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กฎกระทรวง 

ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธานี 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  และ
มาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้  
ดงัต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  ในท้องที่จังหวัดอุดรธานี  ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้าย
กฎกระทรวงน้ี  เว้นแต่พื้นที่ที่อยู่ในแนวเขตดังต่อไปนี้  ให้ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของที่ดินนั้น ๆ  
ตามท่ีมีกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือประกาศท่ีเก่ียวข้องกําหนดไว้  โดยไม่อยู่ในบังคับการใช้
ประโยชน์ที่ดินที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ 

(๑) เขตพระราชฐาน 
(๒) พื้นที่ที่ได้ใช้หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ในราชการทหาร 
(๓) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย 
(๔) ท้องที่ที่มีการประกาศใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองหรือผังเมืองรวมชุมชน 
(๕) ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน  เฉพาะที่ดินที่เป็นของรัฐหรือที่รัฐจัดซื้อหรือเวนคืนจากเจ้าของที่ดิน

เพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิรูปที่ดิน 
ข้อ ๒ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็น

แนวทางในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เก่ียวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และ
สภาพแวดล้อมในบริเวณแนวเขตตามข้อ  ๑  ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคม 
ของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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ข้อ ๓ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงน้ี  มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้
ประโยชน์ที่ดิน  โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับและ
สอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยมีสาระสําคัญ
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริมให้จังหวัดอุดรธานีเป็นเมืองน่าอยู่  ศูนย์กลางการค้า  การบริการ  เพื่อให้
สอดคล้องกับศักยภาพ  วิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์  และนโยบายการพัฒนาการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ   
ให้มีประสิทธิภาพได้ประโยชน์สูงสุด  โดยการพัฒนาแหล่งอุตสาหกรรม  การค้า  การท่องเที่ยว  และ
สงวนพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีศักยภาพเหมาะสมทางเกษตร 

(๒) ส่งเสริมให้จังหวัดอุดรธานีเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมเชิงมรดกโลกและเชิงนิเวศน์ 
(๓) ส่งเสริมและพัฒนาให้จังหวัดอุดรธานีมีการกําหนดพื้นที่ทางการเกษตรที่เหมาะสม  รวมทั้ง

กําหนดศูนย์กลางการวิจัย  การพัฒนา  และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรให้ครบวงจร 
(๔) ส่งเสริมและพัฒนาให้จังหวัดอุดรธานีเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้า  นิคมอุตสาหกรรม  

การวิจัย  และพัฒนาอุตสาหกรรม 
(๕) ส่งเสริมให้จังหวัดอุดรธานีพัฒนาความเชื่อมโยงในทางการค้าชายแดนระหว่างอนุภาค

และภูมิภาคอินโดจีน  สามารถเชื่อมโยงด้านการค้าและการลงทุนได้อย่างเป็นระบบ 
(๖) เพื่อให้เป็นแม่บททางการวางผังเมืองรวม  ผังพัฒนาชุมชน  และผังพัฒนาชนบท  

ตลอดจนเป็นแนวทางสําหรับการวางแผนพัฒนาเมือง  และการดําเนินงานของส่วนราชการและภาคเอกชน 
ที่เก่ียวข้องในการพัฒนาจังหวัดอุดรธานี 

(๗) อนุรักษ์พื้นที่เพื่อการรักษาสภาพแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
ข้อ ๔ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม  ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้

ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท  และรายการประกอบแผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้ 
ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนก

ประเภทท้ายกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๒๗  ที่กําหนดไว้เป็นสีชมพู  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทชุมชน 
(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  และหมายเลข  ๒.๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วง  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า 
(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๑๘  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
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(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีขาวมีกรอบและ
เส้นทแยงสีเขียว  ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 

(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๒๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน 
มีเส้นทแยงสีขาว  ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ 

(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๑๗  ที่กําหนดไว้เป็นสีฟ้า  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทท่ีโล่งเพื่อการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ข้อ ๖  ที่ดินประเภทชุมชน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  พาณิชยกรรม  
เกษตรกรรมหรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  สถาบันการศึกษา  สถาบันศาสนา  สถาบันราชการ 
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้ดําเนินการหรือ
ประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวกท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) เลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า   
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 

(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๖) กําจัดมูลฝอย  เว้นแต่เป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลหรือได้รับอนุญาต 

ให้ดําเนินการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่ดินประเภทนี้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  เขตห้ามล่าสัตว์ป่า  และ 

เขตอุทยานแห่งชาติ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษาหรือบํารุงป่าไม้  สัตว์ป่า  
ต้นน้ํา  ลําธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ  ตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายเก่ียวกับการป่าไม้  
การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเท่านั้น 

ข้อ ๗ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม
หรือเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม  คลังสินค้า  และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๒) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๓) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
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(๔) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก 
(๕) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา  เว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการอุตสาหกรรม 
ข้อ ๘ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือ

เก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  การอยู่อาศัย  สถาบันการศึกษา  สถาบันศาสนา  สถาบันราชการ   
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้ดําเนินการหรือ
ประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวกท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจาํหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบการพาณิชยกรรม  เว้นแต่ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๙  และ

หมายเลข  ๓.๘  ดังต่อไปนี้ 
 ด้านเหนือ จดเขตผังเมืองรวม  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างจังหวัดอุดรธานี

กับจังหวัดหนองคาย   
 ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒  ฟากตะวันตก 
 ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๐๒๑  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเขือน้ํา 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  เว้นแต่ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๙  และหมายเลข  ๓.๘  

ดังต่อไปนี้   
 ด้านเหนือ จดเขตผังเมืองรวม  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างจังหวัดอุดรธานี

กับจังหวัดหนองคาย   
 ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒  ฟากตะวันตก 
 ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๐๒๑  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเขือน้ํา 



หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

  

(๗) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๘) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด 
ที่ดินประเภทนี้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  เขตห้ามล่าสัตว์ป่า  และ 

เขตอุทยานแห่งชาติ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษาหรือบํารุงป่าไม้  สัตว์ป่า  
ต้นน้ํา  ลําธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ  ตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายเก่ียวกับการป่าไม้  
การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเท่านั้น 

ข้อ ๙ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  และการอนุรักษ์และรักษา
สภาพแวดล้อม  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคาร 
ที่ไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวกท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษา

หรือบํารุงป่าไม้  สัตว์ป่า  ต้นน้ํา  ลําธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ  ตามมติคณะรัฐมนตรีและ
กฎหมายเก่ียวกับการป่าไม้  การสงวนและการคุ้มครองสัตว์ป่า  และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติเท่านั้น 

ที่ดินประเภทน้ีซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อการอยู่อาศัย  เกษตรกรรม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น  
และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๒) การอยู่อาศัยประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๓) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 



หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

  

ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทท่ีโล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือเก่ียวข้องกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  การประมง  หรือ
สาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๒ ที่ดินในเขตโบราณสถาน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน  
โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

ข้อ ๑๓ ให้โรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ
และยังประกอบกิจการอยู่  ขยายพื้นที่โรงงานได้เฉพาะในที่ดินแปลงเดียวกันหรือติดต่อเป็นแปลงเดียวกันกับ
แปลงที่ดินที่เป็นที่ตั้งของโรงงานเดิม  ซึ่งเจ้าของโรงงานเดิมเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครอง 
อยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงน้ีมีผลใช้บังคับ  หรือเป็นพื้นที่ในที่ดินที่เคยเป็นกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
ของเจ้าของโรงงานเดิมอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงน้ีมีผลใช้บังคับ  ทั้งนี้  ไม่เกินหนึ่งเท่าของพื้นที่โรงงาน 
ที่ใช้ในการผลิตเดิม 

ข้อ ๑๔ ให้ผู้มีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการ 
ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๙  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมายเหตุ       ๑. ลําดับที่    หมายถึง   ลําดับที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

      ๒. จําพวกที่   หมายถึง   จําพวกที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่ หมายเหตุ

๗  (๑) โรงงานสกัดน้ํามันจากพืช หรือสัตว หรือไขมันจากสัตว ที่ใชสาร ๓

      ตัวทําละลายในการสกัด

 (๔) โรงงานทําน้ํามันจากพืช หรือสัตว หรือไขมันจากสัตวใหบริสุทธิ์ ๓

      ที่ใชสารตัวทําละลายในการสกัด

๔๒  (๑) โรงงานทําเคมีภัณฑ สารเคมี หรือวัสดุเคมี ซึ่งมิใชปุย ๓

 (๒) โรงงานเก็บรักษา ลําเลียง แยก คัดเลือก หรือแบงบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ ๓

      อันตราย ซึ่งมิใชปุย

๔๓  (๑) โรงงานทําปุย หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว (Pesticides) ๓ ยกเวนจําพวกที่ ๓ เฉพาะ

ปุยอินทรีย และปุยเคมีที่ไมมี

การใชแอมโมเนียมไนเตรต

(Ammonium Nitrate) 

หรือโปแตสเซียมคลอเรต

(Potassium Chlorate)

ใหประกอบกิจการได

 (๒) โรงงานเก็บรักษาหรือแบงบรรจุปุย หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืช ๓ ยกเวนจําพวกที่ ๓ เฉพาะ

