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ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง การกําหนดเขตตําบลในทองที่อําเภอน้ํายืน
จังหวัดอุบลราชธานี
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒
ตามที่กระทรวงมหาดไทย ไดมีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกําหนดเขตตําบล ในทองที่
อําเภอน้ํายืน จังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ นั้น
ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี ไดพิจารณาแลว เพื่อใหเขตการปกครองตําบลเปนไปตาม
ขอเท็จจริงที่ปรากฏในพื้น ที่ เห็นควรแกไขเขตตําบลเกาขาม และตําบลโซง ในทองที่อําเภอน้ํายืน
ใหมีความถูกตองชัดเจนยิ่งขึ้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง
ทองที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ จึงใหยกเลิกเขตตําบลเกาขาม และตําบลโซง ในทองที่อําเภอน้ํายืน
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกําหนดเขตตําบลในทองที่อําเภอน้ํายืน จังหวัดอุบลราชธานี
ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ และกําหนดเขตการปกครองตําบลขึ้นใหม ดังตอไปนี้
อําเภอน้ํายืน
อําเภอน้ํายืน
๑. กําหนดเขตตําบลเกาขาม ในทองที่อําเภอน้ํายืน จังหวัดอุบลราชธานี โดยใหมีเขต การปกครอง
รวม ๑๓ หมูบาน คือ
หมูที่ ๑ บานเกาขาม
หมูที่ ๒ บานสุขวัฒนา
หมูที่ ๓ บานสุขสมบูรณ
หมูที่ ๔ บานคํากลาง
หมูที่ ๕ บานโนนสูง
หมูที่ ๖ บานหนองทัพ
หมูที่ ๗ บานศรีทอง
หมูที่ ๘ บานหนองเต็ง
หมูที่ ๙ บานรุงพัฒนา
หมูที่ ๑๐ บานบุคํา
หมูที่ ๑๑ บานเกาขามใหมพัฒนา
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หมูที่ ๑๒ บานโนนนอย
หมูที่ ๑๓ บานหนองปลาดุก
และใหมีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับตําบลยาง อําเภอน้ํายืน จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีแนวเขต
เริ่มตนจากกึ่งกลางลําหวยฝงแดง บริเวณพิกัด VB ๙๘๕๑๖๕ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนวแบงเขตระวางโฉนดที่ดินระหวาง
ตําบลเกาขาม อําเภอน้ํายืน จังหวัดอุบลราชธานี กับตําบลยาง
อําเภอน้ํ ายื น จัง หวัด อุบลราชธานี ถึง กึ่งกลางถนนสาธารณะ
บริเวณพิกัด WB ๐๑๑๑๕๕ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนว
แบ งเขตระวางโฉนดที่ดิ น ระหว างตํา บลเก าขาม อํ าเภอน้ํา ยื น
จังหวัดอุบลราชธานี กับตําบลยาง อําเภอน้ํายืน จังหวัดอุบลราชธานี
ถึงบริเวณพิกัด WB ๐๑๘๑๓๕ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนว
แบ งเขตระวางโฉนดที่ดิ น ระหว างตํา บลเก าขาม อํ าเภอน้ํา ยื น
จังหวัดอุบลราชธานี กับตําบลยาง อําเภอน้ํายืน จังหวัดอุบลราชธานี
ถึงบริเวณพิกัด WB ๐๓๕๑๔๖ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนว
แบ งเขตระวางโฉนดที่ดิ น ระหว างตํา บลเก าขาม อํ าเภอน้ํา ยื น
จังหวัดอุบลราชธานี กับตําบลยาง อําเภอน้ํายืน จังหวัดอุบลราชธานี
ถึงบริเวณพิกัด WB ๐๔๙๑๓๓ ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวแบงเขต
ระวางโฉนดที่ดินระหวางตําบลเกาขาม อําเภอน้ํายืน จังหวัดอุบลราชธานี
กับตําบลยาง อําเภอน้ํายืน จังหวัดอุบลราชธานี สิ้นสุดที่บริเวณพิกัด
WB ๐๘๒๑๒๘ รวมระยะทางดานทิศเหนือประมาณ ๑๓.๕๐ กิโลเมตร
ทิศตะวันออก
ติดตอกับตําบลยางใหญ และตําบลบุเปอย อําเภอน้ํายืน จังหวัด
อุบลราชธานี โดยมีแนวเขตเริ่มตนจากแนวแบงเขตระวางโฉนดทีด่ นิ
ระหวางตําบลเกาขาม อําเภอน้ํายืน จังหวัดอุบลราชธานี กับตําบลยาง
อําเภอน้ํายืน จังหวัดอุบลราชธานี บริเวณพิกัด WB ๐๘๒๑๒๘ ไปทาง
ทิศใต ตามแนวกึ่งกลางถนนสาธารณะ ถึงกึ่งกลางลําหวยหินกอง
บริเวณพิกัด WB ๐๗๔๑๐๔ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนวกึ่งกลาง
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ลําหวยหินกอง สิ้นสุดที่สันเขาภูหัวชาง บริเวณพิกัด WB ๐๕๐๐๗๙
รวมระยะทางดานทิศตะวันออกประมาณ ๗.๐๐ กิโลเมตร
ทิศใต
ติด ต อ กั บ ตํ าบลบุ เ ป อ ย และตํ า บลโซง อํา เภอน้ํ า ยืน จั ง หวั ด
อุบลราชธานี โดยมีแนวเขตเริ่มตนจากสันเขาภูหัวชาง บริเวณพิกัด
WB ๐๕๐๐๗๙ ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวแบงเขตระวางโฉนดที่ดิน
ระหวางตําบลเกาขาม อําเภอน้ํายืน จังหวัดอุบลราชธานี กับตําบลบุเปอย
อําเภอน้ํายืน จังหวัดอุบลราชธานี ถึงกึ่งกลางลําหวยมะนาว บริเวณ
พิกัด WB ๐๒๒๐๗๒ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวกึ่งกลาง
ลําหวยมะนาว ถึงจุดบรรจบระหวางลําหวยมะนาวกับลําหวยโจก บริเวณ
พิกัด VB ๙๙๙๑๐๔ ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวกึ่งกลาง ลําหวยมะนาว
สิ้นสุดที่จุดบรรจบระหวางลําหวยมะนาวกับลําหวยโพธิ์ บริเวณ
พิกัด VB ๙๗๐๑๐๘ รวมระยะทางดานทิศใตประมาณ ๑๐.๕๐ กิโลเมตร
ทิศตะวันตก
ติดตอกับตําบลตาเกา อําเภอน้ําขุน จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีแนวเขต
เริ่มตนจากจุดบรรจบระหวางลําหวยมะนาวกับลําหวยโพธิ์ บริเวณพิกัด
VB ๙๗๐๑๐๘ ไปทางทิศเหนือ ตามแนวกึ่งกลางลําหวยโพธิ์ ถึงจุดบรรจบ
ระหวางลําหวยโพธิ์กับลําหวยฝงแดง บริเวณพิกัด VB ๙๖๙๑๒๒ ไปทาง
ทิศเหนือ ตามแนวกึ่งกลางลําหวยฝงแดง สิ้นสุดที่กึ่งกลางลําหวยฝงแดง
บริเวณพิกัด VB ๙๘๕๑๖๕ รวมระยะทาง ดานทิศตะวันตกประมาณ
๗.๕๐ กิโลเมตร
๒. กําหนดเขตตําบลโซง ในทองที่อําเภอน้ํายืน จังหวัดอุบลราชธานี โดยใหมีเขตการปกครอง
รวม ๑๑ หมูบาน คือ
หมูที่
หมูที่
หมูที่
หมูที่
หมูที่
หมูที่

