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กฎกระทรวง 

ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสุพรรณบุรี 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  และ
มาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๔)  พ .ศ .  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย   
ออกกฎกระทรวงไว ้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  ในท้องที่จังหวัดสุพรรณบุรี  ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้าย
กฎกระทรวงน้ี  เว้นแต่พื้นที่ที่อยู่ในแนวเขตดังต่อไปนี้  ให้ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของที่ดินนั้น ๆ  
ตามที่มีกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือประกาศที่เก่ียวข้องกําหนดไว้  โดยไม่อยู่ในบังคับ   
การใช้ประโยชน์ที่ดินที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ 

(๑) เขตพระราชฐาน 
(๒) พื้นที่ที่ได้ใช้หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ในราชการทหาร 
(๓) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย 
(๔) ท้องที่ที่มีการประกาศใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองหรือผังเมืองรวมชุมชน 
ข้อ ๒ การวางและจัดทําผงัเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง

ในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณท่ีเก่ียวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ 
ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อม 
ในบริเวณแนวเขตตามข้อ  ๑  ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ข้อ ๓ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้
ประโยชน์ที่ดิน  โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับและ
สอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยมีสาระสําคัญ  
ดังต่อไปนี้ 
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(๑) สงวนรักษาพื้นที่ที่ มีความอุดมสมบูรณ์และมีศักยภาพเหมาะสมในด้านการเกษตร  
รวมทั้งอนุรักษ์พื้นที่เพื่อรักษาสภาพแวดล้อม 

(๒) พัฒนาระบบชุมชนของจังหวัดสุพรรณบุรี  เพื่อรองรับการกระจายความเจริญของ
กิจกรรมต่าง ๆ  จากกรุงเทพมหานคร 

(๓) สร้างและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวสู่ระบบการท่องเที่ยวเพื่อเชื่อมต่อกลุ่มจังหวัด 
ข้อ ๔ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม  ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้

ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท  และรายการประกอบแผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้ 
ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนก

ประเภทท้ายกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๒๐  ที่กําหนดไว้เป็นสีชมพู  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทชุมชน 
(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วง  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า 
(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๑๖  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๖  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมีกรอบและ

เส้นทแยงสีน้ําตาล  ให้เป็นที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  ให้เป็นที่ดินประเภทที่โล่ง 

เพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๔  ที่ กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน 

มีเส้นทแยงสีขาว  ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ 
(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีฟ้า  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทท่ีโล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ข้อ ๖ ที่ดินประเภทชุมชน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  พาณิชยกรรม  

เกษตรกรรม  สถาบันการศึกษา  สถาบันศาสนา  สถาบันราชการ  และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารสูง
หรืออาคารขนาดใหญ่ 

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

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 
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(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๖) กําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย   
(๗) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๘) สนามยิงปืน  เว้นแต่เป็นการดําเนินการของรัฐ 
(๙) กําจัดมูลฝอย  เว้นแต่เป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลหรือได้ รับอนุญาต 

ให้ดําเนินการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๑๐) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
ข้อ ๗ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการประกอบ

อุตสาหกรรมหรือเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม  คลังสินค้า  สถาบันราชการ  และการสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคาร 
ที่มีความสูงไม่เกิน  ๑๒  เมตร  การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า  
สําหรับอาคารทรงจั่ วหรือป้ันหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด   
แต่ไม่หมายความรวมถึงโครงสร้างสําหรับใช้ในการรับส่งสัญญาณวิทยุ  สัญญาณโทรทัศน์  หรือสัญญาณ
สื่อสารทุกชนิด  หอถังน้ํา  ปล่องเมรุ  ปล่องโรงงานอุตสาหกรรม  และไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๒) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๓) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๔) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก 
(๕) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบท  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง

ไม่น้อยกว่า  ๑๐  เมตร   
ข้อ ๘ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือ

เก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  การอยู่อาศัย  สถาบันการศึกษา  สถาบันศาสนา  สถาบันราชการและ 
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้ดําเนินการหรือ
ประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
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ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวกท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และ

สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 
(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม  เว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดิน 

เพื่อการอยู่อาศัย  และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละสามสิบของพื้นที่โครงการทั้งหมด 
(๖) การอยู่อาศัยประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๗) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
การใช้ประโยชน์ที่ดินรอบบึงฉวาก  ด้านตะวันตกเป็นเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับทางหลวงชนบท

รอบบึงฉวากฝั่งตะวันตก  และด้านตะวันออกเป็นเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับทางหลวงชนบท 
รอบบึงฉวากฝั่งตะวันออก  ให้มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๑๒  เมตร  การวัดความสูงของอาคารให้วัดจาก 
ระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า  สําหรับอาคารทรงจั่วหรือป้ันหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึง
ยอดผนังของชั้นสูงสุด  แต่ไม่หมายความรวมถึงโครงสร้างสําหรับใช้ในการรับส่งสัญญาณวิทยุ  สัญญาณ
โทรทัศน์  หรือสัญญาณส่ือสารทุกชนิด  หอถังน้ํา  ปล่องเมรุ  ปล่องโรงงานอุตสาหกรรม  และไซโลเก็บ
ผลิตผลทางการเกษตร 