      หรือสัตว (Pesticides) ปุยอินทรีย และปุยเคมีที่ไมมี

การใชแอมโมเนียมไนเตรต

(Ammonium Nitrate) 

หรือโปแตสเซียมคลอเรต

(Potassium Chlorate)

ใหประกอบกิจการได

๔๔  โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห ๓

 ยางอีลาสโตเมอร พลาสติก หรือเสนใยสังเคราะหซึ่งมิใชใยแกว

๔๕  (๑) โรงงานทําสี (Paints) สําหรับใชทา พน หรือเคลือบ ๓ ยกเวนจําพวกที่ ๓ เฉพาะสีน้ํา

ใหประกอบกิจการได

 (๒) โรงงานทําน้ํามันชักเงา น้ํามันผสมสี หรือน้ํายาลางสี ๓

 (๓) โรงงานทําเชลแล็ก แล็กเกอร หรือผลิตภัณฑสําหรับใชยาหรืออุด ๓

ประเภท ชนิด และจําพวกของโรงงานที่หามประกอบกิจการ

ทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๐

 ที่ดินประเภทชุมชน



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่ หมายเหตุ

๔๘  (๔) โรงงานทําไมขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไมเพลิง ๓

 (๖) โรงงานทําหมึกหรือคารบอนดํา ๓

๔๙  โรงงานกลั่นน้ํามันปโตรเลียม ๓

๕๐  (๔) โรงงานผสมผลิตภัณฑจากปโตรเลียมเขาดวยกัน หรือการผสมผลิตภัณฑ ๓ ยกเวนจําพวกที่ ๓ เฉพาะ

      จากปโตรเลียมกับวัสดุอื่น แตไมรวมถึงการผสมผลิตภัณฑจากกาซ แอสฟลตติกคอนกรีต

      ธรรมชาติกับวัสดุอื่น ใหประกอบกิจการได

๘๙  โรงงานผลิตกาซ ซึ่งมิใชกาซธรรมชาติ และโรงงานสงหรือจําหนายกาซ ๓

 แตไมรวมถึงโรงงานสงหรือจําหนายกาซที่เปนน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมาย

 วาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง

๙๑  (๒) โรงงานบรรจุกาซ แตไมรวมถึงการบรรจุกาซที่เปนน้ํามันเชื้อเพลิง ๓

      ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง

๙๒  โรงงานหองเย็นที่ใชแอมโมเนียเปนสารทําความเย็น ๑ ๒ และ ๓

๙๙  โรงงานผลิต ซอมแซม หรือดัดแปลง เครื่องกระสุน วัตถุระเบิด ๓

 หรือสิ่งอื่นใดที่มีอํานาจในการประหาร ทําลาย หรือทําใหหมดสมรรถภาพ

 ในทํานองเดียวกับเครื่องกระสุนปน หรือวัตถุระเบิด และรวมถึง

 สิ่งประกอบของสิ่งดังกลาว

๑๐๑  โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant) ๓ ยกเวนจําพวกที่ ๓ เฉพาะ

โรงงานบําบัดน้ําเสียรวม

ของชุมชน ใหประกอบ

กิจการได

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่ หมายเหตุ

๗ (๑) โรงงานสกัดน้ํามันจากพืช หรือสัตว หรือไขมันจากสัตว ที่ใชสาร ๓

    ตัวทําละลายในการสกัด

(๔) โรงงานทําน้ํามันจากพืช หรือสัตว หรือไขมันจากสัตวใหบริสุทธิ์ ๓

     ที่ใชสารตัวทําละลายในการสกัด

๔๒  (๑) โรงงานทําเคมีภัณฑ สารเคมี หรือวัสดุเคมี ซึ่งมิใชปุย ๓

 (๒) โรงงานเก็บรักษา ลําเลียง แยก คัดเลือก หรือแบงบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ ๓

      อันตราย ซึ่งมิใชปุย

 ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม

๒



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่ หมายเหตุ

๔๓  (๑) โรงงานทําปุย หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว (Pesticides) ๓ ยกเวนจําพวกที่ ๓ เฉพาะ

ปุยอินทรีย และปุยเคมีที่ไมมี

การใชแอมโมเนียมไนเตรต

(Ammonium Nitrate) 

หรือโปแตสเซียมคลอเรต

(Potassium Chlorate)

ใหประกอบกิจการได

 (๒) โรงงานเก็บรักษาหรือแบงบรรจุปุย หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืช ๓ ยกเวนจําพวกที่ ๓ เฉพาะ

      หรือสัตว (Pesticides) ปุยอินทรีย และปุยเคมีที่ไมมี

การใชแอมโมเนียมไนเตรต

(Ammonium Nitrate) 

หรือโปแตสเซียมคลอเรต

(Potassium Chlorate)

ใหประกอบกิจการได

๔๔  โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห ๓

 ยางอีลาสโตเมอร พลาสติก หรือเสนใยสังเคราะหซึ่งมิใชใยแกว

๔๕  (๑) โรงงานทําสี (Paints) สําหรับใชทา พน หรือเคลือบ ๓ ยกเวนจําพวกที่ ๓ เฉพาะสีน้ํา

ใหประกอบกิจการได

 (๒) โรงงานทําน้ํามันชักเงา น้ํามันผสมสี หรือน้ํายาลางสี ๓

 (๓) โรงงานทําเชลแล็ก แล็กเกอร หรือผลิตภัณฑสําหรับใชยาหรืออุด ๓

๔๘  (๔) โรงงานทําไมขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไมเพลิง ๓

 (๖) โรงงานทําหมึกหรือคารบอนดํา ๓

๔๙  โรงงานกลั่นน้ํามันปโตรเลียม ๓

๕๐  (๔) โรงงานผสมผลิตภัณฑจากปโตรเลียมเขาดวยกัน หรือการผสมผลิตภัณฑ ๓ ยกเวนจําพวกที่ ๓ เฉพาะ

      จากปโตรเลียมกับวัสดุอื่น แตไมรวมถึงการผสมผลิตภัณฑจากกาซ แอสฟลตติกคอนกรีต

      ธรรมชาติกับวัสดุอื่น ใหประกอบกิจการได

๘๙  โรงงานผลิตกาซ ซึ่งมิใชกาซธรรมชาติ และโรงงานสงหรือจําหนายกาซ ๓

 แตไมรวมถึงโรงงานสงหรือจําหนายกาซที่เปนน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมาย

 วาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง

๙๑  (๒) โรงงานบรรจุกาซ แตไมรวมถึงการบรรจุกาซที่เปนน้ํามันเชื้อเพลิง ๓

      ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง

๓



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่ หมายเหตุ

๙๒  โรงงานหองเย็นที่ใชแอมโมเนียเปนสารทําความเย็น ๑ ๒ และ ๓

๙๙  โรงงานผลิต ซอมแซม หรือดัดแปลง เครื่องกระสุน วัตถุระเบิด ๓

 หรือสิ่งอื่นใดที่มีอํานาจในการประหาร ทําลาย หรือทําใหหมดสมรรถภาพ

 ในทํานองเดียวกับเครื่องกระสุนปน หรือวัตถุระเบิด และรวมถึง

 สิ่งประกอบของสิ่งดังกลาว

๑๐๑  โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant) ๓ ยกเวนจําพวกที่ ๓ เฉพาะ

โรงงานบําบัดน้ําเสียรวม

ของชุมชน ใหประกอบ

กิจการได

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่ หมายเหตุ

๗  (๑) โรงงานสกัดน้ํามันจากพืช หรือสัตว หรือไขมันจากสัตว ที่ใชสาร ๓

      ตัวทําละลายในการสกัด

 (๔) โรงงานทําน้ํามันจากพืช หรือสัตว หรือไขมันจากสัตวใหบริสุทธิ์ ๓

      ที่ใชสารตัวทําละลายในการสกัด

๔๒  (๑) โรงงานทําเคมีภัณฑ สารเคมี หรือวัสดุเคมี ซึ่งมิใชปุย ๓

 (๒) โรงงานเก็บรักษา ลําเลียง แยก คัดเลือก หรือแบงบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ ๓

      อันตราย ซึ่งมิใชปุย

๔๓  (๑) โรงงานทําปุย หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว (Pesticides) ๓ ยกเวนจําพวกที่ ๓ เฉพาะ

ปุยอินทรีย และปุยเคมีที่ไมมี

การใชแอมโมเนียมไนเตรต

(Ammonium Nitrate) 

หรือโปแตสเซียมคลอเรต

(Potassium Chlorate)

ใหประกอบกิจการได

 (๒) โรงงานเก็บรักษาหรือแบงบรรจุปุย หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืช ๓ ยกเวนจําพวกที่ ๓ เฉพาะ

      หรือสัตว (Pesticides) ปุยอินทรีย และปุยเคมีที่ไมมี

การใชแอมโมเนียมไนเตรต

(Ammonium Nitrate) 

หรือโปแตสเซียมคลอเรต

(Potassium Chlorate)

ใหประกอบกิจการได

๔

 ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่ หมายเหตุ

๔๔  โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห ๓

 ยางอีลาสโตเมอร พลาสติก หรือเสนใยสังเคราะหซึ่งมิใชใยแกว

๔๕  (๑) โรงงานทําสี (Paints) สําหรับใชทา พน หรือเคลือบ ๓ ยกเวนจําพวกที่ ๓ เฉพาะสีน้ํา

