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กฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดหนองบัวลําภู
พ.ศ. ๒๕๕๘
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และ
มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
การผังเมือง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับได้มีกําหนดห้าปี
ข้อ ๒ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ในท้องที่จังหวัดหนองบัวลําภู ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้าย
กฎกระทรวงนี้
ข้อ ๓ กฎกระทรวงนี้มิให้ใช้บังคับในท้องที่ที่มีการประกาศใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ
ผังเมืองรวม
ข้อ ๔ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนา และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อมในบริเวณแนวเขต
ตามข้อ ๒ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ข้อ ๕ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้ มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน
โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับและสอดคล้องกับการขยายตัว
ของชุมชนในอนาคต รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมีสาระสําคัญดังต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริมและพัฒนาเมืองให้เป็นศูนย์กลางการศึกษา การค้า การเกษตร และการบริการ
ของจังหวัด
(๒) ส่งเสริมและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมให้สอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชน
และระบบเศรษฐกิจ
(๓) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอ
และได้มาตรฐาน
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(๔) ส่งเสริมและพัฒนาเมืองให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัด
(๕) ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ และรองรับการขยายตัวของประชากร
(๖) พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่งให้สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต
(๗) ดํารงรักษารูปแบบการตั้งถิ่นฐาน วิถีชีวิตดั้งเดิม ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีซึ่งเป็น
เอกลักษณ์ของจังหวัด
(๘) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข้อ ๖ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท และรายการประกอบแผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๗ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภทท้าย
กฎกระทรวงนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๑๒ ที่กําหนดไว้เป็นสีชมพู ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชุมชน
(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒.๑ ถึงหมายเลข ๒.๓ ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วง ให้เป็นที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า
(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึงหมายเลข ๓.๑๗ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔ ที่กําหนดไว้เป็นสีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว ให้เป็นที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ ถึงหมายเลข ๕.๑๔ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อนมีเส้น
ทแยงสีขาว ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้
(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๖.๑ และหมายเลข ๖.๒ ที่กําหนดไว้เป็นสีฟ้า ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ข้อ ๘ ที่ดินประเภทชุมชน ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย พาณิชยกรรม เกษตรกรรม
สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นให้เป็นไปตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
(๒) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่ออุตสาหกรรมหรือคลังสินค้า ต้องมีที่ว่างโดยรอบและปลูกต้นไม้เพื่อเป็นแนวกันชนไม่น้อยกว่าร้อยละ
สามสิบของที่ว่าง
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และ
จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
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(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อจําหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่าตามกฎหมาย
ว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๖) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๗) กําจัดมูลฝอย เว้นแต่เป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น
หรือได้รับอนุญาตให้ดําเนินการจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
ที่ดินประเภทนี้ในเขตปฏิรูปที่ดิน ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วย
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเท่านั้น
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๐ สายอุดรธานี - วังสะพุง ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๒๒๘ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๑๒ (ชุมแพ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๒๑๐
(หนองบัวลําภู) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๙๗ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๑๐ (นาคําไฮ) - ข้าวสาร
และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๔๖ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๒๘ (หนองบัวลําภู) - เขื่อนอุบลรัตน์
ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๙ ที่ ดิ นประเภทอุ ตสาหกรรมและคลั งสิ นค้ า ให้ ใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ นเพื่ ออุ ตสาหกรรม
หรือเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม คลังสินค้า สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ โดยให้
มีที่ว่างโดยรอบและปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นแนวกันชนไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นให้เป็นไปตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
(๒) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อจําหน่าย
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(๒) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๓) เลี้ยงม้า โค กระบือ แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่าตามกฎหมาย
ว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๖) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๗) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก
(๘) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๐ สายอุดรธานี – วังสะพุง และทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๒๒๘ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๑๒ (ชุมแพ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๒๑๐
(หนองบัวลําภู) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๑๐ ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม
หรื อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ เกษตรกรรม การอยู่ อ าศั ย ประเภทบ้ า นเดี่ ย วซึ่ ง มิ ใ ช่ ก ารจั ด สรรที่ ดิ น ที่ มี ค วามสู ง
ของอาคารไม่เกิน ๙ เมตร และให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ สําหรับ
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
และหากใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมหรือคลังสินค้า ให้มีที่ว่างโดยรอบสําหรับการปลูกต้นไม้
เพื่อเป็นแนวกันชนไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของที่ว่าง การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดิน
ที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนัง
ของชั้นสูงสุด
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และจําพวก
ที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อจําหน่าย
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(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม เว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่โครงการทั้งหมด
(๖) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๗) สนามกอล์ฟหรือสนามไดรฟ์กอล์ฟ
ที่ดินประเภทนี้ในเขตปฏิรูปที่ดิน ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วย
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเท่านั้น
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๐ สายอุดรธานี - วังสะพุง ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒๒๘ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๑๒ (ชุม แพ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๒๑๐
(หนองบัวลําภู) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๙๗ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๑๐ (นาคําไฮ) - ข้าวสาร
และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๔๖ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๒๘ (หนองบัวลําภู) - เขื่อนอุบลรัตน์
ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวซึ่งมิใช่การจัดสรรที่ดินและให้มีที่ว่าง
ไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันราชการ
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มผลผลิตการเกษตร หรือสาธารณประโยชน์
ที่ดินประเภทนี้ในเขตปฏิรูปที่ดิน ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วย
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเท่านั้น
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๐ สายอุดรธานี – วังสะพุง และทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๒๐๙๗ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๑๐ (นาคําไฮ) - ข้าวสาร ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน
ริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
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ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษา
หรือบํารุงป่าไม้ สัตว์ป่า ต้นน้ํา ลําธาร และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมาย
เกี่ ย วกั บ การป่ า ไม้ การสงวนและคุ้ม ครองสั ต ว์ ป่า และการส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม
แห่งชาติเท่านั้น
ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อการป่าไม้ เกษตรกรรม หรือการอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน ๗ เมตร
มีขนาดพื้นที่อาคารไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร มิใช่การจัดสรรที่ดิน และให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบ
ของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า
สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
ที่ดินประเภทนี้ในเขตปฏิรูปที่ดิน ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วย
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเท่านั้น
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๐ สายอุดรธานี - วังสะพุง ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒๒๘ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๑๒ (ชุม แพ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๒๑๐
(หนองบัวลําภู) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๙๗ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๑๐ (นาคําไฮ) - ข้าวสาร
และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๔๖ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๒๘ (หนองบัวลําภู) - เขื่อนอุบลรัตน์
ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๑๓ ที่ ดิ น ประเภทที่ โ ล่ ง เพื่ อ การรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือเกี่ยวข้องกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การประมง การท่องเที่ยว
หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ข้อ ๑๔ ให้ ผู้ มี อํ า นาจหน้ า ที่ ใ นการควบคุ ม การก่ อ สร้ า งอาคารหรื อ การประกอบกิ จ การ
ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

บัญชีท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดหนองบัวลําภู
พ.ศ. ๒๕๕๘

