
 หนา   ๙๒ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
   

 

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
เร่ือง  กําหนดบริเวณหามกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด  หรือบางประเภท 

ในทองที่เขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม  อําเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม   
พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซ่ึงแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปนพระราชบัญญัติ 
ที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับ
มาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทําได  โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  และมาตรา  ๖๐  แหงพระราชบัญญัติ
เทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซ่ึงไดแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเพิ่มเติมเทศบาล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๑๐  
เทศบาลเมืองมหาสารคาม  โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม  จึงตราเทศบัญญัติไว  
ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกวา  “เทศบัญญัติเทศบาลเมืองมหาสารคาม  เร่ือง  กําหนดบริเวณ
หามกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด  หรือบางประเภท  ในทองที่เขตเทศบาล
เมืองมหาสารคาม  อําเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  พ.ศ.  ๒๕๕๒” 

ขอ ๒ เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม  นับต้ังแตวันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  และใหส้ินสุดระยะเวลาการใชบังคับเมื่อมีการประกาศ
กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองมหาสารคามที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง  
พ.ศ.  ๒๕๑๘ 

ขอ ๓ ในเทศบัญญัตินี้ 
“บริเวณที่  ๑”  หมายความวา  ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๒๖  ที่กําหนดไว

เปนสีเหลือง  ใหเปนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย  มีรายการดังตอไปนี้ 
๑.๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ฉ  ๑  และ

จดแนวเขตตําบลเกิ้งและตําบลทาสองคอน  อําเภอเมืองมหาสารคามกับเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม  
จังหวัดมหาสารคาม 

 ดานตะวันออก จดหวยคะคาง  ฝงตะวันตก 
 ดานใต จดถนนสาย  ฉ  ๑  ฟากเหนือ 
 ดานตะวันตก จดแนวเขตตําบลทาสองคอน  อําเภอเมืองมหาสารคามกับเขต

เทศบาลเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 
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๑.๒ ดานเหนือ จดหวยคะคาง  ฝงใต 

 ดานตะวันออก จดถนนสาย  จ  ๑  ฟากตะวันตก 

 ดานใต จดสํานักงานทางหลวงชนบท   จังหวัดมหาสารคาม   องคการ

บริหารสวนจังหวัดมหาสารคาม  และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

๑.๓ ดานเหนือ จดถนนสาย  ฉ  ๑  ฟากใต 

 ดานตะวันออก จดหวยคะคาง  ฝงตะวันตก  และฝงเหนือ 

 ดานใต จดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  และเสนขนานระยะ  ๗๐๐  เมตร  

กับศูนยกลางถนนสาย  ฉ  ๑ 

 ดานตะวันตก จดแนวเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม  และ

สถาบันการพลศึกษามหาสารคาม   

 ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๙.๓  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

๑.๔ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  จ  ๒ 

 ดานตะวันออก จดที่สาธารณประโยชนเลิงน้ําจ้ัน 

 ดานใต จดถนนสาย  จ  ๒  ฟากเหนือ 

 ดานตะวันตก จดถนนสาย  จ  ๑  ฟากตะวันออก 

๑.๕ ดานเหนือ จดหวยคะคาง  ฝงใต 

 ดานตะวันออก จดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

 ดานใต จดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

 ดานตะวันตก จดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

๑.๖ ดานเหนือ จดถนนสาย  จ  ๒  ฟากใต 

 ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากตะวันตก 

 ดานใต จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากเหนือ 

 ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  จ  ๑  เสนต้ังฉาก

กับถนนสาย  จ  ๑  ที่จุดซ่ึงอยูหางจากถนนสาย  จ  ๑  บรรจบกับถนนสาย  ข  ๒  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ตามแนวถนน  จ  ๑  เปนระยะ  ๕๐  เมตร  และถนนสาย  จ  ๑  ฟากตะวันออก 



 หนา   ๙๔ 
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๑.๗ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  จ  ๒   

 ดานตะวันออก จดหวยคะคาง  ฝงตะวันตก 

 ดานใต   จดถนนสาย  จ  ๒  ฟากเหนือ 

 ดานตะวันตก จดที่สาธารณประโยชนเลิงน้ําจ้ัน  

๑.๘ ดานเหนือ จดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 ดานตะวันออก จดถนนธรรมวงศสวัสด์ิ  ฟากตะวันตก 

 ดานใต   จดวัดศรีสวัสด์ิ  และถนนศรีสวัสด์ิดําเนิน  ฟากเหนือ 

 ดานตะวันตก จดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

๑.๙ ดานเหนือ จดถนนศรีสวัสด์ิดําเนิน  ฟากใต 

 ดานตะวันออก จดถนนธรรมวงศสวัสด์ิ  ฟากตะวันตก   ถนนสมถวิลราษฎร   

ฟากใตและถนนสาย  จ  ๔  ฟากตะวันตก 

 ดานใต   จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสมถวิลราษฎร  

เสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนธรรมวงศสวัสด์ิ  และเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร   

กับศูนยกลางถนนศรีสวัสด์ิดําเนิน 

 ดานตะวันตก จดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

๑.๑๐ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากใต 

 ดานตะวันออก จดถนนสาย  ง  ๑  ฟากตะวันตก 

 ดานใต   จดถนนสาย  ง  ๒  ฟากเหนือ 

 ดานตะวันตก จดถนนสาย  จ  ๔  ฟากตะวันออก 

๑.๑๑ ดานเหนอื จดโรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา  และถนนสาย  จ  ๒  ฟากใต 