ใหประกอบกิจการได

 (๒) โรงงานทําน้ํามันชักเงา น้ํามันผสมสี หรือน้ํายาลางสี ๓

 (๓) โรงงานทําเชลแล็ก แล็กเกอร หรือผลิตภัณฑสําหรับใชยาหรืออุด ๓

๔๘  (๔) โรงงานทําไมขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไมเพลิง ๓

 (๖) โรงงานทําหมึกหรือคารบอนดํา ๓

๔๙  โรงงานกลั่นน้ํามันปโตรเลียม ๓

๕๐  (๔) โรงงานผสมผลิตภัณฑจากปโตรเลียมเขาดวยกัน หรือการผสมผลิตภัณฑ ๓ ยกเวนจําพวกที่ ๓ เฉพาะ

      จากปโตรเลียมกับวัสดุอื่น แตไมรวมถึงการผสมผลิตภัณฑจากกาซ แอสฟลตติกคอนกรีต

      ธรรมชาติกับวัสดุอื่น ใหประกอบกิจการได

๘๙  โรงงานผลิตกาซ ซึ่งมิใชกาซธรรมชาติ และโรงงานสงหรือจําหนายกาซ ๓

 แตไมรวมถึงโรงงานสงหรือจําหนายกาซที่เปนน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมาย

 วาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง

๙๑  (๒) โรงงานบรรจุกาซ แตไมรวมถึงการบรรจุกาซที่เปนน้ํามันเชื้อเพลิง ๓

      ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง

๙๒  โรงงานหองเย็นที่ใชแอมโมเนียเปนสารทําความเย็น ๑ ๒ และ ๓

๙๙  โรงงานผลิต ซอมแซม หรือดัดแปลง เครื่องกระสุน วัตถุระเบิด ๓

 หรือสิ่งอื่นใดที่มีอํานาจในการประหาร ทําลาย หรือทําใหหมดสมรรถภาพ

 ในทํานองเดียวกับเครื่องกระสุนปน หรือวัตถุระเบิด

 และรวมถึงสิ่งประกอบของสิ่งดังกลาว

๑๐๑  โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant) ๓

๕
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รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิตามท่ีไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมจังหวัดอดุรธาน ี

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนท่ีดินตามท่ีไดจําแนกประเภท
ทายกฎกระทรวง  ตามที่กําหนดไวในขอ  ๕  คือ 

๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๒๗  ท่ีกําหนดไวเปนสีชมพู  ใหเปนที่ดิน
ประเภทชุมชน  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๑.๑ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลนางัว  ระหวางหลักเขตที่  ๑  กับหลักเขตที่  ๒ 
  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลนางัว  ระหวางหลักเขตที่  ๒  กับหลักเขตท่ี  ๓ 
  ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลนางัว  ระหวางหลักเขตที่  ๓  กับหลักเขตท่ี  ๔ 
  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลนางัว  ระหวางหลักเขตที่  ๔  กับหลักเขตท่ี  ๑ 
 ๑.๒ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตาํบลน้ําโสม  ระหวางหลักเขตที่  ๑  กับหลักเขตที่  ๒ 
  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลน้ําโสม  ระหวางหลักเขตที่  ๒  หลักเขตที่  ๓  

กับหลักเขตท่ี  ๔ 
  ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลน้ําโสม  ระหวางหลักเขตที่  ๔  หลักเขตท่ี  ๕  

หลักเขตท่ี  ๖  กับหลักเขตที่  ๗ 
  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลน้ําโสม  ระหวางหลักเขตท่ี  ๗  หลักเขตท่ี  ๘  

กับหลักเขตที่  ๑ 
 ๑.๓ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลเมืองบานดุง  ระหวางหลักเขตที่  ๑  หลักเขตที่  ๒  

กับหลักเขตท่ี  ๓ 
  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลเมืองบานดุง  ระหวางหลักเขตที่  ๓  หลักเขตท่ี  ๔  

หลักเขตท่ี  ๕  หลักเขตที่  ๖  กับหลักเขตที่  ๗ 
  ดานใต จดเขตเทศบาลเมืองบานดุง  ระหวางหลักเขตที่  ๗  กับหลักเขตที่  ๘ 
  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลเมืองบานดุง  ระหวางหลักเขตท่ี  ๘  กับหลักเขตที่  ๑ 
 ๑.๔ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลเพ็ญ  ระหวางหลักเขตที่  ๑  กับหลักเขตท่ี  ๒ 
  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลเพ็ญ  ระหวางหลักเขตท่ี  ๒  หลักเขตที่  ๓  

กับหลักเขตท่ี  ๔ 
  ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลเพ็ญ  ระหวางหลักเขตท่ี  ๔  หลักเขตที่  ๕  

กับหลักเขตท่ี  ๖ 
  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลเพ็ญ  ระหวางหลักเขตท่ี  ๖  หลักเขตที่  ๗  

กับหลักเขตท่ี  ๑ 
 ๑.๕ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลบานผือ  ระหวางหลักเขตที่  ๑  กับหลักเขตที่  ๒ 

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลบานผือ  ระหวางหลักเขตท่ี  ๒  กับหลักเขตที่  ๓ 
  ดานใต   จดเขตเทศบาลตําบลบานผือ  ระหวางหลักเขตท่ี  ๓  กับหลักเขตที่  ๔ 



 

๒ 

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลบานผือ  ระหวางหลักเขตท่ี  ๔  กับหลักเขตที่  ๑ 
 ๑.๖ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลนาขา  ระหวางหลักเขตที่  ๑  หลักเขตที่  ๒  

หลักเขตท่ี  ๓  กับหลักเขตที่  ๔ 
  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลนาขา  ระหวางหลักเขตที่  ๔  หลักเขตที่  ๕  

หลักเขตท่ี  ๖  หลักเขตที่  ๗  หลักเขตที่  ๘  หลักเขตที่  ๙  กับหลักเขตที่  ๑๐ 
  ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลนาขา  ระหวางหลักเขตที่  ๑๐  กับหลักเขตที่  ๑๑ 
  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลนาขา  ระหวางหลักเขตที่  ๑๑  หลักเขตท่ี  ๑๒  

กับหลักเขตท่ี  ๑ 
 ๑.๗ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตาํบลสรางกอ  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑  กับหลักเขตที่  ๒ 
  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตาํบลสรางกอ  ระหวางหลักเขตท่ี  ๒  กับหลักเขตที่  ๓ 
  ดานใต จดเขตเทศบาลตาํบลสรางกอ  ระหวางหลักเขตท่ี  ๓  กับหลักเขตที่  ๔ 
  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตาํบลสรางกอ  ระหวางหลักเขตท่ี  ๔  กับหลักเขตที่  ๑ 
 ๑.๘ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลเชียงเพ็ง  ระหวางหลักเขตที่  ๖  หลักเขตท่ี  ๑  

กับหลักเขตท่ี  ๒ 
  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลเชียงเพ็ง  ระหวางหลักเขตที่  ๒  กับหลักเขตที่  ๓ 
  ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลเชียงเพ็ง  ระหวางหลักเขตที่  ๓  หลักเขตท่ี  ๔  

กับหลักเขตท่ี  ๕ 
  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลเชียงเพ็ง  ระหวางหลักเขตที่  ๕  กับหลักเขตที่  ๖ 
 ๑.๙ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลทุงฝน  ระหวางหลักเขตที่  ๑  หลักเขตที่  ๒  

กับหลักเขตท่ี  ๓ 
  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลทุงฝน  ระหวางหลักเขตที่  ๓  หลักเขตที่  ๔  

หลักเขตท่ี  ๕  กับหลักเขตที่  ๖ 
  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลทุงฝน  ระหวางหลักเขตที่  ๖  หลักเขตที่  ๗  

หลักเขตท่ี  ๘  หลักเขตที่  ๙  กับหลักเขตที่  ๑ 
 ๑.๑๐ เขตผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี  ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี  

พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 ๑.๑๑ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลตาลเลียน  ระหวางหลักเขตที่  ๑  หลักเขตที่  ๒  

หลักเขตท่ี  ๓  กับหลักเขตที่  ๔ 
  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลตาลเลียน  ระหวางหลักเขตท่ี  ๔  กับหลักเขตที่  ๕ 
  ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลตาลเลียน  ระหวางหลักเขตท่ี  ๕  กับหลักเขตที่  ๖ 
  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลตาลเลียน  ระหวางหลักเขตที่  ๖  กับหลักเขตที่  ๑ 
 ๑.๑๒ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลกุดจับ  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑  หลักเขตที่  ๒  

หลักเขตท่ี  ๓  หลักเขตที่  ๔  หลักเขตที่  ๕  กับหลักเขตที่  ๖ 
  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลกุดจับ  ระหวางหลักเขตท่ี  ๖  กับหลักเขตที่  ๗ 



 

๓ 

  ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลกุดจับ  ระหวางหลักเขตที่  ๗  หลักเขตที่  ๘  
กับหลักเขตท่ี  ๙ 

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลกุดจับ  ระหวางหลักเขตท่ี  ๙  กับหลักเขตที่  ๑ 
 ๑.๑๓ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลบานเชยีง  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑  หลักเขตที ่ ๒  

