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กฎกระทรวง 

ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดมุกดาหาร 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

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

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

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

เพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิรูปที่ดิน 
ข้อ ๒ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็น

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

(๑) ส่งเสริมและพัฒนาให้จังหวัดมุกดาหารเป็นเมืองน่าอยู่  มีการจัดระบบผังเมืองที่ถูกต้อง
และชัดเจน  และมีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน 

(๒) ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร 
(๓) ส่งเสริมการค้าชายแดนของจังหวัดมุกดาหารให้เป็นแหล่งการค้ากลุ่มอินโดจีน 
(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนให้จังหวัดมุกดาหารเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์   

โดยส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวทางธุรกิจ 
(๕) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีชีวิตของ 

ชนพื้นเมืองที่สําคัญ  และส่งเสริมด้านวัฒนธรรมเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน 
ข้อ ๔ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม  ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้

ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท  และรายการประกอบแผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้ 
ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนก

ประเภทท้ายกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๘  ที่กําหนดไว้เป็นสีชมพู  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทชมุชน 
(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๑๗  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทท่ีโล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๑๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน 

มีเส้นทแยงสีขาว  ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ 
(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๑๑  ที่กําหนดไว้เป็นสีฟ้า  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทท่ีโล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ข้อ ๖ ที่ดินประเภทชุมชน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  พาณิชยกรรม  

เกษตรกรรม  สถาบันการศึกษา  สถาบันศาสนา  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ   
ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวกท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 
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(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) เลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  นกกระจอกเทศ  งู  จระเข้  
หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 

(๕) กําจัดมูลฝอย 
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อประกอบกิจการอุตสาหกรรม  ให้มีระยะห่างจากริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติ

ของแม่น้ําโขง  ฝั่งตะวันตก  ไม่น้อยกว่า  ๑,๐๐๐  เมตร 
ที่ดินประเภทนี้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  เขตห้ามล่าสัตว์ป่า  และ 

เขตอุทยานแห่งชาติ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษาหรือบํารุงป่าไม้  สัตว์ป่า  
ต้นน้ํา  ลําธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ  ตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายเก่ียวกับการป่าไม้  
การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเท่านั้น   

ข้อ ๗ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม   
หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  การอยู่อาศัย  สถาบันศาสนา  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

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

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม  เว้นแต่ที่ดินในบริเวณแนวขนานระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร  
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๑๒  และแนวขนานระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร  กับศูนย์กลาง 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒ 

(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม  เว้นแต่ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๕  หมายเลข  ๒.๖  
หมายเลข  ๒.๗  หมายเลข  ๒.๘  หมายเลข  ๒.๙  หมายเลข  ๒.๑๐  หมายเลข  ๒.๑๑  หมายเลข  ๒.๑๒  
หมายเลข  ๒.๑๓  และหมายเลข  ๒.๑๔  ที่อยู่ในบริเวณแนวขนานระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร  กับศูนย์กลาง
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๑๒  และอยู่ในบริเวณแนวขนานระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร  กับศูนย์กลาง 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒ 

(๖) การอยู่อาศัยประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๗) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
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การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อประกอบกิจการอุตสาหกรรม  ให้มีระยะห่างจากริมฝั่งตามสภาพ
ธรรมชาติของแม่น้ําโขง  ฝั่งตะวันตก  ไม่น้อยกว่า  ๑,๐๐๐  เมตร 

ที่ดินประเภทนี้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  เขตห้ามล่าสัตว์ป่า  และ 
เขตอุทยานแห่งชาติ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษาหรือบํารุงป่าไม้  สัตว์ป่า  
ต้นน้ํา  ลําธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ  ตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายเก่ียวกับการป่าไม้  
การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเท่านั้น 

ข้อ ๘ ที่ดินประเภทท่ีโล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมเฉพาะท่ีดิน 
ซึ่งเป็นของรัฐ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ที่ดินประเภทน้ีซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  การอยู่อาศัย  เกษตรกรรม  
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้   
(๑) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย   
(๒) การอยู่อาศัยประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่   
(๓) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
ข้อ ๙ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแล

รักษาหรือบํารุงป่าไม้  สัตว์ป่า  ต้นน้ํา  ลําธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ  ตามมติคณะรัฐมนตรีและ
กฎหมายเก่ียวกับการป่าไม้  การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติเท่านั้น 

ที่ดินประเภทน้ีซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมหรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  การอยู่อาศัย  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ   
หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๒) การอยู่อาศัยประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๓) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเฉพาะท่ีดินซึ่งเป็นของรัฐ   

ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา  การประมง  หรือ
สาธารณประโยชน์เท่านั้น 



หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

  

ที่ดินประเภทน้ีซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  การอยู่อาศัย  เกษตรกรรม  การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา  การประมง   
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๒) การอยู่อาศัยประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๓) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
ข้อ ๑๑ ที่ดินในเขตโบราณสถาน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน  

โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
ข้อ ๑๒ ให้โรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ

และยังประกอบกิจการอยู่  ขยายพื้นที่โรงงานได้เฉพาะในที่ดินแปลงเดียวกันหรือติดต่อเป็นแปลงเดียวกัน
กับแปลงที่ดินที่เป็นที่ตั้งของโรงงานเดิม  ซึ่งเจ้าของโรงงานเดิมเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครอง
อยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ  ทั้งนี้  ไม่เกินหนึ่งเท่าของพื้นที่โรงงานที่ใช้ในการผลิตเดิม 

