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กฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
พ.ศ. ๒๕๖๒
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
และมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ ง แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารผั ง เมื อ ง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
โดยพระราชบัญญั ติการผั งเมือ ง (ฉบั บที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ รั ฐ มนตรีว่ าการกระทรวงมหาดไทย
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ในท้องที่ตาบลหลุมข้าว ตาบลลาคอหงษ์ ตาบลโนนสูง
ตาบลเมืองปราสาท ตาบลด่านคล้า และตาบลใหม่ อาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ภายในแนวเขต
ตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๒ การวางและจัดทาผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒ นา และการดารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและสภาพแวดล้อม
ในบริ เ วณแนวเขตตามข้ อ ๑ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การพั ฒ นาระบบเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ข้อ ๓ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้ มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้ประโยชน์
ที่ดิน โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับและสอดคล้องกับ
การขยายตัวของชุมชนในอนาคต รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมีสาระสาคัญ ดังต่อไปนี้
(๑) ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาชุ ม ชนเมื อ งให้ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางการปกครอง การศึ ก ษา และ
การคมนาคมและขนส่งของอาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
(๒) สงวนและรักษาพื้นที่เกษตรกรรมที่มีความอุดมสมบูรณ์
(๓) ส่งเสริมการพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมให้สอดคล้องกับการขยายตัวของ
ชุมชนและระบบเศรษฐกิจ
(๔) พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมให้สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต
(๕) ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่ให้บริการแก่ชุมชน
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(๖) ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการบริ ก ารทางสั ง คม การสาธารณู ป โภคและสาธารณู ป การ
ให้เพียงพอและได้มาตรฐาน
(๗) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข้อ ๔ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎกระทรวงนี้ จึงได้กาหนดมาตรการ ดังนี้
(๑) กาหนดพื้นที่ผังเมืองรวมให้เพียงพอกับการขยายตัวของประชากรในเขตผังเมืองรวม
ในอีกยี่สิบปีข้างหน้า ด้วยวิธีจาแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินไว้ ๑๐ ประเภท ตามกิจกรรมและเงื่อนไข
ที่จะอนุญาตให้ดาเนินการได้
(๒) กาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณศูนย์กลางหลักและศูนย์กลางรองตามบทบาท
หน้าที่และการให้บริการชุมชน โดยจัดพื้นที่รองรับพร้อมทั้งจัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ในพื้นที่ดังกล่าว ให้เพียงพอและได้มาตรฐานเหมาะสมต่อการขยายตัวของชุมชน
(๓) ควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่บริเวณริมฝั่งลาเชียงไกร บึงละเลิง และแหล่งน้า
สาธารณะต่าง ๆ เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และสภาพภูมิทัศน์ที่ดีของชุมชน
(๔) กาหนดและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณพื้นที่เกษตรกรรม โดยกาหนดสัดส่วน
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นให้เหมาะสมและไม่กระทบต่อเกษตรกรรม และห้ามการใช้ประโยชน์
ที่ดินที่ไม่สอดคล้องกับเกษตรกรรม เพื่อสงวนรักษาพื้นที่เกษตรกรรม
(๕) กาหนดแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวง โดยจัดระบบโครงข่าย
คมนาคมและขนส่งให้ สัมพัน ธ์และสอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน และจัด ระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ เพื่อให้บริการแก่ประชาชนและเป็นแนวทางแก่การขยายตัวของชุมชน
ข้อ ๕ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎกระทรวงนี้ จึงได้กาหนดวิธีดาเนินการ ดังนี้
(๑) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้เป็นไป
ตามกฎกระทรวงนี้
(๒) ให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งใช้ เ ป็ น แนวทางในการพั ฒ นาตามกฎกระทรวงนี้ สามารถ
นาแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จาแนกประเภทและแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง
ไปใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ในการของบประมาณเพื่ อ พั ฒ นาโครงการต่า ง ๆ ซึ่ ง มี ก รมโยธาธิ ก ารและผั งเมือง
เป็นหน่วยงานประสานในการจัดลาดับความสาคัญของโครงการที่จะพัฒนาตามแผนผังดังกล่าว
(๓) ให้ ห น่ ว ยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการจัด งบประมาณเพื่อพัฒนาตามแผนผั ง
โดยผ่ า นทางส านั ก งบประมาณ และหากโครงการใดที่ จ ะพั ฒ นาในเขตผั ง เมื อ งรวมให้ ยึ ด แนวทาง
ที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้เป็นหลัก
ข้อ ๖ การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ภายในเขตผั ง เมื อ งรวม ให้ เ ป็ น ไปตามแผนผั ง ก าหนด
การใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จาแนกประเภท แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง และรายการ
ประกอบแผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้
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ข้อ ๗ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จาแนกประเภท
ท้ายกฎกระทรวงนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๑๔ ที่กาหนดไว้เป็นสีเหลือง ให้เป็น
ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒.๑ ถึงหมายเลข ๒.๗ ที่กาหนดไว้เป็นสีส้ม ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง
(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึงหมายเลข ๓.๔ ที่กาหนดไว้เป็นสีแดง ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔ ที่กาหนดไว้เป็นสีมว่ งอ่อน ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
เฉพาะกิจ
(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ ถึงหมายเลข ๕.๖ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(๖) ที่ดิน ในบริเวณหมายเลข ๖.๑ และหมายเลข ๖.๒ ที่กาหนดไว้เป็นสีขาวมีกรอบ
และเส้นทแยงสีเขียว ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๗.๑ ถึงหมายเลข ๗.๒๒ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน ให้เป็น
ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๘.๑ ถึงหมายเลข ๘.๗ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก ให้เป็น
ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา
(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๙.๑ ถึงหมายเลข ๙.๘ ที่กาหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน ให้เป็น
ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา
(๑๐) ที่ ดิ น ในบริ เ วณหมายเลข ๑๐.๑ ถึ ง หมายเลข ๑๐.๑๕ ที่ ก าหนดไว้ เ ป็ น สี น้ าเงิ น
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ข้อ ๘ ที่ ดิ น ประเภทที่ อ ยู่ อ าศั ย หนาแน่ น น้ อ ย ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ การอยู่ อ าศั ย
สถาบัน ราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุ ก จ าพวกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน เว้ น แต่ โ รงงานตามประเภท ชนิ ด
และจาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้
(๒) คลังน้ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ามันเชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
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(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ ย งม้ า โค กระบื อ สุ ก ร แพะ แกะ ห่ า น เป็ ด ไก่ งู จระเข้ หรื อ สั ต ว์ ป่ า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๖) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๗) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๙) จั ด สรรที่ ดิ น เพื่ อ ประกอบพาณิ ช ยกรรม เว้ น แต่ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการจั ด สรรที่ ดิ น
เพื่อการอยู่อาศัย และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่โครงการทั้งหมด
(๑๐) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
(๑๑) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม
(๑๒) สถานีขนส่งตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
(๑๓) คลังสินค้า
(๑๔) โรงพักสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์ เพื่อการจาหน่ายเนื้อสัตว์
(๑๕) กาจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
(๑๖) กาจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(๑๗) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า
(๑๘) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลาคลองหรือแหล่งน้าสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของลาคลองหรือแหล่งน้าสาธารณะไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้า หรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๙ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
สถาบัน ราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุ ก จ าพวกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน เว้ น แต่ โ รงงานตามประเภท ชนิ ด
และจาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้
(๒) คลังน้ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ามันเชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๒๖ ก
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(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ ย งม้ า โค กระบื อ สุ ก ร แพะ แกะ ห่ า น เป็ ด ไก่ งู จระเข้ หรื อ สั ต ว์ ป่ า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๖) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม เว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดินเพื่อ
การอยู่อาศัย และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่โครงการทั้งหมด
(๙) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ
(๑๐) คลังสินค้า
(๑๑) โรงพักสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์ เพื่อการจาหน่ายเนื้อสัตว์
(๑๒) กาจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
(๑๓) กาจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(๑๔) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า
(๑๕) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลาคลองหรือแหล่งน้าสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของลาคลองหรือแหล่งน้าสาธารณะไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้า หรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๑๐ ที่ ดิ น ประเภทพาณิ ช ยกรรมและที่ อ ยู่ อ าศั ย หนาแน่ น มาก ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
เพื่อพาณิชยกรรม การอยู่อาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่
สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุ ก จ าพวกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน เว้ น แต่ โ รงงานตามประเภท ชนิ ด
และจาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้
(๒) คลังน้ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ามันเชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๒๖ ก
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(๔) เลี้ ย งม้ า โค กระบื อ สุ ก ร แพะ แกะ ห่ า น เป็ ด ไก่ งู จระเข้ หรื อ สั ต ว์ ป่ า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๗) คลังสินค้า
(๘) โรงพักสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์ เพื่อการจาหน่ายเนื้อสัตว์
(๙) กาจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
(๑๐) กาจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(๑๑) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า
(๑๒) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมที่ประกอบ
กิ จ การในลั ก ษณะโรงงานตามกฎหมายว่า ด้วยโรงงาน ตามประเภท ชนิ ด และจ าพวกที่กาหนด
ให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
เป็นส่วนใหญ่ สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้
ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุ ก จ าพวกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน เว้ น แต่ โ รงงานตามประเภท ชนิ ด
และจาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้
(๒) คลังน้ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ามันเชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ ย งม้ า โค กระบื อ สุ ก ร แพะ แกะ ห่ า น เป็ ด ไก่ งู จระเข้ หรื อ สั ต ว์ ป่ า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๖) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๗) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๙) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๑๐) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
(๑๑) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๒๖ ก

