เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๒๕ ก
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กฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
พ.ศ. ๒๕๖๒
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
และมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ ง แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารผั ง เมื อ ง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
โดยพระราชบัญญั ติการผั งเมือ ง (ฉบั บที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ รั ฐ มนตรีว่ าการกระทรวงมหาดไทย
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ในท้องที่ตาบลโพธิ์ศรี ตาบลโพธิ์ไทร ตาบลพิบูล และ
ตาบลกุดชมภู อาเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๒ การวางและจัดทาผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒ นา และการดารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและสภาพแวดล้อม
ในบริ เ วณแนวเขตตามข้ อ ๑ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การพั ฒ นาระบบเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ข้อ ๓ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้ มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้ประโยชน์
ที่ดิน โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับและสอดคล้องกับ
การขยายตัวของชุมชนในอนาคต รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมีสาระสาคัญ ดังต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนเมืองพิบูลมังสาหารให้เป็นศูนย์ กลางการบริหาร การปกครอง
การพาณิชยกรรม และการบริการในระดับอาเภอ
(๒) ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาด้ า นที่ อ ยู่ อ าศั ย อุ ต สาหกรรม และการคมนาคมและการขนส่ง
ให้ สอดคล้องกับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม ศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่ และการขยายตัว
ของชุมชน
(๓) ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญของจังหวัดอุบลราชธานี
(๔) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๒๕ ก

หนา้ ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ข้อ ๔ การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ภายในเขตผั ง เมื อ งรวม ให้ เ ป็ น ไปตามแผนผั ง ก าหนด
การใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จาแนกประเภท แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง และรายการ
ประกอบแผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จาแนกประเภท
ท้ายกฎกระทรวงนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๒๖ ที่กาหนดไว้เป็นสีเหลือง ให้เป็น
ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒.๑ ถึงหมายเลข ๒.๑๑ ที่กาหนดไว้เป็นสีส้ม ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง
(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึงหมายเลข ๓.๘ ที่กาหนดไว้เป็นสีแดง ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔.๑ และหมายเลข ๔.๒ ที่กาหนดไว้เป็นสีม่วงอ่อน ให้เป็น
ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ ถึงหมายเลข ๕.๒๒ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๖.๑ ถึงหมายเลข ๖.๔๒ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน ให้เป็น
ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(๗) ที่ ดิ น ในบริ เวณหมายเลข ๗.๑ ถึ ง หมายเลข ๗.๙ ที่ ก าหนดไว้เป็ นสี เ ขียวมะกอก
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา
(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๘.๑ ถึงหมายเลข ๘.๑๑ ที่กาหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน ให้เป็น
ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา
(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๙.๑ ถึงหมายเลข ๙.๘ ที่กาหนดไว้เป็นสีน้าเงิน ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ข้อ ๖ ที่ ดิ น ประเภทที่ อ ยู่ อ าศั ย หนาแน่ น น้ อ ย ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ การอยู่ อ าศั ย
สถาบัน ราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และ
จาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ามันเชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๒๕ ก
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๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ ย งม้ า โค กระบื อ สุ ก ร แพะ แกะ ห่ า น เป็ ด ไก่ งู จระเข้ หรื อ สั ต ว์ ป่ า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๖) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๗) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม
(๘) กาจัดมูลฝอย
(๙) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลาคลองหรือแหล่งน้าสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของลาคลองหรือแหล่งน้าสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้า การสาธารณูปโภค เขื่อน รั้ว หรือกาแพง
ข้อ ๗ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
สถาบัน ราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และ
จาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ามันเชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ ย งม้ า โค กระบื อ สุ ก ร แพะ แกะ ห่ า น เป็ ด ไก่ งู จระเข้ หรื อ สั ต ว์ ป่ า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๖) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่พิเศษ
(๗) กาจัดมูลฝอย
(๘) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
ข้อ ๘ ที่ ดิ น ประเภทพาณิ ช ยกรรมและที่ อ ยู่ อ าศั ย หนาแน่ น มาก ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
เพื่อพาณิชยกรรม การอยู่อาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่
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สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ ละ
บริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และ
จาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ ามัน สถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม สถานีบริการน้ามันประเภท ก
สถานีบริการน้ามันประเภท ข สถานีบริการน้ามันประเภท ค ลักษณะที่สอง สถานีบริการน้ามัน
ประเภท จ ลักษณะที่สอง และสถานีบริการน้ามันประเภท ฉ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามัน
เชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ และ
สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ ย งม้ า โค กระบื อ สุ ก ร แพะ แกะ ห่ า น เป็ ด ไก่ งู จระเข้ หรื อ สั ต ว์ ป่ า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๖) กาจัดมูลฝอย
(๗) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
ข้อ ๙ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมที่ประกอบ
กิ จ การในลั ก ษณะโรงงานตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงานตามประเภท ชนิ ด และจ าพวกที่ ก าหนด
ให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ โรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน คลังสินค้า สถาบัน
ราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น
ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และ
จาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ามันเชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ ย งม้ า โค กระบื อ สุ ก ร แพะ แกะ ห่ า น เป็ ด ไก่ งู จระเข้ หรื อ สั ต ว์ ป่ า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
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(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๖) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๗) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม
(๘) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก
(๙) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา
(๑๐) สถาบันการศึกษาหรือโรงเรียน
ข้อ ๑๐ ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม
หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่
สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และ
จาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ามันเชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลี ยมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๙) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถวหรือตึกแถว
(๑๐) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม
ที่ดินประเภทนี้ในเขตปฏิรูปที่ ดิน ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเท่านั้น
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลาคลองหรือแหล่งน้าสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของลาคลองหรือแหล่งน้าสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้า การสาธารณูปโภค เขื่อน รั้ว หรือกาแพง
ข้อ ๑๑ ที่ดิน ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเฉพาะที่ดิน
ซึ่งเป็นของรัฐ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
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ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้ประโยชน์
ที่ ดิ น เพื่ อ นั น ทนาการหรื อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ นั น ทนาการ การรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม การอยู่ อ าศั ย
เกษตรกรรม หรื อ สาธารณประโยชน์ เท่ านั้ น และห้ ามใช้ป ระโยชน์ที่ ดินเพื่ อกิ จการตามที่กาหนด
ดังต่อไปนี้
(๑) เลี้ ย งม้ า โค กระบื อ สุ ก ร แพะ แกะ ห่ า น เป็ ด ไก่ งู จระเข้ หรื อ สั ต ว์ ป่ า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๒) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๓) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๕) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๖) การอยู่ อ าศั ย ประเภทห้ อ งแถว ตึ ก แถว หรื อ บ้ า นแถว เว้ น แต่ ที่ ดิ น ในบริ เ วณ
หมายเลข ๖.๑๖ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยประเภทบ้านแถวได้
(๗) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม
(๘) สถาบันการศึกษาหรือโรงเรียน
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๖.๒ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยได้ไม่เกินร้อยละสิบ
ของที่ดินบริเวณนี้
(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๖.๑๓ หมายเลข ๖.๑๔ หมายเลข ๖.๑๖ หมายเลข ๖.๑๗
หมายเลข ๖.๒๑ และหมายเลข ๖.๓๑ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อประกอบกิจการโรงแรมประเภท ๑
หรือโรงแรมประเภท ๒ ที่ไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ มีความสูงของอาคารไม่เกิน ๗ เมตร และให้มีที่ว่าง
ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาตได้ด้วย
ที่ดินประเภทนี้ในเขตโบราณสถาน ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อโบราณสถานตามกฎหมายว่าด้วย
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้า ลาคลอง หรือแหล่งน้าสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน
ริ ม ฝั่ ง ตามสภาพธรรมชาติ ข องแม่ น้ า ล าคลอง หรื อ แหล่ ง น้ าสาธารณะไม่ น้ อ ยกว่ า ๖ เมตร
เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้า การสาธารณูปโภค เขื่อน รั้ว หรือกาแพง
ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ที่ ดิ น ประเภทนี้ ใ นเขตโบราณสถาน ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ โบราณสถานตามกฎหมาย
ว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศาสนา การศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
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ที่ ดิ น ประเภทนี้ ใ นเขตโบราณสถาน ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ โบราณสถานตามกฎหมาย
ว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อกิจการของรัฐ กิจการเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์
เท่านั้น
ข้อ ๑๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย ก ถนนสาย ข ๑ ถนนสาย ข ๒
ถนนสาย ข ๓ ถนนสาย ข ๔ ถนนสาย ข ๕ ถนนสาย ข ๖ ถนนสาย ข ๗ ถนนสาย ข ๘
ถนนสาย ค ถนนสาย ง และถนนสาย จ ตามแผนผั ง แสดงโครงการคมนาคมและขนส่ ง ท้าย
กฎกระทรวงนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น นอกจากกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) การสร้างถนนหรือเกี่ยวข้องกับถนน และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
(๒) การสร้างรั้วหรือกาแพง
(๓) เกษตรกรรมหรื อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ เกษตรกรรมที่ มี ค วามสู ง ของอาคารไม่ เ กิ น ๙ เมตร
หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่
ข้อ ๑๖ ให้ผู้มีหน้าที่และอานาจในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการ
ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖2
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