๑
๒
๓
๔
๕
๖

บานโซง
บานดวน
บานหัวน้ํา
บานตาโม
บานหนองเทา
บานน้ํายืน

หนา ๗๙
ราชกิจจานุเบกษา
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หมูที่ ๗ บานคอ
หมูที่ ๘ บานนอยตาหวาน
หมูที่ ๙ บานหนองอุดม
หมูที่ ๑๐ บานทรัพยเกษตร
หมูที่ ๑๑ บานโชคสมบูรณ
และใหมีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ

ติดตอกับตําบลตาเกา อําเภอน้ําขุน และตําบลเกาขาม อําเภอน้ํายืน
จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี โดยมี แ นวเขตเริ่ ม ต น จากกึ่ ง กลางถนน
สาธารณะ บริเวณพิกัด VB ๙๐๗๐๔๒ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ตามแนวกึ่งกลางถนนสาธารณะ ถึงกึ่งกลางถนนสาธารณะ บริเวณ
พิกัด VB ๙๑๖๐๓๘ ไปทางทิศเหนือ ตามแนวกึ่งกลางลําหวยขก ถึงกึ่งกลาง
ถนนสาธารณะ บริเวณพิกัด VB ๙๑๔๐๕๘ ไปทางทิศตะวันออก ตามแนว
กึ่งกลางถนนสาธารณะ ถึงกึ่งกลางถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข
๒๒๑๔ บริเวณพิกัด VB ๙๔๒๐๖๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนว
กึ่งกลางลําหวยโพธิ์ ถึงจุดบรรจบระหวางลําหวยโพธิ์กับลําหวยมะนาว
บริเวณพิกัด VB ๙๗๐๑๐๘ ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวกึ่งกลางลําหวย
มะนาว สิ้นสุดที่จุดบรรจบระหวางลําหวยมะนาวกับลําหวยโจก บริเวณ

