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กฎกระทรวง 
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองศรีสะเกษ 

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ .ศ .  ๒๕๑๘   
และมาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  
มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคบัได้มีกําหนดห้าปี 
ข้อ ๒ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  ในท้องที่ตําบลหนองไผ่  ตําบลหญ้าปล้อง  ตําบลโพธิ์   

ตําบลเมืองเหนือ  ตําบลเมืองใต้  ตําบลหนองครก  ตําบลโพนข่า  และตําบลซํา  อําเภอเมืองศรีสะเกษ  
จังหวัดศรีสะเกษ  ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๓ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาและการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เก่ียวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ 
ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อม 
ในบริเวณแนวเขตตามข้อ  ๒  ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ข้อ ๔ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้
ประโยชน์ที่ดิน  โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับ 
และสอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจโดยมีสาระสําคัญ
ดังต่อไปนี้ 
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(๑) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนเมืองให้เป็นศูนย์กลางการบริหาร  การปกครอง  พาณิชยกรรม  
การบริการ  และการศึกษาของจังหวัดศรีสะเกษ 

(๒) ส่งเสริมและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมให้สอดคล้องกับการขยายตัว 
ของชุมชนและระบบเศรษฐกิจ   

(๓) พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่งให้สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต 
(๔) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ   

ให้เพียงพอและได้มาตรฐาน 
(๕) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม  ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้

ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท  แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง  และรายการประกอบ
แผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๖ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนก
ประเภททา้ยกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๗  ที่กําหนดไว้เป็นสีเหลือง  และเส้น
ทแยงสีขาว  ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อการอยู่อาศัย 

(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๒๗  ที่กําหนดไว้เป็นสีเหลือง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 

(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๑๖  ที่กําหนดไว้เป็นสีส้ม  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง 

(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๑๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีแดง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก 

(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  และหมายเลข  ๕.๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วงอ่อน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ 

(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๑๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๒๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๒๑  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก   
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา 

(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๑๕  ที่กําหนดไว้เป็นสเีทาอ่อน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันศาสนา 
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(๑๐) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑  ถึงหมายเลข  ๑๐.๓๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน   
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ข้อ ๗ ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อการอยู่อาศัย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  สถาบัน
ราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน   
ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรกัษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่
เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ
สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๔) เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า 
(๕) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๖) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๗) คลังสินค้า 
(๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๙) กําจัดมูลฝอย 

(๑๐) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๐  สายแยกทางหลวงหมายเลข  ๒๔  

(ขุขันธ์) - ศรีสะเกษ  และหมายเลข  ๒๒๖  สายแยกนครราชสีมา - อุบลราชธานี  ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน 
ริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 

ข้อ ๘ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  สถาบัน
ราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  
ให้ใช้ได้ไม่เกินรอ้ยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่
เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 
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(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ
สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๔) เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า 
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน  เว้นแต่เป็นการ

ก่อสร้างแทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม 
(๖) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๗) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๘) กําจัดขยะมูลฝอย 
(๙) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
ที่ดินประเภทนี้  ในบริเวณหมายเลข  ๒.๑๔  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนดไว้

ในวรรคสอง  และกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สถานที่ที่มีการจาํหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 
(๒) สถานที่ที่จัดให้มีการเล่นเกมส์ 
(๓) สถานที่ที่จัดให้มีการร้องคาราโอเกะ 
ข้อ ๙ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  

สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่
เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ
สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๔) เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า 
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) ประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๗) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๘) กําจัดขยะมูลฝอย 
(๙) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 



หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   เมษายน   ๒๕๕๔ 
 

  

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ัง 
ตามสภาพธรรมชาติของลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร   

ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อพาณิชยกรรม  การอยู่อาศัย  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 
(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๔) เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า 
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๗) กําจัดขยะมูลฝอย 
(๘) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม 

ที่ประกอบกิจการในลักษณะโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  ตามประเภท  ชนิด  และจําพวก 
ที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  อุตสาหกรรมที่ให้บริการแก่ชุมชน  โรงงาน  
บําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน  คลังสินค้าที่เก่ียวกับอุตสาหกรรมที่ดําเนินการได้ในที่ดินประเภทนี้   
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน   
เพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  อุตสาหกรรมที่ให้บริการแก่ชุมชน  
และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 

(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   
เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๓) เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า 



หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   เมษายน   ๒๕๕๔ 
 

  

(๔) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๗) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก 
(๘) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา 
ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่
สําหรบัการใช้ประโยชน์เพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๓) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม  เว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดินเพื่อการ

อยู่อาศัย  และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่โครงการทั้งหมด 
(๕) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๖) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว  หรือตึกแถว  เว้นแต่เป็นการ

ดําเนินการในโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่โครงการทั้งหมด 
(๗) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 
ในกรณีที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรมตาม  (๔)   

และเพื่อการอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถวหรือตึกแถวตาม  (๖)  ดําเนินการ 
ในโครงการจัดสรรที่ดินเดียวกัน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่
โครงการทั้งหมด 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๐  สายแยกทางหลวงหมายเลข  ๒๔  
(ขุขันธ์) - ศรีสะเกษ  หมายเลข  ๒๒๑  สายศรีสะเกษ - เขาพระวิหาร  และหมายเลข  ๒๒๖   
สายนครราชสีมา - อุบลราชธานี  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 

ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเฉพาะที่ดิน 
ซ่ึงเป็นของรัฐ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 



หน้า   ๒๘ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   เมษายน   ๒๕๕๔ 
 

  

ที่ดินประเภทนี้ซ่ึงเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายให้ใช้ประโยชน์ 
ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  การอยู่อาศัย  
เกษตรกรรมหรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์
เท่านั้น  และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เลี้ยงสัตว์ทุกชนดิเพื่อการค้า 
(๒) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๓) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๔) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๕) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถวหรือตึกแถว 
(๖) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 
ที่ดินประเภทนี้  ในบริเวณหมายเลข  ๗.๗  เฉพาะที่ดินสาธารณประโยชน์โนนบักบ้า  เลขที่  

ศก.  ๒๘๖๒๙  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อสถาบันการศึกษาได้ด้วย   
ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเก่ียวข้องกับ

การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ัง

ตามสภาพธรรมชาติของลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 
ข้อ ๑๕ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเก่ียวข้องกับ

การศาสนา  การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ัง

ตามสภาพธรรมชาติของลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 
ข้อ ๑๖ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ใช้ประโยชน์

ที่ดินเพื่อกิจการของรัฐ  กิจการเก่ียวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์
เท่านั้น 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ัง
ตามสภาพธรรมชาติของลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกวา่  ๖  เมตร 

ข้อ ๑๗ ให้ผู้มีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการในเขต
ผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

ชวรัตน์  ชาญวีรกูล 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 



บัญชีท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองศรีสะเกษ
พ.ศ. ๒๕๕๔

ที่ดินประเภท

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
อนุรักษ์เพื่อการอยู่อาศัยที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย

โรงงานจําพวกที่

พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย

หนาแน่นมาก

โรงงานจําพวกที่

ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ลําดับที่

๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การต้ม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง ได้ ได้

     หรือคลังสินค้า

(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กล้วยไม้ หรือถั่วงอก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๙) การร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๑๑) การฟักไข่โดยใช้ตู้อบ ได้ ได้ ได้ ได้

๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ซึ่งมิใช่สัตว์น้ํา อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การฆ่าสัตว์ ได้

(๒) การถนอมเนื้อสัตว์โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง ได้ ได้

     หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง

(๗) การทําผลิตภัณฑ์จากไข่เพื่อใช้ประกอบเป็นอาหาร เช่น ไข่เค็ม ได้

     ไข่เยี่ยวม้า ไข่ผง ไข่เหลวเยือกแข็ง หรือไข่เหลวแช่เย็น

๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ํานม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 

ดังต่อไปนี้

(๑) การทํานมสดให้ไร้เชื้อหรือฆ่าเชื้อโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่น ได้

     การพาสเจอร์ไรส์หรือสเตอริไลส์



๒

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย อนุรักษ์เพื่อการอยู่อาศัย ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ํา อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

หนาแน่นมาก

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ลําดับที่

ดังต่อไปนี้

(๒) การถนอมสัตว์น้ําโดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือทําให้

     เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง (ไม่ใช้ฟืน ขี้เลื่อย แกลบ เป็นเชื้อเพลิง) ได้

(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากสัตว์น้ํา หนัง หรือไขมันสัตว์น้ํา

     (ไม่ใช้ฟืน ขี้เลื่อย แกลบ เป็นเชื้อเพลิง) ได้

(๕) การล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์น้ํา ได้

     (ไม่ใช้ฟืน ขี้เลื่อย แกลบเป็นเชื้อเพลิง)

๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม้ อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม้ และบรรจุในภาชนะ ได้

     ที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้

(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไม้โดยวิธีกวน ตากแห้ง ดอง หรือทําให้เยือกแข็ง ได้

     โดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง

๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การสี ฝัด หรือขัดข้าว ได้

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้ง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ

หลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑)  กาทําขนมปังหรือขนมเค้ก ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทําขนมปังกรอบหรือขนมอบแห้ง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้น เม็ด หรือชิ้น ได้ ได้



๓

อนุรักษ์เพื่อการอยู่อาศัยพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย ชนบทและเกษตรกรรมที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย

ที่ดินประเภท

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากอ้อย บีช หญ้าหวาน

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

หนาแน่นมาก

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงานลําดับที่

หรือพืชอื่นที่ให้ความหวาน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําน้ําเชื่อม ได้

(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของต้นมะพร้าว ต้นตาลโตนด ได้

     หรือพืชอื่น ๆ ซึ่งมิใช่อ้อย

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก้ ช็อกโกแลต หรือขนมหวาน

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑)  การทําใบชาแห้งหรือใบชาผง ได้

(๒)  การคั่ว บด หรือป่นกาแฟหรือการทํากาแฟผง ได้

(๑๑) การทําไอศกรีม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๗) การบดหรือป่นเครื่องเทศ ได้ ได้ ได้

(๘) การทําพริกป่น พริกไทยป่น หรือเครื่องแกง ได้ ได้ ได้

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด หรือย่อยน้ําแข็ง ได้

๑๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตว์ อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําอาหารผสมหรืออาหารสําเร็จรูปสําหรับเลี้ยงสัตว์ ได้

     (เฉพาะในบริเวณฟาร์มปศุสัตว์)

๑๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับมอลต์หรือเบียร์ อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๒) การทําเบียร์ (เฉพาะในสถานบริการ) ได้



ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย อนุรักษ์เพื่อการอยู่อาศัย

๔

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ น้ําอัดลม

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

หนาแน่นมาก

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ลําดับที่

หรือน้ําแร่ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําน้ําดื่ม ได้ ได้

๒๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาสูบ ยาอัด ยาเส้น ยาเคี้ยว หรือยานัตถุ์

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การอบใบยาสูบให้แห้งหรือการรูดก้านใบยาสูบ ได้

(๓) กาทํายาอัด ยาเส้น ยาเส้นปรุง หรือยาเคี้ยว ได้

(๔) การทํายานัตถุ์ ได้

๒๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ ด้าย หรือเส้นใยซึ่งมิใช่ใยหิน

(Asbestos) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๔) การพิมพ์สิ่งทอ (เฉพาะการพิมพ์สิ่งทอพื้นเมือง) ได้

๒๖ โรงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาข่าย แห หรืออวน อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๒) การซ่อมแซมตาข่าย แห หรืออวน และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของ ได้ ได้ ได้

     ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะร่อง หรือการแปรรูปไม้ด้วยวิธีอื่นที่คล้ายคลึงกัน ได้

(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง บานประตู ได้

     หรือส่วนประกอบที่ทําด้วยไม้ของอาคาร

๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใช้จากไม้ไผ่ หวาย ฟาง อ้อ กก ได้ ได้ ได้

หรือผักตบชวา



ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย อนุรักษ์เพื่อการอยู่อาศัย ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

๕

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๓๗ โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ แก้ว ยาง ได้

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

หนาแน่นมากลําดับที่

หรืออโลหะอื่นซึ่งมิใช่เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากพลาสติก  

อัดเข้ารูป และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ

(๑) การพิมพ์ การทําแฟ้มเก็บเอกสาร การเย็บเล่ม ทําปก หรือตบแต่งสิ่งพิมพ์ ได้ ได้ ได้ ได้

๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา หรือเครื่องดินเผา และรวมถึงการเตรียม ได้ ได้ ได้

วัสดุเพื่อการดังกล่าว 

๕๖ โรงงานผลิตอิฐจากดินเหนียว ได้ ได้ ได้

๖๑ โรงงานดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใช้ที่ทําด้วยเหล็กหรือ ได้ ได้

เหล็กกล้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้

ดังกล่าว

๖๒ โรงงานดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคาร ได้ ได้

ที่ทําจากโลหะหรือโลหะเป็นส่วนใหญ่ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์

ของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งดังกล่าว

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะสําหรับใช้ในการก่อสร้าง

หรือติดตั้ง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๒) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร ได้ ได้

     (เฉพาะการทําส่วนประดับสําหรับก่อสร้างอาคาร)

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑๓) การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป ได้

๖๕ โรงงานดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องกังหัน และรวมถึง ได้ ได้ ได้

ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์หรือเครื่องกังหันดังกล่าว



ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย อนุรักษ์เพื่อการอยู่อาศัย ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

๖

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๖๖ โรงงานดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรสําหรับใช้ในการกสิกรรมหรือ ได้ ได้ ได้

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน หนาแน่นมาก

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ลําดับที่

การเลี้ยงสัตว์ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องจักรดังกล่าว

๖๙ โรงงานดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องคํานวณ เครื่องทําบัญชี เครื่องจักร ได้ ได้ ได้ ได้

สําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับใช้ในการคํานวณชนิดดิจิตัลหรือ

ชนิดอนาล้อก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์สําหรับปฏิบัติกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน

หรืออุปกรณ์ (Digital or Analog Computers or Associated Electronic Data

Processing Equipment of Accessories) เครื่องรวมราคาของขาย

(Cash Registers) เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องชั่งซึ่งมิใช่เครื่องชั่งที่ใช้ในห้องทดลอง

วิทยาศาสตร์ เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใช่เครื่องอัดสําเนาด้วยการถ่ายภาพ 

และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๗๐ โรงงานดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศหรือก๊าซ ได้ ได้ ได้ ได้

เครื่องเป่าลม เครื่องปรับหรือถ่ายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตู้เย็นหรือ

เครื่องประกอบตู้เย็น เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ เครื่องล้าง ซัก ซักแห้ง หรือรีดผ้า

เครื่องเย็บ เครื่องส่งกําลังกล เครื่องยก ปั้นจั่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน รถบรรทุก

รถแทรกเตอร์ รถพ่วงสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรม รถยกซ้อนของ 

(Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรมหรือสําหรับใช้ในบ้าน

แต่ผลิตภัณฑ์นั้นต้องไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์

ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ์ที่ระบุ ได้ ได้

ไว้ในลําดับที่ ๗๐ เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์ไฟฟ้า เครื่องกําเนิดไฟฟ้า 

หม้อแปลงแรงไฟฟ้า เครื่องสับหรือบังคับไฟฟ้า เครื่องใช้สําหรับแผงไฟฟ้า

เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟ้า เครื่องส่งหรือจําหน่ายไฟฟ้า เครื่องสําหรับใช้บังคับไฟฟ้า

หรือเครื่องเชื่อมไฟฟ้า



ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

ที่ดินประเภท
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๗

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๗๒ โรงงานดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่อง ได้ ได้ ได้ ได้

หนาแน่นมาก

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ลําดับที่

กระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องบันทึกคําบอก

เครื่องบันทึกเสียงด้วยเทป เครื่องเล่นหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน์)

แผ่นเสียง เทปแม่เหล็กที่ได้บันทึกเสียงแล้ว เครื่องโทรศัพท์หรือโทรเลขชนิด

มีสายหรือไม่มีสาย เครื่องส่งวิทยุ เครื่องส่งโทรทัศน์ เครื่องรับส่งสัญญาณ

หรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร์ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวข้อง

(Semi - Conductor or Related Sensitive Semi - Conductor Devices) คาปาซิเตอร์

หรือคอนเดนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได้ (Fixed or Variable

Electronic Capacitors or Condensers) เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือ

หลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย์ และรวมถึงการผลิตอุปกรณ์

หรือชิ้นส่วนสําหรับใช้กับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๗๓ โรงงานดัดแปลงเครื่องมือหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ระบุไว้ในลําดับใด ได้ ได้

และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๗๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การต่อ ซ่อมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอู่ต่อเรือนอกจากเรือยาง ได้ ได้ ได้

๗๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับรถไฟ รถรางไฟฟ้า หรือกระเช้าไฟฟ้า

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การดัดแปลง หรือซ่อมแซมรถที่ใช้ในการรถไฟ รถรางไฟฟ้า หรือกระเช้าไฟฟ้า ได้ ได้

๗๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือจักรยาน

สองล้อ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือ

     จักรยานสองล้อ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้



๘

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย อนุรักษ์เพื่อการอยู่อาศัย ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๗๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอากาศยานหรือเรือโฮเวอร์คารฟท์

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน หนาแน่นมาก

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ลําดับที่

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การดัดแปลง ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศยานหรือเรือ ได้ ได้

     โฮเวอร์คราฟท์

๘๐ โรงงานดัดแปลง หรือซ่อมแซมล้อเลื่อนที่ขับเคลื่อนด้วยแรงคนหรือสัตว์ ได้ ได้

ซึ่งมิใช่จักรยาน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๘๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์

หรือการแพทย์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ใช้ใน ได้ ได้ ได้

     ห้องทดลองหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการชั่ง ตวง วัด หรือบังคับควบคุม

๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณี

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําเครื่องประดับโดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองคํา ทองขาว เงิน นาก ได้ ได้ ได้

     หรืออัญมณี (โดยมีการควบคุมไนตรัสออกไซด์)