กับหลักเขตท่ี  ๓ 
  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลบานเชยีง  ระหวางหลักเขตท่ี  ๓  หลักเขตที ่ ๔  

หลักเขตท่ี  ๕  กับหลักเขตที่  ๖ 
  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลบานเชียง  ระหวางหลักเขตท่ี  ๖  หลักเขตท่ี  ๗  

กับหลักเขตท่ี  ๑ 
 ๑.๑๔ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลหนองเม็ก  ระหวางหลักเขตที่   ๑   

กับหลักเขตท่ี  ๒ 
  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลหนองเม็ก  ระหวางหลักเขตที่  ๒  หลักเขตที่  ๓  

หลักเขตท่ี  ๔  หลักเขตที่  ๕  หลักเขตที่  ๖  กับหลักเขตที่  ๗ 
  ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลหนองเม็ก  ระหวางหลักเขตที่   ๗   

กับหลักเขตท่ี  ๘ 
  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลหนองเม็ก  ระหวางหลักเขตที่  ๘  หลักเขตที่  ๙  

หลักเขตท่ี  ๑๐  กับหลักเขตที่  ๑ 
 ๑.๑๕ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลหนองหาน  ระหวางหลักเขตที่   ๑   

หลักเขตท่ี  ๒  กับหลักเขตที่  ๓ 
  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลหนองหาน  ระหวางหลักเขตที่   ๓   

กับหลักเขตท่ี  ๔ 
  ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลหนองหาน  ระหวางหลักเขตที่   ๔   

กับหลักเขตท่ี  ๕ 
  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลหนองหาน  ระหวางหลักเขตที่   ๕   

กับหลักเขตท่ี  ๑ 
 ๑.๑๖ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลนิคมสงเคราะห  ระหวางหลักเขตท่ี  ๕   

หลักเขตท่ี  ๖  กับหลักเขตที่  ๑ 
  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลนิคมสงเคราะห  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑   

หลักเขตท่ี  ๒  กับหลักเขตที่  ๓ 
  ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลนิคมสงเคราะห  ระหวางหลักเขตท่ี  ๓   

กับหลักเขตท่ี  ๔ 
  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลนิคมสงเคราะห  ระหวางหลักเขตท่ี  ๔   

กับหลักเขตท่ี  ๕ 
 ๑.๑๗ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลไชยวาน  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑  หลักเขตท่ี  ๒  

กับหลักเขตท่ี  ๓ 



 

๔ 

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลไชยวาน  ระหวางหลักเขตท่ี  ๓  หลักเขตท่ี  ๔  
กับหลักเขตท่ี  ๕ 

  ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลไชยวาน  ระหวางหลักเขตท่ี  ๕  หลักเขตที่  ๖  
หลักเขตท่ี  ๗  กับหลักเขตที่  ๘ 

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลไชยวาน  ระหวางหลักเขตที่  ๘  กับหลักเขตที่  ๑ 
 ๑.๑๘ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลเมืองโนนสูง - น้ําคํา  ระหวางหลักเขตที่  ๑  

กับหลักเขตท่ี  ๒ 
  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลเมืองโนนสูง - น้ําคํา  ระหวางหลักเขตที่  ๒  

กับหลักเขตท่ี  ๓ 
  ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลเมืองโนนสูง - น้ําคํา  ระหวางหลักเขตที่  ๓  

กับหลักเขตท่ี  ๔ 
  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลเมืองโนนสูง - น้ําคํา  ระหวางหลักเขตที่  ๔  

กับหลักเขตท่ี  ๑ 
 ๑.๑๙ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตาํบลหนองวัวซอ  ระหวางหลักเขตที่  ๑  หลักเขตที่  ๒  

กับหลักเขตท่ี  ๓ 
  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลหนองวัวซอ  ระหวางหลักเขตที่   ๓   

หลักเขตท่ี  ๔  กับหลักเขตที่  ๕ 
  ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลหนองวัวซอ  ระหวางหลักเขตที่   ๕   

หลักเขตท่ี  ๖  กับหลักเขตที่  ๗ 
  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลหนองวัวซอ  ระหวางหลักเขตที่   ๗   

หลักเขตท่ี  ๘  กับหลักเขตที่  ๑ 
 ๑.๒๐ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตํ าบลภูผาแดง  ระหว างหลัก เขตที่   ๑   

กับหลักเขตท่ี  ๒ 
  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตํ าบลภูผาแดง  ระหว างหลัก เขตที่   ๒   

กับหลักเขตท่ี  ๓ 
  ดานใต จดเขตเทศบาลตํ าบลภูผาแดง  ระหว างหลัก เขตที่   ๓   

กับหลักเขตท่ี  ๔ 
  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลภูผาแดง  ระหวางหลักเขตท่ี  ๔  หลักเขตท่ี  ๕  

กับหลักเขตท่ี  ๑ 
 ๑.๒๑ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลพันดอน  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑  หลักเขตท่ี  ๒  

กับหลักเขตท่ี  ๓ 
  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลพันดอน  ระหวางหลักเขตท่ี  ๓  หลักเขตท่ี  ๔  

กับหลักเขตท่ี  ๕ 
  ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลพันดอน  ระหวางหลักเขตท่ี  ๕  หลักเขตที่  ๖  

หลักเขตท่ี  ๗  กับหลักเขตที่  ๘ 



 

๕ 

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตาํบลพันดอน  ระหวางหลักเขตท่ี  ๘  กับหลักเขตที่  ๑ 
 ๑.๒๒ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลแสงสวาง  ระหวางหลักเขตที่  ๑  หลักเขตที่  ๒  

หลักเขตท่ี  ๓  หลักเขตที่  ๔  หลักเขตที่  ๕  กับหลักเขตที่  ๖ 
  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลแสงสวาง  ระหวางหลักเขตที่  ๖  กับหลักเขตที่  ๗ 
  ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลแสงสวาง  ระหวางหลักเขตท่ี  ๗  กับหลักเขตที่  ๘ 
  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลแสงสวาง  ระหวางหลักเขตที่  ๘  กับหลักเขตที่  ๑ 
 ๑.๒๓ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลกุมภวาป  ระหวางหลักเขตที่  ๑  กับหลักเขตที่  ๒ 
  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลกุมภวาป  ระหวางหลักเขตที่  ๒  กับหลักเขตที่  ๓ 
  ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลกุมภวาป  ระหวางหลักเขตที่  ๓  กับหลักเขตที่  ๔ 
  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลกุมภวาป  ระหวางหลักเขตที่  ๔  กับหลักเขตที่  ๑ 
 ๑.๒๔ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลหวยเกิ้ง  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑ หลักเขตที่  ๒  

หลักเขตท่ี  ๓  กับหลักเขตที่  ๔ 
  ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลหวยเกิ้ง  ระหวางหลักเขตที่  ๔  กับหลักเขตที่  ๕ 
  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลหวยเกิ้ง  ระหวางหลักเขตที่  ๕  กับหลักเขตที่  ๑ 
 ๑.๒๕ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลศรีธาตุ  ระหวางหลักเขตที่  ๑ หลักเขตท่ี  ๒  

กับหลักเขตท่ี  ๓ 
  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลศรีธาตุ  ระหวางหลักเขตท่ี  ๓  กับหลักเขตที่  ๔ 
  ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลศรีธาตุ  ระหวางหลักเขตที่  ๔  หลักเขตท่ี  ๕  

หลักเขตท่ี  ๖  หลักเขตที่  ๗  กับหลักเขตที่  ๘ 
  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตาํบลศรธีาตุ  ระหวางหลักเขตที่  ๘  กับหลักเขตที่  ๑ 
 ๑.๒๖ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลโนนสะอาด  ระหวางหลักเขตที่  ๑  หลักเขตที่  ๒  

กับหลักเขตท่ี  ๓ 
  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลโนนสะอาด  ระหวางหลักเขตที่   ๓   

กับหลักเขตท่ี  ๔ 
  ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลโนนสะอาด  ระหวางหลักเขตที่   ๔   

หลักเขตท่ี  ๕  กับหลักเขตที่  ๖ 
  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลโนนสะอาด  ระหวางหลักเขตที่   ๖   

กับหลักเขตท่ี  ๑ 
 ๑.๒๗ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลวังสามหมอ  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑   

กับหลักเขตท่ี  ๒ 
  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลวังสามหมอ  ระหวางหลักเขตที่   ๒   

กับหลักเขตท่ี  ๓ 
  ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลวังสามหมอ  ระหวางหลักเขตท่ี  ๓   

กับหลักเขตท่ี  ๔ 



 

๖ 

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลวังสามหมอ  ระหวางหลักเขตท่ี  ๔   
หลักเขตท่ี  ๕  หลักเขตที่  ๖  หลักเขตที่  ๗  หลักเขตที่  ๘  กับหลักเขตที่  ๑ 

๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  และหมายเลข  ๒.๒  ท่ีกําหนดไวเปนสีมวง  ใหเปนท่ีดิน
ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๒.๑ ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากกับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒   
ฟากตะวันออก  และเปนจุดซึ่งตั้งอยูหางจากเขตผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี  ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับ 
ผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒  
เปนระยะ  ๓,๔๐๐  เมตร   