ข้อ ๙ ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดิน
ตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

ที่ดินประเภทน้ีซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมหรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  การอยู่อาศัย  สถาบันการศึกษา  สถาบันศาสนา  สถาบันราชการ  
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้ดําเนินการหรือ
ประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่  และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการ
ตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวกท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และ

สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 
(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 



หน้า   ๒๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม  เว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  
และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละสามสิบของพื้นที่โครงการทั้งหมด 

(๖) การอยู่อาศัยประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๗) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเฉพาะที่ดิน 

ซึ่งเป็นของรัฐ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ที่ดินประเภทน้ีซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  การอยู่อาศัย  เกษตรกรรม
หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น  
และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 

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

(๒) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๓) การอยู่อาศัยประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๔) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
(๕) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแล

รักษาหรือบํารุงป่าไม้  สัตว์ป่า  ต้นน้ํา  ลําธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ  ตามมติคณะรัฐมนตรีและ
กฎหมายเก่ียวกับการป่าไม้  การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติเท่านั้น   

ที่ดินประเภทน้ีซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อการอยู่อาศัย  เกษตรกรรม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น  
และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้   

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

(๒) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๓) การอยู่อาศัยประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๔) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
(๕) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 



หน้า   ๒๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทท่ีโล่ งเพื่ อการรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม  ให้ ใช้ประโยชน์ที่ ดิน 
เพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือเก่ียวข้องกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  การประมง  การท่องเที่ยว 
เชิงอนุรักษ์  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๓ ที่ดินในเขตโบราณสถาน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน  
โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

ข้อ ๑๔ ให้ผู้มีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการ 
ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๑  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     ๑. ลําดับท่ี   หมายถึง   ลําดับท่ีตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
     ๒. จําพวกท่ี  หมายถึง   จําพวกท่ีตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ
๗  (๑) โรงงานสกัดน้ํามันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ ๓

      ท่ีใช้สารตัวทําละลายในการสกัด
 (๔) โรงงานทําน้ํามันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ให้บริสุทธิ์ ๓
      ท่ีใช้สารตัวทําละลายในการสกัด

๔๒  (๑) โรงงานทําเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมี ซ่ึงมิใช่ปุ๋ย ๓
 (๒) โรงงานเก็บรักษา ลําเลียง แยก คัดเลือก หรือแบ่งบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ์ ๓
      อันตราย ซ่ึงมิใช่ปุ๋ย

๔๓  (๑) โรงงานทําปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ (Pesticides) ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๓ เฉพาะ
ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยเคมี
ท่ีไม่มีการใช้แอมโมเนียม
ไนเตรต (Ammonium
Nitrate) หรือโปแตสเซียม
คลอเรต (Potassium
Chlorate) ให้ประกอบ
กิจการได้

 (๒) โรงงานเก็บรักษาหรือแบ่งบรรจุปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืช ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๓ เฉพาะ
      หรือสัตว์ (Pesticides) ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยเคมี

ท่ีไม่มีการใช้แอมโมเนียม
ไนเตรต (Ammonium
Nitrate) หรือโปแตสเซียม
คลอเรต (Potassium
Chlorate) ให้ประกอบ
กิจการได้

๔๔  โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห์ ๓
 ยางอีลาสโตเมอร์ พลาสติก หรือเส้นใยสังเคราะห์ซ่ึงมิใช่ใยแก้ว

๔๕  (๑) โรงงานทําสี (Paints) สําหรับใช้ทา พ่น หรือเคลือบ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๓
เฉพาะสีน้ํา ให้ประกอบ
กิจการได้

 (๒) โรงงานทําน้ํามันชักเงา น้ํามันผสมสี หรือน้ํายาล้างสี ๓
 (๓) โรงงานทําเชลแล็ก แล็กเกอร์ หรือผลิตภัณฑ์สําหรับใช้ยาหรืออุด ๓

ประเภท ชนิด และจําพวกของโรงงานท่ีห้ามประกอบกิจการ
ท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. ๒๕๖๐

 ท่ีดินประเภทชุมชน

หมายเหตุ



ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ
๔๘  (๔) โรงงานทําไม้ขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไม้เพลิง ๓

 (๖) โรงงานทําหมึกหรือคาร์บอนดํา ๓
๔๙  โรงงานกลั่นน้ํามันปิโตรเลียม ๓
50  (๔) โรงงานผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมเข้าด้วยกัน หรือการผสมผลิตภัณฑ์ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๓ เฉพาะ

      จากปิโตรเลียมกับวัสดุอ่ืน แต่ไม่รวมถึงการผสมผลิตภัณฑ์จากก๊าซ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต
      ธรรมชาติกับวัสดุอ่ืน ให้ประกอบกิจการได้

๘๙  โรงงานผลิตก๊าซ ซ่ึงมิใช่ก๊าซธรรมชาติ และโรงงานส่งหรือจําหน่ายก๊าซ ๓
 แต่ไม่รวมถึงโรงงานส่งหรือจําหน่ายก๊าซท่ีเป็นน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมาย
 ว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง

91  (๒) โรงงานบรรจุก๊าซ แต่ไม่รวมถึงการบรรจุก๊าซท่ีเป็นน้ํามันเชื้อเพลิงตาม 3
      กฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง

๙๒  โรงงานห้องเย็นท่ีใช้แอมโมเนียเป็นสารทําความเย็น ๑ ๒ และ ๓
๙๙  โรงงานผลิต ซ่อมแซม หรือดัดแปลง เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ๓

 หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีมีอํานาจในการประหาร ทําลาย หรือทําให้หมดสมรรถภาพ
 ในทํานองเดียวกับเครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด และรวมถึง
 สิ่งประกอบของสิ่งดังกล่าว

ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ
๗  (๑) โรงงานสกัดน้ํามันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ ๓

      ท่ีใช้สารตัวทําละลายในการสกัด
 (๔) โรงงานทําน้ํามันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ให้บริสุทธิ์ ๓
      ท่ีใช้สารตัวทําละลายในการสกัด

๔๒  (๑) โรงงานทําเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมี ซ่ึงมิใช่ปุ๋ย ๓
 (๒) โรงงานเก็บรักษา ลําเลียง แยก คัดเลือก หรือแบ่งบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ์ ๓
      อันตราย ซ่ึงมิใช่ปุ๋ย

๔๓  (๑) โรงงานทําปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ (Pesticides) ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๓ เฉพาะ
ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยเคมี
ท่ีไม่มีการใช้แอมโมเนียม
ไนเตรต (Ammonium
Nitrate) หรือโปแตสเซียม
คลอเรต (Potassium
Chlorate) ให้ประกอบ
กิจการได้

ท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม

๒



ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ
 (๒) โรงงานเก็บรักษาหรือแบ่งบรรจุปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืช ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๓ เฉพาะ
      หรือสัตว์ (Pesticides) ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยเคมี

ท่ีไม่มีการใช้แอมโมเนียม
ไนเตรต (Ammonium
Nitrate) หรือโปแตสเซียม
คลอเรต (Potassium
Chlorate) ให้ประกอบ
กิจการได้

๔๔  โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห์ ๓
 ยางอีลาสโตเมอร์ พลาสติก หรือเส้นใยสังเคราะห์ซ่ึงมิใช่ใยแก้ว

๔๕  (๑) โรงงานทําสี (Paints) สําหรับใช้ทา พ่น หรือเคลือบ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๓
เฉพาะสีน้ํา ให้ประกอบ
กิจการได้

 (๒) โรงงานทําน้ํามันชักเงา น้ํามันผสมสี หรือน้ํายาล้างสี ๓
 (๓) โรงงานทําเชลแล็ก แล็กเกอร์ หรือผลิตภัณฑ์สําหรับใช้ยาหรืออุด ๓

๔๘  (๔) โรงงานทําไม้ขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไม้เพลิง ๓
 (๖) โรงงานทําหมึกหรือคาร์บอนดํา ๓

๔๙  โรงงานกลั่นน้ํามันปิโตรเลียม ๓
50  (๔) โรงงานผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมเข้าด้วยกัน หรือการผสมผลิตภัณฑ์ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๓ เฉพาะ

      จากปิโตรเลียมกับวัสดุอ่ืน แต่ไม่รวมถึงการผสมผลิตภัณฑ์จากก๊าซ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต
      ธรรมชาติกับวัสดุอ่ืน ให้ประกอบกิจการได้

๘๙  โรงงานผลิตก๊าซ ซ่ึงมิใช่ก๊าซธรรมชาติ และโรงงานส่งหรือจําหน่ายก๊าซ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๓ 
 แต่ไม่รวมถึงโรงงานส่งหรือจําหน่ายก๊าซท่ีเป็นน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมาย ในท้องท่ีตําบลศาลาขาว
 ว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง อําเภอเมืองสุพรรณบุรี

จังหวัดสุพรรณบุรี เฉพาะ
โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๕๖๖๓๖
เลขที่ดิน ๒๘๗ 
ให้ประกอบกิจการได้

๙๒  โรงงานห้องเย็นท่ีใช้แอมโมเนียเป็นสารทําความเย็น ๑ ๒ และ ๓
๙๙  โรงงานผลิต ซ่อมแซม หรือดัดแปลง เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ๓

 หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีมีอํานาจในการประหาร ทําลาย หรือทําให้หมดสมรรถภาพ
 ในทํานองเดียวกับเครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด และรวมถึงสิ่งประกอบของ
 สิ่งดังกล่าว

๓



ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ
๗  (๑) โรงงานสกัดน้ํามันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ ๓

      ท่ีใช้สารตัวทําละลายในการสกัด
 (๔) โรงงานทําน้ํามันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ให้บริสุทธิ์ ๓
      ท่ีใช้สารตัวทําละลายในการสกัด

๔๒  (๑) โรงงานทําเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมี ซ่ึงมิใช่ปุ๋ย ๓
 (๒) โรงงานเก็บรักษา ลําเลียง แยก คัดเลือก หรือแบ่งบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ์ ๓
      อันตราย ซ่ึงมิใช่ปุ๋ย

