
หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๕๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มิถุนายน   ๒๕๕๕ 
 

  
 

 
 

  
  
 

 

กฎกระทรวง 
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสุพรรณบุรี 

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

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

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคบัได้มีกําหนดห้าปี 
ข้อ ๒ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  ในท้องที่ตําบลโพธิ์พระยา  ตําบลพิหารแดง  ตําบลสนามชัย  

ตําบลรั้วใหญ่  ตําบลบ้านโพธิ์  ตําบลไผ่ขวาง  ตําบลดอนโพธิ์ทอง  ตําบลท่าพี่เล้ียง  ตําบลดอนกํายาน  
ตําบลท่าระหัด  และตําบลทับตีเหล็ก  อําเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี  ภายในแนวเขตตาม
แผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๓ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง 
ในการพัฒนา  และดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เก่ียวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  
การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อมในบริเวณแนวเขต
ตามขอ้  ๒  ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ข้อ ๔ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับและสอดคล้องกับการ
ขยายตัวของชุมชนในอนาคต  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจโดยมีสาระสําคัญดังต่อไปนี้ 
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(๑) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนเมืองให้เป็นศูนย์กลางการบริหาร  การปกครอง  การพาณิชย์  
การศึกษา  การกีฬา  และการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรี 

(๒) ส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรีให้เป็นศูนย์กลางธุรกิจการเกษตร 
(๓) อนุรักษ์โบราณสถานที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี 
(๔) ส่งเสริมและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับการขยายตัวชุมชนและระบบเศรษฐกิจ 
(๕) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอและได้

มาตรฐาน 
(๖) ส่งเสริมและพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่งให้สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต 
(๗) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม  ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ 

ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท  แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง  และรายการประกอบแผนผัง
ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๖ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท
ท้ายกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๔๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีเหลือง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 

(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๒๑  ที่กําหนดไว้เป็นสีส้ม  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง 

(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีแดง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก 

(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วงอ่อน  ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
เฉพาะกิจ 

(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๓๐  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๙  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

(๗) ที่ดินในบรเิวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๒๘  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก  ให้เป็น
ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา 

(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  และหมายเลข  ๘.๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําตาลอ่อน  ให้เป็น
ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 

(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๔๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน  ให้เป็น
ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา 
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(๑๐) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑  ถึงหมายเลข  ๑๐.๒๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน   
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ข้อ ๗ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  สถาบันราชการ 
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้
ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภทชนิด  และจําพวก 

ที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่
เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

(๔) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๕) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๖) โรงฆ่าสัตว์  เว้นแต่บริเวณหมายเลข  ๑.๓๔  ให้ขยายพื้นที่หรือปรับปรุงประสิทธิภาพของ

โรงฆ่าสัตว์ได้ 
(๗) กําจัดมูลฝอย 
การใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๙  ก่อสร้างอาคารเพื่อประกอบกิจการพาณิชยกรรม 

และอุตสาหกรรม  ให้มีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรีไม่น้อยกว่า  ๒๐  เมตร 
การใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑๕  ในระยะ  ๕๐  เมตร  โดยรอบแนวเขตที่ดิน

แปลงที่ตั้งศาลเจ้าพ่อหลักเมือง  ให้มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๑๒  เมตร  การวัดความสูงของอาคาร 
ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า  สําหรับอาคารทรงจ่ัวหรือป้ันหยาให้วัดจากระดับพื้นดิน 
ที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๐  สายแยกทางหลวงหมายเลข  ๙  
(บางบัวทอง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข  ๑  (ชัยนาท)  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  
๑๕  เมตร 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ัง 
ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค   
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ข้อ ๘ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวก 

ที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคมุน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่
เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๗) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๘) กําจัดมูลฝอย 
(๙) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑๑  ในระยะ  ๑๐๐  เมตร  โดยรอบแนวเขตที่ดิน

สวนเฉลิมภัทรราชินี  ให้มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๑๒  เมตร  การวัดความสูงของอาคารให้วัดจาก
ระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า  สําหรับอาคารทรงจ่ัวหรือป้ันหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง 
ถงึยอดผนังของชั้นสูงสุด 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๐  สายแยกทางหลวงหมายเลข  ๙  
(บางบัวทอง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข  ๑  (ชัยนาท)  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  
๑๕  เมตร 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ัง 
ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๙ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อพาณิชยกรรม  การอยู่อาศัย  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 



หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๕๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มิถุนายน   ๒๕๕๕ 
 

  

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวก 

ที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 
(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๗) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๘) กําจัดมูลฝอย 
(๙) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๓  และหมายเลข  ๓.๔  ในระยะ  ๑๐๐  เมตร  

โดยรอบแนวเขตที่ดินสวนเฉลิมภัทรราชินี  ให้มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๑๒  เมตร  การวัดความสูง 
ของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า  สําหรับอาคารทรงจ่ัวหรือป้ันหยาให้วัดจากระดับ 
พื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมที่ประกอบ
กิจการในลักษณะโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการ 
ได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  คลังสินค้า  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
เป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ 
ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวก 

ที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๒) เล้ียงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า 

ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 
(๓) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 



หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๕๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มิถุนายน   ๒๕๕๕ 
 

  

(๖) สถานสงเคราะห์หรือรับเล้ียงเด็ก 
(๗) สถานสงเคราะห์หรือรับเล้ียงคนชรา 
(๘ สถานสงเคราะห์หรือรับเล้ียงคนพิการ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๐  สายแยกทางหลวงหมายเลข  ๙  

(บางบัวทอง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข  ๑  (ชัยนาท)  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  
๑๕  เมตร 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังคลองระบาย  ๑  ซ้าย  แม่น้ําสุพรรณบุรี  ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน
ริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติของคลองระบาย  ๑  ซ้าย  แม่น้ําสุพรรณบุรี  ไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 

ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือ
เก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่สําหรับ
การใช้ประโยชน์เพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใชไ้ด้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวก 

ที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๒) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๓) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม  เว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดินเพื่อการ

อยู่อาศัย  และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่โครงการทั้งหมด 
(๕) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๖) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถวหรือตึกแถว  เว้นแต่เป็นการดําเนินการ 

ในโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่โครงการทั้งหมด 
(๗) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 
กรณีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรมตาม  (๔)  และเพื่อ

การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถวหรือตึกแถวตาม  (๖)  ดําเนินการในโครงการจัดสรร 
ที่ดินเดียวกัน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่โครงการทั้งหมด 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๐  สายแยกทางหลวงหมายเลข  ๙  
(บางบัวทอง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข  ๑  (ชัยนาท)  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  
๑๕  เมตร 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ัง 
ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 



หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๕๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มิถุนายน   ๒๕๕๕ 
 

  

ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมเฉพาะที่ดิน 
ซ่ึงเป็นของรัฐ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
การท่องเที่ยว  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ที่ดินประเภทนี้ซ่ึงเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรกัษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม  การอยู่อาศัย  เกษตรกรรม
หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น  
และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เล้ียงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า 
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 

(๒) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๓) การอยู่อาศัยประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๔) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถวหรือตึกแถว 
(๕) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน

ริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็น
การก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเก่ียวข้องกับ
การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน
ริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็น
การก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อการส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมท้องถิ่น  การอนุรักษ์โบราณสถาน   
โบราณคดี  และประวัติศาสตร์ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ัง 
ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 

ข้อ ๑๕ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเก่ียวข้องกับ
การศาสนา  การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน
ริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็น
การก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 



หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๕๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มิถุนายน   ๒๕๕๕ 
 

  

ข้อ ๑๖ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ใช้ประโยชน์ 
ที่ดินเพื่อกิจการของรัฐ  กิจการเก่ียวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน
ริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็น
การก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๗ ให้ผู้มีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการในเขต
ผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๒  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

ยงยทุธ  วิชัยดิษฐ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การตม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช ได ได

(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช ได ได

(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง หรือคลังสินคา ได ได

(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กลวยไม หรือถั่วงอก ได ได ได ได ได

(๙) การรอน ลาง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม ได ได ได ได

(๑๑) การฟกไขโดยใชตูอบ ได ได

๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวซึ่งมิใชสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การฆาสัตว ได ได

(๗) การทําผลิตภัณฑจากไขเพื่อใชประกอบเปนอาหาร เชน ไขเค็ม ไขเยี่ยวมา ไขผง ได ได ได ได ได ได ได

     ไขเหลวเยือกแข็ง หรือไขเหลวแชเย็น

๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําอาหารจากสัตวน้ําและบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเขาไมได ได ได ได

(๒) การถนอมสัตวน้ําโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง หรือทําใหเยือกแข็ง ได ได ได ได ได

     โดยฉับพลันหรือเหือดแหง

(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากสัตวน้ํา หนัง หรือไขมันสัตวน้ํา ได ได

(๕) การลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบดสัตวน้ํา ได ได ได

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ อุตสาหกรรม

โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย และเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

บัญชีทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองสุพรรณบุรี

พ.ศ. ๒๕๕๕

เฉพาะกิจ



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม และบรรจุในภาชนะที่ผนึก ได ได ได ได ได ได

     และอากาศเขาไมได

(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไมโดยวิธีกวน ตากแหง ดอง หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลัน ได ได ได ได ได

     หรือเหือดแหง

๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การสี ฝด หรือขัดขาว ได ได ได ได

(๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได ได ได ได

(๖) การปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชใหเปนเสน แวน หรือแทง ได ได ได ได

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแปง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําขนมปงหรือขนมเคก ได ได ได ได ได ได

(๒) การทําขนมปงกรอบหรือขนมอบแหง ได ได ได ได ได ได

(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารจากแปงเปนเสน เม็ด หรือชิ้น ได ได ได ได ได ได

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากออย บีช หญาหวาน หรือพืชอื่นที่ใหความหวาน

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําน้ําเชื่อม ได ได ได ได ได

(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของตนมะพราว ตนตาลโตนด หรือพืชอื่นๆ ซึ่งมิใชออย ได ได

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๕) การทําเก็กฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ ได ได ได

(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไมอัดเม็ด ได ได ได

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ อุตสาหกรรม

๒

เฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย และเกษตรกรรมประเภทหรือชนิดของโรงงานลําดับที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๗) การเชื่อมหรือแชอิ่มผลไมหรือเปลือกผลไม หรือการเคลือบผลไมหรือเปลือกผลไม ได ได ได