บัญชีท้ายกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
พ.ศ. ๒๕๖๒

ลาดับที่

๒

๔

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การต้ม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช
(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช
(๕) การเก็บรักษาหรือลาเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืช
ในไซโล โกดัง หรือคลังสินค้า
(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กล้วยไม้ หรือถั่วงอก
(๙) การร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของ
ผลิตผลเกษตรกรรม
(๑๑) การฟักไข่โดยใช้ตู้อบ
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ซึ่งมิใช่สัตว์น้า
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การฆ่าสัตว์
(๒) การถนอมเนื้อสัตว์โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง
ตากแห้ง หรือทาให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง
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(๗) การทาผลิตภัณฑ์จากไข่เพื่อใช้ประกอบเป็นอาหาร
เช่น ไข่เค็ม ไข่เยี่ยวม้า ไข่ผง ไข่เหลวเยือกแข็ง
หรือไข่เหลวแช่เย็น
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้านม อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทานมสดให้ไร้เชื้อหรือฆ่าเชื้อโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง
เช่น การพาสเจอร์ไรส์หรือสเตอริไลส์
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้า อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๒) การถนอมสัตว์น้าโดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง
ตากแห้ง หรือทาให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง
(๓) การทาผลิตภัณฑ์อาหารสาเร็จรูปจากสัตว์น้า หนัง
หรือไขมันสัตว์น้า
(๕) การล้าง ชาแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์น้า
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โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม้
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทาอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม้
และบรรจุในภาชนะที่ผนึก และอากาศเข้าไม่ได้
(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไม้ โดยวิธีกวน ตากแห้ง ดอง
หรือทาให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง
๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การสี ฝัด หรือขัดข้าว
(๒) การทาแป้ง
๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้ง อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทาขนมปังหรือขนมเค้ก
(๒) การทาขนมปังกรอบหรือขนมอบแห้ง
(๓) การทาผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้น เม็ด หรือชิ้น
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๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้าตาลซึ่งทาจากอ้อย บีช
หญ้าหวาน หรือพืชอื่นที่ให้ความหวาน อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทาน้าเชื่อม
(๗) การทาน้าตาลจากน้าหวานของต้นมะพร้าว ต้นตาลโตนด
หรือพืชอื่น ๆ ซึ่งมิใช่อ้อย
๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก้ ช็อกโกเลต
หรือขนมหวาน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทาใบชาแห้งหรือใบชาผง
(๒) การคั่ว บด หรือป่นกาแฟหรือการทากาแฟผง
(๑๑) การทาไอศกรีม
๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบ
อาหาร อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๗) การบดหรือป่นเครื่องเทศ
(๘) การทาพริกป่น พริกไทยป่น หรือเครื่องแกง
๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทาน้าแข็ง หรือตัด ซอย
บด หรือย่อยน้าแข็ง
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๑๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตว์ อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทาอาหารผสมหรืออาหารสาเร็จรูปสาหรับเลี้ยงสัตว์
(เฉพาะในบริเวณฟาร์มปศุสัตว์)
๑๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับมอลต์หรือเบียร์ อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๒) การทาเบียร์ (เฉพาะในสถานบริการ)
๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้าดื่ม เครื่องดื่มที่ไม่มี
แอลกอฮอล์ น้าอัดลม หรือน้าแร่ อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทาน้าดื่ม
๒๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาสูบ ยาอัด ยาเส้น ยาเคี้ยว
หรือยานัตถุ์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การอบใบยาสูบให้แห้งหรือการรูดก้านใบยาสูบ
(๓) การทายาอัด ยาเส้น ยาเส้นปรุง หรือยาเคี้ยว
(๔) การทายานัตถุ์
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๒๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ ด้าย หรือเส้นใย
ซึ่งมิใช่ใยหิน (Asbestos) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๔) การพิมพ์สิ่งทอ (เฉพาะการพิมพ์สิ่งทอพื้นเมือง)
๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาข่าย แห หรืออวน
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๒) การซ่อมแซมตาข่าย แห หรืออวน และรวมถึงชิ้นส่วน
หรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้ อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะร่อง หรือการแปรรูปไม้ด้วยวิธีอื่น
ที่คล้ายคลึงกัน
(๒) การทาวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง
บานประตู หรือส่วนประกอบที่ทาด้วยไม้ของอาคาร
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๓๗ โรงงานทาเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้
แก้ว ยาง หรืออโลหะอื่นซึ่งมิใช่เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่ง
ภายในอาคารจากพลาสติกอัดเข้ารูป และรวมถึงชิ้นส่วนของ
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
(๑) การพิมพ์ การทาแฟ้มเก็บเอกสาร การเย็บเล่ม ทาปก
หรือตบแต่งสิ่งพิมพ์
๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาหรือเครื่องดินเผา
และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกล่าว
๕๖ โรงงานผลิตอิฐจากดินเหนียว
๖๑ โรงงานดัดแปลงหรือซ่อมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใช้
ที่ทาด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า และรวมถึงส่วนประกอบ
หรืออุปกรณ์ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ดังกล่าว
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๖๒ โรงงานดัดแปลงหรือซ่อมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่ง
ภายในอาคารที่ทาจากโลหะหรือโลหะเป็นส่วนใหญ่
และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องเรือน
หรือเครื่องตบแต่งดังกล่าว
๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะสาหรับใช้
ในการก่อสร้างหรือติดตั้ง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๒) การทาส่วนประกอบสาหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร
๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑๓) การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป
๖๕ โรงงานดัดแปลงหรือซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องกังหัน
และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์
หรือเครื่องกังหันดังกล่าว
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๖๖ โรงงานดัดแปลงหรือซ่อมแซมเครื่องจักรสาหรับใช้ในการ
กสิกรรมหรือการเลี้ยงสัตว์ และรวมถึงส่วนประกอบหรือ
อุปกรณ์ของเครื่องจักรดังกล่าว
๖๙ โรงงานดัดแปลงหรือซ่อมแซมเครื่องคานวณ เครื่องทาบัญชี
เครื่องจักรสาหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสาหรับใช้
ในการคานวณชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาล้อก หรือเครื่อง
อิเล็กทรอนิกส์สาหรับปฏิบัติกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันหรือ
อุปกรณ์ (Digital or Analog Computers or Associated
Electronic Data Processing Equipment or Accessories)
เครื่องรวมราคาของขาย (Cash Registers) เครื่องพิมพ์ดีด
เครื่องชั่งซึ่งมิใช่เครื่องชั่งที่ใช้ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์
เครื่องอัดสาเนาซึ่งมิใช่เครื่องอัดสาเนาด้วยการถ่ายภาพ
และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
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ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๗๐ โรงงานดัดแปลงหรือซ่อมแซมเครื่องสูบน้า เครื่องอัดอากาศ
หรือก๊าซ เครื่องเป่าลม เครื่องปรับหรือถ่ายเทอากาศ
เครื่องโปรยน้าดับไฟ ตู้เย็นหรือเครื่องประกอบตู้เย็น
เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ เครื่องล้าง ซัก ซักแห้ง หรือรีดผ้า
เครื่องเย็บ เครื่องส่งกาลังกล เครื่องยก ปั้นจั่น ลิฟต์
บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ รถพ่วงสาหรับใช้ในการ
อุตสาหกรรม รถยกซ้อนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบ
สาหรับใช้ในการอุตสาหกรรมหรือสาหรับใช้ในบ้านแต่
ผลิตภัณฑ์นั้นต้องไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า และรวมถึงส่วนประกอบ
หรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
๗๑ โรงงานดัดแปลงหรือซ่อมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ์
ที่ระบุไว้ในลาดับที่ ๗๐ เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์ไฟฟ้า
เครื่องกาเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงแรงไฟฟ้า เครื่องสับหรือ
บังคับไฟฟ้า เครื่องใช้สาหรับแผงไฟฟ้า เครื่องเปลี่ยนทาง
ไฟฟ้า เครื่องส่งหรือจาหน่ายไฟฟ้า เครื่องสาหรับใช้บังคับ
ไฟฟ้า หรือเครื่องเชื่อมไฟฟ้า
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๗๒ โรงงานดัดแปลงหรือซ่อมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์
เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเล่นแผ่นเสียง
เครื่องบันทึกคาบอก เครื่องบันทึกเสียงด้วยเทป เครื่องเล่น
หรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน์) แผ่นเสียง เทปแม่เหล็ก
ที่ได้บันทึกเสียงแล้ว เครื่องโทรศัพท์ หรือโทรเลขชนิดมีสาย
หรือไม่มีสาย เครื่องส่งวิทยุ เครื่องส่งโทรทัศน์ เครื่องรับส่ง
สัญญาณหรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร์ ผลิตภัณฑ์ที่เป็น
ตัวกึ่งนาหรือตัวกึ่งนาชนิดไวที่เกี่ยวข้อง (Semi - Conductor
or Related Sensitive Semi - Conductor Devices)
คาปาซิเตอร์หรือคอนเดนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงที่
หรือเปลี่ยนแปลงได้ (Fixed or Variable Electronic
Capacitors or Condensers) เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ
เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย์
และรวมถึงการผลิตอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนสาหรับใช้กับ
เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
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๗๓ โรงงานดัดแปลงเครื่องมือหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ระบุไว้
ในลาดับใด และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของ
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
๗๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การซ่อมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอู่ต่อเรือ
นอกจากเรือยาง
๗๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับรถไฟ รถรางไฟฟ้า หรือ
กระเช้าไฟฟ้า อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การดัดแปลงหรือซ่อมแซมรถที่ใช้ในการรถไฟ
รถรางไฟฟ้า หรือกระเช้าไฟฟ้า
๗๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ
หรือจักรยานสองล้อ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การดัดแปลงจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือ
จักรยานสองล้อ
๘๐ โรงงานดัดแปลงหรือซ่อมแซมล้อเลื่อนที่ขับเคลื่อนด้วยแรงคน
หรือสัตว์ซึ่งมิใช่จักรยาน และรวมถึงส่วนประกอบหรือ
อุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
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๘๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การดัดแปลงหรือซ่อมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องทดลองหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการชั่ง
ตวง วัด หรือบังคับควบคุม
๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก
หรืออัญมณี อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทาเครื่องประดับโดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองคา
ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี (โดยมีการควบคุมไนตรัส
ออกไซด์ )
(๒) การทาเครื่องใช้ด้วยทองคา ทองขาว เงิน นาก หรือ
กะไหล่ทอง หรือโลหะที่มีค่า
(๓) การตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี
(๕) การทาดวงตราหรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์
หรือเหรียญอื่น