 ดานตะวันออก จดถนนสาย  จ  ๓  ฟากตะวันตก 

 ดานใต   จดถนนสาย  ข  ๔  ฟากเหนือ 

 ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากตะวันออก 

๑.๑๒ ดานเหนือ จดหวยคะคาง  ฝงใต 

 ดานตะวันออก จดถนนสาย  จ  ๓  ฟากตะวันตก 

 ดานใต   จดถนนสาย  จ  ๒  ฟากเหนือ 
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๑.๑๓ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  จ  ๒ 

 ดานตะวันออก จดหวยคะคาง  ฝงตะวันตก 

 ดานใต   จดถนนสาย  จ  ๒  ฟากเหนือ 

 ดานตะวันตก จดถนนสาย  จ  ๓  ฟากตะวันออก 

๑.๑๔ ดานเหนือ จดถนนสาย  จ  ๒  ฟากใต 

 ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๖  ฟากตะวันตก 

 ดานใต   จดวัดโพธิ์ศรี  ถนนสาย  ข  ๔  ฟากเหนือ  และวัดสามัคคี 

 ดานตะวันตก จดถนนสาย  จ  ๓  ฟากตะวันออก 

๑.๑๕ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากใต  เสนขนานระยะ  ๙๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง

ถนนสาย  ฉ  ๒  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๒ 

 ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนผดุงวิถี 

 ดานใต   จดถนนสาย  ง  ๒  ฟากเหนือ  และวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 

 ดานตะวันตก จดถนนสาย  ง  ๑  ฟากตะวันออก 

๑.๑๖ ดานเหนือ จดถนนสาย  ง  ๒  ฟากใต 

 ดานตะวันออก จดถนนสาย  ง  ๓  ฟากตะวันตก 

 ดานใต   จดถนนสาย  จ  ๕  ฟากเหนือ 

 ดานตะวันตก จดคลองสงน้ําชลประทาน  ฝงตะวันออก  และแนวเขตเทศบาล

เมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 

๑.๑๗ ดานเหนือ จดถนนสาย  จ  ๒  ฟากใต 

 ดานตะวันออก จดถนนสาย  จ  ๒  ฟากตะวันตก 

 ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๖  ฟากตะวันออก  กุดนางใย  ฝงใต  และฝงเหนือ  

วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม  วัดอภิสิทธิ์  และโรงเรียนเทศบาลโพธิ์ศรี 

 ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๘  ที่กําหนดเปนสีเทาออน  และหมายเลข  ๙.๑๓  

หมายเลข  ๙.๑๘  และหมายเลข  ๙.๑๙  ที่กําหนดเปนสีน้ําเงินและหนองกระทุม 
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๑.๑๘ ดานเหนือ จดถนนสาย  ง  ๒  ฟากใต 
 ดานตะวันออก จดถนนสาย  ฉ  ๒  ฟากตะวันตก  และถนนผดุงวิถี  ฟากตะวันตก 
 ดานใต   จดถนนสาย  จ  ๕  ฟากเหนือ  และโรงเรียนเทศบาลบานคอ 
 ดานตะวันตก จดถนนสาย  ง  ๓  ฟากตะวันออก 
๑.๑๙ ดานเหนือ จดถนนผังเมืองบัญชา   ฟากใต   สนามเด็กเลนเทศบาลเมือง

มหาสารคาม  สํานักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม  ศูนยเยาวชน  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลเมืองมหาสารคาม  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๒ 

 ดานตะวันออก จดถนนสาย  ง  ๔  ฟากตะวันตก   
 ดานใต   จดถนนสาย  ง  ๕  ฟากเหนือ   
 ดานตะวันตก จดถนนสาย  ฉ  ๒  ฟากตะวันออก 
๑.๒๐ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๒   

กุดนางใย  ฝงใตและฝงตะวันออก  และถนนสาย  ข  ๖  ฟากใต 
 ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๔๐  ฟากตะวันตก   
 ดานใต   จดถนนสาย  ง  ๕  ฟากเหนือ   
 ดานตะวันตก จดถนนสาย  ง  ๔  ฟากตะวันออก 
๑.๒๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๒   
 ดานตะวันออก จดเสนต้ังฉากกับถนนสาย  ค  ๒  ที่จุดซ่ึงอยูหางจากถนนสาย  จ  ๕  

บรรจบกับถนนสาย  ค  ๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ตามแนวถนนสาย  ค  ๒  เปนระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร   
 ดานใต   จดถนนสาย  ค  ๒  ฟากเหนือ   
 ดานตะวันตก จดถนนสาย  จ  ๒  ฟากตะวันออก 
๑.๒๒ ดานเหนือ จดถนนสาย  ง  ๕  ฟากใต 
 ดานตะวันออก จดถนนสาย  ง  ๖  ฟากตะวันตก 
 ดานใต   จดถนนสาย  จ  ๕  ฟากเหนือ   
 ดานตะวันตก จดถนนสาย  ฉ  ๒  ฟากตะวันออก  และวัดเครือวัลยสุทธาวาส 
๑.๒๓ ดานเหนือ จดถนนสาย  ค  ๒  ฟากใต 