ลําดับที่
๑
๒

๓

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการบ่มใบชาหรือใบยาสูบ
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การต้ม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช
(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช
(๓) การอัดปอหรือใบยาสูบ
(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง
หรือคลังสินค้า
(๖) การบด ป่น หรือย่อยส่วนต่าง ๆ ของพืชซึ่งมิใช่เมล็ดพืชหรือหัวพืช
(๗) การเผาถ่านจากกะลามะพร้าว หรือการบดถ่าน หรือแบ่งบรรจุผงถ่านที่เผาได้จาก
กะลามะพร้าว
(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กล้วยไม้ หรือถั่วงอก
(๙) การร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม
(๑๐) การถนอมผลิตผลเกษตรกรรมโดยวิธีฉายรังสี
(๑๑) การฟักไข่โดยใช้ตู้อบ
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับหิน กรวด ทราย หรือดินสําหรับใช้ในการก่อสร้าง
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การโม่ บด หรือย่อยหิน

ชุมชน
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้

อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได้
ได้
ได้
ได้

หมายเหตุ

ได้
ได้

ได้
ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้
ได้

ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้

ได้*

ให้ดําเนินการได้เฉพาะที่ดินบริเวณ
หมายเลข ๓.๒ หมายเลข ๓.๓
หมายเลข ๓.๔ หมายเลข ๓.๖
หมายเลข ๓.๗ หมายเลข ๓.๘
หมายเลข ๓.๑๐ หมายเลข ๓.๑๑
และหมายเลข ๓.๑๔

๒

(๒) การขุดหรือลอกกรวด ทราย หรือดิน

ที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้*

(๓) การร่อนหรือคัดกรวดหรือทราย

ได้*

ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ชุมชน
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได้*

(๔) การดูดทราย

(๕) การลําเลียงหิน กรวด ทราย หรือดิน ด้วยระบบสายพานลําเลียง

ได้*

ได้*

ได้*

อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

หมายเหตุ

ให้ดําเนินการได้เฉพาะที่ดินบริเวณ
หมายเลข ๓.๒ หมายเลข ๓.๓
หมายเลข ๓.๔ หมายเลข ๓.๖
หมายเลข ๓.๗ หมายเลข ๓.๘
หมายเลข ๓.๑๐ หมายเลข ๓.๑๑
และหมายเลข ๓.๑๔
ให้ดําเนินการได้เฉพาะที่ดินบริเวณ
หมายเลข ๓.๒ หมายเลข ๓.๓
หมายเลข ๓.๔ หมายเลข ๓.๖
หมายเลข ๓.๗ หมายเลข ๓.๘
หมายเลข ๓.๑๐ หมายเลข ๓.๑๑
และหมายเลข ๓.๑๔
ให้ดําเนินการได้เฉพาะที่ดินบริเวณ
หมายเลข ๓.๒ หมายเลข ๓.๓
หมายเลข ๓.๔ หมายเลข ๓.๖
หมายเลข ๓.๗ หมายเลข ๓.๘
หมายเลข ๓.๑๐ หมายเลข ๓.๑๑
และหมายเลข ๓.๑๔
ให้ดําเนินการได้เฉพาะที่ดินบริเวณ
หมายเลข ๓.๒ หมายเลข ๓.๓
หมายเลข ๓.๔ หมายเลข ๓.๖
หมายเลข ๓.๗ หมายเลข ๓.๘
หมายเลข ๓.๑๐ หมายเลข ๓.๑๑
และหมายเลข ๓.๑๔

๓
ลําดับที่
๔

๕

๖

๘

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ซึ่งมิใช่สัตว์น้ํา อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การฆ่าสัตว์
(๒) การถนอมเนื้อสัตว์โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือทําให้เยือกแข็ง
โดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง
(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ มันสัตว์ หนังสัตว์ หรือสารที่สกัดจาก
ไขสัตว์หรือกระดูกสัตว์
(๕) การบรรจุเนื้อสัตว์หรือมันสัตว์หรือผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปจากเนื้อสัตว์หรือมันสัตว์
ในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้
(๖) การล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์
(๗) การทําผลิตภัณฑ์จากไข่เพื่อใช้ประกอบเป็นอาหาร เช่น ไข่เค็ม ไข่เยี่ยวม้า ไข่ผง
ไข่เหลวเยือกแข็ง หรือไข่เหลวแช่เย็น
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ํานม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทํานมสดให้ไร้เชื้อหรือฆ่าเชื้อโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่น การพาสเจอร์ไรส์หรือ
สเตอริไลส์
(๖) การทํานมเปรี้ยวหรือนมเพาะเชื้อ
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ํา อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําอาหารจากสัตว์น้ําและบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้
(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากสัตว์น้ํา หนัง หรือไขมันสัตว์น้ํา
(๕) การล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์น้ํา
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม้ และบรรจุในภาชนะที่ผนึก
และอากาศเข้าไม่ได้
(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไม้โดยวิธีกวน ตากแห้ง ดอง หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลัน
หรือเหือดแห้ง

ชุมชน
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได้

ได้

ที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
ได้

อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

หมายเหตุ

๔

ลําดับที่

๙

๑๐

๑๑

๑๒

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การสี ฝัด หรือขัดข้าว
(๒) การทําแป้ง
(๓) การป่นหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช
(๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้ง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การทําขนมปังหรือขนมเค้ก
(๒) การทําขนมปังกรอบหรือขนมอบแห้ง
(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้น เม็ด หรือชิ้น
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากอ้อย บีช หญ้าหวาน หรือพืชอื่น
ที่ให้ความหวาน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําน้ําเชื่อม
(๕) การทําน้ําตาลก้อนหรือน้ําตาลผง
(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของต้นมะพร้าว ต้นตาลโตนด หรือพืชอื่น ๆ ซึ่งมิใช่อ้อย
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก้ ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําใบชาแห้งหรือใบชาผง
(๒) การคั่ว บด หรือป่นกาแฟหรือการทํากาแฟผง
(๓) การทําโกโก้ผงหรือขนมจากโกโก้
(๔) การทําช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือขนมจากช็อกโกเลต
(๕) การทําเก๊กฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ
(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไม้อัดเม็ด

ชุมชน
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได้

ได้
ได้
ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้

ได้

ได้
ได้
ได้
ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้

ได้

ได้
ได้
ได้

ได้

ได้
ได้
ได้

ได้

ได้
ได้

ได้
ได้
ได้
ได้

ได้

อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได้
ได้
ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้
ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้

ได้

ได้

หมายเหตุ

๕

ลําดับที่

๑๓

๑๕

๑๗
๑๘
๑๙

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

(๗) การเชื่อมหรือแช่อิ่มผลไม้หรือเปลือกผลไม้ หรือการเคลือบผลไม้หรือ
เปลือกผลไม้ด้วยน้ําตาล
(๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) หรือการเคลือบถั่วหรือเมล็ดผลไม้
(Nuts) ด้วยน้ําตาล กาแฟ โกโก้ หรือช็อกโกเลต
(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟี่
(๑๑) การทําไอศกรีม
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๖) การทําน้ํามันสลัด
(๗) การบดหรือป่นเครื่องเทศ
(๘) การทําพริกป่น พริกไทยป่น หรือเครื่องแกง
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตว์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การทําอาหารผสมหรืออาหารสําเร็จรูปสําหรับเลี้ยงสัตว์
(เฉพาะในบริเวณฟาร์มปศุสัตว์)
โรงงานผลิตเอทิลแอลกอฮอล์ซึ่งมิใช่เอทิลแอลกอฮอล์ที่ผลิตจากกากซัลไฟต์ในการทํา
เยื่อกระดาษ
โรงงานทําหรือผสมสุราจากผลไม้ หรือสุราแช่อื่น ๆ แต่ไม่รวมถึงโรงงานประกอบกิจการ
เกี่ยวกับมอลต์หรือเบียร์ในลําดับที่ ๑๙
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับมอลต์หรือเบียร์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การทําป่น หรือบดมอลต์
(๒) การทําเบียร์ (เฉพาะในสถานบริการ)