๔๓  (๑) โรงงานทําปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ (Pesticides) ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๓ เฉพาะ
ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยเคมี
ท่ีไม่มีการใช้แอมโมเนียม
ไนเตรต (Ammonium
Nitrate) หรือโปแตสเซียม
คลอเรต (Potassium
Chlorate) ให้ประกอบ
กิจการได้

 (๒) โรงงานเก็บรักษาหรือแบ่งบรรจุปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืช ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๓ เฉพาะ
      หรือสัตว์ (Pesticides) ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยเคมี

ท่ีไม่มีการใช้แอมโมเนียม
ไนเตรต (Ammonium
Nitrate) หรือโปแตสเซียม
คลอเรต (Potassium
Chlorate) ให้ประกอบ
กิจการได้

๔๔  โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห์ ๓
 ยางอีลาสโตเมอร์ พลาสติก หรือเส้นใยสังเคราะห์ซ่ึงมิใช่ใยแก้ว

๔๕  (๑) โรงงานทําสี (Paints) สําหรับใช้ทา พ่น หรือเคลือบ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๓
เฉพาะสีน้ํา ให้ประกอบ
กิจการได้

 (๒) โรงงานทําน้ํามันชักเงา น้ํามันผสมสี หรือน้ํายาล้างสี ๓
 (๓) โรงงานทําเชลแล็ก แล็กเกอร์ หรือผลิตภัณฑ์สําหรับใช้ยาหรืออุด ๓

๔๘  (๔) โรงงานทําไม้ขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไม้เพลิง ๓
 (๖) โรงงานทําหมึกหรือคาร์บอนดํา ๓

๔๙  โรงงานกลั่นน้ํามันปิโตรเลียม ๓

ท่ีดินประเภทปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม บริเวณท่ีเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย
๔



ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ
50  (๔) โรงงานผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมเข้าด้วยกัน หรือการผสมผลิตภัณฑ์ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๓ เฉพาะ

      จากปิโตรเลียมกับวัสดุอ่ืน แต่ไม่รวมถึงการผสมผลิตภัณฑ์จากก๊าซ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต
      ธรรมชาติกับวัสดุอ่ืน ให้ประกอบกิจการได้

๘๙  โรงงานผลิตก๊าซ ซ่ึงมิใช่ก๊าซธรรมชาติ และโรงงานส่งหรือจําหน่ายก๊าซ ๓
 แต่ไม่รวมถึงโรงงานส่งหรือจําหน่ายก๊าซท่ีเป็นน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมาย
 ว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง

๙๒  โรงงานห้องเยน็ท่ีใช้แอมโมเนียเป็นสารทําความเย็น ๑ ๒ และ ๓
๙๙  โรงงานผลิต ซ่อมแซม หรือดัดแปลง เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ๓

 หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีมีอํานาจในการประหาร ทําลาย หรือทําให้หมดสมรรถภาพ
 ในทํานองเดียวกับเครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด และรวมถึงสิ่งประกอบของ
 สิ่งดังกล่าว

๕
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รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิตามท่ีไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมจังหวัดสุพรรณบุร ี

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนท่ีดินตามท่ีไดจําแนกประเภท

ทายกฎกระทรวง  ตามที่กําหนดไวในขอ  ๕  คือ 

๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๒๐  ท่ีกําหนดไวเปนสีชมพู  ใหเปนที่ดิน

ประเภทชุมชน  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๑.๑ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลบอกรุ  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑  หลักเขตที่  ๒  

กับหลักเขตท่ี  ๓  

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลบอกรุ  ระหวางหลักเขตท่ี  ๓  หลักเขตที่  ๔  

หลักเขตท่ี  ๕  หลักเขตที่  ๖  หลักเขตที่  ๗  กับหลักเขตที่  ๘  

  ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลบอกรุ  ระหวางหลักเขตท่ี  ๘  หลักเขตที่  ๙  

กับหลักเขตท่ี  ๑๐ 

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลบอกรุ  ระหวางหลักเขตที่  ๑๐  หลักเขตที่  ๑๑  

กับหลักเขตท่ี  ๑    

 ๑.๒ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลเขาพระ  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑  หลักเขตที่  ๒  

หลักเขตท่ี  ๓  กับหลักเขตที่  ๔   

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลเขาพระ  ระหวางหลักเขตที่  ๔  กับหลักเขตที่  ๕ 

  ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลเขาพระ  ระหวางหลักเขตท่ี  ๕  หลักเขตท่ี  ๖  

หลักเขตท่ี  ๗  กับหลักเขตที่  ๘  

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลเขาพระ  ระหวางหลักเขตท่ี  ๘  หลักเขตท่ี  ๙  

กับหลักเขตท่ี  ๑  

 ๑.๓ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตาํบลดานชาง  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑  กับหลักเขตที่  ๒

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตาํบลดานชาง  ระหวางหลักเขตที่  ๒  กับหลักเขตที่  ๓ 

  ดานใต จดเขตเทศบาลตาํบลดานชาง  ระหวางหลักเขตท่ี  ๓  กับหลักเขตที่  ๔ 

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตาํบลดานชาง  ระหวางหลักเขตท่ี  ๔  กับหลักเขตที่  ๑ 

 ๑.๔ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตาํบลนางบวช  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑  กับหลักเขตที่  ๒ 