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

ที่ดินประเภท
ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

ชนบทและเกษตรกรรม

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

โรงงานจาพวกที่
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

๑๔

ลาดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเล่น เครื่องมือ หรือ
เครื่องใช้ที่มิได้ระบุไว้ในลาดับอื่น อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทาเครื่องเล่น (เฉพาะการผลิตสินค้าพื้นเมืองหรือของ
ชาร่วย)
(๒) การทาเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ (เฉพาะการผลิต
สินค้าพื้นเมืองหรือของชาร่วย)
(๓) การทาเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสาหรับ
การแสดง (เฉพาะการผลิตสินค้าพื้นเมืองหรือของชาร่วย)
(๔) การทาร่ม ไม้ถือขนนก ดอกไม้เทียม ซิป กระดุม ไม้กวาด
แปรง ตะเกียง โป๊ะตะเกียงหรือไฟฟ้า กล้องสูบยาหรือ
กล้องบุหรี่ ก้นกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก (เฉพาะการผลิตสินค้า
พื้นเมืองหรือของชาร่วย)
(๕) การทาป้าย ตรา เครื่องหมาย ป้ายติดของ หรือเครื่องโฆษณา
สินค้า ตราโลหะหรือยาง แม่พิมพ์ลายฉลุ (Stencils)
๙๑ โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การบรรจุสินค้าทั่วไป
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๙๒ โรงงานห้องเย็น
๙๓ โรงงานซ่อมรองเท้าหรือเครื่องหนัง
๙๔ โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าสาหรับใช้ในบ้าน
หรือใช้ประจาตัว
๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
รถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของ
ของยานดังกล่าว อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครือ่ งยนต์หรือส่วนประกอบ
ของยานดังกล่าว
(๒) การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ
หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว
(๓) การพ่นสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
(๔) การล้างหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
๙๖ โรงงานซ่อมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทาด้วย
เพชร พลอย ทองคา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓
ได้
ได้
ได้

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

ที่ดินประเภท
ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

ได้

ได้

ชนบทและเกษตรกรรม

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓
ได้
ได้
ได้
ได้

โรงงานจาพวกที่
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

๑๖

ลาดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๙๗ โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ที่มิได้ระบุการซ่อมไว้ในลาดับใด
๙๘ โรงงานซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด อัด หรือย้อมผ้า เครื่องนุ่งห่ม
พรม หรือขนสัตว์

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

ที่ดินประเภท
ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

ได้

ได้

ได้

หมายเหตุ ลาดับที่
หมายถึง ลาดับที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
ได้
หมายถึง สามารถประกอบกิจการโรงงานภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
โรงงานจาพวกที่ หมายถึง จาพวกโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

ได้

ชนบทและเกษตรกรรม

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓
ได้
ได้
ได้

โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓
ได้
ได้

รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิ ตามที่ไดจําแนกประเภท
ทายกฎกระทรวงใหใชบงั คับผังเมืองรวมเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
พ.ศ. ๒๕๖๒
การใชประโยชนที่ดนิ ใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภท
ทายกฎกระทรวง ตามที่กําหนดไวในขอ ๕ คือ
๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๒๖ ที่กําหนดไวเปนสีเหลือง ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย มีรายการดังตอไปนี้
๑.๑ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท
อบ. ๔๐๓๐
ดานตะวันออก
จดทางหลวงชนบท อบ. ๔๐๓๐ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดสวนสมเด็จพระศรีนครินทร
ดานตะวันตก
จดสวนสมเด็จพระศรีนครินทร และคลองสงน้ําการพลังงานแหงชาติ
ฝงตะวันออก
๑.๒ ดานเหนือ
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงชนบท อบ. ๔๐๓๐ ที่จุดซึ่งอยูหางจาก
ทางหลวงชนบท อบ. ๔๐๓๐ บรรจบกับหวยบาน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงชนบท
อบ. ๔๐๓๐ เปนระยะ ๕๐๐ เมตร
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท
อบ. ๔๐๓๐
ดานใต
จดหวยบาน ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงชนบท อบ. ๔๐๓๐ ฟากตะวันออก
๑.๓ ดานเหนือ
จดทางหลวงชนบท อบ. ๔๐๓๐ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงชนบท อบ. ๔๐๓๐ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดโรงเรียนบานสะพือทาคอ และสวนสมเด็จพระศรีนครินทร
ดานตะวันตก
จดทางหลวงชนบท อบ. ๔๐๓๐ ฟากตะวันออก
๑.๔ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริม ฝงหว ยหวาย ฝงใต
การประปาพิบูลมังสาหาร การประปาสวนภูมิภาค และเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํามูล ฝงใต
ดานตะวันออก
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ก ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสรางคํา ฟากตะวันออก
๑.๕ ดานเหนือ
จดทางหลวงชนบท อบ. ๔๐๐๕ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก

๒
๑.๖ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงหวยหวาย ฝงใต
ดานตะวันออก
จดถนนสรางคํา ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ข ๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนตั้งฉากกับถนนสาย ข ๑ ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยูหางจาก
ถนนสาย ข ๑ ตัดกับถนนสรางคํา ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกตามแนวถนนสาย ข ๑
เปนระยะ ๘๒๐ เมตร
๑.๗ ดานเหนือ
จดโรงเรียนบานสะพือทาคอ
ดานตะวันออก
จดทางหลวงชนบท อบ. ๔๐๓๐ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงชนบท อบ. ๔๐๐๕ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดสวนสมเด็จพระศรีนครินทร
๑.๘ ดานตะวันออก
จดหวยบาน ฝงตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๒๒ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๑.๙ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ง ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ข ๓ ฟากเหนื อ สวนสาธารณะภู ห ล น
และโรงฆาสัตวเทศบาล
ดานตะวันตก
จดถนนสาย จ ฟากตะวันออก
๑.๑๐ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ฟากใต
ดานตะวันนออก
จดถนนชาภูบาล ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนพิบูล ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสรางคํา ฟากตะวันออก
๑.๑๑ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๒๒ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดหวยบาน ฝงตะวันตก
ดานใต
จดที่สาธารณประโยชน และเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร
กับริมฝงแมน้ํามูล ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๑.๑๒ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนเมืองฮาม ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนพิบูล ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนชาภูธร ฟากตะวันออก
๑.๑๓ ดานเหนือ
จดถนนพิบูล ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนพิมานเมฆ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนเทศบาล ๒ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ง ฟากตะวันออก

๓
๑.๑๔ ดานเหนือ
จดสวนสาธารณะภูหลน และโรงฆาสัตวเทศบาล และถนนสาย ข ๓
ฟากเหนือและฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ง ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสถิตยนิมานกาล ฟากเหนือ และทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๑๗ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย จ ฟากตะวันออก
๑.๑๕ ดานเหนือ
จดถนนเทศบาล ๒ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร สํานักงานการประถมศึกษา
อําเภอพิบูลมัง สาหาร สํานักงานเกษตรอําเภอพิบูลมังสาหาร สํานักงานที่ดิน จัง หวัด อุบ ลราชธานี
สาขาอําเภอพิบูลมังสาหาร ที่วาการอําเภอพิบูลมังสาหาร กองรอย อส. ที่ ๕ อําเภอพิบูลมังสาหาร
หอประชุมอําเภอพิบูลมังสาหาร และชมรมลูกเสือชาวบานอําเภอพิบูลมังสาหาร
ดานใต
จดถนนโปงแดง ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ง ฟากตะวันออก
๑.๑๖ ดานเหนือ
จดวัดสวนสวรรค
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ข ๒ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนเทศบาล ๒ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนชาภูบาล ฟากตะวันออก
๑.๑๗ ดานเหนือ
จดถนนเทศบาล ๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํามูล ฝงตะวันตก
และเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงหวยไผ ฝงเหนือและฝงตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ข ๖ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสระแกว ฟากตะวันออก
๑.๑๘ ดานเหนือ
จดถนนโปงแดง ฟากใต
ดานตะวันออก
จดวัดภูเขาแกว
ดานใต
จดถนนสถิตยนิมานกาล ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ง ฟากตะวันออก
๑.๑๙ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๖ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงหวยไผ ฝงตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงหวยไผ ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ๕ ฟากตะวันออก
๑.๒๐ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงหวยไผ ฝงใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํามูล ฝงตะวันตก
ดานใต
จดเสนตั้งฉากกับถนนสาย ข ๖ ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งถนน
สาย ข ๖ บรรจบกับถนนสาย จ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ๖ ฟากตะวันออก