ข้อ ๑๓ ให้ผู้มีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการ 
ในเขตผังเมืองรวมให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๙  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมายเหตุ       ๑. ลําดับที่   หมายถึง   ลําดับที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

      ๒. จําพวกที่  หมายถึง   จําพวกที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่ หมายเหตุ

๗  (๑) โรงงานสกัดน้ํามันจากพืช หรือสัตว หรือไขมันจากสัตว ที่ใชสาร ๓

      ตัวทําละลายในการสกัด

 (๔) โรงงานทําน้ํามันจากพืช หรือสัตว หรือไขมันจากสัตวใหบริสุทธิ์ ที่ใชสาร ๓

      ตัวทําละลายในการสกัด

๔๒  (๑) โรงงานทําเคมีภัณฑ สารเคมี หรือวัสดุเคมี ซึ่งมิใชปุย ๓

 (๒) โรงงานเก็บรักษา ลําเลียง แยก คัดเลือก หรือแบงบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ ๓

      อันตราย ซึ่งมิใชปุย

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

เฉพาะปุยอินทรีย

และปุยเคมีที่ไมมี

การใชแอมโมเนียม

ไนเตรต (Ammonium

   Nitrate) หรือโปแตส

เซียมคลอเรต

(Potassium Chlorate)

ใหประกอบกิจการได

 (๒) โรงงานเก็บรักษาหรือแบงบรรจุปุย หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืช ๓ ยกเวนจําพวกที่ ๓

      หรือสัตว (Pesticides) เฉพาะปุยอินทรีย

และปุยเคมีที่ไมมี

การใชแอมโมเนียม

ไนเตรต (Ammonium

Nitrate) หรือโปแตส

เซียมคลอเรต

(Potassium Chlorate)

ใหประกอบกิจการได

๔๔  โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห ๓

 ยางอีลาสโตเมอร พลาสติก หรือเสนใยสังเคราะหซึ่งมิใชใยแกว

ประเภท ชนิด และจําพวกของโรงงานที่หามประกอบกิจการ

ทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. ๒๕๖๐

 ที่ดินประเภทชุมชน



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่ หมายเหตุ

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

เฉพาะสีน้ํา ใหประกอบ

กิจการได

 (๒) โรงงานทําน้ํามันชักเงา น้ํามันผสมสี หรือน้ํายาลางสี ๓

 (๓) โรงงานทําเชลแล็ก แล็กเกอร หรือผลิตภัณฑสําหรับใชยาหรืออุด ๓

๔๘  (๔) โรงงานทําไมขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไมเพลิง ๓

 (๖) โรงงานทําหมึกหรือคารบอนดํา ๓

๔๙  โรงงานกลั่นน้ํามันปโตรเลียม ๓

๕๐  (๔) โรงงานผสมผลิตภัณฑจากปโตรเลียมเขาดวยกัน หรือการผสมผลิตภัณฑ ๓ ยกเวนจําพวกที่ ๓

      จากปโตรเลียมกับวัสดุอื่น แตไมรวมถึงการผสมผลิตภัณฑจาก เฉพาะแอสฟลตติก

      กาซธรรมชาติกับวัสดุอื่น คอนกรีต ใหประกอบ

กิจการได

๘๙  โรงงานผลิตกาซ ซึ่งมิใชกาซธรรมชาติ และโรงงานสงหรือจําหนายกาซ ๓

 แตไมรวมถึงโรงงานสง หรือจําหนายกาซที่เปนน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมาย

 วาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง

๙๑  (๒) โรงงานบรรจุกาซ แตไมรวมถึงการบรรจุกาซที่เปนน้ํามันเชื้อเพลิง ๓

      ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง

๙๙  โรงงานผลิต ซอมแซม หรือดัดแปลง เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ๓

 หรือสิ่งอื่นใดที่มีอํานาจในการประหาร ทําลาย หรือทําใหหมดสมรรถภาพ

 ในทํานองเดียวกับเครื่องกระสุนปน หรือวัตถุระเบิด และรวมถึงสิ่งประกอบ

 ของสิ่งดังกลาว

๑๐๑  โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant) ๓ ยกเวนจําพวกที่ ๓

เฉพาะโรงงานบําบัด

น้ําเสียรวมของชุมชน

ใหประกอบกิจการได

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่ หมายเหตุ

๗  (๑) โรงงานสกัดน้ํามันจากพืช หรือสัตว หรือไขมันจากสัตว ที่ใชสาร ๓

      ตัวทําละลายในการสกัด

 (๔) โรงงานทําน้ํามันจากพืช หรือสัตว หรือไขมันจากสัตวใหบริสุทธิ์ ที่ใชสาร ๓

      ตัวทําละลายในการสกัด

๔๒  (๑) โรงงานทําเคมีภัณฑ สารเคมี หรือวัสดุเคมี ซึ่งมิใชปุย ๓

 (๒) โรงงานเก็บรักษา ลําเลียง แยก คัดเลือก หรือแบงบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ ๓

      อันตราย ซึ่งมิใชปุย

๒

 ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่ หมายเหตุ

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

เฉพาะปุยอินทรีย

และปุยเคมีที่ไมมี

การใชแอมโมเนียม

ไนเตรต (Ammonium

   Nitrate) หรือ

โปแตสเซียมคลอเรต

(Potassium Chlorate)