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลนางบวช  ระหวางหลักเขตที่  ๒  หลักเขตท่ี  ๓  

กับหลักเขตท่ี  ๔   

  ดานใต จดเขตเทศบาลตาํบลนางบวช  ระหวางหลักเขตท่ี  ๔  กับหลักเขตที่  ๕ 



 

๒ 

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลนางบวช  ระหวางหลักเขตที่  ๕  หลักเขตท่ี  ๖  

กับหลักเขตท่ี  ๑   

 ๑.๕ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลหนองหญาไซ  ระหวางหลักเขตที่  ๑   

กับหลักเขตท่ี  ๒   

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลหนองหญาไซ  ระหวางหลักเขตที่  ๒   

กับหลักเขตท่ี  ๓  

  ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลหนองหญาไซ  ระหวางหลักเขตที่  ๓   

กับหลักเขตที่  ๔  

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลหนองหญาไซ  ระหวางหลักเขตที่  ๔   

หลักเขตท่ี  ๕  กับหลักเขตที่  ๑   

 ๑.๖ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลสามชุก  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑  กับหลักเขตที่  ๒ 

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลสามชุก  ระหวางหลักเขตที่  ๒  หลักเขตท่ี  ๓  

หลักเขตท่ี  ๔  หลักเขตที่  ๕  หลักเขตที่  ๖  กับหลักเขตที่  ๗ 

  ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลสามชุก  ระหวางหลักเขตท่ี  ๗  กับหลักเขตที่  ๘ 

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลสามชุก  ระหวางหลักเขตที่  ๘  หลักเขตท่ี  ๙  

กับหลักเขตท่ี  ๑ 

 ๑.๗ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลสระกระโจม  ระหวางหลักเขตที่  ๑  หลักเขตที่  ๒  

หลักเขตท่ี  ๓  กับหลักเขตที่  ๔    

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลสระกระโจม  ระหวางหลักเขตที่  ๔  หลักเขตที่  ๕  

กับหลักเขตท่ี  ๖ 

  ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลสระกระโจม  ระหวางหลักเขตที่  ๖  หลักเขตที่  ๗  

กับหลักเขตท่ี  ๘ 

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลสระกระโจม  ระหวางหลักเขตที่  ๘  หลักเขตที่  ๙  

กับหลักเขตท่ี  ๑ 

 ๑.๘ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลดอนเจดีย  ระหวางหลักเขตที่  ๑  กับหลักเขตที่  ๒ 

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลดอนเจดีย  ระหวางหลักเขตที่  ๒  หลักเขต

ที่  ๓  หลักเขตที่  ๔  กับหลักเขตที่  ๕ 

  ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลดอนเจดีย  ระหวางหลักเขตที่  ๕  กับหลักเขตที่  ๖ 



 

๓ 

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลดอนเจดีย  ระหวางหลักเขตที่  ๖  หลักเขตที่  ๗  

กับหลักเขตท่ี  ๑ 

 ๑.๙ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลศรีประจันต  ระหวางหลักเขตที่  ๑  หลักเขตที่  ๒  

กับหลักเขตท่ี  ๓   

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลศรีประจันต  ระหวางหลักเขตที่  ๓  หลักเขตที่  ๔  

หลักเขตท่ี  ๕  หลักเขตที่  ๖  กับหลักเขตที่  ๗  

  ดานใต   จดเขตเทศบาลตําบลศรีประจันต  ระหวางหลักเขตที่   ๗   

กับหลักเขตท่ี  ๘  

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลศรีประจันต  ระหวางหลักเขตที่   ๘   

กับหลักเขตท่ี  ๑ 

 ๑.๑๐ เขตผังเมืองรวมเมืองสุพรรณบุรี  ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองสุพรรณบุรี  

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 ๑.๑๑ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตาํบลทาเสดจ็  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑  กับหลักเขตที่  ๒ 

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลทาเสด็จ  ระหวางหลักเขตท่ี  ๒  หลักเขตท่ี  ๓  

กับหลักเขตท่ี  ๔ 

  ดานใต จดเขตเทศบาลตาํบลทาเสดจ็  ระหวางหลักเขตท่ี  ๔  กับหลักเขตที่  ๕ 

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตาํบลทาเสดจ็  ระหวางหลักเขตท่ี  ๕  กับหลักเขตที่  ๑ 

   ๑.๑๒ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตาํบลสวนแตง  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑  กับหลักเขตที ่ ๒ 

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตาํบลสวนแตง  ระหวางหลักเขตท่ี  ๒  กับหลักเขตที ่ ๓ 

  ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลสวนแตง  ระหวางหลักเขตท่ี  ๓  หลักเขตที่  ๔  

กับหลักเขตท่ี  ๕ 

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตาํบลสวนแตง  ระหวางหลักเขตท่ี  ๕  กับหลักเขตที ่ ๑ 

 ๑.๑๓ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลบางปลามา  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑  หลักเขตที่  ๒  

กับหลักเขตท่ี  ๓ 

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลบางปลามา  ระหวางหลักเขตท่ี  ๓  กับหลักเขต

ที่  ๔  

  ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลบางปลามา  ระหวางหลักเขตท่ี  ๔  หลักเขตที่  ๕  

