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กฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองหนองบัวลำภู
พ.ศ. ๒๕๖๒
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
และมำตรำ ๒๖ วรรคหนึ่ ง แห่ ง พระรำชบั ญ ญั ติ ก ำรผั ง เมื อ ง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
โดยพระรำชบัญญั ติกำรผั งเมือ ง (ฉบั บที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ รั ฐ มนตรีว่ ำกำรกระทรวงมหำดไทย
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ ใช้บังคับผังเมืองรวม ในท้องที่ตำบลหนองภัยศูนย์ ตำบลโพธิ์ชัย ตำบลลำภู
ตำบลนำคำไฮ ตำบลหนองสวรรค์ ตำบลหนองบัว ตำบลบ้ำนพร้ำว และตำบลบ้ำนขำม อำเภอ
เมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ภำยในแนวเขตตำมแผนที่ท้ำยกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๒ กำรวำงและจัดทำผังเมืองรวมตำมกฎกระทรวงนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทำง
ในกำรพัฒ นำ และกำรดำรงรักษำเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้ำนกำรใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สิน กำรคมนำคมและกำรขนส่ง กำรสำธำรณูปโภค บริกำรสำธำรณะและสภำพแวดล้อม
ในบริ เ วณแนวเขตตำมข้ อ ๑ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ กำรพั ฒ นำระบบเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศ
ตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
ข้อ ๓ ผังเมืองรวมตำมกฎกระทรวงนี้ มีนโยบำยและมำตรกำรเพื่อจัดระบบกำรใช้ประโยชน์
ที่ดิน โครงข่ำยคมนำคมขนส่งและบริกำรสำธำรณะให้มีประสิทธิภำพ สำมำรถรองรับและสอดคล้องกับ
กำรขยำยตัวของชุมชนในอนำคต รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนำเศรษฐกิจ โดยมีสำระสำคัญ ดังต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริมและพัฒนำชุมชนเมืองให้เป็นศูนย์กลำงกำรบริหำร กำรปกครอง กำรศึกษำ
และกำรคมนำคมขนส่งของจังหวัด
(๒) ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นำด้ ำ นที่ อ ยู่ อ ำศั ย และพำณิ ช ยกรรมให้ ส อดคล้ อ งกั บ กำรขยำยตั ว
ของชุมชน และระบบเศรษฐกิจของจังหวัด
(๓) ส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลำงกำรบริกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
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(๔) พั ฒ นำกำรบริ ก ำรทำงสั ง คม กำรสำธำรณู ปโภคและสำธำรณู ปกำรให้ เ พี ย งพอและ
ได้มำตรฐำน
(๕) อนุรักษ์โบรำณสถำน ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน
(๖) อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ข้อ ๔ กำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ภำยในเขตผั ง เมื อ งรวม ให้ เ ป็ น ไปตำมแผนผั ง ก ำหนด
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินตำมที่ได้จำแนกประเภท แผนผังแสดงโครงกำรคมนำคมและขนส่ง และรำยกำร
ประกอบแผนผังท้ำยกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๕ กำรใช้ประโยชน์ที่ดินตำมแผนผังแสดงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินตำมที่ได้จำแนกประเภทท้ำย
กฎกระทรวงนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ที่ดินในบริเวณหมำยเลข ๑.๑ ถึงหมำยเลข ๑.๒๗ ที่กำหนดไว้เป็นสีเหลือง ให้เป็น
ที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นน้อย
(๒) ที่ดินในบริเวณหมำยเลข ๒.๑ ถึงหมำยเลข ๒.๑๓ ที่กำหนดไว้เป็นสีส้ม ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นปำนกลำง
(๓) ที่ดินในบริเวณหมำยเลข ๓.๑ ถึงหมำยเลข ๓.๖ ที่กำหนดไว้เป็นสีแดง ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพำณิชยกรรมและที่อยู่อำศัยหนำแน่นมำก
(๔) ที่ดินในบริเวณหมำยเลข ๔ ที่กำหนดไว้เป็นสีมว่ งอ่อน ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสำหกรรม
เฉพำะกิจ
(๕) ที่ดินในบริเวณหมำยเลข ๕.๑ ถึงหมำยเลข ๕.๑๕ ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(๖) ที่ดินในบริเวณหมำยเลข ๖.๑ ถึงหมำยเลข ๖.๑๒ ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน ให้เป็น
ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนำกำรและกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม
(๗) ที่ดิน ในบริเวณหมำยเลข ๗.๑ ถึงหมำยเลข ๗.๑๗ ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก
ให้เป็นที่ดินประเภทสถำบันกำรศึกษำ
(๘) ที่ดินในบริเวณหมำยเลข ๘.๑ ถึงหมำยเลข ๘.๓๙ ที่กำหนดไว้เป็นสีเทำอ่อน ให้เป็น
ที่ดินประเภทสถำบันศำสนำ
(๙) ที่ดินในบริเวณหมำยเลข ๙.๑ ถึงหมำยเลข ๙.๑๒ ที่กำหนดไว้เป็นสีน้ำเงิน ให้เป็น
ที่ดินประเภทสถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร
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ข้อ ๖ ที่ ดิ น ประเภทที่ อ ยู่ อ ำศั ย หนำแน่ น น้ อ ย ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ กำรอยู่ อ ำศั ย
สถำบัน รำชกำร กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูป กำรเป็นส่วนใหญ่ สำหรับกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจกำรอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ำมใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรตำมที่กำหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงำนทุ ก จ ำพวกตำมกฎหมำยว่ ำ ด้ ว ยโรงงำน เว้ น แต่ โ รงงำนตำมประเภท ชนิ ด
และจำพวกที่กำหนดให้ดำเนินกำรได้ตำมบัญชีท้ำยกฎกระทรวงนี้ และโรงงำนบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ำมันและสถำนที่เก็บรักษำน้ำมัน ลักษณะที่สำม ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุม
น้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อกำรจำหน่ำย
(๓) คลังก๊ำซปิโตรเลียมเหลว สถำนที่บรรจุก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถำนที่
บรรจุก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถำนที่เก็บรักษำก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ ย งม้ ำ โค กระบื อ สุ ก ร แพะ แกะ ห่ ำ น เป็ ด ไก่ งู จระเข้ หรื อ สั ต ว์ ป่ ำ
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ เพื่อกำรค้ำ
(๕) สุสำนและฌำปนสถำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยสุสำนและฌำปนสถำน
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสำหกรรม
(๗) กำรอยู่อำศัยหรือประกอบพำณิชยกรรมประเภทอำคำรขนำดใหญ่
(๘) สถำนสงเครำะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์
(๙) โรงฆ่ำสัตว์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมกำรฆ่ำสัตว์ เพื่อกำรจำหน่ำยเนื้อสัตว์
(๑๐) ไซโลเก็บผลิตผลทำงกำรเกษตร
(๑๑) สนำมแข่งรถ
(๑๒) สนำมแข่งม้ำ
(๑๓) สนำมยิงปืน
(๑๔) กำจัดมูลฝอย
(๑๕) ซื้อขำยหรือเก็บเศษวัสดุ
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินริมทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๒๑๐ ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๒๒๘
และทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๒๑๔๖ ให้มีที่ว่ำงตำมแนวขนำนริมเขตทำงไม่น้อยกว่ำ ๖ เมตร
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลำพะเนียง ห้วยใหญ่ ห้วยวังเวิน ห้วยเชียง ห้วยลึกและหนองม่วง
ให้มีที่ว่ำงตำมแนวขนำนริมฝั่งตำมสภำพธรรมชำติของลำพะเนียง ห้วยใหญ่ ห้วยวังเวิน ห้วยเชียง
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ห้วยลึก และหนองม่วงไม่น้อยกว่ำ ๖ เมตร เว้นแต่เป็นกำรก่อสร้ำงเพื่อกำรคมนำคมทำงน้ำหรือ
กำรสำธำรณูปโภค เขื่อน รั้ว หรือกำแพง
ข้อ ๗ ที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นปำนกลำง ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัย
สถำบัน รำชกำร กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรเป็นส่วนใหญ่ สำหรับกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจกำรอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้ำของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ำมใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรตำมที่กำหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงำนทุกจำพวกตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน เว้นแต่โรงงำนตำมประเภท ชนิด และ
จำพวกที่กำหนดให้ดำเนินกำรได้ตำมบัญชีท้ำยกฎกระทรวงนี้ และโรงงำนบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ำมันและสถำนที่เก็บรักษำน้ำมัน ลักษณะที่สำม ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุม
น้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อกำรจำหน่ำย
(๓) คลังก๊ำซปิโตรเลียมเหลว สถำนที่บรรจุก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถำนที่
บรรจุก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถำนที่เก็บรักษำก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ ย งม้ ำ โค กระบื อ สุ ก ร แพะ แกะ ห่ ำ น เป็ ด ไก่ งู จระเข้ หรื อ สั ต ว์ ป่ ำ
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ เพื่อกำรค้ำ
(๕) สุสำนและฌำปนสถำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยสุสำนและฌำปนสถำน
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสำหกรรม
(๗) กำรอยู่อำศัยหรือประกอบพำณิชยกรรมประเภทอำคำรขนำดใหญ่พิเศษ
(๘) สถำนที่ เ ก็ บ สิ น ค้ ำ ซึ่ ง เป็ น ที่ เ ก็ บ พั ก หรื อ ขนถ่ ำ ยสิ น ค้ ำ หรื อ สิ่ ง ของเพื่ อ ประโยชน์
ทำงกำรค้ำหรืออุตสำหกรรม
(๙) สถำนสงเครำะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์
(๑๐) โรงฆ่ำสัตว์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมกำรฆ่ำสัตว์ เพื่อกำรจำหน่ำยเนื้อสัตว์
(๑๑) ไซโลเก็บผลิตผลทำงกำรเกษตร
(๑๒) สนำมแข่งรถ
(๑๓) สนำมแข่งม้ำ
(๑๔) สนำมยิงปืน
(๑๕) กำจัดมูลฝอย
(๑๖) ซื้อขำยหรือเก็บเศษวัสดุ

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๒๒ ก

หนา้ ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

กำรใช้ประโยชน์ที่ดินริมทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๒๑๐ ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๒๒๘
และทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๒๑๔๖ ให้มีที่ว่ำงตำมแนวขนำนริมเขตทำงไม่น้อยกว่ำ ๖ เมตร
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งห้วยเชียงและห้วยลึก ให้มีที่ว่ำงตำมแนวขนำนริมฝั่งตำมสภำพ
ธรรมชำติของห้วยเชียงและห้วยลึกไม่น้อยกว่ำ ๖ เมตร เว้นแต่เป็นกำรก่อสร้ำงเพื่อกำรคมนำคม
ทำงน้ำหรือกำรสำธำรณูปโภค เขื่อน รั้ว หรือกำแพง
ข้อ ๘ ที่ ดิ น ประเภทพำณิ ช ยกรรมและที่ อ ยู่ อ ำศั ย หนำแน่ น มำก ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
เพื่อพำณิชยกรรม กำรอยู่อำศัย สถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรเป็นส่วนใหญ่
สำหรับกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ำมใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรตำมที่กำหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงำนทุกจำพวกตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน เว้นแต่โรงงำนตำมประเภท ชนิด และ
จำพวกที่กำหนดให้ดำเนินกำรได้ตำมบัญชีท้ำยกฎกระทรวงนี้ และโรงงำนบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ำมันและสถำนที่เก็บรักษำน้ำมัน ลักษณะที่สำม ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุม
น้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อกำรจำหน่ำย
(๓) คลังก๊ำซปิโตรเลียมเหลว สถำนที่บรรจุก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถำนที่
บรรจุก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถำนที่เก็บรักษำก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ ย งม้ ำ โค กระบื อ สุ ก ร แพะ แกะ ห่ ำ น เป็ ด ไก่ งู จระเข้ หรื อ สั ต ว์ ป่ ำ
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ เพื่อกำรค้ำ
(๕) สุสำนและฌำปนสถำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยสุสำนและฌำปนสถำน
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสำหกรรม
(๗) กำรอยู่อำศัยหรือประกอบพำณิชยกรรมประเภทอำคำรขนำดใหญ่
(๘) สถำนสงเครำะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์
(๙) โรงฆ่ำสัตว์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมกำรฆ่ำสัตว์ เพื่อกำรจำหน่ำยเนื้อสัตว์
(๑๐) ไซโลเก็บผลิตผลทำงกำรเกษตร
(๑๑) สนำมแข่งรถ
(๑๒) สนำมแข่งม้ำ
(๑๓) สนำมยิงปืน
(๑๔) กำจัดมูลฝอย
(๑๕) ซื้อขำยหรือเก็บเศษวัสดุ