ใหประกอบกิจการได

 (๒) โรงงานเก็บรักษาหรือแบงบรรจุปุย หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืช ๓ ยกเวนจําพวกที่ ๓

      หรือสัตว (Pesticides) เฉพาะปุยอินทรีย

และปุยเคมีที่ไมมี

การใชแอมโมเนียม

ไนเตรต (Ammonium

Nitrate) หรือ

โปแตสเซียมคลอเรต

(Potassium Chlorate)

ใหประกอบกิจการได

๔๔  โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห ๓

 ยางอีลาสโตเมอร พลาสติก หรือเสนใยสังเคราะหซึ่งมิใชใยแกว

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

เฉพาะสีน้ํา ใหประกอบ

กิจการได

 (๒) โรงงานทําน้ํามันชักเงา น้ํามันผสมสี หรือน้ํายาลางสี ๓

 (๓) โรงงานทําเชลแล็ก แล็กเกอร หรือผลิตภัณฑสําหรับใชยาหรืออุด ๓

๔๘  (๔) โรงงานทําไมขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไมเพลิง ๓

 (๖) โรงงานทําหมึกหรือคารบอนดํา ๓

๔๙  โรงงานกลั่นน้ํามันปโตรเลียม ๓

๕๐  (๔) โรงงานผสมผลิตภัณฑจากปโตรเลียมเขาดวยกัน หรือการผสมผลิตภัณฑ ๓ ยกเวนจําพวกที่ ๓

      จากปโตรเลียมกับวัสดุอื่น แตไมรวมถึงการผสมผลิตภัณฑจาก เฉพาะแอสฟลตติก

      กาซธรรมชาติกับวัสดุอื่น คอนกรีต ใหประกอบ

กิจการได

๓



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่ หมายเหตุ

๘๙  โรงงานผลิตกาซ ซึ่งมิใชกาซธรรมชาติ และโรงงานสงหรือจําหนายกาซ ๓ ยกเวนจําพวกที่ ๓

 แตไมรวมถึงโรงงานสง หรือจําหนายกาซที่เปนน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมาย เฉพาะในบริเวณ

 วาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง หมายเลข ๒.๖ ที่อยู

หางจากทางหลวง

หรือถนนสาธารณะ

ไมนอยกวา ๑๕ เมตร

และอยูหางจากริมฝง

ตามสภาพธรรมชาติ

ของแมน้ํา ลําคลอง

หรือแหลงน้ําสาธารณะ

ไมนอยกวา ๑๕ เมตร

ใหประกอบกิจการได

๙๑  (๒) โรงงานบรรจุกาซ แตไมรวมถึงการบรรจุกาซที่เปนน้ํามันเชื้อเพลิง ๓

      ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง

๙๙  โรงงานผลิต ซอมแซม หรือดัดแปลง เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ๓

 หรือสิ่งอื่นใดที่มีอํานาจในการประหาร ทําลาย หรือทําใหหมดสมรรถภาพ

 ในทํานองเดียวกับเครื่องกระสุนปน หรือวัตถุระเบิด และรวมถึง

 สิ่งประกอบของสิ่งดังกลาว

๔
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รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิตามท่ีไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง 
ใหใชบังคับผังเมอืงรวมจังหวัดมกุดาหาร 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนท่ีดินตามท่ีไดจําแนกประเภท
ทายกฎกระทรวง  ตามที่กําหนดไวในขอ  ๕  คือ 

๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๘  ท่ีกําหนดไวเปนสีชมพู  ใหเปนที่ดิน  
ประเภทชุมชน  มีรายการดังตอไปนี้ 

  ๑.๑ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลดงหลวง  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑  หลักเขตที่  ๒  
กับหลักเขตที่  ๓ 

      ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลดงหลวง  ระหวางหลักเขตที่  ๓  หลักเขตท่ี  ๔  
หลักเขตที่  ๕  หลักเขตที่  ๖  กับหลักเขตที่  ๗ 

      ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลดงหลวง  ระหวางหลักเขตที่  ๗  หลักเขตที่  ๘  
กับหลักเขตที่  ๙ 

      ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลดงหลวง  ระหวางหลักเขตที่  ๙  หลักเขตท่ี  ๑๐  
หลักเขตท่ี  ๑๑  กับหลักเขตที่  ๑ 

      ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๕.๑  หมายเลข  ๕.๔  และหมายเลข  ๕.๖  ท่ีกําหนดไว
เปนสีฟา 

  ๑.๒ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดมุกดาหารกับจังหวัดนครพนม 

      ดานตะวันออก จดแมน้ําโขง  ฝงตะวันตก 
      ดานใต จดหวยชะโนด  ฝงเหนือ 
      ดานตะวันตก จดหวยชะโนด  ฝงตะวันออก  เสนขนานระยะ  ๒,๑๐๐  เมตร  

กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  มห.  ๓๐๑๐  เสนตั้งฉากระยะ  ๒,๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท   
มห.  ๓๐๑๐  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท  มห.  ๓๐๑๐  บรรจบกับทางหลวงชนบท  มห.  ๓๐๑๕  
ไปทางทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงชนบท  มห.  ๓๐๑๐  เปนระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร  เสนตั้งฉาก 
ระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  มห.  ๓๐๑๐  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท   
มห.  ๓๐๑๐  บรรจบกับทางหลวงชนบท  มห.  ๓๐๑๕  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงชนบท   
มห.  ๓๐๑๐  เปนระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร  เสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  มห.  ๓๐๑๐  และเสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท   
มห.  ๓๐๑๕ 