     ดวยน้ําตาล

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

     ดวยน้ําตาล กาแฟ โกโก หรือช็อกโกเลต

(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟ ได ได ได ได ได ได

(๑๑) การทําไอศกรีม ได ได ได ได ได ได

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๖) การทําน้ํามันสลัด ได ได ได ได ได

(๗) การบดหรือปนเครื่องเทศ ได ได ได ได ได

(๘) การทําพริกปน พริกไทยปน หรือเครื่องแกง ได ได ได ได ได

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด หรือยอยน้ําแข็ง ได ได ได

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล น้ําอัดลม หรือน้ําแร

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําน้ําดื่ม ได ได ได ได ได

(๒) การทําเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล ได ได ได

(๔) การทําน้ําแร ได ได ได ได ได

๒๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากสิ่งทอซึ่งมิใชเครื่องนุงหม อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําผลิตภัณฑจากสิ่งทอเปนเครื่องใชในบาน ได ได ได ได ได

(๒) การทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใชถุงหรือกระสอบพลาสติก ได ได ได ได ได

(๓) การทําผลิตภัณฑจากผาใบ ได ได ได

(๔) การตบแตงหรือเย็บปกถักรอยสิ่งทอ ได ได ได

๓

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ อุตสาหกรรม

ประเภทหรือชนิดของโรงงานลําดับที่ เฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย และเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒๔ โรงงานถักผา ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหมดวยดายหรือเสนใย หรือฟอกยอมสีหรือแตงสําเร็จผา ได ได ได

ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหมที่ถักดวยดายหรือเสนใย

๒๕ โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมดวยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกใหเปนปุยซึ่งมิใชเสื่อหรือพรมที่ทําดวยยาง ได ได ได

หรือพลาสติกหรือพรมน้ํามัน

๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาขาย แห หรืออวน อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การผลิตเชือก ได ได ได

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

     ของผลิตภัณฑดังกลาว

๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแตงกายซึ่งมิใชรองเทา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

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

     ถุงมือ ถุงเทาจากผา หนังสัตว ขนสัตว หรือวัสดุอื่น

(๒) การทําหมวก ได ได ได

๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะรอง หรือการแปรรูปไมดวยวิธีอื่นที่คลายคลึงกัน ได ได

(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหนาตาง บานหนาตาง บานประตู หรือสวนประกอบ ได ได

     ที่ทําดวยไมของอาคาร

๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใชจากไมไผ หวาย ฟาง ออ กก หรือผักตบชวา ได ได ได ได ได ได

๓๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากไมหรือไมกอก อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใชจากไม และรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑ ได

     ดังกลาว

๔

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ อุตสาหกรรม

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน เฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย และเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๒) การทํารองเทา ชิ้นสวนของรองเทา หรือหุนรองเทาจากไม ได

(๓) การแกะสลักไม ได ได ได ได ได ได ได

(๔) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม ได ได

๓๗ โรงงานทําเครื่องเรือนเครื่องตบแตงภายในอาคารจากไม แกว ยาง หรืออโลหะอื่นซึ่งมิใช ได ได

เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากพลาสติกอัดเขารูป และรวมถึงชิ้นสวนของ

ผลิตภัณฑดังกลาว

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ

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

(๒) การทําแมพิมพโลหะ ได

๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑเครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปนดินเผา หรือเครื่องดินเผา ได ได ได ได

และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกลาว

๕๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๓) การผสมซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอรอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเขาดวยกัน ได ได

     หรือการผสมซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอรอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

     เขากับวัสดุอื่น

๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑอโลหะ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําผลิตภัณฑคอนกรีต ผลิตภัณฑคอนกรีตผสม ผลิตภัณฑยิปซัม หรือผลิตภัณฑ ได ได ได

     ปูนปลาสเตอร

๖๑ โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใชที่ทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลา ได ได ได

และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องมือหรือเครื่องใชดังกลาว

๕

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ อุตสาหกรรม

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน เฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย และเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๖๒ โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารที่ทําจาก ได ได

โลหะหรือโลหะเปนสวนใหญ และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องเรือนหรือ

เครื่องตบแตงดังกลาว 

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะสําหรับใชในการกอสรางหรือติดตั้ง

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๒) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางอาคาร ได ได ได

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้ 

(๑) การทําภาชนะบรรจุ ได ได ได ได ได

(๑๒) การตัด พับ หรือมวนโลหะ ได ได ได

(๑๓) การกลึง เจาะ ควาน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป ได ได ได

๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องยนต เครื่องกังหัน และรวมถึงสวนประกอบ ได ได ได ได ได ได

หรืออุปกรณของเครื่องยนตหรือเครื่องกังหันดังกลาว

๖๖ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรสําหรับใชในการกสิกรรมหรือ ได ได ได

การเลี้ยงสัตว และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องจักรดังกลาว

๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศหรือกาซ เครื่องเปาลม ได ได ได ได ได

เครื่องปรับหรือถายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตูเย็นหรือเครื่องประกอบตูเย็น เครื่องขายสินคา 

อัตโนมัติ เครื่องลาง ซัก ซักแหง หรือรีดผา เครื่องเย็บ เครื่องสงกําลังกล เครื่องยก ปนจั่น ลิฟต

บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร รถพวงสําหรับใชในการอุตสาหกรรม รถยกซอนของ

(Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใชในการอุตสาหกรรมหรือสําหรับใชในบานแตผลิตภัณฑนั้น

ตองไมใชพลังงานไฟฟา และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

๖

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ อุตสาหกรรม

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน เฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย และเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑที่ระบุไวในลําดับที่ ๗๐ ได ได ได ได ได

เฉพาะที่ใชไฟฟา เครื่องยนตไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟา หมอแปลงแรงไฟฟา เครื่องสับหรือ

บังคับไฟฟา เครื่องใชสําหรับแผงไฟฟา เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟา เครื่องสงหรือจําหนายไฟฟา

เครื่องสําหรับใชบังคับไฟฟา หรือเครื่องเชื่อมไฟฟา

๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน เครื่องกระจายเสียง ได ได ได ได

หรือบันทึกเสียง เครื่องเลนแผนเสียง เครื่องบันทึกคําบอก เครื่องบันทึกเสียงดวยเทป เครื่องเลน

หรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน) แผนเสียง เทปแมเหล็กที่ไดบันทึกเสียงแลว เครื่องโทรศัพท

หรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไมมีสาย เครื่องสงวิทยุ เครื่องสงโทรทัศน เครื่องรับสงสัญญาณหรือ

จับสัญญาณ เครื่องเรดาร ผลิตภัณฑที่เปนตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวของ (Semi - 

Conductor or Related Sensitive Semi - Conductor Devices) คาปาซิเตอรหรือคอนเดนเซอร

อิเล็กทรอนิกสชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได (Fixed or Variable Electronic Capacitors or 

Condensers) เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่องหรือ

หลอดเอกซเรย และรวมถึงการผลิตอุปกรณหรือชิ้นสวนสําหรับใชกับเครื่องอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

๗๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การสราง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพจักรยานยนต จักรยานสามลอ ได ได ได ได

     หรือจักรยานสองลอ

(๒) การทําชิ้นสวนพิเศษหรืออุปกรณสําหรับจักรยานยนต จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ ได ได ได ได ได

๗

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ อุตสาหกรรม

ประเภทหรือชนิดของโรงงานลําดับที่ เฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย และเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณี อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําเครื่องประดับโดยใชเพชร พลอย ไขมุก ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี ได ได ได ได ได ได ได ได ได

(๒) การทําเครื่องใชดวยทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหลทอง หรือโลหะที่มีคา ได ได ได ได ได ได

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

(๔) การเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอื่น ๆ ได ได ได

(๕) การทําดวงตราหรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณหรือเหรียญอื่น ได ได

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเลน เครื่องมือ หรือเครื่องใชที่มิไดระบุไวในลําดับอื่น

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๓) การทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง ได ได ได ได ได ได

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

     แมพิมพลายฉลุ (Stencils)

๙๐ โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําใหบริสุทธิ์ หรือจําหนายน้ําไปยังอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม ได ได ได

๙๑ โรงงานบรรจุสินคาในภาชนะโดยไมมีการผลิต อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การบรรจุสินคาทั่วไป ได ได ได ได ได

๙๒ โรงงานหองเย็น ได ได ได ได ได

๙๓ โรงงานซอมรองเทาหรือเครื่องหนัง ได ได ได

๙๔ โรงงานซอมเครื่องมือไฟฟาหรือเครื่องใชไฟฟาสําหรับใชในบานหรือใชประจําตัว ได ได ได ได

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต รถพวง จักรยานสามลอ

จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของยานดังกลาว อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การซอมแซมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตหรือสวนประกอบของยานดังกลาว ได ได ได

(๒) การซอมแซมรถพวง จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของยานดังกลาว ได ได ได

(๓) การพนสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได ได ได

(๔) การลางหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได ได

และเกษตรกรรม

๘

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ อุตสาหกรรม

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน เฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๙๖ โรงงานซอมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําดวยเพชร พลอย ทองคํา ทองขาว ได ได ได ได

เงิน นาก หรืออัญมณี

๙๗ โรงงานซอมผลิตภัณฑที่มิไดระบุการซอมไวในลําดับใด ได ได ได ได ได ได ได ได ได

๙๘ โรงงานซักรีด ซักแหง ซักฟอก รีด อัด หรือยอมผา เครื่องนุงหม พรม หรือขนสัตว ได ได ได ได ได ได ได

๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแตงหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของผลิตภัณฑหรือ

 สวนประกอบของผลิตภัณฑโดยไมมีการผลิต อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๓) การลงรักหรือการประดับตบแตงดวยแกว กระจก มุก ทอง หรืออัญมณี ได ได ได

๑๐๑ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant) ได ได ได

หมายเหตุ    ลําดับที่                หมายถึง   ลําดับที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

                ได                      หมายถึง   สามารถประกอบกิจการโรงงานไดภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยโรงงาน

                โรงงานจําพวกที่      หมายถึง   จําพวกโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

ลําดับที่ หนาแนนนอย และเกษตรกรรม

๙

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ อุตสาหกรรม

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน เฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง







รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิตามท่ีไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมเมืองสุพรรณบุร ี

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนท่ีดินตามท่ีไดจําแนกประเภท 
ทายกฎกระทรวง  ตามที่กําหนดไวในขอ  ๖  คือ 

๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๔๕  ท่ีกําหนดไวเปนสีเหลือง  ใหเปนท่ีดิน 
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๑.๑ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 
ระหวางอําเภอเมืองสุพรรณบุรีกับอําเภอศรีประจันต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๓๔๐  และถนนเลียบคลองสงน้ําสายใหญ  ๑  ซาย  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๙๕  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๐  ฟากตะวันออก 
 ๑.๒ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางอําเภอเมืองสุพรรณบุรีกับอําเภอศรีประจันต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ําทาจีน  ฝงตะวันตก 
  ดานใต จดคลองสงน้ําสายใหญ  ๑  ขวา  ฝงเหนือ 
  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๘๗  ฟากตะวันออก   

และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๕๐๗  ฟากตะวันออก 
 ๑.๓ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางอําเภอเมืองสุพรรณบุรีกับอําเภอศรีประจันต 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๐  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๙๕  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๐  (เดิม)  ฟากตะวันออก   

สถานีอนามัยตําบลโพธิ์พระยา  และศูนยพัฒนาตําบลโพธิ์พระยา 
 ๑.๔ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๘๗  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๐  (เดิม)  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดวัดวรจันทร 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ําทาจีน  ฝงตะวันออก 
 ๑.๕ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๘๗  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ําทาจีน  ฝงตะวันตก   

และวัดพราว 



 

๒ 

  ดานใต จดโครงการชลประทานสุพรรณบุรี  หนวยกอสรางชลประทาน 
ขนาดเล็กที่  ๑๒  และโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาโพธิ์พระยา  สํานักงานชลประทานท่ี  ๑๒ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ําทาจีน  ฝงตะวันออก 
 ๑.๖ ดานเหนือ จดโรงเรียนวัดวรจันทร 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๐  (เดิม)  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดวัดปูบัว 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ําทาจีน  ฝงตะวันออก   

และวัดโพธิ์เจริญ 
 ๑.๗ ดานเหนือ จดโรงเรียนวัดพราว  และวัดพราว 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ําทาจีน  ฝงตะวันตก 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ําทาจีน  ฝงเหนือ 
  ดานตะวันตก จดโครงการชลประทานสุพรรณบุรี  หนวยกอสรางชลประทาน 

ขนาดเล็กที่  ๑๒  และโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาโพธิ์พระยา  สํานักงานชลประทานที่  ๑๒ 
 ๑.๘ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๙๕  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนเลียบคลองสงน้ําสายใหญ  ๑  ซาย  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดศูนยราชการจังหวัดสุพรรณบุรี 
  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๐  ฟากตะวันออก 
 ๑.๙ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๐  (เดิม)  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๘๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๔๐  ถนนสาย  ก  ๒  ฟากใต  เสนขนานระยะ  ๗๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๓๔๐  (เดิม)  เสนขนานระยะ  ๗๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๙๕   
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๐  ฟากตะวันตก  และศูนยราชการจังหวัดสุพรรณบุรี 

  ดานใต จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากเหนือ   
  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๐  (เดิม)  ฟากตะวันออก 
 ๑.๑๐ ดานเหนือ จดศูนยราชการจังหวัดสุพรรณบุร ี
  ดานตะวันออก จดถนนเลียบคลองสงน้ําสายใหญ  ๑  ซาย  ฟากตะวันตก   

สนามบินเฮลิคอปเตอรสุพรรณบุร ี ถนน  อบจ.  สพ.  ๒๐๕๙  (บานหัวเกาะ – บานหนองแปดค่ํา)  ฟากตะวันตก   
ถนนสันติสุข  ฟากตะวันตก  คลองระบาย  ๔  ขวา  ฝงตะวันตก  และคลองระบาย  ๑  ซาย  แมน้ําสุพรรณบุร ี  
ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดถนน  อบจ.  สพ.  ๒๐๔๗  (บานสนามชัย – บานดอนตาล)   
ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๐  ฟากตะวันออก 
 ๑.๑๑ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๐  ฟากตะวันตก 
  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๐  (เดิม)  ฟากตะวันออก 



 

๓ 

 ๑.๑๒ ดานเหนือ จดวัดปูบัว 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๐  (เดิม)  ฟากตะวันตก   

และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๐  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดโรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา  ๔  (วัดลาวทอง) 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ําทาจีน  ฝงตะวันออก   

และวัดสําปะซิว 
 ๑.๑๓ ดานเหนือ จดวัดลาวทอง 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดิ นหมาย เลข   ๓๔๐  ฟากตะวั นตก   

ถนนประชาธิปไตย  ฟากตะวันตก  เขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  เสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลาง 
ถนนประชาธิปไตย  สํานักงานสวนโยธา  องคการบริหารสวนจังหวัดสุพรรณบุรี  โรงเรียนสงวนหญิง   
เสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนประชาธิปไตย  และโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 

  ดานใต จดถนนมาลัยแมน  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ําทาจีน  ฝงตะวันออก   

และวัดโพธิ์คลาน 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑๐  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 
 ๑.๑๔ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๒๒   
  ดานตะวันออก จดแนวเสนตัง้ฉากระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๒๒  ที่จุดซึ่งทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๑  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๒   
ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๒  เปนระยะ  ๔๐๐  เมตร  เสนขนานระยะ   
๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๒  และหมวดการทางสุพรรณบุรี  (อูยา)   
สํานักงานทางหลวงที่  ๑๐ 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๑  ฟากเหนือ  และฟากตะวันตก   
และเสนตั้งฉากระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๑  ที่จุดซึ่งทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๓๒๒  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๑  ไปทางทิศตะวันตก  และทิศตะวันตกเฉียงใต 
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๑  เปนระยะ  ๙๐๐  เมตร 

  ดานตะวันตก จดเสนตั้งฉากกับเสนตั้งฉากระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๑  ที่จุดซึ่งทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๒  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๓๒๑  ไปทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๑   
เปนระยะ  ๙๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร   
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๒ 

 ๑.๑๕ ดานเหนือ จดแนวเขตคูเมืองเกาดานเหนือ  ฝงใต 
  ดานตะวันออก จดแนวเขตคเูมืองเกาดานตะวันออก  ฝงตะวันตก  ทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๕๐๗  ฟากตะวันตก  วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ  และศาลเจาพอหลักเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี 



 

๔ 

  ดานใต จดถนนมาลัยแมน  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตคูเมืองเกาดานตะวันตก  ฝงตะวันออก 

 ๑.๑๖ ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๐  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดสถานีไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี  และสถานีไฟฟาแรงสูง 

สุพรรณบุรี  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

  ดานตะวันตก จดถนนเลียบคลองสงน้ํา  ๑  ขวา  ๑  ซาย  ฟากตะวันออก 

 ๑.๑๗ ดานเหนือ จดถนน  อบจ.  สพ.  ๒๐๔๗  (บานสนามชัย – บานดอนตาล)   

ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองระบาย  ๑  ซาย  แมน้ําสุพรรณบุรี  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๙  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๐  ฟากตะวันออก 

 ๑.๑๘ ดานเหนือ จดโรงเรียนวัดสารภี 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ําทาจีน  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดวัดแค 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๕๐๗  ฟากตะวันออก 

 ๑.๑๙ ดานเหนือ จดสถานีไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี  และสถานีไฟฟาแรงสูง 

สุพรรณบุรี  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๐  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนมาลัยแมน  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลเมอืงสุพรรณบุร ี และถนนสาย  ง  ๑  ฟากตะวันออก 

 ๑.๒๐ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง  ถนน  อบจ.   

สพ.  ๒๐๔๗  (บานสนามชัย – บานดอนตาล) 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนเลียบคลองสงน้ํา 

สายใหญ  ๑  ซาย  โรงเรียนบานรางกระทุม  และวัดธรรมมงคล 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๒๙ 

  ดานตะวันตก จดคลองระบาย  ๑  ซาย  แมน้ําสุพรรณบุรี  ฝงตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑๔  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๑.๒๑ ดานเหนือ จดวัดแค 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ําทาจีน  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดถนนมาลัยแมน  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๕๐๗  ฟากตะวันออก 



 

๕ 

 ๑.๒๒ ดานเหนือ จดแนวเสนตั้ งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๒   

ฟากตะวันออก  ท่ีจุดซึ่งทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๑  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๒   

ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๒  เปนระยะ  ๔๐๐  เมตร 

  ดานตะวันออก จดถนน  อบจ.  สพ.  ๒๐๓๐  (บานโพธิ์ตะวันออก – บานพิหารแดง)   

ฟากตะวันตก  และศูนยสงเสริมอุตสาหกรรม  ภาคท่ี  ๘ 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๒๑ 

  ดานตะวันตก จดคลองระบาย  ๒  ซาย  สองพ่ีนอง  ฝงตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๗.๑๐  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  และบริเวณ 

หมายเลข  ๙.๑๙  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 

 ๑.๒๓ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๑  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท  สพ.  ๒๐๖๒  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๒๑  และเสนตรงที่ลากตอจากเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๒๑  ไปทางทิศตะวันตก  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๑  ฟากตะวันออก 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๑  ฟากตะวันออก 

 ๑.๒๔ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๖  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดแนวเขตคูเมืองเกาดานตะวันตก  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดถนนมาลัยแมน  ฟากเหนือ  วิทยาลัยสารพัดชางบรรหาร –  

แจมใสจังหวัดสุพรรณบุรี  โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย  และเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุร ี

  ดานตะวันตก จดถนนเลียบคลองสงน้ําสายใหญ  ๑  ขวา  ฟากตะวันออก 

 ๑.๒๕ ดานเหนือ จดถนนมาลัยแมน  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๐  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนหมื่นหาญ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

 ๑.๒๖ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๑  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดสนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ 

จังหวัดสุพรรณบุรี  สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุพรรณบุรี  สํานักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี  สํานักงาน 

การปฏิรูปท่ีดินจังหวัดสุพรรณบุรี  วิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี  กรมศิลปากร  ศูนยปองกันและ 

บรรเทาสาธารณภัย  เขต  ๒  สุพรรณบุรี  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี  สํานักงานพาณิชย 

จังหวัดสุพรรณบุรี  สวนประสานและบริหารจัดการลุมน้ําทาจีน  (สทภ.  ๗)  และศูนยการกีฬาแหงประเทศไทย   

ภาค  ๒  สุพรรณบุร ี



 

๖ 

  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  และเสนตั้งฉากกับ 
ทางหลวงชนบท  สพ.  ๒๐๖๖  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท  สพ.  ๒๐๖๖  บรรจบกับ 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๑  ไปทางทิศใตตามแนวทางหลวงชนบท  สพ.  ๒๐๖๖  เปนระยะ   
๑,๑๐๐  เมตร 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท   
สพ.  ๒๐๖๖ 

