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กฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม
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 ให้ ใ ช้ บั ง คั บ ผั ง เมื อ งรวม ในท้ อ งที่ ต าบลท่ า สองคอน ต าบลเกิ้ ง ต าบลตลาด
ตาบลแก่งเลิงจาน ตาบลเขวา และตาบลแวงน่าง อาเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
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) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนเมืองให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาและวัฒนธรรม ในระดับจังหวัด
ระดับภาค และระดับประเทศ
(๒) ส่งเสริมและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม และการบริการ ให้สอดคล้องกับ
การขยายตัวของชุมชนในอนาคต
(๓) วางผั ง และจั ด ระเบี ย บการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น และระบบคมนาคมขนส่ ง ให้ เ หมาะสม
เพื่อสามารถรองรับการขยายตัวของพื้นที่เมือง ชุมชน และชนบท
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(๔) วางผังและปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานในระดับเมืองและชุมชนต่าง ๆ ให้เหมาะสม
และเพียงพอ
(๕) วางผังและปรับปรุงกระบวนการให้บริการสาธารณะและการบริการขั้นพื้นฐาน เพื่อความสะดวก
แก่ประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี
(๖) ส่งเสริมพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อเป็นพื้นที่สีเขียวของชุมชน
(๗) รักษาพื้นที่ที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และการรักษาวิถีชีวิต
ดั้งเดิมของชุมชนเพื่อให้ดารงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน
(๘) ส่งเสริมและพัฒนาเมืองมหาสารคามเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
(๙) ส่งเสริมให้มีย่านที่อยู่อาศัยที่ควบคู่กับการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม
(๑๐) ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์รักษาพื้นที่โล่งริมแหล่งน้าสาคัญของเมือง
(๑๑) รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และอนุรักษ์พลังงาน
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 ๑.๓ ที่กาหนดไว้เป็นสีเหลืองมีเส้นทแยง
สีขาว ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อการอยู่อาศัย
(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒.๑ ถึงหมายเลข ๒.๒๖ ที่กาหนดไว้เป็นสีเหลือง ให้เป็น
ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
(๓) ที่ดิน ในบริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึงหมายเลข ๓.๑๕ ที่กาหนดไว้เป็นสีส้ม ให้เป็น
ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง
(๔) ที่ดิน ในบริเวณหมายเลข ๔.๑ ถึงหมายเลข ๔.๑๒ ที่กาหนดไว้เป็นสีแดง ให้เป็น
ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕ ที่กาหนดไว้เป็นสีมว่ งอ่อน ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
เฉพาะกิจ
(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๖.๑ ถึงหมายเลข ๖.๑๕ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็น
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๗.๑ ถึงหมายเลข ๗.๔๒ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน ให้เป็น
ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(๘) ที่ดิน ในบริเวณหมายเลข ๘.๑ ถึงหมายเลข ๘.๓๔ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา
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(๙) ที่ดิน ในบริเวณหมายเลข ๙.๑ ถึงหมายเลข ๙.๑๘ ที่กาหนดไว้เป็นสีฟ้า ให้เป็น
ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(๑๐) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๐ ที่กาหนดไว้เป็นสีน้าตาลอ่อน ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรกั ษ์
เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
(๑๑) ที่ดิน ในบริเวณหมายเลข ๑๑.๑ ถึงหมายเลข ๑๑.๖๒ ที่กาหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันศาสนา
(๑๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๒.๑ ถึงหมายเลข ๑๒.๔๐ ที่กาหนดไว้เป็นสีน้าเงิน ให้เป็น
ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ข้อ ๖ ที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ์ เ พื่ อ การอยู่ อ าศั ย ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ การอนุ รั ก ษ์
การอยู่ อ าศั ย ศิ ล ปวั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น สถาบั น ราชการ การสาธารณู ป โภคและสาธารณู ป การ
หรือสาธารณประโยชน์เป็นส่วนใหญ่ สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบ
ของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
(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 สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทร้านจาหน่าย
สถานที่ เ ก็ บ รั ก ษาก๊ า ซปิ โ ตรเลี ย มเหลวประเภทโรงเก็ บ และสถานี บ ริ ก ารก๊ า ซปิ โ ตรเลี ย มเหลว
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
แทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม
(๖) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๙) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
(๑๐) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม
(๑๑) กาจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(๑๒) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
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การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิน ริ มฝั่ งแหล่ งน้าสาธารณะ ให้ มี ที่ ว่ า งตามแนวขนานริม ฝั่ งตามสภาพ
ธรรมชาติของแหล่งน้าสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้า
การสาธารณูปโภค เขื่อน รั้ว หรือกาแพง
ข้อ ๗ 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 ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุ ก จ าพวกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน เว้ น แต่ โ รงงานตามประเภท ชนิ ด
และจาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ามันเชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
แทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม
(๖) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
(๗) กาจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(๘) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิน ริ มฝั่ งแหล่ งน้าสาธารณะ ให้ มี ที่ ว่ า งตามแนวขนานริม ฝั่ งตามสภาพ
ธรรมชาติของแหล่งน้าสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้า
การสาธารณูปโภค เขื่อน รั้ว หรือกาแพง ทั้งนี้ หากเป็นการดาเนินการหรือประกอบกิจการในอาคาร
ที่ มี ค วามสูง เกิ น ๑๒ เมตร ให้ มี ร ะยะห่า งตามแนวขนานริม ฝั่ งตามสภาพธรรมชาติข องแหล่งน้ า
สาธารณะไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร แต่ไม่หมายความรวมถึงโครงสร้างสาหรับใช้ในการส่งกระแสไฟฟ้า
รั บ ส่ ง สั ญ ญาณวิ ท ยุ สั ญ ญาณโทรทั ศ น์ หรื อ สั ญ ญาณสื่ อ สารทุ ก ชนิ ด การวั ด ความสู ง ของอาคาร
ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สาหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดิน
ที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
ข้อ ๘ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
สถาบัน ราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๑๘ ก

หนา้ ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

(๑) โรงงานทุ ก จ าพวกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน เว้ น แต่ โ รงงานตามประเภท ชนิ ด
และจาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ามันเชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลี ยมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
แทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม
(๖) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ
(๗) กาจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(๘) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิน ริ มฝั่ งแหล่ งน้าสาธารณะ ให้ มี ที่ ว่ า งตามแนวขนานริม ฝั่ งตามสภาพ
ธรรมชาติของแหล่งน้าสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้า
การสาธารณูปโภค เขื่อน รั้ว หรือกาแพง
ข้อ ๙ 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
สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุ ก จ าพวกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน เว้ น แต่ โ รงงานตามประเภท ชนิ ด
และจาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ ามัน สถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม สถานีบริการน้ามันประเภท ก
สถานีบริการน้ามั นประเภท ข สถานีบริการน้ามันประเภท ค ลักษณะที่สอง สถานีบริการน้ามัน
ประเภท จ ลักษณะที่สอง และสถานีบริการน้ามันประเภท ฉ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามัน
เชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
แทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๑๘ ก

หนา้ ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

(6) กาจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(7) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
ข้อ ๑๐ 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) โรงงานทุ ก จ าพวกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน เว้ น แต่ โ รงงานตามประเภท ชนิ ด
และจาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้
(๒) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๓) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๔) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
(๘) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม
(๙) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก
(๑๐) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา
(๑๑) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนพิการ
(๑๒) สถาบันการศึกษาหรือโรงเรียน
(๑๓) โรงพยาบาล
การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิน ริ มฝั่ งแหล่ งน้าสาธารณะ ให้ มี ที่ ว่ า งตามแนวขนานริม ฝั่ งตามสภาพ
ธรรมชาติของแหล่งน้าสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้า
การสาธารณูปโภค เขื่อน รั้ว หรือกาแพง
ข้อ ๑๑ ที่ดิน ประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือ
เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สาหรับ
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุ ก จ าพวกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน เว้ น แต่ โ รงงานตามประเภท ชนิ ด
และจาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๑๘ ก

หนา้ ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

(๒) คลังน้ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ามันเชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุกา๊ ซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ และสถานที่
เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๕) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๙) การอยู่อาศัย การประกอบพาณิชยกรรม หรือการประกอบอุตสาหกรรม ประเภทอาคารสูง
หรืออาคารขนาดใหญ่
(๑๐) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีขนาดพื้นที่อาคารทั้งหมดรวมกัน
เกินกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร
(๑๑) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(๑๒) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม
(๑๓) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุในระยะ ๑๐๐ เมตร จากเขตทางหลวงแผ่นดิน
การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิน ริ มฝั่ งแหล่ งน้าสาธารณะ ให้ มี ที่ ว่ า งตามแนวขนานริม ฝั่ งตามสภาพ
ธรรมชาติของแหล่งน้าสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้า
การสาธารณูปโภค เขื่อน รั้ว หรือกาแพง ทั้งนี้ หากเป็นการดาเนินการหรือประกอบกิจการในอาคาร
ที่ มี ค วามสูง เกิ น ๑๒ เมตร ให้ มี ร ะยะห่า งตามแนวขนานริม ฝั่ งตามสภาพธรรมชาติของแหล่งน้ า
สาธารณะไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร แต่ไม่หมายความรวมถึงโครงสร้างสาหรับใช้ในการส่งกระแสไฟฟ้า
รั บ ส่ ง สั ญ ญาณวิ ท ยุ สั ญ ญาณโทรทั ศ น์ หรื อ สั ญ ญาณสื่ อ สารทุ ก ชนิ ด การวั ด ความสู ง ของอาคาร
ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สาหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดิน
ที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
ข้อ ๑๒ ที่ดิน ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเฉพาะที่ดิน
ซึ่งเป็นของรัฐ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
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
เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๑๘ ก

หนา้ ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

(๒) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๓) การอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๔) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(๕) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม
การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ กิ จ การใด ๆ ให้ ด าเนิ น การหรื อ ประกอบกิ จ การได้ ใ นอาคาร
ที่มีความสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร แต่ไ ม่หมายความรวมถึงโครงสร้างสาหรับใช้ในการส่งกระแสไฟฟ้า
รับส่งสัญญาณวิทยุ สัญญาณโทรทัศน์ หรือสัญญาณสื่อสารทุกชนิด การวัดความสูงของอาคารให้วัดจาก
ระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สาหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง
ถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
การใช้ ป ระโยชน์ ที่ดิ น ริ มฝั่ งแม่น้ าหรือ แหล่ ง น้าสาธารณะ ให้ มี ที่ ว่ า งตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของแม่น้าหรือแหล่งน้าสาธารณะไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้า การสาธารณูปโภค เขื่อน รั้ว หรือกาแพง
ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ข้อ ๑๔ ที่ ดิ น ประเภทที่ โ ล่ ง เพื่ อ การรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
เพื่ อ การรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มหรื อ กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม
การท่ อ งเที่ ย วและการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ์ การอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ์ สั ต ว์ น้ าจื ด แหล่ ง ศึ ก ษาและวิ จั ย
และการส่งเสริมการประมงน้าจืดเท่านั้น
ข้อ ๑๕ ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่ อ การส่ ง เสริ ม เอกลั ก ษณ์ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและสถาปั ต ยกรรมท้ อ งถิ่ น การอนุ รั ก ษ์ โ บราณสถาน
ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ โบราณคดี
ประวัติศาสตร์ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ข้อ ๑๖ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศาสนา การศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ข้อ ๑๗ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อกิจการของรัฐ กิจการเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์
เท่านั้น
ข้อ ๑๘ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงนี้
ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ที่ ดิ น ในบริ เ วณแนวถนนสาย ก ๒ ถนนสาย ง ๓ และถนนสาย ง ๔ ห้ า มใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น นอกจากกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(ก) การสร้างถนนหรือเกี่ยวข้องกับถนน และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๑๘ ก

หนา้ ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

(ข) การสร้างรั้วหรือกาแพง
(ค) เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน ๙ เมตร
หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่
(๒) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย ก ๑ ถนนสาย ก ๓ ถนนสาย ก ๔ 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 ข ๙ ถนนสาย ค ๑ ถนนสาย ค ๒ ถนนสาย ค ๓ ถนนสาย ค ๔
ถนนสาย ค ๕ ถนนสาย ค ๖ ถนนสาย ง ๑ ถนนสาย ง ๒ และถนนสาย จ ห้ามใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อกิจการอื่น นอกจากกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(ก) การสร้างถนนหรือเกี่ยวข้องกับถนน และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
(ข) การสร้างรั้วหรือกาแพง
(ค) เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน ๙ เมตร
หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่
(ง) การอยู่อาศัยที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน ๙ เมตร หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่
(จ) การอยู่อาศัยที่ไม่ใช่ห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(ฉ) การอยู่อาศัยที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดิน
ข้อ ๑๙ ให้ผู้มีหน้าที่และอานาจในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการ
ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖2
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

บัญชีทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม
พ.ศ. ๒๕๖๒
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

๑
๒

๓

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการบมใบชาหรือใบยาสูบ
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การตม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช
(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช
(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล
โกดัง หรือคลังสินคา
(๖) การบด ปน หรือยอยสวนตาง ๆ ของพืชซึ่งมิใชเมล็ดพืชหรือหัวพืช
(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กลวยไม หรือถั่วงอก
(๙) การรอน ลาง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม
(๑๑) การฟกไขโดยใชตูอบ
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับหิน กรวด ทราย หรือดินสําหรับใชใน
การกอสราง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๒) การขุดหรือลอกกรวด ทราย หรือดิน
(๓) การรอนหรือคัดกรวดหรือทราย
(๔) การดูดทราย
(๕) การลําเลียงหิน กรวด ทราย หรือดิน ดวยระบบสายพานลําเลียง

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได

ได
ได
ได

ได

ได
ได
ได

ได
ได

ได
ได
ได
ได

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

๒
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

๔

๖

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวซึ่งมิใชสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การฆาสัตว
(๒) การถนอมเนื้อสัตวโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง
หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง
(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว มันสัตว หนังสัตว
หรือสารที่สกัดจากไขสัตวหรือกระดูกสัตว
(๖) การลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว หรือสวนหนึ่งสวนใด
ของสัตว
(๗) การทําผลิตภัณฑจากไขเพื่อใชประกอบเปนอาหาร เชน ไขเค็ม
ไขเยี่ยวมา ไขผง ไขเหลวเยือกแข็ง หรือไขเหลวแชเย็น
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๒) การถนอมสัตวน้ําโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง หรือทําให
เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง
(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากสัตวน้ํา หนัง หรือไขมันสัตวน้ํา
(๕) การลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบดสัตวน้ํา

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได
ได

ได

ได
ได
ได

ได

ได

ได
ได
ได

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

๓
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

๗

๘

๙

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ํามันจากพืช หรือสัตว หรือไขมันจากสัตว
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การสกัดน้ํามันจากพืช หรือสัตว หรือไขมันจากสัตว
(๒) การอัดหรือปนกากพืชหรือสัตวที่สกัดน้ํามันออกแลว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม และบรรจุใน
ภาชนะที่ผนึกและอากาศเขาไมได
(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไมโดยวิธีกวน ตากแหง ดอง หรือทําให
เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การสี ฝด หรือขัดขาว
(๓) การปนหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช
(๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช
(๖) การปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชใหเปนเสน แวน หรือแทง
ได

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได
ได

ได

ได
ได

ได

ได

ได

ได

ได
ได

ได
ได
ได
ได

ได

ได
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๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแปง อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําขนมปงหรือขนมเคก
(๒) การทําขนมปงกรอบหรือขนมอบแหง
(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารจากแปงเปนเสน เม็ด หรือชิ้น
๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากออย บีช หญาหวาน
หรือพืชอื่นที่ใหความหวาน อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําน้ําเชื่อม
(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของตนมะพราว ตนตาลโตนด
หรือพืชอื่น ๆ ซึ่งมิใชออย
๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําใบชาแหงหรือใบชาผง
(๒) การคั่ว บด หรือปนกาแฟหรือการทํากาแฟผง
(๓) การทําโกโกผงหรือขนมจากโกโก
(๔) การทําช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือขนมจากช็อกโกเลต
(๕) การทําเกกฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ
(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไมอัดเม็ด
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(๗) การเชื่อมหรือแชอิ่มผลไมหรือเปลือกผลไม หรือการเคลือบผลไม
หรือเปลือกผลไมดวยน้ําตาล
(๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม (Nuts) หรือการเคลือบถั่วหรือ
เมล็ดผลไม (Nuts) ดวยน้ําตาล กาแฟ โกโก หรือช็อกโกเลต
(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟ
(๑๑) การทําไอศกรีม
๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๖) การทําน้ํามันสลัด
(๗) การบดหรือปนเครื่องเทศ
(๘) การทําพริกปน พริกไทยปน หรือเครื่องแกง
๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด
หรือยอยน้ําแข็ง
๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล
น้ําอัดลม หรือน้ําแร อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําน้ําดื่ม
(๒) การทําเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล
(๔) การทําน้ําแร
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๒๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาสูบ ยาอัด ยาเสน ยาเคี้ยว หรือยานัตถุ
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การอบใบยาสูบใหแหงหรือการรูดกานใบยาสูบ
(๓) การทํายาอัด ยาเสน ยาเสนปรุง หรือยาเคี้ยว
(๔) การทํายานัตถุ
๒๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากสิ่งทอซึ่งมิใชเครื่องนุงหม
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําผลิตภัณฑจากสิ่งทอเปนเครื่องใชในบาน
(๒) การทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใชถุงหรือกระสอบพลาสติก
(๓) การทําผลิตภัณฑจากผาใบ
(๔) การตบแตงหรือเย็บปกถักรอยสิ่งทอ
๒๔ โรงงานถักผา ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหมดวยดายหรือเสนใย หรือฟอกยอมสี
หรือแตงสําเร็จผา ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหมที่ถักดวยดายหรือเสนใย
๒๕ โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมดวยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกใหเปนปุยซึ่งมิใชเสื่อ
หรือพรมที่ทําดวยยางหรือพลาสติกหรือพรมน้ํามัน
๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาขาย แห หรืออวน
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การผลิตเชือก
(๒) การผลิต ประกอบ หรือซอมแซมตาขาย แห หรืออวน และรวมถึง
ชิ้นสวนหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว
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๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแตงกายซึ่งมิใชรองเทา
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การตัดหรือเย็บเครื่องนุงหม เข็มขัด ผาเช็ดหนา ผาพันคอ เนกไท
หูกระตาย ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเทาจากผา หนังสัตว ขนสัตว
หรือวัสดุอื่น
(๒) การทําหมวก
๓๓ โรงงานผลิตรองเทาหรือชิ้นสวนของรองเทาซึ่งมิไดทําจากไม ยางอบแข็ง
ยางอัดเขารูป หรือพลาสติกอัดเขารูป
๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะรอง หรือการแปรรูปไมดวยวิธีอื่น
ที่คลายคลึงกัน
(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหนาตาง บานหนาตาง บานประตู
หรือสวนประกอบที่ทําดวยไมของอาคาร
๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใชจากไมไผ หวาย ฟาง ออ กก
หรือผักตบชวา

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได
ได

ได
ได

ได
ได

ได
ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได
ได

ได

๘
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๓๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากไมหรือไมกอก
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใชจากไม และรวมถึง
ชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว
(๒) การทํารองเทา ชิ้นสวนของรองเทา หรือหุนรองเทาจากไม
(๓) การแกะสลักไม
(๔) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม
(๕) การทําผลิตภัณฑจากไมกอก
๓๗ โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากไม แกว ยาง
หรืออโลหะอื่นซึ่งมิใชเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจาก
พลาสติกอัดเขารูป และรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว
๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
(๑) การพิมพ การทําแฟมเก็บเอกสาร การเย็บเลม ทําปก หรือตบแตง
สิ่งพิมพ
(๒) การทําแมพิมพโลหะ
๕๑ โรงงานผลิต ซอม หลอ หรือหลอดอกยางนอกหรือยางใน สําหรับ
ยานพาหนะที่เคลื่อนที่ดวยเครื่องกล คน หรือสัตว
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๕๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๑) การทํายางแผนในขั้นตนจากน้ํายางธรรมชาติซึ่งมิใชการทําในสวนยาง
หรือปา
(๒) การหั่น ผสม รีดใหเปนแผน หรือตัดแผนยางธรรมชาติ
ซึ่งมิใชการทําในสวนยางหรือปา
๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑเครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปนดินเผา
หรือเครื่องดินเผา และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกลาว
๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑอโลหะ อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําผลิตภัณฑคอนกรีต ผลิตภัณฑคอนกรีตผสม ผลิตภัณฑยิปซัม
หรือผลิตภัณฑปูนปลาสเตอร
๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะสําหรับใชในการกอสราง
หรือติดตั้ง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๒) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางอาคาร
๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะ อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําภาชนะบรรจุ
(๑๒) การตัด พับ หรือมวนโลหะ
(๑๓) การกลึง เจาะ ควาน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป
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ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได
ได
ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได
ได
ได

๑๐
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องยนต เครื่องกังหัน
และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องยนตหรือเครื่องกังหัน
ดังกลาว
๖๙ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องคํานวณ เครื่องทําบัญชี ได
เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับใชในการคํานวณ
ชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาลอก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกสสําหรับปฏิบัติกับ
ขอมูลที่เกี่ยวของกันหรืออุปกรณ (Digital or Analog Computers or
Associated Electronic Data Processing Equipment or
Accessories) เครื่องรวมราคาของขาย (Cash Registers) เครื่องพิมพดีด
เครื่องชั่งซึ่งมิใชเครื่องชั่งที่ใชในหองทดลองวิทยาศาสตร เครื่องอัดสําเนา
ซึ่งมิใชเครื่องอัดสําเนาดวยการถายภาพ และรวมถึงสวนประกอบหรือ
อุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว
๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศ
หรือกาซ เครื่องเปาลม เครื่องปรับหรือถายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ
ตูเย็นหรือเครื่องประกอบตูเย็น เครื่องขายสินคาอัตโนมัติ เครื่องลาง ซัก
ซักแหง หรือรีดผา เครื่องเย็บ เครื่องสงกําลังกล เครื่องยก ปนจั่น ลิฟต
บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร รถพวงสําหรับใชในการอุตสาหกรรม
รถยกซอนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใชในการอุตสาหกรรม
หรือสําหรับใชในบานแตผลิตภัณฑนั้นตองไมใชพลังงานไฟฟา และรวมถึง
สวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได

ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได
ได

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได
ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

๑๑
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ
ที่ระบุไวในลําดับที่ ๗๐ เฉพาะที่ใชไฟฟา เครื่องยนตไฟฟา เครื่องกําเนิด
ไฟฟา หมอแปลงแรงไฟฟา เครื่องสับหรือบังคับไฟฟา เครื่องใชสําหรับ
แผงไฟฟา เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟา เครื่องสงหรือจําหนายไฟฟา
เครื่องสําหรับใชบังคับไฟฟา หรือเครื่องเชื่อมไฟฟา
๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องรับวิทยุ
เครื่องรับโทรทัศน เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเลนแผนเสียง
เครื่องบันทึกคําบอก เครื่องบันทึกเสียงดวยเทป เครื่องเลนหรือ
เครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน) แผนเสียง เทปแมเหล็กที่ไดบันทึกเสียงแลว
เครื่องโทรศัพทหรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไมมีสาย เครื่องสงวิทยุ
เครื่องสงโทรทัศน เครื่องรับสงสัญญาณหรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร
ผลิตภัณฑที่เปนตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวของ (Semi Conductor or Related Sensitive Semi - Conductor Devices)
คาปาซิเตอรหรือคอนเดนเซอรอิเล็กทรอนิกสชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได
(Fixed or Variable Electronic Capacitors or Condensers)
เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป
หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย และรวมถึงการผลิตอุปกรณหรือชิ้นสวน
สําหรับใชกับเครื่องอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได

ได

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได

ได

ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได
ได

ได

ได

ได

ได

๑๒
ที่ดินประเภท
ลําดับที่
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พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

๗๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๑) การตอ ซอมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอูตอเรือนอกจากเรือยาง
(๒) การทําชิ้นสวนพิเศษสําหรับเรือหรือเครื่องยนตเรือ
๗๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับรถยนตหรือรถพวง อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๒) การทําชิ้นสวนพิเศษหรืออุปกรณสําหรับรถยนตหรือรถพวง
๗๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต จักรยานสามลอ
หรือจักรยานสองลอ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การสราง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพจักรยานยนต
จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ
(๒) การทําชิ้นสวนพิเศษหรืออุปกรณสําหรับจักรยานยนต จักรยานสามลอ
หรือจักรยานสองลอ
๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมลอเลื่อนที่ขับเคลื่อน
ดวยแรงคนหรือสัตวซึ่งมิใชจักรยาน และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณ
ของผลิตภัณฑดังกลาว
๘๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช หรืออุปกรณ
วิทยาศาสตรหรือการแพทย อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณวิทยาศาสตรที่ใช ได
ในหองทดลองหรืออุปกรณที่ใชในการชั่ง ตวง วัด หรือบังคับควบคุม