 

๒ 

  ๑.๓ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนน  อบจ.  มห.  ๒๐๑๕  
และเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนน  อบจ.  มห.  ๓๐๑๕ 

      ดานตะวันออก จดแมน้ําโขง  ฝงตะวันตก  และทางหลวงชนบท  มห.  ๓๐๑๕  
ฟากตะวันตก 

      ดานใต จดเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร  ระหวางหลักเขตที่  ๓  กับหลักเขตที่  ๔  
เสนตรงท่ีลากจากเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร  หลักเขตที่  ๔  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับ
ศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  ที่ จุดซึ่งปลายของเสนตรงที่ตอเปนเสนตรงเดียวกัน 
กับเสนขนานระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๓๘  บรรจบกับศูนยกลาง
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒ 

      ดานตะวันตก   จดเสนตรงที่ตอเปนเสนตรงเดียวกันกับเสนขนานระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร  
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๓๘  เสนขนานระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๓๘  ถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากใต  เสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร   
กับศูนยกลางถนน  อบจ.  มห.  ๓๐๔๐  และเสนตั้งฉากกับศูนยกลางถนน  อบจ.  มห.  ๒๐๑๕  ที่จุดซึ่ง
ปลายของเสนตรงตอเปนเสนเดียวกันกับเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนน  อบจ.  มห.  ๓๐๔๐   
มาบรรจบกับศูนยกลางถนน  อบจ.  มห.  ๒๐๑๕ 

  ๑.๔ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลคําชะอี  ระหวางหลักเขตที่  ๑  หลักเขตที่  ๒   
กับหลักเขตที่  ๓ 

      ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลคําชะอี  ระหวางหลักเขตท่ี  ๓  กับหลักเขตท่ี  ๔  
เสนขนานระยะ  ๘๑๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒  เสนขนานระยะ  ๑,๑๐๐  เมตร  
กับศูนยกลางทางหลวง  อบจ.  มห.  ๓๐๒๐  เสนขนานระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๑๒  และเสนตรงที่ตอจากเสนขนานระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๑๒  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  จนบรรจบเสนขนานระยะ  ๑,๑๗๐  เมตร  กับศูนยกลางถนน  
อบจ.  มห.  ๓๐๒๐ 

      ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑,๑๗๐  เมตร  กับศูนยกลางถนน  อบจ.  มห.  ๓๐๒๐  
และหวยทราย  ฝงเหนือ 

      ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๗๑๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๑๒  และเขตเทศบาลตําบลคําชะอี  ระหวางหลักเขตที่  ๕  กับหลักเขตที่  ๑ 

  ๑.๕ ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๑๒  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๓๗๐  
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒  เปนระยะ  ๒,๒๐๐  เมตร 

      ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๑๒  และเสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๓๗๐   



 

๓ 

      ดานใต จดหวยบังอ่ี  ฝงเหนือ  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๓๗๐   
ฟากตะวันตก  เสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับริมฝงหวยบังอี่  ฝงใต  และเสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒ 

      ดานตะวันตก จดเสนตั้งฉากระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๑๒  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๓๗๐  
ไปทางทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒  เปนระยะ  ๔,๖๐๐  เมตร  และเสนขนาน
ระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒   

  ๑.๖ ดานเหนือ จดเสนตรงท่ีลากจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๒๔   
ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๒๔  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๑๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๒๔   
เปนระยะ  ๔๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนบรรจบปาสงวนแหงชาติ  ปาดงบังอี่   
แปลงที่สอง  เสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๒๔ 

      ดานตะวันออก จดเสนเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๓๐๒๔  และเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอเมืองมุกดาหารกับอําเภอดอนตาล 

       ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมฝงหวยบังอี่  ฝงเหนือ 
       ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลดงเย็น  หลักเขตที่  ๔  เสนขนานระยะ  

๑,๖๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๒๔  เสนแบงเขตการปกครองระหวาง 
อําเภอเมืองมุกดาหารกับอําเภอนิคมคําสรอย  และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงบังอี่  แปลงที่สอง 

   ๑.๗ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลนิคมคําสรอย  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑   
กับหลักเขตท่ี  ๒ 

      ดานตะวันออก   จดเขตเทศบาลตําบลนิคมคําสรอย  ระหวางหลักเขตท่ี  ๒   
กับหลักเขตท่ี  ๓  และเสนขนานระยะ  ๑,๑๖๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒   

      ดานใต จดเสนตั้งฉากระยะ  ๑,๑๖๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๑๒  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๓๗๐  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  เปนระยะ  
๕,๙๐๐  เมตร  และเสนตั้งฉากระยะ  ๑,๑๔๐  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  ที่จุดซึ่ง 
อยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๓๗๐   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  เปนระยะ  ๕,๙๐๐  เมตร 

      ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑,๑๔๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๑๒  และเขตเทศบาลตําบลนิคมคําสรอย  ระหวางหลักเขตที่  ๔  กับหลักเขตที่  ๑ 

  ๑.๘ ดานเหนือ จดหวยเชิงชาญ  ฝงใตและฝงตะวันตก 
      ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลดอนตาล  ระหวางหลักเขตท่ี  ๒  กับหลักเขตที่  ๓ 
      ดานใต จดเสนตรงท่ีลากจากเขตเทศบาลตําบลดอนตาลหลักเขตที่  ๓   