หนา้ ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

(๑๒) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก เว้นแต่เป็นสวัสดิการที่จัดให้บริการแก่พนักงานหรือ
ลูกจ้างของโรงงาน
(๑๓) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา
(๑๔) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนพิการ
(๑๕) สถาบันการศึกษาหรือโรงเรียน
(๑๖) โรงพยาบาล
ข้อ ๑๒ ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม
หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่
สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุ ก จ าพวกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน เว้ น แต่ โ รงงานตามประเภท ชนิ ด
และจาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้
(๒) คลังน้ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ามันเชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๕) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๙) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
(๑๐) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(๑๑) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม
(๑๒) คลังสินค้า
(๑๓) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลาคลองหรือแหล่งน้าสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของลาคลองหรือแหล่งน้าสาธารณะไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้า หรือการสาธารณูปโภค
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ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่
สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุ ก จ าพวกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน เว้ น แต่ โ รงงานตามประเภท ชนิ ด
และจาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้
(๒) คลังน้ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ามันเชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ ย งม้ า โค กระบื อ สุ ก ร แพะ แกะ ห่ า น เป็ ด ไก่ งู จระเข้ หรื อ สั ต ว์ ป่ า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๖) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๗) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๙) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๑๐) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๑๑) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๑๒) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(๑๓) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม
(๑๔) สถานีขนส่งตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
(๑๕) คลังสินค้า
(๑๖) กาจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
(๑๗) กาจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(๑๘) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า
(๑๙) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
(๒๐) โรงซ่อม สร้าง หรือบริการยวดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ทุกชนิด
การใช้ประโยชน์ ที่ดิน เพื่อกิจการใด ๆ ให้ดาเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่ มี
ความสู ง ไม่ เ กิ น ๙ เมตร การวั ด ความสู ง ของอาคารให้ วั ด จากระดั บ พื้ น ดิ น ที่ ก่ อ สร้ า งอาคารถึ ง
ส่วนที่สูงที่สุดของอาคาร

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๒๖ ก

หนา้ ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลาคลองหรือแหล่งน้าสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของลาคลองหรือแหล่งน้าสาธารณะไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้า หรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๑๔ ที่ดิน ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเฉพาะที่ดิน
ซึ่งเป็นของรัฐ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การอยู่อาศัยประเภท
บ้ า นเดี่ ย ว เกษตรกรรมหรื อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ เกษตรกรรม การสาธารณู ป โภคและสาธารณู ป การ
หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
การใช้ประโยชน์ ที่ดิน เพื่อกิจการใด ๆ ให้ดาเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่ มี
ความสูงไม่เกิน ๙ เมตร การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างอาคารถึงส่วนที่
สูงที่สุดของอาคาร
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลาคลองหรือแหล่งน้าสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของลาคลองหรือแหล่งน้าสาธารณะไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้า หรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๑๕ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ข้อ ๑๖ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศาสนา การศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ข้อ ๑๗ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อกิจการของรัฐ กิจการเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์
เท่านั้น
ข้อ ๑๘ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงนี้
ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย ก ถนนสาย ข ๑ และถนนสาย ค ๑ ห้ามใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อกิจการอื่น นอกจากกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(ก) การสร้างถนนหรือเกี่ยวข้องกับถนน และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
(ข) การสร้างรั้วหรือกาแพง
(ค) เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน ๙ เมตร
หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๒๖ ก

หนา้ ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

(๒) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย ข ๒ ถนนสาย ข ๓ ถนนสาย ข ๔ ถนนสาย ค ๒
และถนนสาย ง ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น นอกจากกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(ก) การสร้างถนนหรือเกี่ยวข้องกับถนน และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
(ข) การสร้างรั้วหรือกาแพง
(ค) เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน ๙ เมตร
หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่
(ง) การอยู่อาศัยที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน ๙ เมตร หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่
(จ) การอยู่อาศัยที่ไม่ใช่ห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(ฉ) การอยู่อาศัยที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดิน
ข้อ ๑๙ ให้ผู้มีหน้าที่และอานาจในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการ
ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖2
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

บัญชีทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
พ.ศ. ๒๕๖๒
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่อยูอาศัย
พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
๑
๒
๓

ที่อยูอาศัย
อนุรักษชนบท
ชนบทและเกษตรกรรม
หนาแนนนอย
และเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
โรงงานจําพวกที่
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
๑
๒
๓
๑
๒
๓

๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๑) การตม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช

(๙) การรอน ลาง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม
(๑o) การถนอมผลิตผลเกษตรกรรมโดยวิธีฉายรังสี
(๑๑) การฟกไขโดยใชตูอบ
๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวซึ่งมิใชสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๑) การฆาสัตว
(๒) การถนอมเนื้อสัตวโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง หรือทําใหเยือกแข็ง
โดยฉับพลันหรือเหือดแหง
(๖) การลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตว
(๗) การทําผลิตภัณฑจากไขเพื่อใชประกอบเปนอาหาร เชน ไขเค็ม ไขเยี่ยวมา
ไขผง ไขเหลวเยือกแข็ง หรือไขเหลวแชเย็น

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได
ได
ได

(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช
(๓) การอัดปอหรือใบยาสูบ
(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง
หรือคลังสินคา
(๖) การบด ปน หรือยอยสวนตาง ๆ ของพืชซึ่งมิใชเมล็ดพืชหรือหัวพืช
(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กลวยไม หรือถั่วงอก

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

ได

ได

ได
ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได
ได

ได

ได
ได

ได

ได
ได

ได
ได

ได

ได

ได
ได

หมายเหตุ

๒
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ํานม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทํานมสดใหไรเชื้อหรือฆาเชื้อโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง เชน การพาสเจอรไรส
หรือสเตอริไลส
(๔) การทําครีมจากน้ํานม
(๕) การทําเนยเหลวหรือเนยแข็ง
(๖) การทํานมเปรี้ยวหรือนมเพาะเชื้อ

ที่อยูอาศัย
พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
๑
๒
๓

ที่อยูอาศัย
อนุรักษชนบท
ชนบทและเกษตรกรรม
หนาแนนนอย
และเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
โรงงานจําพวกที่
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
๑
๒
๓
๑
๒
๓
ได

ได

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได
ได

ได
ได

ได
ได

ได

ได
ได

๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๑) การทําอาหารจากสัตวน้ําและบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเขาไมได
(๒) การถนอมสัตวน้ําโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง หรือทําให
เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง
(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากสัตวน้ํา หนัง หรือไขมันสัตวน้ํา
(๔) การสกัดน้ํามันหรือไขมันที่เปนอาหารจากสัตวน้ํา หรือการทําน้ํามันหรือไขมัน
ที่เปนอาหารจากสัตวน้ําใหบริสุทธิ์

ได

ได
ได

(๕) การลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบดสัตวน้ํา
๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม และบรรจุในภาชนะที่ผนึก
และอากาศเขาไมได
(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไมโดยวิธีกวน ตากแหง ดอง หรือทําใหเยือกแข็ง
โดยฉับพลันหรือเหือดแหง

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

หมายเหตุ

๓
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่อยูอาศัย
พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
๑
๒
๓

ที่อยูอาศัย
อนุรักษชนบท
ชนบทและเกษตรกรรม
หนาแนนนอย
และเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
โรงงานจําพวกที่
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
๑
๒
๓
๑
๒
๓

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๑) การสี ฝด หรือขัดขาว
(๒) การทําแปง
(๓) การปนหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช
(๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช
(๕) การผสมแปงหรือเมล็ดพืช
(๖) การปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชใหเปนเสน แวน หรือแทง
๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแปง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๑) การทําขนมปงหรือขนมเคก
(๒) การทําขนมปงกรอบหรือขนมอบแหง
(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารจากแปงเปนเสน เม็ด หรือชิ้น

