
 
กฎกระทรวง 

ให้ใช้บังคับผังเมอืงรวมเมืองกาฬสินธุ ์
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบญัญตัิการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  
และมาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  ในท้องที่ต าบลหนองกุง  ต าบลโพนทอง  ต าบลบึงวิชัย  
ต าบลล าพาน  ต าบลกาฬสินธุ์  ต าบลเหนือ  และต าบลหลุบ  อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  
ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๒ การวางและจัดท าผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนา  และการด ารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ 
ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะและสภาพแวดล้อม  
ในบริเวณแนวเขตตามข้อ  ๑  ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ข้อ ๓ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีนโยบายและมาตรการเพ่ือจัดระบบการใช้ประโยชน์
ที่ดิน  โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับและสอดคล้องกับ
การขยายตัวของชุมชนในอนาคต  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยมีสาระส าคัญ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริมและพัฒนาชมุชนเมืองให้เปน็ศูนย์กลางการบริหาร  การปกครอง  การศึกษา  และ
พาณิชยกรรมของจังหวัดกาฬสินธุ์ 

(๒) ส่งเสริมและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมให้สอดคล้องกับการขยายตัว  
ของชุมชนและระบบเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

(๓) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ   
ให้เพียงพอและได้มาตรฐาน 

(๔) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๑๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



ข้อ ๔ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม  ให้ เป็นไปตามแผนผังก าหนด 
การใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ าแนกประเภท  แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง  และรายการ
ประกอบแผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ าแนก
ประเภทท้ายกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๑๒  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเหลือง  ให้เป็น
ที่ดินประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 

(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๑๐  ที่ก าหนดไว้เป็นสีส้ม  ให้เป็น 
ที่ดินประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง 

(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๙  ที่ก าหนดไว้เป็นสีแดง  ให้เป็น 
ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก 

(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๙  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็น 
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีน้ าตาล   
ให้เป็นที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๔  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  ให้เป็น
ที่ดินประเภทท่ีโล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๑๕  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก   
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา 

(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๗  ที่ก าหนดไว้เป็นสีฟ้า  ให้เป็น 
ที่ดินประเภทท่ีโล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๒๒  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน  ให้เป็น
ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา 

(๑๐) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑  ถึงหมายเลข  ๑๐.๒๔  ที่ก าหนดไว้เป็นสีน้ าเงิน  ให้เป็น
ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ข้อ ๖ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย   
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๑๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



(๒) คลังน้ ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ ามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ ามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจ าหน่าย 

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๗) สถานที่เก็บสินค้าซึ่งเป็นที่เก็บพักหรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของเพ่ือประโยชน์ทางการค้า

หรืออุตสาหกรรม  แต่ไม่รวมถึงการเก็บสินค้าหรือสิ่งของเพื่อรอการจ าหน่าย  ณ  สถานที่นั้น 
(๘) โรงฆ่าสัตว์ 
(๙) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 

(๑๐) ก าจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
(๑๑) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า 
(๑๒) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ า  ล าคลอง  หรือแหล่งน้ าสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน

ริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ า  ล าคลอง  หรือแหล่งน้ าสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่ 
เป็นการก่อสร้างเพ่ือการคมนาคมทางน้ า  การสาธารณูปโภค  เขื่อน  รั้ว  หรือก าแพง 

ข้อ ๗ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย  
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
เพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ ามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ ามันเชื้อเพลิง  เพ่ือการจ าหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

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

้หนา   ๓
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(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
(๗) สถานที่เก็บสินค้าซึ่งเป็นที่เก็บพักหรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของเพ่ือประโยชน์ทางการค้า

หรืออุตสาหกรรม  แต่ไม่รวมถึงการเก็บสินค้าหรือสิ่งของเพื่อรอการจ าหน่าย  ณ  สถานที่นั้น 
(๘) โรงฆ่าสัตว์ 
(๙) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 

(๑๐) ก าจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
(๑๑) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า 
(๑๒) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแหล่งน้ าสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพ

ธรรมชาติของแหล่งน้ าสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพ่ือการคมนาคมทางน้ า  
การสาธารณูปโภค  เขื่อน  รั้ว  หรือก าแพง 

ข้อ ๘ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพ่ือพาณิชยกรรม  การอยู่อาศัย  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  
ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ ามัน  สถานที่เก็บรักษาน้ ามัน  ลักษณะที่สาม  สถานีบริการน้ ามันประเภท  ก  

สถานีบริการน้ ามันประเภท  ข  สถานีบริการน้ ามันประเภท  ค  ลักษณะที่สอง  สถานีบริการน้ ามัน
ประเภท  จ  ลักษณะที่สอง  และสถานีบริการน้ ามันประเภท  ฉ  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามัน
เชื้อเพลิง  เพ่ือการจ าหน่าย 

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) โรงฆ่าสัตว์ 
(๗) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๘) ก าจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
(๙) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า 
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(๑๐) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
ข้อ ๙ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  
ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ ามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม 

น้ ามันเชื้อเพลิง  เพ่ือการจ าหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม 
(๗) จัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย 
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๙) การอยูอ่าศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 

(๑๐) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
(๑๑) สถานที่เก็บสินค้าซึ่งเป็นที่เก็บพักหรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของเพ่ือประโยชน์ทางการค้า

หรืออุตสาหกรรม  แต่ไม่รวมถึงการเก็บสินค้าหรือสิ่งของเพื่อรอการจ าหน่าย  ณ  สถานที่นั้น 
(๑๒) สนามกอล์ฟ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ า  ล าคลอง  หรือแหล่งน้ าสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน

ริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ า  ล าคลอง  หรือแหล่งน้ าสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต ่
เป็นการก่อสร้างเพ่ือการคมนาคมทางน้ า  การสาธารณูปโภค  เขื่อน  รั้ว  ก าแพง  หรือโครงสร้างส าหรับ
ใช้ในการรับส่งวิทยุ  โทรทัศน์  หรือสัญญาณสื่อสารทุกชนิด 

ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมเท่านั้น 

ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเฉพาะที่ดิน 
ซึ่งเป็นของรัฐ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมหรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 
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ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพ่ือนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  การอยู่อาศัย  
เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย 
(๒) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๓) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
(๔) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ า  ล าคลอง  หรือแหล่งน้ าสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน

ริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ า  ล าคลอง  หรือแหล่งน้ าสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่ 
เป็นการก่อสร้างเพ่ือการคมนาคมทางน้ าหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการศึกษาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือ 
การรักษาสภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การส่งเสริมการท่องเที่ยว  การประมง  หรือสาธารณประโยชน์
เท่านั้น 

ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการศาสนาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศาสนา  การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ า  ล าคลอง  หรือแหล่งน้ าสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน
ริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ า  ล าคลอง  หรือแหล่งน้ าสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่ 
เป็นการก่อสร้างเพ่ือการคมนาคมทางน้ า  การสาธารณูปโภค  เขื่อน  รั้ว  ก าแพง  หรือโครงสร้างส าหรับ
ใช้ในการรับส่งวิทยุ  โทรทัศน์  หรือสัญญาณสื่อสารทุกชนิด 

ข้อ ๑๕ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพ่ือกิจการของรัฐ  กิจการเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์
เท่านั้น 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ า  ล าคลอง  หรือแหล่งน้ าสาธารณะ  ให้มีที่ ว่างตามแนวขนาน
ริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ า  ล าคลอง  หรือแหล่งน้ าสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่ 
เป็นการก่อสร้างเพ่ือการคมนาคมทางน้ าหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๖ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งทา้ยกฎกระทรวงนี ้ 
ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
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(๑) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย  ง  ๑  ถนนสาย  ง  ๒  ถนนสาย  ง  ๓  ถนนสาย  ง  ๔  
ถนนสาย  ง  ๕  ถนนสาย  ง  ๖  ถนนสาย  จ  ๑  ถนนสาย  จ  ๒  ถนนสาย  ฉ  และถนนสาย  ช   
ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  นอกจากกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) การสร้างถนนหรือเกี่ยวข้องกับถนน  และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 (ข) การสร้างรั้วหรือก าแพง 
 (ค) เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๙  เมตร  

หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 
(๒) ที่ดินในบริเวณถนนสาย  ก  ๑  ถนนสาย  ก  ๒  ถนนสาย  ก  ๓  ถนนสาย  ข  ๑   

ถนนสาย  ข  ๒  ถนนสาย  ข  ๓  ถนนสาย  ค  ๑  ถนนสาย  ค  ๒  ถนนสาย  ค  ๓  ถนนสาย  ง  ๗  
ถนนสาย  ง  ๘  ถนนสาย  ง  ๙  และถนนสาย  ง  ๑๐  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอื่น   
นอกจากกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) การสร้างถนนหรือเกี่ยวข้องกับถนน  และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 (ข) การสร้างรั้วหรือก าแพง 
 (ค) เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๙  เมตร  

หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 
 (ง) การอยู่อาศัยที่มีความสูงไม่เกิน  ๙  เมตร  หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 
 (จ) การอยู่อาศัยที่ไม่ใช่ห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
 (ฉ) การอยู่อาศัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดิน 
ข้อ ๑๗ ให้ผู้มีหน้าที่และอ านาจในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือประกอบกิจการ 

ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 
 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  30  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 
พลเอก  อนุพงษ ์ เผ่าจนิดา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
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๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การตม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช ได

(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช ได

(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง หรือคลังสินคา ได

(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กลวยไม หรือถั่วงอก ได ได

(๙) การรอน ลาง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม ได ได

(๑๑) การฟกไขโดยใชตูอบ ได

๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวซึ่งมิใชสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๒) การถนอมเนื้อสัตวโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง หรือทําใหเยือกแข็ง ได ได

     โดยฉับพลันหรือเหือดแหง

(๗) การทําผลิตภัณฑจากไขเพื่อใชประกอบเปนอาหาร เชน ไขเค็ม ไขเยี่ยวมา ไขผง ได

     ไขเหลวเยือกแข็ง หรือไขเหลวแชเย็น

๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๒) การถนอมสัตวน้ําโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลัน ได

     หรือเหือดแหง

(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากสัตวน้ํา หนัง หรือไขมันสัตวน้ํา ได

(๕) การลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบดสัตวน้ํา ได

๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ํามันจากพืช หรือสัตว หรือไขมันจากสัตว อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การสกัดน้ํามันจากพืช หรือสัตว หรือไขมันจากสัตว ได

(๒) การอัดหรือปนกากพืชหรือสัตวที่สกัดน้ํามันออกแลว ได

หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

ที่อยูอาศัย ชนบทและ

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย

หมายเหตุ

บัญชีทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองกาฬสินธุ

พ.ศ. ๒๕๖๒



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม และบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเขาไมได ได

(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไมโดยวิธีกวน ตากแหง ดอง หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง ได

๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การสี ฝด หรือขัดขาว ได

(๓) การปนหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได

(๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได

(๖) การปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชใหเปนเสน แวน หรือแทง ได ได

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแปง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําขนมปงหรือขนมเคก ได ได ได

(๒) การทําขนมปงกรอบหรือขนมอบแหง ได ได ได

(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารจากแปงเปนเสน เม็ด หรือชิ้น ได ได ได

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากออย บีช หญาหวาน หรือพืชอื่นที่ใหความหวาน

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําน้ําเชื่อม ได

(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของตนมะพราว ตนตาลโตนด หรือพืชอื่น ๆ ซึ่งมิใชออย ได

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําใบชาแหงหรือใบชาผง ได

(๓) การทําโกโกผงหรือขนมจากโกโก ได ได ได

(๔) การทําช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือขนมจากช็อกโกเลต ได ได ได

(๕) การทําเกกฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ ได ได

(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไมอัดเม็ด ได ได

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๒



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๗) การเชื่อมหรือแชอิ่มผลไมหรือเปลือกผลไม หรือการเคลือบผลไมหรือเปลือกผลไมดวยน้ําตาล ได

(๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม (Nuts) หรือการเคลือบถั่วหรือเมล็ดผลไม (Nuts) ดวยน้ําตาล ได

     กาแฟ โกโก หรือช็อกโกเลต

(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟ ได

(๑๑) การทําไอศกรีม ได ได ได ได

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร อยางใดอยางหนึ่ง 

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๗) การบดหรือปนเครื่องเทศ ได

(๘) การทําพริกปน พริกไทยปน หรือเครื่องแกง ได

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด หรือยอยน้ําแข็ง ได ได

๑๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตว อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําอาหารผสมหรืออาหารสําเร็จรูปสําหรับเลี้ยงสัตว ได เฉพาะในบริเวณ

ฟารมปศุสัตว

๑๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับมอลตหรือเบียร อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๒) การทําเบียร ได ได ได เฉพาะในสถานบริการ

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล น้ําอัดลม หรือน้ําแร

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําน้ําดื่ม ได ได

(๒) การทําเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล ได

๒๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาสูบ ยาอัด ยาเสน ยาเคี้ยว หรือยานัตถุ อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การอบใบยาสูบใหแหงหรือการรูดกานใบยาสูบ ได

(๓) การทํายาอัด ยาเสน ยาเสนปรุง หรือยาเคี้ยว ได ได

(๔) การทํายานัตถุ ได ได

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๓



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากสิ่งทอซึ่งมิใชเครื่องนุงหม อยางใดอยางหนึ่ง 

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําผลิตภัณฑจากสิ่งทอเปนเครื่องใชในบาน ได ได ได ได

(๔) การตบแตงหรือเย็บปกถักรอยสิ่งทอ ได ได ได ได

๒๕ โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมดวยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกใหเปนปุยซึ่งมิใชเสื่อหรือพรมที่ทําดวยยาง ได

หรือพลาสติกหรือพรมน้ํามัน 

๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาขาย แห หรืออวน อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๒) การผลิต ประกอบ หรือซอมแซมตาขาย แห หรืออวน และรวมถึงชิ้นสวนหรืออุปกรณ ได ได ได

     ของผลิตภัณฑดังกลาว

๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแตงกายซึ่งมิใชรองเทา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การตัดหรือเย็บเครื่องนุงหม เข็มขัด ผาเช็ดหนา ผาพันคอ เนกไท หูกระตาย ปลอกแขน ถุงมือ ได ได ได ได

     ถุงเทาจากผา หนังสัตว ขนสัตว หรือวัสดุอื่น

๓๓ โรงงานผลิตรองเทาหรือชิ้นสวนของรองเทาซึ่งมิไดทําจากไม ยางอบแข็ง ยางอัดเขารูป ได ได

หรือพลาสติกอัดเขารูป

๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะรอง หรือการแปรรูปไมดวยวิธีอื่นที่คลายคลึงกัน ได

(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหนาตาง บานหนาตาง บานประตู หรือสวนประกอบที่ทําดวยไม ได

     ของอาคาร

๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใชจากไมไผ หวาย ฟาง ออ กก หรือผักตบชวา ได ได

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๔



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๓๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากไมหรือไมกอก อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 

ดังตอไปนี้

(๓) การแกะสลักไม ได ได

๓๗ โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากไม แกว ยาง หรืออโลหะอื่นซึ่งมิใช ได

เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากพลาสติกอัดเขารูป และรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑ

ดังกลาว

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ

(๑) การพิมพ การทําแฟมเก็บเอกสาร การเย็บเลม ทําปก หรือตบแตงสิ่งพิมพ ได ได ได ได

๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑเครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปนดินเผา หรือเครื่องดินเผา และรวมถึง ได

การเตรียมวัสดุเพื่อการดังกลาว (เฉพาะการทําผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผาหรือเครื่องดินเผา

และรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว)

๕๖ โรงงานผลิตอิฐ กระเบื้อง หรือทอสําหรับใชในการกอสรางเบาหลอมโลหะ กระเบื้องประดับ ได

(Architectural Terracotta) รองในเตาไฟ ทอหรือยอดปลองไฟ หรือวัตถุทนไฟจากดินเหนียว

(เฉพาะอิฐจากดินเหนียว)

๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑอโลหะ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําผลิตภัณฑคอนกรีต ผลิตภัณฑคอนกรีตผสม ผลิตภัณฑยิปซัม หรือผลิตภัณฑปูนปลาสเตอร ได

๖๑ โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใชที่ทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลา ได ได

และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องมือหรือเครื่องใชดังกลาว (เฉพาะดัดแปลงหรือซอมแซม)

๖๒ โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารที่ทําจากโลหะ ได ได

หรือโลหะเปนสวนใหญ และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตง

ดังกลาว (เฉพาะดัดแปลงหรือซอมแซม)

๕

หมายเหตุ

ชนบทและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะสําหรับใชในการกอสรางหรือติดตั้ง อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๒) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางอาคาร ได ได

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑๓) การกลึง เจาะ ควาน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป ได

๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องยนต เครื่องกังหัน และรวมถึงสวนประกอบ ได ได

หรืออุปกรณของเครื่องยนตหรือเครื่องกังหันดังกลาว (เฉพาะดัดแปลงหรือซอมแซม)

๖๖ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรสําหรับใชในการกสิกรรมหรือการเลี้ยงสัตว ได ได

และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องจักรดังกลาว (เฉพาะดัดแปลงหรือซอมแซม)

๖๙ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องคํานวณ เครื่องทําบัญชี เครื่องจักรสําหรับระบบ ได ได ได

บัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับใชในการคํานวณชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาลอก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส

สําหรับปฏิบัติกับขอมูลที่เกี่ยวของกันหรืออุปกรณ (Digital or Analog Computers or Associated

Electronic Data Processing Equipment or Accessories) เครื่องรวมราคาของขาย 

(Cash Registers) เครื่องพิมพดีด เครื่องชั่งซึ่งมิใชเครื่องชั่งที่ใชในหองทดลองวิทยาศาสตร เครื่องอัดสําเนา 

ซึ่งมิใชเครื่องอัดสําเนาดวยการถายภาพ และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

(เฉพาะดัดแปลงหรือซอมแซม)

๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศหรือกาซ เครื่องเปาลม ได ได ได

เครื่องปรับหรือถายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตูเย็นหรือเครื่องประกอบตูเย็น เครื่องขายสินคาอัตโนมัติ

เครื่องลาง ซัก ซักแหง หรือรีดผา เครื่องเย็บ เครื่องสงกําลังกล เครื่องยก ปนจั่น ลิฟต

บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร รถพวงสําหรับใชในการอุตสาหกรรม รถยกซอนของ (Stackers)

เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใชในการอุตสาหกรรมหรือสําหรับใชในบานแตผลิตภัณฑนั้นตองไมใชพลังงาน

ไฟฟา และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว (เฉพาะดัดแปลงหรือซอมแซม)

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม

พาณิชยกรรมและ

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๖

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ

ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน เครื่องกระจายเสียง ได ได ได ได

หรือบันทึกเสียง เครื่องเลนแผนเสียง เครื่องบันทึกคําบอก เครื่องบันทึกเสียงดวยเทป เครื่องเลนหรือ

เครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน) แผนเสียง เทปแมเหล็กที่ไดบันทึกเสียงแลว เครื่องโทรศัพทหรือ

โทรเลขชนิดมีสายหรือไมมีสาย เครื่องสงวิทยุ เครื่องสงโทรทัศน เครื่องรับสงสัญญาณหรือจับสัญญาณ

เครื่องเรดาร ผลิตภัณฑที่เปนตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวของ (Semi - Conductor or Related

Sensitive Semi - Conductor Devices) คาปาซิเตอรหรือคอนเดนเซอรอิเล็กทรอนิกสชนิดคงที่หรือ

เปลี่ยนแปลงได (Fixed or Variable Electronic Capacitors or Condensers) เครื่องหรือ

หลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย และรวมถึงการผลิต

อุปกรณหรือชิ้นสวนสําหรับใชกับเครื่องอิเล็กทรอนิกสดังกลาว (เฉพาะดัดแปลงหรือซอมแซม)

๗๓ โรงงานผลิต ประกอบ หรือดัดแปลงเครื่องมือหรือเครื่องใชไฟฟาที่ไมไดระบุไวในลําดับใด และรวมถึง ได

สวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว (เฉพาะดัดแปลงหรือซอมแซม)

๗๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การตอ ซอมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอูตอเรือนอกจากเรือยาง (เฉพาะดัดแปลงหรือซอมแซม) ได

๗๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การสราง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพจักรยานยนต จักรยานสามลอ ได ได ได

     หรือจักรยานสองลอ (เฉพาะดัดแปลงหรือซอมแซม)

๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมลอเลื่อนที่ขับเคลื่อนดวยแรงคนหรือสัตวซึ่งมิใช ได

จักรยาน และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว (เฉพาะดัดแปลงหรือซอมแซม)

๘๕ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นสวนหรืออุปกรณของเครื่องดนตรีดังกลาว ได ได

(เฉพาะประกอบ)

๗

ลําดับที่ ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรมประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเลน เครื่องมือ หรือเครื่องใชที่มิไดระบุไวในลําดับอื่น

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําเครื่องเลน ได เฉพาะการผลิต

สินคาพื้นเมืองและ

ของชํารวย

(๒) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ ได เฉพาะการผลิต

สินคาพื้นเมืองและ

ของชํารวย

(๓) การทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง ได เฉพาะการผลิต

สินคาพื้นเมืองและ

ของชํารวย

(๔) การทํารม ไมถือขนนก ดอกไมเทียม ซิป กระดุม ไมกวาด แปรง ตะเกียง โปะตะเกียงหรือไฟฟา ได เฉพาะการผลิต

     กลองสูบยาหรือกลองบุหรี่ กนกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก สินคาพื้นเมืองและ

ของชํารวย

(๕) การทําปาย ตรา เครื่องหมาย ปายติดของ หรือเครื่องโฆษณาสินคา ตราโลหะหรือยาง ได ได ได ได เฉพาะการผลิต

     แมพิมพลายฉลุ (Stencils) สินคาพื้นเมืองและ

ของชํารวย

๙๑ โรงงานบรรจุสินคาในภาชนะโดยไมมีการผลิต อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การบรรจุสินคาทั่วไป ได ได ได

๙๒ โรงงานหองเย็น ได ได ได ได

๙๓ โรงงานซอมรองเทาหรือเครื่องหนัง ได ได

๙๔ โรงงานซอมเครื่องมือไฟฟาหรือเครื่องใชไฟฟาสําหรับใชในบานหรือใชประจําตัว ได ได ได ได

๘

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต รถพวง จักรยานสามลอ

จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของยานดังกลาว อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การซอมแซมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตหรือสวนประกอบของยานดังกลาว ได ได

(๒) การซอมแซมรถพวง จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของยานดังกลาว ได ได

(๓) การพนสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได

(๔) การลางหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได ได ได ได

๙๖ โรงงานซอมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําดวยเพชร พลอย ทองคํา ทองขาว เงิน ได ได ได ได

นาก หรืออัญมณี

๙๗ โรงงานซอมผลิตภัณฑที่มิไดระบุการซอมไวในลําดับใด ได ได ได ได

๙๘ โรงงานซักรีด ซักแหง ซักฟอก รีด อัด หรือยอมผา เครื่องนุงหม พรม หรือขนสัตว (ยกเวนการยอม) ได ได ได ได ได ได