๔
๑.๒๑ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงหวยไผ ฝงใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ข ๖ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย จ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๗ ฟากตะวันออก
๑.๒๒ ดานเหนือ
จดถนนสถิตยนิมานกาล ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ข ๗ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงหวยชัน ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสถิตยนิมานกาล ซอย ๓ ฟากตะวันออก
๑.๒๓ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๒๑๗ ฟากใต และถนน
สถิตยนิมานกาล ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสถิตยนิมานกาล ซอย ๓ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย จ
๑.๒๔ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงหวยชัน ฝงใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงหวยไผ ฝงตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย จ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ๘ ฟากตะวันออก
๑.๒๕ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงหวยชัน ฝงใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ข ๘ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนสาย จ
๑.๒๖ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงหวยไผ ฝงใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๗ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย จ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงหวยไผ ฝงตะวันออก
๒. ที่ดิน ในบริ เวณหมายเลข ๒.๑ ถึ ง หมาย ๒.๑๑ ที่ กํา หนดไว เป น สี สม ใหเ ปน ที่ดิ น
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง มีรายการดังตอไปนี้
๒.๑ ดานเหนือ
จดทางหลวงชนบท อบ. ๔๐๐๕ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงชนบท อบ. ๔๐๓๐ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๒.๒ ดานเหนือ
จดทางหลวงชนบท อบ. ๔๐๐๕ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงชนบท อบ. ๔๐๓๐ ฟากตะวันออก
๒.๓ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๒๒ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก

๕
ดานใต
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๒.๔ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสุโพธิ์ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนพิบูล ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนชาภูบาล ฟากตะวันออก
๒.๕ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนชาภูธร ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนพิบูล ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสุโพธิ์ ฟากตะวันออก
๒.๖ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนอุทุมพร ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนเทศบาล ๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนพรหมแสง ฟากตะวันออก ถนนบํารุงราษฎร ฟากเหนือ
และถนนเมืองฮาม ฟากตะวันออก
๒.๗ ดานเหนือ
จดถนนวิพากย ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสระแกว ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนพิบูล ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนราชบุตร ฟากตะวันออก
๒.๘ ดานเหนือ
จดถนนพิบูล ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ข ๕ ฟากตะวันตก ถนนสาย ข ๔ ฟากตะวันตก
และเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงหวยไผ ฝงตะวันตก
ดานใต
จดถนนหลวง ฟากตะวันออก
ดานตะวันตก
จดถนนราชบุตร ฟากตะวันออก
๒.๙ ดานเหนือ
จดถนนเทศบาล ๓ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๗๐ เมตร กับศูนยกลางถนนพรหมแสง
ดานใต
จดชุ ม สายโทรศั พ ท พิ บู ล มั ง สาหาร องค ก ารโทรศั พ ท
แหงประเทศไทย และถนนสถิตยนิมานกาล ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ๒ ฟากตะวันออก
๒.๑๐ ดานเหนือ
จดถนนสถิตยนิมานกาล ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนหลวง ฟากตะวันตก และที่ทําการตรวจคนเขาเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี ดานศุลกากรพิบูลมังสาหาร
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริม ฝงหวยไผ ฝงเหนือ
และเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงหวยชัน ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ๘ ฟากตะวันออก

๖
๒.๑๑ ดานเหนือ
จดถนนสถิตยนิมานกาล ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ข ๘ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงหวยชัน ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ๗ ฟากตะวันออก
๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึงหมายเลข ๓.๘ ที่กําหนดไวเปนสีแดง ใหเปนที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก มีรายการดังตอไปนี้
๓.๑ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ค ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนพิบูล ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนอุทุมพร ฟากตะวันออก
๓.๒ ดานเหนือ
จดถนนวิพากย ฟากใต วัดหลวง และถนนบํารุงราษฎร ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนราชบุตร ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนพิบูล ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ค ฟากตะวันออก
๓.๓ ดานเหนือ
จดถนนเทศบาล ๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนอุทุมพร ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนพิบูล ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนเมืองฮาม ฟากตะวันออก
๓.๔ ดานเหนือ
จดถนนพิบูล ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนอุทุมพร ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนเทศบาล ๒ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนเมืองฮาม ฟากตะวันออก
๓.๕ ดานเหนือ
จดถนนพิบูล ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนหลวง ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนเทศบาล ๒ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนอุทุมพร ฟากตะวันออก
๓.๖ ดานเหนือ
จดถนนเทศบาล ๒ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนอุทุมพร ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสถิตยนิมานกาล ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนพรหมแสง ฟากตะวันออก
๓.๗ ดานเหนือ
จดถนนเทศบาล ๒ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนหลวง ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสถิตยนิมานกาล ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนอุทุมพร ฟากตะวันออก

๗
๓.๘ ดานเหนือ
จดถนนเทศบาล ๓ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนพรหมแสง ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสถิตยนิมานกาล ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดชุ ม สายโทรศั พ ท พิ บู ล มั ง สาหาร องค ก ารโทรศั พ ท
แหงประเทศไทย และเสนขนานระยะ ๗๐ เมตร กับศูนยกลางถนนพรหมแสง
๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔.๑ และหมายเลข ๔.๒ ที่กําหนดไวเปนสีมวงออน ใหเปนที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ มีรายการดังตอไปนี้
๔.๑ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๑๗
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย จ
ดานใต
จดถนนสถิตยนิมานกาล ซอย ๓ ฟากตะวันตก
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย จ
๔.๒ ดานเหนือ
จดเส น ขนานระยะ ๕๐ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง ห ว ยไผ ฝ ง ใต
และเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย จ
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๑๗
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับเขตผังเมืองรวม ดานใต
ซึ่งเปนเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๗ ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๑๗ ตัดกับถนนสาย จ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๗
เปนระยะ ๗๕๐ เมตร
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๔๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๑๗
๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ ถึงหมายเลข ๕.๒๒ ที่กําหนดไวเปนสีเขียว ใหเปนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม มีรายการดังตอไปนี้
๕.๑ ดานเหนือ
จดเขตผั ง เมื อ งรวมด า นเหนื อ ซึ่ ง เป น เส น ตรงที่ ล ากจาก
ทางหลวงชนบท อบ. ๔๐๐๕ ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยูหางจากจุดที่ทางหลวงชนบท อบ. ๔๐๐๕
ตัดกับคลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงชนบท อบ. ๔๐๐๕
เปน ระยะ ๖๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวัน ออกเฉียงใตจนบรรจบกับ ทางหลวงชนบท อบ. ๔๐๓๐
ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยูหางจากจุด ที่ทางหลวงชนบท อบ. ๔๐๓๐ บรรจบกับหวยบาน ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงชนบท อบ. ๔๐๓๐ เปนระยะ ๑,๐๐๐ เมตร
ดานตะวันออก
จดคลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฝงตะวันตก
ดานตะวันตก
จดทางหลวงชนบท อบ. ๔๐๐๕ ฟากตะวันออก
๕.๒ ดานเหนือ
จดเขตผั ง เมื อ งรวมด า นเหนื อ ซึ่ ง เป น เส น ตรงที่ ล ากจาก
ถนนสายบานโพธิ์ไทร - บานสะพานโดม ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยูหางจากจุดที่ถนนสายบานโพธิ์ไทร บานสะพานโดมตัดกับหวยหวาย ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสายบานโพธิ์ไทร - บานสะพานโดม