(๒) การทําเครื่องใช้ด้วยทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหล่ทอง หรือโลหะที่มีค่า ได้ ได้ ได้ ได้

(๓) การตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี ได้ ได้ ได้ ได้

(๕) การทําดวงตราหรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือเหรียญอื่น ได้

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเล่น เครื่องมือ หรือเครื่องใช้ที่มิได้ระบุ

ไว้ในลําดับอื่น อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําเครื่องเล่น (เฉพาะการผลิตสินค้าพื้นเมืองหรือของชําร่วย) ได้ ได้ ได้

(๒) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ ได้ ได้ ได้



๙

ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย อนุรักษ์เพื่อการอยู่อาศัย

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๓) การทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง ได้ ได้ ได้

หนาแน่นมาก

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ลําดับที่

(๔) การทําร่ม ไม้ถือขนนก ดอกไม้เทียม ซิป กระดุม ไม้กวาด แปรง ตะเกียง ได้ ได้ ได้

     โป๊ะตะเกียงหรือไฟฟ้า กล้องสูบยาหรือกล้องบุหรี่ ก้นกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก

(๕) การทําป้าย ตรา เครื่องหมาย ป้ายติดของ หรือเครื่องโฆษณาสินค้า ได้ ได้ ได้ ได้

     ตราโลหะหรือยาง แม่พิมพ์ลายฉลุ (Stencils)

๙๑ โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ

หลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การบรรจุสินค้าทั่วไป ได้ ได้

๙๒ โรงงานห้องเย็น ได้ ได้ ได้ ได้

๙๓ โรงงานซ่อมรองเท้าหรือเครื่องหนัง ได้ ได้ ได้

๙๔ โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าสําหรับใช้ในบ้านหรือใช้ ได้ ได้ ได้

ประจําตัว

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ รถพ่วง

จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือส่วนประกอบของยาน ได้ ได้

     ดังกล่าว

(๒) การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบ ได้ ได้

     ของยานดังกล่าว

(๓) การพ่นสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ได้

(๔) การล้างหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ (ไม่เกิน ๔ ล้อ) ได้ ได้



ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย อนุรักษ์เพื่อการอยู่อาศัย ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

๑๐

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๙๖ โรงงานซ่อมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําด้วยเพชร พลอย ได้ ได้ ได้

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

หนาแน่นมาก

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ลําดับที่

ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี

๙๗ โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ที่มิได้ระบุการซ่อมไว้ในลําดับใด ได้ ได้

๙๘ โรงงานซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด อัด เครื่องนุ่งห่ม พรม หรือขนสัตว์ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

หมายเหต ุ     ลําดับที่               หมายถึง      ลําดับที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

                   ได้                     หมายถึง      สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

                   โรงงานจําพวกที่     หมายถึง      จําพวกโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน







 

๑ 

รายการประกอบแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภทท้ายกฎกระทรวง 

ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองศรีสะเกษ 

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 

การใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท 

ท้ายกฎกระทรวง  ตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๖  คือ 

๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๗  ที่กําหนดไว้เป็นสีเหลืองและเส้นทแยงสีขาว   

ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อการอยู่อาศัย  มีรายการดังต่อไปนี้ 

 ๑.๑ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๒๒๖  (ตอนเลี่ยงเมือง)  อ่างเก็บน้ําห้วยน้ําคํา  และสวนราชสักการะเทศบาลเมืองศรีสะเกษ 

  ด้านตะวันออก จดสํานักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ 

  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๖  (ตอนเลี่ยงเมือง)  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๑๖  ฟากตะวันออก 

 ๑.๒ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๖  (ตอนเลี่ยงเมือง)  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ   

และสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ 

  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 

หมายเลข  ๒๒๖  (ตอนเลี่ยงเมือง)  และวัดศรีเกษตรพัฒนาราม 

  ด้านตะวันตก จดถนนบ้านหนองสาด  ฟากตะวันออก 

 ๑.๓ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 

หมายเลข  ๒๒๖  (ตอนเลี่ยงเมือง) 

  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๐  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๖  (ตอนเลี่ยงเมือง)  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ 

 ๑.๔ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 

หมายเลข  ๒๒๖  (ตอนเลี่ยงเมือง) 

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝั่งห้วยปูน  ฝั่งตะวันตก 



 

๒ 

  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๖  (ตอนเลี่ยงเมือง)  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๐  ฟากตะวันออก 

 ๑.๕ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๖  (ตอนเลี่ยงเมือง)  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝั่งห้วยปูน  ฝั่งตะวันตก 

  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 

หมายเลข  ๒๒๖  (ตอนเลี่ยงเมือง) 

  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๐  ฟากตะวันออก 

 ๑.๖ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๒๒๖  (ตอนเลี่ยงเมือง) 

  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๑๖  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๖  (ตอนเลี่ยงเมือง)  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝั่งห้วยปูน  ฝั่งตะวันออก 

 ๑.๗ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๖  (ตอนเลี่ยงเมือง)  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 

หมายเลข  ๒๒๖  (ตอนเลี่ยงเมือง) 

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝั่งห้วยปูน  ฝั่งตะวันออก 

๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๒๗  ที่กําหนดไว้เป็นสีเหลือง  ให้เป็น 

ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  มีรายการดังต่อไปนี้ 

 ๒.๑ ด้านเหนือ จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 

 ๒.๒ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากใต้  และถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ   

ฟากตะวันออกและฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  และถนนสาย  ข  ๒   

ฟากตะวันตก 



 

๓ 

  ด้านใต้ จดโรงเรียนเทศบาล  ๒  (รัชมังคลานุสรณ์)  และถนนสาย  ข  ๓   

ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๔  ฟากตะวันออก  และโรงเรียนมิ่งเมือง 

 ๒.๓ ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก   

ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาย  ข  ๓  บรรจบกับถนนสาย  ข  ๒  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนสาย  ข  ๒   

และถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  เป็นระยะ  ๙๐๐  เมตร 

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนาดระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝั่งห้วยปูน  ฝั่งตะวันตก 

  ด้านใต้ จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากตะวันออก 

 ๒.๔ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันออกและฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากตะวันตก  ที่ดินสาธารณประโยชน์หนองเม็ก   

เลขที่  ศก.  ๐๙๒๒  และถนนสาย  ก  ๔  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดถนนสาย  ก  ๕  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากตะวันออก 

 ๒.๕ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ก  ๔  ฟากใต้  และถนนสาย  ข  ๒  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๔  ฟากตะวันตก  และโรงฆ่าสัตว์เทศบาล 

เมืองศรีสะเกษ 

  ด้านใต้ จดถนนสาย  ก  ๕  ฟากเหนือ  และสํานักงานเหล่ากาชาด 

จังหวัดศรีสะเกษ 

  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๔  ฟากตะวันออก  และวัดป่าโนนทราย 

 ๒.๖ ด้านเหนือ จดที่ดินสาธารณประโยชน์ใช้เป็นทําเลเลี้ยงสัตว์ 

  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๓๗๓  ฟากตะวันตก 

  ด้านตะวันตก จดที่ดินสาธารณประโยชน์ใช้เป็นทําเลเลี้ยงสัตว์ 

 ๒.๗ ด้านเหนือ จดที่ดินสาธารณประโยชน์ใช้เป็นทําเลเลี้ยงสัตว์  วัดโนนสํานัก  

และโรงเรียนบ้านโนนสํานัก  มิตรภาพที่  ๑๒๑ 

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝั่งห้วยสําราญ  ฝั่งตะวันตก 

  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๖  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๓๗๓  ฟากตะวันออก 



 

๔ 

 ๒.๘ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๖  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝั่งห้วยสําราญ  ฝั่งตะวันตก 

  ด้านใต้ จดเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ  ด้านตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๗.๑๑  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน 

 ๒.๙ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากใต้  และถนนสาย  ข  ๒  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๗  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดถนนสาย  ก  ๗  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๔  ฟากตะวันออก 

 ๒.๑๐ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝั่งห้วยน้ําคํา  ฝั่งตะวันตก 

  ด้านใต้ จดเขตทางรถไฟสายตะวนัออกเฉียงเหนือ  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๗  ฟากตะวันออก 

 ๒.๑๑ ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝั่งห้วยน้ําคํา  ฝั่งตะวันออก 

 ๒.๑๒ ด้านเหนือ จดเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝั่งห้วยสําราญ  ฝั่งตะวันตก 

  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝั่งห้วยสําราญ  ฝั่งเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ  ด้านตะวันออก 

 ๒.๑๓ ด้านเหนือ จดถนนไทยพันทา  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดถนนสวนหมาก  ๑  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากตะวันออก 

 ๒.๑๔ ด้านเหนือ จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดเส้นตั้ งฉากกับเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ   

ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสวนหมาก  ๑  บรรจบกับเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  เป็นระยะเวลา  ๖๐๐  เมตร 



 

๕ 

  ด้านใต้ จดเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดถนนสวนหมาก  ๑  ฟากตะวันออก 

 ๒.๑๕ ด้านเหนือ จดเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  ฟากใต้ 

  ด้านใต้ จดถนนสาย  ข  ๕  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๘  ฟากตะวันออก 