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๓,๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒  และที่ดินโฉนดที่ดินเลขท่ี  ๑๔๙๐๐๑  ดานตะวันออก 

  ดานใต จดที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๙๐๐๑  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๑๔๘๙๙๑  
โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๕๘๑๑๘  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๖๗๖๒๗  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๖๐๔๔๗  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๖๐๔๔๖  
โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๖๐๔๔๕  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๖๐๔๔๔  โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๐๔๔๓  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๕๗๖๒๖  
โฉนดท่ีดินเลขที่  ๗๙๕๙๔  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๒๒๒๐๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๗๐๙๕  โฉนดที่ดินเลขที่  
๕๗๐๙๔  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๕๗๐๙๓  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๕๗๐๙๒  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๕๗๐๙๑  โฉนดที่ดิน
เลขที่  ๕๗๗๕๗  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๗๗๕๘  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๕๗๗๕๖  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๖๗๖๑   
โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๖๗๖๒  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๘๐๐๒  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๗๗๗๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๗๕๘๐  
โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๗๔๕๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๙๐๓๕  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๙๐๓๖  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  
๑๔๙๐๓๗  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๑๔๙๐๔๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๙๒๙๔๐  และโฉนดที่ดินเลขท่ี  ๑๙๑๖๙๙   

  ดานตะวันตก จดทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๙๑๖๙๙  
โฉนดที่ดินเลขที่  ๙๕๒๕๒  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๙๒๙๔๐  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๓๐๓๔๓  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  
๕๗๔๕๕  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๕๗๔๕๖  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๕๗๔๕๗  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๔๘๘๒๘  โฉนดที่ดิน
เลขที่  ๕๗๔๐๐  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๓๐๕๕๐  โฉนดที่ดินเลขที่  ๔๙๒๒๕  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๑๓๐๕๔๙  
โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๓๐๕๔๘  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๑๓๐๓๔๙  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๑๓๖๖๕๑   

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๓.๑๓  ที่กําหนดไวเปนสีเขียว 
 ๒.๒ โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๗๗๕๗  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๗๗๕๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๗๗๕๖  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๖๗๖๑  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๖๗๖๒  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๗๐๙๑  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๗๐๙๒  
โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๗๐๙๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๗๐๙๔  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๗๐๙๕  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๘๐๐๒  
โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๗๗๗๘  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๑๔๘๙๙๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๗๕๘๐  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๗๔๕๘  
โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๗๔๕๔  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๖๗๕๒  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๕๖๗๕๓  หนังสือรับรองการทํา
ประโยชนเลขท่ี  ๑๒๑๖  โฉนดที่ดนิเลขที ่ ๑๔๙๐๓๕  โฉนดที่ดนิเลขที่  ๑๔๙๐๓๖  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๙๐๓๗  
โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๙๐๓๘  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๑๔๙๐๓๙  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๑๔๙๐๔๐  โฉนดที่ดินเลขที่  
๑๔๙๐๔๑  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๑๔๙๐๔๒  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๙๐๔๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๙๐๔๔   
โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๙๐๔๕  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๑๔๙๐๔๖  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๑๔๙๐๔๗  โฉนดที่ดินเลขที่  
๑๔๙๐๔๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๗๐๘๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๙๖๓  หนังสือรับรองการทําประโยชน  



 

๗ 

เลขที่  ๔๓๔๖  เลม  ๔๔๐  หนา  ๔๖  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๙๖๔  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๒๙๗  
โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๙๖๕  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๑๔๘๙๖๖  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๑๔๘๙๖๗  โฉนดที่ดินเลขที่  
๑๔๘๙๖๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๙๖๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๙๗๐  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๙๗๑   
โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๙๗๒  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๑๔๘๙๗๓  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๑๔๘๙๗๔  โฉนดที่ดินเลขที่  
๑๔๘๙๗๕  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๙๗๖  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๙๗๗  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๙๗๘   
โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๙๖๒  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๑๔๘๙๖๑  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๑๔๘๙๖๐  โฉนดที่ดินเลขที่  
๑๔๘๙๕๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๙๕๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๙๕๗  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๙๕๕   
โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๙๒๑  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๑๔๘๙๒๒  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๑๕๘๐๔๐  โฉนดที่ดินเลขที่  
๑๕๗๗๖๗  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๕๗๗๐๓  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๑๕๘๙๒๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๙๒๔   
โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๙๕๔  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๑๔๘๙๕๓  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๑๔๘๙๕๒  โฉนดที่ดินเลขที่  
๑๔๘๙๕๑  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๙๕๐  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๙๔๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๙๔๘   
โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๙๔๗  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๑๔๘๙๔๖  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๑๔๘๙๔๕  โฉนดที่ดินเลขที่  
๑๔๘๙๒๕  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๙๒๖  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๙๒๗  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๙๒๘   
โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๙๒๙  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๑๔๘๙๓๐  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๑๔๘๙๓๑  โฉนดที่ดินเลขที่  
๑๔๘๙๓๒  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๙๓๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๙๓๔  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๙๔๔   
โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๙๔๓  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๑๔๘๙๔๒  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๑๔๘๙๔๑  โฉนดที่ดินเลขที่  
๑๔๘๙๔๐  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๙๓๕  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๙๓๖  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๙๓๗   
โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๙๓๘  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๑๔๘๙๓๙  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๑๔๘๙๒๐  โฉนดที่ดินเลขที่  
๑๔๘๙๑๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๙๑๗  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๙๑๖  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๙๑๕   
โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๙๑๔  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๑๔๘๙๑๓  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๑๕๘๗๐๒  โฉนดที่ดินเลขที่  
๑๕๘๗๐๑  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๕๘๐๔๑  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๘๘๑  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๘๘๒   
โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๙๑๒  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๑๔๘๙๑๑  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๑๔๘๙๑๐  โฉนดที่ดินเลขที่  
๑๔๘๙๐๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๙๐๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๙๐๗  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๙๐๖   
โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๙๐๕  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๑๔๘๙๐๔  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๑๔๘๙๐๓  โฉนดที่ดินเลขที่  
๑๔๘๘๘๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๘๘๔  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๘๘๕  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๘๘๖   
โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๘๘๗  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๑๔๘๘๘๘  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๑๔๘๘๘๙  โฉนดที่ดินเลขที่  
๑๔๘๘๙๐  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๘๙๑  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๘๙๒  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๙๐๒   
โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๙๐๑  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๑๔๘๙๐๐  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๑๔๘๘๙๙  โฉนดที่ดินเลขท่ี  
๑๔๘๘๙๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๘๙๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๘๙๔  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๘๙๕   
โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๘๙๖  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๑๔๘๘๙๗  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๑๔๘๗๖๘  โฉนดที่ดินเลขท่ี  
๑๔๘๗๖๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๗๗๐  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๗๗๑  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๗๗๒   
โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๗๗๓  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๑๔๘๗๗๔  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๑๔๘๗๗๕  โฉนดที่ดินเลขที่  
๑๔๘๗๙๑  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๗๙๒  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๗๙๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๗๙๔   
โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๗๙๗  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๑๔๘๗๙๘  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๑๔๘๗๗๗  โฉนดที่ดินเลขที่  
๑๔๘๗๗๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๗๗๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๗๘๐  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๗๘๑   



 

