 

๖ 

      ดานตะวันออก จดแนวเขตอุทยานแหงชาติภูลังกา  และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  

ปาดงเมา   

      ดานใต จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอนาทมกับอําเภอศรีสงคราม 

      ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่ง เปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางจังหวัดนครพนมกับจังหวัดสกลนคร   

      ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑.๒  ที่กําหนดไวเปนสีชมพู   

 ๒.๔ พ้ืนที่เกษตรกรรมกันออกจากอุทยานแหงชาติภูลังกา  และปาสงวนแหงชาติ  ปาดงเมา 

 ๒.๕ ดานเหนือ จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอทาอุเทนกับอําเภอบานแพง 

      ดานตะวันออก จดแมน้ําโขง  ฝงตะวันตก 

      ดานใต จดแมน้ําสงคราม  ฝงเหนือ  และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ   

ปาบานโพนตูมและปานางุม   

      ดานตะวันตก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาบานโพนตูมและปานางุม   

และเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอทาอุเทนกับอําเภอศรีสงคราม   

      ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ที่กําหนดไวเปนสีฟา 

 ๒.๖ ดานเหนือ จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอศรีสงครามกับอําเภอนาทม  

แนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงเมา  และเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอศรีสงครามกับอําเภอบานแพง 

      ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๓๙๐  ฟากตะวันตก   

      ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑,๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๒๐๓๒  เขตเทศบาลตําบลศรีสงคราม  ระหวางหลักเขตที่  ๒  กับหลักเขตที่  ๑  ลําน้ําอูน 

ฝงเหนือ  และเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอศรีสงครามกับอําเภอนาหวา 

      ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่ง เปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางจังหวัดนครพนมกับจังหวัดสกลนคร 

      ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ที่กําหนดไวเปนสีฟา 

 ๒.๗ ดานเหนือ จด เสนแบ ง เ ขตการปกครองระหว า งอํ า เภอศรี ส งคราม 

กับอําเภอบานแพง  และเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอศรีสงครามกับอําเภอทาอุเทน 

      ดานตะวันออก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอศรีสงครามกับ 

อําเภอทาอุเทน  และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาบานโพนตูมและปานางุม 

      ดานใต จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาบานโพนตูมและปานางุม   

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๓๒  ฟากเหนือ  เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๓๒  ที่จุด



 

๗ 

ซึ่งอยูหางจากเขตเทศบาลศรีสงคราม  ระหวางหลักเขตที่  ๒  กับหลักเขตท่ี  ๓  ตัดกับทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๒๐๓๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๓๒  เปนระยะ  

๒,๕๐๐  เมตร  และเสนขนานระยะ  ๑,๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๓๒   

      ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๓๙๐  ฟากตะวันออก 

      ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๓.๔  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว 

และบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ที่กําหนดไวเปนสีฟา   

  ๒.๘ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่ง เปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางจังหวัดนครพนมกับจังหวัดสกลนคร  และเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอนาหวา 

กับอําเภอศรีสงคราม 

      ดานตะวันออก จดลําน้ําอูน  ฝงตะวันตก  เสนเเบงเขตการปกครองระหวาง        

อําเภอนาหวากับอําเภอศรีสงคราม  และเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอนาหวากับอําเภอโพนสวรรค 

      ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดนครพนมกับจังหวัดสกลนคร   

      ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่ง เปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางจังหวัดนครพนมกับจังหวัดสกลนคร 

      ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑.๕  ท่ีกําหนดไวเปนสีชมพู  และบริเวณหมายเลข  ๕.๒          

ที่กําหนดไวเปนสีฟา 

  ๒.๙ ดานเหนือ จดแมน้ําสงคราม  ฝงใต 

      ดานตะวันออก จดแมน้ําโขง  ฝงตะวันตก 

      ดานใต จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงเชียงยืน  เสนแบงเขต 

การปกครองระหวางอําเภอทาอุเทนกับอําเภอเมืองนครพนม  และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงเซกา  

แปลงที่สอง 

      ดานตะวันตก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงเซกา  แปลงที่สอง  เสนแบง

เขตการปกครองระหวางอําเภอทาอุเทนกับอําเภอโพนสวรรค  แนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาบานโพนตูม

และปานางุม  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๓๒  ฟากใต 

      ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑.๔  ท่ีกําหนดไวเปนสีชมพู  บริเวณหมายเลข  ๓.๔ 

ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว  และบริเวณหมายเลข  ๕.๓  ที่กําหนดไวเปนสีฟา   

 ๒.๑๐ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลศรีสงคราม  ระหวางหลักเขตที่  ๔  กับหลักเขตที่  ๓  

แนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาบานโพนตูมและปานางุม  เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๓๒  



 

๘ 

ที่จุดซึ่งอยูหางจากเขตเทศบาลตําบลศรีสงคราม  ระหวางหลักเขตที ่ ๓  กับหลักเขตที่  ๒  ตัดกับทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๒๐๓๒  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๓๒  เปนระยะ  ๒,๕๐๐  เมตร  

และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๓๒  ฟากใต  

      ดานตะวันออก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาบานโพนตูมและปานางุม 

      ดานใต จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอศรีสงครามกับ 

อําเภอโพนสวรรค  และเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอศรีสงครามกับอําเภอนาหวา 

      ดานตะวันตก จดลําน้ําอูน  ฝงตะวันออก 

 ๒.๑๑ ดานเหนือ จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอโพนสวรรคกับ 

อําเภอทาอุเทน  และลําน้ําทวย  ฝงใต   

      ดานตะวันออก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอโพนสวรรคกับ 

อําเภอทาอุเทน 

      ดานใต จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงเซกา  แปลงท่ีสอง  เขตเทศบาล

ตําบลโพนสวรรค  ระหวางหลักเขตท่ี  ๓  หลักเขตที่  ๒  หลักเขตที่  ๑  หลักเขตท่ี  ๕  กับหลักเขตที่  ๔

และแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดนครพนมกับ 

จังหวัดสกลนคร 

      ดานตะวันตก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาบานโพนตูมและปานางุม 

 ๒.๑๒ ดานเหนือ จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอโพนสวรรคกับ 

อําเภอศรีสงคราม 

      ดานตะวันออก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาบานโพนตูมและปานางุม   

      ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่ง เปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางจังหวัดนครพนมกับจังหวัดสกลนคร 

      ดานตะวันตก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอโพนสวรรคกับอําเภอนาหวา   

 ๒.๑๓ ดานเหนือ จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงเซกา  แปลงที่หนึ่ง  แนวเขต

ปาสงวนแหงชาติ  ปาดงเซกา  แปลงที่สอง  เสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอเมืองนครพนมกับ

อําเภอทาอุเทน  และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงเชียงยืน 

      ดานตะวันออก จดแมน้ําโขง  ฝงตะวันตก  เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๒๑๒  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนไมปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  เปนระยะ  ๑,๓๐๐  เมตร   

ไปทางทิศตะวันตกบรรจบกับหวยฮองฮอ  ฝงตะวันออก  หวยฮองฮอ  ฝงตะวันตก  และเปนเสนตรงไปทาง 

ทิศตะวันตกเฉียงใตจนบรรจบกับทางหลวงชนบท  นพ.  ๒๐๑๑  ฟากตะวันออก  เสนตั้งฉากกับทางหลวงชนบท   



 

๙ 

นพ.  ๒๐๑๑  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท  นพ.  ๒๐๑๑  บรรจบกับ 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงชนบท  นพ.  ๒๐๑๑  

เปนระยะ  ๒,๖๐๐  เมตร  เสนขนานระยะ  ๙๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  นพ.  ๒๐๑๑  

หวยแสง  ฝงตะวันตก  หวยบังกอ  ฝงตะวันตก  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๓๓  ฟากตะวันตก 

      ดานใต จดทางหลวงชนบท  นพ.  ๔๐๔๓  ฟากเหนือ  เสนแบงเขต 

การปกครองระหวางอําเภอเมืองนครพนมกับอําเภอปลาปาก  และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงบานโพนสวาง       

และปาปลาปาก   

      ดานตะวันตก จดทางหลวงแผ นดิ นหมายเลข  ๒๒๗๖  ฟากตะวั นออก   

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒  ฟากเหนือ  และแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางจังหวัดนครพนมกับจังหวัดสกลนคร 