หมายเหตุ    ลําดับที่             หมายถึง   ลําดับที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

                ได                   หมายถึง   สามารถประกอบกิจการโรงงานไดภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยโรงงาน

                โรงงานจําพวกที่   หมายถึง   จําพวกโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

ชนบทและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๙

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ

พาณิชยกรรมและ

หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม

ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
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ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๗  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๒๒๗  เป็นระยะ  ๑,๑๕๐  เมตร 

 ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๗  ฟากตะวันตก 
 ด้านใต้ จดเรือนจําจังหวัดกาฬสินธุ์  และแก่งดอนกลาง 
 ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๒๒๗  ศูนย์พัฒนาเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์  และเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝั่งห้วยสีทน   
ฝั่งตะวันออก 

 ๑.๒ ด้านเหนือ จดแปลงทดลองศูนย์พัฒนาการเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๒๒๗  เส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ง  ๒  และถนนถีนานนท์  ฟากตะวันตก 
 ด้านใต้ จดถนนสาย  ง  ๒  ฟากเหนือ 

 ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ฉ  ฟากตะวันออก  และทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๒๒๗  ฟากตะวันออก   

 ๑.๓ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนถีนานนท์  
และเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ระหว่างหลักเขตที่  ๕  กับหลักเขตที่  ๖ 

 ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ช  ฟากตะวันตก 
 ด้านใต้ จดถนนถีนานนท์  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดเส้นตั้งฉากกับถนนถีนานนท์  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยู่ห่าง

จากถนนถีนานนท์บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒  (ตอนเลี่ยงเมือง)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ตามแนวถนนถีนานนท์  เป็นระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร 



 
๒ 

 ๑.๔ ด้านเหนือ จดถนนถีนานนท์   ฟากใ ต้   มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์   
และโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 

 ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑๒  (ตอนเลี่ยงเมือง)   

 ด้านตะวันตก จดถนนผังเมือง  ฟากเหนือ 
 ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๑๒  (ตอนเลี่ยงเมือง)   
 ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๙.๗  และหมายเลข  ๙.๘  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน 
 ๑.๕ ด้านเหนือ จดเรือนจําจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ฉ  ฟากตะวันตก  ถนนสาย  ง  ๑  ฟากตะวันตก  

วัดสว่างคงคา  ถนนอนรรฆนาค  ฟากเหนือ  ถนนสาย  ง  ๕  ฟากตะวันตก  และถนนสาย  จ  ๒  ฟากตะวันตก   
 ด้านใต้ จดถนนกุดยางสามัคคี  ฟากเหนือ  และเส้นขนานระยะ  ๖  เมตร  
กับริมฝั่งแม่น้ําลําปาว  ฝั่งตะวันออก   

 ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองซอย  ๑  ซ้าย  
ฝั่งตะวันออก  เส้นขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝั่งแม่น้ําลําปาว  ฝั่งใต้  ถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  
และแก่งดอนกลาง   

 ๑.๖ ด้านเหนือ จดถนนผังเมือง  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ง  ๓  ฟากตะวันตก   
 ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ง  ๗   
 ด้านตะวันตก จดโรงเ รียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์   วัดประชานิยม   

และถนนถีนานนท์  ฟากตะวันออก 
 ๑.๗ ด้านเหนือ จดถนนผังเมือง  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๑๒  (ตอนเลี่ยงเมือง) 
 ด้านใต้ จดถนนสาย  ง  ๗  ฟากเหนือ  เส้นขนานระยะ  ๘๕๐  เมตร  

กับศูนย์กลางถนนถีนานนท์  และเส้นขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ง  ๗ 
 ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ง  ๓  ฟากตะวันออก 
 ๑.๘ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ง  ๗  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๑๒  (ตอนเลี่ยงเมือง)  เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒  (ตอนเลี่ยงเมือง)   



 
๓ 

ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาย  ง  ๗  ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒  (ตอนเลี่ยงเมือง)   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒  (ตอนเลี่ยงเมือง)  เป็นระยะ  ๙๕๐  เมตร  
และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒  (ตอนเลี่ยงเมือง)  ฟากตะวันตก 

 ด้านใต้ จดถนนสาย  ค  ๒  ฟากเหนือ   
 ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๘๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนถีนานนท์   
 ๑.๙ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝั่งแม่น้ําลําปาว  ฝั่งใต้

และฝั่งตะวันตก  และถนนกุดยางสามัคคี  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันตก  เส้นขนานระยะ  ๒๔๐  เมตร  

กับศูนย์กลางถนนกมลชัยพัฒนา  ถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  ถนนกมลชัยพัฒนา  ฟากเหนือ  
ฟากตะวันตกและฟากใต้  ถนนประดิษฐ์  ฟากตะวันตก  ถนนสาย  ข  ๓  ฟากใต้  โรงเก็บพัสดุ   
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๑๔  ฟากตะวันตก 

 ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒  (ตอนเลี่ยงเมือง)  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝั่งแม่น้ําลําปาว  ฝั่งตะวันออก  
และเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับคลองซอย  ๑  ซ้าย  ฝั่งตะวันออก 

 ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลย  ๘.๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีฟ้า 
 ๑.๑๐ ด้านเหนือ จดเส้นตั้ งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   ๑๒   

(ตอนเลี่ยงเมือง)  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒  (ตอนเลี่ยงเมือง)  
บรรจบกับถนนสาย  ค  ๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒  
(ตอนเลี่ยงเมือง)  เป็นระยะ  ๗๐๐  เมตร   

 ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑๒  (ตอนเลี่ยงเมือง)  เส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ค  ๒   
และเส้นขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองซอย  ๔  ขวา  ฝั่งตะวันตก 

 ด้านใต้ จดถนนสาย  ค  ๒  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒  (ตอนเลี่ยงเมือง)   

ฟากตะวันออก 
 ๑.๑๑ ด้านเหนือ จดถนนไ ม่ปรากฏชื่ อ   ฟากใต้ และฟากตะวันออก   

และถนนสาย  ค  ๒  ฟากใต้   
 ด้านตะวันออก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 
 ด้านใต้ จดสํานักงานแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์  กรมทางหลวง   

วัดป่าทุ่งศรีเมือง  สวนสาธารณะและสนามกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์  สํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์  



 
๔ 

สํานักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์  สํานักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์  สํานักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์  
สํานักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์  ศาลเยาวชนและครอบครัว  
จังหวัดกาฬสินธุ์  สํานักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์  หอประชุมสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  ฝ่ายปฏิบัติการ  
สูบน้ําโครงการชลประทานจังหวัดกาฬสินธุ์  สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา   
ตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์  สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์  และสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต  ๑ 

 ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒  (ตอนเลี่ยงเมือง)   
ฟากตะวันออก 

 ๑.๑๒ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒  (ตอนเลี่ยงเมือง)  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๑๔  ฟากตะวันตก   

วัดชัยสุนทร  และเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองซอย  ๔  ขวา  ฝั่งตะวันตก 
 ด้านใต้ จดวัดป่าพุทธมงคล  หนองบึงไฮ  เส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  

กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๑๔  เส้นขนานระยะ  ๗๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑๒  (ตอนเลี่ยงเมือง)  และถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 

 ด้านตะวันตก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 
 ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๗.๑๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก 
๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๑๐  ที่กําหนดไว้เป็นสีส้ม  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง  มีรายการดังต่อไปนี้ 
 ๒.๑ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนถีนานนท์ 
 ด้านตะวันออก จดเส้นตั้งฉากกับถนนถีนานนท์  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยู่ห่าง

จากถนนถีนานนท์บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒  (ตอนเลี่ยงเมือง)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ตามแนวถนนถีนานนท์  เป็นระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร 

 ด้านใต้ จดถนนถีนานนท์  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนเกษตรสมบูรณ์ 
 ๒.๒ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ง  ๒  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดถนนถีนานนท์  ฟากตะวันตก 
 ด้านใต้ จดถนนสาย  ง  ๔  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ง  ๑  ฟากตะวันออก 
 ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๙.๙  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน 