ไปทางทิศตะวันตกเฉยีงใตบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๓๔  ที่จุดซึ่งหางจากทางหลวงแผนดิน



 

๔ 

หมายเลข  ๒๐๓๔  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๗๗  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต 
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๓๔  เปนระยะ  ๓,๘๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  
บรรจบกับเสนตรงท่ีไปทางทิศตะวันตกที่ตอจากเสนขนานระยะ  ๑,๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๒๗๗  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๓๔  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๒๗๗  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  และทิศตะวันออกเฉียงใต  เปนระยะ  ๒,๑๔๐  เมตร 

      ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑,๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๒๗๗  ทางหลวงชนบท  มห.  ๒๐๕๔  ฟากตะวันออก  และหวยเชิงชาญ  ฝงเหนือ 

๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๑๗  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียว  ใหเปนที่ดิน  
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 

  ๒.๑ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดมุกดาหารกับจังหวัดนครพนม 

      ดานตะวันออก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงภูพาน 
      ดานใต จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงภูพาน 
      ดานตะวันตก จดแนวเขตอุทยานแหงชาติ  ปาดงภูพาน 
  ๒.๒  ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดมุกดาหารกับจังหวัดนครพนม  และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงหมู  แปลงท่ีหนึ่ง 
      ดานตะวันออก     จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางจังหวัดมุกดาหารกับจังหวัดนครพนม 
      ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมฝงหวยชะโนด  ฝงเหนือ 
      ดานตะวันตก     จดเขตเทศบาลตําบลดงหลวง  ระหวางหลักเขตท่ี  ๖  หลักเขตที่  ๕  

หลักเขตที่  ๔  กับหลักเขตท่ี  ๓ 
  ๒.๓ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดมุกดาหารกับจังหวัดสกลนคร 
      ดานตะวันออก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงภูพาน 
      ดานใต จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงภูพาน  และปาสงวนแหงชาติ  

ปาดงหมู  แปลงท่ีสาม 
      ดานตะวันตก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงหมู  แปลงที่สาม  และปาสงวนแหงชาติ  

ปาดงภูพาน   
  ๒.๔ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลดงหลวง  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑๐  หลักเขตที่  

๙  หลักเขตท่ี  ๘  หลักเขตที่  ๗  หลักเขตที่  ๖  กับหลักเขตที่  ๕  และเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร   
กับริมฝงหวยชะโด  ฝงใต 

      ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดมุกดาหารกับจังหวัดนครพนม  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  ฟากตะวันตก 



 

๕ 

      ดานใต จดทางหลวงชนบท  มห.  ๓๐๐๘  ฟากเหนือ  แนวเขตปาสงวน
แหงชาติ  ปาดงหมู  แนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงหมู  แปลงที่สอง  และเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  
กับริมฝงหวยบางทราย  ฝงเหนือ 

      ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมฝงหวยบางทราย   
ฝงตะวันออก  ทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๒๒๘๗  ฟากเหนือ  และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงภูพาน 

  ๒.๕ ดานเหนือ จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงหมู  และแนวเขตผังเมืองรวม
ดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดมุกดาหารกับจังหวัดนครพนม 

      ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  
มห.  ๓๐๑๕  เสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  มห.  ๓๐๑๐  เสนตั้งฉาก 
ระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  มห.  ๓๐๑๐  ฟากเหนือ  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท  
มห.  ๓๐๑๐  บรรจบกับทางหลวงชนบท  มห.  ๓๐๑๕  ไปทางทิศตะวันตก  ตามแนวทางหลวงชนบท  
มห.  ๓๐๑๐  เปนระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร  เสนตั้งฉากระยะ  ๒,๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  
มห.  ๓๐๑๐  ฟากใต  เสนขนานระยะ  ๒,๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  มห.  ๓๐๑๐   
ฟากใต  และเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมฝงหวยชะโนด  ฝงตะวันตก 

      ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนน  อบจ.  มห.  ๒๐๑๕   
      ดานตะวันตก   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  ฟากตะวันออก  เสนขนาน

ระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมฝงหวยบางทราย  ฝงใต  แนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงหมู  แปลงท่ีสอง 
      ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๒.๖  ที่กําหนดไวเปนสีเขียว 
  ๒.๖ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่  ๒๙๑๓๑  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๕๘๙๔๔  โฉนดท่ีดินเลขที่

๕๘๙๔๕  โฉนดท่ีดินเลขที่   ๒๘๒๖๑  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๒๗๔๑๖  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๑๗๗๒๔   
โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๑๗๗๔๕  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๗๗๒๒  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๗๗๓๖  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๗๗๓๙  
โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๗๗๓๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๗๗๔๐  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๑๗๗๔๑  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๑๗๗๔๒   
โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๙๓๑๗  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๒๘๙๖๐  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๑๗๘๔๕  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๕๙๑๖๖  
โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๗๗๒๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๔๑๔๓๘  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๔๑๔๓๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๖๗๔  
โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๑๗๗๓๑  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๔๘๒๔๘  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๔๘๒๔๖  โฉนดที่ดินเลขที่  ๔๘๒๔๗  
โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๗๗๓๔  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๑๗๗๒๖  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๑๗๗๓๒  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๑๗๗๓๕  
โฉนดที่ดินเลขที่  ๔๗๘๙๙  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๔๗๙๐๑  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๔๗๘๙๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๔๗๘๙๗  
โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๔๗๘๙๖  โฉนดที่ดินเลขที่  ๔๗๙๐๐  โฉนดที่ดินเลขที่  ๔๗๘๙๕  โฉนดที่ดินเลขที่  ๔๘๒๔๙  
โฉนดที่ดินเลขที่  ๔๗๙๐๒  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๕๓๕๔๖  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๑๗๗๓๘  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๕๕๒๒๖  
โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๗๗๒๗  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๗๗๓๗  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๘๙๔๓  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๒๘๑๐๖  
โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๙๓๑๑  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๒๙๓๑๒  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๒๘๐๗๐  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๒๘๐๗๑  
โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๘๐๗๒  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๘๐๗๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๘๐๗๔  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๒๘๐๗๕  
โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๒๘๐๗๖  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๒๘๐๗๗  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๒๘๐๗๘  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๒๘๐๘๐  