ชุมชน
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้

ที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้

ได้

ได้
ได้

อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้
ได้

หมายเหตุ

๖
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
๑

๒๐

ชุมชน

ชนบทและเกษตรกรรม

อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ น้ําอัดลม หรือน้ําแร่
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๒) การทําเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์

๒๑

ได้

ได้

ได้

(๑) การอบใบยาสูบให้แห้งหรือการรูดก้านใบยาสูบ

ได้

ได้

(๒) การทําบุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ซิการ์ หรือบุหรี่อื่น

ได้

ได้

(๓) การทํายาอัด ยาเส้น ยาเส้นปรุง หรือยาเคี้ยว

ได้

ได้

(๔) การทํายานัตถุ์

ได้

ได้

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาสูบ ยาอัด ยาเส้น ยาเคี้ยว หรือยานัตถุ์
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

๒๒

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ ด้าย หรือเส้นใยซึ่งมิใช่ใยหิน (Asbestos)
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

๒๕
๒๖

๓๔

(๒) การทอหรือการเตรียมเส้นด้ายยืนสําหรับการทอ

ได้

โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมด้วยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกให้เป็นปุยซึ่งมิใช่เสื่อหรือพรม

ได้

ที่ทําด้วยยางหรือพลาสติกหรือพรมน้ํามัน
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาข่าย แห หรืออวน อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การผลิตเชือก
(๒) การผลิต ประกอบ หรือซ่อมแซมตาข่าย แห หรืออวน และรวมถึงชิ้นส่วนหรือ
อุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะร่อง หรือการแปรรูปไม้ด้วยวิธีอื่นที่คล้ายคลึงกัน
(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง บานประตู หรือส่วนประกอบ
ที่ทําด้วยไม้ของอาคาร

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้

ได้
ได้

ได้

๓

หมายเหตุ

๗

ลําดับที่

๓๕
๓๖

๓๗

๕๒

๕๖

๖๔

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใช้จากไม้ไผ่ หวาย ฟาง อ้อ กก หรือผักตบชวา
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากไม้หรือไม้ก๊อก อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใช้จากไม้ และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์
ดังกล่าว
(๒) การทํารองเท้า ชิ้นส่วนของรองเท้า หรือหุ่นรองเท้าจากไม้
(๓) การแกะสลักไม้
(๔) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม้
(๕) การทําผลิตภัณฑ์จากไม้ก๊อก
โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ แก้ว ยาง หรืออโลหะอื่น
ซึ่งมิใช่เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากพลาสติกอัดเข้ารูป และรวมถึง
ชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทํายางแผ่นในขั้นต้นจากน้ํายางธรรมชาติซึ่งมิใช่การทําในสวนยางหรือป่า
(๒) การหั่น ผสม รีดให้เป็นแผ่น หรือตัดแผ่นยางธรรมชาติซึ่งมิใช่การทําในสวนยางหรือป่า
โรงงานผลิตอิฐ กระเบื้อง หรือท่อสําหรับใช้ในการก่อสร้างเบ้าหลอมโลหะ กระเบื้องประดับ
(Architectural Terracotta) รองในเตาไฟ ท่อหรือยอดปล่องไฟ หรือวัตถุทนไฟจาก
ดินเหนียว (เฉพาะผลิตอิฐจากดินเหนียว)
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําภาชนะบรรจุ
(๙) การทําเครื่องใช้เล็ก ๆ จากโลหะ
(๑๐) การทําผลิตภัณฑ์โลหะสําเร็จรูปด้วยวิธีเคลือบหรือลงรัก (Enamelling Japanning
or Lacquering) ชุบ หรือขัด

ชุมชน
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
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ที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
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๒
๓
ได้
ได้

อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
ได้
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หมายเหตุ

๘
ลําดับที่
๖๗

๗๒

๗๓
๘๒
๘๓
๙๐
๙๑

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องจักร ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องจักร
สําหรับประดิษฐ์โลหะหรือไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรสําหรับโรงเลื่อย ไส ทําเครื่องเรือนหรือ
ทําไม้วีเนียร์
(๒) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องกลึง เครื่องคว้าน เครื่องเจาะ เครื่องกัด
(Milling Machines) เครื่องเจียน เครื่องตัด (Shearing Machines) หรือเครื่องไส
(Shaping Machines)
โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องกระจาย
เสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องบันทึกคําบอก เครื่องบันทึกเสียงด้วยเทป
เครื่องเล่นหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน์) แผ่นเสียง เทปแม่เหล็กที่ได้บันทึกเสียงแล้ว
เครื่องโทรศัพท์หรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไม่มีสาย เครื่องส่งวิทยุ เครื่องส่งโทรทัศน์
เครื่องรับส่งสัญญาณหรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร์ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนํา
ชนิดไวที่เกี่ยวข้อง (Semi - Conductor or Related Sensitive Semi - Conductor
Devices) คาปาซิเตอร์หรือคอนเดนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได้ (Fixed
or Variable Electronic Capacitors or Condensers) เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ
เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย์ และรวมถึงการผลิตอุปกรณ์หรือ
ชิ้นส่วนสําหรับใช้กับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
โรงงานผลิต ประกอบ หรือดัดแปลงเครื่องมือหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ระบุไว้ในลําดับใด
และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
โรงงานผลิตเครื่องมือหรือเครื่องใช้เกี่ยวกับนัยน์ตาหรือการวัดสายตา เลนส์ เครื่องมือหรือ
เครื่องใช้ที่ใช้แสงเป็นอุปกรณ์ในการทํางาน หรือเครื่องอัดสําเนาด้วยการถ่ายภาพ
โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือชิ้นส่วนของนาฬิกาหรือเครื่องวัดเวลา
โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําให้บริสุทธิ์ หรือจําหน่ายน้ําไปยังอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม
โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การบรรจุสินค้าทั่วไป
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อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
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หมายเหตุ

๙

ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๙๒
๙๓
๙๔
๙๕

โรงงานห้องเย็น
โรงงานซ่อมรองเท้าหรือเครื่องหนัง
โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าสําหรับใช้ในบ้านหรือใช้ประจําตัว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ รถพ่วง จักรยานสามล้อ
จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๔) การล้างหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
๙๖ โรงงานซ่อมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําด้วยเพชร พลอย ทองคํา
ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี
๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแต่งหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์โดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๓) การลงรักหรือการประดับตบแต่งด้วยแก้ว กระจก มุก ทอง หรืออัญมณี
๑๐๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเกลือ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๓) การบดหรือป่นเกลือ
หมายเหตุ
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หมายถึง ลําดับที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

ได้
ได้*
โรงงานจําพวกที่

หมายถึง สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
หมายถึง สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามเงื่อนไขในหมายเหตุ
หมายถึง จําพวกโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
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( นายพิชัย อุทัยเชฏฐ )

( นายพิชัย อุทัยเชฏฐ )

รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิ ตามที่ไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดหนองบัวลําภู
พ.ศ. ๒๕๕๘
การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภท
ทายกฎกระทรวงตามที่กําหนดไวในขอ ๗ คือ
๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๑๒ ที่กําหนดไวเปนสีชมพู ใหเปนที่ดิน
ประเภทชุมชน มีรายการดังตอไปนี้
๑.๑ ดานเหนือ
จดเขตเทศบาลตําบลสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภู ระหวาง
หลักเขตที่ ๑ กับหลักเขตที่ ๒
ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภู ระหวาง
หลักเขตที่ ๒ หลักเขตที่ ๓ หลักเขตที่ ๔ หลักเขตที่ ๕ หลักเขตที่ ๖ หลักเขตที่ ๗ กับหลักเขตที่ ๘
ดานใต
จดเขตเทศบาลตําบลสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภู ระหวาง
หลักเขตที่ ๘ หลักเขตที่ ๙ กับหลักเขตที่ ๑๐
ดานตะวันตก
จดเขตเทศบาลตําบลสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภู ระหวาง
หลักเขตที่ ๑๐ กับหลักเขตที่ ๑
๑.๒ ดานเหนือ
จดเขตเทศบาลตําบลบานโคก จังหวัดหนองบัวลําภู ระหวาง
หลักเขตที่ ๑ หลักเขตที่ ๒ กับหลักเขตที่ ๓
ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลบานโคก จังหวัดหนองบัวลําภู ระหวาง
หลักเขตที่ ๓ กับหลักเขตที่ ๔
ดานใต
จดเขตเทศบาลตําบลบานโคก จังหวัดหนองบัวลําภู ระหวาง
หลักเขตที่ ๔ หลักเขตที่ ๕ หลักเขตที่ ๖ หลักเขตที่ ๗ กับหลักเขตที่ ๘
ดานตะวันตก
จดเขตเทศบาลตําบลบานโคก จังหวัดหนองบัวลําภู ระหวาง
หลักเขตที่ ๘ กับหลักเขตที่ ๑
๑.๓ ดานเหนือ
จดเขตเทศบาลตําบลกุด ดินจี่ จัง หวัด หนองบัว ลําภู ระหวาง
หลักเขตที่ ๑ หลักเขตที่ ๒ หลักเขตที่ ๓ กับหลักเขตที่ ๔
ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลกุด ดินจี่ จัง หวัด หนองบัว ลําภู ระหวาง
หลักเขตที่ ๔ กับหลักเขตที่ ๕

๒
ดานใต
จดเขตเทศบาลตําบลกุด ดินจี่ จัง หวัด หนองบัว ลําภู ระหวาง
หลักเขตที่ ๕ กับหลักเขตที่ ๖
ดานตะวันตก
จดเขตเทศบาลตําบลกุด ดินจี่ จัง หวัด หนองบัว ลําภู ระหวาง
หลักเขตที่ ๖ หลักเขตที่ ๗ หลักเขตที่ ๘ กับหลักเขตที่ ๑
๑.๔ ดานเหนือ
จดเสนตรงที่ลากจากทางหลวงชนบท นภ. ๖๐๑๙ ฟากตะวันออก
ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงชนบท นภ. ๖๐๑๙ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวทางหลวงชนบท นภ. ๖๐๑๙ เปนระยะ ๗๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต จนบรรจบกับ
ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก ที่จุด ซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับ
ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ เปนระยะ ๖๕๐ เมตร
ดานตะวันออก จดเสนตรงที่ลากจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ไปทางทิศเหนือ
ตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ เปนระยะ ๖๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต จนบรรจบกับ
ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับถนนสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ เปนระยะ ๑,๕๓๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๐ ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยูหางจาก
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๔๒๐ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๐ ไปทางทิศตะวันออก
ตามแนวทางหลวงแผนดิน หมายเลข ๒๑๐ เปน ระยะ ๙๖๐ เมตร และไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๔๒๐ ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งลําพะเนียงบรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๔๒๐
ดานใต
จดเส น ตรงที่ ล ากจากทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๒๔๒๐
ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๐ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๔๒๐
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดิน หมายเลข ๒๔๒๐ เปนระยะ ๒,๘๐๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันตก จนบรรจบกับทางหลวงชนบท นภ. ๔๐๐๑ ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยูหางจากลําพะเนียง
ตัดกับทางหลวงชนบท นภ. ๔๐๐๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงชนบท นภ. ๔๐๐๑
เปนระยะ ๑,๑๘๐ เมตร และไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
ฟากใต ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ เปนระยะ ๖๕๐ เมตร
ดานตะวันตก
จดเสน ตรงที่ลากจากถนนสาธารณะไมป รากฏชื่อ ฟากเหนือ
ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

๓
ตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ เปนระยะ ๖๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับ
เสนตรงที่ลากจากทางหลวงชนบท นภ. ๖๐๑๙ ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
บรรจบกับทางหลวงชนบท นภ. ๖๐๑๙ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงชนบท นภ. ๖๐๑๙
เปนระยะ ๗๕๐ เมตร
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๖.๑ ที่กําหนดไวเปนสีฟา
๑.๕ ดานเหนือ
จดเขตเทศบาลตําบลนาเหลา จังหวัดหนองบัวลําภู ระหวาง
หลักเขตที่ ๑ กับหลักเขตที่ ๒
ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลนาเหลา จังหวัดหนองบัวลําภู ระหวาง
หลักเขตที่ ๒ กับหลักเขตที่ ๓
ดานใต
จดเขตเทศบาลตําบลนาเหลา จังหวัดหนองบัวลําภู ระหวาง
หลักเขตที่ ๓ หลักเขตที่ ๔ หลักเขตที่ ๕ หลักเขตที่ ๖ หลักเขตที่ ๗ กับหลักเขตที่ ๘
ดานตะวันตก
จดเขตเทศบาลตําบลนาเหลา จังหวัดหนองบัวลําภู ระหวาง
หลักเขตที่ ๘ กับหลักเขตที่ ๑
๑.๖ ดานเหนือ
จดเขตเทศบาลตําบลนาคําไฮ จังหวัดหนองบัวลําภู ระหวาง
หลักเขตที่ ๑ กับหลักเขตที่ ๒
ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลนาคําไฮ จังหวัดหนองบัวลําภู ระหวาง
หลักเขตที่ ๒ กับหลักเขตที่ ๓
ดานตะวันตก
จดเขตเทศบาลตําบลนาคําไฮ จังหวัดหนองบัวลําภู ระหวาง
หลักเขตที่ ๓ หลักเขตที่ ๔ กับหลักเขตที่ ๑
๑.๗ แนวเขตผั ง เมืองรวมเมือ งหนองบัว ลํา ภูต ามกฎกระทรวงใหใ ชบั ง คับ ผัง เมื องรวม
เมืองหนองบัวลําภู พ.ศ. ๒๕๔๔
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๖.๑ ที่กําหนดไวเปนสีฟา
๑.๘ ดานเหนือ
จดเขตเทศบาลตําบลนามะเฟอง จังหวัดหนองบัวลําภู ระหวาง
หลักเขตที่ ๑ กับหลักเขตที่ ๒
ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลนามะเฟอง จังหวัดหนองบัวลําภู ระหวาง
หลักเขตที่ ๒ หลักเขตที่ ๓ กับหลักเขตที่ ๔
ดานใต
จดเขตเทศบาลตําบลนามะเฟอง จังหวัดหนองบัวลําภู ระหวาง
หลักเขตที่ ๔ กับหลักเขตที่ ๕
ดานตะวันตก
จดเขตเทศบาลตําบลนามะเฟอง จังหวัดหนองบัวลําภู ระหวาง
หลักเขตที่ ๕ หลักเขตที่ ๖ หลักเขตที่ ๗ กับหลักเขตที่ ๑