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๒๒ ก

หนา้ ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

กำรใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งห้วยเชียงและหนองบัว ให้มีที่ว่ำงตำมแนวขนำนริมฝั่งตำมสภำพ
ธรรมชำติของห้วยเชียงและหนองบัวไม่น้อยกว่ำ ๖ เมตร เว้นแต่เป็นกำรก่อสร้ำงเพื่อกำรคมนำคม
ทำงน้ำหรือกำรสำธำรณูปโภค เขื่อน รั้ว หรือกำแพง
ข้อ ๙ ที่ดินประเภทอุตสำหกรรมเฉพำะกิจ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสำหกรรมที่ประกอบ
กิ จ กำรในลั ก ษณะโรงงำนตำมกฎหมำยว่ ำ ด้ ว ยโรงงำนตำมประเภท ชนิ ด และจ ำพวกที่ ก ำหนด
ให้ดำเนินกำรได้ตำมบัญชีท้ำยกฎกระทรวงนี้ โรงงำนบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน คลังสินค้ำ สถำบัน
รำชกำร กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรเป็นส่วนใหญ่ สำหรับกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรอื่น
ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้ำของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ำมใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรตำมที่กำหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงำนทุ ก จ ำพวกตำมกฎหมำยว่ ำ ด้ ว ยโรงงำน เว้ น แต่ โ รงงำนตำมประเภท ชนิ ด
และจำพวกที่กำหนดให้ดำเนินกำรได้ตำมบัญชีท้ำยกฎกระทรวงนี้ และโรงงำนบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน
(๒) สุสำนและฌำปนสถำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยสุสำนและฌำปนสถำน
(๓) โรงแรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงแรม
(๔) โรงมหรสพตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพำณิชยกรรม
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัย
(๗) กำรอยู่อำศัยประเภทอำคำรชุดหรือหอพัก
(๘) สถำนสงเครำะห์หรือรับเลี้ยงคนชรำ
(๙) สถำนสงเครำะห์หรือรับเลี้ยงคนพิกำร
(๑๐) สถำบันกำรศึกษำ
(๑๑) โรงพยำบำล
ข้อ ๑๐ ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม
หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม สถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรเป็นส่วนใหญ่
สำหรับกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ำมใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรตำมที่กำหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงำนทุ ก จ ำพวกตำมกฎหมำยว่ ำ ด้ ว ยโรงงำน เว้ น แต่ โ รงงำนตำมประเภท ชนิ ด
และจำพวกทีก่ ำหนดให้ดำเนินกำรได้ตำมบัญชีท้ำยกฎกระทรวงนี้ และโรงงำนบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ำมันและสถำนที่เก็บรักษำน้ำมัน ลักษณะที่สำม ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุม
น้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อกำรจำหน่ำย

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๒๒ ก

หนา้ ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

(๓) คลังก๊ำซปิโตรเลียมเหลว สถำนที่บรรจุก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถำนที่
บรรจุก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถำนที่เก็บรักษำก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
(๔) โรงแรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงแรม
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสำหกรรม
(๖) จั ด สรรที่ ดิ น เพื่ อ ประกอบพำณิ ช ยกรรม เว้ น แต่ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของกำรจั ด สรรที่ ดิ น
เพื่อกำรอยู่อำศัย และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้ำของพื้นที่โครงกำรทั้งหมด
(๗) กำรอยู่อำศัยหรือประกอบพำณิชยกรรมประเภทอำคำรขนำดใหญ่
(๘) กำรอยู่ อ ำศั ย หรื อ ประกอบพำณิ ช ยกรรมประเภทห้ อ งแถวหรื อ ตึ ก แถว เว้ น แต่ เ ป็ น
กำรดำเนินกำรในโครงกำรจัดสรรที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัย และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้ำของพื้นที่โครงกำร
ทั้งหมด
(๙) กำรอยู่อำศัยประเภทอำคำรชุดหรือหอพัก
ในกรณี ที่ ก ำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ กำรจั ด สรรที่ ดิ น พื่ อ ประกอบพำณิ ช ยกรรมตำม (๖)
และเพื่อกำรอยู่อำศัยหรือประกอบพำณิชยกรรมประเภทห้องแถวหรือตึกแถวตำม (๘) ดำเนินกำร
ในกำรจัดสรรที่ดินเดียวกัน ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรดังกล่ำวรวมกันไม่เกินร้อยละห้ำของพื้นที่
โครงกำรทั้งหมด
ที่ดินประเภทนี้ในเขตปฏิรูปที่ดิน ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเท่ำนั้น
ที่ ดิ น ประเภทนี้ ใ นเขตป่ำ สงวนแห่งชำติ เขตรักษำพั นธุ์สัต ว์ป่ำ เขตห้ำมล่ำสั ต ว์ป่ำ และ
เขตอุทยำนแห่งชำติ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกำรสงวนและคุ้มครองดูแลรักษำ หรือบำรุงป่ำไม้ สัตว์ป่ำ
ต้นน้ำ ลำธำร และทรัพยำกรธรรมชำติอื่น ๆ ตำมกฎหมำยเกี่ยวกับป่ำไม้ และกำรสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่ำ หรือมติคณะรัฐมนตรีเท่ำนั้น
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินริมทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๒๑๐ ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๒๒๘
และทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๒๑๔๖ ให้มีที่ว่ำงตำมแนวขนำนริมเขตทำงไม่น้อยกว่ำ ๖ เมตร
กำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ริ ม ฝั่ ง ล ำพะเนี ย ง ห้ ว ยใหญ่ ห้ ว ยวั ง เวิ น ห้ ว ยเชี ย ง ห้ ว ยกุ ด แห่
ห้ ว ยกุ ด งิ้ ว ห้ ว ยกุ ด ขี้ น ำค ห้ ว ยกุ ด ตำเป็ ด ห้ ว ยบ่ ง นกเป้ ำ หนองสวรรค์ หนองกุ ง หนองเริ ง
และหนองลุ ม พุ ก ให้ มี ที่ ว่ ำ งตำมแนวขนำนริ ม ฝั่ ง ตำมสภำพธรรมชำติ ข องล ำพะเนี ย ง ห้ ว ยใหญ่
ห้ ว ยวั ง เวิ น ห้ ว ยเชี ย ง ห้ ว ยกุ ด แห่ ห้ ว ยกุ ด งิ้ ว ห้ ว ยกุ ด ขี้ น ำค ห้ ว ยกุ ด ตำเป็ ด ห้ ว ยบ่ ง นกเป้ ำ

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๒๒ ก
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๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

หนองสวรรค์ หนองกุง หนองเริง และหนองลุมพุกไม่น้อยกว่ำ ๖ เมตร เว้นแต่เป็นกำรก่อสร้ำง
เพื่อกำรคมนำคมทำงน้ำหรือกำรสำธำรณูปโภค
ข้อ ๑๑ ที่ดิน ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนำกำรและกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมเฉพำะที่ดิน
ซึ่งเป็นของรัฐ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนำกำรหรือเกี่ยวข้องกับนันทนำกำร กำรรักษำคุณภำพ
สิ่งแวดล้อม หรือสำธำรณประโยชน์เท่ำนั้น
ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้ำของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมำย ให้ใช้ประโยชน์
ที่ ดิ น เพื่ อ นั น ทนำกำรหรื อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ นั น ทนำกำร กำรรั ก ษำคุ ณ ภำพสิ่ ง แวดล้ อ ม กำรอยู่ อ ำศั ย
เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร หรือสำธำรณประโยชน์
เท่ำนั้น และห้ำมใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรที่กำหนด ดังต่อไปนี้
(๑) เลี้ ย งม้ ำ โค กระบื อ สุ ก ร แพะ แกะ ห่ ำ น เป็ ด ไก่ งู จระเข้ หรื อ สั ต ว์ ป่ ำ
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ เพื่อกำรค้ำ
(๒) จัดสรรที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัย
(๓) กำรอยู่อำศัยหรือประกอบพำณิชยกรรมประเภทอำคำรขนำดใหญ่
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินริมทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๒๑๐ ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๒๒๘
และทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๒๑๔๖ ให้มีที่ว่ำงตำมแนวขนำนริมเขตทำงไม่น้อยกว่ำ ๖ เมตร
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลำพะเนียง ห้วยใหญ่ ห้วยวังเวิน ห้วยลึก ห้วยเชียง ห้วยกุดแห่
ห้วยกุดงิ้ว ห้วยกุดขี้นำค ห้วยกุดตำเป็ด และห้วยบ่งนกเป้ำ ให้มีที่ว่ำงตำมแนวขนำนริมฝั่งตำมสภำพ
ธรรมชำติของลำพะเนียง ห้วยใหญ่ ห้วยวังเวิน ห้วยลึก ห้วยเชียง ห้วยกุดแห่ ห้วยกุดงิ้ว ห้วยกุดขี้นำค
ห้วยกุดตำเป็ด และห้วยบ่งนกเป้ำไม่น้อยกว่ำ ๖ เมตร เว้นแต่เป็นกำรก่อสร้ำงเพื่อกำรคมนำคมทำงน้ำ
หรือกำรสำธำรณูปโภค เขื่อน รั้ว หรือกำแพง
ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทสถำบันกำรศึกษำ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกำรศึกษำหรือเกี่ยวข้องกับ
กำรศึกษำ สถำบันรำชกำร หรือสำธำรณประโยชน์เท่ำนั้น
ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทสถำบันศำสนำ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกำรศำสนำหรือเกี่ยวข้องกับ
กำรศำสนำ กำรศึกษำ สถำบันรำชกำร หรือสำธำรณประโยชน์เท่ำนั้น
ที่ ดิ น ประเภทนี้ ใ นเขตป่ำ สงวนแห่งชำติ เขตรักษำพั นธุ์สัต ว์ป่ำ เขตห้ำมล่ำสั ต ว์ป่ำ และ
เขตอุทยำนแห่งชำติ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกำรสงวนและคุ้มครองดูแลรักษำ หรือบำรุงป่ำไม้ สัตว์ป่ำ
ต้นน้ำ ลำธำร และทรัพยำกรธรรมชำติอื่น ๆ ตำมกฎหมำยเกี่ยวกับป่ำไม้ และกำรสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่ำ หรือมติคณะรัฐมนตรีเท่ำนั้น

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๒๒ ก

หนา้ ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทสถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อกิจกำรของรัฐ กิจกำรเกี่ยวกับกำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร หรือสำธำรณประโยชน์
เท่ำนั้น
ที่ดินประเภทนี้ในเขตปฏิรูปที่ดิน ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเท่ำนั้น
ข้อ ๑๕ กำรใช้ประโยชน์ที่ดินตำมแผนผังแสดงโครงกำรคมนำคมและขนส่งท้ำยกฎกระทรวงนี้
ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสำย ก ๑ ถนนสำย ก ๔ ถนนสำย ก ๕ ถนนสำย ก ๖
ถนนสำย ก ๗ ถนนสำย ก ๘ ถนนสำย ก ๙ ถนนสำย ก ๑๐ ถนนสำย ก ๑๑ ถนนสำย ก ๑๓
ถนนสำย ข และถนนสำย ค ห้ำมใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรอื่น นอกจำกกิจกำรตำมที่กำหนด
ดังต่อไปนี้
(ก) กำรสร้ำงถนนหรือเกี่ยวข้องกับถนน และกำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร
(ข) กำรสร้ำงรั้วหรือกำแพง
(ค) เกษตรกรรมหรือเกี่ย วข้องกับเกษตรกรรมที่มีควำมสูงของอำคำรไม่เกิน ๙ เมตร
หรือไม่ใช่อำคำรขนำดใหญ่
(๒) ที่ดิน ในบริเวณแนวถนนสำย ก ๒ ถนนสำย ก ๓ และถนนสำย ก ๑๒ ห้ำมใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรอื่น นอกจำกกิจกำรตำมที่กำหนด ดังต่อไปนี้
(ก) กำรสร้ำงถนนหรือเกี่ยวข้องกับถนน และกำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร
(ข) กำรสร้ำงรั้วหรือกำแพง
(ค) เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมที่มีควำมสูงของอำคำรไม่เกิน ๙ เมตร
หรือไม่ใช่อำคำรขนำดใหญ่
(ง) กำรอยู่อำศัยที่มีควำมสูงของอำคำรไม่เกิน ๙ เมตร หรือไม่ใช่อำคำรขนำดใหญ่
(จ) กำรอยู่อำศัยที่ไม่ใช่ห้องแถว ตึกแถว หรือบ้ำนแถว
(ฉ) กำรอยู่อำศัยที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของกำรจัดสรรที่ดิน
ข้อ ๑๖ ให้ผู้มีหน้ำที่และอำนำจในกำรควบคุมกำรก่อสร้ำงอำคำรหรือกำรประกอบกิจกำร
ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำมกฎกระทรวงนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ 15 พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖2
พลเอก อนุพงษ์ เผ่ำจินดำ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย

บัญชีทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองหนองบัวลําภู
พ.ศ. ๒๕๖๒
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
โรงงานจําพวกที่
๑

๒

๔

โรงงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การตม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช
(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช
(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช
หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง หรือคลังสินคา
(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กลวยไม หรือถั่วงอก
(๙) การรอน ลาง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพ
ของผลิตผลเกษตรกรรม
(๑๑) การฟกไขโดยใชตูอบ
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวซึ่งมิใชสัตวน้ํา
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การฆาสัตว
(๒) การถนอมเนื้อสัตวโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ
ดอง ตากแหง หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลัน
หรือเหือดแหง

๒

๓

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑

๒

๓

ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย
โรงงานจําพวกที่
๑

๒

๓

ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
โรงงานจําพวกที่
๑

ได
ได

๒

ได
ได
ได

ได
ได
ได

ได
ได

๓

ได
ได
ได

ได
ได

ได

ได

ได

ได
ได

โรงงานจําพวกที่
๑

๒

๓

หมายเหตุ

๒
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
โรงงานจําพวกที่
๑

๕

๖

(๗) การทําผลิตภัณฑจากไขเพื่อใชประกอบเปนอาหาร
เชน ไขเค็ม ไขเยี่ยวมา ไขผง ไขเหลวเยือกแข็ง
หรือไขเหลวแชเย็น
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ํานม อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทํานมสดใหไรเชื้อหรือฆาเชื้อโดยวิธีการใด
วิธีการหนึ่ง เชน การพาสเจอรไรสหรือสเตอริไลส
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวน้ํา
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๒) การถนอมสัตวน้ําโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ
ดอง ตากแหง หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลัน
หรือเหือดแหง
(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากสัตวน้ํา
หนัง หรือไขมันสัตวน้ํา
(๕) การลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบดสัตวน้ํา