๘
เปนระยะ ๑,๐๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนบรรจบกับทางหลวงชนบท อบ. ๔๐๐๕
ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยูหางจากจุดที่ทางหลวงชนบท อบ. ๔๐๐๕ ตัดกับคลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงชนบท อบ. ๔๐๐๕ เปนระยะ ๖๕๐ เมตร
ดานตะวันออก
จดทางหลวงชนบท อบ. ๔๐๐๕ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดวัดโพธิ์ศรีใต และโรงเรียนบานโพธิ์ศรี
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํามูล ฝงตะวันออก
๕.๓ ดานเหนือ
จดเขตผั ง เมื อ งรวมด า นเหนื อ ซึ่ ง เป น เส น ตรงที่ ล ากจาก
ทางหลวงชนบท อบ. ๔๐๐๕ ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยูหางจากจุดที่ทางหลวงชนบท อบ. ๔๐๐๕
ตัดกับคลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงชนบท อบ. ๔๐๐๕
เปน ระยะ ๖๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวัน ออกเฉียงใตจนบรรจบกับ ทางหลวงชนบท อบ. ๔๐๓๐
ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยูหางจากจุด ที่ทางหลวงชนบท อบ. ๔๐๓๐ บรรจบกับหวยบาน ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงชนบท อบ. ๔๐๓๐ เปนระยะ ๑,๐๐๐ เมตร
ดานตะวันออก
จดทางหลวงชนบท อบ. ๔๐๓๐ ฟากตะวันตก เสนขนานระยะ
๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท อบ. ๔๐๓๐ คลองสงน้ําการพลังงานแหงชาติ ฝงตะวันตก
และที่สาธารณประโยชน
ดานใต
จดทางหลวงชนบท อบ. ๔๐๐๕ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๕.๔ ดานเหนือ
จดเขตผั ง เมื อ งรวมด า นเหนื อ ซึ่ ง เป น เส น ตรงที่ ล ากจาก
ถนนสายบานโพธิ์ไทร - บานสะพานโดม ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยูหางจากจุดที่ถนนสายบานโพธิ์ไทร บานสะพานโดม ตัดกับหวยหวาย ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสายบานโพธิ์ไทร - บานสะพานโดม
เปนระยะ ๑,๐๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนบรรจบกับทางหลวงชนบท อบ. ๔๐๐๕
ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยูหางจากจุดที่ทางหลวงชนบท อบ. ๔๐๐๕ ตัดกับคลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงชนบท อบ. ๔๐๐๕ เปนระยะ ๖๕๐ เมตร
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํามูล ฝงตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงหวยหวาย ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสายบานโพธิ์ไทร - บานสะพานโดม ฟากตะวันออก
๕.๕ ดานเหนือ
จดเขตผั ง เมื อ งรวมด า นเหนื อ ซึ่ ง เป น เส น ตรงที่ ล ากจาก
เขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๗ ฟากเหนือ
ที่จุดซึ่งอยูหางจากจุดที่ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๗ บรรจบกับถนนสาย จ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๗ เปนระยะ ๑,๑๗๕ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนบรรจบ
กับถนนสายบานโพธิ์ไทร - บานสะพานโดม ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยูหางจากจุดที่ถนนสายบานโพธิ์ไทร บานสะพานโดม ตัดกับหวยหวาย ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามถนนสายบานโพธิ์ไทร - บานสะพานโดม
เปนระยะ ๑,๐๐๐ เมตร
ดานตะวันออก
จดถนนสายบานโพธิ์ไทร - บานสะพานโดม ฟากตะวันตก
เสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงหวยหวาย ฝงตะวันตก ฝงเหนือ และฝงใต เสนตั้งฉากกับถนนสาย ข ๑

๙
ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยูหางจากจุดที่ถนนสาย ข ๑ ตัดกับถนนสรางคํา ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
และทิศตะวันตกตามแนวถนนสาย ข ๑ เปนระยะ ๘๒๐ เมตร และถนนสาย จ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๗ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจาก
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๗ ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยูหางจากจุดที่ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๗
บรรจบกับถนนสาย จ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๗ เปนระยะ
๑,๑๗๕ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปนเสนตรง
ที่ลากจากเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับถนนสายบานโพธิ์ไทร บานสะพานโดม ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยูหางจากจุดที่ถนนสายบานโพธิ์ไทร - บานสะพานโดม
ตัดกับหวยหวาย ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสายบานโพธิ์ไ ทร - บานสะพานโดม
เปนระยะ ๑,๐๐๐ เมตร
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๘.๑๐ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน
๕.๖ ดานเหนือ
จดโรงเรียนบานโพธิ์ศรี และวัดโพธิ์ศรีใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงชนบท อบ. ๔๐๐๕ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดคลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฝงตะวันตก
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํามูล ฝงตะวันออก
๕.๗ ดานตะวันออก
จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจาก
ทางหลวงชนบท อบ. ๔๐๓๐ ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยูหางจากจุดที่ทางหลวงชนบท อบ. ๔๐๓๐
บรรจบกับ ห ว ยบ าน ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉีย งเหนื อตามแนวถนนทางหลวงชนบท อบ. ๔๐๓๐
เปนระยะ ๑,๐๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตจนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๒๒
ฟากเหนือ ที่จุ ด ซึ่ ง อยูห างจากจุด ที่ท างหลวงแผ น ดิน หมายเลข ๒๒๒๒ ตัด กับ หว ยบ าน ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๒๒ เปนระยะ ๕๖๐ เมตร
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๒๒ ฟากเหนือ และหวยบาน
ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท
อบ. ๔๐๓๐ เส น ตั้ ง ฉากกั บ ทางหลวงชนบท อบ. ๔๐๓๐ ฟากตะวัน ออก ที่ จุ ด ซึ่ ง อยู หา งจาก
จุดที่ทางหลวงชนบท อบ. ๔๐๓๐ บรรจบกับหวยบาน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงชนบท
อบ. ๔๐๓๐ เปนระยะ ๕๐๐ เมตร และทางหลวงชนบท อบ. ๔๐๓๐ ฟากตะวันออก
๕.๘ ดานเหนือ
จดทางหลวงชนบท อบ. ๔๐๐๕ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํามูล ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดที่สาธารณประโยชน
๕.๙ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๒๒ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเขตผั ง เมื อ งรวมด า นตะวั น ออก ซึ่ ง เป น เส น ตั้ ง ฉาก
กับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๒๒ ฟากใต ที่จุดซึ่งอยูหางจากจุดที่ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๒๒

๑๐
ตัดกับหวยบาน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๒๒ เปนระยะ
๕๖๐ เมตร ไปทางทิศตะวัน ออกเฉียงใต เปน ระยะ ๑,๐๓๐ เมตร ไปทางทิศตะวัน ตกเฉียงใต
จนบรรจบกับทางหลวงชนบท อบ. ๔๐๓๘ ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งหางจากจุดที่ทางหลวงชนบท
อบ. ๔๐๓๘ ตัดกับหวยวังแพน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงชนบท อบ. ๔๐๓๘
เปนระยะ ๙๕๐ เมตร และที่สาธารณประโยชน
ดานใต
จดที่สาธารณประโยชน และหวยใหญ ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํามูล ฝงตะวันออก
และหวยบาน ฝงตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๗.๖ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก
๕.๑๐ ดานเหนือ
จดที่สาธารณประโยชน
ดานตะวันออก
จดวัดคอใต
ดานใต
จดที่สาธารณประโยชน
ดานตะวันตก
จดที่สาธารณประโยชน
๕.๑๑ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๖ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย จ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๗ ฟากตะวันออก
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย จ
๕.๑๒ ดานตะวันออก
จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากตอจาก
เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๒๒ ฟากใต ที่จุดซึ่งอยูหางจากจุดที่ทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๒๒๒ ตัดกับหวยบาน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๒๒
เปนระยะ ๕๖๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตจนบรรจบกับทางหลวงชนบท อบ. ๔๐๓๘ ฟากตะวันออก
ที่จุดซึ่งอยูหางจากจุดที่ทางหลวงชนบท อบ. ๔๐๓๘ ตัดกับหวยวังแพน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ตามแนวทางหลวงชนบท อบ. ๔๐๓๘ เปนระยะ ๙๕๐ เมตร
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํามูล ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดที่สาธารณประโยชน และวัดคอใต
๕.๑๓ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๗ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย จ
ดานใต
จดถนนสถิตยนิมานกาล ซอย ๓ ฟากตะวันตก
ดานตะวันตก
จดถนนสาย จ ฟากตะวันออก
๕.๑๔ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๗ ฟากใต และโรงเรียน
บานสนามชัย (พิมพประชานุกูล)
ดานตะวันออก
จดถนนสาย จ ฟากตะวันตก ถนนสถิตยนิมานกาล ซอย ๓
ฟากตะวันตก เสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย จ เสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร
กับ ศูน ยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๗ และเสน ขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับ ศูน ยกลาง
ถนนสาย จ