 ๒.๑๖ ด้านเหนือ จดโรงพยาบาลจังหวัดศรีสะเกษ 

  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากตะวันตก 

  ดา้นใต้ จดถนนกสิกรรม  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดเส้นตรงที่ลากจากถนนสาย  ง  ไปทางทิศเหนือ  จนบรรจบกับ 

วัดป่าศรีสําราญ  วัดป่าศรีสําราญ  และเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝั่งห้วยสําราญ  ฝั่งตะวันออก 

 ๒.๑๗ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ข  ๕  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝั่งห้วยน้ําคํา  ฝั่งตะวันตก 

  ดา้นตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ข  ๙  

และถนนสาย  ก  ๑๓  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๙.๙  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน 

 ๒.๑๘ ด้านเหนือ จดเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  ฟากใต้ 

  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๖  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากตะวันออก 

 ๒.๑๙ ด้านเหนือ จดถนนอุบล  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๖  (ตอนเลี่ยงเมือง)  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝั่งห้วยน้ําคํา  ฝั่งตะวันออก 

 ๒.๒๐ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๖  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดโรงเรียนบ้านหนองตะมะ  ถนนไกรภักดี  ๕  ฟากตะวันตก  

คลองส่งน้ํา  ฝั่งเหนือ  และเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๖  

(ตอนเลี่ยงเมือง) 

  ด้านใต้ จดวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 

  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๖  (ตอนเลี่ยงเมือง)  ฟากตะวันออก 



 

๖ 

 ๒.๒๑ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ข  ๘  ฟากใต้  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  และ

วิทยาลัยอาชีวะศรีสะเกษ 

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ค 

  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๐  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ง  ฟากตะวันออก  และศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและ

นันทนาการจังหวัดศรีสะเกษ 

  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๗.๒๐  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน 

 ๒.๒๒ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๐  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ค   

อ่างเก็บน้ําห้วยน้ําคํา  และสวนราชสักการะเทศบาลเมืองศรีสะเกษ 

  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๒๒๖  (ตอนเลี่ยงเมือง) 

  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๑๖  ฟากตะวันออก 

 ๒.๒๓ ด้านเหนือ จดสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 

  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ง  ฟากตะวันตก  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๐   

ฟากตะวันตก  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์  กองร้อยอาสาสมัครจังหวัดศรีสะเกษ  และสํานักงานสาธารณสุข 

จังหวัดศรีสะเกษ 

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝั่งห้วยปูน  ฝั่งตะวันออก 

 ๒.๒๔ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๐  ฟากตะวันออกและฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๑๖  ฟากตะวันตก  และวัดบ้านหนองคู 

  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๒๒๖  (ตอนเลี่ยงเมือง) 

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝั่งห้วยปูน  ฝั่งตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๗.๒๔  และหมายเลข  ๗.๒๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน 

 ๒.๒๕ ด้านเหนือ จดสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ 

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝั่งห้วยปูน  ฝั่งตะวันตก  

และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๐  ฟากตะวันตก 



 

๗ 

  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๒๒๖  (ตอนเลี่ยงเมือง) 

 ๒.๒๖ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๖  (ตอนเลี่ยงเมือง)  ฟากใต้  

และที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลหนองครก 

  ด้านตะวันออก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดห้วยระกํา  ฝั่งเหนือ  และถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 

  ดา้นตะวันตก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 

 ๒.๒๗ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝั่งห้วยปูน  ฝั่งตะวันตก 

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝั่งห้วยปูน  ฝั่งตะวันตก 

  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๒๒๖  (ตอนเลี่ยงเมือง) 

  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๐  ฟากตะวันออก 

๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๑๖  ที่กําหนดไว้เป็นสีส้ม  ให้เป็นที่ดิน 

ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง  มีรายการดังต่อไปนี้ 

 ๓.๑ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ก  ๕  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ 

  ด้านใต้ จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๖  ฟากตะวันออก 

 ๓.๒ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ก  ๕  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๖  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๖  ฟากตะวันออก 

 ๓.๓ ด้านเหนือ จดสํานักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ  และสํานักงาน 

บังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ 

  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๖  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากเหนือ  ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง  และที่ทําการ 

ไปรษณีย์โทรเลขจังหวัดศรีสะเกษ 

  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๔  ฟากตะวันออก 



 

๘ 

 ๓.๔ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากใต้  และบ้านพักข้าราชการ 

  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๔  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดถนนสาย  ก  ๗  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๖  ฟากตะวันออก  และโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 

 ๓.๕ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๖  ฟากตะวนัตก 

  ด้านใต้ จดถนนสาย  ก  ๗  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๔  ฟากตะวันออก 

 ๓.๖ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๔  ฟากตะวันออก 

  ด้านใต้ จดถนนสาย  ก  ๗  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากตะวันออก 

 ๓.๗ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ก  ๘  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๔  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดถนนสาย  ข  ๕  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองศรีสะเกษ  สํานักงาน

เครือข่ายบริการสุขภาพ  โรงพยาบาลจังหวัดศรีสะเกษ  และบ้านพักข้าราชการ 

 ๓.๘ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ก  ๘  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดโรงเรียนสตรีสิริเกศ  บ้านพักข้าราชการ  และถนนสาย  ก  ๙   

ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดถนนสาย  ข  ๕  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๔  ฟากตะวันออก 

 ๓.๙ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ก  ๘  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๘  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดถนนสาย  ข  ๕  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดเส้นตรงที่ลากต่อจากศูนย์กลางถนนสาย  ข  ๙  ไปทางทิศเหนือ   

จนบรรจบกับถนนสาย  ก  ๘  ฟากใต้ 



 

๙ 

 ๓.๑๐ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ข  ๕  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๔  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดบ้านพักข้าราชการ 

  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากตะวันออก 

 ๓.๑๑ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ข  ๕  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๙  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดศรีสะเกษ  และโรงฝึกกีฬา

เอนกประสงค์การกีฬาแห่งประเทศไทย 

  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๔  ฟากตะวันออก 

 ๓.๑๒ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ข  ๕  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๑๓  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดถนนสาย  ก  ๑๓  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๙  ฟากตะวันออก 

 ๓.๑๓ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ข  ๘  ฟากตะวันออก  และถนนสาย  ข  ๗  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ค  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดถนนสาย  จ  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ค   

ไปทางทิศเหนือ  และเส้นตรงที่ลากต่อจากเส้นขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ค  ไปทาง 

ทิศเหนือ  จนบรรจบกับถนนสาย  ข  ๘  ฟากตะวนัออก 

 ๓.๑๔ ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับถนนสาย  ข  ๖  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยู่ห่าง 

จากถนนสาย  ข  ๖  บรรจบกับถนนสาย  ข  ๗  ไปทางทิศตะวันออก  จนบรรจบกับจุดที่ถนนสาย  ก  ๑๓   

บรรจบกับถนนสาย  ข  ๙ 

  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๙  ฟากตะวันตก 

  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ค  ฟากตะวันออก 

 ๓.๑๕ ด้านเหนือ จดถนนสาย  จ  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ค  ฟากตะวันตก  และถนนขุขันธ์  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝั่งห้วยน้ําคํา  ฝั่งตะวันตก 



 

๑๐ 

  ด้านตะวันตก จดอ่างเก็บน้ําห้วยน้ําคํา  สวนราชสักการะเทศบาลเมืองศรีสะเกษ   

และเส้นขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ค 

 ๓.๑๖ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ก  ๑๓  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ข  ๙ 

  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝั่งห้วยน้ําคํา  ฝั่งตะวันตก 

  ด้านตะวันตก จดถนนขุขันธ์  ฟากตะวันออก  ถนนสาย  ค  ฟากตะวันออก  

และถนนสาย  ข  ๙  ฟากตะวันออก 

๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๑๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีแดง  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก  มีรายการดังต่อไปนี้ 

 ๔.๑ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๖  ฟากตะวันตก  และวัดมหาพุทธาราม 

  ด้านใต้ จดถนนสาย  ก  ๗  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๖  ฟากตะวันออก 

 ๔.๒ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ก  ๘  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๖  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดถนนสาย  ข  ๕  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวนัตก จดโรงเรียนสตรีสิริเกศ  บ้านพักข้าราชการ  และถนนสาย  ก  ๙   

ฟากตะวันออก 

 ๔.๓ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ก  ๘  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๔  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดถนนสาย  ข  ๕  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๖  ฟากตะวันออก 

 ๔.๔ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ก  ๘  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดเส้นตรงที่ลากต่อจากศูนย์กลางถนนสาย  ข  ๙  ไปทางทิศเหนือ   

จนบรรจบกับถนนสาย  ก  ๘  ฟากใต้ 

  ด้านใต้ จดถนนสาย  ข  ๕  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๔  ฟากตะวันออก 



 

๑๑ 

 ๔.๕ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ข  ๕  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๗  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดถนนวันลูกเสือ  ฟากเหนือ  ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ   

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดศรีสะเกษ  และห้องสมุดประชาชนประจําจังหวัดศรีสะเกษ 

  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๙  ฟากตะวันออก 

 ๔.๖ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ข  ๕  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๖  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดถนนสาย  ก  ๑๐  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๗  ฟากตะวันออก 