๒

๓

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑

๒

๓

ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย
โรงงานจําพวกที่
๑

๒

๓

ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
โรงงานจําพวกที่
๑
ได

ได

๒
ได

๓
ได

ได

ได

ได

ได

ได

โรงงานจําพวกที่
๑

๒

๓

ได

ได

ได

ได

หมายเหตุ

๓
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
โรงงานจําพวกที่
๑

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช
หรือผลไม และบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศ
เขาไมได
(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไมโดยวิธีกวน ตากแหง
ดอง หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง
๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การสี ฝด หรือขัดขาว
(๒) การทําแปง
๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแปง
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําขนมปงหรือขนมเคก
(๒) การทําขนมปงกรอบหรือขนมอบแหง
(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารจากแปงเปนเสน เม็ด
หรือชิ้น

๒

๓

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑

๒

๓

ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย
โรงงานจําพวกที่
๑

๒

๓

ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
โรงงานจําพวกที่
๑

๒

๓

โรงงานจําพวกที่
๑

๒

ได
ได
ได

ได
ได
ได

๘

ได

ได
ได

ได
ได

ได
ได

ได

ได

ได
ได

ได
ได

ได
ได

ได

๓

หมายเหตุ

๔
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
โรงงานจําพวกที่
๑

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจาก
ออย บีช หญาหวาน หรือพืชอื่นที่ใหความหวาน
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําน้ําเชื่อม
(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของตนมะพราว
ตนตาลโตนด หรือพืชอื่น ๆ ซึ่งมิใชออย
๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก
ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําใบชาแหงหรือใบชาผง
(๒) การคั่ว บด หรือปนกาแฟหรือการทํากาแฟผง
(๑๑) การทําไอศกรีม
๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่อง
ประกอบอาหาร อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๗) การบดหรือปนเครื่องเทศ
(๘) การทําพริกปน พริกไทยปน หรือเครื่องแกง

๒

๓

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑

๒

๓

ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย
โรงงานจําพวกที่
๑

๒

๓

ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
โรงงานจําพวกที่
๑

๒

๓

โรงงานจําพวกที่
๑

๒

ได

ได

ได
ได

ได
ได

ได
ได

ได
ได

ได
ได

ได
ได

ได

ได

๓

หมายเหตุ

๕
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
โรงงานจําพวกที่
๑

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง
หรือตัด ซอย บด หรือยอยน้ําแข็ง
๑๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตว
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําอาหารผสมหรืออาหารสําเร็จรูป
สําหรับเลี้ยงสัตว
๑๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับมอลตหรือเบียร
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๒) การทําเบียร
๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไมมี
แอลกอฮอล น้ําอัดลม หรือน้ําแร อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําน้ําดื่ม

๒

๓

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑

๒
ได

๓
ได

ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย
โรงงานจําพวกที่
๑

๒
ได

๓
ได

ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
โรงงานจําพวกที่
๑

๒
ได

๓
ได

โรงงานจําพวกที่
๑

๒
ได

หมายเหตุ

๓
ได

ได

เฉพาะในบริเวณฟารมปศุสัตว

ได

เฉพาะในสถานบริการ

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

๖
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
โรงงานจําพวกที่
๑

๒๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาสูบ ยาอัด
ยาเสน ยาเคี้ยว หรือยานัตถุ อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การอบใบยาสูบใหแหงหรือการรูดกานใบยาสูบ
(๓) การทํายาอัด ยาเสน ยาเสนปรุง หรือยาเคี้ยว
(๔) การทํายานัตถุ
๒๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ ดาย หรือเสนใย
ซึ่งมิใชใยหิน (Asbestos) อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๔) การพิมพสิ่งทอ
๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาขาย แห
หรืออวน อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๒) การผลิต ประกอบ หรือซอมแซมตาขาย แห
หรืออวน และรวมถึงชิ้นสวนหรืออุปกรณ
ของผลิตภัณฑดังกลาว (เฉพาะซอมแซม)

๒

๓

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑

๒

๓

ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย
โรงงานจําพวกที่
๑

๒

๓

ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
โรงงานจําพวกที่
๑

๒

๓

โรงงานจําพวกที่
๑

๒

หมายเหตุ

๓

ได
ได
ได

ได เฉพาะการพิมพสิ่งทอพื้นเมือง

ได

ได

ได

ได

๗
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
โรงงานจําพวกที่
๑

๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะรอง หรือการแปรรูปไม
ดวยวิธีอื่นที่คลายคลึงกัน
(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหนาตาง
บานหนาตาง บานประตู หรือสวนประกอบ
ที่ทําดวยไมของอาคาร
๓๗ โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายใน
อาคารจากไม แกว ยาง หรืออโลหะอื่นซึ่งมิใช
เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคาร
จากพลาสติกอัดเขารูป และรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑ
ดังกลาว
๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
(๑) การพิมพ การทําแฟมเก็บเอกสาร การเย็บเลม
ทําปก หรือตบแตงสิ่งพิมพ

๒

๓

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑

๒

๓

ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย
โรงงานจําพวกที่
๑

๒

๓

ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
โรงงานจําพวกที่
๑

๒

๓

โรงงานจําพวกที่
๑

๒

๓

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

หมายเหตุ

๘
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
โรงงานจําพวกที่
๑

๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑเครื่องกระเบื้องเคลือบ
เครื่องปนดินเผา หรือเครื่องดินเผา และรวมถึง
การเตรียมวัสดุเพื่อการดังกลาว
๕๖ โรงงานผลิตอิฐ กระเบื้อง หรือทอสําหรับใชในการ
กอสรางเบาหลอมโลหะ กระเบื้องประดับ
(Architectural Terracotta) รองในเตาไฟ
ทอหรือยอดปลองไฟ หรือวัตถุทนไฟจากดินเหนียว
๖๑ โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซม
เครื่องมือหรือเครื่องใชที่ทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลา
และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องมือ
หรือเครื่องใชดังกลาว (เฉพาะดัดแปลงหรือซอมแซม)
๖๒ โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซม
เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารที่ทํา
จากโลหะหรือโลหะเปนสวนใหญ และรวมถึง
สวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องเรือนหรือ
เครื่องตบแตงดังกลาว (เฉพาะดัดแปลงหรือซอมแซม)

๒

๓

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑

๒

๓

ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย
โรงงานจําพวกที่
๑

๒

๓

ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
โรงงานจําพวกที่
๑
ได

๒

ได

๓

โรงงานจําพวกที่
๑
ได

๒
ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

หมายเหตุ

๓
เฉพาะการทําผลิตภัณฑ
เครื่องปนดินเผา
เฉพาะผลิตอิฐจากดินเหนียว

๙
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
โรงงานจําพวกที่
๑

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะ
สําหรับใชในการกอสรางหรือติดตั้ง อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๒) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสราง
อาคาร
๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะ
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑๓) การกลึง เจาะ ควาน กัด ไส เจียน หรือเชื่อม
โลหะทั่วไป
๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซม
เครื่องยนต เครื่องกังหัน และรวมถึงสวนประกอบ
หรืออุปกรณของเครื่องยนตหรือเครื่องกังหัน
ดังกลาว (เฉพาะดัดแปลงหรือซอมแซม)
๖๖ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซม
เครื่องจักรสําหรับใชในการกสิกรรมหรือการเลี้ยงสัตว
และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องจักร
ดังกลาว (เฉพาะดัดแปลงหรือซอมแซม)

๒

๓

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑

๒

๓

ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย
โรงงานจําพวกที่
๑

๒

๓

ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
โรงงานจําพวกที่
๑

๒

ได

ได

๓

โรงงานจําพวกที่
๑

๒

ได

ได

ได

ได
ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

๓

หมายเหตุ

๑๐
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๖๙ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซม
เครื่องคํานวณ เครื่องทําบัญชี เครื่องจักรสําหรับ
ระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับใชในการคํานวณ
ชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาลอก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส
สําหรับปฏิบัติกับขอมูลที่เกี่ยวของกันหรืออุปกรณ
(Digital or Analog Computers or Associated
Electronic Data Processing Equipment or
Accessories) เครื่องรวมราคาของขาย (Cash
Registers) เครื่องพิมพดีด เครื่องชั่งซึ่งมิใชเครื่องชั่ง
ที่ใชในหองทดลองวิทยาศาสตร เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใช
เครื่องอัดสําเนาดวยการถายภาพ และรวมถึง
สวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว
๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซม
เครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศหรือกาซ เครื่องเปาลม
เครื่องปรับหรือถายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ
ตูเย็นหรือเครื่องประกอบตูเย็น เครื่องขายสินคาอัตโนมัติ
เครื่องลาง ซัก ซักแหง หรือรีดผา

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
ได

ได

๒

๓

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
ได

ได

๒

๓

ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย
โรงงานจําพวกที่
๑
ได

ได

๒

๓

ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
โรงงานจําพวกที่
๑
ได

ได

๒

๓

โรงงานจําพวกที่
๑
ได

๒
ได

ได

ได

๓

หมายเหตุ

๑๑
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
โรงงานจําพวกที่
๑

เครื่องเย็บ เครื่องสงกําลังกล เครื่องยก ปนจั่น
ลิฟต บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร
รถพวงสําหรับใชในการอุตสาหกรรม รถยกซอนของ
(Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใชในการ
อุตสาหกรรมหรือสําหรับใชในบานแตผลิตภัณฑนั้น
ตองไมใชพลังงานไฟฟา และรวมถึงสวนประกอบ
หรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว (เฉพาะดัดแปลง
หรือซอมแซม)
๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซม
เครื่องจักร หรือผลิตภัณฑที่ระบุไวในลําดับที่ ๗๐
เฉพาะที่ใชไฟฟา เครื่องยนตไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟา
หมอแปลงแรงไฟฟา เครื่องสับหรือบังคับไฟฟา
เครื่องใชสําหรับแผงไฟฟา เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟา
เครื่องสงหรือจําหนายไฟฟา เครื่องสําหรับใชบังคับ
ไฟฟา ฟรือเครื่องเชื่อมไฟฟา (เฉพาะดัดแปลงหรือ
ซอมแซม)

๒

๓

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑

๒

๓

ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย
โรงงานจําพวกที่
๑

ได

๒

๓

ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
โรงงานจําพวกที่
๑

๒

๓

โรงงานจําพวกที่
๑

๒

ได

ได

๓

หมายเหตุ

๑๒
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซม
เครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน เครื่องกระจายเสียง
หรือบันทึกเสียง เครื่องเลนแผนเสียง เครื่องบันทึกคําบอก
เครื่องบันทึกเสียงดวยเทป เครื่องเลนหรือเครื่องบันทึก
แถบภาพ (วิดิทัศน) แผนเสียง เทปแมเหล็กที่ได
บันทึกเสียงแลว เครื่องโทรศัพทหรือโทรเลขชนิดมีสาย
หรือไมมีสาย เครื่องสงวิทยุ เครื่องสงโทรทัศน
เครื่องรับสงสัญญาณหรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร
ผลิตภัณฑที่เปนตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวของ
(Semi - Conductor or Related Sensitive Seml Conductor Devices) คาปาซิเตอรหรือคอนเดนเซอร
อิเล็กทรอนิกสชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได (Fixed
or Variable Electronic Capacitors or Condensers)
เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอด
ฟลูโรสโคป หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย
และรวมถึงการผลิตอุปกรณหรือชิ้นสวนสําหรับ
ใชกับเครื่องอิเล็กทรอนิกสดังกลาว (เฉพาะดัดแปลง
หรือซอมแซม)

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
ได

๒

๓

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
ได

๒

๓

ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย
โรงงานจําพวกที่
๑
ได

๒

๓

ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
โรงงานจําพวกที่
๑
ได

๒

๓

โรงงานจําพวกที่
๑
ได

๒
ได

๓

หมายเหตุ

๑๓
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
โรงงานจําพวกที่
๑

๗๓ โรงงานผลิต ประกอบ หรือดัดแปลงเครื่องมือ
หรือเครื่องใชไฟฟาที่ไมไดระบุไวในลําดับใด และรวมถึง
สวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว
(ฉพาะดัดแปลง)
๗๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การตอ ซอมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอูตอเรือ
นอกจากเรือยาง (เฉพาะซอมแซม ทาสี
หรือตอกหมันเรือในอูตอเรือ)
๗๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับรถไฟ รถรางไฟฟา
หรือกระเชาไฟฟา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๑) การสราง ดัดแปลง หรือซอมแซมรถที่ใชในการรถไฟ
รถรางไฟฟาหรือกระเชาไฟฟา (เฉพาะดัดแปลง
หรือซอมแซม)

๒

๓

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑

๒

๓

ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย
โรงงานจําพวกที่
๑

๒

๓

ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
โรงงานจําพวกที่
๑

ได

๒

๓

โรงงานจําพวกที่
๑
ได

๒
ได

ได

ได

ได

ได

๓

หมายเหตุ

๑๔
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
โรงงานจําพวกที่
๑

๗๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต
จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การสราง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลง

ได

๒

๓

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑

ได

๒

๓

ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย
โรงงานจําพวกที่
๑

ได

๒

๓

ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
โรงงานจําพวกที่
๑

๒

ได

ได

๓

โรงงานจําพวกที่
๑

๒

ได

ได

ได

ได

ได

ได

สภาพจักรยานยนต จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ

(เฉพาะดัดแปลงหรือซอมแซม)
๗๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอากาศยาน
หรือเรือโฮเวอรคราฟท อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การสราง ประกอบ ดัดแปลง ซอมแซม หรือเปลี่ยนแปลง

สภาพอากาศยานหรือเรือโฮเวอรคราฟท
(เฉพาะดัดแปลง ซอมแซมหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ)
๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซม
ลอเลื่อนที่ขับเคลื่อนดวยแรงคนหรือสัตวซึ่งมิใช
จักรยาน และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณ
ของผลิตภัณฑดังกลาว (เฉพาะดัดแปลงหรือซอมแซม)

ได

๓

หมายเหตุ

๑๕
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
โรงงานจําพวกที่
๑

๘๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช
หรืออุปกรณวิทยาศาสตรหรือการแพทย
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือ
หรืออุปกรณวิทยาศาสตรที่ใชในหองทดลองหรือ
อุปกรณที่ใชในการชั่ง ตวง วัด หรือบังคับควบคุม
(เฉพาะดัดแปลงหรือซอมแซม)
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
(๕) การทําดวงตราหรือเหรียญตราของ
เครื่องราชอิสริยาภรณหรือเหรียญอื่น

๒

๓

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑

๒

๓

ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย
โรงงานจําพวกที่
๑

๒

๓

ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
โรงงานจําพวกที่
๑

๒

๓

โรงงานจําพวกที่
๑

๒

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

๓

ได

หมายเหตุ

๑๖
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
โรงงานจําพวกที่
๑

๒

๓

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเลน
เครื่องมือ หรือเครื่องใชที่มิไดระบุไวในลําดับอื่น
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําเครื่องเลน

๓

๑

ได

(๒) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ
(๓) การทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับ
สําหรับการแสดง
(๔) การทํารม ไมถือขนนก ดอกไมเทียม ซิป กระดุม
ไมกวาด แปรง ตะเกียง โปะตะเกียงหรือไฟฟา
กลองสูบยาหรือกลองบุหรี่ กนกรองบุหรี่
หรือไฟแช็ก
(๕) การทําปาย ตรา เครื่องหมาย ปายติดของ
หรือเครื่องโฆษณาสินคา ตราโลหะหรือยาง
แมพิมพลายฉลุ (Stencils)

๒

ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย
โรงงานจําพวกที่

ได
ได
ได

๒

๓

ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
โรงงานจําพวกที่
๑

ได
ได
ได
ได

๒

๓

โรงงานจําพวกที่

หมายเหตุ

๑

๒

ได

ได

เฉพาะการผลิตสินคาพื้นเมือง

ได

หรือของชํารวย
เฉพาะการผลิตสินคาพื้นเมือง

ได

หรือของชํารวย
เฉพาะการผลิตสินคาพื้นเมือง

ได

หรือของชํารวย
เฉพาะการผลิตสินคาพื้นเมือง

ได
ได
ได

๓

หรือของชํารวย

ได

ได

ได

ได

ได

ได

๑๗
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
โรงงานจําพวกที่
๑

๙๑ โรงงานบรรจุสินคาในภาชนะโดยไมมีการผลิต
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การบรรจุสินคาทั่วไป
๙๒ โรงงานหองเย็น
๙๓ โรงงานซอมรองเทาหรือเครื่องหนัง
๙๔ โรงงานซอมเครื่องมือไฟฟาหรือเครื่องใชไฟฟา
สําหรับใชในบานหรือใชประจําตัว
๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อน
ดวยเครื่องยนต รถพวง จักรยานสามลอ
จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของยานดังกลาว
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การซอมแซมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต
หรือสวนประกอบของยานดังกลาว
(๒) การซอมแซมรถพวง จักรยานสามลอ
จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของยาน
ดังกลาว
(๓) การพนสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต
(๔) การลางหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต

ได
ได
ได

๒

๓

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑

ได
ได
ได

๒

๓

ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย
โรงงานจําพวกที่
๑

ได
ได
ได

๒

๓

ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
โรงงานจําพวกที่
๑

ได
ได
ได
ได

ได

๒

๓

ได

โรงงานจําพวกที่
๑

๒

ได
ได
ได
ได

ได
ได

๓

ได
ได

ได

ได

ได
ได

ได

ได

หมายเหตุ

๑๘
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๙๖ โรงงานซอมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับ
ที่ทําดวยเพชร พลอย ทองคํา ทองขาว เงิน นาก
หรืออัญมณี
๙๗ โรงงานซอมผลิตภัณฑที่มิไดระบุการซอมไวใน
ลําดับใด
๙๘ โรงงานซักรีด ซักแหง ซักฟอก รีด อัด หรือยอมผา
เครื่องนุงหม พรม หรือขนสัตว
หมายเหตุ

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
ได

๒

๓

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
ได

๒

๓

ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย
โรงงานจําพวกที่
๑
ได

๒

๓

ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
โรงงานจําพวกที่
๑
ได

๒

๓

โรงงานจําพวกที่
๑
ได

๒

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ลําดับที่
หมายถึง ลําดับที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
ได
หมายถึง สามารถประกอบกิจการโรงงานไดภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยโรงงาน
โรงงานจําพวกที่ หมายถึง จําพวกโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

๓

หมายเหตุ

รายการประกอบแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภทท้ายกฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองหนองบัวลําภู
พ.ศ. ๒๕๖๒
การใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท
ท้ายกฎกระทรวง ตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๕ คือ
๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๒๗ ที่กําหนดไว้เป็นสีเหลือง ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย มีรายการดังต่อไปนี้
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้ และเส้นตรงที่ลากต่อจาก
๑.๑ ด้านเหนือ
ถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ จนบรรจบกับเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร
กับริมฝั่งห้วยใหญ่ ฝั่งตะวันตก
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งห้วยใหญ่ ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๒๑๐ ฟากเหนื อ
เส้นขนานระยะ ๖๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ และถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้และฟากตะวันตก
ด้านตะวันตก
จดเส้ น ตรงที่ล ากจากทางหลวงแผ่ น ดิน หมายเลข ๒๑๐
ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๐ ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๐ เป็นระยะ ๔๓๕ เมตร ไปทางทิศเหนือ
จนบรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ
ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ เป็นระยะ ๑๐๐ เมตร
๑.๒ ด้านเหนือ
จดถนนอุดมวารี ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งห้วยวังเวิน ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๒๑๐ ฟากเหนื อ
สถานีย่อยการไฟฟ้า และบ้านพักการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ
วัดสามัคคีสาคร เส้นตั้งฉากกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๐ ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ
เป็นระยะ ๑,๒๐๐ เมตร และโรงเรียนบ้านนาลาดควาย
๑.๓ ด้านเหนือ
จดถนนอุดมวารี ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงชนบท นภ. ๓๐๓๗ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดโรงเรียนบ้านนาวังเวิน และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๐
ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งห้วยวังเวิน ฝั่งตะวันออก
๑.๔ ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๐ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งห้วยวังเวิน ฝั่งตะวันตก

๒
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งห้วยใหญ่ ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้นตรงที่ลากจากเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งห้วยใหญ่
ฝั่งเหนือ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๐ ที่จุดซึ่ง
ถนนไม่ ป รากฏชื่ อ บรรจบกั บ ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๒๑๐ ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๐ เป็นระยะ ๑,๑๕๐ เมตร
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๘.๘ ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน
๑.๕ ด้านเหนือ
จดศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลําภู
ด้านตะวันออก
จดศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลําภู
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒๑๐
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงชนบท นภ. ๓๐๓๗ ฟากตะวันออก
๑.๖ ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งห้วยใหญ่ ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ก ๔ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้นตรงที่ลากจากถนนสาย ก ๔ ฟากเหนือ ที่จุดซึ่ง
อยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ บรรจบกับถนนสาย ก ๔ ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนสาย ก ๔
เป็นระยะ ๕๘๕ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจนบรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก
ถนนไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ เป็นระยะ
๕๓๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๐ ที่จุดซึ่ง
ถนนไม่ ป รากฏชื่ อ บรรจบกั บ ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๒๑๐ ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๐ เป็นระยะ ๑,๑๕๐ เมตร
๑.๗ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒๑๐
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งห้วยเชียงฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ก ๒ ฟากเหนือ และเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๐
ด้านตะวันตก
จดศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลําภู
๑.๘ ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๐ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงชนบท นภ. ๓๐๓๗ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ก ๔ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งห้วยลึก ฝั่งตะวันออก
และเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับห้วยริมฝั่งวังเวิน ฝั่งตะวันออก
๑.๙ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒๑๐ ถนนแสงจันทร์ ฟากตะวันออก และถนนเทพประทาน ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนสาย ก ๓ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ก ๒ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งห้วยเชียง ฝั่งตะวันออก

๓
๑.๑๐ ด้านเหนือ
จดถนนศรีสุนทร ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๒๑๐ ฟากตะวั น ตก
และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลําภู
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๐ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดวัดธรรมาวาส เส้นขนานระยะ ๓๕๐ เมตร กับศูนย์กลาง
ถนนสาย ก ๓ ถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือและฟากตะวันออก และถนนสาย ก ๓ ฟากตะวันออก
๑.๑๑ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ก ๔ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงชนบท นภ. ๓๐๓๗ ฟากตะวันตก
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งห้วยลึก ฝั่งตะวันออก
๑.๑๒ ด้านเหนือ
จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๐ ฟากใต้
ที่ จุ ด ซึ่ ง อยู่ ห่ า งจากศู น ย์ ก ลางถนนวศวงษ์ บรรจบกั บ ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๒๑๐ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๐ เป็นระยะ ๒๕๐ เมตร
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท
นภ. ๓๐๓๘
ด้านใต้
จดถนนพิบูลย์พัฒนา ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ก ๖ ฟากตะวันออก และทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒๑๐ ฟากตะวันออก
๑.๑๓ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ก ๔ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งห้วยลึก ฝั่งตะวันตก
และทางหลวงชนบท นภ. ๓๐๓๗ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดวั ด โพธิ์ ชั ย ศิ ริ ม งคล ถนนสาย ก ๕ ฟากเหนื อ
ถนนโคกน้ําเกลี้ยง - บ้านจิก ฟากตะวันออก โคกส้มแมว สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดหนองบัวลําภู
และถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้นตรงที่ลากจากถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ ที่จุดซึ่ง
อยู่ห่างจากถนนโคกน้ําเกลี้ยง - บ้านจิก บรรจบกับถนนสาย ก ๕ ไปทางทิศตะวันตกตามแนว
ถนนสาย ก ๕ และถนนไม่ปรากฏชื่อ เป็นระยะ ๑,๐๓๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
จนบรรจบกับถนนสาย ก ๔ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับถนนสาย ก ๔
ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนสาย ก ๔ เป็นระยะ ๕๘๕ เมตร
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๘.๑๖ ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน
๑.๑๔ ด้านเหนือ
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้ ถนนสาย ก ๕ ฟากใต้
และป่าช้าสาธารณประโยชน์
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงชนบท นภ. ๓๐๓๗ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนโพธิ์ศรีแก้ว ฟากเหนือ วัดสระแก้ว และโรงเรียนบ้านตําแย
ด้านตะวันตก
จดเส้ น ตรงที่ ล ากจากถนนโพธิ์ ศ รี แ ก้ ว ฟากใต้ ที่ จุ ด ซึ่ ง
อยู่ห่างจากหลักเขตที่ ๗ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนโพธิ์ศรีแก้ว เป็นระยะ ๓๐๐ เมตร