ได

ได
ได
ได

ได

ได
ได
ได

ได
ได
ได
ได
ได
ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได
ได

ได
ได

ได
ได

ได
ได

ได
ได

ได
ได

ได
ได

ได

ได

ได
ได

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากออย บีช หญาหวาน หรือพืชอื่น
ที่ใหความหวาน อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําน้ําเชื่อม
(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของตนมะพราว ตนตาลโตนด หรือพืชอื่น ๆ
ซึ่งมิใชออย
๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําใบชาแหงหรือใบชาผง
(๒) การคั่ว บด หรือปนกาแฟหรือการทํากาแฟผง

ได
ได

หมายเหตุ

๔
ที่ดินประเภท
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ลําดับที่

ที่อยูอาศัย
พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
๑
๒
๓

อนุรักษชนบท
ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม
หนาแนนนอย
และเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
โรงงานจําพวกที่
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
๑
๒
๓
๑
๒
๓

(๓) การทําโกโกผงหรือขนมจากโกโก
(๔) การทําช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือขนมจากช็อกโกเลต
ได

(๕) การทําเกกฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ
(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไมอัดเม็ด
(๗) การเชื่อมหรือแชอิ่มผลไมหรือเปลือกผลไม หรือการเคลือบผลไม
หรือเปลือกผลไมดวยน้ําตาล
(๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม (Nuts) หรือการเคลือบถั่วหรือเมล็ดผลไม
(Nuts) ดวยน้ําตาล กาแฟ โกโก หรือช็อกโกเลต
(๑๑) การทําไอศกรีม

ได

ได

ได
ได

ได

ได

ได

ได

ได

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได ได
ได ได
ได ได
ได

ได

ได

ได

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําผงฟู
(๓) การทําแปงเชื้อ
(๕) การทํามัสตารด

ได

ได

ได
ได
ได

(๖) การทําน้ํามันสลัด
(๗) การบดหรือปนเครื่องเทศ
(๘) การทําพริกปน พริกไทยปน หรือเครื่องแกง

ได
ได
ได

ได
ได
ได

ได
ได
ได

ได

ได

ได

ได

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด หรือยอยน้ําแข็ง
๑๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตว อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๑) การทําอาหารผสมหรืออาหารสําเร็จรูปสําหรับเลี้ยงสัตว
(๒) การปนหรือบดพืช เมล็ดพืช กากพืช เนื้อสัตว กระดูกสัตว ขนสัตว
หรือเปลือกหอยสําหรับทําหรือผสมเปนอาหารสัตว

ได
ได
ได

ได

ได

ได

ได

ได
ได

หมายเหตุ

๕
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่อยูอาศัย
พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
๑
๒
๓

ที่อยูอาศัย
อนุรักษชนบท
ชนบทและเกษตรกรรม
หนาแนนนอย
และเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
โรงงานจําพวกที่
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
๑
๒
๓
๑
๒
๓

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล น้ําอัดลม
หรือน้ําแร อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําน้ําดื่ม
(๒) การทําเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล
(๓) การทําน้ําอัดลม
(๔) การทําน้ําแร

ได

ได

๒๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ ดาย หรือเสนใยซึ่งมิใชใยหิน (Asbestos)
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๒) การทอหรือการเตรียมเสนดายยืนสําหรับการทอ
(๔) การพิมพสิ่งทอ

ได

ได

ได
ได

ได

ได

ได

ได
ได
ได

ได
ได
ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได
ได

๒๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากสิ่งทอซึ่งมิใชเครื่องนุงหม
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําผลิตภัณฑจากสิ่งทอเปนเครื่องใชในบาน
(๒) การทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใชถุงหรือกระสอบพลาสติก
(๔) การตบแตงหรือเย็บปกถักรอยสิ่งทอ
๒๕ โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมดวยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกใหเปนปุยซึ่งมิใชเสื่อ
หรือพรมที่ทําดวยยางหรือพลาสติกหรือพรมน้ํามัน
๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาขาย แห หรืออวน อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การผลิตเชือก
(๒) การผลิต ประกอบ หรือซอมแซมตาขาย แห หรืออวน และรวมถึงชิ้นสวน
หรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

ได

ได
ได

ได
ได

ได
ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได
ได
ได

ได
ได
ได

ได

ได
ได
ได

ได
ได
ได

ได
ได
ได

ได
ได

ได
ได

ได
ได

ได
ได

หมายเหตุ

๖
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแตงกายซึ่งมิใชรองเทา อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การตัดหรือเย็บเครื่องนุงหม เข็มขัด ผาเช็ดหนา ผาพันคอ เนกไท หูกระตาย
ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเทาจากผา หนังสัตว ขนสัตว หรือวัสดุอื่น
(๒) การทําหมวก
๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

ที่อยูอาศัย
พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
๑
๒
๓

ที่อยูอาศัย
อนุรักษชนบท
ชนบทและเกษตรกรรม
หนาแนนนอย
และเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
โรงงานจําพวกที่
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
๑
๒
๓
๑
๒
๓

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได
ได
ได

(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะรอง หรือการแปรรูปไมดวยวิธีอื่นที่คลายคลึงกัน
(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหนาตาง บานหนาตาง บานประตู
หรือสวนประกอบที่ทําดวยไมของอาคาร
๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใชจากไมไผ หวาย ฟาง ออ กก หรือผักตบชวา
๓๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากไมหรือไมกอก อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

(๑) การทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใชจากไม และรวมถึงชิ้นสวน
ของผลิตภัณฑดังกลาว

ได

(๒) การทํารองเทา ชิ้นสวนของรองเทา หรือหุนรองเทาจากไม
(๓) การแกะสลักไม
(๔) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม
(๕) การทําผลิตภัณฑจากไมกอก

ได
ได
ได

๓๗ โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากไม แกว ยาง หรืออโลหะอื่น
ซึ่งมิใชเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากพลาสติกอัดเขารูป
และรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได
ได

หมายเหตุ

๗
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๔๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับปุย หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว
(Pesticides) อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําปุย หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว
(๒) การเก็บรักษาหรือแบงบรรจุปุย หรือสารปองกัน หรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว

ที่อยูอาศัย
พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
๑
๒
๓

ได
ได

ได
ได

ที่อยูอาศัย
อนุรักษชนบท
ชนบทและเกษตรกรรม
หนาแนนนอย
และเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
โรงงานจําพวกที่
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
๑
๒
๓
๑
๒
๓

ได
ได

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได
ได

ได
ได

๔๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสี (Paints) น้ํามันชักเงา เชลแล็ก แล็กเกอร
หรือผลิตภัณฑสําหรับใชยาหรืออุด อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําสีสําหรับใชทา พน หรือเคลือบ
๔๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสบู เครื่องสําอาง หรือสิ่งปรุงแตงรางกาย
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๓) การทําเครื่องสําอางหรือสิ่งปรุงแตงรางกาย
(๔) การทํายาสีฟน
๕๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑพลาสติก อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ได

ได
ได

ดังตอไปนี้
(๑) การทําเครื่องมือ เครื่องใช เครื่องเรือน หรือเครื่องประดับ และรวมถึงชิ้นสวน
ของผลิตภัณฑดังกลาว
(๔) การทําภาชนะบรรจุ เชน ถุงหรือกระสอบ
(๕) การทําพลาสติกเปนเม็ด แทง ทอ หลอด แผน ชิ้น ผง หรือรูปทรงตาง ๆ
๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑเครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปนดินเผา หรือเครื่องดินเผา
และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกลาว
๕๖ โรงงานผลิตอิฐ กระเบื้อง หรือทอสําหรับใชในการกอสรางเบาหลอมโลหะ
กระเบื้องประดับ (Architectural Terracotta) รองในเตาไฟ ทอหรือยอดปลองไฟ
หรือวัตถุทนไฟจากดินเหนียว

ได

ได

ได

ได
ได

ได
ได

หมายเหตุ

๘
ที่ดินประเภท
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ลําดับที่

ที่อยูอาศัย
พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
๑
๒
๓

อนุรักษชนบท
ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม
หนาแนนนอย
และเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
โรงงานจําพวกที่
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
๑
๒
๓
๑
๒
๓

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

๕๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๒) การลําเลียงซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอรดวยระบบสายพานลําเลียง

ได

หรือระบบทอลม
๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑอโลหะ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๑) การทําผลิตภัณฑคอนกรีต ผลิตภัณฑคอนกรีตผสมผลิตภัณฑยิปซัม
หรือผลิตภัณฑปูนปลาสเตอร
๖๑ โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใช
ที่ทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลา และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณ
ของเครื่องมือหรือเครื่องใชดังกลาว
๖๒ โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตง

ได
ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได
ได
ได
ได

ได
ได
ได
ได

ได

ภายในอาคารที่ทําจากโลหะหรือโลหะเปนสวนใหญ และรวมถึงสวนประกอบ
หรืออุปกรณของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงดังกลาว
๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะสําหรับใชในการกอสรางหรือติดตั้ง
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางสะพาน ประตูน้ํา ถังน้ํา หรือปลองไฟ
(๒) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางอาคาร
(๓) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการตอเรือ
(๔) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการสรางหรือซอมหมอน้ํา
(๕) การทําสวนประกอบสําหรับใชกับระบบเครื่องปรับอากาศ

ได

ได

ได

หมายเหตุ

๙
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่อยูอาศัย
พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
๑
๒
๓

ที่อยูอาศัย
อนุรักษชนบท
ชนบทและเกษตรกรรม
หนาแนนนอย
และเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
โรงงานจําพวกที่
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
๑
๒
๓
๑
๒
๓

(๔) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการสรางหรือซอมหมอน้ํา
(๕) การทําสวนประกอบสําหรับใชกับระบบเครื่องปรับอากาศ
๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๑) การทําภาชนะบรรจุ
(๒) การทําผลิตภัณฑดวยวิธีปมหรือกระแทก
(๖) การทําขดสปริงเหล็ก สลัก แปนเกลียว วงแหวน หมุดย้ํา หรือหลอดชนิดพับได
ที่ไมทําในโรงรีดหรือดึงขั้นตน (Primary Rolling or Drawing Mills)
(๘) การทําเครื่องสุขภัณฑเหล็กหรือโลหะเคลือบเครื่องทองเหลืองสําหรับ
ใชในการตอทอหรือเครื่องประกอบวาลวหรือทอ
(๙) การทําเครื่องใชเล็ก ๆ จากโลหะ
(๑๓) การกลึง เจาะ ควาน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป
๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องยนต เครื่องกังหัน
และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องยนตหรือเครื่องกังหันดังกลาว
๖๖ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรสําหรับใชในการกสิกรรม
หรือการเลี้ยงสัตว และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องจักรดังกลาว
๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศ
หรือกาซ เครื่องเปาลม เครื่องปรับหรือถายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ
ตูเย็นหรือเครื่องประกอบตูเย็น เครื่องขายสินคาอัตโนมัติ เครื่องลาง ซัก ซักแหง
หรือรีดผา เครื่องเย็บ เครื่องสงกําลังกล เครื่องยก ปนจั่น ลิฟต บันไดเลื่อน
รถบรรทุก รถแทรกเตอร รถพวงสําหรับใชในการอุตสาหกรรม รถยกซอนของ
(Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใชในการอุตสาหกรรมหรือสําหรับใชในบาน
แตผลิตภัณฑนั้นตองไมใชพลังงานไฟฟา และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณ
ของผลิตภัณฑดังกลาว

ได
ได
ได

ได

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได ได
ได ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได
ได

ได
ได
ได

ได

หมายเหตุ

๑๐
ที่ดินประเภท
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ลําดับที่

๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน
เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเลนแผนเสียง เครื่องบันทึกคําบอก

ที่อยูอาศัย
พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
๑
๒
๓
ได
ได

ที่อยูอาศัย
อนุรักษชนบท
ชนบทและเกษตรกรรม
หนาแนนนอย
และเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
โรงงานจําพวกที่
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
๑
๒
๓
๑
๒
๓
ได

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

เครื่องบันทึกเสียงดวยเทป เครื่องเลนหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน)
แผนเสียง เทปแมเหล็กที่ไดบันทึกเสียงแลว เครื่องโทรศัพทหรือโทรเลขชนิดมีสาย
หรือไมมีสาย เครื่องสงวิทยุ เครื่องสงโทรทัศน เครื่องรับสงสัญญาณหรือจับสัญญาณ
เครื่องเรดาร ผลิตภัณฑที่เปนตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวของ
(Semi - Conductor or Related Sensitive Semi - Conductor Devices)
คาปาซิเตอรหรือคอนเดนเซอรอิเล็กทรอนิกสชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได
(Fixed or Variable Electronic Capacitors or Condensers) เครื่องหรือ
หลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย
และรวมถึงการผลิตอุปกรณหรือชิ้นสวนสําหรับใชกับเครื่องอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
๗๓ โรงงานผลิต ประกอบ หรือดัดแปลงเครื่องมือหรือเครื่องใชไฟฟาที่ไมไดระบุไว
ในลําดับใด และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว
๗๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอุปกรณไฟฟา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ดังตอไปนี้
(๑) การทําหลอดไฟฟาหรือดวงโคมไฟฟา
๗๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับรถยนตหรือรถพวง อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การสราง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนตหรือรถพวง
๗๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การสราง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพจักรยานยนต
จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

หมายเหตุ

๑๑
ที่ดินประเภท
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ลําดับที่

(๒) การทําชิ้นสวนพิเศษหรืออุปกรณสําหรับจักรยานยนต จักรยานสามลอ
หรือจักรยานสองลอ
๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมลอเลื่อนที่ขับเคลื่อนดวยแรงคน
หรือสัตวซึ่งมิใชจักรยาน และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว
๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณี
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําเครื่องประดับโดยใชเพชร พลอย ไขมุก ทองคํา ทองขาว เงิน นาก
หรืออัญมณี
(๒) การทําเครื่องใชดวยทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหลทอง หรือโลหะที่มีคา
(๓) การตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี
(๔) การเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอื่น ๆ
๘๖ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องมือหรือเครื่องใชในการกีฬา การบริหารรางกาย
การเลนบิลเลียด โบวลิ่ง หรือตกปลา และรวมถึงชิ้นสวนหรืออุปกรณ
ของเครื่องมือหรือเครื่องใชดังกลาว
๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเลน เครื่องมือ หรือเครื่องใชที่มิไดระบุไว
ในลําดับอื่น อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

ที่อยูอาศัย
พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
๑
๒
๓
ได
ได
ได

ได

ที่อยูอาศัย
อนุรักษชนบท
ชนบทและเกษตรกรรม
หนาแนนนอย
และเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
โรงงานจําพวกที่
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
๑
๒
๓
๑
๒
๓
ได
ได
ได

ได

ได

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได ได
ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได
ได

ได

ได

(๑) การทําเครื่องเลน

ได

(๒) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ
(๓) การทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง
(๔) การทํารม ไมถือขนนก ดอกไมเทียม ซิป กระดุม ไมกวาด แปรง ตะเกียง
โปะตะเกียงหรือไฟฟา กลองสูบยาหรือกลองบุหรี่ กนกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก

ได
ได
ได

ได

หมายเหตุ

เฉพาะการผลิต
สินคาพื้นเมืองหรือ
ของชํารวย

๑๒
ที่ดินประเภท
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ลําดับที่

(๕) การทําปาย ตรา เครื่องหมาย ปายติดของ หรือเครื่องโฆษณาสินคา
ตราโลหะหรือยาง แมพิมพลายฉลุ (Stencils)

ที่อยูอาศัย
พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
๑
๒
๓
ได
ได

ที่อยูอาศัย
อนุรักษชนบท
ชนบทและเกษตรกรรม
หนาแนนนอย
และเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
โรงงานจําพวกที่
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
๑
๒
๓
๑
๒
๓
ได
ได

ได

ได
ได

(๑) การซอมแซมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตหรือสวนประกอบของยานดังกลาว
(๒) การซอมแซมรถพวง จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบ
ของยานดังกลาว
(๓) การพนสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต
(๔) การลางหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต
๙๖ โรงงานซอมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําดวยเพชร พลอย
ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี
๑๐๑ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant)
หมายเหตุ

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได
ได

(๖) การทําแหคลุมผม ชองผม หรือผมปลอม
(๗) การทําผลิตภัณฑจากวัสดุเหลือใชที่มิไดระบุไวในลําดับใด
๙๑ โรงงานบรรจุสินคาในภาชนะโดยไมมีการผลิต อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๑) การบรรจุสินคาทั่วไป
๙๒ โรงงานหองเย็น
๙๔ โรงงานซอมเครื่องมือไฟฟาหรือเครื่องใชไฟฟาสําหรับใชในบานหรือใชประจําตัว
๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต รถพวง
จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของยานดังกลาว
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

ได

ได

ได

ได
ได
ได

ได

ได
ได

ได

ได
ได

ได
ได

ได
ได

ได
ได

ได
ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได
ได

ได
ได
ได

ลําดับที่
หมายถึง ลําดับที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
ได
หมายถึง สามารถประกอบกิจการโรงงานไดภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยโรงงาน
โรงงานจําพวกที่ หมายถึง จําพวกโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