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได
ได

ได
ได

ได
ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

๑๓
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

๘๓
๘๔

๘๕
๘๗
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ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือชิ้นสวนของนาฬิกา ได
หรือเครื่องวัดเวลา
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณี
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําเครื่องประดับโดยใชเพชร พลอย ไขมุก ทองคํา ทองขาว เงิน
ได
นาก หรืออัญมณี
(๒) การทําเครื่องใชดวยทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหลทอง
ได
หรือโลหะที่มีคา
(๓) การตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี
ได
(๕) การทําดวงตราหรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณหรือ
เหรียญอื่น
โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นสวนหรืออุปกรณ
ของเครื่องดนตรีดังกลาว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเลน เครื่องมือ หรือเครื่องใชที่มิได
ระบุไวในลําดับอื่น อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําเครื่องเลน
(๒) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ
(๓) การทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได

ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได
ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได
ได
ได

ได
ได
ได

ได
ได
ได

ได
ได
ได

ได
ได
ได

๑๔
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

๙๐
๙๑

๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
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(๔) การทํารม ไมถือขนนก ดอกไมเทียม ซิป กระดุม ไมกวาด แปรง
ตะเกียง โปะตะเกียงหรือไฟฟา กลองสูบยาหรือกลองบุหรี่
กนกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก
(๕) การทําปาย ตรา เครื่องหมาย ปายติดของ หรือเครื่องโฆษณาสินคา
ตราโลหะหรือยาง แมพิมพลายฉลุ (Stencils)
(๖) การทําแหคลุมผม ชองผม หรือผมปลอม
โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําใหบริสุทธิ์ หรือจําหนายน้ําไปยังอาคารหรือ
โรงงานอุตสาหกรรม
โรงงานบรรจุสินคาในภาชนะโดยไมมีการผลิต อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การบรรจุสินคาทั่วไป
โรงงานหองเย็น
โรงงานซอมรองเทาหรือเครื่องหนัง
โรงงานซอมเครื่องมือไฟฟาหรือเครื่องใชไฟฟาสําหรับใชในบาน
หรือใชประจําตัว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต รถพวง
จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของยานดังกลาว
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การซอมแซมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตหรือสวนประกอบ
ของยานดังกลาว

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได

ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได
ได

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได
ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได
ได
ได

ได
ได
ได

ได

ได
ได
ได
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ได
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ได
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๑๕
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

๙๖
๙๗
๙๘
๑๐๐

๑๐๑
๑๐๒
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(๒) การซอมแซมรถพวง จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ
หรือสวนประกอบของยานดังกลาว
(๓) การพนสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต
(๔) การลางหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต
โรงงานซอมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําดวยเพชร พลอย
ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี
โรงงานซอมผลิตภัณฑที่มิไดระบุการซอมไวในลําดับใด
โรงงานซักรีด ซักแหง ซักฟอก รีด อัด หรือยอมผา เครื่องนุงหม พรม
หรือขนสัตว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแตงหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะ
ของผลิตภัณฑหรือสวนประกอบของผลิตภัณฑโดยไมมีการผลิต
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๓) การลงรักหรือการประดับตบแตงดวยแกว กระจก มุก ทอง หรืออัญมณี
โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant)
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตหรือจําหนายไอน้ํา (Steam
Generating)

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยูอาศัย
ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
โรงงานจําพวกที่
โรงงานจําพวกที่
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
๑
๒
๓
๑
๒
๓
๑
๒
๓
ได
ได
ได
ได
ได

ได
ได

ได
ได

ได

ได
ได

ได
ได

ได
ได
ได
ได

ได

ได

ได

ได
ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได
ได

ได
ได
ได

ได

๑๖
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

๑๐๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝงกลบสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุที่ไมใชแลวที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ. ๒๕๓๕
๑๐๗ โรงงานผลิตแผนซีดี (ผลิตภัณฑที่ใชสําหรับบันทึกขอมูลเสียง หรือภาพ
ในรูปอิเล็กทรอนิกสและสามารถอานไดโดยใชเครื่องมือที่อาศัยแหลงแสง
ที่มีกําลังสูง เชน แสงเลเซอร) แผนเสียง แถบบันทึกภาพ แถบบันทึกเสียง
และแถบบันทึกภาพและเสียง ทั้งนี้ ไมวาจะอยูในรูปของผลิตภัณฑที่ได
มีการบันทึกขอมูลไวแลว หรือมีการบันทึกซ้ําไดอีกหรือยังมิได
มีการบันทึกขอมูล
หมายเหตุ

ลําดับที่
หมายถึง ลําดับที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
ได
หมายถึง สามารถประกอบกิจการโรงงานไดภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยโรงงาน
โรงงานจําพวกที่ หมายถึง จําพวกโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได

ได

ได

รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิ ตามที่ไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม
พ.ศ. ๒๕๖๒
การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามแผนผังกําหนดแสดงการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนก
ประเภททายกฎกระทรวง ตามที่กําหนดไวในขอ ๕ คือ
๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๓ ที่กําหนดไวเปนสีเหลืองมีเสนทแยงสีขาว
ใหเปนที่ดินประเภทอนุรักษเพื่อการอยูอาศัย มีรายการดังตอไปนี้
๑.๑ ดานเหนือ
จดโรงเรียนบานหมอและวัดปรมัยยิกาวาส
ดานตะวันออก
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนไมปรากฏชื่อ
๑.๒ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับคูเมืองโบราณบานเชียงเหียน
เสน ขนานระยะ ๒๙๐ เมตร และเสน ขนานระยะ ๒๖๐ เมตร กับ ศูน ยกลางทางหลวงแผ น ดิน
หมายเลข ๒๓
ดานตะวันออก
จดโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเชียงเหียน
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๓ ฟากเหนือ และวัดโพธิ์ศรีเชียงเหียน
ดานตะวันตก
จดเสนตรงที่ตั้งฉากกับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๓
ไปทางทิศเหนือ ที่จุดซึ่งทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๓ บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ
๑.๓ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๓ ฟากใต และโรงเรียน
บานหันเชียงเหียน
ดานตะวันออก
จดเส น ตรงที่ ล ากจากทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๒๓
ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนไมปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๓ ไปทางทิศตะวันออก
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๓ เปนระยะ ๘๘๓ เมตร
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับคูเมืองโบราณบานเชียงเหียน
เสน ขนานระยะ ๓๒๕ เมตร และเสน ขนานระยะ ๓๗๕ เมตร กับ ศูน ยกลางทางหลวงแผน ดิน
หมายเลข ๒๓
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับคูเมืองโบราณบานเชียงเหียน
๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒.๑ ถึงหมายเลข ๒.๒๖ ที่กําหนดไวเปนสีเหลือง ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย มีรายการดังตอไปนี้
๒.๑ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําชี ฝงใต

๒
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๑๓ ถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๓
ฟากตะวัน ตก ที่ จุ ด ซึ่ ง อยู ห า งจากถนนสาย ก ๑ บรรจบกั บ ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๒๑๓
ไปทางทิศตะวัน ตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผน ดินหมายเลข ๒๑๓ เปน ระยะ ๖๕๐ เมตร
และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๓ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๙๑ (ตอนทางเลี่ยงเมืองมหาสารคาม)
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๑๓ และเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําชี ฝงใตและฝงตะวันออก
๒.๒ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําชี ฝงใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําชี ฝงตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําชี ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๑๓
๒.๓ ดานเหนือ
จดเส น ขนานระยะ ๕๐ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง แม น้ํ า ชี ฝ ง ใต
และถนนสาย ก ๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๑๓
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยคะคาง ฝงเหนือ
และฝงใต
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๓ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๗.๑๑ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน
๒.๔ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๙๑ (ตอนทางเลี่ยงเมืองมหาสารคาม)
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๒๑๓ ฟากตะวั น ตก
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตมหาสารคาม
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยคะคาง ฝงเหนือ
และถนนนครสวรรค ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๙๑ (ตอนทางเลี่ยงเมืองมหาสารคาม)

๓
๒.๕ ดานเหนือ
จดถนนนครสวรรค ฟากใต มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม และโรงกรองน้ําประปา
มหาสารคาม การประปาสวนภูมิภาค
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยคะคาง ฝงเหนือ
และฝงตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยคะคาง ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๙๑ (ตอนทางเลี่ยงเมืองมหาสารคาม)
๒.๖ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยคะคาง ฝงใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๓ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดศู น ย ก ารศึ ก ษานอกโรงเรี ย นจั ง หวั ด มหาสารคาม
แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม องคการบริหารสวนจังหวัดมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม
ดานตะวันตก
จดถนนนครสวรรค ฟากตะวันออก
๒.๗ ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยคะคาง ฝงใต
และเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ง ๑ และวัดปาศุภมิตรสัทธาราม
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยคะคาง ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ง ๑ ฟากตะวันออก และทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๑๓ ฟากตะวันออก ที่ดินบริเวณสวนสาธารณะเลิงน้ําจั้น และแขวงทางหลวงมหาสารคาม
๒.๘ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ง ๑
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยคะคาง ฝงตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ง ๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยคะคาง ฝงตะวันออก
๒.๙ ดานเหนือ
จดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม เสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนไมปรากฏชื่อ
เส น ขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กั บ ศู น ย ก ลางถนนธรรมวงศ ส วั ส ดิ์ เส น ขนานระยะ ๓๐๐ เมตร
กับศูนยกลางถนนไมปรากฏชื่อ และถนนสาย ก ๔ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ง ๓ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๙๑ (ตอนทางเลี่ยงเมืองมหาสารคาม) และเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหนองเลิงปอ

๔
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยคะคาง ฝงเหนือ
ที่ดินริมฝงหนองเลิงปอในบริเวณแนวขนานระยะ ๒๐ เมตร กับ หนองเลิง ปอ ฝง เหนือและฝง ใต
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๗.๑๕ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน
๒.๑๐ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยคะคาง ฝงใต
และโครงการชลประทานมหาสารคาม สํานักงานชลประทานที่ ๖
ดานตะวันออก
จดสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ง ๑
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงกุดนางใย ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ง ๑ ฟากตะวันออก
๒.๑๑ ดานเหนือ
จดถนนสาย ง ๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ง ๑ ฟากตะวันตก วัดประชาบํารุง และไฟฟา
สวนภูมิภาค สถานีไฟฟามหาสารคาม
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับกุดนางใย ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดโรงเรียนเทศบาลโพธิ์ศรี วัดอภิสิทธิ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
มหาสารคาม ถนนนครสวรรค ฟากตะวันออก และถนนสาย ข ๕ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑๒.๑๓ และหมายเลข ๑๒.๒๓ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน
๒.๑๒ ดานเหนือ
จดถนนสาย ง ๓ ฟากตะวันออก และถนนสาย ค ๒ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนเลียบคลองสงน้ํา ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนผดุงวิถี ฟากเหนือ และโรงเรียนวันครู ๒๕๐๒
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๙๑ (ตอนทางเลี่ ยงเมือ งมหาสารคาม) และที่ ดิน ในบริเวณป าชา สาธารณประโยชน
ดอนปูตาบานสอง
๒.๑๓ ดานเหนือ
จดถนนสาย ค ๒ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนผดุงวิถี ฟากตะวันตก
ดานตะวันตก
จดคลองสงน้ํา ฝงตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๘.๒๑ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก
๒.๑๔ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงกุดนางใย ฝงใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ง ๑
เสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนนครสวรรค และเสนตั้งฉากกับถนนนครสวรรค ฟากเหนือ
ที่จุดซึ่งเปนเสนระยะขนาน ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๓
ดานใต
จดถนนนครสวรรค ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ง ๑ ฟากตะวันออก และวัดอุทัยทิศ

๕
๒.๑๕ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงกุดนางใย ฝงใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ง ๑ ฟากตะวันตก
ดานตะวันตก
จดถนนนครสวรรค ฟากตะวันออก
๒.๑๖ ดานเหนือ
จดถนนผังเมืองบัญชา ฟากใต ที่ดินในบริเวณสนามเด็กเลน
เทศบาลเมืองมหาสารคาม สํานักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม และเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร
กับศูนยกลางถนนสาย ก ๔
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ค ๔ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ค ๕ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนผดุงวิถี ฟากตะวันออก
๒.๑๗ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ก ๔
เสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงกุดนางใย ฝงเหนือและฝงใต และถนนนครสวรรค ฟากตะวันตก
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๔๐ ฟากใต
ดานใต
จดถนนสาย ค ๕ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ค ๔ ฟากตะวันออก
๒.๑๘ ดานเหนือ
จดถนนสาย ค ๕ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๔๐ ฟากตะวันตก
ดานใต
ถนนสาย ง ๔ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนผดุงวิถี ฟากตะวันออก และวัดเครือวัลยสุทธาวาส
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑๑.๓๓ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน
๒.๑๙ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๔๐ ฟากตะวันออก
ดานตะวันออก
จดถนนนครสวรรค ฟากใต โรงเรียนเทศบาลบานสองนางใย
และวัดบูรพาราม (วัดสองใต)
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๙๑ (ตอนทางเลี่ยงเมืองมหาสารคาม) เสน ขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูน ยกลาง
ถนนนครสวรรค ถนนสาย ง ๔ ฟากเหนือ และเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๐๔๐
ดานตะวันตก
จดคลองสงน้ํา ฝงเหนือ
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑๑.๓๗ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน
๒.๒๐ ดานเหนือ
จดคลองสงน้ํา ฝงใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๐๔๐