 ๑.๒๗ ดานเหนือ จดถนนมาลัยแมน  ฟากใต   
  ดานตะวันออก จดถนนขุนชาง  ฟากตะวันตก  วัดประตูสาร  โรงเรียนเทศบาล  ๑   

วัดประตูสาร  วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี  และวัดพระรูป 
  ดานใต จดถนนนางแวนแกว  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดแนวเขตคูเมืองเกาดานตะวันตก  ฝงตะวันออก 
 ๑.๒๘ ดานเหนือ จดถนนมาลัยแมน  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดแนวเขตคูเมืองเกาดานตะวันตก  ฝงตะวันตก 
  ดานใต จดถนนนางแวนแกว  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนพันศรโยธา  ฟากตะวันออก 
 ๑.๒๙ ดานเหนือ จดถนนมาลัยแมน  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนพันศรโยธา  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนนางแวนแกว  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดเขตการรถไฟแหงประเทศไทย 
 ๑.๓๐ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนมาลัยแมน   

วัดปาเลไลยกวรวิหาร  โรงเรียนวัดปาเลไลยก  และถนนมาลัยแมน  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเขตการรถไฟแหงประเทศไทย 
  ดานใต จดเขตการรถไฟแหงประเทศไทย 
  ดานตะวันตก จดถนนเลียบคลองสงน้ําสายใหญ  ๑  ขวา  ฟากตะวันออก 
 ๑.๓๑ ดานเหนือ จดสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัดสุพรรณบุร ี สํานักงานปศุสัตว 

จังหวัดสุพรรณบุรี  สํานักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี  สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี   
วิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี  กรมศิลปากร  ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  เขต  ๒  สุพรรณบุรี   
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี  สํานักงานพาณิชยจังหวัดสุพรรณบุรี  สวนประสานและบริหาร 
จัดการลุมน้ําทาจีน  (สทภ.  ๗)  และศูนยการกีฬาแหงประเทศไทย  ภาค  ๒  สุพรรณบุร ี

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๖๐  ฟากตะวันตก   
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑,๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๒๑ 
  ดานตะวันตก จดสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัดสุพรรณบุร ี สํานักงานปศุสัตว 

จังหวัดสุพรรณบุรี  สํานักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี  สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี   



 

๗ 

วิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี  กรมศิลปากร  ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  เขต  ๒  สุพรรณบุรี   
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี  สํานักงานพาณิชยจังหวัดสุพรรณบุรี  สวนประสานและบริหาร 
จัดการลุมน้ําทาจีน  (สทภ.  ๗)  และศูนยการกีฬาแหงประเทศไทย  ภาค  ๒  สุพรรณบุร ี

 ๑.๓๒ ดานเหนือ จดถนนนางแวนแกว  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๑๑  ฟากตะวันตก  และแนวเขตคูเมืองเกา 

ดานตะวันออก  ฝงตะวันตก 
  ดานใต จดแนวเขตคูเมืองเกาดานใต  ฝงเหนือ 
  ดานตะวันตก จดแนวเขตคูเมืองเกาดานตะวันตก  ฝงตะวันออก 
 ๑.๓๓ ดานเหนือ จดถนนนางแวนแกว  ฟากใต  แนวเขตคูเมืองเกาดานตะวันตก   

ฝงตะวันตก  แนวเขตคูเมืองเกาดานใต  ฝงใต  และแนวเขตคูเมืองเกาดานตะวันออก  ฝงตะวันออก   
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๑๑  ฟากตะวันตก  และทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๓๑๘  (๐๑๐๑)  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดลํารางระบายน้ําวัดศรีบัวบาน  ฝงเหนือ 
  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๕๗  ฟากตะวันออก 
 ๑.๓๔ ดานเหนือ จดถนนนางแวนแกว  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๕๗  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๕๗  ฟากเหนือ  และเสนขนาน 

ระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมคลองสงน้ํา  ๒  ซาย  ๑  ขวา  ฝงเหนือ 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๖๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางรถไฟสายใต   

(แยกสายสุพรรณบุรี)  โรงฆาสัตวเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง 
ถนนแวนแกว  และเขตการรถไฟแหงประเทศไทย 

 ๑.๓๕ ดานเหนือ จดถนนหมื่นหาญ  ฟากใต   
  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๐  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสุพรรณบุรี – บางปลามาสายเกา  หมายเลข  สพ.  ๓๑๓๗   

ฟากตะวันออก  ถนนสาย  ง  ๒  ฟากตะวันออก  วัดชายทุง  เขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  และคลังพัสดุ 
หลักการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี 

 ๑.๓๖ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๙  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดคลองระบาย  ๑  ซาย  แมน้ําสุพรรณบุรี  ฝงตะวันตก 
  ดานใต จดเรือนจําจังหวัดสุพรรณบุรี  และสํานักงานขนสงจังหวัดสุพรรณบุรี 
  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๐  ฟากตะวันออก 
 ๑.๓๗ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ   ฟากใต   วัดศรีบัวบาน   

และเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี   



 

๘ 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ําทาจีน  ฝงตะวันตก   
วัดกงจักร  วัดกุฎีทอง  หนวยปฏิบัติการพิเศษกองกํากับการตํารวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี  และโรงเรียน 
วัดกุฎีทอง 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๓๕๗   

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๘  (๐๑๐๑)  ฟากตะวันออก 
 ๑.๓๘ ดานเหนือ จดลํารางระบายน้ําวัดศรีบัวบาน  ฝงใต 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๘  (๐๑๐๑)  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๕๗ 
  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๕๗  ฟากตะวันออก   

และสนามกีฬาแหงที่  ๒  จังหวัดสุพรรณบุร ี
 ๑.๓๙ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
  ดานตะวันออก จดถนนสุพรรณบุรี – บางปลามาสายเกา  หมายเลข  สพ.  ๓๑๓๗   

ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดวัดทาโขลง 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ําทาจีน  ฝงตะวันออก 
 ๑.๔๐ ดานเหนือ จดคลองระบาย  ๑  ซาย  แมน้ําสุพรรณบุรี  ฝงใต 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๐  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๕๗   
  ดานตะวันตก จดถนนสุพรรณบุรี – บางปลามาสายเกา  หมายเลข  สพ.  ๓๑๓๗   

ฟากตะวันออก 
 ๑.๔๑ ดานเหนือ จดคลองระบาย  ๑  ซาย  แมน้ําสุพรรณบุรี  ฝงใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสุพรรณบุรี – บางปลามาสายเกา  หมายเลข  สพ.  ๓๑๓๗   

ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๕๗ 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ําทาจีน  ฝงตะวันออก 
 ๑.๔๒ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๕๗ 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ําทาจีน  ฝงตะวันตก   

และวัดโพธิ์นางเทรา 



 

๙ 

  ดานใต จดวัดประสพสุข  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๘  (๐๑๐๑)   
ฟากตะวันออก  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๘  (๐๑๐๓)  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองสงน้ํา  ๒  ซาย  ๑  ขวา  ฝงตะวันออก   
 ๑.๔๓ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๕๗ 
  ดานตะวันออก จดวัดราษฎรสามัคคี 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ําทาจีน  ฝงตะวันออก 
 ๑.๔๔ ดานเหนือ จดเรือนจําจังหวัดสุพรรณบุรี  และสํานักงานขนสงจังหวัดสุพรรณบุรี 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๔๐   
  ดานใต จดถนน  อบจ.  สพ.  ๒๐๖๕  (บานโพธิ์คอย – บานไผขวาง)   

ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๐  ฟากตะวันออก 
 ๑.๔๕ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๕๗ 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๐  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนสุพรรณบุรี – บางปลามาสายเกา  หมายเลข  สพ.  ๓๑๓๗   

ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสุพรรณบุรี – บางปลามาสายเกา  หมายเลข  สพ.  ๓๑๓๗   

ฟากตะวันออก 
๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๒๑  ท่ีกําหนดไวเปนสีสม  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง  มีรายการดังตอไปนี้ 
 ๒.๑ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๐  (เดิม)  ฟากใต  และทางหลวง 

แผนดินหมายเลข  ๓๑๙๕  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๐  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๗๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๑๙๕  และเสนขนานระยะ  ๗๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๐  (เดิม) 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๘๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๔๐  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๐  (เดิม)   
และเสนขนานระยะ  ๖๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๐   

 ๒.๒ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๐  ฟากตะวันตก 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ง  ๑  ฟากตะวันตก   
  ดานใต จดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองสุพรรณบุรี 
  ดานตะวันตก จดถนนประชาธิปไตย  ฟากตะวันออก 



 

๑๐ 

 ๒.๓ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
  ดานตะวันออก จดถนนประชาธิปไตย  ฟากตะวันตก  และวัดหอยโขง  (ราง)   
  ดานใต จดโรงเรียนสงวนหญิง 
  ดานตะวันตก จดสํานักงานสวนโยธา  องคการบริหารสวนจังหวัดสุพรรณบุรี   

และเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนประชาธิปไตย 
 ๒.๔ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
  ดานใต จดถนนมาลัยแมน  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ง  ๑  ฟากตะวันออก 
 ๒.๕ ดานเหนือ จดแนวเสนตั้งฉากระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวง 

แผนดินหมายเลข  ๓๒๒  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๑  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๓๒๒  ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๒  เปนระยะ  ๔๐๐  เมตร 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๓๒๒ 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๑  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดหมวดการทางสุพรรณบุรี  (อูยา)  สํานักงานทางหลวงท่ี  ๑๐   

และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๒   
 ๒.๖ ดานเหนือ จดแนวเสนตั้ งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๒   

ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๑  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๒   
ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๒  เปนระยะ  ๔๐๐  เมตร 

  ดานตะวันออก จดคลองระบาย  ๒  ซาย  สองพ่ีนอง  ฝงตะวันตก 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๒๑  และเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๒ 
 ๒.๗ ดานเหนือ จดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองสุพรรณบุรี 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ง  ๑  ฟากตะวันตก   
  ดานใต จดถนนมาลัยแมน  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนประชาธิปไตย  ฟากตะวันออก 
 ๒.๘ ดานเหนือ จดโรงเรียนสงวนหญิง 
  ดานตะวันออก จดองคการบริหารสวนจังหวัดสุพรรณบุรี  ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี   

แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว  และแขวงการทางสุพรรณบุรี  ท่ี  ๑ 
  ดานใต จดถนนมาลัยแมน  ฟากเหนือ   
  ดานตะวันตก จดโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี  และเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร   