 ดานตะวันออก จดโรงเรียนเทศบาลบานสองนางใย  และถนนสาย  จ  ๕  ฟากตะวันออก 
 ดานใต   จดถนนสาย  ข  ๗  ฟากเหนือ   
 ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๔๐  ฟากตะวันออก 
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๑.๒๔ ดานเหนือ จดถนนสาย  ง  ๕  ฟากใต 
 ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๔๐  ฟากตะวันตก 
 ดานใต   จดถนนสาย  จ  ๕  ฟากเหนือ   
 ดานตะวันตก จดถนนสาย  ง  ๖  ฟากตะวันออก 
๑.๒๕ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๗  ฟากใต 
 ดานตะวันออก จดถนนสาย  จ  ๕  ฟากตะวันตก 
 ดานใต   จดถนนสาย  จ  ๕  ฟากเหนือ   
 ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๔๐  ฟากตะวันออก 
๑.๒๖ ดานเหนือ จดถนนสาย  ค  ๒  ฟากใต 
 ดานตะวันออก จดวัดบูรพาราม  และเสนต้ังฉากกับถนนสาย  ค  ๒  ที่จุดซ่ึงอยูหางจาก

ถนนสาย  จ  ๕  บรรจบกับถนนสาย  ค  ๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสาย  ค  ๒   
เปนระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร 

 ดานใต   จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๒   
และวัดสองเหนือ   

 ดานตะวันตก จดถนนสาย  จ  ๕  ฟากตะวันออก 
“บริเวณที่  ๒”  หมายความวา  ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๑๖  ที่กําหนดไว

เปนสีสม  ใหเปนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง  มีรายการดังตอไปนี้ 
๒.๑ ดานเหนือ จดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 ดานตะวันออก จดถนนสาย  จ  ๔  ฟากตะวันตก 
 ดานใต จดถนนสมถวิลราษฎร  ฟากเหนือ 
 ดานตะวันตก จดถนนธรรมวงศสวัสด์ิ  ฟากตะวันออก 
๒.๒ ดานเหนือ จดศูนยสงเสริมกีฬาเยาวชน  และประชาชน 
 ดานตะวันออก จดถนนบริหารชนบท  ฟากตะวันตก 
 ดานใต จดถนนศรีสวัสด์ิดําเนิน  ฟากเหนือ 
 ดานตะวันตก จดถนนสาย  จ  ๔  ฟากตะวันออก 
๒.๓ ดานเหนือ จดถนนศูนยรวมจิตร  ฟากใต 
 ดานตะวันออก จดถนนสาย  จ  ๑  ฟากตะวันตก 
 ดานใต จดเสนต้ังฉากกับถนนสาย  จ  ๑  ที่จุดซ่ึงอยูหางจากถนนสาย  จ  ๑  

บรรจบกับถนนสาย  ข  ๘  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ตามแนวถนนสาย  จ  ๑  เปนระยะ  ๓๕๐  
เมตร  วัดปจฉิมทัศน  และถนนสาย  ข  ๘  ฟากเหนือ 

 ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๘  ฟากตะวันออก 



 หนา   ๙๘ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
   

 

๒.๔ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๘  ฟากใต 
 ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๑   

เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๘  และถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันตก 
 ดานใต จดถนนศรีสวัสด์ิดําเนิน  ฟากเหนือ 
 ดานตะวันตก จดถนนบริหารชนบท  ฟากตะวันตก 
๒.๕ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากใต 
 ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากตะวันตก 
 ดานใต จดโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม  ถนนสาย  ข  ๘  ฟากเหนือ  วัดธัญญาวาส  

ถนนธัญญารัตน  ฟากตะวันออก  และเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๘ 
 ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  จ  ๑ 
๒.๖ ดานเหนือ จดถนนศรีสวัสด์ิดําเนิน  ฟากใต  และโรงเรียนเทศบาลศรีสวัสด์ิวิทยา 
 ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันตก 
 ดานใต จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากเหนือ 
 ดานตะวันตก จดถนนสาย  จ  ๔  ฟากตะวันออก 
๒.๗ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๘  เสนขนาน

ระยะ  ๔๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๑  และถนนสาย  ข  ๘  ฟากใต 
 ดานตะวันออก จดวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 
 ดานใต จดถนนศรีสวัสด์ิดําเนิน  ฟากเหนือ 
 ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันออก 
๒.๘ ดานเหนือ จดถนนศรีสวัสด์ิดําเนิน  ฟากใต 
 ดานตะวันออก จดสํานักงานสหกรณจังหวัดมหาสารคาม 
 ดานใต จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากเหนือ 
 ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันออก 
๒.๙ ดานเหนือ จดสํานักงานการประปาจังหวัดมหาสารคาม - บรบือ  การประปา

สวนภูมิภาค  และถนนสาย  ข  ๔  ฟากใต 
 ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  จ  ๓ 
 ดานใต จดเหลากาชาดมหาสารคาม  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาสตรี

จังหวัดมหาสารคาม  ถนนสาย  ค  ๑  ฟากเหนือ  และเรือนจําจังหวัดมหาสารคาม 
 ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากตะวันออก 



 หนา   ๙๙ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
   

 