๘ 

โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๗๘๒  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๑๔๘๗๘๓  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๑๔๘๗๘๔  โฉนดที่ดินเลขที่  
๑๔๘๗๘๕  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๗๙๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๘๐๐  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๘๐๑   
โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๘๐๒  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๑๔๘๘๐๓  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๑๔๘๘๐๔  โฉนดที่ดินเลขที่  
๑๔๘๘๐๕  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๘๐๖  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๘๐๗  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๘๐๘   
โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๗๘๖  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๑๔๘๗๘๗  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๑๔๘๗๘๘  โฉนดที่ดินเลขที่  
๑๔๘๗๘๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๗๙๐  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๘๐๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๘๑๐   
โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๘๑๑  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๑๔๘๘๑๒  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๑๔๘๘๑๓  โฉนดที่ดินเลขที่  
๑๔๘๘๑๕  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๘๑๖  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๘๑๗  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๘๑๘   
โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๘๑๙  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๑๔๘๘๒๐  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๑๔๘๘๒๑  โฉนดที่ดินเลขที่  
๑๔๘๘๓๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๘๓๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๘๔๐  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๑๔๘๘๔๑   
โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๘๔๒  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๑๔๘๘๔๓  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๑๔๘๘๔๔  โฉนดที่ดินเลขที่  
๑๔๘๘๒๒  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๘๒๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๘๒๔  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๘๒๕   
โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๘๒๖  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๑๔๘๘๒๗  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๑๔๘๘๒๘  โฉนดที่ดินเลขที่  
๑๔๘๘๒๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๘๓๐  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๘๓๑  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๘๔๕   
โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๘๔๖  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๑๔๘๘๔๗  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๑๔๘๘๔๘  โฉนดที่ดินเลขที่  
๑๔๘๘๔๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๘๕๐  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๘๕๑  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๘๕๒   
โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๘๕๓  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๑๔๘๘๕๔  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๑๔๘๘๓๒  โฉนดที่ดินเลขที่  
๑๔๘๘๓๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๘๓๔  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๘๓๕  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๘๓๖   
โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๘๕๕  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๑๔๘๘๕๖  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๑๔๘๘๕๗  โฉนดที่ดินเลขที่  
๑๔๘๘๕๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๘๕๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๘๖๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๘๖๙   
โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๘๗๐  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๑๔๘๘๗๑  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๑๔๘๘๗๒  โฉนดที่ดินเลขที่  
๑๔๘๘๗๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๘๗๔  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๘๗๕  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๘๗๖   
โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๘๗๗  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๑๔๘๘๗๘  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๑๔๘๘๗๙  โฉนดที่ดินเลขที่  
๑๔๘๘๖๐  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๘๖๑  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๘๖๒  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๘๖๓   
โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๘๖๔  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๑๔๘๘๖๕  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๑๔๘๘๖๖  โฉนดที่ดินเลขที่  
๑๔๘๘๖๗  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๕๗๖๓๓  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๕๗๖๓๔  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๕๗๖๓๕  โฉนดท่ีดิน
เลขที่  ๕๗๖๓๖  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๗๓๐๖  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๑๔๙๐๓๒  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๑๔๙๐๓๓  
โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๙๐๓๑  หนังสือรับรองการทําประโยชน  เลขท่ี  ๒๒๖  เลม  ๓๐  หนา  ๒๖  โฉนดที่ดิน
เลขที่  ๕๗๔๔๓  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๕๗๔๔๔  หนังสือรับรองการทําประโยชน  เลขที่  ๒๐๘/๑๒๖  เลม  ๒  
หนา  ๑๕๒  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๗๙๐๓๓  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๕๗๐๙๐  หนังสือรับรองการทําประโยชน   
เลขที่  ๑๒๒๒  เลม  ๑๓๑  หนา  ๒๒  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๗๔๔๕  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๖๗๒๓๗  โฉนดที่ดิน
เลขที่  ๖๗๒๓๖  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๖๗๒๓๕  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๖๗๒๓๔  โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๗๒๓๓   
โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๗๘๔๖  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๘๐๘๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๗๕๒๓  โฉนดที่ดินเลขที่  
๕๗๘๕๐  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๑๔๘๙๗๙  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๕๗๔๖๓  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๕๗๔๖๔  โฉนดท่ีดิน
เลขที่  ๕๗๔๕๙  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๕๗๔๓๔  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๕๗๔๓๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๗๔๓๒   



 

๙ 

โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๐๔๔๑  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๗๘๔๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๗๘๔๔  โฉนดที่ดินเลขที่  
๕๗๓๐๘  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๖๐๔๔๒  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๕๗๔๐๘  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๕๗๔๐๗  โฉนดที่ดิน
เลขที่  ๙๘๔๒  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๗๖๔  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๑๔๘๗๖๕  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๑๔๘๗๖๖  
โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๗๖๗  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๒๒๒๐๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๗๙๕๙๔  โฉนดท่ีดินเลขที่  
๕๗๙๑๔  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๕๗๙๑๓  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๕๗๙๑๒  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๑๔๘๙๙๐  โฉนดที่ดิน
เลขที่  ๕๗๖๒๖  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๕๘๑๑๖  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๗๔๐๒๖  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๗๖๘๘   
โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๐๔๔๓  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๖๐๔๔๔  โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๐๔๔๕  โฉนดที่ดินเลขที่  
๖๐๔๔๖  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๖๐๔๔๗  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๖๗๖๒๗  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๕๘๑๑๘  โฉนดท่ีดินเลขที่  
๑๔๘๙๙๑  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๙๐๐๑  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๙๙๒  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๙๙๓   
โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๙๐๐๓  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๑๔๙๐๐๔  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๑๔๙๐๐๕  โฉนดที่ดินเลขที่  
๑๔๙๐๐๖  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๙๐๐๗  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๙๐๐๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๙๐๐๙   
โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๙๐๐๒  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๑๔๙๐๑๐  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๑๔๙๐๑๑  โฉนดที่ดินเลขที่  
๕๗๘๔๗  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๗๖๒๕  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๙๐๒๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๙๐๒๒   
โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๙๐๒๓  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๑๔๙๐๒๔  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๑๔๙๐๒๕  โฉนดที่ดินเลขที่  
๑๔๘๙๙๖  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๙๙๕  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๙๙๔  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๑๔๙๐๑๕   
โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๙๐๑๔  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๑๔๙๐๑๒  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๑๔๙๐๑๓  โฉนดที่ดินเลขที่  
๗๐๗๘๕  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๖๓๑๔๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๙๙๗  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๙๙๙  โฉนดที่ดินเลขที่  
๑๔๙๐๑๖  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๙๐๑๗  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๕๘๑๐๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๘๑๑๗   
โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๙๙๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๗๘๗๔๐  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๙๐๒๖  โฉนดท่ีดินเลขที่  
๑๔๙๐๒๗  โฉนดท่ีดินเลขที่๑๔๙๐๒๘  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๑๔๙๐๑๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๙๐๑๙   
โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๙๐๒๐  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๑๔๙๐๒๑     

๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๑๘  ที่กําหนดไวเปนสีเขียว  ใหเปนท่ีดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๓.๑ ดานเหนือ จดเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดอุดรธานีกับจังหวัดหนองคาย 

  ดานตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดอุดรธานีกับจังหวัดสกลนคร 

  ดานใต จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาบานจัน  แปลงท่ีสอง 
 ๓.๒ ดานเหนือ จดเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดอุดรธานีกับจังหวัดหนองคาย 
  ดานตะวันออก จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาบานจัน  แปลงท่ีสอง  และทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๒๐๙๖  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จด ทา งหลว ง แ ผ น ดิ นหม าย เ ลข   ๓๑๓๒   ฟ าก เ หนื อ   

และเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาบานจัน  แปลงที่หนึ่ง 
  ดานตะวันตก จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาโคกน้ําเค็ม  และปาโคกดอนโพธิ์ 



 

๑๐ 

 ๓.๓ ดานเหนือ จดเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดอุดรธานีกับจังหวัดหนองคาย 

  ดานตะวันออก จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาโคกน้ําเค็ม  และปาโคกดอนโพธิ์  
และทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๒๓๒๙  ฟากตะวันตก  และเขตเทศบาลตาํบลเพ็ญ  ระหวางหลักเขตที่  ๑  
หลักเขตท่ี  ๗  กับหลักเขตที่  ๖ 

  ดานใต จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาตําบลเชียงหวาง  ปาตําบลเพ็ญ  
และปาตําบลสุมเสา  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒๒  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒  ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๖.๖  และหมายเลข  ๖.๘  ที่กําหนดไวเปนสีฟา 
 ๓.๔ ดานเหนือ จดเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดอุดรธานีกับจังหวัดหนองคาย 
  ดานตะวันออก จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเขือน้ํา 
  ดานใต จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเขือน้ํา 
  ดานตะวันตก จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเขือน้ํา  และปาสงวนแหงชาติ   

ปานายูง  และปาน้ําโสม 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑.๕  ท่ีกําหนดไวเปนสีชมพู  และบริเวณหมายเลข  ๖.๕  

ที่กําหนดไวเปนสีฟา   
 ๓.๕ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลเพ็ญ  ระหวางหลักเขตท่ี  ๔  หลักเขตท่ี  ๓

หลักเขตที่  ๒  กับหลักเขตท่ี  ๑  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๓๒๙  ฟากใต  เขตปาสงวนแหงชาติ   
ปาโคกน้ําเค็ม  และปาโคกดอนโพธิ์  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๓๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดหวยหลวง  ฝงตะวันตก  เขตปาสงวนแหงชาต ิ ปาโคกทับถาน  
และปาโคกวังเดือนหา  และเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาไผท  และปาโคกไมงาม 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๓๑๒  ฟากตะวันออก  ทางหลวง
แผนดินหมายเลข  ๒๐๒๒  ฟากตะวันออก  และเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาตําบลเชียงหวาง  ปาตําบลเพ็ญ 
และปาตําบลสุมเสา 

 ๓.๖ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๓๒  ฟากใต  และเขตปาสงวน
แหงชาติ  ปาบานจัน  แปลงที่หนึ่ง 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๙๖  ฟากตะวันตก  ลําน้ําสงคราม  
ฝงเหนือ  และเขตเทศบาลเมืองบานดุง  ระหวางหลักเขตท่ี  ๘  กับหลักเขตที่  ๗ 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒๒  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดหวยหลวง  ฝงตะวันออก 
 ๓.๗ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๙๖  ฟากใต  และเขตปาสงวนแหงชาติ  

ปาบานจัน  แปลงท่ีสอง 
  ดานตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดอุดรธานีกับจังหวัดสกลนคร 



 

๑๑ 

  ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลทุงฝน  ระหวางหลักเขตที่  ๕  หลักเขตที่  ๔  
หลักเขตที่  ๓  หลักเขตที่  ๒  หลักเขตท่ี  ๑  หลักเขตที่  ๙  หลักเขตท่ี  ๘  กับหลักเขตท่ี  ๗  และทางหลวง
แผนดินหมายเลข  ๒๒๒๕  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๙๖  ฟากตะวันออก   
และเขตเทศบาลเมืองบานดุง  ระหวางหลักเขตที่  ๘  หลักเขตท่ี  ๗  หลักเขตท่ี  ๖  หลักเขตท่ี  ๕   
หลักเขตท่ี  ๔  กับหลักเขตที่  ๓ 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๕.๖  และหมายเลข  ๕.๙  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน 
มีเสนทแยงสีขาว 