 ๔.๗ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ข  ๕  ฟากใต้  และชุมสายโทรศัพท์จังหวัดศรีสะเกษ 

  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๑๑  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดถนนสาย  ก  ๑๐  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๖  ฟากตะวันออก 

 ๔.๘ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ข  ๕  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดวัดหลวงสุมังคลาราม 

  ด้านใต้ จดวัดหลวงสุมังคลาราม 

  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๑๑  ฟากตะวันออก 

 ๔.๙ ด้านเหนือ จดวัดหลวงสุมังคลาราม 

  ด้านตะวันออก จดวัดหลวงสุมังคลาราม 

  ด้านใต้ จดถนนสาย  ก  ๑๐  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๑๑  ฟากตะวันออก 

 ๔.๑๐ ด้านเหนือ จดถนนวันลูกเสือ  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๗  ฟากตะวันตก  และถนนสาย  ข  ๘  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดถนนสาย  ข  ๘  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษเขต  ๑  สํานักงาน 

อุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ  สํานักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ  สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ   

กองช่างเทศบาลเมืองศรีสะเกษ  และโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 



 

๑๒ 

 ๔.๑๑ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ก  ๑๐  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๖  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดถนนสาย  ข  ๗  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ข ๗  ฟากตะวันตก  สํานักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ   

และฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองศรีเกษ 

 ๔.๑๒ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ก  ๑๐  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๑๑  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดถนนสาย  ก  ๑๒  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๖  ฟากตะวันตก 

 ๔.๑๓ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ก  ๑๐  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๙  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดถนนสาย  ก  ๑๒  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๑๑  ฟากตะวันออก 

 ๔.๑๔ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ก  ๑๒  ฟากใต้  โรงเรียนเทศบาล  ๑  (วัดเจียงอี 

ศรีมงคลวราราม)  และวัดเจียงอีศรีมงคลวราราม 

  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๙  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากกับถนนสาย  ข  ๙  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่ ง 

ถนนสาย  ก  ๑๓  บรรจบกับถนนสาย  ข  ๙  ไปทางทิศตะวันตก  จนบรรจบกับจุดที่ถนนสาย  ข  ๖   

บรรจบกับถนนสาย  ข  ๗ 

๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  และหมายเลข  ๕.๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วงอ่อน  ให้เป็นที่ดิน 

ประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ  มีรายการดังต่อไปนี้ 

 ๕.๑ ด้านเหนือ จดหน่วยบํารุงพันธุ์สัตว์จังหวัดศรีสะเกษ  และสํานักงานปศุสัตว์ 

จังหวัดศรีสะเกษ 

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 

หมายเลข  ๒๒๑ 

  ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๑  ฟากตะวันออก   

ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๑  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๖   

(ตอนเลี่ยงเมือง)  ไปทางทิศใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๑  เป็นระยะ  ๑,๗๐๐  เมตร 



 

๑๓ 

  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๑  ฟากตะวันออก 

 ๕.๒ ด้านเหนือ จดสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ   

และสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ 

  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๑  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๑  ฟากตะวันตก   

ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๑  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๖   

(ตอนเลี่ยงเมือง)  ไปทางทิศใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๑  เป็นระยะ  ๑,๗๐๐  เมตร 

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 

หมายเลข  ๒๒๑ 

๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๑๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน 

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังต่อไปนี้ 

 ๖.๑ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝั่งห้วยสําราญ  ฝั่งใต้ 

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝั่งห้วยสําราญ  ฝั่งตะวันตก 

  ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก   

ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาย  ข  ๒  บรรจบกับถนนสาย  ข  ๓  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนสาย  ข  ๒   

และถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  เป็นระยะ  ๙๐๐  เมตร  ถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ   

และวัดศรีม่ิงเมือง 

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝั่งห้วยสําราญ  ฝั่งตะวันออก 

 ๖.๒ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๖  ฟากใต้  โรงเรียนบ้านเพียนาม   

และหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองกํากับการตํารวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ 

  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๖  (ตอนเลี่ยงเมือง)  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก  ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ   

๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๖  (ตอนเลี่ยงเมือง)  และเส้นตรงที่ต่อตรง 

เส้นขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๖  (ตอนเลี่ยงเมือง)   

ไปทางทิศเหนือ  จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๖  ฟากใต้ 



 

๑๔ 

 ๖.๓ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๖  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ  ด้านตะวันตก 

  ด้านใต้ จดเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  ฟากเหนือ  และ 

ที่ดินส่งเสริมอาชีพ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   ๒๒๖  (ตอนเลี่ยงเมือง )   

ฟากตะวันออก 

 ๖.๔ ด้านเหนือ จดที่ดินสาธารณประโยชน์โนนหนองบัว  เลขที่  ศก. ๒๘๕๔๑   

และเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝั่งห้วยสําราญ  ฝั่งใต้ 

  ด้านตะวันออก จดที่ดินสาธารณประโยชน์โนนบักบ้า  เลขที่  ศก. ๒๘๖๒๙   

และถนนเฉลิมราชย์  ๖๐  ปี  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดถนนไทยพันทา  ฟากเหนือ  และวัดพานทา 

  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากตะวันออก  และเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร   

กับริมฝั่งห้วยน้ําคํา  ฝั่งตะวันออก 

 ๖.๕ ด้านเหนือ จดเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดศูนย์ขยายพันธุ์ไหมที่  ๑  จังหวัดศรีสะเกษ  ศูนย์เพาะชํากล้าไม้ 

จังหวัดศรีสะเกษ  ศูนย์พัฒนาน้ําบาดาล  กองน้ําบาดาลที่  ๗  กรมทรัพยากรธรณี  และสํานักงานองค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

  ด้านใต้ จดศูนย์ขยายพันธุ์ไหมที่  ๑  จังหวัดศรีสะเกษ  ศูนย์เพาะชํากล้าไม้ 

จังหวัดศรีสะเกษ  ศูนย์พัฒนาน้ําบาดาล  กองน้ําบาดาลที่  ๗  กรมทรัพยากรธรณี  และสํานักงานองค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

  ด้านตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก  ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ   

๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๖  (ตอนเลี่ยงเมือง) 

 ๖.๖ ด้านเหนือ จดเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ  ด้านตะวันตก  และเส้นขนานระยะ   

๕๐  เมตร  กับริมฝั่งห้วยสําราญ  ฝั่งตะวันตก 

  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝั่งห้วยสําราญ  ฝั่งเหนือ 

และฝั่งตะวันตก 



 

๑๕ 

  ด้านตะวันตก จดศูนย์ส่งเสริมอาชีพ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ   

สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ  สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ  สํานักงานพัฒนาที่ดิน 

เขต  ๔  และที่ดินสาธารณประโยชน์ป่าโนนใหญ่  และหนองฮู  เลขที่  ศก. ๒๔๗๐ 

 ๖.๗ ด้านเหนือ จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้และฟากตะวันออก  ที่ดิน

สาธารณประโยชน์โนนบักเบ้า  เลขที่  ศก. ๒๘๖๒๙  และเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝั่งห้วยสําราญ  

ฝั่งใต้ 

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝั่งห้วยสําราญ  ฝั่งตะวันตก 

  ด้านใต้ จดเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดเส้นตั้ งฉากกับเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ   

ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสวนหมาก  ๑  บรรจบกับเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  เป็นระยะ  ๖๐๐  เมตร 

 ๖.๘ ด้านเหนือ จดคลองส่งน้ํา  ฝั่งใต้  ถนนไกรภักดี  ๕  ฟากตะวันออก  ทางหลวง 

แผ่นดินหมายเลข  ๒๒๖  ฟากใต้  และโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝั่งห้วยแฮด  ฝั่งตะวันตก   

และห้วยแฮด  ฝั่งตะวันตก 

  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๑  ฟากตะวันออก  สถานี 

ควบคุมการจ่ายไฟจังหวัดศรีสะเกษ  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต  ๒  ภาค  ๒  สถานีไฟฟ้าย่อยจังหวัดศรีสะเกษ   

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๑  ฟากตะวันออก   

ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๑  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๖   

(ตอนเลี่ยงเมือง)  ไปทางทิศใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๑  เป็นระยะ  ๑,๗๐๐  เมตร   

เส้นขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๑  หน่วยบํารุงพันธุ์สัตว์   

จังหวัดศรีสะเกษ  สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ  วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ  และเส้นขนานระยะ   

๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๖  (ตอนเลี่ยงเมือง) 

  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๗.๒๑  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  และบริเวณ 

หมายเลข  ๙.๑๑  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน 

 ๖.๙ ด้านเหนือ จดที่ดินสาธารณประโยชน์โนนป่าขามป้อม  เลขที่  ศก. ๑๐๕๘   

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ๒๙  สํานักสงฆ์บ้านหนองกิโล  ที่สาธารณประโยชน์โคกขามป้อม  เลขที่  ศก. ๑๐๕๙   



 

๑๖ 

หน่วยบํารุงพันธุ์สัตว์จังหวัดศรีสะเกษ  สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ  ถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ   

ฟากตะวันตก  ฟากเหนือ  และฟากใต้  ห้วยระกํา  ฝั่งใต้  ถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้  ฟากเหนือ   