๒.๑๐ ดานเหนือ จดถนนศรีสวัสด์ิดําเนิน  ฟากใต 

 ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  จ  ๓ 

 ดานใต จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากเหนือ 

 ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากตะวันออก 

๒.๑๑ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากใต 

 ดานตะวันออก จดโรงพยาบาลมหาสารคาม  และถนนผดุงวิถี  ฟากตะวันตก 

 ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๒   

และถนนผดุงวิถี  และสาย  ง  ๒  ฟากเหนือ 

 ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๙๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนผดุงวิถี 

๒.๑๒ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๔  ฟากใต 

 ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๖  ฟากตะวันตก 

 ดานใต จดถนนสาย  ข  ๕  ฟากเหนือ 

 ดานตะวันตก จดถนนสารคามผดุง  ฟากตะวันออก 

 ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๙.๑๖  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

๒.๑๓ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๕  ฟากใต 

 ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๖  ฟากตะวันตก 

 ดานใต จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากเหนือ  โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 

 ดานตะวันตก จดถนนสารคามผดุง  ฟากตะวันออก 

๒.๑๔ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากใต 

 ดานตะวันออก จดถนนสาย  ง  ๔  ฟากตะวันตก 

 ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๒ 

 ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ง  ๔ 

๒.๑๕ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากใต  และถนนสาย  ข  ๖  ฟากใต 

 ดานตะวันออก จดกุดนางใย  ฝงตะวันตก 

 ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๒ 

 ดานตะวันตก จดถนนสาย  ง  ๔  ฟากตะวันออก 



 หนา   ๑๐๐ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
   

 

๒.๑๖ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๒ 

 ดานตะวันออก จดสํานักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม  ศูนยเยาวชน  งานปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย  เทศบาลเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 

 ดานใต จดถนนผังเมืองบัญชา 

 ดานตะวันตก จดถนนผดุงวิถี  ฟากตะวันออก 

“บริเวณที่  ๓”  หมายความวา  ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๑๑  ที่กําหนดไว

เปนสีแดง  ใหเปนที่ดินประเภทพาณิชยกรรมหนาแนนมาก  มีรายการดังตอไปนี้ 

๓.๑ ดานเหนือ จดเสนต้ังฉากกับถนนสาย  จ  ๑  ที่จุดซ่ึงอยูหางจากถนนสาย  จ  ๑  

บรรจบกับถนนสาย  ข  ๒  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ตามแนวถนนสาย  จ  ๑  เปนระยะ  ๕๐  เมตร   

 ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  จ  ๑   

 ดานใต จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากเหนือ 

 ดานตะวันตก จดถนนสาย  จ  ๑  ฟากตะวันออก 

๓.๒ ดานเหนือ จดเสนต้ังฉากกับถนนสาย  จ  ๑  ที่จุดซ่ึงอยูหางจากถนนสาย  จ  ๑  

บรรจบกับถนนสาย  ข  ๘  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ตามแนวถนนสาย  จ  ๑  เปนระยะ  ๓๕๐  เมตร 

 ดานตะวันออก จดถนนสาย  จ  ๑  ฟากตะวันตก 

 ดานใต จดถนนสาย  ข  ๘  ฟากเหนือ 

 ดานตะวันตก จดวัดปจฉิมทัศน 

๓.๓ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากใต 

 ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ   ๕๐  เมตร   กับศูนยกลางถนนสาย   จ   ๑   

เสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๘  และถนนธัญญารัตน  ฟากตะวันตก 

 ดานใต จดถนนสาย  ข  ๘  ฟากเหนือ 

 ดานตะวันตก จดถนนสาย  จ  ๑  ฟากตะวันออก 

๓.๔ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๘  ฟากใต 

 ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันตก 

 ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๘ 

 ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๑  



 หนา   ๑๐๑ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
   

 

๓.๕ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๘  ฟากใต 
 ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๑ 
 ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๔๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๘ 
 ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันออก 
๓.๖ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๔  ฟากใต 
 ดานตะวันออก จดถนนสาย  จ  ๓  ฟากตะวันตก 
 ดานใต จดเหลากาชาดมหาสารคาม  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาสตรี

จังหวัดมหาสารคาม 
 ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  จ  ๓ 
๓.๗  ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๔  ฟากใต 
 ดานตะวันออก จดถนนวรบุตร  และวัดมหาชัย 
 ดานใต จดถนนสาย  ข  ๕  ฟากเหนือ 
 ดานตะวันตก จดที่ทําการไปรษณียโทรเลขมหาสารคาม  และถนนสาย  จ  ๓  

ฟากตะวันออก 
๓.๘ ดานเหนือ จดถนนศรีสวัสด์ิดําเนิน  ฟากใต 
 ดานตะวันออก จดถนนผดุงวิถี  ฟากตะวันตก 
 ดานใต จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากเหนือ 
 ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางผดุงวิถี 
๓.๙ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๕  ฟากใต 
 ดานตะวันออก จดถนนสารคามผดุง  ฟากตะวันตก 
 ดานใต จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากเหนือ  และวัดนาควิชัย 
 ดานตะวันตก จดถนนวรบุตร  ฟากตะวันออก 
๓.๑๐ ดานเหนือ จดโรงเรียนผดุงนารี 
 ดานตะวันออก จดชุมสายโทรศัพทมหาสารคาม 
 ดานใต จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากเหนือ 
 ดานตะวันตก จดถนนผดุงวิถี  ฟากตะวันออก 
๓.๑๑ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากใต  และสถานีขนสง  เทศบาลเมืองมหาสารคาม 
 ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ง  ๔ 
 ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๒ 
 ดานตะวันตก จดถนนผดุงวิถี  ฟากตะวันออก 