 ๓.๘ ดานเหนือ จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเขือน้ํา  และเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  
ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดอุดรธานีกับจังหวัดหนองคาย 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒  ฟากตะวันตก  และเขตเทศบาล
ตําบลนาขา  ระหวางหลักเขตที่  ๒  หลักเขตท่ี  ๑  หลักเขตที่  ๑๒  กับหลักเขตที่  ๑๑ 

  ดานใต จดหวยหลวง  ฝงเหนือ  เสนขนานระยะ  ๓ ,๐๐๐  เมตร   
กับริมหวยหลวง  ฝงเหนือ  เขตเทศบาลตําบลเชียงเพ็ง  ระหวางหลักเขตท่ี  ๒  หลักเขตที่  ๑  หลักเขตที่  ๖   
กับหลักเขตที่  ๕  เขตเทศบาลตําบลกุดจับ  ระหวางหลักเขตท่ี  ๔  หลักเขตที่  ๓  กับหลักเขตที่  ๒   
และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๖๓  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปากุดจับ  และเขตปาสงวนแหงชาติ  
ปาเขือน้ํา 

 ๓.๙ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒๒  ฟากใต  เขตปาสงวน
แหงชาติ  ปาตําบลเชียงหวาง  ปาตําบลเพ็ญ  และปาตําบลสุมเสา 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒๒  ฟากตะวันตก   
และเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาไผท  และปาโคกไมงาม 

  ดานใต จด ทา งหลว ง แ ผ น ดิ นหม าย เ ลข   ๒๔๑๐   ฟ าก เ หนื อ   
และเขตผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี  ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

  ดานตะวันตก จด ทา ง หลว ง แ ผ น ดิ นห ม าย เ ล ข   ๒   ฟ ากต ะ วั น ออ ก   
และเขตเทศบาลตําบลนาขา  ระหวางหลักเขตที่  ๑๑  หลักเขตที่  ๑๐  หลักเขตที่  ๙  หลักเขตที่  ๘   
หลักเขตที่  ๗  หลักเขตที่  ๖  หลักเขตที่  ๕  หลักเขตที่  ๔  หลักเขตที่  ๓  หลักเขตที่  ๒  กับหลักเขตที่  ๑ 

 ๓.๑๐ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒๒  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๙๖  ฟากตะวันตก   

และเขตเทศบาลตําบลหนองเม็ก  ระหวางหลักเขตที่  ๒  หลักเขตที่  ๑  หลักเขตที่  ๑๐  หลักเขตท่ี  ๙  
กับหลักเขตท่ี  ๘ 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒  ฟากเหนือ  และเขตเทศบาล
ตําบลหนองหาน  ระหวางหลักเขตท่ี  ๔  หลักเขตที่  ๓  หลักเขตที่  ๒  กับหลักเขตที่  ๑ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๓๑๒  ฟากตะวันออก   
เขตปาสงวนแหงชาติ  ปาไผท  และปาโคกไมงาม  และหวยหลวง  ฝงตะวันออก 



 

๑๒ 

 ๓.๑๑ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๔๑๐  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๓๑๒  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดหวยเชียงรวง  ฝงตะวันตก  และเขตผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี  

ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๕.๑๒  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว 
 ๓.๑๒ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลตาลเ ลียน  ระหวางหลักเขตที่   ๑   

หลักเขตที่  ๖  กับหลักเขตที่  ๕  เขตปาสงวนแหงชาติ  ปากุดจับ  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๖๓  
ฟากใต  และเขตเทศบาลตําบลกุดจับ  ระหวางหลักเขตท่ี  ๓  หลักเขตที่  ๒  หลักเขตที่  ๑  หลักเขตท่ี  ๙  
หลักเขตท่ี  ๘  กับหลักเขตที่  ๗ 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๓ ,๐๐๐  เมตร  กับเขตผังเมืองรวม 
เมืองอุดรธานี  ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๐  ฟากเหนือ  เขตเทศบาล
ตําบลนิคมสงเคราะห  ระหวางหลักเขตท่ี  ๓  หลักเขตที่  ๒  หลักเขตท่ี  ๑  หลักเขตท่ี  ๖  หลักเขตท่ี  ๕
กับหลักเขตท่ี  ๔  เขตเทศบาลตําบลหนองวัวซอ  ระหวางหลักเขตท่ี  ๒  หลักเขตที่  ๑  หลักเขตที่  ๘   
กับหลักเขตท่ี  ๗  และเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดอุดรธานีกับจังหวัดหนองบัวลําภู 

  ดานตะวันตก จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปากุดจับ 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๖.๑๒  ที่กําหนดไวเปนสีฟา 
 ๓.๑๓ ดานเหนือ จดเขตผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี  ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับ 

ผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒  ฟากใต  เขตเทศบาล 
ตําบลหนองหาน  ระหวางหลักเขตที่  ๕  กับหลักเขตที่  ๔  และเขตเทศบาลตําบลหนองเม็ก  ระหวาง 
หลักเขตที่  ๙  หลักเขตที่  ๘  กับหลักเขตที่  ๗ 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๕๖  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๕๖  ฟากเหนือ  และทางหลวง

ชนบท  อด.  ๑๐๗๑  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒  ฟากตะวันออก  และเขต

เทศบาลเมืองโนนสูง - น้ําคํา  ระหวางหลักเขตท่ี  ๔  หลักเขตที่  ๓  หลักเขตที่  ๒  กับหลักเขตที่  ๑ 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๒.๑  และบริเวณหมายเลข  ๒.๒  ที่กําหนดไวเปนสีมวง

และบริเวณหมายเลข  ๕.๑๒  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว 
 ๓.๑๔ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๐  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร  กับเขตผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี  

ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี  พ.ศ.  ๒๕๕๓  เสนขนานระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร   
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒  และเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาปะโค  ปาโพธิ์ศรีสําราญ 
และปาแสงสวาง 

  ดานใต จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาปะโค  ปาโพธิ์ศรีสําราญ  และปาแสงสวาง 



 

๑๓ 

  ดานตะวันตก จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาพันดอน  และปาปะโค  และทางหลวง
แผนดินหมายเลข  ๒๓๑๓  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๖.๑๓  และหมายเลข  ๖.๑๔  ที่กําหนดไวเปนสีฟา 
 ๓.๑๕ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลหนองวัวซอ  ระหวางหลักเขตที่   ๘   

หลักเขตที่  ๗  หลักเขตที่  ๖  หลักเขตท่ี  ๕  หลักเขตที่  ๔  กับหลักเขตที่  ๓  ทางหลวงแผนดิน  
หมายเลข  ๒๑๐  ฟากใต  และเขตเทศบาลตําบลนิคมสงเคราะห  ระหวางหลักเขตที่  ๕  หลักเขตที่  ๔  
หลักเขตท่ี  ๓  กับหลักเขตที่  ๒ 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๓๑๓  ฟากตะวันตก  และเขต
ปาสงวนแหงชาติ  ปาดงหนองขุน  และปาดงหนองไฮ 

  ดานใต จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาพันดอน  และปาปะโค  และเขต 
ปาสงวนแหงชาต ิ ปาหมากหญา 

  ดานตะวันตก จดเขตผังเมืองรวมดานตะวนัตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดอุดรธานีกับจังหวัดหนองบัวลําภู 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๕.๑๓  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว 
 ๓.๑๖ ดานเหนือ จดทางหลวงชนบท  อด.  ๑๐๗๑  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๕๖  ฟากตะวันตก   

เขตปาสงวนแหงชาติ  ปาบานจีต  ปาไชยวาน  ปาหนองหลัก  และปาคอนสาย  และเขตปาสงวนแหงชาติ
ปาเวียงคํา  และปาศรีธาตุ 

  ดานใต จดลําน้ําปาว  ฝงเหนือ 
  ดานตะวันตก จดลําน้ําปาว  ฝงตะวันออก  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๓๕๐   

ฟากตะวันตก 
 ๓.๑๗ ดานเหนือ จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเวียงคํา  และปาศรีธาตุ  เขตปาสงวน

แหงชาติ  ปาบะยาว  ปาหัวนาคํา  ปานายูง  ปาหนองกุงทับมา  และปาหนองหญาไชย  และเขตเทศบาล
ตําบลวังสามหมอ  ระหวางหลักเขตที่  ๑  หลักเขตที่  ๘  หลักเขตที่  ๗  หลักเขตที่  ๖  หลักเขตที่  ๕  
หลักเขตท่ี  ๔  หลักเขตที่  ๓  กับหลักเขตที่  ๒ 

  ดานตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดอุดรธานีกับจังหวัดกาฬสินธุ 

  ดานใต จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาหนองหญาไซ  ปาทาลาด  ปาวังชัย  
และปาลําปาว  และเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดอุดรธานี 
กับจังหวัดกาฬสินธุ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๓๙  ฟากตะวันออก 
เขตเทศบาลตําบลศรีธาตุ  ระหวางหลักเขตที่  ๘  หลักเขตท่ี  ๗  หลักเขตท่ี  ๖  หลักเขตท่ี  ๕  หลักเขตที่  ๔  
กับหลักเขตท่ี  ๓  และเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเวียงคํา  และปาศรีธาตุ 