 

๖ 

โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๘๐๘๒  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๒๘๐๖๙  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๒๗๕๘๙  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๒๙๓๑๙  
โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๒๘๐๘๑  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๘๑๐๑  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๘๑๐๒  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๘๑๐๓  
โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๘๑๐๔  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๒๘๑๐๕  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๒๙๓๘๔  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๒๘๐๙๘  
โฉนดท่ีดินเลขที่  ๒๘๐๙๙  โฉนดที่ดนิเลขที่  ๒๙๓๒๖  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๙๓๑๖  และโฉนดที่ดินเลขที่  ๒๘๙๕๙  
และ  น.ส.  ๓  ก  เลขที่  ๒๔  และเลขที่  ๒๕  ตําบลคําปาหลาย  อําเภอมุกดาหาร 

  ๒.๗ ดานเหนือ จดแนวเขตรกัษาพันธุสัตวปา  ปาดงภูสีฐาน  แนวเขตปาสงวนแหงชาติ  
ปาดงภูสีฐาน  และอางเก็บน้ําหวยมุก 

      ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๙๒  ฟากตะวันตก  ทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๑๒  ฟากเหนือ  เสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอคําชะอีกับอําเภอเมืองมุกดาหาร  
และแนวเขตปาสงวนแหงชาติปาดงบังอี่  แปลงที่หนึ่ง 

      ดานใต จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงบังอี่  แปลงที่หนึ่ง 
      ดานตะวันตก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงบังอี่  แปลงที่หนึ่ง  อางเก็บน้ําหวยมุก  

แนวเขตรักษาพันธุสัตวปา  ปาดงภูสีฐาน  และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงภูสีฐาน 
  ๒.๘ ดานเหนือ จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงหมู  และเสนขนานระยะ  

๕๐๐  เมตร  กับริมฝงหวยบางทราย  ฝงใต 
      ดานตะวันออก   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  ฟากตะวันตก 
      ดานใต   จดแนว เขตป าสงวนแห งชาติ   ป าดงบั งอี่   แปลง ท่ีหนึ่ ง   

และเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอเมืองมุกดาหารกับอําเภอคําชะอี 
      ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒  ฟากใต  และทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๒๒๙๒  ฟากตะวันออก 
  ๒.๙ ดานเหนือ จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงสีฐาน  และเขตรักษาพันธุสัตวปาดงสีฐาน 
      ดานตะวันออก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงภูสีฐาน  แนวเขตรักษาพันธุสัตวปา  

ปาดงภูสีฐาน  แนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงบังอี่  แปลงที่หนึ่ง  เสนแบงเขตการปกครองระหวาง 
อําเภอคําชะอีกับอําเภอหนองสูง  เสนตั้งฉากระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๑๒  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๑๒  บรรจบกบัทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๓๗๐  
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒  เปนระยะ  ๒,๒๐๐  เมตร   
เสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๑๒  เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร
กับริมฝงหวยบังอี่  ฝงเหนือ  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒  ฟากใต  เสนตั้งฉากระยะ  ๔๐๐  เมตร   
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒   
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๓๗๐  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒   
เปนระยะ  ๔,๖๐๐  เมตร  เสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒  
เสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับริมฝงหวยบังอี่  ฝงใต  และปาสงวนแหงชาติ  ปาดงบังอี่  แปลงที่หา
       ดานใต จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดมุกดาหารกับจังหวัดรอยเอ็ด 



 

๗ 

      ดานตะวันตก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดมุกดาหารกับจังหวัดกาฬสินธุ 
 ๒.๑๐ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร  ระหวางหลักเขตที่  ๘  หลักเขตที่  ๗  

หลักเขตที่  ๖  หลักเขตที่  ๕  กับหลักเขตที่  ๔ 
      ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๓๔  ฟากตะวันตก  ปาสงวนแหงชาติ  

ปาดงบังอี่  แปลงที่สอง  และอุทยานแหงชาติ 
      ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๒๔  ฟากเหนือ 
      ดานตะวันตก จดปาสงวนแหงชาติ  ปาดงบังอี่  แปลงท่ีสอง  อุทยานแหงชาติ   

ภูผาเทิบ  และอุทยานแหงชาติ  ภูสระดอกบัว   
 ๒.๑๑ ดานเหนือ จดแนวเขตปาสงวนแหงชาต ิ ปาดงบังอี่  แปลงที่หนึ่ง  ทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๒๑๒  ฟากตะวันออก  และเสนตรงท่ีลากจากเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร  หลักเขตที่  ๑   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  ที่จุดซึ่ง 
ปลายของเสนตรงที่ตอเปนเสนตรงเดียวกันกับเสนขนานระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๑๒  (ตอนเล่ียงเมือง)  บรรจบกับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒ 