 หนา   ๑๐๒ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
   

 

“บริเวณที่  ๔”  หมายความวา  ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔  ที่กําหนดไวเปนสีมวงออน  ใหเปนที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ดานเหนือ จดถนนสาย  จ  ๕  ฟากใต 
 ดานตะวันออก จดถนนเชื่อมบานคอใหญบานโนนเดื่อ  ฟากตะวันตก 
 ดานใต จดคลองสงน้ําชลประทาน  ฝงเหนือ  และแนวเขตเทศบาลเมือง

มหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 
 ดานตะวันตก จดถนนสาย  ฉ  ๒  ฟากตะวันออก 
“บริเวณที่  ๕”  หมายความวา  ที่ดินบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๑๘  ที่กําหนดไว

เปนสีเขียว  ใหเปนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 
๕.๑ ดานเหนือ จดแนวเขตตําบลเกิ้ง  อําเภอเมืองมหาสารคามกับเขตเทศบาลเมือง

มหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 
 ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวม  จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลาง

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๓  และเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 
 ดานใต จดหวยคะคาง  ฝงเหนือ 
 ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๓  ฟากตะวันออก  และเสนขนาน

ระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 

๕.๓ ดานเหนือ จดแนวเขตตําบลเกิ้ง  อําเภอเมืองมหาสารคามกับเขตเทศบาล 
เมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 

 ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๓  ฟากตะวันตก 
 ดานใต จดหวยคะคางฝงเหนือ 

 ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ฉ  ๑ 

๕.๔ ดานเหนือ จดหวยคะคาง  ฝงใต 

 ดานตะวันออก จดที่สาธารณประโยชนเลิงน้ําจ้ัน 

 ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตรกับศูนยกลางถนนสาย  จ  ๒  

เสนตรงที่ตอตรงจากเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  จ  ๒  วัดปาศุภมิตร  (สิทธาราม)  

ถนนสาย  จ  ๑  ฟากเหนือ  และแขวงการทางมหาสารคาม 

 ดานตะวันตก จดถนนสาย  จ  ๑  ฟากตะวันออก 



 หนา   ๑๐๓ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
   

 

๕.๕ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๗๐๐   เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ฉ  ๑   

และมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 ดานตะวันออก จดหวยคะคาง  ฝงตะวันตก 

 ดานใต จดหวยคะคาง  ฝงเหนือ 

 ดานตะวันตก จดหวยคะคาง  ฝงตะวันออก  และแนวเขตตําบลทาสองคอน  

อําเภอเมืองมหาสารคามกับเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 

๕.๖ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๓  ตอนเลี่ยงเมือง  ฟากใต 

 ดานตะวันออก จดหวยคะคาง  ฝงตะวันตก 

 ดานใต จดหวยคะคาง  ฝงเหนือ 

 ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 

๕.๗ ดานเหนือ จดหวยคะคาง  ฝงใต 

 ดานตะวันออก จดหวยคะคาง  ฝงตะวันตกและฝงเหนือ 

 ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  จ  ๒ 

 ดานตะวันตก จดที่สาธารณประโยชนดอนเลิงน้ําจ้ัน 

๕.๘ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 

 ดานตะวันออก จดถนนสาย  จ  ๓  ฟากตะวันตก 

 ดานใต จดหวยคะคาง  ฝงเหนือ 

 ดานตะวันตก จดหวยคะคาง  ฝงตะวันออก  ฝงใต  และฝงเหนือ 

๕.๙ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนศรีสวัสด์ิดําเนิน  

เสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนธรรมรงคสวัสด์ิ  และเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร   

กับศูนยกลางถนนสมถวิลราษฎร 

 ดานตะวันออก จดถนนสาย  จ  ๔  ฟากตะวันตก 

 ดานใต จดแนวเขตตําบลแกงเลิงจาน   อําเภอเมืองมหาสารคามกับเขต

เทศบาลเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 

 ดานตะวันตก จดหวยคะคาง  ฝงตะวันออก  และมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   



 หนา   ๑๐๔ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
   

 

๕.๑๐ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 

 ดานตะวันออก จดหวยคะคาง  ฝงตะวันตก 

 ดานใต จดหวยคะคาง  ฝงเหนือ  และฝงตะวันออก 

 ดานตะวันตก จดถนนสาย  จ  ๓  ฟากตะวันออก 

๕.๑๑ ดานเหนือ จดหวยคะคาง  ฝงใต  ฝงตะวันตก  และฝงตะวันออก 

 ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 

 ดานใต จดถนนสาย  ค  ๒  ฟากเหนือ  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  

กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๒  และเสนต้ังฉากกับถนนสาย  ค  ๒  ที่จุดซ่ึงอยูหางจากถนนสาย  จ  ๕  

บรรจบกับถนนสาย  ค  ๒  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาย  ค  ๒  เปนระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร 