กับศูนยกลางถนนประชาธิปไตย 



 

๑๑ 

 ๒.๙ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๑  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๒๑  และคลองระบาย  ๒  ซาย  สองพ่ีนอง  ฝงเหนือ 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๒๑ 
  ดานตะวันตก จดทางหลวงชนบท  สพ.  ๒๐๖๒  ฟากตะวันออก 
 ๒.๑๐ ดานเหนือ จดถนนมาลัยแมน  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนพระพันวษา  ฟากตะวันตก 
  ดานใต   จดสํานักงานการประปาสุพรรณบุรี  การประปาสวนภูมิภาค 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ําทาจีน  ฝงตะวันออก 
 ๒.๑๑ ดานเหนือ จดถนนมาลัยแมน  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนเณรแกว  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนนางพิม  ฟากเหนือ  และถนนสาย  ก  ๙  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนพระพันวษา   

ที่วาการอําเภอเมืองสุพรรณบุรี  สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองสุพรรณบุรี  สํานักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งจังหวัดสุพรรณบุรี  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติชาวนาไทย  กรมศิลปากร  สํานักงานที่ดิน 
จังหวัดสุพรรณบุรี  ถนนพระพันวษา  ฟากตะวันออก  วัดไชนาวาส  โรงเรียนสหวิทย  (เอกชน)   
และโรงเรียนเทศบาล  ๓  วัดไชนาวาส 

 ๒.๑๒ ดานเหนือ จดถนนมาลัยแมน  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
  ดานใต จดถนนหมื่นหาญ  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนเณรแกว  ฟากตะวันออก   
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑๙  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 
 ๒.๑๓ ดานเหนือ จดถนนมาลัยแมน  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ําทาจีน  ฝงตะวันตก 
  ดานใต จดถนนนางแวนแกว  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนขุนชาง  ฟากตะวันออก 
 ๒.๑๔ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
  ดานตะวันออก จดโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 
  ดานใต จดถนนมาลัยแมน  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนเลียบคลองสงน้ําสายใหญ  ๑  ขวา  ฟากตะวันออก 
 ๒.๑๕ ดานเหนือ จดสํานักงานการประปาสุพรรณบุรี  การประปาสวนภูมิภาค   
  ดานตะวันออก จดถนนพระพันวษา  ฟากตะวันตก 



 

๑๒ 

  ดานใต จดวัดสุวรรณภูมิ 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ําทาจีน  ฝงตะวันออก 
 ๒.๑๖ ดานเหนือ จดถนนมาลัยแมน  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดวัดปาเลไลยกวรวิหาร 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนมาลัยแมน 
  ดานตะวันตก จดถนนเลียบคลองสงน้ําสายใหญ  ๑  ขวา  ฟากตะวันออก 
 ๒.๑๗ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๑๐  ฟากใต  โรงเรียนสุพรรณภูมิ  และถนนหมื่นหาญ   

ฟากใต   
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ง  ๒  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดวัดชายทุง 
  ดานตะวันตก จดถนนขุนแผน  ฟากตะวันออก 
 ๒.๑๘ ดานเหนือ จดถนนนางแวนแกว  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ําทาจีน  ฝงตะวันตก 
  ดานใต จดเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  วัดศรีบัวบาน  และถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๑๑  ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําตาลออน 
 ๒.๑๙ ดานเหนือ จดถนนหมื่นหาญ  ฟากใต  และคลังพัสดุหลักการไฟฟาสวนภูมิภาค 

จังหวัดสุพรรณบุรี 
  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
  ดานใต จดเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ง  ๒  ฟากตะวันออก 
 ๒.๒๐ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๑๐  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนขุนแผน  ฟากตะวันตก  โรงเรียนเทศบาล  ๒  วัดปราสาททอง   

และวัดปราสาททอง 
  ดานใต จดศูนยเยาวชนเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ําทาจีน  ฝงตะวันออก   

และโรงพยาบาลเจาพระยายมราช 
 ๒.๒๑ ดานเหนือ จดศูนยเยาวชนเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
  ดานตะวันออก จดถนนขุนแผน  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ําทาจีน  ฝงตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๙.๓๐  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 



 

๑๓ 

๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๔  ที่กําหนดไวเปนสีแดง  ใหเปนที่ดิน 
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๓.๑ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๐  (เดิม)  ฟากใต  และ 
สํานักงานเทศบาลตําบลโพธิ์พระยา 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๖๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๓๔๐   

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๓๔๐  (เดิม) 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๘๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๓๔๐   

 ๓.๒ ดานเหนือ จดวัดสุวรรณภูมิ 
  ดานตะวันออก จดถนนพระพันวษา  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนหมื่นหาญ  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ําทาจีน  ฝงตะวันออก 
 ๓.๓ ดานเหนือ จดที่วาการอําเภอเมืองสุพรรณบุรี  สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมือง 

สุพรรณบุรี  สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดสุพรรณบุรี  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
ชาวนาไทย  กรมศิลปากร  และสํานักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี   

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนพระพันวษา 
  ดานใต จดถนนสาย  ก  ๘  ฟากเหนือ  และถนนนางพิม  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนพระพันวษา  ฟากตะวันออก 
 ๓.๔ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๘  ฟากใต  ถนนนางพิม  ฟากใต  สวนเฉลิมภัทรราชินี   

และถนนสาย  ก  ๙  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนเณรแกว  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนสาย  ก  ๑๐  ฟากเหนือ  และถนนหมื่นหาญ  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดสํานักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  วิทยาลัยอาชีวศึกษา 

สุพรรณบุรี  และถนนพระพันวษา  ฟากตะวันออก 
๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔  ที่กําหนดไวเปนสีมวงออน  ใหเปนท่ีดินประเภทอุตสาหกรรม 

เฉพาะกิจ  คือ 
  ดานเหนือ จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๐  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนสาย  ค  ๒  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสุพรรณบุรี – บางปลามาสายเกา  หมายเลข  สพ.  ๓๑๓๗   

ฟากตะวันออก 



 

๑๔ 

๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๓๐  ที่กําหนดไวเปนสีเขียว  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๕.๑ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางอําเภอเมืองสุพรรณบุรีกับอําเภอศรีประจันต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๕๐๗  ฟากตะวันตก  และทางหลวง 

แผนดินหมายเลข  ๓๔๘๗  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๘๗  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจาก 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๘๗  ฟากตะวันตก  ไปทางทิศเหนือ  จนบรรจบกับเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางอําเภอเมืองสุพรรณบุรีกับอําเภอศรีประจันต  ที่ จุดซึ่งถนนอุนใจประชาราษฎรบรรจบกับ 

คลองระบาย  ๑  ซาย  ๒  ซาย  สองพ่ีนอง 

 ๕.๒ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางอําเภอเมืองสุพรรณบุรีกับอําเภอศรีประจันต 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ   

๕๐๐  เมตร  กับริมคลองสงน้ําสายใหญ  ๑  ซาย  ฝงตะวันออก 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๙๕  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนคลองสงน้ําสายใหญ  ๑  ซาย  ฝงตะวันออก  และเสนขนาน 

ระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๐   

 ๕.๓ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางอําเภอเมืองสุพรรณบุรีกับอําเภอศรีประจันต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๐  (เดิม)  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๘๗  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ําทาจีน  ฝงตะวันออก 

 ๕.๔ ดานเหนือ จดถนนเลียบคลองสงน้ําสายใหญ  ๑  ขวา  ฟากใต  

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๕๐๗  ฟากตะวันตก  โรงเรียน 

วัดพิหารแดง  วัดหนอพุทธางกูร  และโรงเรียนวัดหนอพุทธางกูร  (ราง) 

  ดานใต จดแนวเขตคูเมืองเกาดานตะวันออก  ฝงตะวันออก  แนวเขต 

คูเมืองเกาดานเหนือ  ฝงเหนือ  แนวเขตคูเมืองเกาดานตะวันตก  ฝงตะวันตก  และถนนสาย  ก  ๖  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนเลียบคลองสงน้ําสายใหญ  ๑  ขวา  ฟากตะวันออก 

 ๕.๕ ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ําทาจีน  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดวัดสวางอารมณ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๕๐๗  ฟากตะวันออก 



 

๑๕ 

 ๕.๖ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๙๕  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ   

๕๐๐  เมตร  กับริมคลองสงน้ําสายใหญ  ๑  ซาย  ฝงตะวันออก 
  ดานใต จดถนน  อบจ.  สพ.  ๒๐๔๗  (บานสนามชัย – บานดอนตาล)   

ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนเลียบคลองสงน้ําสายใหญ  ๑  ซาย  ฟากตะวันออก   

และโรงเรียนบานกิโลแปด 
 ๕.๗ ดานเหนือ จดโรงเรียนวัดสวางอารมณ   
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ําทาจีน  ฝงตะวันตก 
  ดานใต จดวัดพิหารแดง 
  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๕๐๗  ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๙.๕  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 
 ๕.๘ ดานเหนือ จดวัดพิหารแดง   
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ําทาจีน  ฝงตะวันตก 
  ดานใต จดวัดพระลอย 
  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๕๐๗  ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๙.๘  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 
 ๕.๙ ดานเหนือ จดถนน  อบจ.  สพ.  ๒๐๕๙  (บานหัวเกาะ – บานหนองแปดค่ํา)   

ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนเลียบคลองสงน้ําสายใหญ  ๑  ซาย  ฟากตะวันตก   

และวัดถ้ําสุทธาวาส 
  ดานใต จดถนน  อบจ.  สพ.  ๒๐๔๗  (บานสนามชัย – บานดอนตาล)   

ฟากเหนือ  และลํารางสาธารณะรอบโบราณสถานวัดสนามชัย 
  ดานตะวันตก จดคลองระบาย  ๑  ซาย  แมน้ําสุพรรณบุรี  ฝงตะวันออก   

คลองระบาย  ๔  ขวา  ฝงตะวันออก  และถนนสันติสุข  ฟากตะวันออก 
 ๕.๑๐ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ   

๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๒ 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท  สพ.  ๓๐๐๓  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๒  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนตั้งฉากกับ 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๒  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งถนน  อบจ.  สพ.  ๒๐๑๓  (บานไผแขก –  
บานหนองหมอแกง)  บรรจบทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๒  ไปทางทิศเหนือ  จนบรรจบกับเสนขนานระยะ   
๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๒ 



 

๑๖ 

 ๕.๑๑ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ   
๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๒ 