 
๕ 

 ๒.๓ ด้านเหนือ จดโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์  และเส้นขนานระยะ  
๒๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ง  ๗   

 ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๘๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนถีนานนท์ 
 ด้านใต้ จดถนนสาย  ง  ๗  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดถนนถีนานนท์  ฟากตะวันออก 
 ๒.๔ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ง  ๕  ฟากใต้   
 ดา้นตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันตก  ถนนธนะผล  ฟากเหนือ  

และถนนผ้าขาว  ฟากตะวันตก 
 ด้านใต้ จดถนนสาย  ค  ๓  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดถนนสาย  จ  ๒  ฟากตะวันออก  ถนนกาฬสินธุ์  ฟากเหนือ  

ถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  และถนนสาย  ง  ๕  ฟากตะวันออก 
 ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๙.๑๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน 
 ๒.๕ ด้านเหนือ จดถนนอนรรฆนาค   ฟากใต้   วัดหอไตรปิฎการาม   

และถนนสาย  ง  ๑  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ง  ๖  ฟากตะวันตก 
 ด้านใต้ จดถนนสาย  ง  ๘  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันออก 
 ๒.๖ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ง  ๗  ฟากใต้  และสํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 
 ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๘๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนถีนานนท์ 
 ด้านใต้ จดถนนสาย  ค  ๒  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนถีนานนท์ 
 ๒.๗ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ค  ๒  ฟากใต้   
 ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากตะวันตก  สํานักงานแขวงทางหลวง

ชนบทกาฬสินธุ์  สํานักงานทางหลวงชนบทท่ี  ๑๖  และสํานักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ 
 ด้านตะวันตก จดถนนอรรถเปศล  ฟากตะวันออก  โรงเรียนกาฬสินธุ์

พิทยาสรรพ์  โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์  และสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 ๒.๘ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ง  ๑๐  ฟากตะวันตก 



 
๖ 

 ด้านใต้ จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดถนนประดิษฐ์  ฟากตะวันออก 
 ๒.๙ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากใต้   
 ด้านตะวันออก จดถนนสาย   ค   ๒   ฟากตะวันออก   และโรงเ รียน 

ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 
 ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒  (ตอนเลี่ยงเมือง)   

ฟากเหนือ  และสํานักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์   
 ด้านตะวันตก จดกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์  สถานีวิทยุ

กองทัพภาคที่  ๒  จังหวัดกาฬสินธุ์  สํานักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์  สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์  
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์  สํานักงานสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์  สํานักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์  สํานักงานประกันสังคม
จังหวัดกาฬสินธุ์  และองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   

 ๒.๑๐ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์  สถานีวิทยุ

กองทัพภาคที่  ๒  จังหวัดกาฬสินธุ์  สํานักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์  สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์  
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์  สํานักงานสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์  สํานักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์  สํานักงานประกันสังคม
จังหวัดกาฬสินธุ์  และองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 ด้านใต้ จดกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์  สถานีวิทยุ
กองทัพภาคที่  ๒  จังหวัดกาฬสินธุ์  สํานักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์  สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์  
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์  สํานักงานสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์  สํานักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์  สํานักงานประกันสังคม
จังหวัดกาฬสินธุ์  และองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 ด้านตะวันตก จดถนนภิรมย์  ฟากตะวันออก 
๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๙  ที่กําหนดไว้เป็นสีแดง  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก  มีรายการดังต่อไปนี้  
 ๓.๑ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ง  ๔  ฟากใต้   
 ด้านตะวันออก จดถนนถีนานนท์  ฟากตะวันตก 
 ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากตะวันออก 



 
๗ 

 ๓.๒ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ง  ๑  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากตะวันตก  สํานักงานการประปาส่วนภูมิภาค

จังหวัดกาฬสินธุ์  และถนนถีนานนท์  ฟากตะวันตก 
 ด้านใต้ จดถนนสาย  ง  ๘  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ง  ๖  ฟากตะวันออก 
 ๓.๓ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ง  ๗  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนถีนานนท์   
 ด้านใต้ จดถนนสาย  ค  ๒  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดถนนถีนานนท์  ฟากตะวันออก   
 ๓.๔ ด้านเหนือ จดถนนธนะผล  ฟากใต้  และถนนสาย  ง  ๘  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ง  ๖  ฟากตะวันตก   
 ด้านใต้ จดโรงพยาบาลกาฬสินธุ์  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตรสาขากาฬสินธุ์  ถนนสาย  จ  ๑  ฟากเหนือ  และถนนกาฬสินธุ์  ฟากเหนือ   
 ด้านตะวันตก จดวัดกลาง  และถนนผ้าขาว  ฟากตะวันออก   
 ๓.๕ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ง  ๘  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดถนนถีนานนท์  ฟากตะวันตก  และถนนอรรถเปศล  

ฟากตะวันตก 
 ด้านใต้ จดที่ว่าการอําเภอเมืองกาฬสินธุ์  ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์  

ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์  ที่ทําการตํารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์  สํานักงานสาธารณสุข  อําเภอเมืองกาฬสินธุ์  
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดกาฬสินธุ์  สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์  
สํานักงานทรัพยากรน้ําจังหวัดกาฬสินธุ์  และถนนกาฬสินธุ์  ฟากเหนือ   

 ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ง  ๖  ฟากตะวันออก 
 ๓.๖ ด้านเหนือ จดถนนสาย  จ  ๑  ฟากใต้  ถนนกาฬสินธุ์  ฟากใต้   

และโรงเรียนชุมชนเทศบาล  ๑  กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์   
 ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันตก   
 ด้านใต้ จดถนนสาย  ค  ๓  ฟากเหนือ   
 ด้านตะวันตก จดถนนผ้าขาว  ฟากตะวันออก   
 ๓.๗ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ค  ๓  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากเหนือ 



 
๘ 

 ด้านใต้ จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันออก 
 ด้านตะวันตก จดวัดใต้โพธิ์คํ้า 
 ๓.๘ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๒๔๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนกมลชัยพัฒนา 
 ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันตก  และถนนประดิษฐ์  ฟากตะวันตก 
 ด้านใต้ จดถนนกมลชัยพัฒนา  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก   
 ๓.๙ ที่ว่างเพื่อพาณิชยกรรมซึ่งเป็นที่ราชพัสดุ  แปลงหมายเลขทะเบียนที่  กส.  ๑๔๖๓๓ 
๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๙  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังต่อไปนี้ 
 ๔.๑ ด้านเหนือ จดถนนเลียบคลองส่งน้ําสายใหญ่ฝั่งซ้าย  ฟากใต้  และที่ทํา

การงานส่งน้ําและบํารุงรักษาที่  ๔  โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําปาว  กรมชลประทาน  กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์   

 ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๗  ฟากตะวันตก  
สถานีสูบน้ําดิบชลประทาน  การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์  เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๒๒๗  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ระหว่างหลักเขตที่  ๓  
กับหลักเขตที่  ๕  ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๗  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๒๒๗  เป็นระยะ  ๑,๑๕๐  เมตร  เส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝั่งห้วยสีทน  ฝั่งตะวันตก  
ห้วยสีทน  ฝั่งตะวันตก  ศูนย์พัฒนาเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์  และเส้นขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร   
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๗ 

 ด้านใต้ จดแก่งดอนกลาง  
 ด้านตะวันตก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 
 ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๙.๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน 
 ๔.๒ ด้านเหนือ จดถนนเลียบคลองส่งน้ําสายใหญ่ฝั่งซ้าย  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม  

และแก่งดอนกลาง 
 ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝั่งแม่น้ําลําปาว 