๖
ดานใต
จดโรงเรียนมหาวิชานุกลู สถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ
มหาสารคาม ๐๑๔ จังหวัดมหาสารคาม หนวยบํารุงเคลื่อนที่จังหวัดมหาสารคาม สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดมหาสารคาม และสํานักงานปศุสัตวจังหวัดมหาสารคาม
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๔๐ ฟากตะวันออก
๒.๒๑ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนไมปรากฏชื่อ
ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ศูนยราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคาม องคการบริหาร
สวนตําบลแกงเลิงจาน และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลแกงเลิงจาน
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๓ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๙๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๓
๒.๒๒ ดานเหนือ
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๔๐ ฟากตะวันตก
ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๔๐ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๙๑
(ตอนทางเลี่ยงเมืองมหาสารคาม) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๔๐
เปนระยะ ๗๕๐ เมตร
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๒๐๔๐ ฟากตะวั น ตก
เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๔๐ ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๐๔๐ บรรจบกับถนนสาย ข ๙ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๐๔๐ เปนระยะ ๔๓๐ เมตร และเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางแผนดิน
หมายเลข ๒๐๔๐
ดานใต
จดถนนสาย ข ๙ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๔๗๕ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๐๔๐
๒.๒๓ ดานเหนือ
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากใต และวัดสุวรรณาวาสหนองจิก
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๒๓ ฟากเหนื อ ที่ ดิ น
ริ ม ฝ ง ห ว ยหนองจิ ก ที่ ส าธารณประโยชน เ กาะลอยศรี ห นองจิ ก ในบริ เ วณแนวขนาน ๒๐ เมตร
กับริมฝงหนองจิก และที่สาธารณประโยชนเกาะลอยศรีหนองจิก
ดานตะวันตก
จดเส น ตรงที่ ล ากจากทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๒๓
ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๓ บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๓ เปนระยะ ๑,๐๗๐ เมตร เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
จนบรรจบกับ ถนนไมป รากฏชื่อ ที่จุด ซึ่ง อยูหางจากถนนไมป รากฏชื่อบรรจบกับ ทางหลวงแผน ดิ น
หมายเลข ๒๓ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ เปนระยะ ๑,๐๗๐ เมตร

๗
๒.๒๔ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๘ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหนองแวง
ดานใต
จดโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลแวงนาง และสํานักงาน
เทศบาลตําบลแวงนาง
ดานตะวันตก
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๒.๒๕ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๙ ฟากใต และถนนไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๔๐ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๔๐ ฟากตะวันออก
ที่จุดซึ่งทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๔๐ บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ ไปทางทิศใตตามแนวทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๐๔๐ เปนระยะ ๗๕๐ เมตร
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๔๗๕ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๐๔๐
๒.๒๖ ดานเหนือ
จดวัดเหนือแวงนาง และถนนไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๓๖๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๐๔๐
ดานใต
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๔๐ ฟากตะวันตก
ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผน ดินหมายเลข ๒๐๔๐ บรรจบกับถนนไมป รากฏชื่อ ไปทางทิศใต
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๔๐ เปนระยะ ๗๕๐ เมตร
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๔๐ ฟากตะวันออก
๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึงหมายเลข ๓.๑๕ ที่กําหนดไวเปนสีสม ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง มีรายการดังตอไปนี้
๓.๑ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําชี ฝงใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๓ ฟากตะวันตก วัดบานดินดํา
และถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตกและฟากใต
ดานใต
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๓ ฟากตะวันตก
ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๓ บรรจบกับถนนสาย ก ๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๓ เปนระยะ ๖๕๐ เมตร
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๑๓ และเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําชี ฝงตะวันตก
๓.๒ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําชี ฝงใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๑๓

๘
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําชี ฝงใต
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๓ ฟากตะวันออก
๓.๓ ดานเหนือ
จดถนนสาย ง ๑ ฟากตะวันตก
ดานตะวันออก
จดถนน ข ๓ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนมหาชัยดําริห ฟากเหนือ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
ถนนนครสวรรค ฟากตะวันออก และวัดธัญญาวาส
ดานตะวันตก
จดเสนตั้งฉากกับถนนมหาชัยดําริห ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยูหางจาก
ถนนมหาชัยดําริหบรรจบกับถนนถีน านนท ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนมหาชัยดําริห
เปนระยะ ๒๘๕ เมตร เสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนมหาชัยดําริห และเสนขนานระยะ
๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนถีนานนท
๓.๔ ดานเหนือ
จดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม
ดานตะวันออก
จดถนนนครสวรรค ซอย ๖ ฟากตะวันตก โรงเรียนเทศบาล
ศรีสวัสดิ์วิทยา ถนนศรีสวัสดิ์ดําเนิน ฟากใต สํานักงานสหกรณจังหวัดมหาสารคาม และโรงเรียนอนุบาล
มหาสารคาม
ดานใต
จดถนนสาย ก ๓ ฟากเหนือ เสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร
กับ ศูน ยกลางถนนไมป รากฏชื่อ เสน ขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับ ศูน ยกลางถนนธรรมวงศสวัส ดิ์
และเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนไมปรากฏชื่อ
ดานตะวันตก
จดมหาวิ ทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
และสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑๑.๑๔ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน
๓.๕ ดานเหนือ
จดโรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา และถนนสาย ง ๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ง ๒ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ข ๔ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ๓ ฟากตะวันออก
๓.๖ ดานเหนือ
จดถนนสาย ง ๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ข ๕ ฟากตะวั น ตก สํ า นั ก งานพาณิ ช ย
จังหวัดมหาสารคาม และวัดโพธิ์ศรี
ดานใต
จดถนนสาย ข ๔ ฟากเหนือ และวัดสามัคคี
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ง ๒ ฟากตะวันออก

๙
๓.๗ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๔ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดโรงพยาบาลมหาสารคาม และถนนผดุงวิถี ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ค ๒ ฟากเหนือ และวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ง ๓ ฟากตะวันออก
๓.๘ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๖ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนนครสวรรค ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสมถวิ ล ราษฎร ฟากเหนื อ และโรงเรี ย นเทศบาล
บูรพาพิทยาคาร
ดานตะวันตก
จดถนนนครสวรรค ซอย ๕๐ ฟากตะวันออก
๓.๙ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ก ๔
ดานตะวันออก
จดถนนผังเมืองบัญชา ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนผังเมืองบัญชา ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนผดุงวิถี ฟากตะวันออก
๓.๑๐ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๔ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ค ๔ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ก ๔
ดานตะวันตก
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๓.๑๑ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๔ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงกุดนางใย
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ก ๔
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ค ๔ ฟากตะวันออก
๓.๑๒ ดานเหนือ
จดโรงเรียนบานหนองแวง
ดานตะวันออก
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ข ๙ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๔๐ ฟากตะวันออก
๓.๑๓ ดานเหนือ
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๔๐ ฟากตะวันตก
ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๔๐ บรรจบกับถนนสาย ข ๙ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๔๐ เปนระยะ ๔๓๐ เมตร
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๔๐ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ข ๙ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๐๔๐

๑๐
๓.๑๔ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๙ ฟากใต และฟากตะวันออก
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๔๐ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
๓.๑๕ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๙ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๓๖๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๐๔๐ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔.๑ ถึงหมายเลข ๔.๑๒ ที่กําหนดไวเปนสีแดง ใหเปนที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก มีรายการดังตอไปนี้
๔.๑ ดานเหนือ
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๓ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๔.๒ ดานเหนือ
จดถนนสาย ง ๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนถีนานนท
เส น ขนานระยะ ๕๐ เมตร กั บ ศู น ย ก ลางถนนมหาชั ย ดํ า ริ ห เส น ตั้ ง ฉากกั บ ถนนมหาชั ย ดํ า ริ ห
ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนมหาชัยดําริห บรรจบกับถนนถีนานนท ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ตามแนวถนนมหาชัยดําริห เปนระยะ ๒๘๕ เมตร และวัดธัญญาวาส
ดานใต
จดถนนนครสวรรค ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนถีนานนท ฟากตะวันออก
๔.๓ ดานเหนือ
จดถนนศูนยรวมจิต ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนถีนานนท ฟากตะวันตก
ดานตะวันตก
จดถนนนครสวรรค ฟากเหนือ และวัดปจฉิมทัศน
๔.๔ ดานเหนือ
จดถนนนครสวรรค ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ข ๒ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนศรีสวัสดิ์ดําเนิน ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนนครสวรรค ซอย ๓๖ ฟากตะวันออก
๔.๕ ดานเหนือ
จดถนนนครสวรรค ฟากใต
ดานตะวันออก
จดวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

๑๑
ดานใต
จดถนนศรีสวัสดิ์ดําเนิน ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ๒ ฟากตะวันออก
๔.๖ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๔ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ง ๒ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดจวนผูวาราชการจังหวัดมหาสารคาม บานพักรองผูวาราชการ
จังหวัดมหาสารคาม บานพักปลัดจังหวัดมหาสารคาม บานพักอัยการจังหวัดมหาสารคาม และเหลากาชาด
จังหวัดมหาสารคาม
ดานตะวันตก
จดที่บริเวณสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ และสํานักงานประปาสวนภูมิภาค จังหวัดมหาสารคาม
๔.๗ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๔ ฟากใต และวัดมหาชัย
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ข ๕ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ข ๖ ฟากเหนือ และถนนนครสวรรค ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดที่ทําการไปรษณียมหาสารคาม และถนนสาย ง ๒ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑๒.๒๐ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน
๔.๘ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๓ ฟากตะวันออก
ดานตะวันออก
จดบานพักครู บานพักผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธ ยมศึกษามหาสารคามเขต ๒๖ บานพักผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคามเขต ๑ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต ๑ หองสมุดประชาชน
จั ง หวั ด มหาสารคาม บ า นพั ก อั ย การจั ง หวั ด มหาสารคาม สํ า นั ก งานอั ย การจั ง หวั ด มหาสารคาม
บานพักนายอําเภอ และสํานักงานสหกรณครูจังหวัดมหาสารคาม
ดานใต
จดถนนผดุงวิถี ฟากตะวันตก
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๓ ฟากเหนือ
๔.๙ ดานเหนือ
จดถนนนครสวรรค ฟากใต และถนนสาย ข ๖ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนนครสวรรค ซอย ๕๐ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนนาควิชัย ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดโรงเรียนผดุงนารี สํานักงานตํารวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม
และกองกํากับการตํารวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม
๔.๑๐ ดานเหนือ
จดบ า นพั ก ข า ราชการสํ า นั ก งานคลั ง จั ง หวั ด มหาสารคาม
สํ า นั ก งานสรรพากรพื้ น ที่ ม หาสารคาม สํ า นั ก งานสรรพสามิ ต พื้ น ที่ ม หาสารคาม บ า นพั ก สั ส ดี
จังหวัดมหาสารคาม องคการโทรศัพท ทีโอที และถนนนาควิชัย ฟากใต
ดานตะวันออก
จดวัดนาควิชัย

๑๒
ดานใต
จดถนนสมถวิลราษฎร ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนผดุงวิถี ฟากตะวันออก
๔.๑๑ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๔ ฟากใต และสถานี ข นส ง ผู โ ดยสาร
จังหวัดมหาสารคาม
ดานตะวันออก
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ก ๔
และสํานักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม
ดานตะวันตก
จดถนนผดุงวิถี ฟากตะวันออก
๔.๑๒ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๙ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๔๐ ฟากตะวันออก
๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕ ที่กําหนดไวเปนสีมวงออน ใหเปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
มีรายการดังตอไปนี้
ดานเหนือ
จดถนนสาย ง ๔ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ง ๔
และวัดอุทุมพรวนาราม
ดานตะวันตก
จดถนนผดุงวิถี ฟากตะวันออก
๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๖.๑ ถึงหมายเลข ๖.๑๕ ที่กําหนดไวเปนสีเขียว ใหเปนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม มีรายการดังตอไปนี้
๖.๑ ดานเหนือ
จดวัดบานทาประทาย เสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับแมน้ําชี
ฝงใต โรงเรียนบานทาประทายโนนตูม โรงเรียนบานโขงกุดหวาย วัดปาโนนสวรรค วัดบานเกิ้งเหนือ
วัดบูรพาเกิ้งใต และโรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูล
ดานตะวันออก
จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางตําบลเกิ้งกับตําบลลาดพัฒนา และเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยกุดออ ฝงเหนือ
และฝงตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยคะคาง ฝงเหนือ
และเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ง ๑
ดานตะวันตก
จดถนนสาย จ ฟากตะวันออก

