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กฎกระทรวง 

ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดร้อยเอ็ด 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

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

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

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

เพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิรูปที่ดิน 
ข้อ ๒ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็น

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

(๑) ส่งเสริมการใช้มาตรการทางด้านผังเมืองในการจัดระเบียบและพัฒนาพื้นที่ 
(๒) ส่งเสริมและบูรณะฟื้นฟูระบบชุมชนเดิมให้สอดคล้องกับการพัฒนาพื้นที่ใหม่ 
(๓) ส่งเสริมและดํารงรักษาพื้นที่เกษตรกรรมให้เป็นเมืองเกษตรกรรมอย่างย่ังยืน 
(๔) ส่งเสริมให้มีการบริการด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอย่างทั่วถึง 
(๕) ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมอย่างย่ังยืน 
ข้อ ๔ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม  ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้

ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท  และรายการประกอบแผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้ 
ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนก

ประเภทท้ายกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๒๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีชมพู  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทชุมชน 
(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  และหมายเลข  ๒.๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วง  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า 
(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๖  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔  ที่กําหนดไวเ้ป็นสีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 
(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๑๐  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน 

มีเส้นทแยงสีขาว  ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ 
(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก  ให้เป็นที่ดินประเภท

สถาบันการศึกษา 
(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗  กําหนดไว้เป็นสีฟ้า  ให้เป็นที่ดินประเภทท่ีโล่งเพื่อการรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ข้อ ๖ ที่ดินประเภทชุมชน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  พาณิชยกรรม  

เกษตรกรรม  สถาบันการศึกษา  สถาบันศาสนา  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารสูง
หรืออาคารขนาดใหญ่   



หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

  

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

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   

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

(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๖) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๗) กําจัดมูลฝอย 
ข้อ ๗ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม

หรือเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม  คลังสินค้า  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของแปลงที่ดินที่ย่ืนขออนุญาต 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๒) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
(๓) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย   
(๕) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๖) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก 
(๗) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา 
(๘) สถาบันการศึกษาหรือโรงเรียน 
ข้อ ๘ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  การอยู่อาศัย  สถาบันการศึกษา  สถาบันศาสนา  สถาบันราชการ   
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้ดําเนินการ 
หรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่  เว้นแต่โรงงานสี  ฝัด  หรือขัดข้าว   

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

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย   
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(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   

(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม  เว้นแต่ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑   
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม  เว้นแต่เป็นส่วนหน่ึงของการจัดสรรที่ดิน 

เพื่อการอยู่อาศัย  และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละสิบห้าของพื้นที่โครงการทั้งหมด 
ข้อ ๙ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

หรือเ ก่ียวข้องกับเกษตรกรรม   การอนุ รักษ์และส่ง เสริมคุณภาพสิ่ งแวดล้อม   การอยู่อาศัย  
สถาบันการศึกษา  สถาบันศาสนา  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  สําหรับ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้เป็นไปตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน  ๑๒  เมตร  แต่ไม่หมายความ
รวมถึงโครงสร้างสําหรับใช้ในการรับส่งสัญญาณวิทยุ  สัญญาณโทรทัศน์  หรือสัญญาณส่ือสารทุกชนิด  
การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า  สําหรับอาคารทรงจั่ว 
หรือป้ันหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

(๒) ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพื้นที่อาคารไม่เกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร 
ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวกท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   

(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๕) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม   
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๘) การอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๙) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
(๑๐) สวนสนุก   
(๑๑) สนามกอล์ฟ   
(๑๒) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 



หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

  

การใช้ประโยชน์ที่ดินในที่ดินประเภทน้ี  ห้ามดําเนินการหรือประกอบกิจการใด ๆ  ในอาคารสูง  
เว้นแต่การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ตามวรรคหนึ่ง  (๑) 

ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษา
หรือบํารุงป่าไม้  สัตว์ป่า  ต้นน้ํา  ลําธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ  ตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมาย
เก่ียวกับการป่าไม้  การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติเท่านั้น 

ที่ดินประเภทน้ีซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม  การอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวที่มีขนาดพื้นที่อาคารไม่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร   
มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๙  เมตร  และมิใช่การจัดสรรที่ดินเท่านั้น  การวัดความสูงของอาคาร 
ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า  สําหรับอาคารทรงจั่วหรือป้ันหยาให้วัดจากระดับพื้นดิน 
ที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเก่ียวข้องกับ
การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น   

ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเฉพาะท่ีดินซึ่งเป็นของรัฐ   
ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือเก่ียวข้องกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
การประมง  การท่องเที่ยว  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  การอยู่อาศัย  เกษตรกรรมหรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  การประมง  
การท่องเที่ยว  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๓ ที่ดินในเขตโบราณสถาน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน  
โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

ข้อ ๑๔ ให้ผู้มีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการ 
ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๙  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 
 



หมายเหตุ       ๑. ลําดับที่   หมายถึง   ลําดับที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

      ๒. จําพวกที่  หมายถึง   จําพวกที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่ หมายเหตุ

๗  (๑) โรงงานสกัดน้ํามันจากพืช หรือสัตว หรือไขมันจากสัตว ที่ใชสาร ๓

      ตัวทําละลายในการสกัด

 (๔) โรงงานทําน้ํามันจากพืช หรือสัตว หรือไขมันจากสัตวใหบริสุทธิ์ ๓

      ที่ใชสารตัวทําละลายในการสกัด

๔๒  (๑) โรงงานทําเคมีภัณฑ สารเคมี หรือวัสดุเคมี ซึ่งมิใชปุย ๓

 (๒) โรงงานเก็บรักษา ลําเลียง แยก คัดเลือก หรือแบงบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ ๓

      อันตราย ซึ่งมิใชปุย

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

ปุยอินทรีย และปุยเคมีที่ไมมี

การใชแอมโมเนียมไนเตรต

(Ammonium Nitrate) 