 ๓.๑๘ ดานเหนือ จดลําน้ําเสือเตน  ฝงใต 



 

๑๔ 

  ดานตะวันออก จดลําน้ําปาว  ฝงตะวันตก  และเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปน
เสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดอุดรธานีกับจังหวัดกาฬสินธุ 

  ดานใต จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาทม  และปาขา  และเขตปาสงวน
แหงชาติ  ปาโพธิ์ศรีสําราญ 

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลโนนสะอาด  ระหวางหลักเขตที่   ๔   
หลักเขตที่  ๓  กับหลักเขตที่  ๒  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒  ฟากตะวันออก  เขตปาสงวนแหงชาติ  
ปาปะโค  ปาโพธิ์ศรีสําราญ  และปาแสงสวาง  และเขตเทศบาลตําบลหวยเกิ้ง  ระหวางหลักเขตที่  ๕   
หลักเขตท่ี  ๔  หลักเขตที่  ๓  หลักเขตที่  ๒  กับหลักเขตที่  ๑ 

๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๕  ท่ีกําหนดไว เปนสีขาวมีกรอบ 
และเสนทแยงสีเขียว  ใหเปนที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๔.๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร  กับริมหวยหลวง  ฝงเหนือ  
และเขตเทศบาลตําบลเชียงเพ็ง  ระหวางหลักเขตที่  ๖  หลักเขตที่  ๕  หลักเขตที่  ๔  หลักเขตที่  ๓   
กับหลักเขตท่ี  ๒ 

  ดานตะวันออก จดบึงสังข  ฝงตะวันตก  ลําน้ําเพ็ญ  ฝงตะวันตก  หวยหลวง   
ฝงใต  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒  ฟากตะวันตก  และเขตผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี  ตามกฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๒๒๖๓  ฟากเหนือ  และเขตเทศบาล
ตําบลกุดจับ  ระหวางหลักเขตที่  ๖  หลักเขตที่  ๕  กับหลักเขตที่  ๔ 

 ๔.๒ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๒๕  ฟากใต  เขตเทศบาล
ตําบลทุงฝน  ระหวางหลักเขตท่ี  ๗  หลักเขตที่  ๖  หลักเขตที่  ๕  กับหลักเขตท่ี  ๔  และเขตผังเมืองรวม
ดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดอุดรธานีกับจังหวัดสกลนคร 

  ดานตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดอุดรธานีกับจังหวัดสกลนคร 

  ดานใต จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาบานจีต  ปาไชยวาน  ปาหนองหลัก  
และปาคอนสาย 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๕๖  ฟากตะวันออก   
เขตเทศบาลตําบลหนองเม็ก  ระหวางหลักเขตที่  ๘  หลักเขตท่ี  ๗  หลักเขตท่ี  ๖  หลักเขตที่  ๕  หลักเขต
ที่  ๔  หลักเขตที่  ๓  หลักเขตที่  ๒  กับหลักเขตที่  ๑  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๙๖  ฟาก
ตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑.๑๓  และหมายเลข  ๑.๑๗  ที่กําหนดไวเปนสีชมพู 
 ๔.๓ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๖๓  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี  ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับ 

ผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดลําน้ําเสือเตน  ฝงเหนือ 



 

๑๕ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒  และเสนขนานระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร  กับเขตผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี  ตามกฎกระทรวง 
ใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

 ๔.๔ ดานเหนือ จดทางหลวงชนบท  อด.  ๑๐๗๑  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๓๕๐  ฟากตะวันตก  เขตเทศบาล

ตําบลกุมภวาป  ระหวางหลักเขตท่ี  ๒  หลักเขตที่  ๑  หลักเขตที่  ๔  กับหลักเขตท่ี  ๓  และลําน้ําปาว   
ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดลําน้ําเสือเตน  ฝงเหนือ 
  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒  ฟากตะวันออก  และเขตเทศบาล

ตําบลพันดอน  ระหวางหลักเขตที่  ๘  หลักเขตที่  ๗  หลักเขตที่  ๖  หลักเขตที่  ๕  หลักเขตที่  ๔   
หลักเขตท่ี  ๓  กับหลักเขตที่  ๒ 

 ๔.๕ ดานเหนือ จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาหมากหญา   
  ดานตะวันออก จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาหมากหญา 
  ดานใต จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาหมากหญา 
  ดานตะวันตก จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาหมากหญา  และเขตเทศบาล 

ตําบลภูผาแดง  ระหวางหลักเขตท่ี  ๔  หลักเขตที่  ๓  หลักเขตที่  ๒  กับหลักเขตที่  ๑ 
๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๒๒  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว  

ใหเปนท่ีดินประเภทอนุรักษปาไม  มีรายการดังตอไปนี้ 
 ๕.๑ เขตปาสงวนแหงชาติ  ปานายูง  และปาน้ําโสม 
 ๕.๒ เขตปาสงวนแหงชาติ  ปาโคกน้ําเค็ม  และปาโคกดอนโพธิ์ 
 ๕.๓ เขตปาสงวนแหงชาติ  ปาบานจัน  แปลงที่สอง 
 ๕.๔ เขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเขือน้ํา 
 ๕.๕ เขตปาสงวนแหงชาติ  ปาบานจัน  แปลงที่หนึ่ง 
 ๕.๖ เขตปาสงวนแหงชาติ  ปาบานดุง  และปาดงเย็น  แปลงที่หนึ่ง 
 ๕.๗ เขตปาสงวนแหงชาติ  ปาตําบลเชียงหวาง  ปาตําบลเพ็ญ  และปาตําบลสุมเสา 
 ๕.๘ เขตปาสงวนแหงชาติ  ปาโคกทับถาน  และปาโคกวังเดือนหา 
 ๕.๙ เขตปาสงวนแหงชาติ  ปาบานดุง  และปาดงเย็น  แปลงท่ีสอง 
 ๕.๑๐ เขตปาสงวนแหงชาติ  ปาไผท  และปาโคกไมงาม 
 ๕.๑๑ เขตปาสงวนแหงชาติ  ปากุดจับ 
 ๕.๑๒ เขตปาสงวนแหงชาติ  ปาหนองบุ  และปาหนองหาน 
 ๕.๑๓ เขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงหนองขุน  และปาดงหนองไฮ 
 ๕.๑๔ เขตปาสงวนแหงชาติ  ปาบานจีต  ปาไชยวาน  ปาหนองหลัก  และปาคอนสาย 
 ๕.๑๕ เขตปาสงวนแหงชาติ  ปาพันดอน  และปาปะโค 
 ๕.๑๖ เขตปาสงวนแหงชาติ  ปาหมากหญา 



 

๑๖ 

 ๕.๑๗ เขตปาสงวนแหงชาติ  ปาบะยาว  ปาหัวนาคํา  ปานายูง  ปาหนองกุงทับมา   
และปาหนองหญาไชย 

 ๕.๑๘ เขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเวียงคํา  และปาศรีธาตุ 
 ๕.๑๙ เขตปาสงวนแหงชาติ  ปาปะโค  ปาโพธิ์ศรีสําราญ  และปาแสงสวาง 
 ๕.๒๐ เขตปาสงวนแหงชาติ  ปาโพธิ์ศรีสําราญ 
 ๕.๒๑ เขตปาสงวนแหงชาติ  ปาทม  และปาขา 
 ๕.๒๒ เขตปาสงวนแหงชาติ  ปาหนองหญาไซ  ปาทาลาด  ปาวังชัย  และปาลําปาว 
๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๑๗  ท่ีกําหนดไวเปนสีฟา  ใหเปนที่ดิน

ประเภทที่โลงเพ่ือการสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม  มีรายการดังตอไปนี้ 
 ๖.๑ ลําน้ําโสม 
 ๖.๒ อางเก็บน้ําพาน 
 ๖.๓ หวยหลวง 
 ๖.๔ ลําน้ําสงคราม 
 ๖.๕ ลําน้ําโมง 
 ๖.๖ ลําน้ําเพ็ญ 
 ๖.๗ ลําน้ําคะนาน 
 ๖.๘ อางเก็บน้ําหวยน้ําเที่ยง 
 ๖.๙ บึงชวน 
 ๖.๑๐ บึงสังข 
 ๖.๑๑ หวยเชียงรวง 
 ๖.๑๒ อางเก็บน้ําหวยหลวง 
 ๖.๑๓ อางเก็บน้ํากุดลิงงอ 
 ๖.๑๔ อางเก็บน้ําหวยสามพาด 
 ๖.๑๕ หนองหานกุมภวาป 
 ๖.๑๖ ลําน้ําปาว 
 ๖.๑๗ ลําน้ําเสือเตน 

 

 



หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยท่ีสมควรกําหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  
ในท้องที่จังหวัดอุดรธานี  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เก่ียวข้องหรือ
ชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  
และสภาพแวดล้อม  ทั้งน้ี  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง  และโดยที่มาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง   
แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๔)   
พ.ศ.  ๒๕๕๘  บัญญัติว่า  การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระทําโดยกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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