ได
ได
ได

ได
ได
ได

ได
ได
ได

ได

หมายเหตุ

รายการประกอบแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภทท้ายกฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
พ.ศ. ๒๕๖๒
การใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท
ท้ายกฎกระทรวง ตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๗ คือ
๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๑๔ ที่กําหนดไว้เป็นสีเหลือง ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย มีรายการดังต่อไปนี้
๑.๑ ด้านเหนือ
จดที่ ดิ น ราชพั ส ดุ แ ปลงหมายเลข นม. ๑๙๙๐
ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดนครราชสีมา ห้องสมุดประชาชนตําบลโนนสูง
และศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอโนนสูง
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่ นดิ นหมายเลข ๒๐๖๗ ฟากตะวั นตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ก ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝั่งลําเชียงไกร
ฝั่งตะวันออก
๑.๒ ด้านเหนือ
จดเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ฟากตะวันออก
เส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนเกษตร เส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนบ้านบัว
เส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนตะโกนงอ ซอย ๒ และเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร
กับศูนย์กลางถนนสาย ค ๒
ด้านตะวันออก
จดเส้ น ตั้ ง ฉากกั บ ถนนสาย ค ๒ ฟากเหนื อ
ที่ จุ ด ซึ่ ง อยู่ ห่ า งจากถนนสํ า ราญราษฎร์ ซอย ๓ บรรจบกั บ ถนนสาย ค ๒ ไปทางทิ ศ ตะวั น ตก
ตามแนวถนนสาย ค ๒ เป็นระยะ ๔๙๐ เมตร
ด้านใต้
จดถนนสาย ค ๒ ฟากเหนือ และสระหนองกรด
ด้านตะวันตก
จดถนนเกษตร ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๗.๑๑ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน
๑.๓ ด้านเหนือ
จดเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ฟากตะวันออก
ด้านตะวันออก
จดถนนเกษตร ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสําราญราษฎร์ ฟากเหนือ

๒
ด้านตะวันตก

จดเส้นขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝั่งลําเชียงไกร

ฝั่งตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๙.๒ ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน
๑.๔ ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝั่งลําเชียงไกร
ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้

จดเส้ น ขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กั บ ศู น ย์ ก ลาง

ถนนสําราญราษฎร์
ด้านตะวันตก
จดเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ฟากตะวันออก
๑.๕ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ค ๒ ฟากใต้ ถนนสํ า ราญราษฎร์
ซอย ๗ ฟากตะวันออก และถนนสําราญราษฎร์ ซอย ๙ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนสํ า ราญราษฎร์ ซอย ๙ ฟากตะวั น ตก
ถนนสําราญราษฎร์ ซอย ๑๖ ฟากตะวันตก และถนนสําราญราษฎร์ ซอย ๑๔ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสํ า ราญราษฎร์ ซอย ๑๔ ฟากเหนื อ
วัดโนนหมัน ถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก ถนนสําราญราษฎร์ ซอย ๖ ฟากเหนือและฟากตะวันออก
และเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ค ๒
ด้านตะวันตก
จดโรงเรียนชุมชนเทศบาล ๒ (รัฐราษฎร์บํารุง)
๑.๖ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ค ๑ ฟากใต้
จดเส้ น ขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กั บ ศู น ย์ ก ลาง
ด้านตะวันออก
ถนนบ้านเพิ่ม ซอย ๒ และเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ข ๓
ด้านใต้
จดถนนสาย ก ฟากตะวันตก และถนนสาย ข ๓ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนบ้านเพิ่ม ซอย ๖ ฟากตะวันออก
๑.๗ ด้านเหนือ
จดถนนสําราญราษฎร์ ฟากใต้ และถนนสาย ค ๒ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดโรงเรียนชุมชนเทศบาล ๒ (รัฐราษฎร์บํารุง)
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ค ๒
และสระบัว
ด้านตะวันตก
จดโรงเรี ย นโนนสู ง เส้ น ขนานระยะ ๓๐ เมตร
กับริมฝั่งลําเชียงไกร ฝั่งตะวันออก
๑.๘ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ค ๑ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนบ้านเพิ่ม ซอย ๖ ฟากตะวันตก และถนนบ้านเพิ่ม
ซอย ๓ ฟากตะวันตก

๓
ด้านใต้
จดทางหลวงชนบท นม. ๖๐๑๙ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ค ๑ ฟากตะวันออก
๑.๙ ด้านเหนือ
จดถนนเทศบาล ฟากใต้ โรงเรี ย นเทศบาล ๑
(รัฐราษฎร์สงเคราะห์) เส้นขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝั่งลําเชียงไกร ฝั่งตะวันออก และโรงเรียนโนนสูง
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงชนบท นม. ๖๑๒๑ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดทางหลวงชนบท นม. ๖๑๒๑ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดสวนโนนนา
๑.๑๐ ด้านเหนือ
จดทางหลวงชนบท นม. ๖๐๑๙ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดสุสานโนนสูง และถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ค ๑ ฟากตะวันออก
๑.๑๑ ด้านเหนือ
จดถนนโนนนา ฟากใต้ สระโนนนา และทางหลวง
ชนบท นม. ๖๑๒๑ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงชนบท นม. ๖๑๒๑ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดทางหลวงชนบท นม. ๖๑๒๑ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนโนนสูง - มิตรภาพ ฟากตะวันออก
๑.๑๒ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ข ๔ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนโนนสูง - มิตรภาพ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ค ๑ ฟากเหนือ โรงพยาบาลโนนสูง
ถนนประชาอุทิศ ๒ ฟากตะวันออก และวัดโนนแต้ว
ด้านตะวันตก
จดเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ฟากตะวันออก
๑.๑๓ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ค ๑ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๖๗ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๖๗
ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๖๗ บรรจบกับถนนโนนสูง - มิตรภาพ
ไปทางทิศใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๖๗ เป็นระยะ ๕๐๐ เมตร
ด้านตะวันตก
จดถนนหน้าโรงพยาบาล ฟากตะวันออก
๑.๑๔ ด้านเหนือ
จดทางหลวงชนบท นม. ๖๑๒๑ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลาง
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๖๗

๔
ด้านใต้
จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๖๗
ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๖๗ บรรจบกับถนนโนนสูง - มิตรภาพ
ไปทางทิศใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๖๗ เป็นระยะ ๕๐๐ เมตร
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๖๗ ฟากตะวันออก
๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒.๑ ถึงหมายเลข ๒.๗ ที่กําหนดไว้เป็นสีส้ม ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง มีรายการดังต่อไปนี้
๒.๑ ด้านเหนือ
จดเส้ น ขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กั บ ศู น ย์ ก ลาง
ถนนสําราญราษฎร์
ด้านตะวันออก
จดบ้านพักข้าราชการที่ดินอําเภอโนนสูง
ด้านใต้
จดถนนสําราญราษฎร์ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ฟากตะวันออก
๒.๒ ด้านเหนือ
จดถนนศรี ธ านี ฟากใต้ บ้ า นพั ก ผู้ ช่ ว ยสมุ ห์ บั ญ ชี
ถนนเทศบาล ซอย ๕ ฟากตะวันตก ถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้ สถานีตํารวจภูธรโนนสูง ถนนศรีธานี
ฟากตะวันออก และถนนสําราญราษฎร์ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝั่งลําเชียงไกร
ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดโรงเรี ย นเทศบาล ๑ (รั ฐ ราษฎร์ ส งเคราะห์ )
และถนนเทศบาล ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนโนนนา ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๑๐.๖ ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน
๒.๓ ด้านเหนือ
จดถนนสําราญราษฎร์ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนศรีธานี ซอย ๓ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนศรีธานี ฟากเหนือ
จดสํานักงานเทศบาลตําบลโนนสูง
ด้านตะวันตก
๒.๔ ด้านเหนือ
จดถนนศรีธานี ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนโนนนา ฟากตะวันตก
ด้านตะวันตก
จดวัดใหม่สุนทร
๒.๕ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ข ๓ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนสาย ก ฟากตะวันตก และสหกรณ์การเกษตรโนนสูง