 ดานตะวันตก จดถนนสาย  จ  ๒  ฟากตะวันออก  และฟากเหนือ  หวยคะคาง   

ฝงตะวันออก  และโครงการชลประทานมหาสารคาม  สํานักงานชลประทานที่  ๔ 

 ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๙  และ  ๘.๑๒  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 

๕.๑๒ ดานเหนือ จดหวยคะคาง  ฝงใต 

 ดานตะวันออก จดหวยคะคาง  ฝงตะวันตก 

 ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  จ  ๒ 

 ดานตะวันตก จดหวยคะคาง  ฝงตะวันออก 

๕.๑๔ ดานเหนือ จดคลองสงน้ําชลประทาน  ฝงใต 

 ดานตะวันออก จดถนนสาย  จ  ๕  ฟากตะวันตก 

 ดานใต จดถนนสาย  ฉ  ๒  ฟากเหนือ 

 ดานตะวันตก จดคลองสงน้ําชลประทาน  ฝงตะวันออก 

๕.๑๕ ดานเหนือ จดถนนสาย  จ  ๕  ฟากใต 

 ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๔๐  ฟากตะวันตก 

 ดานใต   จดคลองสงน้ําชลประทาน  ฝงเหนือ 

 ดานตะวันตก จดถนนเชื่อมบานคอใหญกับบานโนนเดื่อ  ฟากตะวันออก 



 หนา   ๑๐๕ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
   

 

๕.๑๖ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๔๐  ฟากตะวันออกและถนน

สาย  จ  ๕  ฟากใต 

 ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๒   

วัดสองเหนือ  เสนต้ังฉากกับถนนสาย  ค  ๒  ที่จุดซ่ึงอยูหางจากถนนสาย  จ  ๕  บรรจบกับถนนสาย  ค  ๒  

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ตามแนวถนนสาย  ค  ๒  เปนระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  วัดบูรพาราม  และถนน

สาย  ค  ๒  ฟากใต 

 ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๓  ตอนเลี่ยงเมือง  ฟากเหนือ 

 ดานตะวันตก จดคลองสงน้ําชลประทาน  ฝงตะวันออก 

๕.๑๘ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๓  ตอนเลี่ยงเมือง  ฟากใต  และ

ปาชาสาธารณประโยชนโคกดอนเกาโก 

 ดานตะวันออก จดแนวเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 

 ดานใต   จดแนวเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคามกับเขต

ตําบลแวงนาง  อําเภอเมืองมหาสารคาม 

 ดานตะวันตก จดคลองสงน้ําชลประทาน  ฝงตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๕.๒  อยูในพื้นที่ตําบลเกิ้ง  และตําบลทาสองคอน  

อําเภอเมืองมหาสารคาม   บริเวณหมายเลข   ๕.๑๓  อยูในพื้นที่ ตําบลแกงเลิงจาน   อําเภอเมือง

มหาสารคาม  และบริเวณหมายเลข  ๕.๑๗  อยูในพื้นที่ตําบลแวงนาง  อําเภอเมืองมหาสารคาม 

“บริเวณที่  ๖”  หมายความวา  ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๗  ที่กําหนดไว

เปนสีเขียวออน  ใหเปนที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  มีรายการ

ดังตอไปนี้ 

๖.๑ สวนสาธารณะหนองขา  เทศบาลเมืองมหาสารคาม 

๖.๒ ที่สาธารณประโยชนเลิงน้ําจ้ัน 

๖.๕ สนามเด็กเลนเทศบาลเมืองมหาสารคาม 

๖.๗ ปาชาสาธารณประโยชนโคกดอนเกาโก 

ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๖.๓,  ๖.๔  และ  ๖.๖  อยูในพื้นที่ตําบลแกงเลิงจาน  อําเภอเมือง

มหาสารคาม 



 หนา   ๑๐๖ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
   

 

“บริเวณที่  ๗”  หมายความวา  ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๑๖  ที่กําหนด
ไวเปนสีเขียวมะกอก  ใหเปนที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  มีรายการดังตอไปนี้ 

๗.๑ สถาบันการพลศึกษามหาสารคาม 
๗.๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   
๗.๓ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
๗.๔ โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสด์ิวิทยา 
๗.๕ โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา 
๗.๖ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 
๗.๗ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 
๗.๘ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 
๗.๙ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 

๗.๑๐ โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ศรี 

๗.๑๑ โรงเรียนผดุงนารี 

๗.๑๒ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 

๗.๑๓ โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 

๗.๑๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 

๗.๑๕ โรงเรียนเทศบาลบานคอ 

๗.๑๖ โรงเรียนเทศบาลบานสองนางใย 

“บริเวณที่  ๘”  หมายความวา  ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๑๖  ที่กําหนดไว

เปนสีเทาออน  ใหเปนที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  มีรายการดังตอไปนี้ 

๘.๑ วัดปาศุภมิตร  (สิทธาราม) 

๘.๒ วัดศรีสวัสด์ิ 

๘.๓ วัดปจฉิมทัศน 

๘.๔ วัดธัญญาวาส 

๘.๕ วัดสามัคคี 

๘.๖ วัดมหาชัย 



 หนา   ๑๐๗ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
   

 