ฝั่งเหนือ  เส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองซอย  ๑  ซ้าย  ฝั่งตะวันออก  และซอยน้ําทิพย์  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดถนนเลียบคลองซอย   ๑   ซ้าย   ฟากตะวันออก   
และเส้นตรงที่ลากจากจุดที่อยู่ห่างจากคลองซอย  ๓  ขวา  ๑  ซ้าย  บรรจบกับคลองซอย  ๑  ซ้าย   



 
๙ 

ไปทางทิศเหนือตามแนวคลองซอย  ๑  ซ้าย  เป็นระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
จนบรรจบกับคลองส่งน้ําสายใหญ่ฝั่งซ้าย  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากคลองส่งน้ําสายใหญ่ฝั่งซ้ายบรรจบกับคลองซอย  ๓  ขวา  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวคลองส่งน้ําสายใหญ่ฝั่งซ้าย  เป็นระยะ  ๕๐๐  เมตร 

 ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๗.๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก  บริเวณหมายเลข  ๘.๑  
ที่กําหนดไว้เป็นสีฟ้า  บริเวณหมายเลข  ๙.๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน  และบริเวณหมายเลข  ๑๐.๙  
ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน 

 ๔.๓ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๑๓  (ตอนเลี่ยงเมืองด้านทิศเหนือ)  
ฟากใต้  และเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  แปลง  ก.  ๐๔๐๑๐๒  อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒  ฟากตะวันตก  ถนนถีนานนท์  
ฟากตะวันตก  และถนนสาย  ช  ฟากตะวันออก 

 ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนถีนานนท์  
และเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ง  ๒   

 ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๒๒๗  แปลงทดลองศูนย์พัฒนาการเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๗  
ฟากตะวันออก 

 ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๙.๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน 
 ๔.๔ ด้านเหนือ จดเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  แปลง  ก.  ๐๔๐๑๐๒  

อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 ด้านตะวนัออก จดถนนเลียบคลองซอย  ๔  ขวา  ฟากตะวันตก 
 ด้านใต้ จดถนนสาย  ค  ๒  ฟากเหนือ  เส้นขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  

กับริมฝั่งคลองซอย  ๔  ขวา  ฝั่งตะวันตก  เส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ค  ๒  
เส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒  (ตอนเลี่ยงเมือง)   
เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒  (ตอนเลี่ยงเมือง)  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒  (ตอนเลี่ยงเมือง)  บรรจบกับถนนสาย  ค  ๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒  (ตอนเลี่ยงเมือง)  เป็นระยะ  ๗๐๐  เมตร  ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑๒  (ตอนเลี่ยงเมือง)  ฟากตะวันตก  และเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒  
(ตอนเลี่ยงเมือง)  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒  (ตอนเลี่ยงเมือง)  
บรรจบกับถนนสาย  ง  ๗  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒   
(ตอนเลี่ยงเมือง)  เป็นระยะ  ๙๕๐  เมตร 



 
๑๐ 

 ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑๒  (ตอนเลี่ยงเมือง)  ถนนถีนานนท์  ฟากตะวันออก  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒  
ฟากตะวันออก 

 ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๖.๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  และบริเวณ
หมายเลข  ๙.๖  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน   

 ๔.๕ ด้านเหนือ จดเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  แปลง  ก.  ๐๔๐๑๐๒  
อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 ด้านตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก  ซึ่งเป็นเส้นตรงที่ลากจาก
เขตผังเมืองรวมด้านเหนือ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้จนบรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ   
ที่จุดซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองซอย  ๔  ขวา  ฝั่งตะวันออก  และเส้นขนานระยะ  
๕๐๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองซอย  ๔  ขวา  ฝั่งตะวันออก 

 ด้านใต้ จดถนนสาย  ค  ๒  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดถนนเลียบคลองซอย  ๔  ขวา  ฟากตะวันออก 
 ๔.๖ ด้านเหนือ จดถนนเลียบคลองซอย  ๓  ขวา  ๑  ซ้าย  ฟากใต ้  
 ด้านตะวันออก จดถนนเลียบคลองซอย  ๑  ซ้าย  ฟากตะวันตก  ซอยน้ําทิพย์  

ฟากใต้  เส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองซอย  ๑  ซ้าย  ฝั่งตะวันออก  กุดยาง  และเส้นขนานระยะ  
๖  เมตร  กับริมฝั่งแม่น้ําลําปาว  ฝั่งตะวันตก 

 ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒  (ตอนเลี่ยงเมือง)   
ฟากเหนือ  สํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒  ฟากเหนือ  
และเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก  ซึ่งเป็นริมฝั่งแม่น้ําลําพาน  ฝั่งตะวันออก 

 ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑๒  และเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองซอย  ๑  ซ้าย  ฝั่งตะวันออก 

 ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑๗  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน 
 ๔.๗ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒  (ตอนเลี่ยงเมือง)  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝั่งแม่น้ําลําปาว   

ฝั่งตะวันตก  และโรงเรียนกุดอ้อวิทยา 
 ด้านใต้ จดเขตผังเมืองรวมด้านใต้  ซึ่งเป็นเส้นตรงที่ลากจากเส้นตั้งฉาก

ระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๑๔  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากบริเวณที่
คลองซอย  ๔  ขวา  ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๑๔  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 



 
๑๑ 

ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๑๔  เป็นระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  
จนบรรจบกับถนนเลียบคลองซอย  ๑  ซ้าย  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อตัดกับถนนเลียบคลอง
ซอย  ๑  ซ้าย  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเลียบคลอง  ซอย  ๑  ซ้าย  เป็นระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร  
ถนนเลียบคลองซอย  ๑  ซ้าย  ฟากตะวันออก  และเขตผังเมืองรวมด้านใต้  ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ  
๑,๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒  (ตอนเลี่ยงเมือง)  เส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒  และแม่น้ําลําพาน  ฝั่งตะวันออก 

 ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒  ฟากตะวันออก 
 ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๘.๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีฟ้า 
 ๔.๘ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒  (ตอนเลี่ยงเมือง)  ฟากใต้  

หนองไชยวาน  ถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตกและฟากใต้  และเส้นขนานระยะ  ๗๕๐  เมตร   
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒  (ตอนเลี่ยงเมือง) 

 ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข  ๒๑๔  หนองบึงไฮ  วัดป่าพุทธมงคล  ถนนเลียบคลองซอย  ๔  ขวา  ฟากตะวันออก  
และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๑๔  ฟากตะวันตก 

 ด้านใต้ จดเขตผังเมืองรวมด้านใต้  ซึ่งเป็นเส้นตั้งฉากระยะ  ๕๐๐  เมตร  
กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๑๔  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากคลองซอย  ๔  ขวา  ตัดกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๒๑๔  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๑๔  เป็นระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร  
และเส้นตรงที่ลากต่อจากเส้นตั้งฉากระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๑๔  ฟากตะวันตก  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจนบรรจบกับถนนเลียบคลองซอย  ๑  ซ้าย  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ
บรรจบกับถนนเลียบคลองซอย  ๑  ซ้าย  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเลียบคลองซอย  ๑  ซ้าย  
เป็นระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร   

 ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝั่งแม่น้ําลําปาว  ฝั่งตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๗.๑๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก  บริเวณหมายเลข  ๘.๖  

ที่กําหนดไว้เป็นสีฟ้า  บริเวณหมายเลข  ๙.๑๘  หมายเลข  ๙.๒๑  และหมายเลข  ๙.๒๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน 
 ๔.๙ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ค  ๒  ฟากใต้   

 ด้านตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก  ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ  
๕๐๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองซอย  ๔  ขวา  ฝั่งตะวันออก  และเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร   
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๑๔ 



 
๑๒ 

 ด้านใต้ จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก  ซึ่งเป็นเส้นตั้งฉากระยะ  
๕๐๐  เมตร  กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๑๔  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากคลองซอย  ๔  ขวา  
ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๑๔  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๑๔  
เป็นระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๑๔  ฟากเหนือ  ถนนเลียบคลองซอย  ๔  ขวา  
ฟากตะวันตก  วัดป่าพุทธมงคล  เส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองซอย  ๔  ขวา  ฝั่งตะวันตก  
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์  (เตาไหไผ่ทอง)  และวัดทัศนารามเตาไห   