๕
ด้านใต้
จดทางหลวงชนบท นม. ๖๐๑๙ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนบ้านเพิ่ม ซอย ๓ ฟากตะวันออก
๒.๖ ด้านเหนือ
จดถนนเทศบาล ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนโนนนา ฟากตะวันตก
ด้านตะวันตก
จดเส้ น ขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กั บ ศู น ย์ ก ลาง
ถนนโนนสูง - มิตรภาพ สํานักงานการไฟฟ้าอําเภอโนนสูง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เส้นขนานระยะ ๖๐ เมตร
กับศูนย์กลางถนนเทศบาล และเส้นตั้งฉากกับถนนเทศบาล ฟากใต้ ที่จุดซึ่งถนนเทศบาลซอย ๑
บรรจบกับถนนเทศบาล
๒.๗ ด้านเหนือ
จดถนนสําราญราษฎร์ ฟากตะวันออก
ด้านตะวันออก
จดเส้นตรงที่ลากจากถนนสําราญราษฎร์ ฟากตะวันออก
ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๖๗ บรรจบถนนสําราญราษฎร์ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ตามแนวถนนสําราญราษฎร์ เป็นระยะ ๑๑๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้จนบรรจบกับถนนสําราญราษฎร์
ที่จุดซึ่งทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๖๗ บรรจบกับถนนสําราญราษฎร์ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ตามแนวถนนสําราญราษฎร์ เป็นระยะ ๓๗๐ เมตร และถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ข ๔ ฟากตะวันตก
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ข ๔ ฟากเหนือ
๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึงหมายเลข ๓.๔ ที่กําหนดไว้เป็นสีแดง ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก มีรายการดังต่อไปนี้
๓.๑ ด้านเหนือ
จดถนนสําราญราษฎร์ ฟากใต้ และอาคารชุมสายโทรศัพท์
โนนสูง องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
ด้านตะวันออก
จดสํานักงานเทศบาลตําบลโนนสูง
ด้านใต้
จดถนนศรีธานี ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนโนนสูง - มิตรภาพ ฟากตะวันออก
๓.๒ ด้านเหนือ
จดถนนศรีธานี ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดวัดใหม่สุนทร
ด้านใต้
จดถนนเทศบาล ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดศาลเจ้าโนนสูง ถนนเทศบาล ซอย ๑ ฟากตะวันออก
และบ้านพักข้าราชการสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง

๖
๓.๓ ด้านเหนือ
จดถนนศรีธานี ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนเทศบาล ซอย ๑ ฟากตะวันตก และเส้นตั้งฉาก
กับถนนเทศบาล ฟากใต้ ที่จุดซึ่งถนนเทศบาล ซอย ๑ บรรจบกับถนนเทศบาล
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๖๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนเทศบาล
สํานักงานการไฟฟ้าอําเภอโนนสูง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร
กับศูนย์กลางถนนโนนสูง - มิตรภาพ และถนนโนนนา ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนโนนสูง - มิตรภาพ ฟากตะวันออก
๓.๔ ด้านเหนือ
จดถนนสําราญราษฎร์ ฟากตะวันออก
ด้านตะวันออก
จดถนนโนนสูง - มิตรภาพ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ข ๔ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก ถนนสําราญราษฎร์
ฟากตะวันตก และเส้นตรงที่ลากจากถนนสําราญราษฎร์ ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒๐๖๗ บรรจบกับถนนสําราญราษฎร์ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนสําราญราษฎร์
เป็นระยะ ๓๗๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับถนนสําราญราษฎร์ ที่จุดซึ่งทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒๐๖๗ บรรจบกับถนนสําราญราษฎร์ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนสําราญราษฎร์
เป็นระยะ ๑๑๐ เมตร
๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔ ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วงอ่อน ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
มีรายการดังต่อไปนี้
ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ค ๒
ด้านตะวันออก
จดถนนสําราญราษฎร์ ซอย ๗ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ค ๒ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้ น ตั้ ง ฉากระยะ ๒๐๐ เมตร กั บ ศู น ย์ ก ลาง
ถนนสาย ค ๒ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสําราญราษฎร์ ซอย ๓ บรรจบกับถนนสาย ค ๒ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ตามแนวถนนสาย ค ๒ เป็นระยะ ๔๙๐ เมตร
๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ ถึงหมายเลข ๕.๖ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม มีรายการดังต่อไปนี้
๕.๑ ด้านเหนือ
จดเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นห้วยเหมืองขี้นา
ฝั่งเหนือ และเส้นตั้งฉากกับเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากเขตทาง
รถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๖๗ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นระยะ ๒,๐๐๐ เมตร

๗
ด้านตะวันออก
จดเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ฟากตะวันตก
และศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตนครราชสีมา
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๖๗ ฟากตะวันออก
และศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตนครราชสีมา
๕.๒ ด้านตะวันออก
จดเขตผั ง เมื อ งรวมด้ า นเหนื อ ซึ่ ง เป็ น เส้ น ตั้ ง ฉาก
กับถนนสาย ง ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ บรรจบกับถนนสาย ง ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ง เป็นระยะ ๔๐๐ เมตร
ด้านใต้
จดถนนสาย ง ฟากเหนื อ สระหนองใหญ่
ถนนสําราญราษฎร์ ซอย ๙ ฟากตะวันออก เส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ค ๒
เส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนตะโกนงอ ซอย ๒ เส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร
กับศูนย์กลางถนนบ้านบัว และเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนเกษตร
ด้านตะวันตก
จดเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ฟากตะวันออก
๕.๓ ด้านเหนือ
จดเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นห้วยเหมืองขี้นา ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๖๗ ฟากตะวันตก
ศูน ย์ พั น ธุ์พื ช เพาะเลี้ ยงที่ ๖ จั ง หวั ด นครราชสี ม า และศู นย์ ส่ งเสริ ม และพัฒ นาวิ ช าชี พ การเกษตร
จังหวัดนครราชสีมา สวนสาธารณะเทศบาลโนนสูง และถนนสาย ค ๑ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ค ๑ ฟากตะวัน ตก และเส้ น ขนาน
ระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งลําเชียงไกร ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงชนบท นม. ๖๐๑๙ ฟากตะวั น ออก
และโรงเรียนบ้านหนองอ้อ
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๗.๕ และหมายเลข ๗.๘ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน
และบริเวณหมายเลข ๙.๑ ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน
๕.๔ ด้านเหนือ
จดโรงเรี ย นโนนสู ง เส้ น ขนานระยะ ๒๐๐ เมตร
กับศูนย์กลางถนนสาย ค ๒ ถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก สระบัว โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๒
(รัฐราษฎร์บํารุง) ถนนสําราญราษฎร์ ซอย ๖ ฟากตะวันตกและฟากใต้ ถนนสําราญราษฎร์ ซอย ๑๔
ฟากใต้และฟากตะวัน ออก ถนนสํ าราญราษฎร์ ซอย ๑๖ ฟากตะวัน ออก ถนนสาย ง ฟากใต้
และแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเส้นตั้งฉากกับถนนสาย ง ฟากใต้ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ
บรรจบกับถนนสาย ง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ง เป็นระยะ ๔๐๐ เมตร

๘
ด้านตะวันออก
จดเขตผัง เมือ งรวมด้ า นตะวัน ออก ซึ่ งเป็ นเส้ น ตรง
ที่ ล ากจากถนนไม่ ป รากฏชื่ อ ฟากใต้ ที่ จุ ด ซึ่ ง อยู่ ห่ า งจากถนนไม่ ป รากฏชื่ อ บรรจบกั บ ถนนสาย ง
ไปทางทิศ ตะวัน ออกและทิศ ตะวัน ออกเฉียงใต้ต ามแนวถนนไม่ ปรากฏชื่ อ เป็นระยะ ๗๐๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ จนบรรจบกับลําเชียงไกร ฝั่งใต้ ที่ จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่ อ
บรรจบกับลําเชียงไกร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวลําเชียงไกร เป็นระยะ ๒,๗๐๐ เมตร
ด้านใต้
จดเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นเส้นตรงที่ลากจาก
ลําเชียงไกร ฝั่งใต้ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับลําเชียงไกร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
ตามแนวลําเชียงไกร เป็นระยะ ๒,๗๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒๐๖๗ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๖๗ บรรจบกับถนนโนนนา
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๖๗ เป็นระยะ ๒,๑๐๐ เมตร
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๖๗ ฟากตะวันออก
ด้านตะวันตก
เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๖๗ ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒๐๖๗ บรรจบกับถนนโนนสูง - มิตรภาพ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒๐๖๗ เป็นระยะ ๕๐๐ เมตร เส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒๐๖๗ และทางหลวงชนบท นม. ๖๑๒๑ ฟากใต้และฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๗.๑๖ หมายเลข ๗.๑๗ และหมายเลข ๗.๒๐
ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน
๕.๕ ด้านเหนือ
จดทางหลวงชนบท นม. ๖๐๑๙ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนสาย ค ๑ ฟากตะวั น ตก สุ ส านโนนสู ง
และเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเขตผั ง เมื อ งรวมด้ า นใต้ ซึ่ ง เป็ น เส้ น ตั้ ง ฉาก
ระยะ ๕๐๐ เมตร กับเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากเขตทางรถไฟ
สายตะวันออกเฉียงเหนือตัดกับถนนบ้านดอนแต้ว ซอย ๔ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามเขตทางรถไฟ
สายตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นระยะ ๒,๕๐๐ เมตร
ด้านตะวันตก
จดเขตผั ง เมื อ งรวมด้ า นตะวั น ตก ซึ่ ง เป็ น เส้ น ตรง
ที่ลากจากเขตผังเมืองรวมด้านใต้ซึ่งเป็นเส้นตั้งฉากระยะ ๕๐๐ เมตร กับเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่ จุ ด ซึ่ ง อยู่ ห่ า งจากเขตทางรถไฟสายตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตั ด กั บ ถนนบ้ า นดอนแต้ ว ซอย ๔