๘.๗ วัดโพธิ์ศรี 
๘.๘ วัดประชาบํารุง 
๘.๙ วัดทาเสมา 
๘.๑๐ วัดนาควิชัย 
๘.๑๑ วัดอภิสิทธิ์ 
๘.๑๒ ที่พักสงฆปาอัมพสันติวัน 
๘.๑๓ วัดเครือวัลยสุทธาวาส 
๘.๑๕ วัดบูรพาราม 
๘.๑๖ วัดสองเหนือ 
ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๑๔  อยูในพื้นที่ตําบลแวงนาง  อําเภอเมืองมหาสารคาม 
“บริเวณที่  ๙”  หมายความวา  ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๒๓  ที่กําหนดไว

เปนสีน้ําเงิน  ใหเปนที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภค  มีรายการดังตอไปนี้ 
๙.๑ แขวงการทางมหาสารคาม 
๙.๒ สํานักงานทางหลวงชนบท  จังหวัดมหาสารคาม  องคการบริหารจังหวัดมหาสารคาม   
๙.๓ โรงกรองน้ําการประปามหาสารคาม  การประปาสวนภูมิภาค 
๙.๔ ที่ทําการไปรษณียโทรเลขโนนศรีสวัสด์ิ 
๙.๕ ศูนยสรางทางมหาสารคาม  กรมทางหลวง 
๙.๖ ศูนยสงเสริมกีฬาเยาวชน  และประชาชน 
๙.๗ สํานักงานการประปามหาสารคาม - บรบือ  การประปาสวนภูมิภาค 
๙.๘ เรือนจําจังหวัดมหาสารคาม 
๙.๙ โครงการชลประทานมหาสารคาม  สํานักงานชลประทานที่  ๔ 
๙.๑๐ สํานักงานสหกรณจังหวัดมหาสารคาม 
๙.๑๑ เหลากาชาดมหาสารคาม  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาสตรี  จังหวัดมหาสารคาม   
๙.๑๒ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม  ศาลจังหวัดมหาสารคาม  สํานักงานแรงงานจังหวัด

มหาสารคาม  สํานักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม  สักงานปศุสัตวจังหวัดมหาสารคาม  สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม  หนวยมาเลเรียที่  ๔  มหาสารคาม  ศาลาประชาคมจังหวัดมหาสารคาม  
สโมสรจังหวัดมหาสารคาม  ที่วาการอําเภอเมืองมหาสารคาม  และสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ
เมืองมหาสารคาม 



 หนา   ๑๐๘ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
   

 

๙.๑๓ สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม  ศูนยประชาสัมพันธเขต  ๑   

๙.๑๔ ที่ทําการไปรษณียโทรคมนาคมมหาสารคาม   

๙.๑๕ สถานีส่ือสารจังหวัดมหาสารคาม  สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองมหาสารคาม  กองกํากับการ 

ตํารวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม   

๙.๑๖ สํานักงานไฟฟาจังหวัดมหาสารคาม  การไฟฟาสวนภูมิภาค 

๙.๑๗ โรงพยาบาลมหาสารคาม 

๙.๑๘ คลังพัสดุการไฟฟาจังหวัดมหาสารคาม   การไฟฟาสวนภูมิภาค   สถานีควบคุม 

การจายไฟ  จังหวัดมหาสารคาม  การไฟฟาสวนภูมิภาค    

๙.๑๙ สถานีไฟฟายอยมหาสารคาม  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

๙.๒๐ ชุมสายโทรศัพทมหาสารคาม 

๙.๒๑ สถานีขนสง  เทศบาลเมืองมหาสารคาม 

๙.๒๓ สํานักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม  ศูนยเยาวชน  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

เทศบาลเมืองมหาสารคาม 

ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๙.๒๒  อยูในพื้นที่ตําบลแกงเลิงจาน  อําเภอเมืองมหาสารคาม 

ทั้งนี้บริเวณที่  ๑  ถึง  บริเวณที่  ๙  ใหยึดแนวเขตถนนโครงการตามกฎกระทรวงฉบับที่  ๓๒๕  

(พ.ศ.  ๒๕๔๐)  ผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม 

ขอ ๔ ภายในบริเวณที่  ๑  หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร  ดังตอไปนี้ 

(๑) โรงงานทุกประเภท  เวนแตโรงงานที่ประกอบกิจการโดยไมกอเหตุรําคาญตามกฎหมาย

วาดวยการสาธารณสุข  หรือไมเปนมลพิษตอชุมชนหรือส่ิงแวดลอมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม 

และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ 

(๒) สถานที่บรรจุกาซและสถานที่เก็บกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซปโตเลียมเหลว

แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ  รานจําหนายกาซ  สถานที่ใชกาซและสถานที่จําหนายอาหาร   

ที่ใชกาซ 

(๓) คลังวัตถุอันตรายตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 

(๔) กําจัดขยะมูลฝอย 



 หนา   ๑๐๙ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
   

 

ขอ ๕ ภายในบริเวณที่  ๒  หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร  ดังตอไปนี้ 

(๑) โรงงานทุกประเภท  เวนแตโรงงานที่ประกอบกิจการโดยไมกอความรําคาญตามกฎหมาย

วาดวยการสาธารณสุข  หรือไมเปนมลพิษตอชุมชนหรือส่ิงแวดลอมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม 

และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ 

(๒) สถานที่บรรจุกาซและสถานที่เก็บกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซปโตเลียมเหลว

แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ  รานจําหนายกาซ  สถานที่ใชกาซและสถานที่จําหนายอาหาร   