 ด้านตะวันตก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 
๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีน้ําตาล  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  คือ  เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  แปลง  ก.  ๐๔๐๑๐๒  
อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทท่ีโล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  มีรายการดังต่อไปนี้ 

 ๖.๑ ที่ดินในบริเวณแนวขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝั่งแม่น้ําลําปาว  ฝั่งเหนือและฝั่งใต้ 
 ๖.๒ โคกหนองแล้งสาธารณประโยชน์  แปลงหมายเลขทะเบียนที่  นสล.  ๙๙๐/๒๕๐๕ 

 ๖.๓ สวนสาธารณะกุดน้ํากิน 
 ๖.๔ สวนสาธารณะและสนามกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ 
๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๑๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก   

ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  มีรายการดังต่อไปนี้ 
 ๗.๑ โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม 
 ๗.๒ โรงเรียนหนองบัวราษฏร์นิยม 
 ๗.๓ โรงเรียนวังเกาะเหล็ก  ทุ่งสว่างวิทย์ 
 ๗.๔ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  และโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
 ๗.๕ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 
 ๗.๖ โรงเรียนชุมชนเทศบาล  ๑  กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์   
 ๗.๗ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์  

และโรงเรียนอนุกูลนารี 
 ๗.๘ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  และโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 
 ๗.๙ โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 
 ๗.๑๐ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 



 
๑๓ 

 ๗.๑๑ โรงเรียนสารพัดช่างกาฬสินธุ์ 
 ๗.๑๒ โรงเรียนพาณิชยการกาฬสินธุ์ 
 ๗.๑๓ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์  (เตาไหไผ่ทอง) 
 ๗.๑๔ โรงเรียนกุดอ้อวิทยา 
 ๗.๑๕ โรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บํารุง 
๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๗  ที่กําหนดไว้เป็นสีฟ้า  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทท่ีโล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  มีรายการดังต่อไปนี้ 
 ๘.๑ หนองบัว 
 ๘.๒ แก่งดอนกลาง 
 ๘.๓ กุดยาง 
 ๘.๔ หนองไชยวาน 
 ๘.๕ กุดน้ําลัด 
 ๘.๖ กุดอ้อ 
 ๘.๗ หนองบึงไฮ 
๙. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๒๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทสถาบันศาสนา  มีรายการดังต่อไปนี้ 
 ๙.๑ วัดห้วยสีทน 
 ๙.๒ วัดประชาสามัคคี 
 ๙.๓ วัดอโนมานที 
 ๙.๔ วัดสุวรรณาราม 
 ๙.๕ วัดสว่างประทุม 
 ๙.๖ วัดสุมังคลาราม 
 ๙.๗ วัดดงปอ 
 ๙.๘ วดัรัชบุญธรรมมังคลาราม 
 ๙.๙ มัสยิสกลางกาฬสินธุ์ 
 ๙.๑๐ วัดประชานิยม 
 ๙.๑๑ วัดสว่างคงคา 
 ๙.๑๒ วัดหอไตรปิฏการาม 
 ๙.๑๓ วัดศรีบุญเรือง 



 
๑๔ 

 ๙.๑๔ วัดกลาง 
 ๙.๑๕ วัดใต้โพธิ์คํ้า 
 ๙.๑๖ วัดป่าทุ่งศรีเมือง 
 ๙.๑๗ วัดชัยสุนทร 
 ๙.๑๘ วัดกุดอ้อ 
 ๙.๑๙ วัดทัศนารามเตาไห 
 ๙.๒๐ วัดป่าพุทธมงคล 
 ๙.๒๑ วัดโพธิ์ชัยหลุบใน 
 ๙.๒๒ วัดสว่างอัมพวัน 
๑๐. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑  ถึงหมายเลข  ๑๐.๒๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  มีรายการดังต่อไปนี้ 
 ๑๐.๑ โครงการชลประทานกาฬสินธุ์  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์  กรมการข้าว

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 ๑๐.๒ ที่ทําการงานส่งน้ําและบํารุงรักษาที่  ๔  โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําปาว  

กรมชลประทาน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 ๑๐.๓ เทศบาลตําบลโพนทอง 
 ๑๐.๔ สถานีสูบน้ําดิบชลประทาน  การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 ๑๐.๕ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโพนทอง 
 ๑๐.๖ แปลงทดลองศูนย์พัฒนาการเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 ๑๐.๗ ศูนย์พัฒนาเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์  
 ๑๐.๘ เรือนจําจังหวัดกาฬสินธุ์   
 ๑๐.๙ โรงฆ่าสัตว์  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  และศูนย์เคร่ืองจักรกลสํานักงานสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 
 ๑๐.๑๐ สํานักงานการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์   
 ๑๐.๑๑ สํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 
 ๑๐.๑๒ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์  และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขา

กาฬสินธุ์   
 ๑๐.๑๓ ที่ว่าการอําเภอเมืองกาฬสินธุ์  ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์  ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์  

ที่ทําการตํารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองกาฬสินธุ์  สํานักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งจังหวัดกาฬสินธุ์  สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์  และสํานักงานทรัพยากรน้ํา
จังหวัดกาฬสินธุ์ 



 
๑๕ 

 ๑๐.๑๔ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 ๑๐.๑๕ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์  และอาคารพิพิธภัณฑ์และหอวัฒนธรรม 
 ๑๐.๑๖ สํานักงานแขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์  สํานักงานทางหลวงชนบทที่  ๑๖  

สํานักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ 
 ๑๐.๑๗ ที่ทําการตอนส่งน้ําที่  ๒  โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําปาว 
 ๑๐.๑๘ สํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 ๑๐.๑๙ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์  สถานีวิทยุกองทัพภาคที่  ๒  จังหวัดกาฬสินธุ์  

สํานักงานพาณิชย์จั งหวัดกาฬสินธุ์  สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์  สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดกาฬสินธุ์  สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์  สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดกาฬสินธุ์  สํานักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์  สํานักงานประกันสังคม  จังหวัดกาฬสินธุ์  
และองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 ๑๐.๒๐ สํานักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 ๑๐.๒๑ โรงเก็บพัสดุ  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 
 ๑๐.๒๒ สํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์  สํานักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์  

สํานักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์  สํานักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์  สํานักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์  
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์  สํานักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์  
หอประชุมสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  ฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ําโครงการชลประทานจังหวัดกาฬสินธุ์  
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์  สํานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดกาฬสินธุ์  และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต  ๑ 

 ๑๐.๒๓ สํานักงานแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์  กรมทางหลวง 
 ๑๐.๒๔ สํานักงานการศึกษา  การศาสนาและการวัฒนธรรม  จังหวัดกาฬสินธุ์  และศูนย์การกีฬา

แห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ 





รายการประกอบแผนผังโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวง 
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองกาฬสินธุ์ 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 

ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง  แบ่งเป็น  ๗  ขนาด  คือ 
๑. ถนนแบบ  ก  ขนาดเขตทาง  ๑๕.๐๐  เมตร  จํานวน  ๓  สาย  ดังนี้ 
 ถนนสาย  ก  ๑  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนบุญกว้าง  เร่ิมต้นจาก 

ถนนอนรรฆนาค  (ถนนสาย  ง  ๑)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิมจนบรรจบกับถนนถีนานนท์ 
 ถนนสาย  ก  ๒  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนไม่ปรากฏชื่อ  เร่ิมต้นจาก
ถนนกาฬสินธุ์  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิมจนบรรจบกับถนนพรรณนา 

 ถนนสาย  ก  ๓  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนสุจินดา  เร่ิมต้นจากถนนภิรมย์  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิมจนบรรจบกับถนนประดิษฐ์  (ถนนสาย  ข  ๑) 