 ๒.๑๔ ดานเหนือ จดทางหลวงชนบท  นพ.  ๔๐๔๓  ฟากใต  ทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๒๐๓๓  ฟากตะวันออก  หวยบังกอ  ฝงใต  เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  

ไปทางทิศตะวันตกบรรจบกับหวยบังกอ  ฝงตะวันออก  และเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒   

ไปทางทิศตะวันออกบรรจบกับแมน้ําโขง  ฝงตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  

(ตอนเล่ียงเมือง)  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  ไปทางทิศใตตามแนวทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๒๑๒  เปนระยะ  ๓,๓๐๐  เมตร 

      ดานตะวันออก จดแมน้ําโขง  ฝงตะวันตก 

      ดานใต จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอเมืองนครพนมกับ 

อําเภอธาตุพนม  และเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอเมืองนครพนมกับอําเภอเรณูนคร 

      ดานตะวันตก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอเมืองนครพนมกับ 

อําเภอปลาปาก 

 ๒.๑๕ ดานเหนือ จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอปลาปากกับอําเภอเมืองนครพนม 

      ดานตะวันออก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอปลาปากกับอําเภอเมืองนครพนม  

และเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอปลาปากกับอําเภอเรณูนคร 

      ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๐๕  ฟากเหนือ  และทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๒๒๗๖  ฟากเหนือ 

      ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตาํบลปลาปาก  ระหวางหลักเขตท่ี  ๒  กับหลักเขตท่ี  ๑  

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๗๖  ฟากตะวันออก  และแนวเขตปาสงวนแหงชาติปาดงบานโพนสวาง

และปาปลาปาก 



 

๑๐ 

 ๒.๑๖ พ้ืนที่เกษตรกรรมกันออกจากปาสงวนแหงชาติ  ปาดงบานโพนสวางและปาปลาปาก 

 ๒.๑๗ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒  ฟากใต   

      ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๗๖  ฟากตะวันตก  แนวเขต 

ปาสงวนแหงชาติ  ปาดงบานโพนสวางและปาปลาปาก  เขตเทศบาลตําบลปลาปาก  ระหวางหลักเขตที่  ๑  

หลักเขตท่ี  ๓  กับหลักเขตที่  ๒  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๐๕  ฟากใต 

      ดานใต จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอปลาปากกับอําเภอเรณูนคร  

เสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอปลาปากกับอําเภอนาแก  และเสนแบงเขตการปกครองระหวาง

อําเภอปลาปากกับอําเภอวังยาง 

      ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่ง เปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางจังหวัดนครพนมกับจังหวัดสกลนคร 

 ๒.๑๘ ดานเหนือ จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอธาตุพนมกับอําเภอเมืองนครพนม 

      ดานตะวันออก จดแมน้ําโขง  ฝงตะวันตก 

      ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดนครพนมกับจังหวัดมุกดาหาร 

      ดานตะวันตก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอธาตุพนมกับอําเภอนาแก  

และเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอธาตุพนมกับอําเภอเรณูนคร 

      ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑.๑๑  ที่กําหนดไวเปนสีชมพู  บริเวณหมายเลข  ๓.๑๔    

ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว  และบริเวณหมายเลข  ๕.๕  ที่กําหนดไวเปนสีฟา 

 ๒.๑๙ ดานเหนือ จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอเรณูนครกับอําเภอปลาปาก  

เสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอเรณูนครกับอําเภอเมืองนครพนม  และเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางอําเภอเรณูนครกับอําเภอธาตุพนม 

      ดานตะวันออก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอเรณูนครกับอําเภอธาตุพนม 

      ดานใต จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอเรณูนครกับอําเภอธาตุพนม  

และลําน้ําก่ํา  ฝงเหนือ 

      ดานตะวันตก จดลําน้ําก่ํา  ฝงตะวันออก  และลําน้ําบัง  ฝงตะวันออก  

      ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑.๑๐  ที่กําหนดไวเปนสีชมพู   

 ๒.๒๐ ดานเหนือ จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอวังยางกับอําเภอปลาปาก 

      ดานตะวันออก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอวังยางกับอําเภอนาแก 



 

๑๑ 

      ดานใต จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอวังยางกับอําเภอนาแก  

และลําน้ําก่ํา  ฝงเหนือ 

      ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่ง เปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางจังหวัดนครพนมกับจังหวัดสกลนคร 

      ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑.๙  ที่กําหนดไวเปนสีชมพู   

 ๒.๒๑ ดานเหนือ จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอนาแกกับอําเภอปลาปาก  

และลําน้ําบัง  ฝงใต 

      ดานตะวันออก จดลําน้ําบัง  ฝงตะวันตก 

      ดานใต จดลําน้ําก่ํา  ฝงเหนือ   

      ดานตะวันตก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอนาแกกับอําเภอวังยาง   

      ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๓.๑๐  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว 

 ๒.๒๒ ดานเหนือ จดแนวเขตปาสงวนแหงชาต ิ ปาหนองบัวโคง  และลําน้ําก่ํา  ฝงใต   

      ดานตะวันออก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอนาแกกับอําเภอธาตุพนม 

      ดานใต   จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงหมู  แนวเขตผังเมืองรวม 

ดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดนครพนมกับจังหวัดมุกดาหาร  แนวเขตปาสงวนแหงชาติ  

ปาหวยศรีคุณ  และแนวเขตอุทยานแหงชาติภูผายล 

      ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่ง เปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางจังหวัดนครพนมกับจังหวัดสกลนคร 

      ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑.๑๒  ที่กําหนดไวเปนสีชมพู  บริเวณหมายเลข  ๓.๑๓  

ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว  และบริเวณหมายเลข  ๔  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก 

๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๑๔  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว

ใหเปนท่ีดินประเภทอนุรักษปาไม  มีรายการดังตอไปนี้ 

  ๓.๑ ปาสงวนแหงชาติ  ปาภูลังกา 

  ๓.๒ อุทยานแหงชาติภูลังกา 

  ๓.๓ ปาสงวนแหงชาติ  ปาดงเมา 

  ๓.๔ ปาสงวนแหงชาติ  ปาบานโพนตูมและปานางุม 

  ๓.๕ ปาสงวนแหงชาติ  ปาดงเชียงยืน 

  ๓.๖ ปาสงวนแหงชาติ  ปาดงเซกา  แปลงท่ีสอง 

  ๓.๗ ปาสงวนแหงชาติ  ปาดงเซกา  แปลงท่ีหนึ่ง 

  ๓.๘ ปาสงวนแหงชาติ  ปาดงบานโพนสวางและปาปลาปาก 



 

๑๒ 

  ๓.๙ ปาสงวนแหงชาติ  ปาหนองบัวโคง 

 ๓.๑๐ ปาสงวนแหงชาติ  ปาสักหนองหาง 

 ๓.๑๑ อุทยานแหงชาติภูผายล 

 ๓.๑๒ ปาสงวนแหงชาติ  ปาหวยศรีคุณ 

 ๓.๑๓ ปาสงวนแหงชาติ  ปาสักพุมแก 

 ๓.๑๔ ปาสงวนแหงชาติ  ปาดงหมู 

๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔  ท่ีกําหนดไว เปนสีเขียวมะกอก  ให เปน ท่ีดินประเภท

สถาบันการศึกษา  ไดแก  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครพนม 

๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๕  ที่กําหนดไวเปนสีฟา  ใหเปนท่ีดินประเภท

ที่โลงเพ่ือการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๕.๑ แมน้ําสงคราม 

 ๕.๒ ลําน้ําอูน 

 ๕.๓ ลําน้ําทวย 

 ๕.๔ ลําน้ําบัง 

 ๕.๕ ลําน้ําก่ํา 



หน้า   ๓๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยท่ีสมควรกําหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  
ในท้องที่จังหวัดนครพนม  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณท่ีเก่ียวข้อง
หรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  
และสภาพแวดล้อม  ทั้งน้ี  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง  และโดยที่มาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง   
แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๔)  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  บัญญัติว่า  การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระทําโดยกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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