หรือโปแตสเซียมคลอเรต

(Potassium Chlorate)

ใหประกอบกิจการได

 (๒) โรงงานเก็บรักษาหรือแบงบรรจุปุย หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืช ๓ ยกเวนจําพวกที่ ๓ เฉพาะ

      หรือสัตว (Pesticides) ปุยอินทรีย และปุยเคมีที่ไมมี

การใชแอมโมเนียมไนเตรต

(Ammonium Nitrate) 

หรือโปแตสเซียมคลอเรต

(Potassium Chlorate)

ใหประกอบกิจการได

๔๔  โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห ๓

 ยางอีลาสโตเมอร พลาสติก หรือเสนใยสังเคราะหซึ่งมิใชใยแกว

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

ใหประกอบกิจการได

 (๒) โรงงานทําน้ํามันชักเงา น้ํามันผสมสี หรือน้ํายาลางสี ๓

 (๓) โรงงานทําเชลแล็ก แล็กเกอร หรือผลิตภัณฑสําหรับใชยาหรืออุด ๓

ประเภท ชนิด และจําพวกของโรงงานที่หามประกอบกิจการ

ทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดรอยเอ็ด พ.ศ. ๒๕๖๐

 ที่ดินประเภทชุมชน



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่ หมายเหตุ

๔๘  (๔) โรงงานทําไมขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไมเพลิง ๓

 (๖) โรงงานทําหมึกหรือคารบอนดํา ๓

๔๙  โรงงานกลั่นน้ํามันปโตรเลียม ๓

๕๐  (๔) โรงงานผสมผลิตภัณฑจากปโตรเลียมเขาดวยกัน หรือการผสมผลิตภัณฑ ๓ ยกเวนจําพวกที่ ๓ เฉพาะ

      จากปโตรเลียมกับวัสดุอื่น แตไมรวมถึงการผสมผลิตภัณฑจากกาซ แอสฟลตติกคอนกรีต

      ธรรมชาติกับวัสดุอื่น ใหประกอบกิจการได

๘๙  โรงงานผลิตกาซ ซึ่งมิใชกาซธรรมชาติ และโรงงานสงหรือจําหนายกาซ ๓

 แตไมรวมถึงโรงงานสงหรือจําหนายกาซที่เปนน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมาย

 วาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง

๙๑  (๒) โรงงานบรรจุกาซ แตไมรวมถึงการบรรจุกาซที่เปนน้ํามันเชื้อเพลิง ๓

      ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง

๙๙  โรงงานผลิต ซอมแซม หรือดัดแปลงเครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ๓

 หรือสิ่งอื่นใดที่มีอํานาจในการประหาร ทําลาย หรือทําใหหมดสมรรถภาพ

 ในทํานองเดียวกับเครื่องกระสุนปน หรือวัตถุระเบิด

 และรวมถึงสิ่งประกอบของสิ่งดังกลาว

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

โรงงานบําบัดน้ําเสียรวม

ของชุมชน ใหประกอบ

กิจการได

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่ หมายเหตุ

๗ (๑) โรงงานสกัดน้ํามันจากพืช หรือสัตว หรือไขมันจากสัตว  ที่ใชสาร ๓

    ตัวทําละลายในการสกัด

(๔) โรงงานทําน้ํามันจากพืช หรือสัตว หรือไขมันจากสัตวใหบริสุทธิ์ ๓

     ที่ใชสารตัวทําละลายในการสกัด

๔๒  (๑) โรงงานทําเคมีภัณฑ สารเคมี หรือวัสดุเคมี ซึ่งมิใชปุย ๓

 (๒) โรงงานเก็บรักษา ลําเลียง แยก คัดเลือก หรือแบงบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ ๓

      อันตราย ซึ่งมิใชปุย

 ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม

๒



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่ หมายเหตุ

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

ปุยอินทรีย และปุยเคมีที่ไมมี

การใชแอมโมเนียมไนเตรต

(Ammonium Nitrate) 

หรือโปแตสเซียมคลอเรต

(Potassium Chlorate)

ใหประกอบกิจการได

 (๒) โรงงานเก็บรักษาหรือแบงบรรจุปุย หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืช ๓ ยกเวนจําพวกที่ ๓ เฉพาะ

      หรือสัตว (Pesticides) ปุยอินทรีย และปุยเคมีที่ไมมี

การใชแอมโมเนียมไนเตรต

(Ammonium Nitrate) 

หรือโปแตสเซียมคลอเรต

(Potassium Chlorate)

ใหประกอบกิจการได

๔๔  โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห ๓

 ยางอีลาสโตเมอร พลาสติก หรือเสนใยสังเคราะหซึ่งมิใชใยแกว

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

ใหประกอบกิจการได

 (๒) โรงงานทําน้ํามันชักเงา น้ํามันผสมสี หรือน้ํายาลางสี ๓

 (๓) โรงงานทําเชลแล็ก แล็กเกอร หรือผลิตภัณฑสําหรับใชยาหรืออุด ๓

๔๘  (๔) โรงงานทําไมขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไมเพลิง ๓

 (๖) โรงงานทําหมึกหรือคารบอนดํา ๓

๔๙  โรงงานกลั่นน้ํามันปโตรเลียม ๓

๕๐  (๔) โรงงานผสมผลิตภัณฑจากปโตรเลียมเขาดวยกัน หรือการผสมผลิตภัณฑ ๓ ยกเวนจําพวกที่ ๓ เฉพาะ

      จากปโตรเลียมกับวัสดุอื่น แตไมรวมถึงการผสมผลิตภัณฑจากกาซ แอสฟลตติกคอนกรีต

      ธรรมชาติกับวัสดุอื่น ใหประกอบกิจการได

๘๙  โรงงานผลิตกาซ ซึ่งมิใชกาซธรรมชาติ และโรงงานสงหรือจําหนายกาซ ๓

 แตไมรวมถึงโรงงานสงหรือจําหนายกาซที่เปนน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมาย

 วาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง

๓



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่ หมายเหตุ

๙๙  โรงงานผลิต ซอมแซม หรือดัดแปลงเครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ๓

 หรือสิ่งอื่นใดที่มีอํานาจในการประหาร ทําลาย หรือทําใหหมดสมรรถภาพ

 ในทํานองเดียวกับเครื่องกระสุนปน หรือวัตถุระเบิด

 และรวมถึงสิ่งประกอบของสิ่งดังกลาว

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่ หมายเหตุ

ทุกลําดับ โรงงานทุกประเภทและชนิด ทุกจําพวก

 ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม

๔
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รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิตามท่ีไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง 
ใหใชบังคับผังเมอืงรวมจังหวัดรอยเอด็ 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนท่ีดินตามท่ีไดจําแนกประเภท
ทายกฎกระทรวง  ตามที่กําหนดไวในขอ  ๕  คือ 

๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๒๒  ท่ีกําหนดไวเปนสีชมพู  ใหเปนที่ดิน
ประเภทชุมชน  มีรายการดังตอไปนี้ 

  ๑.๑ ดานเหนือ จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลเมยวดีกับตําบลบุงเลิศ 
      ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากระยะ  ๑,๔๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  

รอ.  ๔๐๒๘  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๔๑๘  บรรจบกับทางหลวงชนบท  รอ.  ๔๐๒๘   
ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงชนบท  รอ.  ๔๐๒๘  เปนระยะ  ๔๑๐  เมตร   

      ดานใต จดทางหลวงชนบท  รอ.  ๔๐๒๘  ฟากเหนือ  ทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๔๑๘  ฟากเหนอื  และทางหลวงชนบท  รอ.  ๔๐๒๙  ฟากเหนือ 

      ดานตะวันตก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลเมยวดีกับตําบลชมสะอาด   
  ๑.๒ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลชัยวารี  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑  กับหลักเขตที่  ๒   

       ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตาํบลชยัวาร ี ระหวางหลักเขตที่  ๒  หลักเขตที่  ๓  
กับหลักเขตท่ี  ๔   

      ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลชัยวารี  ระหวางหลักเขตท่ี  ๔  กับหลักเขตท่ี  ๕ 
      ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตาํบลชยัวาร ี ระหวางหลักเขตท่ี  ๕  หลักเขตที่  ๖  

กับหลักเขตท่ี  ๑   
  ๑.๓ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลโพนทอง  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑  หลักเขตท่ี  ๒  

กับหลักเขตที่  ๓ 
      ดานตะวันออก   จดเขตเทศบาลตําบลโพนทอง  ระหวางหลักเขตท่ี  ๓  หลักเขตที่  ๔  

กับหลักเขตท่ี  ๕   
      ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลโพนทอง  ระหวางหลักเขตท่ี  ๕  หลักเขตท่ี  ๖  

หลักเขตที่  ๗  กับหลักเขตที่  ๘ 
      ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลโพนทอง  ระหวางหลักเขตท่ี  ๘  หลักเขตที่  ๙  

หลักเขตที่  ๑๐  หลักเขตที่  ๑๑  กับหลักเขตที่  ๑ 
  ๑.๔ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลหนองพอก  ระหวางหลักเขตที่  ๑  กับหลักเขตที่  ๒ 
      ดานตะวันออก   จดเขตเทศบาลตําบลหนองพอก  ระหวางหลักเขตท่ี  ๒  กับหลักเขตที่  ๓   
      ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลหนองพอก  ระหวางหลักเขตท่ี  ๓  กับหลักเขตที่  ๔ 



 

๒ 

      ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลหนองพอก  ระหวางหลักเขตท่ี  ๔  กับหลักเขตที่  ๑   
  ๑.๕ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลเชียงใหม  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑  หลักเขตท่ี  ๒  

กับหลักเขตที่  ๓ 
      ดานตะวันออก   จดเขตเทศบาลตําบลเชียงใหม  ระหวางหลักเขตที่  ๓  กับหลักเขตที่  ๔ 
      ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลเชียงใหม  ระหวางหลักเขตที่  ๔  กับหลักเขตที่  ๕ 
      ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลเชียงใหม  ระหวางหลักเขตที่  ๕  กับหลักเขตที่  ๑ 
  ๑.๖ ดานเหนือ จดเสนตรงซึ่งเปนเสนตั้งฉากกับศูนยกลางทางหลวงชนบท 

รอ.  ๔๐๒๖  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท  รอ.  ๔๐๕๓  บรรจบกับทางหลวงชนบท  รอ.  ๔๐๒๖  
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงชนบท  รอ.  ๔๐๒๖  เปนระยะ  ๔,๕๐๐  เมตร 

      ดานตะวันออก   จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  
รอ.  ๔๐๒๖ 

      ดานใต จดเสนตรงซึ่งเปนเสนตั้งฉากกับศูนยกลางทางหลวงชนบท   
รอ.  ๔๐๒๖  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท  รอ.  ๔๐๕๓  บรรจบกับทางหลวงชนบท  รอ.  ๔๐๒๖  
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงชนบท  รอ.  ๔๐๒๖  เปนระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร 

      ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  
รอ.  ๔๐๒๖ 

  ๑.๗ ดานเหนือ จดเสนตรงซึ่งเปนเสนตั้งฉากกับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๑๔  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๓๒  (ตอนเล่ียงเมือง)  บรรจบกับ 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๔  ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๔  เปนระยะ  
๖,๐๐๐  เมตร   

      ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๑๔ 

      ดานใต จดเสนตรงซึ่งเปนเสนตั้งฉากกับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๑๔  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๓๒  (ตอนเล่ียงเมือง)  บรรจบกับ 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๔  ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๔  เปนระยะ  
๕,๐๐๐  เมตร 

      ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑,๘๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๑๔ 

  ๑.๘ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลธงธานี  ระหวางหลักเขตที่  ๑  กับหลักเขตท่ี  ๒   
      ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๖๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําชี  ฝงตะวันตก 
      ดานใต จดเขตเทศบาลตาํบลธงธานี  ระหวางหลักเขตท่ี  ๒  หลักเขตที่  ๓  

หลักเขตท่ี  ๔  หลักเขตที่  ๕  กับหลักเขตที่  ๖ 
      ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตาํบลธงธานี  ระหวางหลักเขตท่ี  ๖  หลักเขตที่  ๗  

หลักเขตท่ี  ๘  หลักเขตที่  ๙  หลักเขตที่  ๑๐  หลักเขตที่  ๑๑  หลักเขตที่  ๑๒  กับหลักเขตที่  ๑   



 

๓ 

  ๑.๙ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๓  เขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  แนวเขตคายประเสริฐสงคราม  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๔  เสนตรงซึ่งเปนเสนตั้งฉากกับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๑๔  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๔  บรรจบกับแนวเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๔  เปนระยะ  ๒,๕๐๐  เมตร   
เสนขนานระยะ  ๑,๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๔  หวยกุดขวาง  ฝงใต  
เสนตรงซึ่งเปนเสนตั้งฉากกับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๔๔  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๐๔๔  บรรจบกับทางหลวงชนบท  รอ.  ๓๐๗๓  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนว 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๔๔  เปนระยะ  ๑ ,๐๕๐  เมตร  เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร   
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๓  และเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลนิเวศนกับตําบลมะอึ   

      ดานตะวันออก จดอางเก็บน้ําธวัชชัยและหวยขี้นก  ฝงตะวันตก 
      ดานใต จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลนิเวศนกับตําบลหนองไผ  

เสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลในเมืองกับตําบลรอบเมือง  เขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  เสนขนาน
ระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๓๒  (ตอนเล่ียงเมือง)  อางเก็บน้ํา  
หนองหญามา  เสนขนานระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๓๒   
(ตอนเล่ียงเมือง)  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๔๕  ฟากตะวันออก 

      ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๓๒  (ตอนเล่ียงเมือง)  เสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๓  เสนตั้งฉากระยะ  ๑,๒๐๐  เมตร  กับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๓  ที่จุดซึ่งอยูหางจาก
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๓๒  (ตอนเล่ียงเมือง)  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๓   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๓  เปนระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร 

 ๑.๑๐ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตาํบลเสลภูมิ  ระหวางหลักเขตที่  ๗  หลักเขตท่ี  ๘  
หลักเขตท่ี  ๑  กับหลักเขตที่  ๒ 

      ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลเสลภูมิ  ระหวางหลักเขตท่ี  ๒  กับหลักเขตท่ี  ๓  
กับหลักเขตที่  ๔   

      ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลเสลภูมิ  ระหวางหลักเขตที่  ๔  กับหลักเขตท่ี  ๕   
      ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๖๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําชี  ฝงตะวันออก 
 ๑.๑๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  

รอ.  ๔๐๐๙ 
      ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  

รอ.  ๔๐๐๙  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท  รอ.  ๔๐๐๙  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๓๘๗   
ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงชนบท  รอ.  ๔๐๐๙  เปนระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร 

      ดานใต จดทางหลวงชนบท  รอ.  ๔๐๐๙  ฟากเหนือ 
      ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๓๘๗  ฟากตะวันออก 



 

๔ 

 ๑.๑๒ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  
รอ.  ๔๐๖๕   

      ดานตะวันออก จดเสนตรงซึ่งเปนเสนตั้งฉากกับศูนยกลางทางหลวงชนบท  รอ.  ๔๐๖๕  
ที่ จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท  รอ.  ๔๐๖๕  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๓   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตและทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงชนบท  รอ.  ๔๐๖๕  เปนระยะ  
๙,๐๐๐  เมตร 

      ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  
รอ.  ๔๐๖๕ 

      ดานตะวันตก จดเสนตรงซึ่งเปนเสนตั้งฉากกับศูนยกลางทางหลวงชนบท   
รอ.  ๔๐๖๕  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท  รอ.  ๔๐๖๕  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๓  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงชนบท  รอ.  ๔๐๖๕  เปนระยะ  ๘,๐๐๐  เมตร 

 ๑.๑๓ ดานเหนือ จดหวยกุดแดง  ฝงใต  ถนน  อบจ.  รอ.  ๑๐๒๔  ฟากตะวันออก  
เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับอางเก็บน้ําหนองกุดแดง  เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๔  และเสนตรงซึ่งเปนเสนตั้งฉากกับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๔  
ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท  รอ.  ๓๐๒๑  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๔   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๔  เปนระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  เปนระยะ  ๑,๔๐๐  เมตร  จนบรรจบเสนตัง้ฉากกับศนูยกลางทางหลวงชนบท  
รอ.  ๓๐๒๑  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท  รอ.  ๓๐๒๑  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๔   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงชนบท  รอ.  ๓๐๒๑  เปนระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร 

      ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากกับศูนยกลางทางหลวงชนบท  รอ.  ๓๐๒๑  ท่ีจุดซึ่ง
อ ยูห างจากทางหลวงชนบท  รอ .   ๓๐๒๑  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข   ๒๑๔   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงชนบท  รอ.  ๓๐๒๑  เปนระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร 