๙
ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต้ ต ามเขตทางรถไฟสายตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ เป็ น ระยะ ๒,๕๐๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับลําเชียงไกร ฝั่งใต้ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงชนบท นม. ๖๐๑๙
ตัดกับลําเชียงไกร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกตามแนวลําเชียงไกร เป็นระยะ ๑,๐๐๐ เมตร
ลําเชียงไกร ฝั่งตะวันตกและฝั่งใต้ และเส้นที่ลากจากลําเชียงไกร ฝั่งเหนือ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
จนบรรจบกับทางหลวงชนบท นม. ๖๐๑๙ ฟากใต้
ทั้ ง นี้ ยกเว้ น บริ เ วณหมายเลข ๗.๗ หมายเลข ๗.๑๐ และหมายเลข ๗.๒๒
ที่ กํ า หนดไว้ เ ป็ น สี เ ขี ย วอ่ อ น บริ เ วณหมายเลข ๘.๖ ที่ กํ า หนดไว้ เ ป็ น สี เ ขี ย วมะกอก และบริ เ วณ
หมายเลข ๙.๘ ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน
๕.๖ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ค ๑ ฟากใต้ ถนนประชาอุ ทิ ศ ๒
ฟากตะวันตก ถนนหน้าโรงพยาบาล ฟากใต้ และเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๖๗
ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๖๗ บรรจบกับถนนโนนสูง - มิตรภาพ
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๖๗ เป็นระยะ ๕๐๐ เมตร
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๖๗ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นเส้นตรงที่ลากจาก
ทางหลวงแผ่ นดิ นหมายเลข ๒๐๖๗ ฟากตะวั นตก ที่ จุ ดซึ่ งอยู่ ห่ างจากทางหลวงแผ่ นดิ นหมายเลข ๒๐๖๗
บรรจบกับถนนโนนนา ไปทางทิศใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๖๗ เป็นระยะ ๒,๑๐๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันตก จนบรรจบกับเส้นตั้งฉากระยะ ๕๐๐ เมตร กับเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือบรรจบกับถนนบ้านดอนแต้ว ซอย ๔ ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นระยะ ๒,๕๐๐ เมตร
ด้านตะวันตก
จดเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๗.๒๑ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน
๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๖.๑ และหมายเลข ๖.๒ กําหนดไว้เป็นสีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว
ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม มีรายการดังต่อไปนี้
๖.๑ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝั่งลําเชียงไกร ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝั่งลําเชียงไกร
ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ก ฟากตะวันตก และถนนสาย ข ๑
ฟากเหนือ

๑๐
ด้านตะวันตก

จดเส้นขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝั่งลําเชียงไกร

ฝั่งตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๗.๔ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน
๖.๒ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝั่งลําเชียงไกร ฝั่งใต้
และถนนสาย ข ๑ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนสาย ก ฟากตะวันตก
ด้านตะวันตก
จดเส้ น ขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กั บ ศู น ย์ ก ลาง
ถนนสาย ข ๓ เส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนบ้านเพิ่ม ซอย ๒ และถนนสาย ค ๑
ฟากตะวันออก
๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๗.๑ ถึงหมายเลข ๗.๒๒ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีรายการดังต่อไปนี้
๗.๑ สวนสาธารณะเทศบาลโนนสูง
๗.๒ ด้านเหนือ
จดที่ ดิ น ราชพั ส ดุ แ ปลงหมายเลข นม. ๑๙๙๐
ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดนครราชสีมา ห้องสมุดประชาชนตําบลโนนสูง
และศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอโนนสูง
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝั่งลําเชียงไกร
ฝั่งตะวันออก และวัดบัว
ด้านใต้
จดถนนสําราญราษฎร์ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดลําเชียงไกร ฝั่งตะวันออก
๗.๓ ด้านเหนือ
จดลําเชียงไกร ฝั่งตะวันออกและฝั่งใต้
ด้านตะวันออก
จดลําเชียงไกร ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดบ้านพักข้าราชการที่ดินอําเภอโนนสูง
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝั่งลําเชียงไกร
ฝั่งตะวันตก ฝั่งใต้ และฝั่งตะวันออก ถนนสาย ข ๑ ฟากเหนือ ถนนสาย ค ๑ ฟากตะวันตก
และถนนบ้านเพิ่ม ซอย ๒ ฟากตะวันออก
๗.๔ สระตะกุด
๗.๕ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งลําเชียงไกร
ฝั่งเหนือ ฝั่งตะวันออก และฝั่งตะวันตก

๑๑
ด้านตะวันออก
จดถนนสาย ค ๑ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดลําเชียงไกร ฝั่งเหนือ ฝั่งตะวันตก และฝั่งตะวันออก
โรงเรียนบ้านหนองอ้อ และทางหลวงชนบท นม. ๖๐๑๙ ฟากตะวันออกและฟากเหนือ
๗.๖ สระหนองใหญ่
๗.๗ ที่ดินในบริเวณระยะขนาน ๕๐ เมตร กับริมฝั่งลําเชียงไกร ฝั่งตะวันออกและฝั่งเหนือ
๗.๘ ด้านเหนือ
จดลําเชียงไกร ฝั่งใต้ ฝั่งตะวันออก และฝั่งตะวันตก
ด้านตะวันออก
จดถนนบ้านเพิ่ม ซอย ๒ ฟากตะวันตก และถนนสาย ค ๑
ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งลําเชียงไกร
ฝั่งใต้ ฝั่งตะวันออก และฝั่งตะวันตก
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงชนบท นม. ๖๐๑๙ ฟากตะวันออก
๗.๙ สระหนองกรด
๗.๑๐ ที่ดินในบริเวณระยะขนาน ๕๐ เมตร กับริมฝั่งลําเชียงไกร ฝั่งใต้และฝั่งตะวันตก
๗.๑๑ สระขมาน
๗.๑๒ ด้านเหนือ
จดถนนสําราญราษฎร์ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝั่งลําเชียงไกร
ฝั่งตะวันออก และโรงเรียนโนนสูง
ด้านใต้
จดทางหลวงชนบท นม. ๖๑๒๑ ฟากตะวันตก
ด้านตะวันตก
จดลําเชียงไกร ฝั่งตะวันออก
๗.๑๓ ด้านเหนือ
จดถนนสําราญราษฎร์ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดลําเชียงไกร ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดทางหลวงชนบท นม. ๖๑๒๑ ฟากตะวันตก
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝั่งลําเชียงไกร
ฝั่งตะวันตก โรงเรียนเทศบาล ๑ (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) และถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๗.๑๔ สนามเด็กเล่น (ศูนย์ราชการ)
๗.๑๕ สระบัว
๗.๑๖ ที่ดินในบริเวณระยะขนาน ๕๐ เมตร กับริมฝั่งลําเชียงไกร ฝั่งตะวันออก
ฝั่งตะวันตก และฝั่งเหนือ

๑๒
๗.๑๗ ที่ดินในบริเวณระยะขนาน ๕๐ เมตร กับริมฝั่งลําเชียงไกร ฝั่งใต้ ฝั่งตะวันออก
และฝั่งตะวันตก และที่ดินในบริเวณระยะขนาน ๕๐ เมตร กับริมฝั่งบึงละเลิง ฝั่งเหนือ ฝั่งตะวันออก
และฝั่งใต้ จนบรรจบกับแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้
๗.๑๘ สวนโนนนา
๗.๑๙ สระโนนนา
๗.๒๐ ที่ดินในบริเวณระยะขนาน ๕๐ เมตร กับริมฝั่งลําเชียงไกร ฝั่งใต้และฝั่งตะวันตก
และที่ดินในบริเวณระยะขนาน ๕๐ เมตร กับริมฝั่งบึงละเลิง ฝั่งตะวันออก
๗.๒๑ ที่สาธารณประโยชน์
๗.๒๒ สระน้ําสาธารณประโยชน์บ้านคอนน้อย
๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๘.๑ ถึงหมายเลข ๘.๗ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก ให้เป็น
ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา มีรายการดังต่อไปนี้
๘.๑ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๒ (รัฐราษฎร์บํารุง)
๘.๒ โรงเรียนบ้านหนองอ้อ
๘.๓ โรงเรียนโนนสูง
๘.๔ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๘.๕ โรงเรียนเทศบาล ๑ (รัฐราษฎร์สงเคราะห์)
๘.๖ โรงเรียนบ้านคอนน้อย
๘.๗ โรงเรียนเทศบาล ๓
๙. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๙.๑ ถึงหมายเลข ๙.๘ ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันศาสนา มีรายการดังต่อไปนี้
๙.๑ วัดหนองอ้อ
๙.๒ วัดบัว
๙.๓ วัดโนนหมัน
๙.๔ วัดใหม่สุนทร
๙.๕ ศาลเจ้าโนนสูง
๙.๖ สุสานโนนสูง
๙.๗ วัดโนนแต้ว
๙.๘ วัดคอนน้อย