๔
๑.๙ ดานเหนือ
จดเขตเทศบาลตํ า บลหั ว นา จั ง หวั ด หนองบั ว ลํ า ภู ระหว า ง
หลักเขตที่ ๑ หลักเขตที่ ๒ กับหลักเขตที่ ๓
ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตํ า บลหั ว นา จั ง หวั ด หนองบั ว ลํ า ภู ระหว า ง
หลักเขตที่ ๓ กับหลักเขตที่ ๔
ดานใต
จดเขตเทศบาลตํ า บลหั ว นา จั ง หวั ด หนองบั ว ลํ า ภู ระหว า ง
หลักเขตที่ ๔ หลักเขตที่ ๕ หลักเขตที่ ๖ กับหลักเขตที่ ๗
ดานตะวันตก
จดเขตเทศบาลตํ า บลหั ว นา จั ง หวั ด หนองบั ว ลํ า ภู ระหว า ง
หลักเขตที่ ๗ กับหลักเขตที่ ๑
๑.๑๐ ดานเหนือ
จดเขตเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย จังหวัดหนองบัวลําภู ระหวาง
หลักเขตที่ ๑ กับหลักเขตที่ ๒
ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตํ า บลโนนสู ง เปลื อ ย จั ง หวั ด หนองบั ว ลํ า ภู
ระหวางหลักเขตที่ ๒ กับหลักเขตที่ ๓ ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก ทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๔๒๐ ฟากตะวันตก เสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลศรีบุญเรืองกับตําบลศรีเมืองใหม
และหวยทราย ฝงตะวันตก
ดานใต
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนลําน้ําพอง ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดเขตเทศบาลตําบลจอมทอง จังหวัดหนองบัวลําภู ระหวาง
หลักเขตที่ ๔ กับหลักเขตที่ ๑ ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๘ ฟากตะวันออก และเขตเทศบาล
ตําบลโนนสูงเปลือย จังหวัดหนองบัวลําภู ระหวางหลักเขตที่ ๔ กับหลักเขตที่ ๑
๑.๑๑ ดานเหนือ
จดเขตเทศบาลตํ า บลกุ ด ดู จั ง หวั ด หนองบั ว ลํ า ภู ระหว า ง
หลักเขตที่ ๑ กับหลักเขตที่ ๒
ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตํ า บลกุ ด ดู จั ง หวั ด หนองบั ว ลํ า ภู ระหว า ง
หลักเขตที่ ๒ หลักเขตที่ ๓ กับหลักเขตที่ ๔
ดานใต
จดเขตเทศบาลตํ า บลกุ ด ดู จั ง หวั ด หนองบั ว ลํ า ภู ระหว า ง
หลักเขตที่ ๔ กับหลักเขตที่ ๕
ดานตะวันตก
จดเขตเทศบาลตํ า บลกุ ด ดู จั ง หวั ด หนองบั ว ลํ า ภู ระหว า ง
หลักเขตที่ ๕ กับหลักเขตที่ ๑
๑.๑๒ ดานเหนือ
จดเขตเทศบาลตํา บลโนนสัง จังหวั ด หนองบัว ลํา ภู ระหวา ง
หลักเขตที่ ๑ หลักเขตที่ ๒ หลักเขตที่ ๓ หลักเขตที่ ๔ หลักเขตที่ ๕ หลักเขตที่ ๖ หลักเขตที่ ๗
หลักเขตที่ ๘ กับหลักเขตที่ ๙

๕
ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตํา บลโนนสัง จังหวั ด หนองบัว ลํา ภู ระหวา ง
หลักเขตที่ ๙ หลักเขตที่ ๑๐ กับหลักเขตที่ ๑๑
ดานใต
จดเขตเทศบาลตํา บลโนนสัง จังหวั ด หนองบัว ลํา ภู ระหวา ง
หลักเขตที่ ๑๑ กับหลักเขตที่ ๑๒
ดานตะวันตก
จดเขตเทศบาลตํา บลโนนสัง จัง หวั ด หนองบัว ลํา ภู ระหวา ง
หลักเขตที่ ๑๒ หลักเขตที่ ๑๓ หลักเขตที่ ๑๔ หลักเขตที่ ๑๕ หลักเขตที่ ๑๖ หลักเขตที่ ๑๗
หลักเขตที่ ๑๘ กับหลักเขตที่ ๑
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๖.๒ ที่กําหนดไวเปนสีฟา
๒. ที่ดิน ในบริเวณหมายเลข ๒.๑ ถึงหมายเลข ๒.๓ ที่กําหนดไวเปนสีมวง ใหเปน ที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา มีรายการดังตอไปนี้
๒.๑ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๐ ฟากใต
ดานตะวันออก จดเสน ตั้งฉากกับ ทางหลวงแผน ดิ น หมายเลข ๒๑๐ ฟากใต
ที่จุดซึ่ง อยูหางจากทางหลวงแผนดิน หมายเลข ๒๑๐ บรรจบกับ ทางหลวงแผนดิน หมายเลข ๒๐๙๗
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๐ เปนระยะ ๑,๘๐๐ เมตร
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑,๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๑๐
ดานตะวันตก
จดเสน ตั้ง ฉากกับ ทางหลวงแผน ดิ น หมายเลข ๒๑๐ ฟากใต
ที่จุดซึ่ง อยูหางจากทางหลวงแผนดิน หมายเลข ๒๔๒๐ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๐
ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๐ เปนระยะ ๒,๐๐๐ เมตร
๒.๒ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๘ ฟากตะวันออก
ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางอําเภอศรีบุญเรืองกับอําเภอเมืองหนองบัวลําภู และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนตั้งฉากระยะ ๔๕๐ เมตร กับทางหลวงชนบท นภ. ๓๐๑๕
ฟากใต ที่จุดซึ่งถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงชนบท นภ. ๓๐๑๕ เปนเสนตรงไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต จนบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท นภ. ๓๐๑๕
บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
เปนระยะ ๒,๐๐๐ เมตร และไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต จนบรรจบกับปลายเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร
กับศูนยกลางทางหลวงชนบท นภ. ๓๐๐๒
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท
นภ. ๓๐๐๒ และเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ

๖
๒.๓ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๘ ฟากตะวันออก
ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๑๓๓
ดานใต
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนลําน้ําพอง ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๖,๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๑๓๓
๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึงหมายเลข ๓.๑๗ ที่กําหนดไวเปนสีเขียว ใหเปนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม มีรายการดังตอไปนี้
๓.๑ ดานเหนือ
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดหนองบัวลําภูกับจังหวัดอุดรธานี
ดานตะวันออก จดปาสงวนแหงชาติ ปาเกากลอยและปานากลาง ทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๓๕๒ ฟากเหนือ เขตเทศบาลตําบลสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภู ระหวางหลักเขตที่ ๘
หลักเขตที่ ๗ หลักเขตที่ ๖ หลักเขตที่ ๕ หลักเขตที่ ๔ หลักเขตที่ ๓ หลักเขตที่ ๒ หลักเขตที่ ๑
หลักเขตที่ ๑๐ กับหลักเขตที่ ๙ ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๓๕๒ ฟากตะวันตก และทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๐๙๗ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเส น แบ ง เขตการปกครองระหว า งอํ า เภอสุ ว รรณคู ห ากั บ
อําเภอนากลาง เสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลนาดานกับตําบลนาดี เสนแบงเขตการปกครอง
ระหวา งตําบลกุด ผึ้ง กับ ตําบลนาดี เสน แบง เขตการปกครองระหวางตํา บลสุว รรณคูห ากับ ตํา บลนาดี
เสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลบานโคกกับตําบลนาดี เสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอสุวรรณคูหา
กับอําเภอนากลาง และทางหลวงชนบท นภ. ๖๐๑๘ ฟากตะวันตก
ดานตะวันตก
จดปาสงวนแหงชาติ ปาเกากลอยและปานากลาง
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑.๒ ที่กําหนดไวเปนสีชมพู
๓.๒ ดานเหนือ
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดหนองบัวลําภูกับจังหวัดอุดรธานี
ดานตะวันออก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลดงมะไฟกับตําบลนาสี
ดานใต
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลดงมะไฟกับตําบลบานโคก
ดานตะวันตก
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลดงมะไฟกับตําบลบุญทัน
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๕.๒ หมายเลข ๕.๓ และหมายเลข ๕.๔ ที่กําหนดไว
เปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว

๗
๓.๓ ดานเหนือ
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลนาดีกับตําบลสุวรรณคูหา
และเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลนาดีกับตําบลกุดผึ้ง
ดานตะวันออก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลนาดีกับตําบลนาดาน
ดานใต
จดเส น แบ ง เขตการปกครองระหว า งอํ า เภอสุ ว รรณคู ห ากั บ
อําเภอนากลาง
ดานตะวันตก
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลนาดีกับตําบลบานโคก
๓.๔ ดานเหนือ
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดหนองบัวลําภูกับจังหวัดเลย
ดานตะวันออก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอนาวังกับอําเภอสุวรรณคูหา
และเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอนาวังกับอําเภอนากลาง
ดานใต
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลวังปลาปอมกับตําบลนาแก
ดานตะวันตก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดหนองบัวลําภูกับจังหวัดเลย
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๕.๓ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว
และบริเวณหมายเลข ๖.๑ ที่กําหนดไวเปนสีฟา
๓.๕ ดานเหนือ
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอนากลางกับอําเภอสุวรรณคูหา
ดานตะวันออก จดทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๒๐๙๗ ฟากตะวัน ตก และ
เขตเทศบาลตําบลกุดดินจี่ จังหวัดหนองบัวลําภู ระหวางหลักเขตที่ ๔ หลักเขตที่ ๓ หลักเขตที่ ๒
หลักเขตที่ ๑ หลักเขตที่ ๘ หลักเขตที่ ๗ หลักเขตที่ ๖ กับหลักเขตที่ ๕
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๐ ฟากเหนือ เสนตรงที่ลากจาก
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๐ ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๔๒๐
บรรจบกับ ทางหลวงแผน ดินหมายเลข ๒๑๐ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตต ามแนวทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๑๐ เปนระยะ ๙๖๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
ฟากตะวั น ออก ที่ จุ ด ซึ่ง ถนนสาธารณะไม ป รากฏชื่อ บรรจบกับ ถนนสาธารณะไม ป รากฏชื่อ ไปทาง
ทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตามแนวถนนสาธารณะไม ป รากฏชื่ อ เป น ระยะ ๑,๕๓๐ เมตร ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยูหางจาก
ทางหลวงชนบท นภ. ๖๐๑๙ บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ เปนระยะ ๖๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับ

๘
ทางหลวงชนบท นภ. ๖๐๑๙ ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับ
ทางหลวงชนบท นภ. ๖๐๑๙ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงชนบท นภ. ๖๐๑๙
เปนระยะ ๗๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต จนบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันตก
ตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ เปนระยะ ๖๕๐ เมตร
ดานตะวันตก
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลกุดแหกับตําบลดานชาง
และเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอนากลางกับอําเภอนาวัง
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๕.๓ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว
๓.๖ ดานเหนือ
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลนาแกกับตําบลวังปลาปอม
ดานตะวันออก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอนาวังกับอําเภอนากลาง
ดานใต
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลนาแกกับตําบลเทพคีรี
เสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลนาแกกับตําบลนาเหลา และเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลนาแก
กับตําบลวังทอง
ดานตะวันตก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดหนองบัวลําภูกับจังหวัดเลย
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๕.๓ และหมายเลข ๕.๕ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน
มีเสนทแยงสีขาว และบริเวณหมายเลข ๖.๑ ที่กําหนดไวเปนสีฟา
๓.๗ ดานเหนือ
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอนากลางกับอําเภอนาวัง
ดานตะวันออก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลดานชางกับตําบลกุดแห
ดานใต
จดเสน ตรงที่ลากจากถนนสาธารณะไมป รากฏชื่อ ฟากเหนือ
ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ เปนระยะ ๖๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับ
เสนตรงที่ลากจากทางหลวงชนบท นภ. ๖๐๑๙ ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
บรรจบกับทางหลวงชนบท นภ. ๖๐๑๙ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงชนบท นภ. ๖๐๑๙
เปนระยะ ๗๕๐ เมตร
ดานตะวันตก
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลดานชางกับตําบลอุทัยสวรรค
และเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอนากลางกับอําเภอนาวัง
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๖.๑ ที่กําหนดไวเปนสีฟา

๙
๓.๘ ดานเหนือ
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลวังทองกับตําบลนาแก
ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลนาเหลา จังหวัดหนองบัวลําภู ระหวาง
หลักเขตที่ ๑ กับหลักเขตที่ ๘ และเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลวังทองกับตําบลนาเหลา
ดานใต
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลวังทองกับตําบลนาเหลา
และแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดหนองบัวลําภูกับ
จังหวัดเลย
ดานตะวันตก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดหนองบัวลําภูกับจังหวัดเลย
ทั้ ง นี้ ยกเว น บริ เ วณหมายเลข ๕.๕ หมายเลข ๕.๗ หมายเลข ๕.๘ และ
หมายเลข ๕.๑๐ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว
๓.๙ ดานเหนือ
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลนาเหลากับตําบลนาแก
ดานตะวันออก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลนาเหลากับตําบลเทพคีรี
เสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอนาวังกับอําเภอนากลาง เสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอศรีบุญเรือง
กับอําเภอนากลาง เสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลโนนเมืองกับตําบลอุทัยสวรรค ทางหลวงชนบท
นภ. ๔๐๐๑ ฟากตะวันตก ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๔๒๐ ฟากตะวันตก เขตเทศบาลตําบลจอมทอง
จังหวัดหนองบัวลําภู ระหวางหลักเขตที่ ๑ กับหลักเขตที่ ๔ และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๘
ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๒๒๘ ฟากตะวั น ตก และ
แนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนลําน้ําพอง ฝงเหนือ
ดานตะวันตก จดปาสงวนแหงชาติ ปาหวยสมและปาภูผาแดง แนวเขตผังเมืองรวม
ดานตะวันตก ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดหนองบัวลําภูกับจังหวัดเลย เสนแบงเขตการปกครอง
ระหว า งตํ า บลยางหล อ กั บ ตํ า บลหนองกุ ง แก ว เส น แบ ง เขตการปกครองระหว า งตํ า บลโนนม ว งกั บ
ตําบลหนองกุงแกว เสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอศรีบุญเรืองกับอําเภอนาวัง และเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางตําบลนาเหลากับตําบลวังทอง
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑.๕ ที่กําหนดไวเปนสีชมพู บริเวณหมายเลข ๕.๗
หมายเลข ๕.๘ หมายเลข ๕.๑๐ และหมายเลข ๕.๑๓ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว
และบริเวณหมายเลข ๖.๑ ที่กําหนดไวเปนสีฟา
๓.๑๐ ดานเหนือ
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลเทพคีรีกับตําบลนาแก
ดานตะวันออก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอนาวังกับอําเภอนากลาง

๑๐
ดานใต
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอนาวังกับอําเภอนากลาง
ดานตะวันตก
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลเทพคีรีกับตําบลนาเหลา
และเขตเทศบาลตําบลนาเหลา จังหวัดหนองบัวลําภู ระหวางหลักเขตที่ ๕ หลักเขตที่ ๔ หลักเขตที่ ๓
หลักเขตที่ ๒ กับหลักเขตที่ ๑
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๕.๗ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว
และบริเวณหมายเลข ๖.๑ ที่กําหนดไวเปนสีฟา
๓.๑๑ ดานเหนือ
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลอุทัยสวรรคกบั ตําบลดานชาง
เสนตรงที่ลากจากลําพะเนียง ฝงใต ที่จุดซึ่งเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลอุทัยสวรรคกับตําบลดานชาง
บรรจบกับลําพะเนียง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต จนบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันตก
ตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ เปนระยะ ๖๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต จนบรรจบกับ
ทางหลวงชนบท นภ. ๔๐๐๑ ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งลําพะเนียงตัดกับทางหลวงชนบท นภ. ๔๐๐๑
ไปทางทิศตะวัน ตกเฉียงใตต ามแนวทางหลวงชนบท นภ. ๔๐๐๑ เปน ระยะ ๑,๑๘๐ เมตร และ
ไปทางทิศตะวันออก เปนระยะ ๓,๓๐๐ เมตร จนบรรจบกับเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลอุทัยสวรรค
กับตําบลฝงแดง
ดานตะวันออก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลอุทัยสวรรคกับตําบลฝงแดง
ดานใต
จดเส น แบ ง เขตการปกครองระหว า งตํ า บลอุ ทั ย สวรรค กั บ
ตําบลโนนเมือง และเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอนากลางกับอําเภอศรีบุญเรือง
ดานตะวันตก
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอนากลางกับอําเภอนาวัง
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๕.๗ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว
๓.๑๒ ดานเหนือ
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดหนองบัวลําภูกับจังหวัดอุดรธานี และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปากุดจับ
ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดหนองบัวลําภูกับจังหวัดอุดรธานี
ดานใต
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดหนองบัวลําภูกับจังหวัดอุดรธานี และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาหนองบัว
ดานตะวันตก
จดแนวเขตผั ง เมื อ งรวมเมื อ งหนองบั ว ลํ า ภู ต ามกฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองหนองบัวลําภู พ.ศ. ๒๕๔๔ และปาสงวนแหงชาติ ปาเกากลอยและปานากลาง

๑๑
๓.๑๓ ดานเหนือ
จดเสนตรงที่ตอตรงจากเสนตรงระยะ ๓,๓๐๐ เมตร ที่ลากจาก
ทางหลวงชนบท นภ. ๔๐๐๑ ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยูหางจากลําพะเนียงตัดกับทางหลวงชนบท นภ. ๔๐๐๑
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงชนบท นภ. ๔๐๐๑ เปนระยะ ๑,๑๘๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตก
จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๔๒๐ ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๔๒๐ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๐ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนว
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๔๒๐ เปนระยะ ๒,๘๐๐ เมตร เสนตรงที่ลากจากทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๔๒๐ ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๔๒๐ บรรจบกับ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๐ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๔๒๐
เปนระยะ ๒,๘๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๐
ฟากใต ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๐ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๔๒๐
ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๐ เปนระยะ ๙๖๐ เมตร ทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๑๐ ฟากใตและฟากตะวันตก เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๐ ฟากใต
ที่จุดซึ่ง อยูหางจากทางหลวงแผนดิน หมายเลข ๒๔๒๐ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๐
ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๐ เปนระยะ ๒,๐๐๐ เมตร เสนขนานระยะ
๑,๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๐ เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๐
ฟากใต ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๐ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๙๗
ไปทางทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๐ เปนระยะ ๑,๘๐๐ เมตร และเขตเทศบาล
ตําบลนาคําไฮ จังหวัดหนองบัวลําภู ระหวางหลักเขตที่ ๑ หลักเขตที่ ๔ หลักเขตที่ ๓ กับหลักเขตที่ ๒
ดานตะวันออก จดแนวเขตผั ง เมื อ งรวมเมื อ งหนองบั ว ลํ า ภู ต ามกฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองหนองบัวลําภู พ.ศ. ๒๕๔๔ เสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงลําพะเนียง
ฝงใต ทางหลวงชนบท นภ. ๓๐๐๓ ฟากตะวันตก เขตเทศบาลตําบลหัวนา จังหวัดหนองบัวลําภู
ระหวางหลักเขตที่ ๓ หลักเขตที่ ๒ หลักเขตที่ ๑ หลักเขตที่ ๗ หลักเขตที่ ๖ หลักเขตที่ ๕ กับหลักเขตที่ ๔
ทางหลวงชนบท นภ. ๓๐๐๒ ฟากใต และอางเก็บน้ําเขื่อนอุบลรัตน
ดานใต
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนลําน้ําพอง ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดเขตเทศบาลตําบลจอมทอง จังหวัดหนองบัวลําภู ระหวาง
หลักเขตที่ ๓ กับหลักเขตที่ ๒ หวยทราย ฝงตะวันออก ทางหลวงชนบท นภ. ๓๐๐๒ ฟากตะวันออก
เขตเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย จังหวัดหนองบัวลําภู ระหวางหลักเขตที่ ๓ หลักเขตที่ ๒ หลักเขตที่ ๑
กับหลักเขตที่ ๔ ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๔๒๐ ฟากตะวันออก ทางหลวงชนบท นภ. ๔๐๐๑
ฟากตะวันออก และเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลฝงแดงกับตําบลอุทัยสวรรค
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๒.๒ ที่กําหนดไวเปนสีมวง และบริเวณหมายเลข ๖.๑
ที่กําหนดไวเปนสีฟา