      ดานใต จด เสนตรงที่ ล าก เชื่ อมต อระหว า ง จุด ท่ีทางหลวงชนบท   
รอ.  ๓๐๒๑  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๔  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนว 
ทางหลวงชนบท  รอ.  ๓๐๒๑  เปนระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร  กับจุดท่ีทางหลวงชนบท  รอ.  ๕๐๗๖   
บรรจบกับหวยวังมนต  ฝงตะวันออก  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงชนบท  รอ.  ๕๐๗๖  
เปนระยะ  ๘๐๐  เมตร  เสนขนานระยะ  ๖๐๐  เมตร  กับแนวเขตเทศบาลตําบลจตุรพักตรพิมาน   
ดานใต  และเสนตรงที่ลากตอจากเสนขนานระยะ  ๖๐๐  เมตร  กับแนวเขตเทศบาลตําบลจตุรพักตรพิมาน  
ดานใต  ไปทางทิศตะวันตก  จนบรรจบกับเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลหัวชางกับตําบลหนองผือ 

      ดานตะวันตก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลหัวชางกับตําบลหนองผือ   
 ๑.๑๔ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลอาจสามารถ  ระหวางหลักเขตที่   ๕   

หลักเขตท่ี  ๖  กับหลักเขตที่  ๑ 
      ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลอาจสามารถ  ระหวางหลักเขตที่   ๑   

หลักเขตท่ี  ๒  กับหลักเขตที่  ๓   



 

๕ 

      ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลอาจสามารถ  ระหวางหลักเขตท่ี  ๓   
กับหลักเขตท่ี  ๔   

      ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลอาจสามารถ  ระหวางหลักเขตท่ี  ๔   
กับหลักเขตที่  ๕   

 ๑.๑๕ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลเมืองสรวง  ระหวางหลักเขตที่  ๑  หลักเขตที่  ๒  
หลักเขตที่  ๓  กับหลักเขตท่ี  ๔ 

      ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลเมืองสรวง  ระหวางหลักเขตท่ี  ๔  กับหลักเขตที่  ๕   
      ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลเมืองสรวง  ระหวางหลักเขตที่  ๕  หลักเขตท่ี  ๖  

กับหลักเขตที่  ๗   
      ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลเมืองสรวง  ระหวางหลักเขตที่  ๗  หลักเขตที่  ๘  

หลักเขตที่  ๙  กับหลักเขตที่  ๑ 
 ๑.๑๖ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลพนมไพร  ระหวางหลักเขตที่  ๕  กับหลักเขตที่  ๑   
      ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลพนมไพร  ระหวางหลักเขตที่  ๑  กับหลักเขตที่  ๒ 
      ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลพนมไพร  ระหวางหลักเขตท่ี  ๒  กับหลักเขตที่  ๓   
      ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลพนมไพร  ระหวางหลักเขตท่ี  ๓  หลักเขตท่ี  ๔  

กับหลักเขตที่  ๕ 
 ๑.๑๗ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลเกษตรวิ สัย  ระหวางหลักเขตที่   ๑   

หลักเขตท่ี  ๒  กับหลักเขตที่  ๓ 
      ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลเกษตรวิสัย  ระหวางหลักเขตที่  ๓  หลักเขตที่  ๔  

กับหลักเขตท่ี  ๕   
      ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลเกษตรวิสัย  ระหวางหลักเขตที่  ๕  กับหลักเขตที่  ๖ 
      ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลเกษตรวิสัย  ระหวางหลักเขตที่  ๖  กับหลักเขตที่  ๑ 
 ๑.๑๘ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลปทุมรัตต  ระหวางหลักเขตที่  ๑  กับหลักเขตที่  ๒ 
      ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลปทุมรัตต  ระหวางหลักเขตท่ี  ๒  หลักเขตที่  ๓  

หลักเขตที่  ๔  กับหลักเขตท่ี  ๕   
      ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลปทุมรัตต  ระหวางหลักเขตที่  ๕  กับหลักเขตที่  ๖ 
      ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลปทุมรัตต  ระหวางหลักเขตท่ี  ๖  หลักเขตท่ี  ๗  

กับหลักเขตที่  ๑ 
 ๑.๑๙ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลสุวรรณภูมิ  ระหวางหลักเขตที่  ๖  หลักเขตท่ี  ๑  

กับหลักเขตที่  ๒ 
      ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลสุวรรณภูมิ  ระหวางหลักเขตท่ี  ๒  กับหลักเขตที่  ๓   
      ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลสุวรรณภูมิ  ระหวางหลักเขตท่ี  ๓  กับหลักเขตที่  ๔   
      ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลสุวรรณภูมิ  ระหวางหลักเขตที่  ๔  หลักเขตท่ี  ๕  

กับหลักเขตท่ี  ๖ 



 

๖ 

 ๑.๒๐ ดานเหนือ จดทางหลวงชนบท  รอ.  ๔๐๒๒  ฟากใต 
       ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากระยะ  ๘๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  
รอ.  ๔๐๒๒  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท  รอ.  ๓๐๑๒  บรรจบกับทางหลวงชนบท  รอ.  ๔๐๒๒  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงชนบท  รอ.  ๔๐๒๒  เปนระยะ  ๑๐,๐๐๐  เมตร 

      ดานใต จดเสนตรงที่ลากเชื่อมตอระหวางเสนตั้งฉากระยะ  ๘๐๐  เมตร  
กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  รอ.  ๔๐๒๒  ที่ จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท  รอ.  ๓๐๑๒   
บรรจบกับทางหลวงชนบท  รอ.  ๔๐๒๒  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงชนบท  รอ.  ๔๐๒๒  
เปนระยะ  ๑๐,๐๐๐  เมตร  กับเสนตั้งฉากระยะ  ๘๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  รอ.  ๔๐๒๒  
ที่ จุดซึ่ งอยูหางจากทางหลวงชนบท  รอ.  ๓๐๑๒  บรรจบกับทางหลวงชนบท  รอ.  ๔๐๒๒   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงชนบท  รอ.  ๔๐๒๒  เปนระยะ  ๑๓,๕๐๐  เมตร 