  ดานตะวันออก จดถนน  อบจ.  สพ.  ๒๐๓๐  (บานโพธิ์ตะวันออก – บานพิหารแดง)   
ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดแนวเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๒  ฟากตะวันออก   
ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๑  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๒  ไปทาง 
ทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๒  เปนระยะ  ๔๐๐  เมตร  เสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร   
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๒  เสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๓๒๑  และคลองระบาย  ๒  ซาย  สองพ่ีนอง  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๑  ฟากตะวันออก  ทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๓๒๒  ฟากตะวันออก  และทางหลวงชนบท  สพ.  ๓๐๐๓  ฟากตะวันออก 

 ๕.๑๒ ดานเหนือ จดวัดพระลอย 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ําทาจีน  ฝงตะวันตก 
  ดานใต จดวัดสารภี 
  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๕๐๗  ฟากตะวันออก 
 ๕.๑๓ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๒  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๒  ฟากตะวันตก  ทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๒๑  ฟากเหนือ  เสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๒   
เสนตั้งฉากกับเสนตัง้ฉากระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๓๒๑  ที่จุดซึ่งอยูหางจาก 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๒  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๑  ไปทางทิศตะวันตก 
และทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๑  เปนระยะ  ๙๐๐  เมตร  เสนตั้งฉากระยะ   
๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๑  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๓๒๒  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๑  ไปทางทิศตะวนัตกและทิศตะวันตกเฉียงใต 
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๑  เปนระยะ  ๙๐๐  เมตร  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๑  
ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนน  อบจ.  สพ.  ๒๐๑๓  (บานไผแขก – บานหนองหมอแกง)   
ฟากเหนือ  และบึงไผแขก 

  ดานตะวันตก จดถนน  อบจ.  สพ.  ๒๐๑๓  (บานไผแขก – บานหนองหมอแกง)   
ฟากตะวันออก 

 ๕.๑๔ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ   
๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๒  และเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร   
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๑ 

  ดานตะวันออก จดถนนเลียบคลองสงน้ําสายใหญ  ๑  ขวา  ฟากตะวันตก   
และศูนยวิจัยขาวสุพรรณบุรี 



 

๑๗ 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๑  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนน  อบจ.  สพ.  ๒๐๓๐  (บานโพธิ์ตะวันออก – บานพิหารแดง)   

ฟากตะวันออก 
 ๕.๑๕ ดานเหนือ จดถนน  อบจ.  สพ.  ๒๐๔๗  (บานสนามชัย – บานดอนตาล)   

ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนเลียบคลองสงน้ําสายใหญ  ๑  ซาย  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๙  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดคลองระบาย  ๑  ซาย  แมน้ําสุพรรณบุรี  ฝงตะวันออก   

เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๙  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร   
กับศูนยกลางถนนเลียบคลองสงน้ําสายใหญ  ๑  ซาย  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง 
ถนน  อบจ.  สพ.  ๒๐๔๗  (บานสนามชัย – บานดอนตาล)  และถนนสาย  ก  ๔  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๗.๑๔  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  และบริเวณ 
หมายเลข  ๙.๒๓  ที่กําหนดไวเปนสีเทา 

 ๕.๑๖ ดานเหนือ จดถนน  อบจ.  สพ.  ๒๐๔๗  (บานสนามชัย – บานดอนตาล)   
ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ   
๕๐๐  เมตร  กับริมคลองสงน้ําสายใหญ  ๑  ซาย  ฝงตะวันออก 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๙  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนเลียบคลองสงน้ําสายใหญ  ๑  ซาย  ฟากตะวันออก 
 ๕.๑๗ ดานเหนือ จดคลองระบาย  ๒  ซาย  สองพ่ีนอง  ฝงใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๒๑  และศูนยสงเสริมอุตสาหกรรม  ภาคที่  ๘   
  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๑  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๑  ฟากตะวันออก   
 ๕.๑๘ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๑  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๑  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดคลองระบาย  ๒  ซาย  สองพ่ีนอง  ฝงเหนือ 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๒๑ 
 ๕.๑๙ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๒๑  คลองระบาย  ๒  ซาย  สองพ่ีนอง  ฝงใต  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๑  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท   

สพ.  ๒๐๖๖  เสนตั้งฉากกับทางหลวงชนบท  สพ.  ๒๐๖๖  ฟากตะวันตก  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท   
สพ.  ๒๐๖๖  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๑  ไปทางทิศใตตามแนวทางหลวงชนบท  สพ.  ๒๐๖๖   



 

๑๘ 

เปนระยะ  ๑,๑๐๐  เมตร  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใตและฟากตะวันตก  สํานักงานตรวจบัญชี 
สหกรณจังหวัดสุพรรณบุรี  สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุพรรณบุรี  สํานักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี   
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี  วิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี  กรมศิลปากร  ศูนยปองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย  เขต  ๒  สุพรรณบุรี  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี  สํานักงาน 
พาณิชยจังหวัดสุพรรณบุรี  สวนประสานและบริหารจัดการลุมน้ําทาจีน  (สทภ.  ๗)  ศูนยการกีฬา 
แหงประเทศไทย  ภาค  ๒  สุพรรณบุรี  เสนขนานระยะ  ๑,๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๓๒๑  และถนนเลียบคลองสงน้ําสายใหญ  ๑  ขวา  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนสวนหนึ่งของเสนตรงที่ลากจาก 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๘  (๐๑๐๓)  ที่จุดซึ่งเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง 

ทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๓๓๑๘  (๐๑๐๑)  บรรจบกับทางแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๘  (๐๑๐๓)  ไปทาง 

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๑  ที่จุดซึ่งทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๒๑  บรรจบกับถนน  อบจ.  สพ.  ๒๐๑๓  (บานไผแขก – บานหนองหมอแกง) 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๑  ฟากตะวันออก 

 ๕.๒๐ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๙  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนเลียบคลองสงน้ําสายใหญ  ๑  ซาย  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนน  อบจ.  สพ.  ๒๐๖๕  (บานโพธิ์คอย – บานไผขวาง)   

ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๔๐  เสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๕๗  ทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๔๐  ฟากตะวันออก  เรือนจําจังหวัดสุพรรณบุรี  สํานักงานขนสงจังหวัดสุพรรณบุรี   

และคลองระบาย  ๑  ซาย  แมน้ําสุพรรณบุรี  ฝงตะวันออก 

 ๕.๒๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนนางแวนแกว   

เสนขนานระยะ  ๖๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางรถไฟสายใต  (แยกสายสุพรรณบุรี)  โรงฆาสัตวเทศบาลเมือง 

สุพรรณบุรี  และเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมคลองสงน้ํา  ๒  ซาย  ๑  ขวา  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันออก จดคลองสงน้ํา  ๒  ซาย  ๑  ขวา  ฝงตะวันตก  และทางหลวง 

แผนดินหมายเลข  ๓๓๑๘  (๐๑๐๓) 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนสวนหนึ่งของเสนตรงที่ลากจาก 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๘  (๐๑๐๓)  ที่จุดซึ่งเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๘  (๐๑๐๑)  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๘  (๐๑๐๓)   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๑  ท่ีจุดซึ่งทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๒๑  บรรจบกับถนน  อบจ.  สพ.  ๒๐๑๓  (บานไผแขก – บานหนองหมอแกง) 

  ดานตะวันตก จดเขตการรถไฟแหงประเทศไทย 



 

๑๙ 

 ๕.๒๒ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๙  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ   

๕๐๐  เมตร  กับริมคลองสงน้ําสายใหญ  ๑  ซาย  ฝงตะวันออก  ถนน  อบจ.  สพ.  ๒๐๖๕  (บานโพธิ์คอย –  
บานไผขวาง)  ฟากตะวันตก  วัดคันทด  และโรงเรียนวัดคันทด 

  ดานใต จดถนน  อบจ.  สพ.  ๒๐๖๕  (บานโพธิ์คอย – บานไผขวาง)   
ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนเลียบคลองสงน้ําสายใหญ  ๑  ซาย  ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๗.๒๓  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  และบริเวณ 

หมายเลข  ๙.๓๒  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 
 ๕.๒๓ ดานเหนือ จดเขตการรถไฟแหงประเทศไทย 
  ดานตะวันออก จดเขตการรถไฟแหงประเทศไทย 
  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนสวนหนึ่งของเสนตรงที่ลากจาก 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๘  (๐๑๐๓)  ที่จุดซึ่งเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๘  (๐๑๐๑)  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๘  (๐๑๐๓)   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๑  ท่ีจุดซึ่งทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๓๒๑  บรรจบกับถนน  อบจ.  สพ.  ๒๐๑๓  (บานไผแขก – บานหนองหมอแกง) 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๖๐  ฟากตะวันออก 
 ๕.๒๔ ดานเหนือ จดถนน  อบจ.  สพ.  ๒๐๖๕  (บานโพธิ์คอย – บานไผขวาง)  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ   

๕๐๐  เมตร  กับริมคลองสงน้ําสายใหญ  ๑  ซาย  ฝงตะวันออก 
  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางอําเภอเมืองสุพรรณบุรีกับอําเภอบางปลามา 
  ดานตะวันตก จดถนนเลียบคลองสงน้ําสายใหญ  ๑  ซาย  ฟากตะวันออก   

และถนน  อบจ.  สพ.  ๒๐๖๕  (บานโพธิ์คอย – บานไผขวาง)  ฟากใต  และฟากตะวันออก 
 ๕.๒๕ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๕๗   
  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๐  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๕๗  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๑๑  ฟากตะวันออก 
 ๕.๒๖ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๕๗  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๐  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๕๗   
  ดานตะวันตก จดคลองสงน้ํา  ๒  ซาย  ๑  ขวา  ฝงตะวันออก 



 

๒๐ 

 ๕.๒๗ ดานเหนือ จดวัดโพธิ์นางเทรา 
  ดานตะวันออก จดถนนสุพรรณบุรี – บางปลามาสายเกา  หมายเลข  สพ.  ๓๑๓๗   

ฟากใต  วัดโพธิ์คอย  โรงเรียนวัดโพธิ์คอย  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๐  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางอําเภอเมืองสุพรรณบุรีกับอําเภอบางปลามา 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ําทาจีน  ฝงตะวันออก   
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๗.๒๖  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  และบริเวณ 

หมายเลข  ๙.๔๐  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 
 ๕.๒๘ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๘  (๐๑๐๑)  ฟากตะวันออก 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๘  (๐๑๐๑)  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางอําเภอเมืองสุพรรณบุรีกับอําเภอบางปลามา   
  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๘  (๐๑๐๓) 
 ๕.๒๙ ดานเหนือ จดวัดประสพสุข 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ําทาจีน  ฝงใต 
  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางอําเภอเมืองสุพรรณบุรีกับอําเภอบางปลามา 
  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑๘  (๐๑๐๑)  ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๗.๒๗  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  บริเวณหมายเลข  ๙.๔๑   

