
หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

  
 
 
 

 
 

 
กฎกระทรวง 

ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดมหาสารคาม 
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  ในท้องที่จังหวัดมหาสารคาม  ภายในแนวเขตตามแผนท่ี
ท้ายกฎกระทรวงนี้  เว้นแต่พื้นที่ที่อยู่ในแนวเขตดังต่อไปนี้  ให้ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของที่ดินนั้น ๆ  
ตามท่ีมีกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือประกาศท่ีเก่ียวข้องกําหนดไว้  โดยไม่อยู่ในบังคับการใช้
ประโยชน์ที่ดินที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ 

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

เพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิรูปที่ดิน 
ข้อ ๒ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง

ในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณท่ีเก่ียวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ 
ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อม 
ในบริเวณแนวเขตตามข้อ  ๑  ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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ข้อ ๓ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้
ประโยชน์ที่ดิน  โครงสร้างพื้นฐานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ  รวมทั้งกําหนดมาตรการ 
และวิธีดําเนินการเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทําแผนงาน  โครงการ  การพัฒนาพื้นที่และบริการสาธารณะต่าง  ๆ 
ให้บรรลุวัตถุประสงค์  โดยมีสาระสําคัญดังต่อไปนี้ 

(๑) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาและการเสริมสร้างฐานรากชุมชนให้เข้มแข็ง   
เพื่อให้จังหวัดมหาสารคามเป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษาและวัฒนธรรม  และเมืองแห่งการเรียนรู้ 

(๒) พัฒนาจังหวัดมหาสารคามให้เป็นเมืองน่าอยู่โดยการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  
สาธารณูปการให้มีมาตรฐาน  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน  และมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยให้แก่จังหวัด 

(๓) พัฒนาด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่เก่ียวเนื่องกับเกษตรกรรมตามศักยภาพของ
ทรัพยากรในท้องถิ่น  รวมทั้งส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนให้สามารถแข่งขันได้ 

(๔) พัฒนาให้เป็นเมืองอยู่อาศัยที่มีการอนุรักษ์ฟื้นฟู  โบราณสถาน  และศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน   
(๕) พัฒนาคุณภาพชีวิตและวิถีชีวิตของคนในเมืองและชุมชนให้เกิดการดํารงชีพแบบยั่งยืน 

ให้เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกับจังหวัดโดยรอบและภาคอีสาน   
(๖) พัฒนาจังหวัดมหาสารคามเพื่อรองรับการขยายตัวให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา

ของกลุ่มจังหวัด  และยุทธศาสตร์ของชาติ 
(๗) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข้อ ๔ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม  ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้

ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท  และรายการประกอบแผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้ 
ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนก

ประเภทท้ายกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๑๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีชมพู  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทชุมชน 
(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๒๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๗  ที่กําหนดไว้เป็นสีขาวมีกรอบและ 

เส้นทแยงสีเขียว  ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 
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(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๑๐  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน 
มีเส้นทแยงสีขาว  ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ 

(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๑๗  ที่กําหนดไว้เป็นสีฟ้า  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทท่ีโล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ข้อ ๖ ที่ดินประเภทชุมชน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  พาณิชยกรรม  
เกษตรกรรม  สถาบันการศึกษา  สถาบันศาสนา  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารสูง
หรืออาคารขนาดใหญ่ 

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

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๖) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๗) กําจัดมูลฝอย  เว้นแต่เป็นกิจการที่อ ยู่ภายใต้การควบคุมดูแลหรือได้ รับอนุญาต 

ให้ดําเนินการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่ดินประเภทน้ีในแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  เขตห้ามล่าสัตว์ป่า  และ

เขตอุทยานแห่งชาติ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษา  หรือบํารุงป่าไม้  สัตว์ป่า  
ต้นน้ํา  ลําธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ  ตามมติคณะรัฐมนตรี  และกฎหมายเก่ียวกับการป่าไม้  
การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ข้อ ๗ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  การอยู่อาศัย  พาณิชยกรรม  สถาบันการศึกษา  สถาบันศาสนา   
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์ 
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ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวกท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 
(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม  เว้นแต่ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๒  หมายเลข  ๒.๔  

หมายเลข  ๒.๖  หมายเลข  ๒.๙  หมายเลข  ๒.๑๐  และหมายเลข  ๒.๑๖   
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม  เว้นแต่เป็นส่วนหน่ึงของการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  

และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่โครงการทั้งหมด 
(๖) การอยู่อาศัยประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๗) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด 
(๘) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่  เว้นแต่เป็นอาคารพาณิชยกรรม

ประเภทค้าปลีกค้าส่ง 
ที่ดินประเภทน้ีในแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  เขตห้ามล่าสัตว์ป่า  และ

เขตอุทยานแห่งชาติ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษา  หรือบํารุงป่าไม้  สัตว์ป่า  
ต้นน้ํา  ลําธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ  ตามมติคณะรัฐมนตรี  และกฎหมายเก่ียวกับการป่าไม้  
การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ข้อ ๘ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  การอยู่อาศัย  สถาบันการศึกษา  สถาบันศาสนา  สถาบันราชการ   
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  และการอนุรักษ์และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม   

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

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 



หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

  

(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๕) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๙) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๑๐) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรือหอพัก 
(๑๑) สถานีขนส่งสินค้า   
(๑๒) คลังสินค้า 
(๑๓) สวนสนุกหรือสวนสัตว์ 
(๑๔) สนามแข่งรถ 
(๑๕) สนามแข่งม้า 
(๑๖) สนามยิงปืน 
(๑๗) สนามกอล์ฟ 
ข้อ ๙ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแล

รักษาหรือบํารุงป่าไม้  สัตว์ป่า  ต้นน้ํา  ลําธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ  ตามมติคณะรัฐมนตรีและ
กฎหมายเก่ียวกับการป่าไม้  การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติเท่านั้น   

ที่ดินประเภทน้ีซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม  หรือการอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวที่มีขนาดพื้นที่อาคารรวมไม่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร   
มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๗  เมตร  และมิใช่การจัดสรรที่ดินเท่านั้น  การวัดความสูงของอาคาร 
ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า  สําหรับอาคารทรงจั่วหรือป้ันหยาให้วัดจากระดับพื้นดิน 
ที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือเก่ียวข้องกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  แหล่งศึกษาและวิจัย  
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  การอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ําจืด  หรือการส่งเสริมการประมงน้ําจืดเท่านั้น 



หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

  

ข้อ ๑๑ ที่ดินในเขตโบราณสถาน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน  
โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

ข้อ ๑๒ ให้ผู้มีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการ 
ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๐  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่ หมายเหตุ

๗  (๑) โรงงานสกัดน้ํามันจากพืช หรือสัตว หรือไขมันจากสัตว ที่ใชสาร ๓

      ตัวทําละลายในการสกัด

 (๔) โรงงานทําน้ํามันจากพืช หรือสัตว หรือไขมันจากสัตวใหบริสุทธิ์ ๓

      ที่ใชสารตัวทําละลายในการสกัด

๔๒  (๑) โรงงานทําเคมีภัณฑ สารเคมี หรือวัสดุเคมี ซึ่งมิใชปุย ๓

 (๒) โรงงานเก็บรักษา ลําเลียง แยก คัดเลือก หรือแบงบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ ๓

      อันตราย ซึ่งมิใชปุย

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

ปุยอินทรีย และปุยเคมีที่ไมมี

การใชแอมโมเนียมไนเตรต

(Ammonium Nitrate) 

หรือโปรแตสเซียมคลอเรต

(Potassium Chlorate)

 (๒) โรงงานเก็บรักษาหรือแบงบรรจุปุย หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืช ๓ ยกเวนจําพวกที่ ๓ เฉพาะ

      หรือสัตว (Pesticides) ปุยอินทรีย และปุยเคมีที่ไมมี

การใชแอมโมเนียมไนเตรต

(Ammonium Nitrate) 

หรือโปรแตสเซียมคลอเรต

(Potassium Chlorate)

๔๔  โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห ๓

 ยางอีลาสโตเมอร พลาสติก หรือเสนใยสังเคราะหซึ่งมิใชใยแกว

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

 (๒) โรงงานทําน้ํามันชักเงา น้ํามันผสมสี หรือน้ํายาลางสี ๓

 (๓) โรงงานทําเชลแล็ก แล็กเกอร หรือผลิตภัณฑสําหรับใชยาหรืออุด ๓

๔๘  (๔) โรงงานทําไมขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไมเพลิง ๓

 (๖) โรงงานทําหมึกหรือคารบอนดํา ๓

๔๙  โรงงานกลั่นน้ํามันปโตรเลียม ๓

๕๐  (๔) โรงงานผสมผลิตภัณฑจากปโตรเลียมเขาดวยกัน หรือการผสมผลิตภัณฑ ๓ ยกเวนจําพวกที่ ๓ เฉพาะ

      จากปโตรเลียมกับวัสดุอื่น แตไมรวมถึงการผสมผลิตภัณฑจากกาซ แอสฟลตติกคอนกรีต

      ธรรมชาติกับวัสดุอื่น

๘๙  โรงงานผลิตกาซ ซึ่งมิใชกาซธรรมชาติ และโรงงานสงหรือจําหนายกาซ ๓

 แตไมรวมถึงโรงงานสงหรือจําหนายกาซที่เปนน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมาย

 วาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง

๙๑  (๒) โรงงานบรรจุกาซ แตไมรวมถึงการบรรจุกาซที่เปนน้ํามันเชื้อเพลิง ๓

      ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง

   

ประเภทหรือชนิดของโรงงานที่หามประกอบกิจการ

ทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๖๐

 ที่ดินประเภทชุมชน



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่ หมายเหตุ
๙๒  โรงงานหองเย็นที่ใชแอมโมเนียเปนสารทําความเย็น ๑ ๒ และ ๓ 

๙๙  โรงงานผลิต ซอมแซม หรือดัดแปลง เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ๓
 หรือสิ่งอื่นใดที่มีอํานาจในการประหาร ทําลาย หรือทําใหหมดสมรรถภาพ
 ในทํานองเดียวกับเครื่องกระสุนปน หรือวัตถุระเบิด
 และรวมถึงสิ่งประกอบของสิ่งดังกลาว

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

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่ หมายเหตุ
๗ (๑) โรงงานสกัดน้ํามันจากพืช หรือสัตว หรือไขมันจากสัตว ที่ใชสาร ๓

     ตัวทําละลายในการสกัด
(๔) โรงงานทําน้ํามันจากพืช หรือสัตว หรือไขมันจากสัตวใหบริสุทธิ์ ๓
     ที่ใชสารตัวทําละลายในการสกัด

๔๒  (๑) โรงงานทําเคมีภัณฑ สารเคมี หรือวัสดุเคมี ซึ่งมิใชปุย ๓
 (๒) โรงงานเก็บรักษา ลําเลียง แยก คัดเลือก หรือแบงบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ ๓
      อันตราย ซึ่งมิใชปุย

๔๔  โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห ๓
 ยางอีลาสโตเมอร พลาสติก หรือเสนใยสังเคราะหซึ่งมิใชใยแกว

๔๕  (๑) โรงงานทําสี (Paints) สําหรับใชทา พน หรือเคลือบ ๓ ยกเวนจําพวกที่ ๓ เฉพาะสีน้ํา
 (๒) โรงงานทําน้ํามันชักเงา น้ํามันผสมสี หรือน้ํายาลางสี ๓
 (๓) โรงงานทําเชลแล็ก แล็กเกอร หรือผลิตภัณฑสําหรับใชยาหรืออุด ๓

๔๘  (๔) โรงงานทําไมขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไมเพลิง ๓
 (๖) โรงงานทําหมึกหรือคารบอนดํา ๓

๔๙  โรงงานกลั่นน้ํามันปโตรเลียม ๓
๕๐  (๔) โรงงานผสมผลิตภัณฑจากปโตรเลียมเขาดวยกัน หรือการผสมผลิตภัณฑ ๓ ยกเวนจําพวกที่ ๓ เฉพาะ

      จากปโตรเลียมกับวัสดุอื่น แตไมรวมถึงการผสมผลิตภัณฑจากกาซ แอสฟลตติกคอนกรีต
      ธรรมชาติกับวัสดุอื่น

๘๙  โรงงานผลิตกาซ ซึ่งมิใชกาซธรรมชาติ และโรงงานสงหรือจําหนายกาซ ๓
 แตไมรวมถึงโรงงานสงหรือจําหนายกาซที่เปนน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมาย
 วาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง

๙๙  โรงงานผลิต ซอมแซม หรือดัดแปลง เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ๓
 หรือสิ่งอื่นใดที่มีอํานาจในการประหาร ทําลาย หรือทําใหหมดสมรรถภาพ
 ในทํานองเดียวกับเครื่องกระสุนปน หรือวัตถุระเบิด
 และรวมถึงสิ่งประกอบของสิ่งดังกลาว

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่ หมายเหตุ
๗  (๑) โรงงานสกัดน้ํามันจากพืช หรือสัตว หรือไขมันจากสัตว ที่ใชสาร ๓

      ตัวทําละลายในการสกัด
 (๔) โรงงานทําน้ํามันจากพืช หรือสัตว หรือไขมันจากสัตวใหบริสุทธิ์ ๓

      ที่ใชสารตัวทําละลายในการสกัด

 ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม

 ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม

๒



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่ หมายเหตุ
๔๒  (๑) โรงงานทําเคมีภัณฑ สารเคมี หรือวัสดุเคมี ซึ่งมิใชปุย ๓

 (๒) โรงงานเก็บรักษา ลําเลียง แยก คัดเลือก หรือแบงบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ ๓
      อันตราย ซึ่งมิใชปุย

๔๓  (๑) โรงงานทําปุย หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว (Pesticides) ๓ ยกเวนจําพวกที่ ๓ เฉพาะ
ปุยอินทรีย และปุยเคมีที่ไมมี
การใชแอมโมเนียมไนเตรต
(Ammonium Nitrate) 
หรือโปรแตสเซียมคลอเรต
(Potassium Chlorate)

 (๒) โรงงานเก็บรักษาหรือแบงบรรจุปุย หรือสารปองกัน หรือกําจัดศัตรูพืช ๓ ยกเวนจําพวกที่ ๓ เฉพาะ
      หรือสัตว (Pesticides) ปุยอินทรีย และปุยเคมีที่ไมมี

การใชแอมโมเนียมไนเตรต
(Ammonium Nitrate) 
หรือโปรแตสเซียมคลอเรต
(Potassium Chlorate)

๔๔  โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห ๓
 ยางอีลาสโตเมอร พลาสติก หรือเสนใยสังเคราะหซึ่งมิใชใยแกว

๔๕  (๑) โรงงานทําสี (Paints) สําหรับใชทา พน หรือเคลือบ ๓ ยกเวนจําพวกที่ ๓ เฉพาะสีน้ํา
 (๒) โรงงานทําน้ํามันชักเงา น้ํามันผสมสี หรือน้ํายาลางสี ๓
 (๓) โรงงานทําเชลแล็ก แล็กเกอร หรือผลิตภัณฑสําหรับใชยาหรืออุด ๓

๔๘  (๔) โรงงานทําไมขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไมเพลิง ๓
 (๖) โรงงานทําหมึกหรือคารบอนดํา ๓

๔๙  โรงงานกลั่นน้ํามันปโตรเลียม ๓
๕๐  (๔) โรงงานผสมผลิตภัณฑจากปโตรเลียมเขาดวยกัน หรือการผสมผลิตภัณฑ ๓ ยกเวนจําพวกที่ ๓ เฉพาะ

      จากปโตรเลียมกับวัสดุอื่น แตไมรวมถึงการผสมผลิตภัณฑจากกาซ แอสฟลตติกคอนกรีต
      ธรรมชาติกับวัสดุอื่น

๘๙  โรงงานผลิตกาซ ซึ่งมิใชกาซธรรมชาติ และโรงงานสงหรือจําหนายกาซ ๓
 แตไมรวมถึงโรงงานสงหรือจําหนายกาซที่เปนน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมาย
 วาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง

๙๑  (๒) โรงงานบรรจุกาซ แตไมรวมถึงการบรรจุกาซที่เปนน้ํามันเชื้อเพลิง ๓
      ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

๙๒  โรงงานหองเย็นที่ใชแอมโมเนียเปนสารทําความเย็น ๑ ๒ และ ๓
๙๙  โรงงานผลิต ซอมแซม หรือดัดแปลง เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ๓

 หรือสิ่งอื่นใดที่มีอํานาจในการประหาร ทําลาย หรือทําใหหมดสมรรถภาพ
 ในทํานองเดียวกับเครื่องกระสุนปน หรือวัตถุระเบิด
 และรวมถึงสิ่งประกอบของสิ่งดังกลาว

หมายเหตุ       ลําดับที่   หมายถึง   ลําดับที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
      จําพวกที่  หมายถึง   จําพวกที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

๓







รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิตามท่ีไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง 
ใหใชบังคับผังเมอืงรวมจังหวัดมหาสารคาม 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนท่ีดินตามท่ีไดจําแนกประเภท
ทายกฎกระทรวง  ตามที่ไดกําหนดไวในขอ  ๕  คือ 

๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๑๔  ท่ีกําหนดไวเปนสีชมพู  ใหเปนที่ดิน
ประเภทชุมชน  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๑.๑ ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หม าย เ ลข   ๒๒๖๘   แ ละ เ ส น ต ร งที่ ล ากต อ จ าก เ ส น ตั้ ง ฉ า ก ร ะ ยะ   ๒ ,๐๐๐   เ ม ต ร   กั บ 
ศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๖๘  ผานทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๖๘  ที่จุดซึ่งอยูหางจาก 
ถนนไมปรากฏช่ือบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๖๘  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนว 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๖๘  เปนระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนบรรจบ
กับแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดมหาสารคาม 
กับจังหวัดกาฬสินธุ 

      ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 
การปกครองระหวางจังหวัดมหาสารคามกับจังหวัดกาฬสินธุ 

      ดานใต จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาโคกขาว  และเสนตั้งฉากระยะ  
๒,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๖๘  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนไมปรากฏช่ือ
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๖๘  ไปทางทิศใตและทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๒๖๘  เปนระยะ  ๒,๕๐๐  เมตร 

      ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๒๖๘ 

 ๑.๒ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลเชียงยืน  ระหวางหลักเขตที่  ๑  หลักเขตที่  ๒  
กับหลักเขตท่ี  ๓ 

      ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลเชียงยืน  ระหวางหลักเขตท่ี  ๓  กับหลักเขตที่  ๔ 
      ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลเชียงยืน  ระหวางหลักเขตที่  ๔  กับหลักเขตที่  ๕ 
      ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลเชียงยืน  ระหวางหลักเขตที่  ๕  กับหลักเขตที่  ๑ 
 ๑.๓ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลโคกพระ  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑  กับหลักเขตท่ี  ๒ 
      ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลโคกพระ  ระหวางหลักเขตท่ี  ๒  กับหลักเขตที่  ๓ 
      ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลโคกพระ  ระหวางหลักเขตท่ี  ๓  หลักเขตท่ี  ๔  

และอางเก็บน้ําหนองบัว  ฝงเหนือ 
      ดานตะวันตก จดอางเก็บน้ําหนองบัว  ฝงเหนือ  และเขตเทศบาลตําบลโคกพระ  

ระหวางหลักเขตที่  ๖  กับหลักเขตที่  ๑ 



 

๒ 

 ๑.๔ เขตผังเมืองรวมชุมชนทาขอนยาง  –  ขามเรียง  จังหวัดมหาสารคาม  ตามกฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนทาขอนยาง  –  ขามเรียง  จังหวัดมหาสารคาม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 ๑.๕ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําชี  ฝงใต 
      ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลโกสุมพิสัย  ระหวางหลักเขตที่  ๒  กับหลักเขตที่  ๓ 
      ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลโกสุมพิสัย  ระหวางหลักเขตท่ี  ๓  หลักเขตที่  ๔  

กับหลักเขตท่ี  ๕ 
      ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลโกสุมพิสัย  ระหวางหลักเขตที่  ๕  กับหลักเขตที่  ๑ 
  ๑.๖ ดานเหนือ จดแมน้ําชี  ฝงใต   
      ดานตะวันออก จดหวยกุดออ  ฝงตะวันตก  เสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  มค.  ๒๐๐๕  เสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๓  เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๓  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๓  บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ตามแนวทางหลวงแผนดิน
ห ม า ย เ ล ข   ๒ ๓   เ ป น ร ะ ย ะ   ๑ ,๐ ๐ ๐   เ ม ต ร   เ ส น ข น า น ร ะ ย ะ   ๑ ,๐ ๐ ๐   เ ม ต ร   กั บ 
ศูนยกลางถนนไมปรากฏชื่อ  และถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

      ดานใต จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอเมืองมหาสารคามกับ
อําเภอแกดํา  เสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลแวงนางกับตําบลหนองปลิง  และเสนแบงเขต 
การปกครองระหวางตําบลแกงเลิงจานกับตําบลหนองโน 

      ดานตะวันตก จดหวยปอปด   ฝ งตะวันออก  หนองเ สือ  ฝ งตะวันออก   
และหวยคะคาง  ฝงตะวันออก 

 ๑.๗ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๓ 

      ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๓๒๒ 

      ดานใต  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๓  ฟากเหนือ  เสนตั้งฉากกับ
ศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๓  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๓๒๒  บรรจบ
กับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๓  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๓   
เปนระยะ  ๑,๘๐๐  เมตร  เสนขนานระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๓   
เสนตั้งฉากกับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๓  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๓๒๒  
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๓  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๓  
เปนระยะ  ๒,๖๐๐  เมตร  และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปากุดรัง 

      ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๓๒๒   

      ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๔.๕  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว   
 ๑.๘ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลบรบือ  ระหวางหลักเขตที่  ๑  กับหลักเขตที่  ๒ 
      ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลบรบือ  ระหวางหลักเขตที่  ๒  กับหลักเขตท่ี  ๓  

และอางเก็บน้ําหนองบอ 



 

๓ 

      ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลบรบือ  ระหวางหลักเขตท่ี  ๓  หลักเขตท่ี  ๔  
กับหลักเขตท่ี  ๑ 

 ๑.๙ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลแกดํา  ระหวางหลักเขตที่  ๒  กับหลักเขตท่ี  ๓ 
      ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลแกดํา  ระหวางหลักเขตท่ี  ๓  กับหลักเขตท่ี  ๔ 
      ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลแกดํา  ระหวางหลักเขตที่  ๔  หลักเขตที่  ๕  

กับหลักเขตท่ี  ๖  และอางเก็บน้ําหนองแกดํา 
      ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลแกดํา  ระหวางหลักเขตที่  ๗  หลักเขตที่  ๘  

หลักเขตท่ี  ๑  กับหลักเขตที่  ๒ 
 ๑.๑๐ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลหนองแสง  ระหวางหลักเขตที่  ๑  หลักเขตที่  ๒  

หลักเขตท่ี  ๓  กับหลักเขตที่  ๔ 
      ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลหนองแสง  ระหวางหลักเขตที่  ๔  หลักเขตท่ี  ๕  

หลักเขตท่ี  ๖  กับหลักเขตที่  ๗ 
      ดานใต จดเขตเทศบาลตาํบลหนองแสง  ระหวางหลักเขตที่  ๗  กับหลักเขตที่  ๘ 
      ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลหนองแสง  ระหวางหลักเขตที่  ๘  หลักเขตท่ี  ๙  

หลักเขตท่ี  ๑๐  หลักเขตที่  ๑๑  หลักเขตที่  ๑๒  หลักเขตที่  ๑๓  หลักเขตที่  ๑๔  กับหลักเขตที่  ๑ 
 ๑.๑๑ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลนาเชือก  ระหวางหลักเขตที่  ๑  กับหลักเขตที่  ๒ 
      ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลนาเชือก  ระหวางหลักเขตท่ี  ๒  หลักเขตที่  ๓  

หลักเขตท่ี  ๔  กับหลักเขตที่  ๕ 
      ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลนาเชือก  ระหวางหลักเขตที่  ๕  กับหลักเขตที่  ๖ 
      ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลนาเชือก  ระหวางหลักเขตที่  ๖  กับหลักเขตที่  ๑ 
 ๑.๑๒ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลนาดูน  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑  หลักเขตที่  ๒  

กับหลักเขตท่ี  ๓ 
      ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลนาดูน  ระหวางหลักเขตท่ี  ๓  หลักเขตที่  ๔  

กับหลักเขตท่ี  ๕ 
      ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลนาดูน  ระหวางหลักเขตท่ี  ๕  หลักเขตที่  ๖  

กับหลักเขตท่ี  ๗ 
      ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลนาดูน  ระหวางหลักเขตที่  ๗  กับหลักเขตที่  ๑ 
 ๑.๑๓ ดานเหนือ จดเสนตรงท่ีลากจากเสนขนานระยะ  ๑ ,๒๐๐  เมตร  กับ 

ศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๙  ผานทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๙  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  
จนบรรจบกับเสนตัง้ฉากระยะ  ๑,๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  มค.  ๓๐๒๖  ท่ีจุดซึ่งอยูหาง
จ า ก ท า ง ห ล ว ง ช น บ ท   ม ค .   ๓ ๐ ๒ ๖   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 ๑ ๙   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๙  เปนระยะ  ๑,๒๐๐  เมตร   

      ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑,๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๑๙ 



 

๔ 

      ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑,๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  
มค.  ๓๐๒๖  เสนตรงที่ลากจากเสนขนานระยะ  ๑ ,๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท   
มค.  ๓๐๒๖  จนบรรจบกับเสนขนานระยะ  ๑,๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๙ 

      ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑,๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๑๙   

 ๑.๑๔ ดานเหนือ จดคลองจอบ  ฝงตะวันออก  เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๑๙  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๙  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๑๙  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๙   
เปนระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  เสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๙   
และถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

      ดานตะวันออก จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  เสนขนานระยะ  ๗๐๐  เมตร  
กับศูนยกลางถนนโพธิ์ชัยนิมิตร  และถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

      ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๐๒  เสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๙  และ
เสนขนานระยะ  ๒,๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒ 

      ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนน  อบจ.   
ไมปรากฏชื่อ  เสนตั้งฉากกับถนน  อบจ.  ไมปรากฏชื่อ  ถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  และคลองจอบ  
ฝงตะวันออก 

๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๒๒  ที่กําหนดไวเปนสีเขียว  ใหเปนท่ีดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๒.๑ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดมหาสารคามกับจังหวัดกาฬสินธุ 

      ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 
การปกครองระหวางจังหวัดมหาสารคามกับจังหวัดกาฬสินธุ  เสนตรงท่ีลากจากแนวเขตผังเมืองรวม 
ดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดมหาสารคามกับจังหวัดกาฬสินธุ   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ผานทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๖๘  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากถนนไมปรากฏชื่อบรรจบ
กับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๖๘  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๖๘  
เปนระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตจนบรรจบเสนขนานระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร   
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๖๘  เสนขนานระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๒๖๘  เสนตั้งฉากระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๖๘   
ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนไมปรากฏช่ือ  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๖๘  ไปทางทิศใตและ 
ทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๖๘  เปนระยะ  ๒,๕๐๐  เมตร  แนวเขตปาสงวนแหงชาติ   
ปาโคกขาว  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๖๘  ฟากตะวันตก  และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาโคกไร 

      ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๖๘  ฟากตะวันตกและ 
ฟากเหนือ  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๕๒  ฟากตะวันออกและฟากเหนือ 



 

๕ 

      ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๕๒  ฟากตะวันออกและฟากเหนือ  
และแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดมหาสารคามกับ
จังหวัดขอนแกน 

 ๒.๒ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่ง เปนเสนแบงเขต 
การปกครองระหวางจังหวัดมหาสารคามกับจังหวัดขอนแกน  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๕๒  ฟากใต 

      ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๕๒  ฟากตะวันตก  และ 
เขตเทศบาลตําบลเชียงยืน  ระหวางหลักเขตท่ี  ๒  หลักเขตที่  ๑  กับหลักเขตที่  ๕ 

      ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒  ฟากเหนือ 
      ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่ง เปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางจังหวัดมหาสารคามกับจังหวัดขอนแกน 
 ๒.๓ ดานเหนือ จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาโคกขาว 
      ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางจังหวัดมหาสารคามกับจังหวัดกาฬสินธุ 
      ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒  ฟากเหนือ 
      ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลเชียงยืน  ระหวางหลักเขตท่ี  ๔  หลักเขตท่ี  ๓  

หลักเขตที่   ๒  กับหลักเขตที่   ๑  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๖๘  ฟากตะวันออก  และ 
แนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาโคกไร 

      ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ที่กําหนดไวเปนสีฟา 
 ๒.๔ ดานเหนือ จ ด ท า ง ห ล ว ง แ ผ น ดิ น ห ม า ย เ ล ข   ๑ ๒   ฟ า ก ใ ต   แ ล ะ 

แนวเขตเทศบาลตําบลเชียงยืน  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑  หลักเขตท่ี  ๕  กับหลักเขตที่  ๔ 
      ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๘๘  ฟากตะวันตก  และ 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๓๒๒  ฟากตะวันตก 
      ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําชี  ฝงเหนือ 
      ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําชี  ฝงตะวันออก  

และแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดมหาสารคามกับ
จังหวัดขอนแกน 

 ๒.๕ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลเชียงยืน  ระหวางหลักเขตที่  ๕  หลักเขตที่  ๔  
กับหลักเขตท่ี  ๓  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒  ฟากใต  และแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก   
ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดมหาสารคามกับจังหวัดกาฬสินธุ 

      ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๓  ฟากตะวันตก  และ 
เขตเทศบาลตําบลโคกพระ  ระหวางหลักเขตที่  ๓  หลักเขตที่  ๒  หลักเขตที่  ๑  กับหลักเขตที่  ๖ 

      ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๘๘  ฟากเหนือ 
      ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๘๘  ฟากตะวันออก 
 ๒.๖ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําชี  ฝงใต 
      ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลโกสุมพิสัย  ระหวางหลักเขตที่  ๑  กับหลักเขตที่  ๕ 
      ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๘  ฟากเหนือ 



 

๖ 

      ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่ง เปนเสนแบงเขต 
การปกครองระหวางจังหวัดมหาสารคามกับจังหวัดขอนแกน 

 ๒.๗ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๘๘  ฟากใต 
      ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลโคกพระ  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑  กับหลักเขตที่  ๖  

อางเก็บน้ําหนองบัว  ฝงใตและฝงตะวันออก  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๓  ฟากตะวันตก  และ 
แนวเขตผังเมืองรวมชุมชนทาขอนยาง  –  ขามเรียง  จังหวัดมหาสารคาม  ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม
ชุมชนทาขอนยาง  –  ขามเรียง  จังหวัดมหาสารคาม  พ.ศ.  ๒๕๕๖   

      ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําชี  ฝงเหนือ 
      ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๓๒๒  ฟากตะวันออก 
 ๒.๘ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๓  ฟากตะวันออก  และ 

แนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดมหาสารคามกับจังหวัดกาฬสินธุ 
      ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางจังหวัดมหาสารคามกับจังหวัดกาฬสินธุ 
      ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําชี  ฝงเหนือ 
      ดานตะวันตก จดแนวเขต ผัง เมืองรวมชุมชนท าขอนยาง   –  ขามเรียง   

จังหวัดมหาสารคาม  ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนทาขอนยาง  –  ขามเรียง  จังหวัดมหาสารคาม  
พ.ศ.  ๒๕๕๖  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๓  ฟากตะวันออก  และเขตเทศบาลตําบลโคกพระ   
ระหวางหลักเขตที่  ๔  หลักเขตที่  ๓  กับหลักเขตที่  ๖ 

 ๒.๙ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๘  ฟากใต 
      ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๓๐๐  ฟากตะวันตก  และ 

แนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดินแดง  และปาวังกุง 
      ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๓  ฟากเหนือ 
      ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่ ง เปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางจังหวัดมหาสารคามกับจังหวัดขอนแกน 
 ๒.๑๐ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๘  ฟากใต 
      ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลโกสุมพิสัย  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑  หลักเขตที่  ๕  

กับหลักเขตท่ี  ๔  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๓๒๒  ฟากตะวันตก 
      ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๒๓  เสนขนานระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๓๒๒   
และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๓  ฟากเหนือ 

      ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๓๐๐  ฟากตะวันออก   
แนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดินแดง  และปาวังกุง  และอางเก็บน้ําหวยขอนสัก  ฝงตะวันออก 

      ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๔.๕  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว 
 ๒.๑๑ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลโกสุมพิสัย  ระหวางหลักเขตท่ี  ๔  หลักเขตท่ี  ๓  

กับหลักเขตท่ี  ๒  และเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําชี  ฝงใต 



 

๗ 

      ดานตะวันออก จดหวยคะคาง  ฝงตะวันตก  หนองเสือ  ฝงตะวันตก  หวยปอปด  
ฝงตะวันตก  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๓  ฟากตะวันตก 

      ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลบรบือ  ระหวางหลักเขตท่ี  ๒  หลักเขตท่ี  ๑  
กับหลักเขตท่ี  ๔  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๓  ฟากเหนือ 

      ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๓๒๒  เสนขนานระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๓   
และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๓๒๒  ฟากตะวันออก 

      ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๔.๔  หมายเลข  ๔.๕  และหมายเลข  ๔.๖  ที่กําหนด
ไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว  และบริเวณหมายเลข  ๕.๔  หมายเลข  ๕.๗  และหมายเลข  ๕.๘   
ที่กําหนดไวเปนสีฟา 

 ๒.๑๒ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําชี  ฝงใต 
      ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางจังหวัดมหาสารคามกับจังหวัดกาฬสินธุ  และเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวดัมหาสารคาม
กับจังหวัดรอยเอ็ด 

      ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๓  ฟากเหนือ 
      ดานตะวันตก จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๓  ท่ีจุดซึ่งอยูหาง

จากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๓  บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต   
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๓  เปนระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  เสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร   
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๓  เสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  
มค.  ๒๐๐๕  หวยกุดออ  ฝงตะวันออก 

      ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๕.๖  ที่กําหนดไวเปนสีฟา 
 ๒.๑๓ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๓  ฟากใต 
      ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางจังหวัดมหาสารคามกับจังหวัดรอยเอ็ด 
      ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๔๕  ฟากเหนือ 
      ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๓๘๐  ฟากตะวันออก 

เขตเทศบาลตําบลแกดํา  ระหวางหลักเขตที่  ๕  หลักเขตที่  ๔  หลักเขตที่  ๓  หลักเขตท่ี  ๒  กับหลักเขตที่  ๑  
ทางหลวงชนบท  มค.  ๔๐๓๒  ฟากตะวันออก  และเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลแวงนาง 
กับตําบลหนองปลิงเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอแกดํากับอําเภอเมืองมหาสารคาม   
ถนนไมปรากฏช่ือ  ฟากตะวันออก  เสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๓  และเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนไมปรากฏชื่อ 

 ๒.๑๔ ดานเหนือ จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลแกงเลิงจานกับตําบลหนองโน 
      ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๔๐  ฟากตะวันตก  และ 

แนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาโคกหินลาด 
      ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๖๓  ฟากเหนือ 



 

๘ 

      ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลบรบือ  ระหวางหลักเขตท่ี  ๒  กับหลักเขตท่ี  ๑  
และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๓  ฟากตะวันออก 

      ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๕.๙  ที่กําหนดไวเปนสีฟา 
 ๒.๑๕ ดานเหนือ จดแนวเขตการปกครองระหวางตําบลแวงนางกับตําบลหนองปลิง 
      ดานตะวันออก จ ด ท า ง ห ล ว ง ช น บ ท   ม ค .   ๔ ๐ ๓ ๒   ฟ า ก ต ะ วั น ต ก   

เขตเทศบาลตําบลแกดํา  ระหวางหลักเขตที่  ๑  หลักเขตที่  ๘  หลักเขตท่ี  ๗  หลักเขตท่ี  ๖  กับหลักเขตท่ี  ๕   
อางเก็บน้ําหนองแกดํา  ฝงใต  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๓๘๐  ฟากตะวันตก 

      ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๔๕  ฟากเหนือ  และ 
เขตเทศบาลตําบลหนองแสง  ระหวางหลักเขตที่  ๕  หลักเขตที่  ๔  หลักเขตท่ี  ๓  หลักเขตท่ี  ๒  หลักเขตที่  ๑  
กับหลักเขตท่ี  ๑๔ 

      ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๔๐  ฟากตะวันออก  และ 
แนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาโคกหินลาด 

 ๒.๑๖ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๓  ฟากใต  และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  
ปากุดรัง 

      ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลบรบือ  ระหวางหลักเขตท่ี  ๔  หลักเขตที่  ๓  
กับหลักเขตที่  ๒  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๙  ฟากตะวันตก  และเขตเทศบาลตําบลนาเชือก  
ระหวางหลักเขตที่  ๒  หลักเขตที่  ๑  กับหลักเขตที่  ๖ 

      ดานใต จดทางหลวงชนบท  มค.  ๒๐๐๑  ฟากเหนือ 
      ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่ง เปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางจังหวัดมหาสารคามกับจังหวัดขอนแกน 
      ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๔.๙  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว 