      ดานตะวันตก จดเสนตั้งฉากระยะ  ๘๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  
รอ.  ๔๐๒๒  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท  รอ.  ๔๐๒๒  บรรจบกับทางหลวงชนบท  รอ.  ๓๐๑๒  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงชนบท  รอ.  ๔๐๒๒  เปนระยะ  ๑๓,๕๐๐  เมตร 

 ๑.๒๑ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลกูกาสิงห  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑  หลักเขตท่ี  ๒  
กับหลักเขตที่  ๓ 

      ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตาํบลกูกาสิงห  ระหวางหลักเขตที ่ ๓  กับหลักเขตที่  ๔ 
      ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลกูกาสิงห  ระหวางหลักเขตท่ี  ๔  หลักเขตท่ี  ๕  

กับหลักเขตที่  ๖   
      ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลกูกาสิงห  ระหวางหลักเขตที่  ๖  กับหลักเขตที่  ๑ 
 ๑.๒๒ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลโพนทราย  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑  หลักเขตที่  ๒  

กับหลักเขตที่  ๓   
      ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลโพนทราย  ระหวางหลักเขตท่ี  ๓  หลักเขตที่  ๔  

หลักเขตที่  ๕  หลักเขตท่ี  ๖  กับหลักเขตที่  ๗ 
      ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลโพนทราย  ระหวางหลักเขตท่ี  ๗  กับหลักเขตที่  ๘   
      ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลโพนทราย  ระหวางหลักเขตที่  ๘  หลักเขตที่  ๙  

กับหลักเขตที่  ๑ 
๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  และหมายเลข  ๒.๒  ท่ีกําหนดไวเปนสีมวง  ใหเปนท่ีดิน

ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา  มีรายการดังตอไปนี้ 
   ๒.๑ ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๒๐๔๖  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๓๖  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๐๔๖  ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๔๖  เปนระยะ  ๑๐,๐๐๐  เมตร   

      ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๐๔๖   



 

๗ 

      ดานใต จดเสนตั้งฉากระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๐๔๖  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๓๖  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๐๔๖  ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๔๖  เปนระยะ  ๙,๐๐๐  เมตร   

      ดานตะวันตก    จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๔๖  ฟากตะวันออก 
  ๒.๒ ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๒๑๔  ที่ จุดซึ่ งอยูห างจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๓๒  (ตอนเ ล่ียงเมือง )   
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๔  ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๔  
เปนระยะ  ๓,๕๐๐  เมตร 

      ดานตะวันออก   จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๑๔   

      ดานใต   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๓๒  (ตอนเล่ียงเมือง)  ฟากเหนือ 
      ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๔  ฟากตะวันออก 
๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๖  ที่กําหนดไวเปนสีเขียว  ใหเปนที่ดิน

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 
  ๓.๑ ดานเหนือ จดเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดรอยเอ็ดกับจังหวัดกาฬสินธุ  และเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงแมเผด   
      ดานตะวันออก   จดลําน้ํายัง  ฝงตะวันตก  เขตเทศบาลตําบลโพนทอง  ระหวาง

หลักเขตท่ี  ๓  หลักเขตที่  ๒  หลักเขตที่  ๑  หลักเขตที่  ๑๑  หลักเขตท่ี  ๑๐  หลักเขตท่ี  ๙  หลักเขตที่  ๘   
หลักเขตที่  ๗  หลักเขตที่  ๖  กับหลักเขตที่  ๕  และเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขต
การปกครองระหวางจังหวัดรอยเอ็ดกับจังหวัดยโสธร   

      ดานใต   จดเขตผังเมืองรวมดานตะวนัออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดรอยเอ็ดกับจังหวัดยโสธร 

      ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๓  ฟากเหนือและฟากตะวันออก  
เสนขนานระยะ  ๖๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําชี  ฝงตะวันออก  เขตเทศบาลตําบลเสลภูมิ  ระหวางหลักเขตที่  ๕  
หลักเขตท่ี  ๔  หลักเขตที่   ๓  หลักเขตที่   ๒  หลักเขตที่   ๑  หลักเขตที่   ๘  กับหลักเขตท่ี  ๗   
และเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดรอยเอ็ดกับจังหวัดกาฬสินธุ   

      ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑.๒  และหมายเลข  ๑.๕  ที่กําหนดไวเปนสีชมพู  
บริเวณหมายเลข  ๒.๑  ที่กําหนดไวเปนสีมวง  บริเวณหมายเลข  ๕.๔  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน 
มีเสนทแยงสีขาว  และบริเวณหมายเลข  ๖  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก 

  ๓.๒ ดานเหนือ จดเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดรอยเอ็ดกับจังหวัดกาฬสินธุ  และเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงมะอี่ 

      ดานตะวันออก จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงมะอ่ี  และเขตผังเมืองรวม 
ดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดรอยเอ็ดกับจังหวัดยโสธร 



 

๘ 

      ดานใต จดเขตผังเมืองรวมดานตะวนัออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดรอยเอ็ดกับจังหวัดยโสธร 

      ดานตะวันตก จดลําน้ํายัง  ฝงตะวันออก 
      ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑.๑  และหมายเลข  ๑.๔  ที่กําหนดไวเปนสีชมพู   

และบริเวณหมายเลข  ๕.๓  และหมายเลข  ๕.๕  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว   
  ๓.๓ ดานเหนือ จดเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดรอยเอ็ดกับจังหวัดกาฬสินธุ   
      ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๖๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําชี  ฝงตะวันตก  

เขตเทศบาลตําบลธงธานี  ระหวางหลักเขตที่  ๑  หลักเขตที่  ๑๒  หลักเขตที่  ๑๑  หลักเขตท่ี  ๑๐   
หลักเขตท่ี  ๙  หลักเขตที่  ๘  หลักเขตที่  ๗  หลักเขตท่ี  ๖  หลักเขตท่ี  ๕  หลักเขตท่ี  ๔  หลักเขตท่ี  ๓  
กับหลักเขตท่ี  ๒  และเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดรอยเอ็ด
กับจังหวัดยโสธร 