กับหลักเขตท่ี  ๖ 



 

๔ 

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลบางปลามา  ระหวางหลักเขตที่  ๖  กับหลักเขต

ที่  ๑ 

 ๑.๑๔ ดานเหนือ   จดเสนตั้งฉากระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับถนน  อบจ.  สพ.  ๒๐๓๔  

ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งถนน  อบจ.  สพ.  ๒๐๓๔  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๗๒  เสนตั้งฉาก

ระยะ  ๓,๔๐๐  เมตร  กับริมฝงคลองระบายน้ํา  ๙  ขวา  ฝงตะวันตก  ที่จุดซึ่งคลองระบายน้ํา  ๙  ขวา  

บรรจบกับคลองมะขามเฒา - อูทอง  คลองระบายน้ํา  ๙  ขวา  ฝงตะวันตกและฝงใต  เสนตั้งฉากระยะ  

๔,๘๐๐  เมตร  กับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งคลองระบายน้ํา  ๙  ขวา  

ตัดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๑  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจาก

คลองคณฑีตัดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๑  ไปทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๑  เปนระยะ  ๒,๕๐๐  เมตร 

  ดานตะวันออก   จดเสนตั้งฉากระยะ  ๒,๙๐๐  เมตร  กับริมฝงคลองสงน้ําชลประทาน  

๑L - ๕L - ๕L - ๒L  ฝงเหนือ  ที่จุดซึ่งอยูหางจากคลองสงน้ําชลประทาน  ๑L - ๕L - ๕L - ๒L  ตัดกับ 

ทางหลวงชนบท  สพ.  ๔๐๑๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกตามแนวคลองสงน้ํา

ชลประทาน  ๑L - ๕L - ๕L - ๒L  เปนระยะ  ๒,๓๐๐  เมตร  และเสนตั้งฉากระยะ  ๒๐๐  เมตร   

กับริมฝงคลองสงน้ําชลประทาน  ๑L - ๕L -  ๕L - ๒L  ฝงใต  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากคลองสงน้ําชลประทาน  

๑L - ๕L - ๕L - ๒L  ตัดกับทางหลวงชนบท  สพ.  ๔๐๑๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออก 

ตามแนวคลองสงน้ําชลประทาน  ๑L - ๕L - ๕L - ๒L  เปนระยะ  ๒,๓๐๐  เมตร 

  ดานใต   จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมฝงคลองสงน้ําชลประทาน   

๑L - ๕L - ๕L - ๒L  ฝงใตและฝงตะวันออก  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมฝงคลองสงน้ํา

ชลประทาน  ๕L - ๕L - ๒L  ฝงใตและฝงตะวันออก  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมฝงคลองสงน้ํา

ชลประทาน  ๕L - ๒L  ฝงตะวันออก  เสนตั้งฉากระยะ  ๑,๗๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๓๒๔  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๔  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๓๒๑  และเสนตั้งฉากระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๔  

ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๔  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๑ 

  ดานตะวันตก   จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๓๒๔  ฟากตะวันตก  เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๔๒  ฟากเหนือ  ที่จุด 

ซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๔๒  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๑  ไปทาง

ทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๔๒  เปนระยะ  ๕๐๐  เมตร  จนบรรจบกับเสนตั้งฉาก



 

๕ 

ระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับถนน  อบจ.  สพ.  ๒๐๓๔  ฟากตะวันตก  ท่ีจุดซึ่งถนน  อบจ.  สพ.  ๒๐๓๔  บรรจบกับ

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๗๒  และเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเขาตะโกปดทอง  และปาเขาเพชรนอย 

 ๑.๑๕ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลโคกคราม  ระหวางหลักเขตที่  ๑  กับหลักเขตที่  ๒

  

  ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลโคกคราม  ระหวางหลักเขตที่  ๒  หลักเขตที่  ๓  

กับหลักเขตท่ี  ๔ 

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลโคกคราม  ระหวางหลักเขตที่  ๔  กับหลักเขตที่  ๑ 

 ๑.๑๖ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลบานแหลม  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑  กับหลักเขตที่  ๒

   

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลบานแหลม  ระหวางหลักเขตที่  ๒  กับหลักเขตที่  ๓ 

  ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลบานแหลม  ระหวางหลักเขตที่  ๓  กับหลักเขตที่  ๔

  

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลบานแหลม  ระหวางหลักเขตที่  ๔  กับหลักเขตที่  ๑ 

 ๑.๑๗ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลไผกองดิน  ระหวางหลักเขตที่  ๑  หลักเขตที่  ๒  

กับหลักเขตที่  ๓   

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลไผกองดิน  ระหวางหลักเขตท่ี  ๓  กับหลักเขตที่  ๔ 

  ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลไผกองดิน  ระหวางหลักเขตท่ี  ๔  กับหลักเขตที่  ๕ 

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลไผกองดิน  ระหวางหลักเขตที่  ๕  หลักเขตที่  ๖  

กับหลักเขตท่ี  ๑ 

 ๑.๑๘  ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลสระยายโสม  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑   

กับหลักเขตที่  ๒   

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลสระยายโสม  ระหวางหลักเขตที่   ๒   