และหมายเลข  ๙.๔๓  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 
 ๕.๓๐ ดานเหนือ จดถนน  อบจ.  สพ.  ๒๐๖๕  (บานโพธิ์คอย – บานไผขวาง)   

ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนเลียบคลองสงน้ําสายใหญ  ๑  ซาย  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางอําเภอเมืองสุพรรณบุรีกับอําเภอบางปลามา 
  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๐  ฟากตะวันออก   

และถนน  อบจ.  สพ.  ๒๐๖๕  (บานโพธิ์คอย  –  บานไผขวาง)  ฟากตะวันออก 
๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๙  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออน  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  มีรายการดังตอไปนี้ 
 ๖.๑ ที่ดินบริเวณริมแมน้ําทาจีน  ฝงตะวันตก  ในบริเวณแนวขนานระยะ  ๑๕  เมตร   

กับริมแมน้ําทาจีน  ฝงตะวันตก 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๗.๓  หมายเลข  ๗.๘  และหมายเลข  ๗.๒๗  ที่กําหนดไว 

เปนสีเขียวมะกอก  หมายเลข  ๙.๓  หมายเลข  ๙.๕  หมายเลข  ๙.๗  หมายเลข  ๙.๘  หมายเลข  ๙.๑๑   



 

๒๑ 

หมายเลข  ๙.๑๕  หมายเลข  ๙.๑๗  หมายเลข  ๙.๓๑  หมายเลข  ๙.๓๔  หมายเลข  ๙.๓๗  หมายเลข  ๙.๓๙   
หมายเลข  ๙.๔๑  และหมายเลข  ๙.๔๓  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน  และบริเวณหมายเลข  ๑๐.๒   
ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๖.๒ ที่ดินบริเวณริมแมน้ําทาจีน  ฝงตะวันออก  ในบริเวณแนวขนานระยะ  ๑๕  เมตร   
กับริมแมน้ําทาจีน  ฝงตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๖.๘  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน  บริเวณหมายเลข  ๗.๑   
และหมายเลข  ๗.๗  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  บริเวณหมายเลข  ๙.๑  หมายเลข  ๙.๔  หมายเลข  ๙.๖   
หมายเลข  ๙.๙  หมายเลข  ๙.๑๓  หมายเลข  ๙.๑๘  หมายเลข  ๙.๒๖  หมายเลข  ๙.๓๐  หมายเลข  ๙.๓๖   
หมายเลข  ๙.๓๘  และหมายเลข  ๙.๔๐  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน  และบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑๖   
และหมายเลข  ๑๐.๒๑  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๖.๓ ที่ดินบริเวณริมแมน้ําทาจีน  ฝงตะวันตกและฝงตะวันออก  ในบริเวณแนวขนานระยะ   
๑๕  เมตร  กับริมแมน้ําทาจีน  ฝงตะวันตกและฝงตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๙.๒  ท่ีกําหนดไวเปนสีเทาออน  และบริเวณหมายเลข  ๑๐.๒   
ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๖.๔ ลํารางสาธารณะรอบโบราณสถานวัดสนามชัย 
 ๖.๕ บึงไผแขก 
 ๖.๖ สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
 ๖.๗ สวนเฉลิมภัทรราชินี 
 ๖.๘ ศูนยเยาวชนเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
 ๖.๙ สนามกีฬาแหงที่  ๒  จังหวัดสุพรรณบุรี 
๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๒๘  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทสถาบันการศึกษา  มีรายการดังตอไปนี้ 
 ๗.๑ โรงเรียนวัดวรจันทร 
 ๗.๒ โรงเรียนวัดพราว 
 ๗.๓ โรงเรียนวัดสวางอารมณ 
 ๗.๔ โรงเรียนบานกิโลแปด 
 ๗.๕ โรงเรียนวัดพิหารแดง 
 ๗.๖ โรงเรียนวัดหนอพุทธางกูร  (ราง) 
 ๗.๗ โรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา  ๔  (วัดลาวทอง) 
 ๗.๘ โรงเรียนวัดสารภี 
 ๗.๙ โรงเรียนสงวนหญิง 
 ๗.๑๐ โรงเรียนวัดอูยา 
 ๗.๑๑ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุร ี
 ๗.๑๒ โรงเรียนสหวิทย  (เอกชน)  และโรงเรียนเทศบาล  ๓  วัดไชนาวาส 



 

๒๒ 

 ๗.๑๓ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 
 ๗.๑๔ โรงเรียนบานรางกะทุม 
 ๗.๑๕ วิทยาลัยสารพัดชางบรรหาร – แจมใสจังหวัดสุพรรณบุรี 
 ๗.๑๖ โรงเรียนเทศบาล  ๑  วัดประตูสาร 
 ๗.๑๗ วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี   
 ๗.๑๘ โรงเรียนวัดปาเลไลยก 
 ๗.๑๙ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 
 ๗.๒๐ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี 
 ๗.๒๑ โรงเรียนเทศบาล  ๒  วัดปราสาททอง 
 ๗.๒๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 
 ๗.๒๓ โรงเรียนวัดไผขวาง 
 ๗.๒๔ โรงเรียนวัดกุฎีทอง 
 ๗.๒๕ โรงเรียนวัดคันทด 
 ๗.๒๖ โรงเรียนวัดมเหยงคณ 
 ๗.๒๗ โรงเรียนวัดแกว 
 ๗.๒๘ โรงเรียนวัดโพธิ์คอย 
๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  และหมายเลข  ๘.๒  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําตาลออน  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทอนุรักษเพ่ือสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย  มีรายการดังตอไปนี้ 
 ๘.๑ เขตคูเมืองเกา 
 ๘.๒ บริเวณเจดียวัดสนามชัย 
๙. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๔๓  ท่ีกําหนดไวเปนสีเทาออน  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทสถาบันศาสนา  มีรายการดังตอไปนี้ 
 ๙.๑ วัดวรจันทร 
 ๙.๒ วัดพราว 
 ๙.๓ วัดสวางอารมณ 
 ๙.๔ วัดโพธิ์เจริญ 
 ๙.๕ วัดชีสุขเกษม 
 ๙.๖ วัดปูบัว 
 ๙.๗ วัดพิหารแดง 
 ๙.๘ วัดพระนอน 
 ๙.๙ วัดสําปะซิว 
 ๙.๑๐ วัดหนอพุทธางกูร 
 ๙.๑๑ วัดพระลอย 
 ๙.๑๒ วัดถ้ําสุทธาวาส 



 

๒๓ 

 ๙.๑๓ วัดลาวทอง 
 ๙.๑๔ วัดสนามชัย  (ราง) 
 ๙.๑๕ วัดสารภี 
 ๙.๑๖ วัดหอยโขง  (ราง) 
 ๙.๑๗ วัดแค 
 ๙.๑๘ วัดโพธิ์คลาน 
 ๙.๑๙ วัดอูยา 
 ๙.๒๐ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ 
 ๙.๒๑ ศาลเจาพอหลักเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี 
 ๙.๒๒ วัดไชนาวาส 
 ๙.๒๓ วัดธรรมมงคล 
 ๙.๒๔ วัดประตูสาร 
 ๙.๒๕ วัดปาเลไลยกวรวิหาร 
 ๙.๒๖ วัดสุวรรณภูมิ 
 ๙.๒๗ วัดพระรูป 
 ๙.๒๘ วัดปราสาททอง 
 ๙.๒๙ วัดศรีบัวบาน 
 ๙.๓๐ วัดไทรย 
 ๙.๓๑ วัดกงจักร 
 ๙.๓๒ วัดไผขวาง 
 ๙.๓๓ วัดชายทุง 
 ๙.๓๔ วัดกุฎีทอง 
 ๙.๓๕ วัดคันทด 
 ๙.๓๖ วัดทาโขลง 
 ๙.๓๗ วัดโพธิ์นางเทรา 
 ๙.๓๘ วัดราษฎรสามัคคี 
 ๙.๓๙ วัดประสพสุข 
 ๙.๔๐ วัดมเหยงคณ 
 ๙.๔๑ วัดแกว 
 ๙.๔๒ วัดโพธิ์คอย 
 ๙.๔๓ วัดมะนาว 

๑๐. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑  ถึงหมายเลข  ๑๐.๒๕  ท่ีกําหนดไวเปนสีน้ําเงิน  ใหเปนท่ีดิน 
ประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๑๐.๑ สถานีอนามัยตําบลโพธิ์พระยา  และศูนยพัฒนาตําบลโพธิ์พระยา 



 

๒๔ 

 ๑๐.๒ โครงการชลประทานสุพรรณบุรี  หนวยกอสรางชลประทานขนาดเล็กท่ี  ๑๒   
และโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาโพธิ์พระยา  สํานักงานชลประทานท่ี  ๑๒ 

 ๑๐.๓ สํานักงานเทศบาลตําบลโพธิ์พระยา 
 ๑๐.๔ ศูนยราชการจังหวัดสุพรรณบุรี 
 ๑๐.๕ สนามบินเฮลิคอปเตอรสุพรรณบุรี 
 ๑๐.๖ สถานีไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี  และสถานีไฟฟาแรงสูงสุพรรณบุรี   

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
 ๑๐.๗ สํานักงานสวนโยธา  องคการบริหารสวนจังหวัดสุพรรณบุรี 
 ๑๐.๘ หมวดการทางสุพรรณบุรี  (อูยา)  สํานักงานทางหลวงท่ี  ๑๐ 
 ๑๐.๙ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองสุพรรณบุรี 
 ๑๐.๑๐ โรงกรองน้ําการประปาสุพรรณบุร ี
 ๑๐.๑๑ องคการบริหารสวนจังหวัดสุพรรณบุรี  ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี  แผนกคดีเยาวชน 

และครอบครัว  และแขวงการทางสุพรรณบุรีท่ี  ๑ 
 ๑๐.๑๒ ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรม  ภาคท่ี  ๘ 
 ๑๐.๑๓ ศูนยวิจัยขาวสุพรรณบุรี 
 ๑๐.๑๔ ศูนยทรัพยากรน้ําบาดาล  ภาค  ๔  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 ๑๐.๑๕ ที่วาการอําเภอเมืองสุพรรณบุรี  สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองสุพรรณบุรี  สํานักงาน 

คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสุพรรณบุรี  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติชาวนาไทย  กรมศิลปากร   
และสํานักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี 