ทิศตะวันออก

พิกัด VB ๙๙๙๑๐๔ รวมระยะทางดานทิศเหนือประมาณ ๑๔.๙๐ กิโลเมตร
ติดตอกับตําบลเกาขาม ตําบลบุเปอย และตําบลสีวิเชียร อําเภอน้ํายืน
จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีแนวเขตเริ่มตนจากจุดบรรจบระหวาง
ลําหวยมะนาวกับลําหวยโจก บริเวณพิกัด VB ๙๙๙๑๐๔ ไปทางทิศ
ตะวันออก เฉียงใต ตามแนวกึ่งกลางลําหวยมะนาว ถึงกึ่งกลาง
ลําหวยมะนาว บริเวณพิกัด WB ๐๑๒๐๘๒ ไปทางทิศใต ตามแนวกึ่งกลาง
ถนนสาธารณะ ถึงสันเขาภูดินแดง WB ๐๐๒๐๖๔ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
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ตามแนวกึ่งกลางถนนสาธารณะ ถึงกึ่งกลางลําหวยโซง บริเวณพิกัด
VB ๙๙๗๐๔๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนวกึ่งกลางลําหวยโซง
ถึงกึ่งกลางลําหวยโซงสาขา บริเวณพิกัด VB ๙๘๙๐๑๑ ไปทางทิศใต
ตามแนวกึ่งกลางลําหวยโซงสาขา ถึงกึ่งกลางถนนทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๒๔๘ บริเวณพิกัด VB ๙๘๗๐๐๔ ไปทางทิศใต ตามแนว
แบ งเขตระวางโฉนดที่ ดิ นระหว างตํ าบลโซง อํ าเภอน้ํ ายื น จั งหวั ด
อุบลราชธานี กับตําบลสีวิเชียร อําเภอน้ํายืน จังหวัดอุบลราชธานี
ถึ งสะพานข ามลํ าห วยบอน บริ เวณพิ กั ด VA ๙๘๕๙๙๕ ไปทางทิ ศ
ตะวันออกเฉียงใต ตามแนวดานทิศตะวัน ออกของถนนสาธารณะ
ถึ งกึ่ งกลางลํ าห วยติ กนิ ง บริ เวณพิ กั ด VA ๙๗๕๙๑๗ ไปทางทิ ศ
ตะวั นออกเฉี ยงใต ตามแนวกึ่ งกลางลํ าห วยติ กนิ ง จดแนวพรมแดน
ระหวางประเทศไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา
ติดตอกับราชอาณาจักรกัมพูชา
ติดตอกับตําบลโคกสะอาด และตําบลตาเกา อําเภอน้ําขุน จังหวัด
อุบลราชธานี โดยมี แ นวเขตเริ่ม ตน จากแนวพรมแดนระหวา ง
ประเทศไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา ไปทางทิศตะวัน ตกเฉียง
เหนือ ตามแนวกึ่งกลางลําหวยตะแอก ถึงกึ่งกลางลําหวยตะแอก
บริเวณพิกัด VA ๘๘๔๙๔๓ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนว
กึ่งกลางลําหวยยางสาขา ถึงกึ่งกลางลําหวยยาง บริเวณพิกัด VA ๘๙๕๙๘๗
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนวกึ่งกลางลําหวยยาง ถึงสะพาน
ขามถนนทางหลวงหมายเลข ๒๒๙๓ บริเวณพิกัด VA ๙๐๔๙๙๓ ไปทาง
ทิศเหนือ ตามแนวกึ่งกลางลําหวยชองพนวง ถึงกึ่งกลางถนนสาธารณะ
บริเวณพิกัด VB ๙๐๓๐๑๐ ไปทางทิศเหนือ ตามแนวกึ่งกลางถนนสาธารณะ
ถึงกึ่งกลางลําหวยตาโกย บริเวณพิกัด VB ๙๐๗๐๔๐ ตรงไปทางทิศเหนือ
สิ้นสุดที่กึ่งกลางถนนสาธารณะ บริเวณพิกัด VB ๙๐๗๐๔๒
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๙ ตุลาคม ๒๕๕๒

บรรดาประกาศกําหนดเขตตําบลในทองที่อําเภอน้ํายืนฉบับอื่น ซึ่งขัดหรือแยงกับประกาศฉบับนี้
ใหใชประกาศฉบับนี้
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
วิชัย ศรีขวัญ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