กับหลักเขตท่ี  ๓ 

  ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลสระยายโสม  ระหวางหลักเขตท่ี  ๓   

กับหลักเขตที่  ๔  

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลสระยายโสม  ระหวางหลักเขตท่ี  ๔   

กับหลักเขตท่ี  ๑ 



 

๖ 

 ๑.๑๙ เขตผังเมืองรวมเมืองสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับ 

ผังเมืองรวมเมืองสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 ๑.๒๐ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลทุงคอก  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑  หลักเขตท่ี  ๒  

กับหลักเขตที่  ๓   

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลทุงคอก  ระหวางหลักเขตท่ี  ๓  กับหลักเขตที่  ๔ 

  ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลทุงคอก  ระหวางหลักเขตท่ี  ๔  กับหลักเขตที่  ๕ 

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลทุงคอก  ระหวางหลักเขตท่ี  ๕  หลักเขตที่  ๖  

กับหลักเขตท่ี  ๑ 

๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๕  ที่กําหนดไวเปนสีมวง  ใหเปนที่ดินประเภท

อุตสาหกรรมและคลังสินคามีรายการ  ดังตอไปนี้ 

 ๒.๑ ดานเหนือ   จดทางหลวงชนบท  สพ.  ๓๐๑๔  ฟากใต 

  ดานตะวันออก   จดเสนตรงที่จุดซึ่งถนนไมปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงชนบท  

สพ.  ๓๐๑๔  ไปทางทิศใต  ท่ีจุดซึ่งถนนไมปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๕๐   

ไปทางทิศตะวันตกระยะ  ๙๐๐  เมตร  ผานถนนไมปรากฏชื่อ  และผานทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๕๐  

จนบรรจบกับเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฏีกากําหนดเขตท่ีดิน  ในทองท่ีตําบลวังคัน  ตําบลหวยขมิ้น  

ตําบลหนองมะคาโมง  ตําบลนคิมกระเสียว  ตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  และตําบลแจงงาม  ตําบลหนองขาม  

ตําบลทัพหลวง  ตําบลหนองหญาไซ  อําเภอหนองหญาไซ  จังหวัดสุพรรณบุรี  ใหเปนเขตปฏิรูปที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๗  

และเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน  ในทองท่ีตําบลวังคัน  ตําบลหวยขมิ้น  ตําบล

หนองมะคาโมง  ตําบลนิคมกระเสียว  ตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  ตําบลแจงงาม  ตําบลบานหนองขาม  

ตําบลทัพหลวง  ตําบลหนองหญาไซ  อําเภอหนองหญาไซ  และตําบลทะเลบก  ตําบลสระกระโจม  อําเภอ

ดอนเจดีย  จังหวัดสุพรรณบุรี  ใหเปนเขตปฏิรูปที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

  ดานใต   จดเขตปฏิรูปท่ีดินตามพระราชกฤษฏีกากําหนดเขตท่ีดิน  ในทองที่

ตําบลวังคัน  ตําบลหวยขมิ้น  ตําบลหนองมะคาโมง  ตําบลนิคมกระเสียว  ตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  

และตําบลแจงงาม  ตําบลหนองขาม  ตําบลทัพหลวง  ตําบลหนองหญาไซ  อําเภอหนองหญาไซ  จังหวัดสุพรรณบุรี  

ใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน  ในทองท่ี

ตําบลวังคัน  ตําบลหวยขมิ้น  ตําบลหนองมะคาโมง  ตําบลนิคมกระเสียว  ตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  

ตําบลแจงงาม  ตําบลบานหนองขาม  ตําบลทัพหลวง  ตําบลหนองหญาไซ  อําเภอหนองหญาไซ   

และตําบลทะเลบก  ตําบลสระกระโจม  อําเภอดอนเจดีย  จังหวัดสุพรรณบุรี  ใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 



 

๗ 

  ดานตะวันตก   จดทางหลวงชนบท  สพ.  ๓๑๗๕  ฟากตะวันออก  และเสนตั้งฉาก

ระยะ  ๒,๗๐๐  เมตร  กับถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งถนนไมปรากฏชื่อตัดกับทางหลวง

ชนบท  สพ.  ๓๑๗๕   

 ๒.๒ ดานเหนือ   จดทางหลวงชนบท  สพ.  ๓๐๒๔  ฟากใต 

  ดานตะวันออก   จดเสนตั้งฉากระยะ  ๓ ,๓๐๐  เมตร  กับทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๓๓๓  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งถนนไมปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓ 

  ดานใต   จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  และถนนเลียบคลองสงน้ํา

ชลประทาน  ฟากตะวันออกและฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก   จดเสนขนานระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๓๓๓  ฟากตะวันตก  เสนตั้งฉากระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร  กับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓  

ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท  สพ.  ๓๐๒๔  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  

๓๓๓  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓  เปนระยะ  ๑,๑๐๐  เมตร  

และเสนตั้งฉากระยะ  ๙๕๐  เมตร  กับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจาก

ทางหลวงชนบท  สพ.  ๓๐๒๔  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต

ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓  เปนระยะ  ๑,๑๐๐  เมตร 

 ๒.๓ ดานเหนือ   จดเสนตั้งฉากระยะ  ๒ ,๕๐๐  เมตร  กับทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๓๔๐  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท  สพ.  ๓๐๔๘  บรรจบกับทางหลวง