๑๓
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๗.๒ หมายเลข ๗.๓ หมายเลข ๗.๘ หมายเลข ๗.๙
หมายเลข ๗.๑๔ และหมายเลข ๗.๑๗ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน บริเวณหมายเลข ๘.๔ ที่กําหนดไว
เปนสีเขียวมะกอก บริเวณหมายเลข ๙.๑ หมายเลข ๙.๒ หมายเลข ๙.๖ หมายเลข ๙.๗ หมายเลข ๙.๑๑
และหมายเลข ๙.๑๒ ที่กําหนดไวเปนสีฟา บริเวณหมายเลข ๑๑.๒ และหมายเลข ๑๑.๕ ที่กําหนดไว
เปนสีเทาออน บริเวณหมายเลข ๑๒.๑ และหมายเลข ๑๒.๒ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน
๖.๒ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๑ ฟากใต เส น ขนานระยะ ๕๐ เมตร
กับริมฝงแมน้ําชี ฝงใต วัดบานวังยาว เสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหนองแวง และวัดปากุดแดงไทรงาม
ดานตะวันออก
จดวัดบานทาประทาย และถนนสาย จ ฟากตะวันตก
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ง ๑
เส น ขนานระยะ ๒๐ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง ห ว ยคะคาง ฝ ง เหนื อ และเส น ขนานระยะ ๕๐๐ เมตร
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๓
ทั้ ง นี้ ยกเว น บริ เ วณหมายเลข ๗.๔ หมายเลข ๗.๗ และหมายเลข ๗.๑๐
ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน บริเวณหมายเลข ๘.๒ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก บริเวณหมายเลข ๙.๓
หมายเลข ๙.๘ และหมายเลข ๙.๙ ที่กําหนดไวเปนสีฟา บริเวณหมายเลข ๑๑.๙ และหมายเลข ๑๑.๑๒
ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน
๖.๓ ดานเหนือ
จดเส น ขนานระยะ ๕๐ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง แม น้ํ า ชี ฝ ง ใต
เสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหนองเตา และวัดทุงนาเรา
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๑๓ เสน ขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับ ศูน ยกลางทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๒๙๑
(ตอนทางเลี่ยงเมืองมหาสารคาม) และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๙๑ (ตอนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม)
ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๘ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยคะคาง ฝงเหนือ
๖.๔ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๓ ฟากตะวันตก
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๙๑ (ตอนทางเลี่ยงเมืองมหาสารคาม) เสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยคะคาง
ฝงตะวันออกและฝงตะวันตก และเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหนองเลิงปอ ฝงตะวันตก
ดานใต
จดโรงเรียนวันครู ๒๕๐๒
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๙๑ (ตอนทางเลี่ยงเมืองมหาสารคาม)
ฟากตะวันออก และที่ดินในบริเวณปาชาสาธารณประโยชนดอนปูตาบานสอง

๑๔
๖.๕ ดานเหนือ
จดที่ดินบริเวณสวนสาธารณะเลิงน้ําจั้น และเสนขนานระยะ
๒๐ เมตร กับริมฝงหวยคะคาง ฝงใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยคะคาง ฝงตะวันตก
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ง ๑
๖.๖ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๘ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๙๑ (ตอนทางเลี่ยงเมืองมหาสารคาม)
ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยคะคาง ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยคะคาง ฝงตะวันออก
๖.๗ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยคะคาง ฝงใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมอางเก็บน้ําแกงเลิงจาน
ฝงตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๒๓ ฝากตะวั น ตก
ศูน ย พั ฒ นาฝ มื อ แรงงานจัง หวั ด มหาสารคาม ศู น ย ร าชการกระทรวงแรงงานจั ง หวั ด มหาสารคาม
องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลแกงเลิงจาน เสนขนานระยะ
๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนไมปรากฏชื่อ เสนขนานระยะ ๙๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๓ ถนนไมปรากฏชื่อ ฟากใต เสนตรงที่ลากจากที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนไมปรากฏชื่อ
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๓ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ
เปนระยะ ๑,๐๗๐ เมตร ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๓ ฟากเหนือ สํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค
จังหวัด มหาสารคาม หนวยปฏิบัติการพิเศษตํารวจภูธรจังหวัด มหาสารคาม และสถานีเพิ่มแรงดัน
การประปาสวนภูมิภาคมหาสารคาม
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยปอปด ฝงตะวันออก
และจดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหนองเสือ ฝงตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๘.๑๑ และหมายเลข ๘.๒๖ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก
บริเวณหมายเลข ๑๑.๑๖ หมายเลข ๑๑.๑๗ หมายเลข ๑๑.๒๓ หมายเลข ๑๑.๓๐ หมายเลข ๑๑.๔๐
หมายเลข ๑๑.๔๒ และหมายเลข ๑๑.๕๒ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน
๖.๘ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยคะคาง ฝงใต
และบอปรับปรุงคุณภาพน้ําเทศบาลเมืองมหาสารคาม
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยคะคาง ฝงตะวันตก
เสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝง หว ยเครือซูด ฝงตะวัน ตก และเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร
กับริมฝงหนองเลิงเบ็น ฝงตะวันออก

๑๕
ฟากเหนือ

ดานใต

จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๓ ฟากเหนือ และถนนนครสวรรค

ดานตะวันตก
จดเสนตั้งฉากกับถนนนครสวรรค ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยูหางจาก
ถนนนครสวรรค บรรจบกั บ ทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๒๙๑ (ตอนทางเลี่ยงเมืองมหาสารคาม)
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนนครสวรรค เปนระยะ ๑๐๐ เมตร เสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร
กั บ ศู น ย ก ลางถนนนครสวรรค เส น ขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กั บ ศู น ย ก ลางถนนสาย ง ๑
และโครงการชลประทานมหาสารคาม สํานักงานชลประทานที่ ๖
ทั้ง นี้ ยกเวน บริเ วณหมายเลข ๑.๑ ที่กํา หนดไว เป น สีเ หลือ งมี เสน ทแยงสี ข าว
บริเวณหมายเลข ๘.๑๕ และหมายเลข ๘.๒๐ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก บริเวณหมายเลข ๑๑.๒๔
หมายเลข ๑๑.๒๗ และหมายเลข ๑๑.๒๙ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน
๖.๙ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยคะคาง ฝงใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๙๑ (ตอนทางเลี่ยงเมืองมหาสารคาม)
ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๓ ฟากเหนือ และแขวงการทาง
มหาสารคาม สํานักทางหลวงมหาสารคาม
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมอางเก็บน้ําแกงเลิงจาน
ฝงตะวันออก วัดกุดเปง และที่ดินในบริเวณสวนสุขภาพแกงเลิงจาน พิพิธภัณฑสัตวน้ําจืด จังหวัดมหาสารคาม
๖.๑๐ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยคะคาง ฝงใต
และฝงตะวันออก
ดานตะวันออก
จดเขตผัง เมื องรวมดา นตะวั น ออก ซึ่ง เปน เส น ขนานระยะ
๑,๐๐๐ เมตร กั บ ศู น ย ก ลางทางหลวงชนบท มค. ๒๐๐๕ เส น ขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๓ และเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๓
ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๓ บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๓ เปนระยะ ๑,๐๐๐ เมตร
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๓ ฟากเหนือ โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลบานเชียงเหียน เสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับคูเมืองโบราณบานเชียงเหียน
และเสนขนานระยะ ๒๖๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๓ และเสนขนานระยะ
๒๙๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๓
ดานตะวันตก
จดเส น ขนานระยะ ๒๐ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง ห ว ยเครื อ ซู ด
ฝงตะวันออก เสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหนองเลิงเบ็น ฝงตะวันออก และเสนขนานระยะ
๒๐ เมตร กับริมฝงหวยคะคาง ฝงใต
ทั้ง นี้ ยกเวน บริ เวณหมายเลข ๘.๒๓ ที่ กํา หนดไว เป น สี เขี ยวมะกอก บริเ วณ
หมายเลข ๑๑.๓๑ และหมายเลข ๑๑.๓๔ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน

๑๖
๖.๑๑ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ง ๔
วัดอุทุมพรวนาราม ถนนไมปรากฏชื่อฟากตะวันออก และถนนสาย ง ๔ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๔๐ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๙๑ (ตอนทางเลี่ยงเมืองมหาสารคาม)
ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๓ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑๑.๓๕ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน
๖.๑๒ ดานเหนือ
จดถนนสาย ง ๔ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนนครสวรรค
เสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๙๑ (ตอนทางเลี่ยงเมืองมหาสารคาม)
และถนนนครสวรรค ฟากใต
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๙๑ (ตอนทางเลี่ยงเมืองมหาสารคาม)
ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดโรงเรียนมหาวิชานุกูล และเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๔๐
๖.๑๓ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๙๑ (ตอนทางเลี่ยงเมืองมหาสารคาม)
ฟากตะวันตก และฟากใต และบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๒๐๔๐ ฟากตะวั น ตก
เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๔๐ ฟากตะวันออก ที่จุดอยูหางจากทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๐๔๐ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๙๑ (ตอนทางเลี่ยงเมืองมหาสารคาม)
ไปทางทิศ ตะวัน ออกเฉียงใตต ามแนวทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๒๐๔๐ เปน ระยะ ๗๕๐ เมตร
เสนขนานระยะ ๔๗๕ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๔๐ และเสนตั้งฉากกับ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๔๐ ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๔๐ บรรจบกับ
ถนนไมปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๔๐ เปนระยะ
๗๕๐ เมตร
ดานใต
จดเขตผั ง เมื อ งด า นใต ซึ่ ง เป น เส น แบ ง เขตการปกครอง
ระหวางตําบลแวงนางกับตําบลหนองปลิง เสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยคะคาง ฝงตะวันออก
และแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลแวงนางกับตําบลหนองโน
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๒๓ ฟากตะวั น ออก
สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม วิทยาลัยสารพัดชางมหาสารคาม สถานีเครื่องสง วิทยุกระจายเสียง
แหงประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม โรงเรียนชุมชนบานหนองจิก คายลูกเสือจังหวัดมหาสารคาม
และวัดปาเนรัญชรา

๑๗
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๗.๓๗ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน หมายเลข ๘.๓๓
ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก บริเวณหมายเลข ๑๑.๔๔ หมายเลข ๑๑.๔๕ หมายเลข ๑๑.๔๘
หมายเลข ๑๑.๔๙ หมายเลข ๑๑.๕๕ หมายเลข ๑๑.๖๐ และหมายเลข ๑๑.๖๑ ที่กําหนดไว
เปนสีเทาออน
๖.๑๔ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๙๑ (ตอนทางเลี่ยงเมืองมหาสารคาม)
ฟากใต ที่ดินในบริเวณปาชาสาธารณประโยชนโคกคอนเกาโก และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๓ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเส น ขนานระยะ ๒๐ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง ห ว ยเครื อ ซู ด
ฝงตะวันตก และเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยวังเวิน ฝงตะวันตก
ดานใต
จดเขตผัง เมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางตําบลแวงนางกับตําบลหนองปลิง
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๒๐๔๐ ฟากตะวั น ออก
เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๔๐ ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๐๔๐ บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ ไปทางทิศใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๔๐
เปนระยะ ๗๕๐ เมตร เสนขนานระยะ ๓๖๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๔๐
วัดใตแวงนาง ถนนสาย ข ๙ ฟากใต และฟากเหนือ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลแวงนาง
สํานักงานเทศบาลตําบลแวงนาง เสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมหนองแวง ฝงใต ถนนสาย ข ๘
ฟากตะวันออก และฟากเหนือ ถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก โรงเรียนบานหนองแวง ศาลากลาง
จังหวัดมหาสารคาม สํานักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม ศูนยวิจัยและพัฒนาปศุสัตวที่ ๔ ศูนยวิจัย
และทดสอบพันธุสัตวมหาสารคาม สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองมหาสารคาม สํานักงานอุตสาหกรรม
จั ง หวั ด มหาสารคาม สํ า นั ก งานขนส ง จั ง หวั ด มหาสารคาม สํ า นั ก งานโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง
จังหวัดมหาสารคาม สํานักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองมหาสารคาม
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดมหาสารคาม และศูนยปาไมจังหวัดมหาสารคาม
ทั้ ง นี้ ยกเว น บริ เ วณหมายเลข ๘.๓๑ และหมายเลข ๘.๓๔ ที่ กํ า หนดไว
เปนสีเขียวมะกอก บริเวณหมายเลข ๑๑.๕๐ หมายเลข ๑๑.๕๓ หมายเลข ๑๑.๕๖ หมายเลข ๑๑.๕๙
และหมายเลข ๑๑.๖๒ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน และบริเวณหมายเลข ๑๒.๓๕ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน
๖.๑๕ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๓ ฟากใต เรือนจํากลาง
จังหวัดมหาสารคาม และเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับคูเมืองโบราณบานเชียงเหียน
ดานตะวันออก
จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนเสนตั้งฉากเปนระยะ
๑,๐๐๐ เมตร กับทางหลวงแผน ดินหมายเลข ๒๓ ฟากใต ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๓ บรรจบกับถนนอบจ. มค. ๑ - ๐๐๐๒ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดิน

๑๘
หมายเลข ๒๓ เปนระยะ ๑,๐๐๐ เมตร เสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๓ โรงเรียนบานรวมใจ และถนนอบจ. มค. ๑ - ๐๐๐๒ ฟากตะวันออก
ดานใต
จดเขตผัง เมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางอําเภอเมืองมหาสารคามกับอําเภอแกดํา และเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลแวงนาง
กับตําบลหนองปลิง
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับหวยวังเวิน ฝงตะวันออก
และเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยเครือซูด ฝงตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑๑.๔๖ หมายเลข ๑๑.๔๗ และหมายเลข ๑๑.๕๔
ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน
๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๗.๑ ถึงหมายเลข ๗.๔๒ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม มีรายการดังตอไปนี้
๗.๑ ที่ดินริมฝงแมน้ําชีในบริเวณแนวขนาน ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําชี ฝงใต
๗.๒ ที่ดินริมฝงกุดหวายในบริเวณแนวขนาน ๒๐ เมตร กับริมฝงกุดหวาย ฝงตะวันออก
และฝงตะวันตก
๗.๓ ที่ดินริมฝงกุดแดงในบริเวณแนวขนาน ๒๐ เมตร กับริมฝงกุดแดง ฝงตะวันออก
และฝงตะวันตก
๗.๔ ที่ดินริมฝงกุดแดงในบริเวณแนวขนาน ๒๐ เมตร กับริมฝงกุดแดง ฝงตะวันออก
และฝงตะวันตก
๗.๕ ที่ ดิ น ริ ม ฝ ง กุ ด ชี ใ นบริ เ วณแนวขนาน ๒๐ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง กุ ด ชี ฝ ง ตะวั น ออก
และฝงตะวันตก
๗.๖ ที่ดินริมฝงหนองแวงในบริเวณแนวขนาน ๒๐ เมตร กับริมฝงหนองแวง ฝงตะวันออก
และฝงตะวันตก
๗.๗ ที่ดินริมฝงบึงโดนในบริเวณแนวขนาน ๒๐ เมตร กับริมฝงบึงโดน ฝงตะวันออก
และฝงตะวันตก
๗.๘ ที่ดินริมฝงกุดออ และหวยกุดออในบริเวณแนวขนาน ๒๐ เมตร กับริมฝงกุดออ
และริมฝงหวยกุดออ ฝงตะวันออก ฝงตะวันตก ฝงเหนือ และฝงใต จนบรรจบกับทางหลวงชนบท
มค. ๒๐๐๕ ฟากตะวันตก
๗.๙ ที่ดินริมฝงกุดผักสุมในบริเวณแนวขนาน ๒๐ เมตร กับริมฝงกุดผักสุม ฝงตะวันออก
และฝงตะวันตก
๗.๑๐ ที่ดิน ริมฝงบึงบัวในบริเวณแนวขนาน ๒๐ เมตร กับริม ฝง บึงบัว ฝงตะวัน ออก
และฝงตะวันตก

๑๙
๗.๑๑ ที่ ดิ น ริ ม ฝ ง ห ว ยคะคางในบริ เ วณแนวขนาน ๒๐ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง ห ว ยคะคาง
ฝงเหนือและฝงใต ที่จุดซึ่งหวยคะคางบรรจบกับถนนกีนานนท ฟากตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ตามแนวหวยคะคาง จนบรรจบกับถนนผดุงวิถี ฟากตะวันตก
๗.๑๒ ที่ดิน ริมฝงหนองเตาในบริเวณแนวขนาน ๒๐ เมตร กับ ริมฝงหนองเตา ฝงใต
๗.๑๓ ที่ดินริมฝงหวยคะคางในบริเวณแนวขนาน ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยคะคาง ฝงเหนือ
และฝงใต ที่จุด ซึ่ง หว ยคะคางบรรจบกับถนนกีน านนท ฟากตะวัน ตก ไปทางทิศตะวัน ตกเฉียงใต
ตามแนวหวยคะคางจนบรรจบกับถนนนครสวรรค ฟากตะวันออก
๗.๑๔ ที่ดินริมฝงกุดจระเขในบริเวณแนวขนาน ๒๐ เมตร กับริมฝงกุดจระเข ฝงเหนือ
และฝงใต
๗.๑๕ ที่ดินริมฝงหวยคะคางในบริเวณขนาน ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยคะคาง ฝงเหนือ
และฝงใต ที่จุดซึ่งหวยคะคางบรรจบกับถนนนครสวรรค ฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
ตามแนวหวยคะคางจนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๙๑ (ตอนทางเลี่ยงเมืองมหาสารคาม)
ฟากตะวันออก
๗.๑๖ ที่ดินบริเวณสวนสาธารณะหนองขา
๗.๑๗ ที่ดินริมฝงกุดผักชีในบริเวณแนวขนาน ๒๐ เมตร กับริมฝงกุดผักชี ฝงตะวันออก
และฝงตะวันตก
๗.๑๘ ที่ดินบริเวณสวนสาธารณะเลิงน้ําจั้น
๗.๑๙ ที่ดินริมฝงหวยคะคางในบริเวณแนวขนาน ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยคะคาง ฝงเหนือ
ที่จุดซึ่งหวยคะคางบรรจบกับแนวขนาน ๕๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําชี ฝงใต ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ตามแนวหวยคะคางจนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๘ ฟากเหนือ
๗.๒๐ ที่ดินริมฝงหวยคะคางในบริเวณแนวขนาน ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยคะคาง ฝงเหนือ
และฝงใต ที่จุดซึ่งหวยคะคางบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๘ ฟากใต ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ตามแนวหวยคะคางจนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๙๑ (ตอนทางเลี่ยงเมืองมหาสารคาม)
ฟากตะวันตก
๗.๒๑ ที่ดินริมฝงหวยคะคางในบริเวณแนวขนาน ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยคะคาง ฝงเหนือ
และฝง ใต ที่จุดซึ่งหวยคะคางบรรจบกับถนนผดุงวิถี ฟากตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ตามแนวหว ยคะคางจนบรรจบกับ หนองเลิงเบ็น และจนบรรจบกับ ทางหลวงชนบท มค. ๒๐๐๕
ฟากตะวันตก
๗.๒๒ ที่ดินริมฝงกุดหนองเสือในบริเวณแนวขนาน ๒๐ เมตร กับหนองเสือ ฝงตะวันออก
และหวยปอปด ฝงตะวันออก ไปทางทิศใตตามแนวหวยปอปด จนบรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ

๒๐

และฝงใต

๗.๒๓ ที่ดินบริเวณสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
๗.๒๔ ที่ดิน ริม ฝง หนองเลิ ง ปอในบริเวณขนาน ๒๐ เมตร กับ หนองเลิงปอ ฝงเหนื อ

๗.๒๕ ที่ดิน ริมฝ ง หว ยคะคางในบริเวณขนาน ๒๐ เมตร กั บ ริม ฝงห ว ยคะคาง ฝงใต
ที่จุดซึ่งหวยคะคางบรรจบกับทางหลวงชนบท มค. ๒๐๐๕ ฟากตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวหวยคะคาง จนบรรจบกับแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก
๗.๒๖ ที่ดินริมฝงอางเก็บน้ําแกงเลิงจานในบริเวณแนวขนาน ๒๐ เมตร กับริมฝงอางเก็บน้ํา
แกงเลินจาน ฝงเหนือและฝงตะวันตก
๗.๒๗ ที่ดินริมฝงกุดนางใยในบริเวณแนวขนาน ๒๐ เมตร กับริมฝงกุดนางใย ฝงเหนือ
และฝ ง ใต ที่ จุ ด ซึ่ ง กุ ด นางใยบรรจบกั บ ห ว ยคะคาง ฝ ง ใต ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกตามแนวกุ ด นางใย
จนบรรจบกับถนนสาย ง ๒ ฟากตะวันออก
๗.๒๘ ที่ดินริมฝงหวยคะคางในบริเวณขนาน ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยคะคาง ฝงเหนือ
และฝงใต ที่จุดซึ่งหวยคะคางบรรจบกับทางหลวงชนบท มค. ๒๐๐๕ ฟากตะวันออก
๗.๒๙ ที่ดินริมฝงกุดนางใยในบริเวณแนวขนาน ๒๐ เมตร กับริมฝงกุดนางใย ฝงเหนือ
และฝงใต ที่จุดซึ่งกุดนางใยบรรจบกับถนนสาย ง ๑ ฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตาม
แนวกุดนางใย จนบรรจบกับถนนนครสวรรค ฟากเหนือ
๗.๓๐ ที่ดินริมฝงกุดนางใยในบริเวณแนวขนาน ๒๐ เมตร กับริมฝงกุดนางใย ฝงเหนือ
และฝงใต ที่จุดซึ่งกุดนางใยบรรจบกับถนนนครสวรรค ฟากใต
๗.๓๑ ที่ดินในบริเวณสวนสุขภาพแกงเลินจาน พิพิธภัณฑสัตวน้ําจือ จังหวัดมหาสารคาม
๗.๓๒ ที่ดินในบริเวณสนามเด็กเลนเทศบาลเมืองมหาสารคาม
๗.๓๓ ที่ดินริมฝงหนองเลิงเบ็น และริมฝงหวยเครือซูดในบริเวณแนวขนาน ๒๐ เมตร
กับริมฝงหนองเลิงเบ็น และริมฝงหวยเครือซูด ฝงตะวันออก และฝงตะวันตก จนบรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๓ ฟากเหนือ
๗.๓๔ ที่ดินในบริเวณปาชาสาธารณประโยชนดอนปูตาบานสอง
๗.๓๕ ที่ดินในบริเวณปาชาสาธารณประโยชนโคกคอนเกาโก
๗.๓๖ ที่ดินริมฝงหวยเครือซูดในบริเวณแนวขนาน ๒๐ เมตร ฝงตะวันออกและตะวันตก
ที่จุดซึ่งหวยเครือซูดบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๓ ฟากใต ไปทางทิศใตตามแนวหวยเครือซูด
จนบรรจบกับเขตผังเมืองรวมดานใต
๗.๓๗ ที่ดินริมฝงหวยคะคางและหวยนอยในบริเวณแนวขนาน ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยคะคาง
และหวยนอย ฝงตะวันออกและฝงตะวันตก ที่จุดซึ่งหวยคะคางบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๓
ฟากตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวหวยคะคางและหวยนอย จนบรรจบเขตผังเมืองรวมดานใต

๒๑
๗.๓๘ ที่ดินริมฝงคูเมืองโบราณเชียงเหียนในบริเวณแนวขนาน ๒๐ เมตร กับริมฝงคูเมืองโบราณ
บานเชียงเหียน ฝงเหนือและฝงใต ที่บริเวณซึ่งอยูดานเหนือทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๓ ฟากเหนือ
และฟากใต
๗.๓๙ ที่ดินริมฝงหวยปอปดในบริเวณขนาน ๒๐ เมตร ฝงตะวันออก ที่จุดซึ่งหวยปอปด
บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ ฟากใต ไปทางทิศใตตามแนวหวยปอปด จนบรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๓ ฟากเหนือ
๗.๔๐ ที่ดินริมฝงหวยหนองจิก ที่สาธารณประโยชนเกาะลอยศรีหนองจิกในบริเวณแนวขนาน
๒๐ เมตร กับริมฝงหนองจิก และที่สาธารณประโยชนเกาะลอยศรีหนองจิก
๗.๔๑ ที่ดินริมฝงหนองแวงในบริเวณแนวขนาน ๒๐ เมตร กับริมฝงหนองแวง
๗.๔๒ ที่ดินริมฝงหวยวังเวินในบริเวณแนวขนาน ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยวังเวิน ฝงตะวันออก
และฝงตะวันตก ที่จุดซึ่งหวยวังเวินบรรจบกับหวยเครือซูด ฝงตะวันตก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
ตามแนวหวยวังเวินจนบรรจบกับเขตผังเมืองรวมดานใต
๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๘.๑ ถึงหมายเลข ๘.๓๔ ที่กําหนดไวสีเขียวมะกอก ใหเปนที่ดิน
ประเภทสถาบันการศึกษา มีรายการดังตอไปนี้
๘.๑ โรงเรียนบานโขงกุดหวาย
๘.๒ โรงเรียนบานวังยาว
๘.๓ โรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูล
๘.๔ โรงเรียนบานเกิ้ง
๘.๕ โรงเรียนบานทาประทายโนนตูม
๘.๖ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และสถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตมหาสารคาม
๘.๗ โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา
๘.๘ โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา
๘.๙ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
๘.๑๐ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
๘.๑๑ โรงเรียนบานดอนตูมดอนโด
๘.๑๒ โรงเรียนสารคามพิทยาคม
๘.๑๓ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
๘.๑๔ โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ศรี
๘.๑๕ โรงเรียนเทศบาลบานแมด
๘.๑๖ โรงเรียนผดุงนารี