๑๒
๓.๑๔ ดานเหนือ
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอศรีบุญเรืองกับอําเภอนาวัง
ดานตะวันออก จดเส น แบ ง เขตการปกครองระหว า งตํ า บลหนองกุ ง แก ว กั บ
ตําบลโนนมวง
ดานใต
จดเส น แบ ง เขตการปกครองระหว า งตํ า บลหนองกุ ง แก ว กั บ
ตําบลยางหลอ
ดานตะวันตก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดหนองบัวลําภูกับจังหวัดเลย
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๕.๑๐ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว
๓.๑๕ ดานเหนือ
จดแนวเขตผั ง เมื อ งรวมเมื อ งหนองบั ว ลํ า ภู ต ามกฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองหนองบัวลําภู พ.ศ. ๒๕๔๔ เสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงลําพะเนียง
ฝงตะวันออก และเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงหวยกุดตาเปด ฝงตะวันออก
ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดหนองบัวลําภูกับจังหวัดอุดรธานี แนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาภูพาน และแนวเขตอุทยานแหงชาติ
ภูเกา - ภูพานคํา
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๔๖ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเขตเทศบาลตํา บลโนนสัง จัง หวั ด หนองบัว ลํา ภู ระหวา ง
หลักเขตที่ ๑๐ หลักเขตที่ ๙ กับหลักเขตที่ ๘ ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๔๖ ฟากตะวันออก
เขตเทศบาลตําบลกุดดู ระหวางหลักเขตที่ ๕ หลักเขตที่ ๔ หลักเขตที่ ๓ หลักเขตที่ ๒ กับหลักเขตที่ ๑
และเขตเทศบาลตําบลนามะเฟอง จังหวัดหนองบัวลําภู ระหวางหลักเขตที่ ๔ หลักเขตที่ ๓ หลักเขตที่ ๒
กับหลักเขตที่ ๑
๓.๑๖ ดานเหนือ
จดแนวเขตผั ง เมื อ งรวมเมื อ งหนองบั ว ลํ า ภู ต ามกฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองหนองบัวลําภู พ.ศ. ๒๕๔๔
ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๔๖ ฟากตะวันตก เสนขนานระยะ
๕๐ เมตร กับ ริม ฝง ลําพะเนียง ฝง ตะวัน ออก เขตเทศบาลตําบลนามะเฟอง จัง หวัดหนองบัว ลําภู
ระหวางหลักเขตที่ ๑ หลักเขตที่ ๗ หลักเขตที่ ๖ หลักเขตที่ ๕ กับหลักเขตที่ ๔ เขตเทศบาลตําบลกุดดู
จังหวัดหนองบัวลําภู ระหวางหลักเขตที่ ๒ หลักเขตที่ ๑ กับหลักเขตที่ ๕ เขตเทศบาลตําบลโนนสัง
จังหวัดหนองบัวลําภู ระหวางหลักเขตที่ ๘ หลักเขตที่ ๗ หลักเขตที่ ๖ หลักเขตที่ ๕ หลักเขตที่ ๔
หลักเขตที่ ๓ หลักเขตที่ ๒ หลักเขตที่ ๑ หลักเขตที่ ๑๘ หลักเขตที่ ๑๗ หลักเขตที่ ๑๖ หลักเขตที่ ๑๕
หลักเขตที่ ๑๔ หลักเขตที่ ๑๓ หลักเขตที่ ๑๒ หลักเขตที่ ๑๑ หลักเขตที่ ๑๐ กับหลักเขตที่ ๙
ทางหลวงแผนดิน หมายเลข ๒๑๔๖ ฟากใตและฟากตะวันตก แนวเขตปาสงวนแห งชาติ ปาภูพาน
และแนวเขตอุทยานแหงชาติภูเกา - ภูพานคํา

๑๓
ดานใต
จดอางเก็บน้ําเขื่อนอุบลรัตน
ดานตะวันตก
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอโนนสังกับอําเภอศรีบุญเรือง
ทางหลวงชนบท นภ. ๓๐๐๒ ฟากเหนื อ ทางหลวงชนบท นภ. ๓๐๐๓ ฟากตะวั น ออก และ
เขตเทศบาลตําบลหัว นา จังหวัดหนองบัวลําภู ระหวางหลักเขตที่ ๕ หลักเขตที่ ๔ หลักเขตที่ ๓
กับหลักเขตที่ ๒
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๕.๑๑ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว
และบริเวณหมายเลข ๖.๑ ที่กําหนดไวเปนสีฟา
๓.๑๗ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๘ ฟากตะวันออก
ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลจอมทอง จังหวัดหนองบัวลําภู ระหวาง
หลักเขตที่ ๑ กับหลักเขตที่ ๔
ดานใต
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนลําน้ําพอง ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนลําน้ําพอง ฝงเหนือ
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๒.๓ ที่กําหนดไวเปนสีมวง
๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔ ที่กําหนดไวเปนสีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว ใหเปนที่ดิน
ประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม มีรายการดังตอไปนี้
ดานเหนือ
จดเขตเทศบาลตําบลสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภู ระหวาง
หลักเขตที่ ๙ หลักเขตที่ ๘ กับหลักเขตที่ ๗ และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๓๕๒ ฟากใต
ดานตะวันออก จดปาสงวนแหงชาติ ปาเกากลอยและปานากลาง
ดานใต
จดแนวเขตผั ง เมื อ งรวมเมื อ งหนองบั ว ลํ า ภู ต ามกฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองหนองบัวลําภู พ.ศ. ๒๕๔๔ และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๐ ฟากตะวันออก
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๒๐๙๗ ฟากตะวั น ออก
เขตเทศบาลตําบลกุดดินจี่ จังหวัดหนองบัวลําภู ระหวางหลักเขตที่ ๕ กับหลักเขตที่ ๔ และทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๓๕๒ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๖.๑ ที่กําหนดไวเปนสีฟา
๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ ถึงหมายเลข ๕.๑๔ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว
ใหเปนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม มีรายการดังตอไปนี้
๕.๑ ปาสงวนแหงชาติ ปาเกากลอยและปานากลาง
๕.๒ ปาสงวนแหงชาติ ปาเกากลอยและปานากลาง
๕.๓ ปาสงวนแหงชาติ ปาเกากลอยและปานากลาง

๑๔
๕.๔ ปาสงวนแหงชาติ ปาเกากลอยและปานากลาง
๕.๕ ปาสงวนแหงชาติ ปาเกากลอยและปานากลาง
๕.๖ ปาสงวนแหงชาติ ปากุดจับ
๕.๗ ปาสงวนแหงชาติ ปาหนองเรือ
๕.๘ ปาสงวนแหงชาติ ปาหนองเรือ
๕.๙ ปาสงวนแหงชาติ ปาหนองบัว
๕.๑๐ ปาสงวนแหงชาติ ปาหนองเรือ
๕.๑๑ ปาสงวนแหงชาติ ปาภูเกา และอุทยานแหงชาติภูเกา - ภูพานคํา
๕.๑๒ ปาสงวนแหงชาติ ปาภูพาน และอุทยานแหงชาติภูเกา - ภูพานคํา
๕.๑๓ ปาสงวนแหงชาติ ปาหนองเรือ
๕.๑๔ ปาสงวนแหงชาติ ปาหวยสมและปาภูผาแดง
๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๖.๑ และหมายเลข ๖.๒ ที่กําหนดไวเปนสีฟา ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่โลงเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม มีรายการดังตอไปนี้
๖.๑ ที่ดินบริเวณริมฝงลําพะเนียง หวยบงนกเปา กุดเขง หวยกุดขี้นาค หวยกุดงิ้ว หวยกุดแห
หวยกุดตาเปด หวยใหญ หวยวังเวิน หวยลึก หวยโพน และหวยเชียง ฝงเหนือและฝงใต ในบริเวณ
แนวขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงลําพะเนียง หวยบงนกเปา กุดเขง หวยกุดขี้นาค หวยกุดงิ้ว หวยกุดแห
หวยกุดตาเปด หวยใหญ หวยวังเวิน หวยลึก หวยโพน และหวยเชียง
๖.๒ อางเก็บน้ําเขื่อนอุบลรัตน

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔๑ ก

หน้า ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่สมควรกําหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
ในท้องที่จังหวัดหนองบัวลําภู เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้อง
หรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ
และสภาพแวดล้อม ทั้ งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง และโดยที่มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง
แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติว่า การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระทําโดยกฎกระทรวง จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