      ดานใต   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  ฟากเหนือ  ทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๐๔๓  ฟากตะวันออก  เขตปาสงวนแหงชาติ  ปาอุโมงคและปาหนองแวง  เขตเทศบาล 
ตําบลอาจสามารถ  ระหวางหลักเขตท่ี  ๓  หลักเขตที่  ๒  หลักเขตที่  ๑  หลักเขตท่ี  ๖  กับหลักเขตที่  ๕
ทางหลวงชนบท  รอ.  ๓๐๖๓  ฟากตะวันตกและฟากเหนือ  เขตเทศบาลตําบลเมืองสรวง   
ระหวางหลักเขตที่  ๓  หลักเขตที่  ๒  หลักเขตที่  ๑  หลักเขตที่  ๙  กับหลักเขตที่  ๘  ทางหลวงชนบท  
รอ.  ๓๐๒๑  ฟากเหนือ  เสนตั้งฉากกับศูนยกลางทางหลวงชนบท  รอ.  ๓๐๒๑  ที่ จุดซึ่งอยู 
ห า งจ ากทางหลว งชนบท   รอ .   ๓๐๒๑  บร รจบกับทา งหลวงแผ นดิ นหมาย เ ลข   ๒๑๔   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงชนบท  รอ.  ๓๐๒๑  เปนระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร   
เสนตรงซึ่งเปนเสนตั้งฉากกับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๔  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท   
รอ.  ๓๐๒๑  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๔  ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๑๔  เปนระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร  เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๑๔  เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับอางเก็บน้ําหนองกุดแดง  ถนน  อบจ.  รอ.  ๑๐๒๔  
ฟากตะวันตก  หวยกุดแดง  ฝงเหนือ  เสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลหัวชางกับตําบลหนองผือ  
ทางหลวงชนบท  รอ.  ๖๐๕๘  ฟากเหนือและฟากตะวันออก  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๔๕  
ฟากเหนือ 

      ดานตะวันตก   จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดรอยเอ็ดกับจังหวัดมหาสารคาม   

      ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑.๖  หมายเลข  ๑.๗  หมายเลข  ๑.๙  หมายเลข  ๑.๑๑  
และหมายเลข  ๑.๑๒  ที่กําหนดไวเปนสีชมพู  บริเวณหมายเลข  ๒.๒  ท่ีกําหนดไวเปนสีมวง  และบริเวณ
หมายเลข  ๕.๖  และหมายเลข  ๕.๗  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว 

  ๓.๔ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๔๕  ฟากใต  ทางหลวงชนบท  
รอ.  ๖๐๕๘  ฟากตะวันตกและฟากใต  เสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลหัวชางกับตําบลหนองผือ  



 

๙ 

เสนตรงที่ลากตอจากเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลหัวชางกับตําบลหนองผือ  ไปทางทิศตะวันออก
จนบรรจบกับเสนขนานระยะ  ๖๐๐  เมตร  กับเขตเทศบาลตําบลจตุรพักตรพิมาน  ดานใต  เสนขนาน
ระยะ  ๖๐๐  เมตร  กับเขตเทศบาลตําบลจตุรพักตรพิมาน  ดานใต  เสนตรงที่ลากเชื่อมตอระหวาง 
จุดที่ทางหลวงชนบท  รอ.  ๕๐๗๖  บรรจบกับหวยวังมนต  ฝงตะวันออก  ไปทางทิศใตและทิศตะวันออกเฉียงใต
ตามแนวทางหลวงชนบท  รอ.  ๕๐๗๖  เปนระยะ  ๘๐๐  เมตร  กับจุดที่ทางหลวงชนบท  รอ.  ๓๐๒๑  
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๔  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงชนบท   
รอ.  ๓๐๒๑  เปนระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร  และทางหลวงชนบท  รอ.  ๓๐๒๑  ฟากใต    

      ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลเมืองสรวง  ระหวางหลักเขตที่  ๙  หลักเขตท่ี  ๘  
หลักเขตที่  ๗  หลักเขตท่ี  ๖  กับหลักเขตที่  ๕  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๕  ฟากตะวันตก   
และเขตเทศบาลตําบลสุวรรณภูมิ  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑  หลักเขตท่ี  ๖  หลักเขตท่ี  ๕  กับหลักเขตที่  ๔
       ดานใต จดเสนตรงที่ ลากจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๕   
ฟากตะวันตก  ไปทางทิศตะวันตกจนบรรจบกับเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอเกษตรวิสัย 
กับอําเภอสุวรรณภูมิ  ที่จุดซึ่งทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๕  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๘๖ 
ไปทางทิศใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๕  เปนระยะ  ๙๒๕  เมตร  เสนตรงที่ลากจาก 
เสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอเกษตรวิสัยกับอําเภอสุวรรณภูมิ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
จนบรรจบกับทางหลวงชนบท  รอ.  ๓๐๐๕  ท่ีจุดซึ่งทางหลวงชนบท  รอ.  ๓๐๐๕  บรรจบกับทางหลวงชนบท   
รอ.  ๓๐๑๔  ไปทางทิศใตตามแนวทางหลวงชนบท  รอ.  ๓๐๐๕  เปนระยะ  ๑,๕๕๐  เมตร  ลําเตา   
ฝงเหนือ  และเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดรอยเอ็ดกับจังหวัดมหาสารคาม 

      ดานตะวันตก   จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดรอยเอ็ดกับจังหวัดมหาสารคาม   

      ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑.๑๗  หมายเลข  ๑.๑๘  และหมายเลข  ๑.๒๑   
ที่กําหนดไวเปนสีชมพู 

   ๓.๕ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลเมืองสรวง  ระหวางหลักเขตที่  ๖  หลักเขตที่  ๕  
หลักเขตที่  ๔  หลักเขตที่  ๓  กับหลักเขตที่  ๒  ทางหลวงชนบท  รอ.  ๓๐๖๓  ฟากใต  ทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๐๔๓  ฟากตะวันตก  เขตเทศบาลตําบลอาจสามารถ  ระหวางหลักเขตท่ี  ๖  หลักเขตที่  ๕  
หลักเขตที่  ๔  หลักเขตที่  ๓  กับหลักเขตที่  ๒  เขตปาสงวนแหงชาติ  ปาอุโมงคและปาหนองแวง   
และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  ฟากใต 

      ดานตะวันออก   จดเขตผังเมืองรวมดานตะวนัออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดรอยเอ็ดกับจังหวัดยโสธร  และเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดรอยเอ็ดกับจังหวัดศรีสะเกษ 

      ดานใต จดลําเสียว  ฝงเหนือ    
      ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมาย เลข   ๒๑๕  ฟากตะวั นออก   

และเขตเทศบาลตําบลสุวรรณภูมิ  ระหวางหลักเขตท่ี  ๕  หลักเขตที่  ๔  หลักเขตท่ี  ๓  หลักเขตท่ี  ๒  
หลักเขตท่ี  ๑  กับหลักเขตที่  ๖   



 

๑๐ 

      ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑.๑๖  และหมายเลข  ๑.๒๐  ท่ีกําหนดไวเปนสีชมพู  
และบริเวณหมายเลข  ๕.๘  และหมายเลข  ๕.๑๐  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว 

  ๓.๖ ดานเหนือ จดลําเสียว  ฝงใต     
      ดานตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวาง

จังหวัดรอยเอ็ดกับจังหวัดศรีสะเกษ 
      ดานใต จดเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวาง

จังหวัดรอยเอ็ดกับจังหวัดสุรินทร 
      ดานตะวันตก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอสุวรรณภูมิกับอําเภอโพนทราย  

และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๕  ฟากตะวันออก 
      ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑.๒๒  ที่กําหนดไวเปนสีชมพู 
๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔  ท่ีกําหนดไวเปนสีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว  ใหเปนท่ีดิน

ประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม   
      ดานเหนือ จดลําเตา  ฝงใต  ทางหลวงชนบท  รอ.  ๓๐๐๕  ฟากตะวันตก  

เสนตรงที่ลากจากทางหลวงชนบท  รอ.  ๓๐๐๕  ฟากตะวันออก  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตจนบรรจบ 
กับเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอเกษตรวิสัยกับอําเภอสุวรรณภูมิ  ที่จุดซึ่งทางหลวงชนบท   
รอ.  ๓๐๐๕  บรรจบกับทางหลวงชนบท  รอ.  ๓๐๑๔  ไปทางทิศใตตามแนวทางหลวงชนบท  รอ.  ๓๐๐๕  
เปนระยะ  ๑,๕๕๐  เมตร  เสนตรงที่ลากจากเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอเกษตรวิสัย 
กับอําเภอสุวรรณภูมิ  ไปทางทิศตะวันออกจนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๕  ที่จุดซึ่งอยู 
หางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๕  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๘๖   
ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๕  เปนระยะ  ๙๒๕  เมตร  และเสนขนาน 
ระยะ  ๗๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๘๖ 

      ดานตะวันออก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอสุวรรณภูมิกับอําเภอโพนทราย 
      ดานใต จดเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวาง

จังหวัดรอยเอ็ดกับจังหวัดสุรินทร   
      ดานตะวันตก จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดรอยเอ็ดกับจังหวัดมหาสารคาม 
๕. ท่ีดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๑๐  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว  

ใหเปนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม  มีรายการดังตอไปนี้ 
 ๕.๑ ปาสงวนแหงชาติ  ปาดงมะอี่ 
 ๕.๒ ปาสงวนแหงชาติ  ปาดงแมเผด 
 ๕.๓ ปาสงวนแหงชาติ  ปาไมลมและปาโคกหนองบั่ว   
 ๕.๔ ปาสงวนแหงชาติ  ปาดงหันและปาโคกสูง 
 ๕.๕ ปาสงวนแหงชาติ  ปาดงภูเงินและปาดงหนองฟา 
 ๕.๖ ปาสงวนแหงชาติ  ปาดงขี้เหล็ก 



 

๑๑ 

   ๕.๗  ปาสงวนแหงชาติ  ปาดงหนองกลา 
   ๕.๘  ปาสงวนแหงชาติ  ปาคําใหญและปาคําขวาง 
   ๕.๙  ปาสงวนแหงชาติ  ปาอุโมงและปาหนองแวง 
   ๕.๑๐ ปาสงวนแหงชาติ  ปาเปดกา   
๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖  ท่ีกําหนดไว เปนสีเขียวมะกอก  ให เปน ท่ีดินประเภท

สถาบันการศึกษา  ไดแก  มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗  ท่ีกําหนดไวเปนสีฟา  ใหเปนที่ดินประเภทท่ีโลงเพ่ือการรักษา

คุณภาพส่ิงแวดลอม  ไดแก  ท่ีดินริมฝงแมน้ําชี  ในบริเวณแนวขนานระยะ  ๖๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําชี  
ฝงตะวันออกและฝงตะวันตก 



หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยท่ีสมควรกําหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  
ในท้องที่จังหวัดร้อยเอ็ด  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เก่ียวข้องหรือ
ชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ
และสภาพแวดล้อม  ทั้งน้ี  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง  และโดยที่มาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง   
แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๔)  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  บัญญัติว่า  การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระทําโดยกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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