      ดานตะวันออก จดแนว เขตป าสงวนแห งชาติ   ป าดงบั งอี่   แปลง ท่ีสอง   
อุทยานแหงชาติภูผาเทิบ  อุทยานแหงชาติภูสระดอกบัว  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๒๔   
ฟากตะวันตก  และปาสงวนแหงชาติ  ปาดงบังอี่  แปลงท่ีหนึ่ง 

      ดานใต จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงบังอี่  แปลงท่ีสอง  อุทยาน
แหงชาติภูผาเทิบ  อุทยานแหงชาติภูสระดอกบัว  เสนแบงเขตการปกครองระหวางอาํเภอเมอืงมกุดาหารกับ
อําเภอนิคมคําสรอย  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  ฟากตะวันตก 

      ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมฝงหวยบังอี่  ฝงตะวันออก 
 ๒.๑๒ ดานเหนือ จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอหนองสูงกับอําเภอคําชะอี  

แนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงบงัอี่  แปลงที่หนึ่ง  เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมฝงหวยบังอี่  ฝงใต  
และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงบังอี่  แปลงท่ีหก 

      ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  ฟากตะวันตก  เขตเทศบาล
ตําบลนิคมคําสรอย  ระหวางหลักเขตที่  ๑  กับหลักเขตที่  ๔   

      ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๓๗๐  ฟากเหนือ 
      ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๓๗๐  ฟากตะวันออก   

แนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงบังอี่  แปลงที่หา  เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมฝงหวยบังอี่   
ฝงใตและฝงเหนือ  เสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๓๗๐   
เสนตั้งฉากระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒  ที่จุดซึ่งอยูหางจาก 
ท า ง ห ล ว ง แ ผ น ดิ น ห ม า ย เ ล ข   ๑ ๒   บ ร ร จ บ กั บ ท า ง ห ล ว ง แ ผ น ดิ น ห ม า ย เ ล ข   ๒ ๓ ๗ ๐   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒  เปนระยะ  ๒,๒๐๐  เมตร   
และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒  ฟากตะวันออก 
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 ๒.๑๓ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  ฟากใต  เสนแบงเขตการ
ปกครองระหวางอําเภอนิคมคําสรอยกับอําเภอเมืองมุกดาหาร  และเสนตรงที่ลากจากทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๑๒  ฟากตะวันออก  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  บรรจบกับ 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๒๔  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๒๔  
เปนระยะ  ๑,๒๐๐  เมตร 

       ดานตะวันออก จดปาสงวนแหงชาติ  ปาดงบังอี่  แปลงที่สอง  อุทยานแหงชาติภูผาเทิบ  
และอุทยานแหงชาติภูสระดอกบัว   

      ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมฝงหวยบังอี่  ฝงเหนือ  
แนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงบังอี่  แปลงที่สาม  และอางเก็บน้ําหวยขี้เหล็ก 

      ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลนิคมคําสรอย  ระหวางหลักเขตท่ี  ๓   
หลักเขตท่ี  ๒  กับหลักเขตที่  ๑  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  ฟากตะวันออก 

 ๒.๑๔ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๓๗๐  ฟากใต  เขตเทศบาล
ตําบลนิคมคําสรอย  ระหวางหลักเขตที่  ๑  กับหลักเขตที่  ๔  เสนขนานระยะ  ๑,๑๖๐  เมตร   
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  เขตเทศบาลตําบลนิคมคําสรอย  ระหวางหลักเขตที่  ๓  
กับหลักเขตท่ี  ๒  และอางเก็บน้ําหวยขี้เหล็ก 

      ดานตะวันออก จดแนว เขตป าสงวนแห งชาติ   ป าดงบั งอี่   แปลงที่ ส าม   
อุทยานแหงชาติภูสระดอกบัว 

      ดานใต   จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดมุกดาหารกับจังหวัดยโสธร 

      ดานตะวันตก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงบังอี่  แปลงท่ีหา 
      ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๔.๑๑  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว 
 ๒.๑๕ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมฝงหวยบังอี่  ฝงใต 
      ดานใต จดแนวเขตอุทยานแหงชาติ  ภูสระดอกบัว  และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  

ปาดงบังอี่  แปลงท่ีสาม 
      ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมฝงหวยบังอี่  ฝงตะวันออก 
 ๒.๑๖ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมฝงหวยบังอี่   ฝงใต   

และทางหลวงชนบท  มห.  ๒๐๕๔  ฟากใต 
      ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๓๔  ฟากตะวันตก  หวยเชิงชาญ  

ฝงเหนือ  ทางหลวงชนบท  มห.  ๒๐๕๔  ฟากตะวันตก  เสนขนานระยะ  ๑,๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๗๗  และเสนตรงท่ีลากจากเขตเทศบาลตําบลดอนตาล  หลักเขตที่  ๓   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๓๔  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๐๓๔  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๗๗  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต   
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๓๔  เปนระยะ  ๓,๘๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต 
บรรจบกับเสนตรงที่ไปทางทิศตะวันตกท่ีตอจากเสนขนานระยะ  ๑,๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน



 