ที่ใชกาซ 

(๓) คลังวัตถุอันตรายตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 

(๔) เลี้ยงมา  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  หาน  เปด  ไก  งู  จระเข  หรือสัตวปาตามกฎหมาย

วาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา   เพื่อการคาหรือโดยกอเหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวย 

การสาธารณสุข 

(๕) กําจัดมูลฝอย 

ขอ ๖ ภายในบริเวณที่  ๓  หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร  ดังตอไปนี้ 

(๑) โรงงานทุกประเภท  เวนแตโรงงานที่ประกอบกิจการโดยไมกอความรําคาญตามกฎหมาย

วาดวยการสาธารณสุข  หรือไมเปนมลพิษตอชุมชนหรือส่ิงแวดลอมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม 

และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ 

(๒) สถานที่บรรจุกาซ  และสถานที่เก็บกาซ  ตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซปโตเลียมเหลว  

แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ  รานจําหนายกาซ  สถานที่ใชกาซและสถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ 

(๓) คลังวัตถุอันตรายตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 

(๔) เลี้ยงมา  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  หาน  เปด  ไก  งู  จระเข  หรือสัตวปาตามกฎหมาย

วาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา   เพื่อการคาหรือโดยกอเหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวย 

การสาธารณสุข 

(๕) ไซโลเก็บผลิตผลการเกษตร 

(๖) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 

(๗) กําจัดมูลฝอย 

(๘) ซ้ือขายเศษวัสดุ 



 หนา   ๑๑๐ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
   

 

ขอ ๗ ภายในบริเวณที่  ๔  หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร  ดังตอไปนี้ 

(๑) โรงงานทุกประเภท  เวนแตโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการ  และ

โรงงานที่ประกอบกิจการโดยไมเปนมลพิษตอชุมชนหรือส่ิงแวดลอมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม

และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ 

(๒) คลังวัตถุอันตรายตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 

(๓) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงเด็กหรือคนชรา 

(๔) สุสาน  และฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 

ขอ ๘ ภายในบริเวณที่  ๕  หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคารดังตอไปนี้   

(๑) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย  ประกอบการพาณิชย  หรือประกอบอุตสาหกรรม 

(๒) โรงงานทุกประเภท  เวนแตโรงงานที่ประกอบกิจการโดยไมเปนมลพิษตอชุมชนหรือ

ส่ิงแวดลอมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม  และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ 

ขอ ๙ ภายในบริเวณที่  ๖  ใหใชประโยชนเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวของกับนันทนาการ  

การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  หรือสาธารณประโยชนเทานั้น 

ขอ ๑๐ ภายในบริเวณที่  ๗  ใหใชประโยชนเพื่อการศึกษาหรือเกี่ยวกับการศึกษา  สถาบัน

ราชการ  หรือสาธารณประโยชนเทานั้น 

ขอ ๑๑ ภายในบริเวณที่  ๘  ใหใชประโยชนเพื่อการศาสนาหรือเกี่ยวกับการศาสนา  

การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชนเทานั้น 

ขอ ๑๒ ภายในบริ เวณที่   ๙   ใหใชประโยชน เพื่อ กิจการของรั ฐ   กิ จการเกี่ ยวกับ 

การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชนเทานั้น 

ขอ ๑๓ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดไวตามขอ  ๔,  ๕,  ๖,  ๗,  ๘,  ๙,  ๑๐,  ๑๑  และขอ  ๑๒  

หาม  มิใหบุคคลใดดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใชอาคารใด ๆ  ใหเปนอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะ

ตองหามตามที่กําหนดในขอ  ๔,  ๕,  ๖,  ๗,  ๘,  ๙,  ๑๐,  ๑๑  และขอ  ๑๒   

ขอ ๑๔ อาคารที่มีอยูแลวในพื้นที่ที่กําหนดตามขอ  ๔,  ๕,  ๖,  ๗,  ๘,  ๙,  ๑๐,  ๑๑,  และขอ  ๑๒  

กอนหรือในวันที่เทศบัญญัตินี้ใชบังคับ  ใหไดรับยกเวน  ไมตองปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  แตหาม

ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใชอาคารดังกลาวใหเปนอาคารชนิด  หรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามที่

กําหนดในขอ  ๔,  ๕,  ๖,  ๗,  ๘,  ๙,  ๑๐,  ๑๑,  และขอ  ๑๒ 



 หนา   ๑๑๑ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
   

 

ขอ ๑๕ อาคารที่ไดรับอนุญาตหรือในวันแจงการกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใช
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  หรือที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะวาดวยกิจการนั้นกอน
วันที่เทศบัญญัตินี้ใชบังคับ  และยังกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใชไมแลวเสร็จ  ใหไดรับ
ยกเวนไมตองปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  แตจะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจงใหเปนการขัดตอ
เทศบัญญัตินี้ไมได 

ขอ ๑๖ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ตองระวางโทษปรับไมเกิน  ๑,๐๐๐  บาท   
ขอ ๑๗ ใหนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมหาสารคาม  มีหนาที่รักษาการใหเปนไปตาม 

เทศบัญญัตินี้  และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตาม
เทศบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
กิตติศักด์ิ  คณาสวัสด์ิ 

นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมหาสารคาม 