๑๓
๑๐. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๐.๑ ถึงหมายเลข ๑๐.๑๕ ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มีรายการดังต่อไปนี้
๑๐.๑ ศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยงที่ ๖ จังหวัดนครราชสีมา และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพ
การเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
๑๐.๒ ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตนครราชสีมา
๑๐.๓ ที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลข นม. ๑๙๙๐ ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดนครราชสีมา ห้องสมุดประชาชนตําบลโนนสูง และศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอโนนสูง
๑๐.๔ บ้านพักข้าราชการที่ดินอําเภอโนนสูง
๑๐.๕ ที่ทําการไปรษณีย์โนนสูง สํานักงานเกษตรอําเภอ สํานักงานการประถมศึกษา
อําเภอโนนสูง สํานักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาโนนสูง ที่ว่าการอําเภอโนนสูง
๑๐.๖ บ้านพักข้าราชการ
๑๐.๗ สถานีตํารวจภูธรโนนสูง
๑๐.๘ บ้านพักผู้ช่วยสมุห์บัญชี
๑๐.๙ สํานักงานเทศบาลตําบลโนนสูง
๑๐.๑๐ บ้านพักข้าราชการสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง
๑๐.๑๑ อาคารชุมสายโทรศัพท์โนนสูง องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
๑๐.๑๒ สํานักงานการไฟฟ้าอําเภอโนนสูง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๑๐.๑๓ สหกรณ์การเกษตรโนนสูง
๑๐.๑๔ โรงพยาบาลโนนสูง
๑๐.๑๕ สํานักงานประปาโนนสูง การประปาส่วนภูมิภาค

รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
พ.ศ. ๒๕๖๒
ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง แบ่งเป็น ๔ ขนาด คือ
๑. ถนนแบบ ก ขนาดเขตทาง ๑๒.๐๐ เมตร จํานวน ๑ สาย ดังต่อไปนี้
ถนนสาย ก เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนรถไฟอุทิศ (ถนนสาย ก)
เริ่มต้นจากบริเวณที่ถนนรถไฟอุทิศบรรจบกับทางหลวงชนบท นม. ๖๐๑๙ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๑,๙๕๐ เมตร จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๖๗
๒. ถนนแบบ ข ขนาดเขตทาง ๑๔.๐๐ เมตร จํานวน ๔ สาย ดังต่อไปนี้
ถนนสาย ข ๑ เป็นถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนรถไฟอุทิศ (ถนนสาย ก)
ที่บริเวณห่างจากถนนรถไฟอุทิศ (ถนนสาย ก) บรรจบกับทางหลวงชนบท นม. ๖๐๑๙ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๑,๓๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ระยะประมาณ ๕๔๐ เมตร จนบรรจบกั บ ถนนสาย ค ๑ ที่ บ ริ เ วณห่ า งจากถนนสาย ค ๑
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๖๗ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร
ถนนสาย ข ๒ เป็ น ถนนโครงการกํ า หนดให้ ก่ อ สร้ า งใหม่ เริ่ ม ต้ น จากถนนบ้ า นเพิ่ ม
ซอย ๒ ที่บริเวณห่างจากถนนบ้านเพิ่ม ซอย ๒ บรรจบกับถนนบ้านเพิ่ม (ถนนสาย ข ๓) ไปทาง
ทิศเหนือตามแนวถนนบ้านเพิ่ม ซอย ๒ ระยะประมาณ ๒๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ระยะประมาณ ๖๕๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ข ๑ ที่บริเวณห่างจากถนนรถไฟอุทิศ (ถนนสาย ก)
บรรจบกับถนนสาย ข ๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ข ๑ ระยะประมาณ ๒๒๐ เมตร
ถนนสาย ข ๓ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนบ้านเพิ่ม เริ่มต้นจากถนนบ้านเพิ่ม
ซอย ๓ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับ
ถนนรถไฟอุทิศ (ถนนสาย ก)
ถนนสาย ข ๔ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนบ้านดอนแต้ว ซอย ๔
และถนนบ้ า นดอนแต้ ว ซอย ๒ เริ่ ม ต้ น จากถนนสํ า ราญราษฎร์ ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต้
และทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตามแนวถนนเดิ ม จนบรรจบกับ ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๒๐๖๗
๓. ถนนแบบ ค ขนาดเขตทาง ๑๖.๐๐ เมตร จํานวน ๒ สาย ดังต่อไปนี้
ถนนสาย ค ๑ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนไม่ปรากฏชื่อ และถนนโครงการ
กําหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๖๗ ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒๐๖๗ บรรจบกับถนนรถไฟอุทิศ (ถนนสาย ก) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒๐๖๗ ระยะประมาณ ๓๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๑,๔๐๐ เมตร

๒
จนบรรจบกับถนนบ้านเพิ่ม ซอย ๒ ที่บริเวณห่างจากถนนบ้านเพิ่ม ซอย ๒ บรรจบกับถนนบ้านเพิ่ม
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนบ้านเพิ่ม ซอย ๒ ระยะประมาณ ๓๗๐ เมตร ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๕๐๐ เมตร จนบรรจบกับถนนบ้านเพิ่ม ซอย ๖ ที่บริเวณห่างจาก
ถนนบ้ า นเพิ่ ม บรรจบกั บ ถนนบ้ า นเพิ่ ม ซอย ๓ ไปทางทิ ศ เหนื อ ตามแนวถนนบ้ า นเพิ่ ม ซอย ๖
ระยะประมาณ ๒๗๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศใต้ตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๔๐๐ เมตร
ไปทางทิศใต้ ระยะประมาณ ๒๒๐ เมตร จนบรรจบกับทางหลวงชนบท นม. ๖๐๑๙ ที่บริเวณห่าง
จากทางหลวงชนบท นม. ๖๐๑๙ บรรจบกับถนนบ้านเพิ่ม ซอย ๓ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวทางหลวงชนบท นม. ๖๐๑๙ ระยะประมาณ ๓๘๐ เมตร ไปทางทิ ศตะวันตกเฉียงใต้
ระยะประมาณ ๒๔๐ เมตร จนบรรจบกับถนนโนนสูง - หนองแมว ที่บริเวณห่างจากถนนโนนสูง - หนองแมว
บรรจบกับทางหลวงชนบท นม. ๖๐๑๙ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนโนนสูง - หนองแมว
ระยะประมาณ ๓๔๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๑๖๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศตะวันออก ระยะประมาณ ๑,๒๔๐ เมตร จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒๐๖๗ บริเวณที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๖๗ บรรจบทางหลวงชนบท นม. ๖๑๒๑
ถนนสาย ค ๒ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนสําราญราษฎร์ เริ่มต้นจาก
บริเวณที่ถนนสําราญราษฎร์บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๖๗ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับถนนสําราญราษฎร์ ซอย ๑๔
๔. ถนนแบบ ง ขนาดเขตทาง ๒๐.๐๐ เมตร จํานวน ๑ สาย ดังต่อไปนี้
ถนนสาย ง เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนสําราญราษฎร์ เริ่มต้นจาก
บริเวณที่ถนนสําราญราษฎร์บรรจบกับถนนสําราญราษฎร์ ซอย ๑๔ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนเดิม จนสุดแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๒๖ ก

หนา้ ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่สมควรกาหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
ในท้องที่ตาบลหลุมข้าว ตาบลลาคอหงษ์ ตาบลโนนสูง ตาบลเมืองปราสาท ตาบลด่านคล้า และตาบลใหม่
อาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และการดารงรักษาเมืองและบริเวณ
ที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค
บริการสาธารณะและสภาพแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง และโดยที่มาตรา ๒๖
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง
(ฉบั บ ที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ บั ญ ญั ติ ว่ า การใช้ บั ง คั บ ผั ง เมื อ งรวมให้ ก ระท าโดยกฎกระทรวง จึ ง จ าเป็น
ต้องออกกฎกระทรวงนี้