และบริเวณหมายเลข  ๕.๑๒  หมายเลข  ๕.๑๔  และหมายเลข  ๕.๑๕  ที่กําหนดไวเปนสีฟา 
 ๒.๑๗ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลบรบือ  ระหวางหลักเขตท่ี  ๓  กับหลักเขตที่  ๒  

และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๖๓  ฟากใต 
      ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๖๓  ฟากตะวันตก  และ 

เขตเทศบาลตําบลหนองแสง  ระหวางหลักเขตที่  ๑๔  หลักเขตท่ี  ๑๓  หลักเขตที่  ๑๒  หลักเขตที่  ๑๑  
หลักเขตท่ี  ๑๐  หลักเขตที่  ๙  กับหลักเขตที่  ๘ 

      ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๔๐  ฟากเหนือ 
      ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมฝงลําน้ําเสียว  ฝงตะวันออก 
 ๒.๑๘ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลบรบือ  ระหวางหลักเขตท่ี  ๓  กับหลักเขตที่  ๒  

และอางเก็บน้ําหนองบอ  ฝงใต 
      ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมฝงลําน้ําเสียว  ฝงตะวันตก  

และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๔๐  ฟากตะวันตก 
      ดานใต จดทางหลวงชนบท  มค.  ๓๐๒๖  ฟากเหนือ  เขตเทศบาลตําบลนาดูน  

ระหวางหลักเขตที่  ๔  หลักเขตท่ี  ๓  กับหลักเขตท่ี  ๒  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๓๘๑  ฟากเหนือ  
และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาหนองคู  และปานาดูน 



 

๙ 

      ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลนาเชือก  ระหวางหลักเขตที่  ๓  หลักเขตที่  ๒  
กับหลักเขตท่ี  ๑  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๙  ฟากตะวันออก 

      ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๔.๘  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว  และ
บริเวณหมายเลข  ๕.๑๓  ที่กําหนดไวเปนสีฟา 

 ๒.๑๙ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดิ นหมายเลข   ๒๐๔๕  ฟาก ใต   และ 
เขตเทศบาลตําบลหนองแสง  ระหวางหลักเขตท่ี  ๘  หลักเขตท่ี  ๗  หลักเขตท่ี  ๖  หลักเขตที ่ ๕  กับหลักเขตท่ี  ๔ 

      ดานตะวันออก จดแนวเขตผัง เมืองรวมด านตะวันออก  ซึ่ ง เปน เสนแบ ง 
เขตการปกครองระหวางจังหวัดมหาสารคามกับจังหวัดรอยเอ็ด 

      ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมฝงลําน้ําเสียว  ฝงตะวันออก 
      ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๕.๑๖  และหมายเลข  ๕.๑๗  ที่กําหนดไวเปนสีฟา 
 ๒.๒๐ ดานเหนือ จดทางหลวงชนบท  มค.  ๒๐๐๑  ฟากใต 
      ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลนาเชือก  ระหวางหลักเขตที่  ๑  หลักเขตที่  ๖  

กับหลักเขตท่ี  ๕  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๙  ฟากตะวันตก  เสนตรงท่ีลากจากเสนขนานระยะ  
๑,๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๙  ผานทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๙   
ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท  มค.  ๓๐๑๑  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๙   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๙  เปนระยะ  ๑,๒๐๐  เมตร   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  จนบรรจบกับเสนขนานระยะ  ๑,๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๑๙  เสนขนานระยะ  ๑,๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๙  
เสนตรงท่ีลากจากเสนขนานระยะ  ๑,๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  มค.  ๓๐๒๖  จนบรรจบ
กับเสนขนานระยะ  ๑,๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๙  เสนตั้งฉากกับ 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๙  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๙  บรรจบกับ 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๙  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๙   
เปนระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  และคลองจอบ  ฝงตะวันตก 

      ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๐๒   

      ดานตะวันตก จดแนว เขต ผัง เมื อง รวมด านตะวั นตก  ซึ่ ง เป น เส นแบ ง 
เขตการปกครองระหวางจังหวัดมหาสารคามกับจังหวัดบุรีรัมย  และเสนแบงเขตการปกครองระหวาง 
จังหวัดมหาสารคามกับจังหวัดขอนแกน 

 ๒.๒๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมฝงลําน้ําเสียว  ฝงใต 
      ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางจังหวัดมหาสารคามกับจังหวัดรอยเอ็ด 
      ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๒๐๒ 
      ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

ห ม า ย เ ล ข   ๒ ๐ ๒   เ ส น ข น า น ร ะ ย ะ   ๗ ๐ ๐   เ ม ต ร   กั บ ศู น ย ก ล า ง ถ น น โ พ ธิ์ ชั ย นิ มิ ต ร   



 

๑๐ 

ถนนองคการบริหารสวนจังหวัด  มค.  ๓๑๓๙  ฟากใตและฟากเหนือ  ถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก   
และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๔๐  ฟากตะวันออก 

 ๒.๒๒ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลนาเชือก  ระหวางหลักเขตที่  ๖  หลักเขตที่  ๕  
หลักเขตที่  ๔  กับหลักเขตที่  ๓  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๓๘๑  ฟากใต  แนวเขตปาสงวนแหงชาติ  
ปาหนองคู  และปานาดูน  เขตเทศบาลตําบลนาดูน  ระหวางหลักเขตท่ี  ๒  หลักเขตที่  ๑  หลักเขตท่ี  ๗  
หลักเขตท่ี  ๖  หลักเขตที่  ๕  กับหลักเขตที่  ๔  และทางหลวงชนบท  มค.  ๓๐๒๖  ฟากใต 

      ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๔๐  ฟากตะวันตก 
      ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๒๑๙ 
      ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๙  ฟากตะวันออก  เสนขนานระยะ  

๑,๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  มค.  ๓๐๒๖  เสนศูนยกลางขนานระยะ  ๑,๒๐๐  เมตร   
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๙  และเสนขนานระยะ  ๑,๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง 
ทางหลวงชนบท  มค.  ๓๐๒๖   

๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๗  ที่กําหนดไวเปนสีขาวมีกรอบและ 
เสนทแยงสีเขียว  ใหเปนท่ีดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๓.๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําชี  ฝงเหนือ 
      ดานตะวันออก จดแนวเขต ผัง เมืองรวมชุมชนท าขอนยาง   –  ขามเรียง   