และฟากตะวันตก  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๖  (ตอนเลี่ยงเมือง)  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๐  ฟากตะวันตก 

  ด้านตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก  ซึ่งเป็นเส้นตรงที่ลากจาก 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๐  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๐   

ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๖  (ตอนเลี่ยงเมือง)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดิน 

หมายเลข  ๒๒๐  เป็นระยะ  ๑,๔๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับเส้นขนานระยะ   

๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๖  (ตอนเลี่ยงเมือง) 

 ๖.๑๐ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 

หมายเลข  ๒๒๖  (ตอนเลี่ยงเมือง)  สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ   

และสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ 

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๑   

เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๑  ฟากตะวันตก  ที่จะซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดิน 

หมายเลข  ๒๒๐  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๖  (ตอนเลี่ยงเมือง)  ไปทางทิศใต้ตาม 

แนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๑  เป็นระยะ  ๑,๗๐๐  เมตร  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๑   

ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้  ซึ่งเป็นเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ   

ด้านใต้  และเส้นตรงที่ลากต่อจากแนวเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ  ด้านใต้  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้   

จนบรรจบกับบ้านหนองยาง - โนนเจริญ  ฟากตะวันออก 

  ด้านตะวันตก จดถนนบ้านหนองยาง - โนนเจริญ  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวน้บริเวณหมายเลข  ๘.๒๐  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก 

 ๖.๑๑ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 

หมายเลข  ๒๒๖  (ตอนเลี่ยงเมือง)  และเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝั่งห้วยปูน  ฝั่งตะวันตก   

และฝั่งตะวันออก 

  ด้านตะวันออก จดถนนบ้านหนองสาด  ฟากตะวันตก 



 

๑๗ 

  ด้านใต้ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก  ซึ่งเป็นเส้นตรงที่ลากจาก 

จุดที่อยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๐  ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๖  (ตอนเลี่ยงเมือง)   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๐  เป็นระยะ  ๑,๔๕๐  เมตร  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงใต้  จนบรรจบกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๐  ฟากตะวันออก 

 ๖.๑๒ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 

หมายเลข  ๒๒๖  (ตอนเลี่ยงเมือง)  และวัดศรีเกษตรพัฒนาราม 

  ด้านตะวันออก จดถนนบ้านหนองยาง - โนนเจริญ  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้  และด้านตะวันตก  ซึ่งเป็นเส้นตรง 

ที่ลากต่อจากแนวเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ  ไปทางทิศตะวันตก  เป็นระยะ  ๑,๗๐๐  เมตร  และไปทาง 

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับถนนบ้านหนองสาด  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๘.๒๑  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก  และบริเวณ

หมายเลข  ๙.๑๕  ที่กําหนดไว้เป้นสีเทาอ่อน 

๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๒๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อนให้เป็นที่ดิน 

ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  มีรายการดังต่อไปนี้ 

 ๗.๑ ด้านเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ  ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร   

กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๖ 

  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดทางหลวงแผน่ดินหมายเลข  ๒๒๖  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก  ซึ่งเป็นเส้นตั้งฉากกับ 

ศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๖  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๖   

(ตอนเลี่ยงเมือง)  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๖  ไปทางทิศตะวันตก  เป็นระยะ  ๑,๑๕๐  เมตร 

 ๗.๒ ที่ดินบริเวณริมฝั่งห้วยสําราญ  ในบริเวณแนวขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝั่งห้วยสําราญ   

ฝั่งใต้ 

 ๗.๓ ที่ดินสาธารณประโยชน์โนนหนองบัว  เลขที่  ศก. ๒๘๕๑๔ 

 ๗.๔ ที่ดินสาธารณประโยชน์ใช้เป็นทําเลเลี้ยงสัตว์ 

 ๗.๕ ที่ดินบริเวณริมฝั่งห้วยน้ําคํา  ในบริเวณแนวขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝั่งห้วยน้ําคํา   

ฝั่งตะวันตก 



 

๑๘ 

 ๗.๖ ที่ดินสาธารณประโยชน์หนองเม็ก  เลขที่  ศก. ๐๙๒๒ 

 ๗.๗ ที่ดินบริเวณริมฝั่งห้วยสําราญ  ในบริเวณแนวขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝั่งห้วยสําราญ   

ฝั่งใต้  และที่ดินสาธารณประโยชน์โนนบักบ้า  เลขที่  ศก. ๒๘๖๒๙ 

 ๗.๘ ที่ดินบริเวณริมฝั่งห้วยสําราญ  ในบริเวณแนวขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝั่งห้วยสําราญ   

ฝั่งตะวันตก 

 ๗.๙ ที่ดินส่งเสริมอาชีพ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

 ๗.๑๐ ที่ดินบริเวณริมฝั่งห้วยน้ําคํา  ในบริเวณแนวขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝั่งห้วยน้ําคํา   

ฝั่งตะวันออก 

 ๗.๑๑ ที่ดินสาธารณประโยชน์หนองกุดหวาย  เลขที่  ศก. ๐๙๙ 

 ๗.๑๒ ที่ดินสาธารณประโยชน์ป่าโนนใหญ่  และหนองฮู  เลขที่  ศก. ๒๔๗๐ 

 ๗.๑๓ ที่ดินบริเวณริมฝั่งห้วยสําราญ  ในบริเวณแนวขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝั่งห้วยสําราญ   

ฝั่งตะวันตก 

 ๗.๑๔ ที่ดินบริเวณริมฝั่งห้วยสําราญ  ในบริเวณแนวขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝั่งห้วยสําราญ   

ฝั่งตะวันออก 

 ๗.๑๕ ที่ดินบริเวณริมฝั่งห้วยน้ําคํา  ในบริเวณแนวขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝั่งห้วยน้ําคํา   

ฝั่งตะวันตก 

  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๙.๙  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน 

 ๗.๑๖ ที่ดินบริเวณริมฝั่งห้วยน้ําคํา  ในบริเวณแนวขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝั่งห้วยน้ําคํา   

ฝั่งตะวันออก 

 ๗.๑๗ ที่ดินบริเวณริมฝั่งห้วยแฮด  ในบริเวณแนวขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝั่งห้วยแฮด   

ฝั่งตะวันตก 

 ๗.๑๘ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 

 ๗.๑๙ ศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการจังหวัดศรีสะเกษ 

 ๗.๒๐ ที่ดินสาธารณประโยชน์หนองแคน 

 ๗.๒๑ ที่ดินสาธารณประโยชน์หนองตะมะ 

 ๗.๒๒ อ่างเก็บน้ําห้วยน้ําคํา  และสวนราชสักการะเทศบาลเมืองศรีสะเกษ 

 ๗.๒๓ ที่ดินบริเวณริมฝั่งห้วยปูน  ในบริเวณแนวขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝั่งห้วยปูน  

ฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก 



 

๑๙ 

 ๗.๒๔ ที่ดินสาธารณประโยชน์หนองโพ 

 ๗.๒๕ ที่ดินสาธารณประโยชน์หนองแดง 

๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๒๑  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก  ให้เป็น 

ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  มีรายการดังต่อไปนี้ 

 ๘.๑ โรงเรียนเทศบาล  ๓  (สวนเฉลิมพระเกียรติ  ๗๒) 

 ๘.๒ โรงเรียนบ้านเพียนาม 

 ๘.๓ โรงเรียนมิ่งเมือง 

 ๘.๔ โรงเรียนบ้านโนนสํานัก  มิตรภาพที่  ๑๒๑ 

 ๘.๕ โรงเรียนเทศบาล  ๒  (รัชมังคลานุสรณ์) 

 ๘.๖ วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ 

 ๘.๗ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 

 ๘.๘ โรงเรียนสตรีสิริเกศ  บ้านพักข้าราชการ 

 ๘.๙ วิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 

 ๘.๑๐ โรงเรียนศรีสะเกษวทิยาลัย 

 ๘.๑๑ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  และวิทยาลัยอาชีวะศรีสะเกษ 

 ๘.๑๒ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 

 ๘.๑๓ โรงเรียนบ้านหนองตะมะ 

 ๘.๑๔ โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 

 ๘.๑๕ โรงเรียนเทศบาล  ๑  (วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม) 

 ๘.๑๖ โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 

 ๘.๑๗ วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 

 ๘.๑๘ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ๒๙ 

 ๘.๑๙ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 

 ๘.๒๐ โรงเรียนบ้านหนองยาง 

 ๘.๒๑ โรงเรียนบ้านหนองสาด 

๙. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๑๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทสถาบันศาสนา  มีรายการดังต่อไปนี้ 



 

๒๐ 

 ๙.๑ วัดศรีม่ิงเมือง 

 ๙.๒ วัดป่าโนนทราย 

 ๙.๓ วัดโนนสํานัก 

 ๙.๔ วัดมหาพุทธาราม 

 ๙.๕ วัดพานทา 

 ๙.๖ วัดป่าศรัทธาธรรม 

 ๙.๗ วัดหลวงสุมังคลาราม 

 ๙.๘ วัดป่าศรีสําราญ 

 ๙.๙ วัดเลียบบูรพาราม 

 ๙.๑๐ วัดเจียงอีศรมีงคลวราราม 

 ๙.๑๑ วัดหนองตะมะวราราม 

 ๙.๑๒ สํานักสงฆ์บ้านหนองกิโล 

 ๙.๑๓ วัดบ้านหนองคู 

 ๙.๑๔ วัดศรีเกษตรพัฒนาราม 

 ๙.๑๕ วัดโนนเจริญ 

๑๐. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑  ถึงหมายเลข  ๑๐.๓๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน  ให้เป็น

ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  มีรายการดังต่อไปนี้ 

 ๑๐.๑ สํานักงานสงเคราะห์และฝึกอาชีพเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ  สํานักงาน 

สาธารณสุขอําเภอเมืองศรีสะเกษ  สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองศรีสะเกษ  เรือนจําจังหวัดศรีสะเกษ   

การประปาจังหวัดศรีสะเกษ  การประปาส่วนภูมิภาค  บ้านพักข้าราชการ  สถานีประมงน้ําจืดจังหวัดศรีสะเกษ   

และสนามยิงปืนตํารวจ 

 ๑๐.๒ ที่ราชพัสดุ  เลขที่  ศก. ๑๒๖๕ 

 ๑๐.๓ หน่วยปฏิบัติการพิเศษกองกํากับการตํารวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ 

 ๑๐.๔ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองศรีสะเกษ 

 ๑๐.๕ สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ 

 ๑๐.๖ สถานีตํารวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ 

 ๑๐.๗ สํานักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ  และสํานักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ 



 

๒๑ 

 ๑๐.๘ ศูนย์ขยายพันธุ์ไหมที่  ๑  จังหวัดศรีสะเกษ  ศูนย์เพาะชํากล้าไม้จังหวัดศรีสะเกษ   

และศูนย์พัฒนาน้ําบาดาล  กองน้ําบาดาลที่  ๗  กรมทรัพยากรธรณี  และสํานักงานองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

 ๑๐.๙ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  สํานักงานโยธาธิการ 

และผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ  สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ  และสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต  ๔ 

 ๑๐.๑๐ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ  กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ   

ศาลจังหวัดศรีสะเกษ  สํานักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ  ที่ว่าการอําเภอเมืองศรีสะเกษ  สํานักงานที่ดิน 

อําเภอเมืองศรีสะเกษ  ศาลาประชาคม  และสํานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

 ๑๐.๑๑ บ้านพักข้าราชการ 

 ๑๐.๑๒ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง  และที่ทําการไปรษณีย์โทรเลขจังหวัดศรีสะเกษ 

 ๑๐.๑๓ บ้านพักข้าราชการ 

 ๑๐.๑๔ โรงพยาบาลจังหวัดศรีสะเกษ 

 ๑๐.๑๕ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองศรีสะเกษ  สํานักงานเครือข่ายบริการสุขภาพ

โรงพยาบาลจังหวัดศรีสะเกษ  และบ้านพักข้าราชการ 

 ๑๐.๑๖ ชุมสายโทรศัพท์จังหวัดศรีสะเกษ 

 ๑๐.๑๗ ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดศรีสะเกษ  

และห้องสมุดประชาชนประจําจังหวัดศรีสะเกษ 

 ๑๐.๑๘ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดศรีสะเกษ  และโรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ 

การกีฬาแห่งประเทศไทย 

 ๑๐.๑๙ บ้านพักข้าราชการ 

 ๑๐.๒๐ ที่สาธารณประโยชน์โคกขามป้อม  เลขที่  ศก. ๑๐๕๙  หน่วยบํารุงพันธุ์สัตว์  

จังหวัดศรีสะเกษ  และสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ 

 ๑๐.๒๑ โรงกรองน้ําประปาจังหวัดศรีสะเกษ  การประปาส่วนภูมิภาค 

 ๑๐.๒๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษเขต  ๑  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ   

สํานักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ  สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ  และกองช่างเทศบาล 

เมืองศรีสะเกษ 



 

๒๒ 

 ๑๐.๒๓ ห้องสมุดศึกษาธรรมชาติโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  ศูนย์บริการสาธารณสุข  ๔  

และบ้านพักข้าราชการ 

 ๑๐.๒๔ สํานักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ  และฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ 

 ๑๐.๒๕ ที่ดินสาธารณประโยชน์โนนป่าขามป้อม  เลขที่  ศก. ๑๐๕๘ 

 ๑๐.๒๖ สํานักงานแขวงการทางจังหวัดศรีสะเกษ  โครงการชลประทานจังหวัดศรีสะเกษ   

และสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดศรีสะเกษ 

 ๑๐.๒๗ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ 

 ๑๐.๒๘ กองร้อยอาสาสมัครจังหวัดศรีสะเกษ  และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 

 ๑๐.๒๙ หน่วยบํารุงพันธุ์สัตว์จังหวัดศรีสะเกษ  และสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ 

 ๑๐.๓๐ สํานักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ 

 ๑๐.๓๑ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ  และสํานักงาน

ตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ 

 ๑๐.๓๒ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลหนองครก 

 ๑๐.๓๓ สถานีควบคุมการจ่ายไฟจังหวัดศรีสะเกษ  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต  ๒  ภาค  ๒   

สถานีไฟฟ้าย่อยจังหวัดศรีสะเกษ  และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 





 
๑ 

รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวง 
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองศรีสะเกษ 

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 

ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมขนส่ง  แบ่งเป็น  ๕  ขนาด  คือ 

๑. ถนนแบบ  ก  ขนาดเขตทาง  ๑๖.๐๐  เมตร  จํานวน  ๑๖  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ก  ๑  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนกสิกรรม  และถนนโครงการ 

กําหนดให้ก่อสร้างใหม่  เริ่มต้นจากถนนวันลูกเสือ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม   

ระยะประมาณ  ๒,๔๗๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๑๗๐  เมตร  จนบรรจบกับ 

ถนนสาย  ข  ๑  ที่บริเวณห่างจากถนนสาย  ข  ๑  ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๓๗๓  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย  ข  ๑  ระยะประมาณ  ๓๖๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๒  เป็นถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อกําหนดให้ขยายเขตทาง  เริ่มต้นจากถนนกสิกรรม   

(ถนนสาย  ก  ๑)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนสาธารณะ 

ไม่ปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๓) 

 ถนนสาย  ก  ๓  เป็นถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อกําหนดให้ขยายเขตทาง  และถนนโครงการ 

กําหนดให้ก่อสร้างใหม่  เริ่มต้นจากถนนหลักเมือง  (ถนนสาย  ก  ๔)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ   

ตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๖๓๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๒๔๐  เมตร   

จนบรรจบกับถนนสาย  ข  ๑  ที่บริเวณห่างจากถนนสาย  ข  ๑  บรรจบกับถนนหลุมเป้า  (ถนนสาย  ข  ๒)   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย  ข  ๑  ระยะประมาณ  ๑,๐๐๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๔  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนหลักเมืองและถนนหลุมเป้า   

เริ่มต้นจากถนนวันลูกเสือ  ไปทางทิศเหนือ  ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  และทิศตะวันออกตามแนวถนนหลักเมือง   

และถนนหลุมเป้า  จนบรรจบกับถนนหลุมเป้า  (ถนนสาย  ข  ๒)  ที่บริเวณห่างจากถนนหลุมเป้า  (ถนนสาย  ข  ๒)   

บรรจบกับถนนวิจิตรนคร  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนหลุมเป้า  (ถนนสาย  ข  ๒)  ระยะประมาณ   

๓๐๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๕  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนศรีวิเศษ  เริ่มต้นจาก 

ถนนกสิกรรม  (ถนนสาย  ก  ๑)  ไปทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม   

จนบรรจบกับถนนวิจิตรนคร  (ถนนสาย  ข  ๔) 



 
๒ 

 ถนนสาย  ก  ๖  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนปลัดมณฑล  เริ่มต้นจาก 

ถนนราชการรถไฟ  ๒  (ถนนสาย  ก  ๗)  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนศรีวิเศษ   

(ถนนสาย  ก  ๕) 

 ถนนสาย  ก  ๗  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนราชการรถไฟ  ๒  และ 

ถนนรอบเมืองเหนือ  เริ่มต้นจากถนนกสิกรรม  (ถนนสาย  ก  ๑)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 

และทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนราชการรถไฟ  ๒  และถนนรอบเมืองเหนือ  จนบรรจบกับ 

ถนนรอบเมืองเหนือ  (ถนนสาย  ข  ๒) 

 ถนนสาย  ก  ๘  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนราชการรถไฟ  ๓  เริ่มต้นจาก 

ถนนกสิกรรม  (ถนนสาย  ก  ๑)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศใต้ตามแนวถนนเดิมจนบรรจบกับถนนอุบล   

(ถนนสาย  ข  ๕) 

 ถนนสาย  ก  ๙  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนปลัดมณฑล  เริ่มต้นจาก 

ถนนวันลูกเสือ  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนราชการรถไฟ  ๓  (ถนนสาย  ก  ๘) 

 ถนนสาย  ก  ๑๐  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนวันลูกเสือ  เริ่มต้นจาก 

ถนนกวงเฮง  (ถนนสาย  ข  ๗)  ไปทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับ 

ถนนศรีสุมังค์  (ถนนสาย  ข  ๙) 