 ๑๐.๑๖ สํานักงานการประปาสุพรรณบุรี  การประปาสวนภูมิภาค   
 ๑๐.๑๗ สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัดสุพรรณบุรี  สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุพรรณบุรี   

สํานักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี  สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินจังหวัดสุพรรณบุรี  วิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี   
กรมศิลปากร  ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  เขต  ๒  สุพรรณบุรี  สํานักงานอุตสาหกรรม 
จังหวัดสุพรรณบุรี  สํานักงานพาณิชยจังหวัดสุพรรณบุรี  สวนประสานและบริหารจัดการลุมน้ําทาจีน   
(สทภ.  ๗)  และศูนยการกีฬาแหงประเทศไทย  ภาค  ๒  สุพรรณบุร ี

 ๑๐.๑๘ สํานักงานสงเคราะหทหารผานศึกเขตสุพรรณบุรี  สถานีอุตุนิยมวิทยา  จังหวัดสุพรรณบุรี   
 ๑๐.๑๙ สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดสุพรรณบุร ี
 ๑๐.๒๐ สํานักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
 ๑๐.๒๑ โรงพยาบาลเจาพระยายมราช 
 ๑๐.๒๒ คลังพัสดุหลักการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี 
 ๑๐.๒๓ โรงฆาสัตวเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
 ๑๐.๒๔ หนวยปฏิบัติการพิเศษกองกํากับการตํารวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี 
 ๑๐.๒๕ เรือนจําจังหวัดสุพรรณบุรี  และสํานักงานขนสงจังหวัดสุพรรณบุรี 





รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมเมืองสุพรรณบุร ี

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง  แบงเปน  ๔  ขนาด  คือ 

๑. ถนนแบบ  ก  ขนาดเขตทาง  ๒๐.๐๐  เมตร  จํานวน  ๑๑  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ก  ๑  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๔๐  (เดิม)  ท่ีบริเวณหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๙๕  ตัดกับทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๔๐  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๙๕  และทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๔๐  (เดิม)  ระยะประมาณ  ๕๖๐  เมตร  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๑,๘๐๐  เมตร   

จนบรรจบกับถนนสาย  ก  ๓  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ก  ๓  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๐   

(เดิม)  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนสาย  ก  ๓  ระยะประมาณ  ๖๐๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๒  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๔๐  (เดิม)  ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๓๔๐  (เดิม)  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๔๐  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  และทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 

ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๐  (เดิม)  ระยะประมาณ  ๒ ,๙๕๐  เมตร  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๘๐๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ก  ๑  ที่บริเวณหางจาก 

ถนนสาย  ก  ๑  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๐  (เดิม)  ไปทางทิศใต  ตามแนวถนนสาย  ก  ๑   

ระยะประมาณ  ๗๐๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๓  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๔๐  (เดิม)  ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๓๔๐  (เดิม)  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๔๐  ไปทางทิศตะวันตกเฉยีงเหนอืตามแนวทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๓๔๐  (เดิม)  ระยะประมาณ   

๑,๙๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออก  ระยะประมาณ  ๑,๑๐๐  เมตร  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๔๐  ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๐  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๔๐  (เดิม)  ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๐  ระยะประมาณ   

๑,๔๒๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๔  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนน  อบจ.  สพ.  ๒๐๔๗   

(บานสนามชัย – บานดอนตาล)  ที่บริเวณหางจากถนน  อบจ.  สพ.  ๒๐๔๗  (บานสนามชัย – บานดอนตาล)   

บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๐  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  และทิศตะวันออกเฉียงใต 

ตามแนวถนน  อบจ.  สพ.  ๒๐๔๗  (บานสนามชัย – บานดอนตาล)  ระยะประมาณ  ๙๕๐  เมตร  ไปทางทิศใต   

ระยะประมาณ  ๑,๑๕๐  เมตร  ตัดกับถนนสาย  ก  ๗  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ก  ๗  บรรจบกับ 



 

๒ 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๐  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนสาย  ก  ๗  ระยะประมาณ  ๙๐๐  เมตร   

ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๑,๗๐๐  เมตร  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๙  ท่ีบริเวณหางจาก 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๙  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๐  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต 

ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๙  ระยะประมาณ  ๙๕๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๕  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนแสนคําทอง  เริ่มตนจาก 

ถนนเลียบคลองสงน้ํา  ๑  ขวา  ๑  ซาย  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ   

และทิศตะวันออกตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๐   

 ถนนสาย  ก  ๖  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ   

และถนนเลียบคลองน้ําเชี่ยวซอย  ๑  และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนเลียบ 

คลองสงน้ําสายใหญ  ๑  ขวา  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนเดมิ  ระยะประมาณ  ๙๗๐  เมตร  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉยีงเหนือ  ระยะประมาณ  ๗๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๑๒๐  เมตร   

บรรจบกับถนนเลียบคลองน้ําเช่ียวซอย  ๑  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเลียบคลองน้ําเชี่ยว 

ซอย  ๑  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๕๐๗ 

 ถนนสาย  ก  ๗  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๔๐  ที่บริเวณถนนมาลัยแมนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๐  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๙๐๐  เมตร  ตัดกับถนนสาย  ก  ๔  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ก  ๔   

บรรจบกับถนน  อบจ.  สพ.  ๒๐๔๗  (บานสนามชัย – บานดอนตาล)  ไปทางทิศใตตามแนวถนนสาย  ก  ๔   

ระยะประมาณ  ๑,๑๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๙๒๐  เมตร  จนบรรจบกับ 

ถนนเลียบคลองสงน้ําสายใหญ  ๑  ซาย  ที่บริเวณหางจากถนนเลียบคลองสงน้ําสายใหญ  ๑  ซาย  ตัดกับ 

ถนน  อบจ.  สพ.  ๒๐๔๗  (บานสนามชัย – บานดอนตาล)  ไปทางทิศใตตามแนวถนนเลียบคลองสงน้ํา 

สายใหญ  ๑  ซาย  ระยะประมาณ  ๙๕๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๘  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนนางพิม  เริ่มตนจาก 

ถนนพระพันวษา  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๕๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๙  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนนางพิม  เริ่มตนจาก 

ถนนเณรแกว  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๔๗๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๑๐  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนหมื่นหาญ  เริ่มตนจาก 

บริเวณถนนหมื่นหาญบรรจบกับถนนพระพันวษา  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  และทิศตะวันออกเฉียงใต 

ตามแนวถนนเดิม  เปนระยะประมาณ  ๔๘๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๑๑  เปนถนนเดมิกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนขุนชาง  และถนนโครงการ 

กําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนนางแวนแกว  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม   

ระยะประมาณ  ๕๒๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๑,๔๓๐  เมตร  จนบรรจบกับ 



 

๓ 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๕๗  ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๕๗  บรรจบกับ 

ถนนนางแวนแกว  ไปทางทิศใตและทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๕๗   

ระยะประมาณ  ๒,๐๐๐  เมตร 

๒. ถนนแบบ  ข  ขนาดเขตทาง  ๓๐.๐๐  เมตร  จํานวน  ๑  สาย  คือ 

 ถนนสาย  ข  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนเณรแกว  ซอย  ๗  และถนนโครงการ 

กําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนเณรแกว  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิมจนสุดถนน   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๕๒๐  เมตร  จนบรรจบทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๐   

ที่บริเวณหางจากถนนมาลัยแมนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๐  ไปทางทิศใตตามแนวทางหลวง 

แผนดินหมายเลข  ๓๔๐  ระยะประมาณ  ๗๐๐  เมตร 

๓. ถนนแบบ  ค  ขนาดเขตทาง  ๔๐.๐๐  เมตร  จํานวน  ๒  สาย  คือ 

 ถนนสาย  ค  ๑  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนขุนแผน  ที่บริเวณหางจาก 

ถนนขุนแผนตัดกับคลองระบาย  ๑  ซาย  แมน้ําสุพรรณบุรี  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนว 

ถนนขุนแผน  ระยะประมาณ  ๕๒๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๙๒๒  เมตร   

จนบรรจบทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๐  ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผนดิน  ๓๔๐  ตัดกับ 

คลองระบาย  ๑  ซาย  แมน้ําสุพรรณบุรี  ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๐   

ระยะประมาณ  ๔๗๐  เมตร 

 ถนนสาย  ค  ๒  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ   

เริ่มตนจากถนนขุนแผน  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดิน   

หมายเลข  ๓๔๐   

๔. ถนนแบบ  ง  ขนาดเขตทาง  ๕๐.๐๐  เมตร  จํานวน  ๒  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ง  ๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนเลียบคลองสงน้ํา  ๑  ขวา   

๑  ซาย  เริ่มตนจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับถนนเลียบคลองสงน้ํา  ๑  ขวา  ๑  ซาย  ไปทาง 

ทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบถนนมาลัยแมน 

 ถนนสาย  ง  ๒  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนเลียบคลองสงน้ํา  ๑  ขวา   

๑  ซาย  และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนหมื่นหาญ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต   

และทิศตะวันออกเฉยีงใตตามแนวถนนเดมิจนสุดถนน  ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๑๘๐  เมตร   

ตัดกับถนนสาย  ค  ๑  ท่ีบริเวณหางจากถนนสาย  ค  ๑  บรรจบกับถนนขุนแผน  ไปทางทิศตะวันออก 

ตามแนวถนนสาย  ค  ๑  ระยะประมาณ  ๓๗๔  เมตร  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๕๐๐  เมตร   

จนบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ค  ๒)  ที่บริเวณหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ   

(ถนนสาย  ค  ๒)  บรรจบกับถนนขุนแผน  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ค  ๒)  ระยะประมาณ  ๔๕๐  เมตร 



หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๕๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มิถุนายน   ๒๕๕๕ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่สมควรกําหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม 
ในท้องที่ตําบลโพธ์ิพระยา  ตําบลพิหารแดง  ตําบลสนามชัย  ตําบลรั้วใหญ่  ตําบลบ้านโพธ์ิ  ตําบลไผ่ขวาง   
ตําบลดอนโพธ์ิทอง  ตําบลท่าพี่เลี้ยง  ตําบลดอนกํายาน  ตําบลท่าระหัด  และตําบลทับตีเหล็ก  อําเภอเมืองสุพรรณบุรี 
จังหวัดสุพรรณบุร ี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท 
ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ   
และสภาพแวดล้อม  ทั้งน้ี  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง  และโดยที่มาตรา  ๒๖  วรรคหน่ึง   
แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๓) 
พ.ศ.  ๒๕๓๕  บัญญัติว่า  การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระทําโดยกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงน้ี 
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