๑๑
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริม ฝงหวยไผ ฝงเหนือ
ฝงตะวันตก และฝงใต และเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนขนานระยะ ๑,๑๐๐ เมตร กับศูนยกลาง
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๗
ดานตะวันตก
จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจาก
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๗ ฟากใต ที่จุดซึ่งอยูหางจากจุดที่ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๗
ตัดกับถนนสาย จ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๗ เปนระยะ
๑,๑๗๕ เมตร
๕.๑๕ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๖ ฟากใต ทางหลวงชนบท อบ. ๔๐๓๘
ฟากใต และวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ดานตะวันออก
จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจาก
ทางหลวงชนบท อบ. ๔๐๓๘ ฟากใต ที่ จุ ด ซึ่ ง อยู ห า งจากจุ ด ที่ ท างหลวงชนบท อบ. ๔๐๓๘
ตัดกับหวยวังแพน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงชนบท อบ. ๔๐๓๘ เปนระยะ ๙๕๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต จนบรรจบกับเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๑๗ ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยูหางจากจุดที่ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๗ ตัดกับถนนสาย จ
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๗ เปนระยะ ๗๕๐ เมตร
ดานใต
จดเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๑๗ ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยูหางจากจุดที่ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๗ ตัดกับถนนสาย จ
ไปทางทิศ ตะวั น ออกเฉีย งใต ต ามแนวทางหลวงแผน ดิ น หมายเลข ๒๑๗ เปน ระยะ ๗๕๐ เมตร
และกองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๒๒๖ กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน ที่ ๒๒
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๒๑๗ ฟากตะวั น ออก
และถนนสาย จ ฟากตะวันออก
๕.๑๖ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย จ
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ข ๘ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย จ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสถิตยนิมานกาล ซอย ๓ ฟากตะวันออก
๕.๑๗ ดานเหนือ
จดถนนสาย จ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสถิตยนิมานกาล ซอย ๒ ฟากตะวันตก และเสนขนานระยะ
๕๐ เมตร กับริมฝงหวยไผ ฝงตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริม ฝงหวยไผ ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสถิตยนิมานกาล ซอย ๓ ฟากตะวันออก
๕.๑๘ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย จ
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงหวยไผ ฝงตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย จ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ๘ ฟากตะวันออก

๑๒
๕.๑๙ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย จ
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๗ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย จ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงหวยไผ ฝงตะวันออก
๕.๒๐ ดานเหนือ
จดเส น ขนานระยะ ๕๐ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง ห ว ยไผ ฝ ง ใต
ฝงตะวันออก และฝงตะวันตก เสนขนานระยะ ๔๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๗
เสน ขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับ เขตผัง เมืองรวมดานใต ซึ่งเปน เสน ตั้งฉากกับ ทางหลวงแผน ดิ น
หมายเลข ๒๑๗ ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยูหา งจากจุดทีท่ างหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๗ ตัดกับถนนสาย จ
ไปทางทิศ ตะวั น ออกเฉีย งใต ต ามแนวทางหลวงแผน ดิ น หมายเลข ๒๑๗ เปน ระยะ ๗๕๐ เมตร
เสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๗ เสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร
กับศูนยกลางถนนสาย จ และถนนสาย จ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๗ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนตัง้ ฉากกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๑๗ ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยูหางจากจุดที่ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๗ ตัดกับถนนสาย จ
ไปทางทิศ ตะวั น ออกเฉีย งใต ต ามแนวทางหลวงแผน ดิ น หมายเลข ๒๑๗ เปน ระยะ ๗๕๐ เมตร
และซอยเวฬุวันมิ่งมงคล ฟากใต
ดานตะวันตก
จดถนนสถิตยนิมานกาล ซอย ๒ ฟากตะวันออก
๕.๒๑ ดานเหนือ
จดถนนสาย จ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงหวยไผ ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสถิตยนิมานกาล ซอย ๒ ฟากตะวันออก
๕.๒๒ ดานตะวันออก
จดถนนสถิตยนิมานกาล ซอย ๒ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเขตผังเมืองดานใต ซึ่งเปนเสนตัง้ ฉากกับถนนสถิตยนิมานกาล
ซอย ๒ ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งซอยเวฬุวันมิ่งมงคลบรรจบกับถนนสถิตยนิมานกาล ซอย ๒
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงหวยไผ ฝงตะวันออก
๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๖.๑ ถึงหมายเลข ๖.๔๒ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม มีรายการดังตอไปนี้
๖.๑ ที่สาธารณประโยชน
๖.๒ ดานเหนือ
จดเขตผั ง เมื อ งรวมด า นเหนื อ ซึ่ ง เป น เส น ตรงที่ ล ากจาก
ถนนสายบานโพธิ์ไทร - บานสะพานโดม ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยูหางจากจุดที่ถนนสายบานโพธิ์ไทร บานสะพานโดม ตัดกับ หว ยหวาย ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสายบานโพธิ์ไ ทร บานสะพานโดม เปนระยะ ๑,๐๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับทางหลวงชนบท
อบ. ๔๐๐๕ ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยูหางจากจุดที่ทางหลวงชนบท อบ. ๔๐๐๕ ตัดกับคลองสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงชนบท อบ. ๔๐๐๕ เปนระยะ ๖๕๐ เมตร
ดานตะวันออก
จดเส น ขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง แม น้ํ า มู ล
ฝงตะวันออก

๑๓
ดานใต
จดคลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดแมน้ํามูล ฝงตะวันออก
๖.๓ ดานเหนือ
จดเขตผั ง เมื อ งรวมด า นเหนื อ ซึ่ ง เป น เส น ตรงที่ ล ากจาก
ถนนสายบานโพธิ์ไทร - บานสะพานโดม ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยูหางจากจุดที่ถนนสายบานโพธิ์ไทร บานสะพานโดม ตัดกับ หว ยหวาย ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสายบานโพธิ์ไ ทร บานสะพานโดม เปนระยะ ๑,๐๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับทางหลวงชนบท
อบ. ๔๐๐๕ ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยูหางจากจุดที่ทางหลวงชนบท อบ. ๔๐๐๕ ตัดกับคลองสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงชนบท อบ. ๔๐๐๕ เปนระยะ ๖๕๐ เมตร
ดานตะวันออก
จดแมน้ํามูล ฝงตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงหวยหวาย ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํามูล ฝงตะวันตก
๖.๔ ที่สาธารณประโยชน
๖.๕ ที่สาธารณประโยชน
๖.๖ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร
๖.๗ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํามูล ฝงเหนือ
ดานตะวันออก
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดแมน้ํามูล ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดที่สาธารณประโยชน
๖.๘ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงหวยหวาย ฝงเหนือ
ดานตะวันออก
จดแมน้ํามูล ฝงตะวันตก
ดานใต
จดหวยหวาย ฝงเหนือและฝงตะวันตก
ดานตะวันตก
จดถนนสายบานโพธิ์ไทร - บานสะพานโดม ฟากตะวันออก
๖.๙ ดานเหนือ
จดหวยหวาย ฝงใต
ดานตะวันออก
จดการประปาพิบูลมังสาหาร การประปาสวนภูมิภาค
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริม ฝงหว ยหวาย ฝงใต
ดานตะวันตก
จดถนนสรางคํา ฟากตะวันออก
๖.๑๐ ที่สาธารณประโยชนภูหลน และโรงฆาสัตวเทศบาล
๖.๑๑ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงหวยหวาย ฝงเหนือ
ดานตะวันออก
จดถนนสายบานโพธิ์ไทร - บานสะพานโดม ฟากตะวันตก
และถนนสรางคํา ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงหวยหวาย ฝงใต
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงหวยหวาย ฝงตะวันตก
๖.๑๒ ดานเหนือ
จดแมน้ํามูล ฝงใต
ดานตะวันออก
จดวัดโพธิ์ตาก และถนนไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ

๑๔
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํามูล ฝงใต
ดานตะวันตก
จดการประปาพิบูลมังสาหาร การประปาสวนภูมิภาค
๖.๑๓ ดานเหนือ
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงชนบท อบ. ๔๐๓๐ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดแมน้ํามูล ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๖.๑๔ ดานเหนือ
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดแมน้ํามูล ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงชนบท อบ. ๔๐๓๐ ฟากตะวันออก
๖.๑๕ ที่สาธารณประโยชน
๖.๑๖ ดานเหนือ
จดแมน้ํามูล ฝงใต
ดานตะวันออก
จดถนนหลวง ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ก ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดวัดโพธิ์ตาก
๖.๑๗ ดานเหนือ
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากใต และเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร
กับริมฝงแมน้ํามูล ฝงเหนือ
ดานตะวันออก
จดที่สาธารณประโยชน
ดานใต
จดแมน้ํามูล ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๖.๑๘ ที่สาธารณประโยชน
๖.๑๙ ดานเหนือ
จดเสนตรงที่ลากจากริมฝงแมน้ํามูล ฝงตะวันตก ที่จุดซึ่งอยูหาง
จากแนวเขตที่ทํ าการไปรษณี ยโ ทรเลขพิ บูล มัง สาหาร สํา นักงานสาธารณสุข อํ าเภอพิ บูลมั ง สาหาร
และสํานักงานสวนมาลาเรียที่ ๔ อําเภอพิบูลมังสาหาร ดานตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ตามแนวริมฝงแมน้ํามูล เปนระยะ ๒๔๕ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับริมฝงแมน้ํามูล
ฝงตะวันออก ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนไมปรากฏชื่อบรรจบกับแมน้ํามูล ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ตามริมฝงแมน้ํามูล เปนระยะ ๓๒๕ เมตร
ดานตะวันออก
จดแมน้ํามูล ฝงตะวันออก
ดานใต
จดเสนตรงที่ลากจากริมฝงแมนา้ํ มูล ฝงตะวันตก ที่จุดซึ่งอยูหาง
จากหวยไผบรรจบกับแมน้ํามูล ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวริมฝงแมน้ํามูล เปนระยะ ๑๘๐
เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับริมฝงแมน้ํามูล ฝงตะวันออก ที่จุดซึ่งอยูหางจาก
หวยใหญบรรจบกับแมน้ํามูล ไปทางทิศเหนือตามริมฝงแมน้ํามูล เปนระยะ ๙๐ เมตร
ดานตะวันตก
จดแมน้ํามูล ฝงตะวันตก
๖.๒๐ สวนสาธารณะภูหลน และโรงฆาสัตวเทศบาล