 ถนนสาย  ก  ๑๑  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนวิจิตรนคร  เริ่มต้นจาก 

ถนนอุบล  (ถนนสาย  ข  ๕)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนชัยสวัสดิ์   

(ถนนสาย  ก  ๑๒) 

 ถนนสาย  ก  ๑๒  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนชัยสวัสดิ์  เริ่มต้นจาก 

ถนนขุขันธ์  (ถนนสาย  ข  ๖)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนศรีสุมังค์   

(ถนนสาย  ข  ๙) 

 ถนนสาย  ก  ๑๓  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนรอบเมืองใต้  เริ่มต้นจาก 

ถนนศรีสุมังค์  (ถนนสาย  ข  ๙)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม   

จนบรรจบกับถนนอุบล  (ถนนสาย  ข  ๕) 

 ถนนสาย  ก  ๑๔  เป็นถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อกําหนดให้ขยายเขตทาง  และถนนโครงการ 

กําหนดให้ก่อสร้างใหม่  เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๐  ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดิน 



 
๓ 

หมายเลข  ๒๒๐  ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๖  (ตอนเลี่ยงเมือง)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ   

ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๐  ระยะประมาณ  ๕๔๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้   

ระยะประมาณ  ๓๒๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตาม 

แนวถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๑๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ระยะประมาณ   

๑๙๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาย  ก  ๑๕  ที่บริเวณห่างจากถนนสาย  ก  ๑๕  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน 

หมายเลข  ๒๒๐  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย  ก  ๑๕  ระยะประมาณ  ๕๑๐  เมตร   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ระยะประมาณ  ๒๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๕๐  เมตร  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงใต้  ระยะประมาณ  ๒๙๐  เมตร  ตัดกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ที่บริเวณห่างจาก 

ถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๖  (ตอนเลี่ยงเมือง)  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๕๗๐  เมตร  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงใต้  ระยะประมาณ  ๔๘๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนศรีมงคล  (ถนนสาย  ก  ๑๖)   

ที่บริเวณห่างจากถนนศรีมงคล  (ถนนสาย  ก  ๑๖)  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๖  (ตอนเลี่ยงเมือง)   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนศรีมงคล  (ถนนสาย  ก  ๑๖)  ระยะประมาณ  ๕๗๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๑๕  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนหนองแดงราษฎร์วิถี  และ 

ถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่  เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๐  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 

ตามแนวถนนเดิม  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ระยะประมาณ  ๑๘๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ก  ๑๔   

ที่บริเวณห่างจากถนนสาย  ก  ๑๔  บรรจบกับถนนศรีมงคล  (ถนนสาย  ก  ๑๖)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 

ตามแนวถนนสาย  ก  ๑๔  ระยะประมาณ  ๘๔๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๑๖  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนศรีมงคล  เริ่มต้นจาก 

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๐  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม 

จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๖  (ตอนเลี่ยงเมือง) 

๒. ถนนแบบ  ข  ขนาดเขตทาง  ๒๐.๐๐  เมตร  มีจํานวน  ๙  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ข  ๑  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ซอยสามัคคี  และถนนโครงการ 

กําหนดให้ก่อสร้างใหม่  เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๖  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตามแนวถนนเดิม  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๓๗๓  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ   



 
๔ 

ระยะประมาณ  ๓๖๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาย  ก  ๑  ที่บริเวณห่างจากถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ   

(ถนนสาย  ก  ๒)  บรรจบกับถนนกสิกรรม  (ถนนสาย  ก  ๑)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ตามแนว 

ถนนสาย  ก  ๑  ระยะประมาณ  ๙๗๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกตามแนว 

ขนานห้วยสําราญ  ระยะประมาณ  ๑,๓๗๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาย  ก  ๓  ที่บริเวณห่างจาก 

ถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๒)  บรรจบกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๓)   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย  ก  ๓  ระยะประมาณ  ๔๓๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้   

ระยะประมาณ  ๑,๐๐๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนหลุมเป้า  (ถนนสาย  ข  ๒)  ที่บริเวณห่างจากถนนหลุมเป้า   

(ถนนสาย  ข  ๒)  บรรจบกับถนนวิจิตรนคร  (ถนนสาย  ข  ๔)  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนหลุมเป้า   

(ถนนสาย  ข  ๒)  ระยะประมาณ  ๓๐๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๒  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนหลุมเป้า  ถนนสาธารณะ 

ไม่ปรากฏชื่อ  และถนนรอบเมืองเหนือ  และถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่  เริ่มต้นจากถนนหลุมเป้า   

(ถนนสาย  ก  ๔)  ที่บริเวณถนนหลุมเป้า  (ถนนสาย  ก  ๔)  บรรจบกับถนนสาย  ข  ๑  ไปทางทิศตะวันออก 

ตามแนวถนนหลุมเป้า  บรรจบกับถนนวิจิตรนคร  (ถนนสาย  ข  ๔)  ไปทางทิศตะวันออก  ระยะประมาณ   

๒๖๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาธารณะ 

ไม่ปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๒๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ระยะประมาณ  ๑๖๐  เมตร   

บรรจบกับถนนรอบเมืองเหนือ  ที่บริเวณห่างจากถนนรอบเมืองเหนือ  บรรจบกับถนนเทพา  (ถนนสาย  ข  ๓)   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนรอบเมืองเหนือ  ระยะประมาณ  ๗๔๐  เมตร  ไปทาง 

ทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนรอบเมืองเหนือ  บรรจบกับถนนรอบเมืองเหนือ   

(ถนนสาย  ก  ๗)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ระยะประมาณ  ๗๐๐  เมตร  ตัดกับถนนไทยพันทา 

ที่บริเวณห่างจากถนนราชประชา  บรรจบกับถนนไทยพันทา  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนไทยพันทา   

ระยะประมาณ  ๑๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้  ระยะประมาณ  ๒๐๐  เมตร   

จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๖  ที่บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๖  บรรจบกับ 

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๖  (ตอนเลี่ยงเมือง) 

 ถนนสาย  ข  ๓  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนเทพา  เริ่มต้นจากห้วยสําราญ   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนรอบเมืองเหนือ  (ถนนสาย  ข  ๒) 



 
๕ 

 ถนนสาย  ข  ๔  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนวิจิตรนคร  เริ่มต้นจากถนนหลุมเป้า   

(ถนนสาย  ข  ๒)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนอุบล   

(ถนนสาย  ข  ๕) 

 ถนนสาย  ข  ๕  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนอุบล  เริ่มต้นจากถนนกสิกรรม   

(ถนนสาย  ก  ๑)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับห้วยน้ําคํา 

 ถนนสาย  ข  ๖  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนขุขันธ์  เริ่มต้นจากถนนศรีวิเศษ   

(ถนนสาย  ก  ๕)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศใต้ตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนกวงเฮง   

(ถนนสาย  ข  ๗) 

 ถนนสาย  ข  ๗  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนกวงเฮง  เริ่มต้นจากถนนอุบล   

(ถนนสาย  ข  ๕)  ไปทางทิศใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนขุขันธ์  (ถนนสาย  ข  ๖) 

 ถนนสาย  ข  ๘  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนโชติพันธ์  เริ่มต้นจากถนนกสิกรรม   

(ถนนสาย  ง)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนกวงเฮง   

(ถนนสาย  ข  ๗) 

 ถนนสาย  ข  ๙  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนศรีสุมังค์  เริ่มต้นจากถนนอุบล   

(ถนนสาย  ข  ๕)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนขุขันธ์  (ถนนสาย  ค) 

๓. ถนนแบบ  ค  ขนาดเขตทาง  ๒๖.๐๐  เมตร  จํานวน  ๑  สาย  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ 

ขยายเขตทาง  คือ  ถนนขุขันธ์  เริ่มต้นจากถนนกวงเฮง  (ถนนสาย  ข  ๗)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้   

ตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนศรีสุมังค์  (ถนนสาย  ข  ๙) 

๔. ถนนแบบ  ง  ขนาดเขตทาง  ๓๐.๐๐  เมตร  จํานวน  ๑  สาย  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ 

ขยายเขตทาง  คือ  ถนนกสิกรรม  เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๐  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ   

ตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๔๒๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ 

๕. ถนนแบบ  จ  ขนาดเขตทาง  ๔๐.๐๐  เมตร  จํานวน  ๑  สาย  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ 

ขยายเขตทาง  คือ  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๐  เริ่มต้นจากถนนขุขันธ์  (ถนนสาย  ค)  ไปทาง 

ทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๑๗๐  เมตร 

 

 



หน้า   ๒๙ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   เมษายน   ๒๕๕๔ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่สมควรกําหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  
ในท้องที่ตําบลหนองไผ่  ตําบลหญ้าปล้อง  ตําบลโพธ์ิ  ตําบลเมืองเหนือ  ตําบลเมืองใต้  ตําบลหนองครก   
ตําบลโพนข่า  และตําบลซํา  อําเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา 
และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  การคมนาคม
และการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อม  ทั้งน้ี  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
ของการผังเมือง  และโดยที่มาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  บัญญัติว่า  การใช้บังคับผังเมืองรวม 
ให้กระทําโดยกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 