๔
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจนบรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนโคกน้ําเกลี้ยง บ้านจิก บรรจบกับถนนสาย ก ๕ ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนสาย ก ๕ และถนนไม่ปรากฏชื่อ
เป็นระยะ ๑,๐๓๐ เมตร
๑.๑๕ ด้านเหนือ
จดถนนพิบูลย์พัฒนา ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท
นภ. ๓๐๓๘
ด้านใต้
จดทางหลวงชนบท นภ. ๓๐๓๗ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนสาย ก ๖ ฟากตะวันออก
๑.๑๖ ด้านเหนือ
จดทางหลวงชนบท นภ. ๓๐๓๗ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๒๒๘ ฟากตะวั น ตก
และเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งลําพะเนียง ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับลําพะเนียง ฝั่งตะวันตก
และเส้นตรงที่ลากจากเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งลําพะเนียง ฝั่งตะวันตก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
จนบรรจบกับถนนดอนหัน - โคกมะค่า ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนโพธิ์ศรีแก้ว บรรจบกับถนนดอนหัน - โคกมะค่า
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนดอนหัน - โคกมะค่า เป็นระยะ ๑,๘๓๕ เมตร
ด้านตะวันตก
จดถนนดอนหัน - โคกมะค่า ฟากตะวันออก และถนนโพธิ์ศรีแก้ว
ด้านใต้
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๖.๑๐ ที่กําหนดไว้เ ป็นสีเขีย วอ่อ น และบริเวณ
หมายเลข ๙.๑๐ ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน
๑.๑๗ ด้านเหนือ
จดถนนโพธิ์ศรีแก้ว ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนบ้านดอนหัน - โคกมะค่า ฟากตะวันตก
ด้านตะวันตก
จดเส้ น ตรงที่ ล ากจากถนนดอนหั น - โคกมะค่ า
ฟากตะวันตกเฉียงใต้ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนดอนหัน - โคกมะค่า บรรจบกับศูนย์กลางถนนโพธิ์ศรีแก้ว
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนดอนหัน - โคกมะค่า เป็นระยะ ๑,๘๓๕ เมตร ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ บรรจบกับถนนโพธิ์ศรีแก้ว ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากหลักเขตที่ ๗ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ตามแนวถนนโพธิ์ศรีแก้ว เป็นระยะ ๓๐๐ เมตร
๑.๑๘ ด้านเหนือ
จดทางหลวงชนบท นภ. ๓๐๓๗ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลําภู ระหว่างหลักเขตที่ ๔
กับหลักเขตที่ ๕
ด้านใต้
จดเส้ น ขนานระยะ ๕๐ เมตร กั บ ริ ม ฝั่ ง ห้ ว ยกุ ด เขง
และริมฝั่งห้วยกุดแห่ ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๘ ฟากตะวันออก
๑.๑๙ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งลําพะเนียง ฝั่งใต้
และเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งห้วยกุดแห่ ฝั่งตะวันตก
ด้านตะวันออก
จดเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลําภู ระหว่างหลักเขตที่ ๔
กับหลักเขตที่ ๕

๕
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๔๖ ฟากตะวันออก
และโรงเรียนบ้านวังหมื่น
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๘ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๘.๓๒ และหมายเลข ๘.๓๕ ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน
๑.๒๐ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งลําพะเนียง ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๘ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนคุรุราษฎร์ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลําภู ระหว่างหลักเขตที่ ๖
กับหลักเขตที่ ๗
๑.๒๑ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท
นภ. ๓๐๓๗ และเส้นตรงที่ลากต่อจากเส้นขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท
นภ. ๓๐๓๗ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ จนบรรจบกับสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลําภู
ด้านตะวันออก
จดสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลําภู
ด้านใต้
จดตรงที่ ล ากจากสถานี พั ฒ นาที่ ดิ น จั ง หวั ด หนองบั ว ลํ า ภู
ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับถนนพิบูลย์พัฒนา ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนว
ถนนพิบูลย์พัฒนา เป็นระยะ ๕๓๕ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ บรรจบกับเส้นตรงที่ลากจาก
เส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งห้วยกุดตาเป็ด ฝั่งตะวันออก
ด้านตะวันตก
จดเส้ น ขนานระยะ ๕๐ เมตร กั บ ริ ม ฝั่ ง ห้ ว ยกุ ด ขี้ น าค
ฝั่งตะวันออก เส้นตั้งฉากระยะ ๓๘๕ เมตร กับทางหลวงชนบท นภ. ๓๐๓๗ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก
ทางหลวงชนบท นภ. ๓๐๓๗ บรรจบกับทางหลวงชนบท นภ. ๓๐๓๘ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
ตามแนวทางหลวงชนบท นภ. ๓๐๓๗ เป็นระยะ ๕๔๐ เมตร
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๒.๑๒ ที่กําหนดไว้เป็นสีส้ม บริเวณหมายเลข ๗.๑๕
ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก และบริเวณหมายเลข ๘.๓๖ ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน
๑.๒๒ ด้านเหนือ
จดถนนคุรุราษฎร์ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๘ ฟากตะวันตก
ด้านตะวันตก
จดเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลําภู ระหว่างหลักเขตที่ ๖
กับหลักเขตที่ ๗
๑.๒๓ ด้านเหนือ
จดเส้นตรงที่ลากจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๔๖
ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๔๖ บรรจบกับศูนย์กลาง
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๘ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ เป็นระยะ ๒๒๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตก
จนบรรจบกับทางหลวงชนบท นภ. ๓๐๐๓ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๘
ไปทางทิศใต้ตามแนวทางหลวงชนบท นภ. ๓๐๐๓ เป็นระยะ ๙๕ เมตร
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๔๖ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลําภู ระหว่างหลักเขตที่ ๕
กับหลักเขตที่ ๖
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงชนบท นภ. ๓๐๐๓ ฟากตะวั น ออก
และวัดทรงชัยสิริวนาราม

๖
๑.๒๔ ด้านตะวันออก
จดทางหลวงชนบท นภ. ๓๐๐๓ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลําภู ระหว่างหลักเขตที่ ๕
กับหลักเขตที่ ๖
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๘ ฟากตะวันออก
๑.๒๕ ด้านเหนือ
จดเส้ น ตั้ ง ฉากกั บ ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๒๑๔๖
ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาย ก ๑๐ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๔๖
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๔๖ เป็นระยะ ๗๔๐ เมตร
ด้านตะวันออก
จดเส้ น ขนานระยะ ๕๐ เมตร กั บ ริ ม ฝั่ ง ลํ า พะเนี ย ง
ฝั่งตะวันตก วัดไชย์ชุมพล และเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๔๖
ด้านใต้
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๔๖ ฟากตะวันออก
และวัดธาตุหาญเทาว์
๑.๒๖ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ก ๑๐ ฟากใต้ และเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒๑๔๖ ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาย ก ๑๐ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒๑๔๖ ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ ตามแนวทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๒๑๔๖
เป็นระยะ ๗๔๐ เมตร และโรงเรียนบ้านวังน้ําขาว
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๔๖ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ก ๑๑ ฟากเหนือ ถนนสาย ก ๑๓ ฟากตะวันตก
และถนนสาย ก ๑๒ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดสนามกีฬากลางจังหวัดหนองบัวลําภูและวิทยาลัยชุมชน
จังหวัดหนองบัวลําภู
๑.๒๗ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ก ๑๒ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๔๖ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ก ๑๒
ด้านตะวันตก
จดสนามกีฬากลางจังหวัดหนองบัวลําภูและวิทยาลัยชุมชน
จังหวัดหนองบัวลําภู
๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒.๑ ถึงหมายเลข ๒.๑๓ ที่กําหนดไว้เป็นสีส้ม ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง มีรายการดังต่อไปนี้
๒.๑ ด้านเหนือ
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๖๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๐ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๒.๒ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒๑๐
ด้านตะวันออก
จดศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลําภู ซอยเพิ่มพูน ฟากใต้

๗
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๒๑๐ ฟากเหนื อ
ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลําภู และทางเข้าศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลําภู
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงชนบท นภ. ๓๐๓๗ ฟากตะวันออก
๒.๓ ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๐ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนสาย ก ๑ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ก ๔ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงชนบท นภ. ๓๐๓๗ ฟากตะวันออก
ทั้ ง นี้ ยกเว้ น บริ เ วณหมายเลข ๖.๓ ที่ กํ า หนดไว้ เ ป็ น สี เ ขี ย วอ่ อ น และบริ เ วณ
หมายเลข ๘.๑๒ ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน
๒.๔ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒๑๐ และถนนสาย ก ๒ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก และศาลหลักเมือง
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๐ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก วัดเรืองอุทัยศิริมงคล
และศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลําภู
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๖.๑ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน
๒.๕ ด้านเหนือ
จดวัดศรีคูณเมือง ถนนสาย ก ๒ ฟากใต้ และบ้านพัก
ข้าราชการคลังจังหวัดหนองบัวลําภู
ด้านตะวันออก
จดถนนสาย ก ๓ ฟากตะวันตก ถนนนเรศวร ซอย ๓
ฟากเหนือ และถนนนเรศวร ฟากตะวันออก
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๐ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๒.๖ ด้านเหนือ
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้และฟากตะวันตก
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๓๕๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ก ๓
และวัดธรรมาวาส
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๐ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร และถนนสาย ก ๓ ฟากตะวันออก
๒.๗ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ก ๔ ฟากใต้ โรงเรียนบ้านห้วยลึก และสถานที่
ปฏิบัติวิปัสสนากัมฐาน (วัดป่าสามัคคีศิริพัฒนาราม)
ด้านตะวันออก
จดถนนสาย ก ๑ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งห้วยลึก ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงชนบท นภ. ๓๐๓๗ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๘.๒๐ ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน
๒.๘ ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๐ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนสาย ก ๖ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดวัดพิศาลรัญญาวาส

๘
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๘๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนวิจารณ์รังสรรค์
ถนนสาย ก ๗ ฟากเหนือ และถนนอนาลโย ฟากตะวันออก
๒.๙ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กั บริมฝั่ง ห้วยลึก ฝั่งใต้
และถนนสาย ก ๕ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งห้วยลึก ฝั่งตะวันตก
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงชนบท นภ. ๓๐๓๗ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๘.๒๗ ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน
๒.๑๐ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ก ๕ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนวิจารณ์รังสรรค์ ฟากตะวันตก และทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒๒๘ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดทางหลวงชนบท นภ. ๓๐๓๗ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งห้วยลึก ฝั่งตะวันออก
เส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งห้วยเชียง ฝั่งตะวันตก และถนนโพธิ์ศรีแก้ว ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๖.๑ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน
๒.๑๑ ด้านเหนือ
จดเส้ น ตั้ ง ฉากกั บ ถนนวิ จ ารณ์ รั ง สรรค์ ฟากตะวั น ออก
ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนอนาลโย บรรจบกับถนนวิจารณ์รังสรรค์ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนว
ถนนวิจารณ์รังสรรค์ เป็นระยะ ๕๐๐ เมตร โรงเรียนพิศาลวิทยา และถนนพิบูลย์พัฒนา ฟากตะวันออก
และฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนสาย ก ๖ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดทางหลวงชนบท นภ. ๓๐๓๗ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๒๒๘ ฟากตะวั น ออก
และถนนวิจารณ์รังสรรค์ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๖.๑ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน
๒.๑๒ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท
นภ. ๓๐๓๗ เส้น ตรงที่ลากต่อ จากเส้ นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศู นย์กลางถนนพิบู ลย์พั ฒ นา
ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงชนบท นภ ๓๐๓๗ บรรจบกับถนนพิบูลย์พัฒนา ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
ตามแนวถนนพิบูลย์พัฒนา เป็นระยะ ๒๐๐ เมตร
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนพิบูลย์พัฒนา
ด้านใต้
จดเส้นตรงที่ลากต่อตรงจากถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันออก
จนบรรจบกับเส้นขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนพิบูลย์พัฒนา ถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
และวัดวิสุทธาวาส
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนพิบูลย์พัฒนา
๒.๑๓ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ก ๑๑ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๔๖ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ก ๑๒ ฟากเหนือ

๙
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ก ๑๓ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๘.๓๘ ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน
๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึงหมายเลข ๓.๖ ที่กําหนดไว้เป็นสีแดง ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก มีรายการดังต่อไปนี้
๓.๑ ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๐ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งห้วยเชียง ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ก ๔ ฟากเหนือ และวัดป่าอุทยาน
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ก ๑ ฟากตะวันตก
๓.๒ ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๐ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จ ด ถ น น ว ร ร า ช ภั ก ดี ฟ า ก ต ะ วั น ต ก วั ด ม ห า ชั ย
และถนนวิจารณ์รังสรรค์ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ก ๔ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งห้วยเชียง ฝั่งตะวันออก
๓.๓ ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๐ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๒๒๘ ฟากตะวั น ตก
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี จังหวัดหนองบัวลําภู สวนสาธารณะหนองบัวลําภู
สนามสมเด็จพระนเรศวร สถานีตํารวจภูธรจังหวัดหนองบัวลําภู ที่ว่าการอําเภอเมืองหนองบัวลําภู
โรงเรียนหนองบัววิทยายน บ้านพักนายอําเภอเมืองหนองบัวลําภู สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองหนองบัวลําภู
ที่ทําการไปรษณีย์ โทรเลขจั งหวัด หนองบัวลํา ภู ศูนย์บ ริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองหนองบั วลํา ภู
และถนนอนาลโย ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนอนาลโย ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนวิจารณ์รังสรรค์ ฟากตะวันออก วัดโพธิ์ชัยสมสะอาด
และถนนวรราชภักดี ฟากตะวันออก
๓.๔ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ก ๔ ฟากใต้ วัดป่าอุทยาน ถนนโพธิ์ศรีแก้ว
ฟากใต้ และวัดโพธิ์ศรี
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งห้วยเชียง ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ก ๕ ฟากเหนือ และโรงเรียนบ้านลําภู
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งห้วยลึก ฝั่งตะวันออก
และถนนสาย ก ๑ ฟากตะวันออก
๓.๕ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ก ๔ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนวิจารณ์รังสรรค์ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ก ๕ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งห้วยเชียง ฝั่งตะวันออก
๓.๖ ด้านเหนือ
จดถนนอนาลโย ฟากใต้และฟากตะวันออกและถนนสาย ก ๗
ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๘๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนวิจารณ์รังสรรค์
วัดพิศาลรัญญาวาส และถนนศรีคุณาธาร ฟากตะวันตก