๑๕
๖.๒๑ ดานเหนือ
จดหวยบาน ฝงตะวันออก
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํามูล ฝงตะวันออก
ดานใต
จดหวยใหญ ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดแมน้ํามูล ฝงตะวันออก
๖.๒๒ สวนสาธารณะ
๖.๒๓ สวนสาธารณะแกงสะพือ
๖.๒๔ สนามกีฬากลางอําเภอพิบูลมังสาหาร
๖.๒๕ ดานเหนือ
จดสวนสาธารณะแกงสะพือ
ดานตะวันออก
จดแมน้ํามูล ฝงตะวันตก
ดานใต
จดเส นตั้ งฉากกั บถนนสาย ข ๖ ฟากตะวั นออก ที่ จุ ดซึ่ ง
ถนนสาย ข ๖ บรรจบกับถนนสาย จ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํามูล ฝงตะวันตก
๖.๒๖ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงหวยไผ ฝงเหนือ
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํามูล ฝงตะวันตก
ดานใต
จดหวยไผ ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ๖ ฟากตะวันออก
๖.๒๗ ที่สาธารณประโยชน
๖.๒๘ ดานเหนือ
จดหวยไผ ฝงใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํามูล ฝงตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงหวยไผ ฝงใต
ดานตะวันตก
จดทางสาย ข ๖ ฟากตะวันออก
๖.๒๙ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๖ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดหวยไผ ฝงตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๗ ฟากตะวันออก
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงหวยไผ ฝงตะวันตก
๖.๓๐ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๖ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงหวยไผ ฝงตะวันออก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๗ ฟากตะวันออก
ดานตะวันตก
จดหวยไผ ฝงตะวันออก
๖.๓๑ ดานเหนือ
จดแมน้ํามูล ฝงใต
ดานตะวันออก
จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจาก
ทางหลวงชนบท อบ. ๔๐๓๘ ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยูหางจากจุดที่ทางหลวงชนบท อบ. ๔๐๓๘
ตัดกับหวยวังแพน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงชนบท อบ. ๔๐๓๘ เปนระยะ ๙๕๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนบรรจบกับเสนตั้งฉากระยะ ๑,๐๓๐ เมตร กับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๒๒๒ ฟากใต ที่จุดซึ่งอยูหางจากจุดที่ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๒๒ ตัดกับหวยบาน
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๒๒ เปนระยะ ๕๖๐ เมตร

๑๖
ดานใต
จดทางหลวงชนบท อบ. ๔๐๓๘ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเส นตั้ งฉากกั บถนนสาย ข ๖ ฟากตะวั นออก ที่ จุ ดซึ่ ง
ถนนสาย ข ๖ บรรจบกับถนนสาย จ
๖.๓๒ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงหวยชัน ฝงเหนือ
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ข ๘ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงหวยชัน ฝงใต
ดานตะวันตก
จดถนนสถิตยนิมานกาล ซอย ๓ ฟากตะวันออก
๖.๓๓ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงหวยชัน ฝงเหนือ
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๗ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดหวยชัน ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ๘ ฟากตะวันออก
๖.๓๔ ดานเหนือ
จดหวยชัน ฝงใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงหวยไผ ฝงตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงหวยชัน ฝงใต
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ๘ ฟากตะวันออก
๖.๓๕ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํามูล ฝงเหนือ
ดานตะวันออก
จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจาก
ทางหลวงชนบท อบ. ๔๐๓๘ ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยูหางจากจุดที่ทางหลวงชนบท อบ. ๔๐๓๘
ตัดกับหวยวังแพน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงชนบท อบ. ๔๐๓๘ เปนระยะ ๙๕๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับเสนตั้งฉากระยะ ๑,๐๓๐ เมตร กับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๒๒๒ ฟากใต ที่จุดซึ่งอยูหางจากจุดที่ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๒๒ ตัดกับหวยบาน
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๒๒ เปนระยะ ๕๖๐ เมตร
ดานใต
จดแมน้ํามูล ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดที่สาธารณประโยชน
๖.๓๖ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงหวยไผ ฝงตะวันตก
ดานตะวันออก
จดหวยไผ ฝงตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย จ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงหวยไผ ฝงตะวันตก
๖.๓๗ ดานเหนือ
จดหวยไผ ฝงใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๗ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเส น ขนานระยะ ๕๐ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง ห ว ยไผ ฝ ง ใต
และถนนสาย จ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดหวยไผ ฝงตะวันออก
๖.๓๘ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริม ฝงหวยไผ ฝงเหนือ
และถนนสาย จ ฟากใต

๑๗
ดานตะวันออก
จดหวยไผ ฝงตะวันตก
ดานใต
จดหวยไผ ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสถิตยนิมานกาล ซอย ๒ ฟากตะวันออก
๖.๓๙ ดานเหนือ
จดหวยไผ ฝงใต และถนนสาย จ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงหวยไผ ฝงตะวันออก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงหวยไผ ฝงใต
ดานตะวันตก
จดถนนสถิตยนิมานกาล ซอย ๒ ฟากตะวันออก
๖.๔๐ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงหวยไผ ฝงเหนือ
ดานตะวันออก
จดถนนสถิตยนิมานกาล ซอย ๓ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนขนานระยะ ๑,๑๐๐ เมตร
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๗
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงหวยไผ ฝงใต
๖.๔๑ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริม ฝงหวยไผ ฝงเหนือ
และฝงตะวันตก
ดานตะวันออก
จดถนนสถิตยนิมานกาล ซอย ๒ ฟากตะวันตก และหวยไผ
ฝงตะวันตก
ดานใต
จดหวยไผ ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสถิตยนิมานกาล ซอย ๓ ฟากตะวันออก
๖.๔๒ ดานตะวันออก
จดถนนสถิตยนิมานกาล ซอย ๒ ฟากตะวันตก และเสนขนานระยะ
๕๐ เมตร กับริมฝงหวยไผ ฝงตะวันออก
ดานใต
จดเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนตั้งฉากกับถนนสถิตยนิมานกาล
ซอย ๒ ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งซอยเวฬุวันมิ่งมงคลบรรจบกับถนนสถิตยนิมานกาล ซอย ๒
ดานตะวันตก
จดหวยไผ ฝงตะวันออก
๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๗.๑ ถึงหมายเลข ๗.๙ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก ใหเปนที่ดิน
ประเภทสถาบันการศึกษา มีรายการดังตอไปนี้
๗.๑ โรงเรียนบานโพธิ์ศรี
๗.๒ โรงเรียนบานสะพือทาคอ
๗.๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ บานโพธิ์กลาง
๗.๔ โรงเรียนพิบูลมังสาหาร โรงเรียนผูใหญพิบูลมังสาหาร
๗.๕ โรงเรียนพิบูลมังสาหาร (วิภาคยวิทยากร)
๗.๖ โรงเรียนบานสะพือใต
๗.๗ โรงเรียนเทศบาล ๒ พิบูลวิทยาคาร
๗.๘ โรงเรียนบานสนามชัย (พิมพประชานุกูล)
๗.๙ วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร

๑๘
๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๘.๑ ถึงหมายเลข ๘.๑๑ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน ใหเปนที่ดิน
ประเภทสถาบันศาสนา มีรายการดังตอไปนี้
๘.๑ วัดโพธิ์ศรีใต
๘.๒ วัดทาคอ
๘.๓ วัดโพธิ์ตาก
๘.๔ วัดสะพือเหนือ
๘.๕ วัดกลาง
๘.๖ วัดสวนสวรรค
๘.๗ วัดหลวง
๘.๘ วัดสระแกว
๘.๙ วัดภูเขาแกว
๘.๑๐ สํานักสงฆวัดสนามชัย
๘.๑๑ วัดคอใต
๙. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๙.๑ ถึงหมายเลข ๙.๘ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน ใหเปนที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มีรายการดังตอไปนี้
๙.๑ การประปาพิบูลมังสาหาร การประปาสวนภูมิภาค
๙.๒ สํานักงานเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล
เมืองพิบูลมังสาหาร และสถานธนานุบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
๙.๓ ที่ทําการไปรษณียโทรเลขพิบูลมังสาหาร สํานักงานสาธารณสุขอําเภอพิบูลมังสาหาร
และสํานักงานสวนมาลาเรียที่ ๔ อําเภอพิบูลมังสาหาร
๙.๔ โรงพยาบาลพิ บู ล มั ง สาหาร สํ า นั ก งานการประถมศึ ก ษาอํ า เภอพิ บู ล มั ง สาหาร
สํานักงานเกษตรอําเภอพิบูลมังสาหาร สํานักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาอําเภอพิบูลมังสาหาร
ที่วาการอําเภอพิบูลมังสาหาร กองรอย อส. ที่ ๕ อําเภอพิบูลมังสาหาร หอประชุมอําเภอพิบูลมังสาหาร
และชมรมลูกเสือชาวบานอําเภอพิบูลมังสาหาร
๙.๕ สถานีตํารวจภูธรอําเภอพิบูลมังสาหาร
๙.๖ ชุมสายโทรศัพทพิบูลมังสาหาร องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย
๙.๗ ที่ทําการตรวจคนเขาเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ดานศุลกากรพิบูลมังสาหาร
๙.๘ กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๒๒๖ กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๒๒

รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
พ.ศ. ๒๕๖๒
ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง แบ่งเป็น ๕ ขนาด คือ
๑. ถนนแบบ ก ขนาดเขตทาง ๑๒.๐๐ เมตร จานวน ๑ สาย เป็นถนนเดิมกาหนดให้
ขยายเขตทาง คือ ถนนวิพากย์ และถนนโครงการกาหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนหลวง (ถนนสาย ค)
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๔๓๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ระยะประมาณ ๑๒๐ เมตร จนบรรจบกับถนนวิพากย์ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม
จนบรรจบกับถนนสายบ้านโพธิ์ไทร - บ้านสะพานโดม
๒. ถนนแบบ ข ขนาดเขตทาง ๑๕.๐๐ เมตร จานวน ๘ สาย ดังนี้
ถนนสาย ข ๑ เป็นถนนเดิมกาหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนพิบูล และทางหลวงชนบท
อบ. ๖๑๐๔ เริ่มต้นจากถนนสร้างคา (ถนนสาย ง) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศตะวันตก
ตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับถนนสาย จ
ถนนสาย ข ๒ เป็นถนนเดิมกาหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนสุโพธิ์ เริ่มต้นจากถนนพิบูล
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศใต้ตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับถนนสถิตย์นิมานกาล
ถนนสาย ข ๓ เป็ น ถนนเดิ ม ก าหนดให้ ข ยายเขตทาง คื อ ถนนสร้ า งค า ซอย ๓
และถนนโครงการกาหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนสร้างคา (ถนนสาย ง) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับถนนภูหล่น ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๒๕๐ เมตร
จนบรรจบกับถนนสาย จ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย จ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๗
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย จ ระยะประมาณ ๖๒๐ เมตร
ถนนสาย ข ๔ เป็นถนนเดิมกาหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนเทศบาล ๒ เริ่มต้นจาก
ถนนหลวง ไปทางทิศตะวัน ออกเฉียงใต้และทิศตะวัน ออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม จนบรรจบ
กับถนนสระแก้ว (ถนนสาย ข ๕)
ถนนสาย ข ๕ เป็นถนนเดิมกาหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนสระแก้ว และถนนโครงการ
กาหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนพิบูล (ถนนสาย ข ๖) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม
จนบรรจบกับถนนเทศบาล ๒ (ถนนสาย ข ๔) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้
ระยะประมาณ ๖๑๐ เมตร จนบรรจบกั บ ถนนสาย จ ที่ บ ริเวณห่ า งจากถนนสาย จ บรรจบ
กับถนนทางหลวงชนบท อบ. ๔๐๓๘ (ถนนสาย ข ๖) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย จ
ระยะประมาณ ๔๓๐ เมตร
ถนนสาย ข ๖ เป็นถนนเดิมกาหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนพิบูล และทางหลวงชนบท
อบ. ๔๐๓๘ เริ่มต้นจากถนนสระแก้ว (ถนนสาย ข ๕) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม
จนบรรจบกับสะพานข้ามห้วยวังแพน
ถนนสาย ข ๗ เป็นถนนโครงการกาหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนสถิตย์นิมานกาล
ที่บริเวณห่างจากถนนสถิตย์นิมานกาลบรรจบกับถนนสุโพธิ์ (ถนนสาย ข ๒) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ตามแนวถนนสถิตย์นิมานกาล ระยะประมาณ ๒๒๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้
ระยะประมาณ ๖๗๐ เมตร จนบรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย จ) ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ

๒
(ถนนสาย จ) บรรจบกับถนนสถิตย์นิมานกาล ซอย ๓ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย จ) ระยะประมาณ ๖๕๐ เมตร
ถนนสาย ข ๘ เป็นถนนเดิมกาหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนสถิตย์นิมานกาล ซอย ๒
เริ่มต้นจากถนนสถิตย์นิมานกาล ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับถนนสาย จ
๓. ถนนแบบ ค ขนาดเขตทาง ๑๘.๐๐ เมตร จานวน ๑ สาย เป็นถนนเดิมกาหนดให้
ขยายเขตทาง คือ ถนนหลวง เริ่มต้นจากถนนพิบูลไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม
จนบรรจบกับสะพานพิบูลมังสาหาร
๔. ถนนแบบ ง ขนาดเขตทาง ๒๐.๐๐ เมตร จานวน ๑ สาย เป็นถนนเดิมกาหนดให้
ขยายเขตทาง คือ ถนนสร้างคา เริ่มต้นจากถนนพิบูล (ถนนสาย ข ๑) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับถนนสถิตย์นิมานกาล
๕. ถนนแบบ จ ขนาดเขตทาง ๔๐.๐๐ เมตร จานวน ๑ สาย เป็นถนนโครงการ
กาหนดให้ก่อสร้างใหม่ และถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อกาหนดให้ขยายเขตทาง เริ่มต้นจากทางหลวงชนบท
อบ. ๖๑๐๔ (ถนนสาย ข ๑) ที่บริเวณห่างจากถนนพิบูล (ถนนสาย ข ๑) บรรจบกับถนนสร้างคา
(ถนนสาย ง) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๘๐๐ เมตร ไปทาง
ทิ ศ ตะวัน ตกเฉี ยงใต้ ระยะประมาณ ๗๔๐ เมตร จนบรรจบถนนสาย ข ๓ ที่ บ ริเวณห่ างจาก
ถนนสร้ างค า ซอย ๓ (ถนนสาย ข ๓) บรรจบกั บ ถนนภู ห ล่ น ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ
ตามแนวถนนสาย ข ๓ ระยะประมาณ ๒๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้
ระยะประมาณ ๖๒๐ เมตร ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๗ ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒๑๗ บรรจบกั บ ถนนภู ห ล่ น ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต้ ต ามแนวทางหลวงแผ่ น ดิ น
หมายเลข ๒๑๗ ระยะประมาณ ๒๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๔๐๐ เมตร
ตั ด กั บ ถนนสถิ ต ย์ นิ ม านกาล ซอย ๓ ที่ บ ริเวณห่ า งจากถนนสถิ ต ย์ นิ ม านกาล ซอย ๓ บรรจบ
กับถนนสถิตย์นิมานกาล ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนสถิตย์นิมานกาล ซอย ๓ ระยะประมาณ
๕๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ
๘๖๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๓๒๐ เมตร ตัดกับถนนสถิตย์นิมานกาล
ซอย ๒ ที่บริเวณห่างจากถนนสถิตย์นิมานกาล ซอย ๒ (ถนนสาย ข ๘) บรรจบกับถนนสถิตย์นิมานกาล
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนสถิตย์นิมานกาล ซอย ๒ (ถนนสาย ข ๘) ระยะประมาณ
๘๒๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๘๓๐ เมตร
ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๗ ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่น ดินหมายเลข ๒๑๗ บรรจบ
กั บ ถนนสถิ ต ย์ นิ ม านกาล ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ต ามแนวถนนหลวงและทางหลวงแผ่ น ดิ น
หมายเลข ๒๑๗ ระยะประมาณ ๖๒๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๔๘๐ เมตร
จนบรรจบถนนสาย ข ๕ ที่ บ ริเวณห่ างจากถนนสาย ข ๕ บรรจบกับ ถนนสาย ข ๔ ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย ข ๕ ระยะประมาณ ๖๑๐ เมตร
ไปทางทิศ ตะวัน ออกเฉียงเหนื อ ระยะประมาณ ๔๓๐ เมตร จนบรรจบกับ ถนนทางหลวงชนบท
อบ. ๔๐๓๘ (ถนนสาย ข ๖) ที่ บ ริเวณห่ างจากทางหลวงชนบท อบ. ๔๐๓๘ และถนนพิ บู ล
(ถนนสาย ข ๖) บรรจบกับถนนสระแก้ว (ถนนสาย ข ๕) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนพิบูล
และทางหลวงชนบท อบ. ๔๐๓๘ (ถนนสาย ข ๖) ระยะประมาณ ๕๔๐ เมตร

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๒๕ ก

หนา้ ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่สมควรกาหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
ในท้ อ งที่ ต าบลโพธิ์ ศ รี ต าบลโพธิ์ ไ ทร ต าบลพิ บู ล และต าบลกุ ด ชมภู อ าเภอพิ บู ล มั ง สาหาร จั ง หวั ด
อุบลราชธานี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และการดารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท
ในด้านการใช้ป ระโยชน์ ในทรั พย์ สิ น การคมนาคมและการขนส่ ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ
และสภาพแวดล้ อม ทั้งนี้ เพื่อให้ บ รรลุ วัตถุประสงค์ของการผั งเมือง และโดยที่มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง
แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญญัติว่า การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระทาโดยกฎกระทรวง จึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