๒. ถนนแบบ  ข  ขนาดเขตทาง  ๑๖.๐๐  เมตร  จํานวน  ๓  สาย  ดังนี้ 
 ถนนสาย  ข  ๑  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนประดิษฐ์  เร่ิมต้นจาก 

ถนนกุดยางสามัคคี  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิมจนบรรจบกับถนนสุจินดา  (ถนนสาย  ก  ๓) 
  ถนนสาย  ข  ๒  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนอภัย  เร่ิมต้นจากถนนภิรมย์  
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิมจนบรรจบกับถนนทุ่งศรีเมือง  (ถนนสาย  ค  ๒) 
  ถนนสาย  ข  ๓  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนประดิษฐ์  เร่ิมต้นจาก
บริเวณที่ถนนประดิษฐ์บรรจบกับถนนเสน่หา  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิมจนบรรจบกับถนนภิรมย์ 
 ๓. ถนนแบบ  ค  ขนาดเขตทาง  ๑๘.๐๐  เมตร  จํานวน  ๓  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ค  ๑  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนโสมพะมิตร  เร่ิมต้นจาก  
ถนนอนรรฆนาค  (ถนนสาย  ง  ๕)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิมจนบรรจบกับถนนกาฬสินธุ์ 
 ถนนสาย  ค  ๒  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนทุ่งศรีเมือง  และทางหลวงชนบท  
กส.  ๔๐๑๕  เร่ิมต้นจากบริเวณที่ถนนกาฬสินธุ์บรรจบกับถนนถีนานนท์  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
ตามแนวถนนเดิมจนบรรจบกับเขตผังเมืองรวมด้านทิศตะวันออก 



 
๒ 

 ถนนสาย  ค  ๓  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนพรรณนา  เร่ิมต้นจาก
ถนนแก่งสําโรง  (ถนนสาย  จ  ๒)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิมจนบรรจบกับถนนภิรมย์ 
 ๔. ถนนแบบ  ง  ขนาดเขตทาง  ๒๐.๐๐  เมตร  จํานวน  ๑๐  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ง  ๑  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนอนรรฆนาค  เร่ิมต้นจาก
บริเวณที่ถนนเกษตรสมบูรณ์  (ถนนสาย  ง  ๒)  บรรจบกับถนนอนรรฆนาค  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ตามแนวถนนเดิมจนบรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ 

 ถนนสาย  ง  ๒  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนเกษตรสมบูรณ์  เร่ิมต้นจาก
ถนนอนรรฆนาค  (ถนนสาย  ง  ๑)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิมจนบรรจบกับถนนถีนานนท์ 
 ถนนสาย  ง  ๓  เป็นถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่  เร่ิมต้นจากถนนเทศบาล  ๒๗  
(มาประณีต)  ที่บริเวณถนนเทศบาล  ๒๗  (มาประณีต)  บรรจบกับถนนถีนานนท์ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
ตามแนวถนนเทศบาล  ๒๗  (มาประณีต)  ระยะประมาณ  ๗๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
จนบรรจบกับถนนผังเมือง  ระยะประมาณ  ๑,๑๓๐  เมตร  ที่บริเวณถนนผังเมืองบรรจบกับถนนถีนานนท์  
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนผังเมือง  ระยะประมาณ  ๗๐๐  เมตร 

 ถนนสาย  ง  ๔  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนไม่ปรากฏชื่อ  เร่ิมต้นจาก
ถนนอนรรฆนาค  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิมจนบรรจบกับถนนถีนานนท์ 

 ถนนสาย  ง  ๕  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนอนรรฆนาค  และถนนไม่ปรากฏชื่อ  
เร่ิมต้นจากบริเวณที่ถนนอนรรฆนาคบรรจบกับถนนโสมพะมิตร  (ถนนสาย  ค  ๑)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  
ทิศตะวันตกเฉียงใต้  และทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิมจนบรรจบกับถนนกาฬสินธุ์  (ถนนสาย  จ  ๑)   
 ถนนสาย  ง  ๖  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนชัยสุนทร  เร่ิมต้นจาก 
ถนนกาฬสินธุ์  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิมจนบรรจบกับถนนอนรรฆนาค  (ถนนสาย  ง  ๑) 
 ถนนสาย  ง  ๗  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนเทศบาล  ๒๗  (มาประณีต)  
เร่ิมต้นจากถนนถีนานนท์  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิมจนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑๒  (ตอนเลี่ยงเมือง) 

 ถนนสาย  ง  ๘  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนธนะผล  เร่ิมต้นจาก 
ถนนโสมพะมิตร  (ถนนสาย  ค  ๑)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิมจนบรรจบกับถนนถีนานนท์ 



 
๓ 

 ถนนสาย  ง  ๙  เป็นถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่  และถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  
คือ  ถนนไม่ปรากฏชื่อ  เร่ิมต้นจากถนนเทศบาล  ๒๗  (มาประณีต)  (ถนนสาย  ง  ๗)  ที่บริเวณ 
ถนนเทศบาล  ๒๗  (มาประณีต)  (ถนนสาย  ง  ๗)  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒  (ตอนเลี่ยงเมือง)  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเทศบาล  ๒๗  (มาประณีต)  (ถนนสาย  ง  ๗)  ระยะประมาณ  
๘๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้จนบรรจบกับถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๑๙๐  เมตร   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิมจนสุดถนนไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้จนบรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  
ระยะประมาณ  ๒๗๐  เมตร 

 ถนนสาย  ง  ๑๐  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนภิรมย์  เร่ิมต้นจาก
บริเวณที่ถนนภิรมย์บรรจบกับถนนสุจินดา  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิมจนบรรจบกับ
ถนนอรรถเปศล 

๕. ถนนแบบ  จ  ขนาดเขตทาง  ๒๕.๐๐  เมตร  จํานวน  ๒  สาย  ดังนี้ 
 ถนนสาย  จ  ๑  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนกาฬสินธุ์  เร่ิมต้นจาก 

ถนนแก่งสําโรง  (ถนนสาย  จ  ๒)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิมจนบรรจบกับถนนโสมพะมิตร  
(ถนนสาย  ค  ๑) 

 ถนนสาย  จ  ๒  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนแก่งสําโรง  เร่ิมต้นจาก
บริเวณที่ถนนกาฬสินธุ์บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม 
จนบรรจบกับถนนพรรณนา  (ถนนสาย  ค  ๓)   

๖. ถนนแบบ  ฉ  ขนาดเขตทาง  ๔๐.๐๐  เมตร  จํานวน  ๑  สาย  ดังนี้ 
 ถนนสาย  ฉ  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนอนรรฆนาค  เร่ิมต้นจาก

บริเวณที่ถนนเกษตรสมบูรณ์บรรจบกับถนนอนรรฆนาคไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม
จนบรรจบกับเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

๗. ถนนแบบ  ช  ขนาดเขตทาง  ๖๐.๐๐  เมตร  จํานวน  ๑  สาย  ดังนี้ 
 ถนนสาย  ช  เป็นถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่  เร่ิมต้นจากทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๒๒๗  ที่บริเวณแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๗  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 
จนบรรจบกับถนนถีนานนท์  ระยะประมาณ  ๒,๘๘๐  เมตร  ที่บริเวณถนนถีนานนท์บรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑๒  (ตอนเลี่ยงเมือง) 



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่สมควรก าหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  
ในท้องที่ต าบลหนองกุง  ต าบลโพนทอง  ต าบลบึงวิชัย  ต าบลล าพาน  ต าบลกาฬสินธุ์   ต าบลเหนือ   
และต าบลหลุบ  อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา  และการด ารงรักษาเมือง 
และบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง   
การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะและสภาพแวดล้อม  ทั้งนี้  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง   
และโดยที่มาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  บัญญัติว่า  การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระท า 
โดยกฎกระทรวง  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๑๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒
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