๑๐
ด้านใต้
จดเส้ น ตั้ ง ฉากกั บ ถนนวิ จ ารณ์ รั ง สรรค์ ฟากตะวั น ออก
ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนอนาลโย บรรจบกับถนนวิจารณ์รังสรรค์ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนว
ถนนวิจารณ์รังสรรค์ เป็นระยะ ๕๐๐ เมตร
ด้านตะวันตก
จดถนนวิจารณ์รังสรรค์ ฟากตะวันออก
๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔ ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วงอ่อน ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
มีรายการดังต่อไปนี้
ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒๑๐
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ค
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๖๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒๑๐
ด้านตะวันตก
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ ถึงหมายเลข ๕.๑๕ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม มีรายการดังต่อไปนี้
๕.๑ ด้านเหนือ
จดเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงชนบท นภ.๓๐๐๕ ฟากตะวั น ออก
หน่วยซ่อมบํารุงทางชุดที่ ๕ แขวงทางหลวงชนบท ถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก วัดสามัคคีสาคร
และเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๒๑๐ ฟากเหนื อ
ทางหลวงชนบท นภ. ๓๐๐๕ ฟากตะวันออก และเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งห้วยใหญ่
ฝั่งตะวันออก และเส้นตรงที่ลากต่อจากเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งห้วยใหญ่ ฝั่งตะวันตก
ไปทางทิศตะวันตกจนบรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ และเส้นตรงที่ลากจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๐
ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๐ ไปทาง
ทิศตะวั นตกตามแนวทางหลวงแผ่น ดินหมายเลข ๒๑๐ เป็ นระยะ ๔๓๕ เมตร ไปทางทิ ศเหนื อ
จนบรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ
ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ เป็นระยะ ๑๐๐ เมตร
ด้านตะวันตก
จดเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง
ทั้งนี้ ยกเว้น บริเวณหมายเลข ๗.๑ ที่กําหนดให้ไว้เป็นสีเขียวมะกอก บริเวณหมายเลข ๘.๑
และหมายเลข ๘.๒ ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน และบริเวณหมายเลข ๙.๒ ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน
๕.๒ ด้านเหนือ
จดเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง
ด้านตะวันออก
จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก ซึ่งเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง และค่ายทหารบกมณฑล ที่ ๒๔

๑๑
ด้านใต้
จดเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลําภู ระหว่างหลักเขตที่ ๒
กับหลักเขตที่ ๑ ทางหลวงชนบท นภ. ๓๐๓๘ ฟากเหนือ ทางหลวงชนบท นภ. ๓๐๓๗ ฟากตะวันตก
ถนนอุดมวารี ฟากเหนือ วัดชัยชุมพร เส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งห้วยวังเวิน ฝั่งตะวันออก
และฝั่งตะวันตก โรงเรียนบ้านนาลาดควาย และเส้นตั้งฉากกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๐ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ เป็นระยะ ๑,๒๐๐ เมตร
ด้านตะวันตก
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก วัดศรีสว่างสมสะอาด
และทางหลวงชนบท นภ. ๓๐๐๕ ฟากตะวันออก
๕.๓ ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๐ ฟากใต้ และโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา ๘๑
ด้านตะวันออก
จดเส้นตรงที่ลากจากถนนสาย ก ๔ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก
ศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับถนนสาย ก ๔ ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนสาย ก ๔
เป็นระยะ ๕๘๕ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจนบรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก
ถนนไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ เป็นระยะ ๕๓๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๐ ที่จุดซึ่งถนนไม่ปรากฏชื่อ
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๐ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒๑๐ เป็นระยะ ๑,๑๕๐ เมตร
ด้านใต้
จดถนนสาย ก ๔ ฟากเหนือ หนองสวรรค์ และถนนไม่ปรากฏชื่อ
ฟากตะวันตกและฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ
และห้วยบง ฝั่งตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๔ ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วงอ่อน และบริเวณหมายเลข ๘.๕
ที่กาํ หนดไว้เป็นสีเทาอ่อน
๕.๔ ด้านเหนือ
จดเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลําภู ระหว่างหลักเขตที่ ๑
กับหลักเขตที่ ๒ ค่ายทหารบกมณฑล ที่ ๒๔ และเขตผังเมืองรวมด้านทิศตะวันออก ซึ่งเป็นเขตเทศบาล
เมืองหนองบัวลําภู
ด้านตะวันออก
จดเขตผั ง เมื อ งรวมด้ า นตะวั น ออก ซึ่ ง เป็ น เขตเทศบาล
เมืองหนองบัวลําภู ค่ายทหารบกมณฑล ที่ ๒๔ และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๐ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนศรีสุนทร ฟากเหนือ และเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๐
ด้านตะวันตก
จดศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลําภู
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๖.๑ ที่กําหนดให้ไว้เป็นสีเขียวอ่อน บริเวณหมายเลข ๘.๙
และหมายเลข ๘.๑๑ ที่กําหนดให้ไว้เป็นสีเทาอ่อน
๕.๕ ด้านเหนือ
จดเขตผั ง เมื อ งรวมด้ า นตะวั น ออก ซึ่ ง เป็ น เขตเทศบาล
เมืองหนองบัวลําภู และค่ายทหารบกมณฑล ที่ ๒๔

๑๒
ด้านตะวันออก
จดเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลําภู ระหว่างหลักเขตที่ ๓
หลักเขตที่ ๔ กับหลักเขตที่ ๕
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงชนบท นภ. ๓๐๓๗ ฟากใต้ เส้นขนานระยะ
๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท นภ. ๓๐๓๘ ฟากตะวันตก และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๐
ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๙.๙ ที่กาํ หนดไว้เป็นสีน้ําเงิน
๕.๖ ด้านตะวันออก
จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก ซึ่งเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าหนองบัว และป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหมากหญ้า และป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ป่าหมากหญ้า
ด้านใต้
จดเขตผั ง เมื อ งรวมด้ า นตะวั น ออก ซึ่ ง เป็ น เส้ น แบ่ ง เขต
การปกครองระหว่างตําบลหนองบัวกับตําบลบ้านขาม
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริ มฝั่ งห้ว ยกุ ดตาเป็ ด
ฝั่งตะวันออก เส้นตรงที่ลากจากเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งห้วยหุดตาเป็ด ฝั่งตะวันออก
ไปทางทิศตะวันออกบรรจบกับสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลําภู เส้นตรงที่ลากจากสถานีพัฒนาที่ดิน
จั ง หวั ด หนองบั ว ลํ า ภู ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกจนบรรจบเส้ น ขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กั บ ศู น ย์ ก ลาง
ทางหลวงชนบท นภ. ๓๐๓๗ เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๓๗ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก
ทางหลวงชนบท นภ. ๓๐๓๗ บรรจบกั บ ทางหลวงชนบท นภ. ๓๐๓๘ ไปทางทิ ศ ตะวั น ออก
ตามแนวทางหลวงชนบท นภ. ๓๐๓๗ เป็ น ระยะ ๕๔๐ เมตร ทางหลวงชนบท นภ. ๓๐๓๘
ฟากตะวันตก และเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลําภู ระหว่างเขตที่ ๕ หลักเขตที่ ๔ กับหลักเขตที่ ๓
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๖.๑๒ ที่กําหนดไว้เ ป็นสีเขีย วอ่อ น และบริเวณ
หมายเลข ๘.๓๑ ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้และฟากตะวันตกและถนนสาย ก ๔
๕.๗ ด้านเหนือ
ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดเส้นตรงที่ลากจากถนนไม่ปรากฏชื่อ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก
ศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับถนนสาย ก ๔ ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนสาย ก ๔
เป็นระยะ ๕๘๕ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้จนบรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก
ศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับถนนสาย ก ๕ ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนสาย ก ๕
เป็นระยะ ๑,๐๓๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้จนบรรจบกับถนนโพธิ์ศรีแก้ว ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก
หลักเขตที่ ๗ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนโพธิ์ศรีแก้ว เป็นระยะ ๓๐๐ เมตร
ด้านใต้
จดถนนโพธิ์ศรีแก้ว ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งลําพะเนียง ฝั่งตะวันออก
และเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๖.๗ และหมายเลข ๖.๙ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน
และบริเวณหมายเลข ๘.๒๑ และหมายเลข ๘.๒๒ ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน
๕.๘ ด้านเหนือ
จดถนนโพธิ์ศรีแก้ว ฟากใต้

๑๓
ด้านตะวันออก
จดเส้นตรงที่ลากจากถนนโพธิ์ศรีแก้ว ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก
หลักเขตที่ ๗ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนโพธิ์ศรีแก้ว เป็นระยะ ๓๐๐ เมตร ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต้จนบรรจบกับถนนดอนหัน - โคกมะค่า ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนดอนหัน - โคกมะค่า
บรรจบกับศูนย์กลางถนนโพธิ์ศรีแก้ว ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนดอนหัน - โคกมะค่า
เป็ น ระยะ ๑,๘๓๕ เมตร ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ จ นบรรจบกั บ เส้ น ขนานระยะ ๕๐ เมตร
กับริมฝั่งลําพะเนียง ฝั่งเหนือ
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งลําพะเนียง ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งลําพะเนียง ฝั่งตะวันออก
๕.๙ ด้านเหนือ
จดทางหลวงชนบท นภ. ๓๐๓๗ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดเส้นตั้งฉากระยะ ๓๘๕ เมตร กับทางหลวงชนบท นภ. ๓๐๓๗
ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงชนบท นภ. ๓๐๓๘ บรรจบกับทางหลวงชนบท นภ. ๓๐๓๗ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงชนบท นภ. ๓๐๓๗ เป็นระยะ ๕๔๐ เมตร เส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร
กับริมฝั่งห้วยกุดตาเป็ด ฝั่งใต้และฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้ น ขนานระยะ ๕๐ เมตร กั บ ริ ม ฝั่ ง ลํ า พะเนี ย ง
ฝั่งตะวันออกและฝั่งเหนือ เส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งห้วยกุดแห่ ฝั่งตะวันตก เส้นตั้งฉากกับศูนย์กลาง
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๔๖ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาย ก ๑๐ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒๑๔๖ ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ ตามแนวทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๒๑๔๖
เป็นระยะ ๗๔๐ เมตร และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๔๖ ฟากตะวันออก
ด้านตะวันตก
จดเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลําภู ระหว่างหลักเขตที่ ๕
กับหลักเขตที่ ๔
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๖.๘ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน
๕.๑๐ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งลําพะเนียง ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก
จดเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลําภู ระหว่างหลักเขตที่ ๗
กับหลักเขตที่ ๖ และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๘ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก ซึ่งเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าหนองเรือ
ด้านตะวันตก
จดเส้ น ขนานระยะ ๕๐ เมตร กับ ริ มฝั่ ง ห้ว ยบ่ง นกเป้ า
ฝั่งตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๗.๑๖ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก และบริเวณ
หมายเลข ๘.๓๔ ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน
๕.๑๑ ด้านเหนือ
จดเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลําภู ระหว่างหลักเขตที่ ๖
กับหลักเขตที่ ๕
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงชนบท นภ. ๓๐๐๓ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดสนามกีฬากลางจังหวัดหนองบัวลําภู และวิทยาลัยชุมชน
จังหวัดหนองบัวลําภู
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๘ ฟากตะวันออก

๑๔
๕.๑๒ ด้านเหนือ
จดเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลําภู ระหว่างหลักเขตที่ ๖
กับหลักเขตที่ ๕
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๒๑๔๖ ฟากตะวั น ตก
และโรงเรียนบ้านวังน้ําขาว
ด้านใต้
จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๔๖ ฟากตะวันตก
ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาย ก ๑๐ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๔๖ ฟากตะวันตก
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๔๖ เป็นระยะ ๗๔๐ เมตร
และถนนสาย ก ๑๐ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงชนบท นภ. ๓๐๐๓ ฟากตะวันออก
๕.๑๓ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งลําพะเนียง ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริ มฝั่ งห้ว ยกุ ดตาเป็ ด
ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งลําพะเนียง ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๔๖ ฟากตะวันออก
ถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้ เส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๔๖
และเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งลําพะเนียง ฝั่งตะวันออก
๕.๑๔ ด้านตะวันออก
จดสนามกีฬากลางจังหวัดหนองบัวลําภู และวิทยาลัยชุมชน
จังหวัดหนองบัวลําภู และทางหลวงชนบท นภ.๓๐๐๓ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเขตผั ง เมื อ งรวมด้ า นใต้ ซึ่ ง เป็ น เส้ น ตรงที่ ล ากจาก
ทางหลวงชนบท นภ. ๓๐๐๓ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงชนบท นภ. ๓๐๐๓ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒๒๘ ไปทางทิศใต้ตามแนวทางหลวงชนบท นภ. ๓๐๐๓ เป็นระยะ ๗,๕๐๐ เมตร
เส้นตรงไปทางทิศตะวันตกบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๘ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงชนบท
นภ. ๓๐๐๓ บรรจบกั บ ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๒๒๘ ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต้ ต ามแนว
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๘ เป็นระยะ ๘,๕๐๐ เมตร
ด้านตะวันตก
จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ
๑,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๘ และเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเรือ
๕.๑๕ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ก ๑๒
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๒๑๔๖ ฟากตะวั น ตก
และเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งลําพะเนียง ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นเส้นตั้งฉากกับทางหลวงชนบท
นภ. ๓๐๐๓ ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงชนบท นภ. ๓๐๐๓ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒๒๘ ฟากตะวันออก ไปทางทิศใต้ตามแนวทางหลวงชนบท นภ. ๓๐๐๓ เป็นระยะ ๗,๕๐๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันออก จนบรรจบกับเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งลําพะเนียง ฝั่งตะวันตก
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงชนบท นภ. ๓๐๐๓ ฟากตะวั น ออก
และสนามกีฬากลางจังหวัดหนองบัวลําภู และวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลําภู

๑๕
๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๖.๑ ถึงหมายเลข ๖.๑๒ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีรายการดังต่อไปนี้
๖.๑ ที่ ดิ น ในบริ เ วณแนวขนานระยะ ๕๐ เมตร กั บ ริ ม ฝั่ ง ห้ ว ยใหญ่ ฝั่ ง ตะวั น ออก
และฝั่งตะวันตก ริมฝั่งห้วยวังเวิน ฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก ริมฝั่งห้วยลึก ฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก
และริมฝั่งห้วยเชียง ฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก
๖.๒ ทางเข้าศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลําภู
๖.๓ โคกป่าพอก
๖.๔ หนองสวรรค์
๖.๕ หนองบัว
๖.๖ โคกส้มแมว
๖.๗ หนองกุง
๖.๘ ที่ดิ น ในบริ เ วณแนวขนานระยะ ๕๐ เมตร กั บ ริ ม ฝั่ ง ลํ า พะเนี ย ง ฝั่ ง ตะวั น ออก
และฝั่งตะวันตก ริมฝั่งห้วยบ่งนกเป้า ฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก ริมฝั่งห้วยกุดเขง ฝั่งตะวันออก
และฝั่งตะวันตก ริมฝั่งห้วยกุดขี้นาค ฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก ริมฝั่งห้วยกุดงิ้ว ฝั่งตะวันออก
และฝั่งตะวันตก ริมฝั่งห้วยกุดแห่ ฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก และริมฝั่งกุดตาเป็ด ฝั่งตะวันออก
และฝั่งตะวันตก
๖.๙ หนองเริง
๖.๑๐ หนองม่วง
๖.๑๑ ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๔๖ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้ น ตั้ ง ฉากกั บ ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๒๑๔๖
ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๔๖ บรรจบกับศูนย์กลาง
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๘ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ เป็นระยะ ๒๒๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตก
จนบรรจบกับทางหลวงชนบท นภ. ๓๐๐๓ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๘
ไปทางทิศใต้ตามแนวทางหลวงชนบท นภ. ๓๐๐๓ เป็นระยะ ๙๕ เมตร
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงชนบท นภ. ๓๐๐๓ ฟากตะวันออก
๖.๑๒ หนองลุมพุก
๗. ที่ ดิ น ในบริ เ วณหมายเลข ๗.๑ ถึ ง หมายเลข ๗.๑๗ ที่ กํ า หนดไว้ เ ป็ น สี เ ขี ย วมะกอก
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา มีรายการดังต่อไปนี้
๗.๑ โรงเรียนบ้านดอนยานาง
๗.๒ โรงเรียนบ้านคึมซาดห้วยบง
๗.๓ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๑
๗.๔ โรงเรียนบ้านนาลาดควาย
๗.๕ โรงเรียนบ้านนาวังเวิน
๗.๖ โรงเรียนบ้านหมากเลื่อม
๗.๗ โรงเรียนบ้านศรีคูณเมือง

๑๖
๗.๘ โรงเรียนบ้านห้วยลึก
๗.๙ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
๗.๑๐ โรงเรียนจริยานุสรณ์
๗.๑๑ โรงเรียนบ้านลําภู
๗.๑๒ โรงเรียนพิศาลวิทยา
๗.๑๓ โรงเรียนบ้านตําแย
๗.๑๔ โรงเรียนบ้านวังหมื่น
๗.๑๕ โรงเรียนบ้านเสาเล้าโคกแก่นช้าง
๗.๑๖ โรงเรียนบ้านสุขเกษม
๗.๑๗ โรงเรียนบ้านวังน้ําขาว
๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๘.๑ ถึงหมายเลข ๘.๓๙ ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันศาสนา มีรายการดังต่อไปนี้
๘.๑ วัดอุดมพัฒนาราม
๘.๒ วัดป่าศรีนวลจันทร์
๘.๓ วัดอรัญญเขต
๘.๔ วัดศรีสว่างสมสะอาด
๘.๕ วัดป่าหนองภัยศูนย์
๘.๖ วัดสามัคคีสาคร
๘.๗ วัดชัยชุมพร
๘.๘ วัดสามัคคีธรรม
๘.๙ วัดป่าเลไลย์
๘.๑๐ วัดเรืองอุทัยศิริมงคล
๘.๑๑ วัดทองมีสุภาวนาราม
๘.๑๒ วัดป่าธรรมสังเวชสาธารณประโยชน์
๘.๑๓ วัดศรีคูณเมือง
๘.๑๔ ศาลหลักเมือง
๘.๑๕ วัดธรรมาวาส
๘.๑๖ วัดศรีสุมังคล์
๘.๑๗ สถานที่ปฏิบัติวิปัสสนากัมฐาน (วัดป่าสามัคคีศิริพัฒนาราม)
๘.๑๘ วัดป่าอุทยาน
๘.๑๙ วัดมหาชัย
๘.๒๐ วัดป่าสามัคคีศิริพัฒนาราม
๘.๒๑ ป่าช้าบ้านห้วยลึก
๘.๒๒ วัดป่าศรีสว่างพัฒนาราม
๘.๒๓ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

๑๗
๘.๒๔ วัดโพธิ์ศรี
๘.๒๕ วัดโพธิ์ชัยสมสะอาด
๘.๒๖ วัดโพธิ์ชัยศิริมงคล
๘.๒๗ วัดชัยมงคล
๘.๒๘ ป่าช้าสาธารณประโยชน์
๘.๒๙ วัดพิศาลรัญญาวาส
๘.๓๐ วัดสระแก้ว
๘.๓๑ วัดศรีสว่าง
๘.๓๒ วัดศิริมงคล
๘.๓๓ วัดทรงชัยสิริวนาราม
๘.๓๔ วัดป่าบ้านสุขเกษม
๘.๓๕ วัดหนองแซง
๘.๓๖ วัดวิสุทธาวาส
๘.๓๗ วัดไชย์ชุมพล
๘.๓๘ วัดป่าโนนศิลาวาส
๘.๓๙ วัดธาตุหาญเทาว์
๙. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๙.๑ ถึงหมายเลข ๙.๑๒ ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มีรายการดังต่อไปนี้
๙.๑ หน่วยซ่อมบํารุงทางชุดที่ ๕ แขวงทางหลวงชนบท
๙.๒ สถานีอนามัยตําบลหนองภัยศูนย์
๙.๓ ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลําภู
๙.๔ สถานีย่อยการไฟฟ้า และบ้านพักการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๙.๕ บ้านพักข้าราชการคลังจังหวัดหนองบัวลําภู
๙.๖ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลําภู
๙.๗ สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด ห้องสมุดประชาชนเฉลิ มราชกุมารี จังหวัดหนองบั วลําภู
สวนสาธารณะหนองบั ว ลํ า ภู สนามสมเด็ จ พระนเรศวร สถานี ตํ า รวจภู ธ รจั ง หวั ด หนองบั ว ลํ า ภู
ที่ว่าการอําเภอเมืองหนองบัวลําภู โรงเรียนหนองบัววิทยายน บ้านพักนายอําเภอเมืองหนองบัวลําภู
สํ า นั ก งานเกษตรอํ า เภอเมื อ งหนองบั ว ลํ า ภู ที่ ทํ า การไปรษณี ย์ โ ทรเลขจั ง หวั ด หนองบั ว ลํ า ภู
และศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองหนองบัวลําภู
๙.๘ สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดหนองบัวลําภู
๙.๙ โรงพยาบาลหนองบัวลําภู
๙.๑๐ ที่ว่าง (ที่ราชพัสดุ)
๙.๑๑ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลําภู
๙.๑๒ สนามกีฬากลางจังหวัดหนองบัวลําภู และวิทยาลัยชุมชนจังหวัดหนองบัวลําภู

รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองหนองบัวลําภู
พ.ศ. ๒๕๖๒
ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง แบ่งเป็น ๓ ขนาด คือ
๑. ถนนแบบ ก ขนาดเขตทาง ๒๐.๐๐ เมตร จํานวน ๑๓ สาย ดังนี้
ถนนสาย ก ๑ เป็นถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงชนบท
นภ. ๓๐๓๘ ที่บริเวณห่างจากทางหลวงชนบท นภ. ๓๐๓๘ ตัดกับถนนเทพพิทักษ์ (ถนนสาย ก ๓)
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงชนบท นภ. ๓๐๓๘ ระยะประมาณ ๑,๔๔๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๘๒๐ เมตร ตัดกับถนนสันติที่บริเวณห่างจากถนนสันติ
บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนสันติ ระยะประมาณ ๓๙๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๑๙๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ก ๒ ที่บริเวณห่างจาก
ถนนสาย ก ๒ บรรจบกับถนนสาย ก ๓ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ก ๒
ระยะประมาณ ๑,๐๑๐ เมตร ไปทางทิ ศตะวั นตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๕๐๐ เมตร ตั ดกั บ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๐ ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๐ บรรจบกับ
ถนนวิ จ ารณ์ รั ง สรรค์ ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ ตามแนวทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๒๑๐
ระยะประมาณ ๑,๑๓๐ เมตร ไปทางทิ ศตะวั นตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๙๑๐ เมตร ตั ดกั บ
ถนนนิมิตมงคล (ถนนสาย ก ๔) ที่บริเวณห่างจากถนนนิมิตรมงคล (ถนนสาย ก ๔) บรรจบกับ
ทางหลวงชนบท นภ. ๓๐๓๗ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนนิมิตรมงคล (ถนนสาย ก ๔)
ระยะประมาณ ๑,๗๕๐ เมตร ไปทางทิศใต้ ระยะประมาณ ๙๘๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ก ๕
ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ก ๕ ตัดกับถนนชัยมงคล ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ก ๕
ระยะประมาณ ๘๐ เมตร
ถนนสาย ก ๒ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนทรัพย์โสภา (ซอย ๕)
และถนนโครงการกํ า หนดให้ ก่ อ สร้ า งใหม่ เริ่ ม ต้ น จากถนนเทพพิ ทั ก ษ์ (ถนนสาย ก ๓) ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๕๒๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ระยะประมาณ ๑,๐๑๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ก ๑ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ก ๑ ตัดกับ
ถนนสันติ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย ก ๑ ระยะประมาณ ๑๙๐ เมตร
ถนนสาย ก ๓ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนเทพพิทักษ์ เริ่มต้นจาก
ทางหลวงชนบท นภ. ๓๐๓๘ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม
จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๐
ถนนสาย ก ๔ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนวิริโยธิน และถนนนิมิตรมงคล
เริ่มต้นจากถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม
จนบรรจบกับถนนวิจารณ์รังสรรค์
ถนนสาย ก ๕ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือถนนไม่ปรากฏชื่อ และถนนโครงการ
กําหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนสาย ข ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ข ตัดกับถนนโพธิ์ศรีแก้ว

๒
ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ ตามแนวถนนสาย ข ระยะประมาณ ๑,๑๓๐ เมตร ไปทาง
ทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตามแนวถนนเดิ ม ตั ด กั บ ทางหลวงชนบท นภ. ๓๐๓๗ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๔๒๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ระยะประมาณ ๘๘๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ก ๑ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ก ๑ ตัดกับ
ถนนนิมิตรมงคล (ถนนสาย ก ๔) ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนสาย ก ๑ ระยะประมาณ ๙๘๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๘๐ เมตร ตัดกับถนนชัยมงคล ที่บริเวณห่างจากถนนชัยมงคล
บรรจบกับถนนโพธิ์ศรีแก้ว ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนชัยมงคล ระยะประมาณ ๒๔๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๑๗๐ เมตร ตัดกับถนนโพธิ์ศรีแก้ว ที่บริเวณห่างจาก
ถนนโพธิ์ ศ รี แ ก้ ว บรรจบกั บ ถนนชั ย มงคล ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต้ ต ามแนวถนนโพธิ์ ศ รี แ ก้ ว
ระยะประมาณ ๑๓๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๑,๑๒๐ เมตร จนบรรจบกับ
ถนนวิจารณ์รังสรรค์ ที่บริเวณห่างจากถนนวิจารณ์รังสรรค์บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๘
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนวิจารณ์รังสรรค์ ระยะประมาณ ๓๑๐ เมตร
ถนนสาย ก ๖ เป็นถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒๑๐ ที่ บ ริ เ วณห่ า งจากทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๒๑๐ บรรจบกั บ ถนนอนาลโย
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๐ ระยะประมาณ ๔๗๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๗๕๐ เมตร ตัดกับถนนสาย ก ๗ ที่บริเวณห่างจาก
ถนนสาย ก ๗ บรรจบกับทางหลวงชนบท นภ. ๓๐๓๘ ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนสาย ก ๗
ระยะประมาณ ๖๔๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๘๙๐ เมตร ตัดกับถนนพิบูลย์พัฒนา
ที่บริเวณห่างจากถนนพิบูลย์พัฒนาตัดกับทางหลวงชนบท นภ. ๓๐๓๘ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนพิบูลย์พัฒนาระยะประมาณ ๗๔๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๓๐๐ เมตร
บรรจบกับถนนสาย ก ๘ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ก ๘ บรรจบกับทางหลวงชนบท นภ. ๓๐๓๘
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ก ๘ ระยะประมาณ ๗๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ระยะประมาณ ๑,๐๖๐ เมตร จนบรรจบกั บ ทางหลวงชนบท นภ. ๓๐๓๗ ที่ บ ริ เ วณห่ า งจาก
ทางหลวงชนบท นภ. ๓๐๓๗ ตัดกับถนนศรีคุณาธารไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงชนบท
นภ. ๓๐๓๗ ระยะประมาณ ๑๙๐ เมตร
ถนนสาย ก ๗ เป็ น ถนนโครงการกํ า หนดให้ ก่ อ สร้ า งใหม่ เริ่ ม ต้ น จากถนนอนาลโย
ที่บริเวณห่างจากถนนอนาลโยบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๐ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ตามแนวถนนอนาลโย ระยะประมาณ ๗๗๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๖๓๐ เมตร
ตัดกับถนนสาย ก ๖ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ก ๖ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๐
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย ก ๖ ระยะประมาณ ๗๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออก
ระยะประมาณ ๖๔๐ เมตร จนบรรจบกับทางหลวงชนบท นภ. ๓๐๓๘ ที่บริเวณห่างจากทางหลวงชนบท
นภ. ๓๐๓๘ บรรจบกับถนนพิบูลย์พัฒนา ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงชนบท นภ. ๓๐๓๘
ระยะประมาณ ๑,๐๑๐ เมตร
ถนนสาย ก ๘ เป็นถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงชนบท นภ. ๓๐๓๘
ที่บริเวณห่างจากทางหลวงชนบท นภ. ๓๐๓๘ บรรจบกับถนนพิบูลย์พัฒนา ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ตามแนวทางหลวงชนบท นภ. ๓๐๓๘ ระยะประมาณ ๓๓๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ระยะประมาณ ๗๕๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ก ๖ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ก ๖ ตัดกับ
ถนนพิบูลย์พัฒนา ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย ก ๖ ระยะประมาณ ๓๐๐ เมตร