๒๒
๘.๑๗ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
๘.๑๘ โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
๘.๑๙ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
๘.๒๐ โรงเรียนบานหมอ
๘.๒๑ โรงเรียนเทศบาลบานคอ
๘.๒๒ โรงเรียนเทศบาลบานสองนางใย
๘.๒๓ โรงเรียนบานติ้วสันติสุข
๘.๒๔ โรงเรียนวันครู ๒๕๐๒
๘.๒๕ โรงเรียนมหาวิชานุกูล
๘.๒๖ โรงเรียนบานเมนใหญ
๘.๒๗ โรงเรียนบานหันเชียงเหียน
๘.๒๘ โรงเรียนชุมชนบานหนองจิก และคายลูกเสือจังหวัดมหาสารคาม
๘.๒๙ โรงเรียนบานรวมใจ
๘.๓๐ โรงเรียนบานหนองแวง
๘.๓๑ โรงเรียนบานดงนอย
๘.๓๒ วิทยาลัยสารพัดชางมหาสารคาม
๘.๓๓ โรงเรียนบานเกานอย
๘.๓๔ โรงเรียนบานหนองโพด
๙. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๙.๑ ถึงหมายเลข ๙.๑๘ ที่กําหนดไวเปนสีฟา ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่โลงเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม มีรายการดังตอไปนี้
๙.๑ กุดหวาย
๙.๒ กุดแดง
๙.๓ กุดแดง
๙.๔ กุดชี
๙.๕ หนองแวง
๙.๖ กุดออ
๙.๗ กุดผักสุม
๙.๘ บึงโดน
๙.๙ บึงบัว
๙.๑๐ หนองเตา
๙.๑๑ กุดจระเข

๒๓
๙.๑๒ กุดผักชี
๙.๑๓ หนองเสือ
๙.๑๔ หนองเลิงปอ
๙.๑๕ อางเก็บน้ําแกงเลิงจาน
๙.๑๖ หนองเลิงเบ็น
๙.๑๗ หนองจิก
๙.๑๘ หนองแวง
๑๐. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๐ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําตาลออน ใหเปนที่ดินประเภทอนุรักษ
เพื่อสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย คือ บริเวณคูเมืองโบราณบานเชียงเหียน
๑๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๑.๑ ถึงหมายเลข ๑๑.๖๒ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน ใหเปนที่ดิน
ประเภทสถาบันศาสนา มีรายการดังตอไปนี้
๑๑.๑ วัดบานดินดํา
๑๑.๒ วัดพิทักษสามัคคีโพธิ์ศรี
๑๑.๓ วัดบานวังยาว
๑๑.๔ วัดปาโนนสวรรค
๑๑.๕ วัดบานโนนตูม
๑๑.๖ วัดบานเกิ้งเหนือ
๑๑.๗ วัดบูรพาเกิ้งใต
๑๑.๘ วัดปากุดแดงไทรงาม
๑๑.๙ วัดปาบึงใหญบานวังยาว
๑๑.๑๐ วัดบานทาประทาย
๑๑.๑๑ วัดทุงนาเรา
๑๑.๑๒ วัดพุทธวราราม (วัดปาวังน้ําเย็น)
๑๑.๑๓ วัดปาศุภมิตรสิทธาราม
๑๑.๑๔ วัดศรีสวัสดิ์
๑๑.๑๕ วัดปจฉิมทัศน
๑๑.๑๖ วัดปาดอนสวรรค
๑๑.๑๗ วัดดอนตูม
๑๑.๑๘ วัดธัญญาวาส
๑๑.๑๙ วัดสามัคคี
๑๑.๒๐ วัดมหาชัย

๒๔
๑๑.๒๑
๑๑.๒๒
๑๑.๒๓
๑๑.๒๔
๑๑.๒๕
๑๑.๒๖
๑๑.๒๗
๑๑.๒๘
๑๑.๒๙
๑๑.๓๐
๑๑.๓๑
๑๑.๓๒
๑๑.๓๓
๑๑.๓๔
๑๑.๓๕
๑๑.๓๖
๑๑.๓๗
๑๑.๓๘
๑๑.๓๙
๑๑.๔๐
๑๑.๔๑
๑๑.๔๒
๑๑.๔๓
๑๑.๔๔
๑๑.๔๕
๑๑.๔๖
๑๑.๔๗
๑๑.๔๘
๑๑.๔๙
๑๑.๕๐
๑๑.๕๑

วัดโพธิ์ศรี
วัดประชาบํารุง
วัดโพธิดารามดอนโด
วัดทาเสมา
วัดอภิสิทธิ์
วัดนาควิชัย
วัดปรมัยยิกาวาส
วัดอุทัยทิศ
วัดปาอัมพสันติวัน
วัดโพธิ์ไชยาราม (วัดแกงเลิงจาน)
วัดโพธิ์ศรีบานติ้ว
วัดเครือวัลยสุทธาวาส
วัดปาโนนแทน
วัดปาสันติธรรม
วัดปาโชคดี
วัดบูรพาราม (วัดสองใต)
วัดสุภาราม (วัดสองเหนือ)
วัดอุทุมพรวนาราม
วัดกุดเปง
วัดไชยมงคล
วัดปาเนรัญชรา
วัดบานเมนใหญ
วัดโพธิ์ศรีเชียงเหียน
วัดบานทาแรคงคาราม
ที่พักสงฆวัดปามงคลธรรม
วัดบานรวมใจ
วัดปาประชาสงเคราะห
วัดอุทกวรารามบานหนองเส็ง
วัดปามฤคทายวัน
วัดใตดงนอย
วัดสุวรรณาวาสหนองจิก

๒๕
๑๑.๕๒ วัดปาโคกหนองจาน
๑๑.๕๓ วัดเหนือดงนอย
๑๑.๕๔ วัดบานดอนบม
๑๑.๕๕ วัดทุงสวางวราราม
๑๑.๕๖ วัดปาศิลาขันธวิเวก
๑๑.๕๗ วัดใตแวงนาง
๑๑.๕๘ วัดเหนือแวงนาง
๑๑.๕๙ วัดปาสักวัน
๑๑.๖๐ สํานักสงฆวัดปาดวงดีสามัคคีธรรม
๑๑.๖๑ สํานักสงฆวัดบานหินลาด
๑๑.๖๒ วัดปาหนองโพด
๑๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๒.๑ ถึงหมายเลข ๑๒.๔๐ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน ใหเปนที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและการสาธารณูปการ มีรายการดังตอไปนี้
๑๒.๑ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานเกิ้ง
๑๒.๒ องคการบริหารสวนตําบลเกิ้ง
๑๒.๓ แขวงทางหลวงมหาสารคาม
๑๒.๔ ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดมหาสารคาม แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม
และองคการบริหารสวนจังหวัดมหาสารคาม
๑๒.๕ โรงกรองน้ําการประปามหาสารคาม การประปาสวนภูมิภาค
๑๒.๖ สํานักงานบังคับคดีมหาสารคาม และที่ทําการไปรษณียโทรเลขโนนศรีสวัสดิ์
๑๒.๗ สํานักงานทางหลวงมหาสารคาม
๑๒.๘ สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม
๑๒.๙ โครงการชลประทานมหาสารคาม สํานักงานชลประทานที่ ๖
๑๒.๑๐ สํานักงานการประปาสวนภูมิภาค จังหวัดมหาสารคาม
๑๒.๑๑ จวนผูวาราชการจังหวัดมหาสารคาม บานพักรองผูวาราชการจังหวัดมหาสารคาม
บานพักปลัดจังหวัดมหาสารคาม บานพักอัยการจังหวัดมหาสารคาม และเหลากาชาดจังหวัดมหาสารคาม
๑๒.๑๒ สํานักงานพาณิชยจังหวัดมหาสารคาม
๑๒.๑๓ สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม
๑๒.๑๔ สํานักงานสหกรณจังหวัดมหาสารคาม

๒๖
๑๒.๑๕ ศาลจังหวัดมหาสารคาม อุทยานการเรียนรูมหาสารคาม ที่วาการอําเภอเมืองมหาสารคาม
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม หนวยควบคุมโรคติดตอ ศูนยฝกอบรมการแพทยแผนไทย
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองมหาสารคาม และหอประชุมอําเภอเมืองมหาสารคาม
๑๒.๑๖ ที่ทําการไปรษณียมหาสารคาม
๑๒.๑๗ บอปรับปรุงคุณภาพน้ําเทศบาลเมืองมหาสารคาม
๑๒.๑๘ บ า นพั ก ครู บ า นพั ก ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา
มหาสารคามเขต ๒๖ บานพักผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต ๑
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต ๑ หองสมุดประชาชนจังหวัดมหาสารคาม
บ า นพั ก อั ย การจั ง หวั ด มหาสารคาม สํ า นั ก งานอั ย การจั ง หวั ด มหาสารคาม บ า นพั ก นายอํ า เภอ
และสหกรณออมทรัพยครูจังหวัดมหาสารคาม
๑๒.๑๙ สํานักงานตํารวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม และกองกํากับการตํารวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม
๑๒.๒๐ สํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม
๑๒.๒๑ ไฟฟาสวนภูมิภาค สถานีไฟฟามหาสารคาม
๑๒.๒๒ บานพักขาราชการสํานักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม สํานักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม
สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม บานพักสัสดีจังหวัดมหาสารคาม และองคการโทรศัพท ทีโอที
๑๒.๒๓ สถานีไฟฟาแรงสูงมหาสารคาม การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
๑๒.๒๔ โรงพยาบาลมหาสารคาม
๑๒.๒๕ สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดมหาสารคาม
๑๒.๒๖ สํานักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม
๑๒.๒๗ ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดจังหวัดมหาสารคาม
๑๒.๒๘ เรือนจํากลางจังหวัดมหาสารคาม
๑๒.๒๙ สถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ ๐๑๔ จังหวัดมหาสารคาม หนวยบํารุงเคลื่อนที่
จังหวัดมหาสารคาม สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และสํานักงานปศุสัตวจังหวัดมหาสารคาม
๑๒.๓๐ แขวงการทางมหาสารคาม สํานักงานทางหลวงมหาสารคาม
๑๒.๓๑ ศาลากลางจังหวัด มหาสารคาม สํานักงานที่ดิน จัง หวัด มหาสารคาม ศูนยวิจัย
และพัฒนาปศุสัตวที่ ๔ ศูนยวิจัยและทดสอบพันธุสัตวมหาสารคาม สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองมหาสารคาม
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม สํานักงานขนสงจังหวัดมหาสารคาม สํานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม สํานักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองมหาสารคาม
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดมหาสารคาม และศูนยปาไมจังหวัดมหาสารคาม
๑๒.๓๒ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
๑๒.๓๓ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเชียงเหียน

๒๗
๑๒.๓๔ ศู น ย พั ฒ นาฝ มื อ แรงงานจั ง หวั ด มหาสารคาม ศู น ย ร าชการกระทรวงแรงงาน
จังหวัดมหาสารคาม องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลแกงเลิงจาน
๑๒.๓๕ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลบานโนนเพ็ก
๑๒.๓๖ สํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม
๑๒.๓๗ หนว ยปฏิบั ติก ารพิเ ศษตํา รวจภู ธ รจัง หวั ด มหาสารคาม และสถานีเ พิ่ม แรงดั น
การประปาสวนภูมิภาคมหาสารคาม
๑๒.๓๘ สถานีเครื่องสงวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม
๑๒.๓๙ สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม
๑๒.๔๐ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลแวงนาง และสํานักงานเทศบาลตําบลแวงนาง

รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม
พ.ศ. ๒๕๖๒
ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและการขนสง แบงเปน ๕ ขนาด คือ
๑. ถนนแบบ ก ขนาดเขตทาง ๑๗.๐๐ เมตร จํานวน ๔ สาย ดังนี้
ถนนสาย ก ๑ เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง เริ่มตนจากทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๑๓ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศตะวันออก และทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม
จนบรรจบเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก
ถนนสาย ก ๒ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนนครสวรรค ซอย ๔ เริ่มตนจาก
ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ (ถนนสาย ก ๓) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับถนนนครสวรรค
ถนนสาย ก ๓ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙
เริ่มตนจากถนนธรรมวงศสวัสดิ์ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับถนนผดุงวิถี
ถนนสาย ก ๔ เป น ถนนเดิ ม กํ า หนดให ข ยายเขตทาง คื อ ถนนริ ม คลองสมถวิ ล
และถนนโครงการกํ า หนดให ก อ สร า งใหม เริ่ ม ต น จากถนนริ ม คลองสมถวิ ล ซอย ๔๗ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนริมคลองสมถวิล ระยะประมาณ ๗๖๗ เมตร ไปทิศตะวันออกเฉียงใต
ระยะประมาณ ๔๐๔ เมตร บรรจบกับถนนสาย ค ๑ ที่บริเวณหางจากถนนสาย ค ๑ บรรจบกับ
ถนนไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ค ๒) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ค ๑ ระยะประมาณ
๔๙๓ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะประมาณ ๓๖๕ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ตามแนวถนนริมคลองสมถวิล ระยะประมาณ ๒๑๓ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะประมาณ
๗๗๘ เมตร ตั ด กั บ ถนนผดุ ง วิ ถี ที่ บ ริ เ วณถนนผดุ ง วิ ถี บ รรจบกั บ ถนนริ ม คลองสมถวิ ล ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนริมคลองสมถวิล จนสุดถนนเดิม
๒. ถนนแบบ ข ขนาดเขตทาง ๒๐.๐๐ เมตร จํานวน ๙ สาย ดังนี้
ถนนสาย ข ๑ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนราษฎรอุทิศ เริ่มตนจาก
ถนนถีนานนท ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับถนนจุฑางกูร ซอย ๙
(ถนนสาย ข ๓)
ถนนสาย ข ๒ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนนครสวรรค ซอย ๓๒
และถนนศรีสวัสดิ์ดําเนิน ซอย ๑๕ เริ่มตนจากถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ (ถนนสาย ก ๓) ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับถนนนครสวรรค
ถนนสาย ข ๓ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนนครสวรรค ซอย ๔๖
ถนนนครสวรรค ซอย ๒๕ ถนนมหาชัยดําริห ซอย ๑๑ และถนนจุฑางกูร ซอย ๙ เริ่มตนจาก
ถนนเฉลิ ม พระเกี ย รติ ร.๙ (ถนนสาย ก ๓) ไปทางทิ ศ ตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ตามแนวถนนเดิ ม
จนบรรจบกับถนนจุฑางกูร (ถนนสาย ง ๑)

๒
ถนนสาย ข ๔ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนมหาชัยดําริห เริ่มตนจาก
ถนนนครสวรรค ซอย ๒๕ (ถนนสาย ข ๓) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับ
ถนนมนตรีบํารุง (ถนนสาย ข ๕)
ถนนสาย ข ๕ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนมนตรีบํารุง เริ่มตนจาก
ถนนมหาชั ย ดํ า ริ ห ซอย ๒๕ (ถนนสาย ง ๑) ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต ต ามแนวถนนเดิ ม
จนบรรจบกับถนนนครสวรรค (ถนนสาย ข ๖)
ถนนสาย ข ๖ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนนครสวรรค เริ่มตนจาก
ถนนนครสวรรค ที่บ ริเวณถนนนครสวรรค บ รรจบกับ ถนนมนตรีบํ ารุง (ถนนสาย ข ๕) ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนนครสวรรค ระยะประมาณ ๙๘๐ เมตร จนบรรจบถนนเดิม
ถนนสาย ข ๗ เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๐๔๐ ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๔๐ บรรจบกับถนนนครสวรรค
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๔๐ ระยะประมาณ ๓๔๐ เมตร
ไปทางทิศตะวัน ออกเฉียงใตร ะยะประมาณ ๘๗๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ง ๔ ที่บริเวณ
หางจากถนนสาย ง ๔ บรรจบกับถนนนครสวรรค ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาย ง ๔
ระยะประมาณ ๖๐๐ เมตร
ถนนสาย ข ๘ เป น ถนนเดิ ม ไม ป รากฏชื่ อ กํ า หนดให ข ยายเขตทาง เริ่ ม ต น จาก
ทางหลวงแผนดิน หมายเลข ๒๐๔๐ ไปทางทิศตะวัน ออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับ
ถนนไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ข ๙)
ถนนสาย ข ๙ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนเทศบาลแวงนาง ๘
และถนนเทศบาลแวงนาง ๑๑ เริ่มตนจากถนนเทศบาลแวงนาง ๘ ที่บริเวณหางจากถนนเทศบาลแวงนาง ๘
บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ข ๘) ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนเทศบาลแวงนาง ๘
ระยะประมาณ ๑๗๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเทศบาลแวงนาง ๘
ตัด กับ ทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๒๐๔๐ ไปทางทิศตะวัน ตกเฉียงใตแ ละทิศตะวัน ตกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนเทศบาลแวงนาง ๑๑ ระยะประมาณ ๖๐๐ เมตร
๓. ถนนแบบ ค ขนาดเขตทาง ๒ ๕.๐๐ เมตร จํานวน ๖ สาย ดังนี้
ถนนสาย ค ๑ เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากถนนสาย ก ๔
ที่บริเวณหางจากถนนสาย ก ๔ ตัดกับถนนผดุงวิถี ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ก ๔
ระยะประมาณ ๑,๓๕๖ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ระยะประมาณ ๔๙๓ เมตร จนบรรจบกับ
ถนนไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ค ๒) ที่บริเวณหางจากถนนไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ค ๒) บรรจบกับ
ถนนศรีสวัสดิ์รัตนโกสินทร (ถนนสาย ง ๓) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ
(ถนนสาย ค ๒) ระยะประมาณ ๖๘๐ เมตร
ถนนสาย ค ๒ เป น ถนนเดิ ม ไม ป รากฏชื่ อ กํ า หนดให ข ยายเขตทาง เริ่ ม ต น จาก
ถนนศรีสวัสดิ์รัตนโกสินทร (ถนนสาย ง ๓) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับ
ถนนผดุงวิถี

๓
ถนนสาย ค ๓ เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากถนนไมปรากฏชื่อ
(ถนนสาย ค ๒) ที่บริเวณหางจากถนนไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ค ๒) บรรจบกับถนนผดุงวิถี ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ค ๒) ระยะประมาณ ๘๗๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ระยะประมาณ ๗๐๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ง ๔ ที่บริเวณหางจาก
ถนนสาย ง ๔ บรรจบกับถนนศรีสวัสดิ์รัตนโกสินทร (ถนนสาย ง ๓) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ตามแนวถนนสาย ง ๔ ระยะประมาณ ๘๐๐ เมตร
ถนนสาย ค ๔ เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง เริ่มตนจากถนนริมคลองสมถวิล
(ถนนสาย ก ๔) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับถนนเดิมไมปรากฏชื่อ
(ถนนสาย ค ๕)
ถนนสาย ค ๕ เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง และถนนโครงการ
กําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากถนนผดุงวิถี ที่บริเวณหางจากถนนผดุงวิถี บรรจบกับถนนสมถวิลราษฎร
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนผดุงวิถี ระยะประมาณ ๙๗๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๕๑๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ค ๖ ที่บริเวณหางจาก
ถนนสาย ค ๖ บรรจบกับถนนสาย ง ๔ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ค ๖
ระยะประมาณ ๗๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๓๗๐ เมตร ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๔๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ระยะประมาณ ๖๑๐ เมตร จนบรรจบกับ ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๔๐ ที่บริเวณหางจาก
ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๒๐๔๐ บรรจบกั บ ถนนนครสวรรค ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๔๐ ระยะประมาณ ๖๗๐ เมตร
ถนนสาย ค ๖ เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากถนนสาย ค ๕
ที่บริเวณหางจากถนนสาย ค ๕ บรรจบกับถนนผดุงวิถี ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนสาย ค ๕ ระยะประมาณ ๕๑๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ระยะประมาณ
๗๐๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ง ๔ ที่บริเวณหางจากถนนสาย ง ๔ บรรจบกับถนนผดุงวิถี
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตและทิศตะวันออกตามแนวถนนสาย ง ๔ ระยะประมาณ ๙๘๐ เมตร
๔. ถนนแบบ ง ขนาดเขตทาง ๓๐.๐๐ เมตร มีจํานวน ๔ สาย ดังนี้
ถนนสาย ง ๑ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนจุฑางกูร และถนนมหาชัยดําริห
ซอย ๒๕ และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากถนนถีนานนท ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ตามแนวถนนจุฑางกูร ตัดกับถนนผดุงวิถี (ถนนสาย ง ๒) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะประมาณ
๕๗๐ เมตร บรรจบกับถนนมนตรีบํารุง (ถนนสาย ข ๕) ที่บริเวณถนนมนตรีบํารุง (ถนนสาย ข ๕)
บรรจบกับถนนมหาชัยดําริห ซอย ๒๕ ไปทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม
ระยะประมาณ ๕๕๘ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตแ ละทิศตะวันตกเฉียงใต ระยะประมาณ
๑,๕๕๐ เมตร จนบรรจบกับถนนนครสวรรค ที่บริเวณถนนนครสวรรคบรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๐๔๐
ถนนสาย ง ๒ เปนถนนเดิม กําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนผดุงวิถี เริ่ม ตนจาก
ถนนนครสวรรค ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม จนบรรจบถนนไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย จ)

๔
ถนนสาย ง ๓ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนศรีสวัสดิ์รัตนโกสินทร
และถนนโครงการกํ า หนดให ก อ สร า งใหม เริ่ ม ต น จากถนนริ ม คลองสมถวิ ล ที่ บ ริ เ วณห า งจาก
ถนนริมคลองสมถวิลบรรจบกับหวยคะคาง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนริมคลองสมถวิล
ระยะประมาณ ๓๖๐ เมตร ไปทางทิศตะวัน ออกเฉียงใต ระยะประมาณ ๔๘๘ เมตร ไปทาง
ทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต แ ละทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต ต ามแนวถนนเดิ ม จนบรรจบกั บ ทางหลวงแผ น ดิ น
หมายเลข ๒๙๑ (ตอนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม)
ถนนสาย ง ๔ เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากถนนศรีสวัสดิ์รัตนโกสินทร
(ถนนสาย ง ๓) ที่บริเวณหางจากถนนศรีสวัสดิ์รัตนโกสินทร (ถนนสาย ง ๓) บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๙๑ (ตอนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนศรีสวัสดิ์รัตนโกสินทร
(ถนนสาย ง ๓) ระยะประมาณ ๒๔๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะประมาณ ๘๐๐ เมตร
บรรจบกับถนนสาย ค ๓ ที่บริเวณหางจากถนนสาย ค ๓ บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ค ๒)
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาย ค ๓ ระยะประมาณ ๗๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
ระยะประมาณ ๑,๑๒๐ เมตร ตัดกับถนนผดุงวิถี ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๓
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๙๑ (ตอนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๙๑ (ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม) และถนนผดุงวิถี ระยะประมาณ
๙๒๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตและทิศตะวันออก ระยะประมาณ ๙๘๐ เมตร บรรจบกับ
ถนนสาย ค ๖ ที่ บ ริ เ วณห า งจากถนนสาย ค ๖ บรรจบกั บ ถนนสาย ค ๕ ไปทางทิ ศ ใต
ตามแนวถนนสาย ค ๖ ระยะประมาณ ๗๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะประมาณ
๙๖๐ เมตร ตั ด กั บ ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๒๐๔๐ ที่ บ ริ เ วณห า งจากทางหลวงแผ น ดิ น
หมายเลข ๒๐๔๐ ตัดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๙๑ (ตอนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม) ไปทาง
ทิศ ตะวัน ตกเฉีย งเหนือ และทิ ศ ตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ตามแนวทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๒๐๔๐
ระยะประมาณ ๑,๔๓๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ
๑,๒๒๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ข ๗ ที่บริเวณหางจากถนนสาย ข ๗ บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๐๔๐ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสาย ข ๗ ระยะประมาณ ๘๗๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๖๐๐ เมตร จนบรรจบกับถนนนครสวรรค ที่บริเวณหางจาก
ถนนนครสวรรคบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๔๐ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนนครสวรรค
ระยะประมาณ ๙๖๐ เมตร
๕. ถนนแบบ จ ขนาดเขตทาง ๔๐.๐๐ เมตร จํานวน ๑ สาย ดังนี้
ถนนสาย จ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๓๖๗
เริ่มตนจากถนนผดุงวิถี (ถนนสาย ง ๒) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับ
ถนนไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ก ๑)

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๑๘ ก

หนา้ ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่สมควรกาหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
ในท้องที่ตาบลท่าสองคอน ตาบลเกิ้ง ตาบลตลาด ตาบลแก่งเลิ งจาน ตาบลเขวา และตาบลแวงน่า ง
อาเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และการดารงรักษาเมือง
และบริ เ วณที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ ชนบท ในด้ า นการใช้ ป ระโยชน์ ใ นทรั พ ย์ สิ น การคมนาคมและการขนส่ ง
การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและสภาพแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง
และโดยที่ ม าตรา 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
โดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญญัติว่า การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระทา
โดยกฎกระทรวง จึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