๙ 

หมายเลข  ๒๒๗๗  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๓๔  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๒๗๗  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตและทิศตะวันออกเฉียงใต  เปนระยะ  ๒,๑๔๐  เมตร 

      ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดมุกดาหารกับจังหวัดอํานาจเจริญ  แนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงบังอี่  แปลงที่ ส่ี   
และแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดมุกดาหารกับจังหวัดยโสธร 

      ดานตะวันตก จดแนว เขตป าสงวนแห งชาติ   ป าดงบั งอี่   แปลงที่ ส าม   
และอุทยานแหงชาติภูสระดอกบัว 

 ๒.๑๗ ดานตะวันออก   จดแนว เขตป าสงวนแห งชาติ   ป าดงบั งอี่   แปลงที่ ส าม   
และอุทยานแหงชาติภูสระดอกบัว 

      ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดมุกดาหารกับจังหวัดยโสธร 

๓.  ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๓  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออน  ใหเปนที่ดิน  
ประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  มีรายการดังตอไปนี้ 

  ๓.๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมฝงหวยชะโนด  ฝงใต 
      ดานตะวันออก จดแมน้ําโขง  ฝงตะวันตก 
      ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนน  อบจ.  มห.  ๓๐๑๕   
      ดานตะวันตก จดทางหลวงชนบท  มห.  ๓๐๑๕  ฟากตะวันออก 
      ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๕.๕  ที่กําหนดไวเปนสีฟา 
  ๓.๒ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร  ระหวางหลักเขตที่  ๔  กับ  หลักเขตที่  ๓ 
      ดานตะวันออก จดแมน้ําโขง  ฝงตะวันตก 
      ดานใต จดหวยเชิงชาญ  ฝงเหนือ 
      ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๓๔  ฟากตะวันออก 
      ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๕.๑๐  ที่กําหนดไวเปนสีฟา 
  ๓.๓ ดานเหนือ จดเสนตรงท่ีลากจากเขตเทศบาลตําบลดอนตาล  หลักเขตที่  ๓   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๒๐๓๔  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๐๓๔  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๗๗  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต 
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๓๔  เปนระยะ  ๓,๘๐๐  เมตร 

      ดานตะวันออก จดแมน้ําโขง  ฝงตะวันตก 
      ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดมุกดาหารกับจังหวัดอํานาจเจริญ 
      ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๓๔  ฟากตะวันออก 
๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๑๓  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออน  มีเสนทแยงสีขาว  

ใหเปนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม  มีรายการดังตอไปนี้ 
  ๔.๑ ปาสงวนแหงชาติ  ปาดงภูพาน  และอุทยานแหงชาติภูพาน 



 

๑๐ 

  ๔.๒ ปาสงวนแหงชาติ  ปาดงหมู  แปลงที่หนึ่ง 
  ๔.๓ ปาสงวนแหงชาติ  ปาดงหมู 
   ๔.๔ ปาสงวนแหงชาติ  ปาดงหมู  แปลงท่ีสาม 
   ๔.๕ ปาสงวนแหงชาติ  ปาดงหมู  แปลงท่ีสอง 
   ๔.๖ ปาสงวนแหงชาติ  ปาดงภูสีฐาน  และเขตรักษาพันธุสัตวปา  ปาดงภูสีฐาน 
   ๔.๗ ปาสงวนแหงชาติ  ปาดงบังอี่  แปลงท่ีหนึ่ง 
   ๔.๘ ปาสงวนแหงชาติ  ปาดงบังอี่  แปลงที่สอง  อุทยานแหงชาติภูผาเทิบ  และอุทยานแหงชาติ 

ภูสระดอกบัว 
   ๔.๙ ปาสงวนแหงชาติ  ปาดงบังอี่  แปลงที่หา 
 ๔.๑๐ ปาสงวนแหงชาติ  ปาดงบังอี่  แปลงท่ีหก 
 ๔.๑๑ ปาสงวนแหงชาติ  ปาดงบังอี่  แปลงที่เจ็ด 
 ๔.๑๒ ปาสงวนแหงชาติ  ปาดงบังอี่  แปลงท่ีสาม 
 ๔.๑๓ ปาสงวนแหงชาติ  ปาดงบังอี่  แปลงที่ส่ี 
๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๑๑  ที่กําหนดไวเปนสีฟา  ใหเปนท่ีดิน  

ประเภทที่โลงเพ่ือการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  มีรายการดังตอไปนี้ 
   ๕.๑ อางเก็บน้ําโครงการหวยชะโนด 
   ๕.๒ เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  ตลอดสองฝงหวยชะโนด 
   ๕.๓ แมน้ําโขง 
   ๕.๔ อางเก็บน้ําหวยไร 
   ๕.๕ เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  ตลอดสองฝงหวยบางทราย 
   ๕.๖ อางเก็บน้ําหวยหินลับ 
   ๕.๗ อางเก็บน้ําหวยทา 
   ๕.๘ เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  ตลอดสองฝงหวยมุก 
   ๕.๙ อางเก็บน้ําหวยมุก 
 ๕.๑๐ เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  ตลอดสองฝงหวยบังอี่           
 ๕.๑๑ อางเก็บน้ําหวยขี้เหล็ก 



หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่สมควรกําหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  
ในท้องที่จังหวัดมุกดาหาร  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เก่ียวข้อง
หรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  
และสภาพแวดล้อม  ทั้งน้ี  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง  และโดยที่มาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง   
แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๔)  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  บัญญัติว่า  การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระทําโดยกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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