๓
ถนนสาย ก ๙ เป็นถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงชนบท นภ. ๓๐๓๗
ที่บริเวณห่างจากแนวทางหลวงชนบท นภ. ๓๐๓๗ ตัดกับถนนโพธิ์ศรีแก้ว ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
ตามแนวทางหลวงชนบท นภ. ๓๐๓๗ ระยะประมาณ ๕๒๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ระยะประมาณ ๑๓๐ เมตร ตัดกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ บรรจบกับ
ทางหลวงชนบท นภ. ๓๐๓๗ ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๓๙๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๑,๙๙๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ข ที่บริเวณห่างจาก
ถนนสาย ข บรรจบกั บ ถนนคุ รุ ร าษฎร์ ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ ตามแนวถนนสาย ข
ระยะประมาณ ๑,๐๕๐ เมตร
ถนนสาย ก ๑๐ เป็ น ถนนเดิ ม กํ า หนดให้ ข ยายเขตทาง และถนนโครงการกํ า หนด
ให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๔๖ ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนเดิม
ระยะประมาณ ๑,๑๑๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตก ระยะประมาณ ๑,๐๓๐ เมตร จนบรรจบกับ
ทางหลวงชนบท นภ. ๓๐๐๓ ที่บริเวณห่างจากทางหลวงชนบท นภ. ๓๐๐๓ บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ
(ถนนสาย ก ๑๒) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงชนบท
นภ. ๓๐๐๓ ระยะประมาณ ๑,๒๐๐ เมตร
ถนนสาย ก ๑๑ เป็นถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๐๐๓ ที่บริเวณห่างจากทางหลวงชนบท นภ. ๓๐๐๓ บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่ อ
(ถนนสาย ก ๑๒) ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตามแนวทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๓๐๐๓
ระยะประมาณ ๗๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๑,๐๓๐ เมตร ตัดกับ
ถนนสาย ก ๑๓ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ก ๑๓ บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ก ๑๐)
ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนสาย ก ๑๓ ระยะประมาณ ๕๑๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตะวันออกเฉียงใต้
ระยะประมาณ ๑,๐๙๐ เมตร จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๔๖ ที่บริเวณห่างจาก
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๔๖ บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ก ๑๐) ไปทางทิศใต้
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๔๖ ระยะประมาณ ๕๙๐ เมตร
ถนนสาย ก ๑๒ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนไม่ปรากฏชื่อ เริ่มต้นจาก
ทางหลวงชนบท นภ. ๓๐๐๓ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม
จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๔๖
ถนนสาย ก ๑๓ เป็นถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนไม่ปรากฏชื่อ
(ถนนสาย ก ๑๐) ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ก ๑๐) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒๑๔๖ ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ก ๑๐) ระยะประมาณ
๑,๑๑๐ เมตร ไปทางทิศใต้ ระยะประมาณ ๕๑๐ เมตร ตัดกับถนนสาย ก ๑๑ ที่บริเวณห่างจาก
ถนนสาย ก ๑๑ บรรจบกับแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๔๖ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนสาย ก ๑๑ ระยะประมาณ ๑,๐๙๐ เมตร ไปทางทิศใต้ ระยะประมาณ ๖๙๐ เมตร
จนบรรจบกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ก ๑๒) ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ
(ถนนสาย ก ๑๒) บรรจบกั บ ทางหลวงชนบท นภ. ๓๐๐๓ ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต้
และทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ก ๑๒) ระยะประมาณ ๑,๑๕๐ เมตร
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๒. ถนนแบบ ข ขนาดเขตทาง ๓๐.๐๐ เมตร เป็นถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่
เริ่ ม ต้ น จากทางหลวงชนบท นภ. ๓๐๐๕ ที่ บ ริ เ วณห่ า งจากทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๒๑๐
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๐๕ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๐
ระยะประมาณ ๙๙๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๘๙๐ เมตร ตัดกับถนนไม่ปรากฏชื่อ
ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๐ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
และทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๒,๕๘๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
และทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๑,๖๑๐ เมตร ตัดกับถนนนิมิตรมงคล (ถนนสาย ก ๔)
ที่บริ เวณห่ างจากถนนนิมิ ตรมงคล (ถนนสาย ก ๔) ตัด กับ ถนนโคกน้ําเลี้ย ง - บ้ านจิก ไปทาง
ทิศ ตะวัน ตกเฉี ยงเหนื อ ตามแนวถนนนิมิ ต รมงคล (ถนนสาย ก ๔) ระยะประมาณ ๒๖๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๒๖๐ เมตร ตัดกับถนนโคกน้ําเลี้ยง - บ้านจิก ที่บริเวณห่างจาก
ถนนโคกน้ําเลี้ยง - บ้านจิก บรรจบกับถนนนิมิตรมงคล (ถนนสาย ก ๔) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ตามแนวถนนโคกน้ํ า เลี้ย ง - บ้ านจิ ก ระยะประมาณ ๓๘๐ เมตร ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต้
ระยะประมาณ ๘๐๐ เมตร ตัดกับถนนโคกน้ําเลี้ยง - บ้านจิก ที่บริเวณห่างจากถนนโคกน้ําเลี้ยง - บ้านจิก
ตัดกับถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ก ๕) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนโคกน้ําเลี้ยง - บ้านจิก
ระยะประมาณ ๙๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๔๙๐ เมตร ตัดกับถนนไม่ปรากฏชื่อ
(ถนนสาย ก ๕) ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ก ๕) ตัดกับถนนโคกน้ําเลี้ยง - บ้านจิก
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ก ๕) ระยะประมาณ ๖๕๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๑,๑๓๐ เมตร ตัดกับถนนโพธิ์ศรีแก้ว ที่บริเวณห่างจาก
ถนนโพธิ์ ศ รี แ ก้ ว บรรจบกั บ ถนนไม่ ป รากฏชื่ อ ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต้ ต ามแนวถนนโพธิ์ ศ รี แ ก้ ว
ระยะประมาณ ๖๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๑,๓๘๐ เมตร บรรจบกับ
ถนนสาย ก ๙ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ก ๙ บรรจบกับทางหลวงชนบท นภ. ๓๐๓๗ ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย ก ๙ ระยะประมาณ ๒,๑๒๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
ระยะประมาณ ๑,๐๕๐ เมตร ตัดกั บถนนคุรุ ราษฎร์ ที่บ ริเวณห่างจากถนนคุรุ ราษฎร์บรรจบกั บ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๘ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนคุรุราษฎร์ ระยะประมาณ ๑,๑๗๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๘๔๐ เมตร ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๘
ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๘ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๐๓
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๘ ระยะประมาณ ๖๕๐ เมตร
ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ระยะประมาณ ๑๙๐ เมตร ตั ด กั บ ทางหลวงชนบท นภ. ๓๐๐๓
ที่ บ ริ เ วณห่ า งจากทางหลวงชนบท นภ. ๓๐๐๓ บรรจบกั บ ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๒๒๘
ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต้ ต ามแนวทางหลวงชนบท นภ. ๓๐๐๓ ระยะประมาณ ๗๑๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๓๔๐ เมตร ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๔๖
ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๔๖ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๘
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๔๖ ระยะประมาณ ๙๗๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๑,๐๑๐ เมตร ตัดกับถนนศรีคุณาธาร ที่บริเวณห่างจาก
ถนนศรีคุณาธารบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๔๖ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนว
ถนนศรีคุณาธาร ระยะประมาณ ๑,๐๑๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๘๙๐ เมตร
จนบรรจบกับถนนสาย ค ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ค ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๔๖
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ค ระยะประมาณ ๑,๒๔๐ เมตร

๕
๓. ถนนแบบ ค ขนาดเขตทาง ๔๐.๐๐ เมตร เป็นถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจาก
ทางหลวงชนบท นภ. ๓๐๓๘ ที่บริเวณทางหลวงชนบท นภ. ๓๐๓๘ บรรจบกับทางหลวงชนบท นภ. ๓๐๓๗
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๓,๕๙๐ เมตร ตัดกับทางหลวงชนบท นภ. ๓๐๐๕
ที่บริเวณห่างจากทางหลวงชนบท นภ. ๓๐๐๕ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๐ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงชนบท นภ. ๓๐๐๕ ระยะประมาณ
๒,๑๑๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๑,๒๐๐ เมตร ตัดกับถนนไม่ปรากฏชื่อ
ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงชนบท นภ. ๓๐๐๕ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๑,๕๓๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๒,๐๓๐ เมตร
ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๐ ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๐ บรรจบกับ
ทางหลวงชนบท นภ. ๓๐๐๕ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๐
ระยะประมาณ ๒,๒๖๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ
๔,๖๘๐ เมตร ตัดกับถนนนิมิตรมงคล (ถนนสาย ก ๔) ที่บริเวณห่างจากถนนนิมิตรมงคล (ถนนสาย ก ๔)
ตัดกับถนนโคกน้ําเลี้ยง - บ้านจิก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนนิมิตรมงคล (ถนนสาย ก ๔)
ระยะประมาณ ๑,๙๓๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๑,๒๑๐ เมตร ตัดกับ
ถนนไม่ปรากฏชื่อ ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับถนนโคกน้ําเลี้ยง - บ้านจิก ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ และทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๒,๓๒๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๑,๕๑๐ เมตร ตัดกับถนนโพธิ์ศรีแก้ว ที่บริเวณห่างจาก
ถนนโพธิ์ศรีแก้วบรรจบกับถนนชัยมงคลไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนว
ถนนโพธิ์ศรีแก้ว ระยะประมาณ ๑,๗๙๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๒,๔๓๐ เมตร
ตัดกับถนนคุรุราษฎร์ ที่บริเวณห่ างจากถนนคุรุราษฎร์บรรจบกับถนน อบจ.นภ. ๖๐๑๑ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนคุรุราษฎร์ ระยะประมาณ ๕๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
ระยะประมาณ ๑,๒๑๐ เมตร ตัดกับถนน อบจ.นภ. ๖๐๑๑ ที่บริเวณห่างจากถนน อบจ.นภ. ๖๐๑๑
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๘ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนน อบจ.นภ. ๖๐๑๑
ระยะประมาณ ๑,๐๙๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๘๖๐ เมตร ตัดกับ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๘ ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๘ บรรจบทางหลวงชนบท
นภ. ๓๐๐๓ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๘ ระยะประมาณ ๙๘๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๑,๐๕๐ เมตร ตัดกับทางหลวงชนบท นภ. ๓๐๐๓
ที่บริเวณห่างจากทางหลวงชนบท นภ. ๓๐๐๓ บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ก ๑๒)
ไปทางทิศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนือ และทิ ศตะวัน ตกเฉี ยงเหนื อ ตามแนวทางหลวงชนบท นภ. ๓๐๐๓
ระยะประมาณ ๑,๖๖๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ
๒,๐๒๐ เมตร ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๔๖ ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๔๖
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๘ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒๑๔๖ ระยะประมาณ ๒,๘๘๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ
๑,๒๔๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ข ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ข ตัดกับถนนศรีคุณาธาร ไปทางทิศตะวันออก
ตามแนวถนนสาย ข ระยะประมาณ ๘๙๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ
๑,๕๑๐ เมตร จนบรรจบกับทางหลวงชนบท นภ. ๓๐๓๗ ที่บริเวณทางหลวงชนบท นภ. ๓๐๓๗
บรรจบกับทางหลวงชนบท นภ. ๓๐๓๘

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๒๒ ก

หนา้ ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่สมควรกาหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
ในท้องที่ตาบลหนองภัยศูนย์ ตาบลโพธิ์ชัย ตาบลลาภู ตาบลนาคาไฮ ตาบลหนองสวรรค์ ตาบลหนองบัว
ตาบลบ้านพร้าว และตาบลบ้านขาม อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนา และการดารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและสภาพแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการผังเมือง และโดยที่มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ก ารผั ง เมื อ ง (ฉบั บ ที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ บั ญ ญั ติ ว่ า การใช้ บั ง คั บ
ผังเมืองรวมให้กระทาโดยกฎกระทรวง จึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