จังหวัดมหาสารคาม  ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนทาขอนยาง  –  ขามเรียง  จังหวัดมหาสารคาม  
พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

      ดานใต จดแมน้ําชี  ฝงเหนือ 
      ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่ง เปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางจังหวัดมหาสารคามกับจังหวัดขอนแกน 
 ๓.๒ ดานเหนือ จดแมน้ําชี  ฝงใต 
      ดานตะวันออก จดแนวเขตผั ง เมื องรวมชุ มชนท าขอนยาง   –  ขามเรี ยง   

จังหวัดมหาสารคาม  ตามกฎกระทรวงให ใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนทาขอนยาง   –  ขามเรียง   
จังหวัดมหาสารคาม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

      ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําชี  ฝงใต 
      ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่ง เปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางจังหวัดมหาสารคามกับจังหวัดขอนแกน 
 ๓.๓ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําชี  ฝงเหนือ 
      ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางจังหวัดมหาสารคามกับจังหวัดกาฬสินธุ 
      ดานใต จดแมน้ําชี  ฝงเหนือ 
      ดานตะวันตก จดแนวเขต ผัง เมืองรวมชุมชนท าขอนยาง   –  ขามเรียง   

จังหวัดมหาสารคาม  ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนทาขอนยาง  –  ขามเรียง  จังหวัดมหาสารคาม  
พ.ศ.  ๒๕๕๖   



 

๑๑ 

 ๓.๔ ดานเหนือ จดแมน้ําชี  ฝงใต 
      ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางจังหวัดมหาสารคามกับจังหวัดกาฬสินธุ 
      ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําชี  ฝงใต 
      ดานตะวันตก จดแนวเขต ผัง เมืองรวมชุมชนท าขอนยาง   –  ขามเรียง   

จังหวัดมหาสารคาม  ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนทาขอนยาง  –  ขามเรียง  จังหวัดมหาสารคาม  
พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 ๓.๕ ดานเหนือ จดอางเก็บน้ําหนองบอ  ฝงตะวันออก 
      ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมฝงลําน้ําเสียว  ฝงตะวันออก 
      ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางจังหวัดมหาสารคามกับจังหวัดรอยเอ็ด 
      ดานตะวันตก จดลําน้ําเสียว  ฝงตะวันออก 
 ๓.๖ ดานเหนือ จดอางเก็บน้ําหนองบอ  ฝงตะวันออก 
      ดานตะวันออก จดลําน้ําเสียว  ฝงตะวันตก 
      ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางจังหวัดมหาสารคามกับจังหวัดรอยเอ็ด 
      ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมฝงลําน้ําเสียว  ฝงตะวันตก 
 ๓.๗ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๒๐๒  ฟากใต  เสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนน  อบจ.  ไมปรากฏชื่อ   
ฟากตะวันตก  เสนขนานระยะ  ๒,๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  ฟากใต  
เสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๙  และเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒ 

      ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 
การปกครองระหวางจังหวัดมหาสารคามกับจังหวัดรอยเอ็ด 

      ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดมหาสารคามกับจังหวัดสุรินทร 

      ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่ง เปนเสนแบงเขต 
การปกครองระหวางจังหวัดมหาสารคามกับจังหวัดบุรีรัมย 

๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๑๐  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว  
ใหเปนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๔.๑ ปาสงวนแหงชาติ  ปาโคกขาว 
 ๔.๒ ปาสงวนแหงชาติ  ปาโคกไร 
 ๔.๓ ปาสงวนแหงชาติ  ปาดินแดง  และปาวังกุง 
 ๔.๔ ปาสงวนแหงชาติ  ปาโคกขามปอม 
 ๔.๕ ปาสงวนแหงชาติ  ปากุดรัง 
 ๔.๖ ปาสงวนแหงชาติ  ปาดงเค็ง  และปาหนองหญาปลอง 



 

๑๒ 

 ๔.๗ ปาสงวนแหงชาติ  ปาโคกหินลาด 
 ๔.๘ ปาสงวนแหงชาติ  ปาโคกผักกูด  และปาโปงแดง 
 ๔.๙ ปาสงวนแหงชาติ  ปาโคกสําโรง  และปาปอพาน 
 ๔.๑๐ ปาสงวนแหงชาติ  ปาหนองคู  และปานาดูน 
๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๑๗  ท่ีกําหนดไวเปนสีฟา  ใหเปนที่ดิน

ประเภทที่โลงเพ่ือการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  มีรายการดังตอไปนี้ 
 ๕.๑ อางเก็บน้ําหนองเทวราช 
 ๕.๒ ดานเหนือ จดแมน้ําชี  ฝงเหนือ 
      ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางจังหวัดมหาสารคามกับจังหวัดกาฬสินธุ 
      ดานใต จดแมน้ําชี  ฝงใต 
      ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่ง เปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางจังหวัดมหาสารคามกับจังหวัดขอนแกน 
 ๕.๓ อางเก็บน้ําหนองบัว 
 ๕.๔ บึงกุย 
 ๕.๕ อางเก็บน้ําหวยขอนสัก 
 ๕.๖ อางเก็บน้ําหนองกระทุม 
 ๕.๗ อางเก็บน้ําหวยประดู 
 ๕.๘ อางเก็บน้ํารองหัวชาง 
 ๕.๙ อางเก็บน้ําหวยคะคาง 
 ๕.๑๐ ดานเหนือ จดอางเก็บน้ําหนองบอ  ฝงตะวันตก  ฝงเหนือ  และฝงตะวันออก 
      ดานตะวันออก จดลําน้ําเสียว  ฝงตะวันออก 
      ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดมหาสารคามกับจังหวัดรอยเอ็ด 
      ดานตะวันตก จดลําน้ําเสียว  ฝงตะวันตก 
 ๕.๑๑ อางเก็บน้ําหนองแกดํา 
 ๕.๑๒ อางเก็บน้ําเอกสัตยสุนทร 
 ๕.๑๓ อางเก็บน้ําหวยเชียงคํา 
 ๕.๑๔ อางเก็บน้ําหนองคูขาด 
 ๕.๑๕ อางเก็บน้ําหวยคอ 
 ๕.๑๖ อางเก็บน้ําหวยจอกขวาง 
 ๕.๑๗ อางเก็บน้ําหนองไฮ 



หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่สมควรกําหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  
ในท้องที่จังหวัดมหาสารคาม  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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