แผนดินหมายเลข  ๓๔๐  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๐   

เปนระยะ  ๑,๓๐๐  เมตร   

  ดานตะวันออก   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๐  ฟากตะวันตก   

  ดานใต   จดเสนตั้งฉากระยะ  ๒ ,๕๐๐  เมตร  กับทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๓๔๐  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๐  ตัดกับคลองสาลี  ไปทาง 

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๐  เปนระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร   

  ดานตะวันตก   จดเสนขนานระยะ  ๒,๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๓๔๐  ฟากตะวันตก 

 ๒.๔ ดานเหนือ   จดถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทาน  ฟากใต 

  ดานตะวันออก   จดถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทาน  ฟากตะวันตก  และทางหลวง

แผนดินหมายเลข  ๓๒๑  ฟากตะวันตก 



 

๘ 

  ดานใต   จดทางหลวงชนบท  สพ.  ๓๔๔๐  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก   จดถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทาน  ฟากตะวันออก 

 ๒.๕ ดานเหนือ   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๑  ฟากใต   

  ดานตะวันออก   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๑  ฟากตะวันตก   

  ดานใต   จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๘๗  ฟากตะวันออก  และเสนตรง 

ที่ลากจากจุดซึง่ถนนไมปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๘๗  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  

เปนระยะ  ๑,๑๐๐  เมตร  จนบรรจบกับจุดซึ่งคลองสงน้ําชลประทานตัดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๑ 

๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๑๖  ที่กําหนดไวเปนสีเขียว  ใหเปนท่ีดินประเภท

ชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๓.๑ ดานเหนือ   จดเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดสุพรรณบุรีกับจังหวัดชัยนาท  และบึงฉวาก 

  ดานตะวันออก   จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ําทาจีน  ฝงใต   

ฝงตะวันตก  และฝงเหนือ  และเขตเทศบาลตําบลเขาพระ  ระหวางหลักเขตท่ี  ๔  หลักเขตที่  ๓  หลักเขที่  ๒  

หลักเขตที่  ๑  หลักเขตที่  ๙  หลักเขตที่  ๘  หลักเขตที่  ๗  หลักเขตที่  ๖  กับหลักเขตที่  ๕ 

  ดานใต   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๕๐๒  ฟากเหนือ  ทางหลวง

ชนบท  สพ.  ๓๐๓๒  ฟากเหนือ  และทางหลวงชนบท  สพ.  ๓๐๑๗  ฟากเหนือ  

  ดานตะวันตก   จดเขตปฏิรูปท่ีดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน  ในทองที่

ตําบลวังคัน  ตําบลหวยขมิ้น  ตําบลหนองมะคาโมง  ตําบลนิคมกระเสียว  ตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  

และตําบลแจงงาม  ตําบลหนองขาม  ตําบลทัพหลวง  ตําบลหนองหญาไซ  อําเภอหนองหญาไซ  จังหวัด

สุพรรณบุรี  ใหเปนเขตปฏิรูปที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และเขตปฏิรูปท่ีดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขต

ที่ดิน  ในทองที่ตําบลวังคัน  ตําบลหวยขมิ้น  ตําบลหนองมะคาโมง  ตําบลนิคมกระเสียว  ตําบลดานชาง  

อําเภอดานชาง  ตําบลแจงงาม  ตําบลบานหนองขาม  ตําบลทัพหลวง  ตําบลหนองหญาไซ  อําเภอหนองหญาไซ  

และตําบลทะเลบก  ตําบลสระกระโจม  อําเภอดอนเจดีย  จังหวัดสุพรรณบุรี  ใหเปนเขตปฏิรูปที่ดิน   

พ.ศ.  ๒๕๔๒  และเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาหวยขมิ้น  ปาพุน้ํารอน  และปาหนองหญาไซ 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ที่กําหนดไวเปนสีชมพู  และบริเวณหมายเลข  ๒.๑   

ที่กําหนดไวเปนสีมวง 



 

๙ 

 ๓.๒ ดานเหนือ   จดเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดสุพรรณบุรีกับจังหวัดชัยนาท   

  ดานตะวันออก   จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดสุพรรณบุรีกับจังหวัดสิงหบุรี   

  ดานใต   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๓๒  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก   จดเขตเทศบาลตําบลนางบวช  ระหวางหลักเขตที่  ๓  หลักเขตท่ี  ๒  

กับหลักเขตท่ี  ๑  และเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ําทาจีน  ฝงเหนือ  ฝงตะวันออก  และฝงใต 

 ๓.๓ ดานเหนือ   จดทางหลวงชนบท  สพ.  ๓๐๑๗  ฟากใต  ทางหลวงชนบท  

สพ.  ๓๐๓๒  ฟากใต  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๕๐๒  ฟากตะวันตกและฟากใต   

  ดานตะวันออก   จดทางหลวงชนบท  สพ.  ๓๐๕๐  ฟากตะวันตก  เขตเทศบาล

ตําบลสามชุก  ระหวางหลักเขตที่  ๑  หลักเขตท่ี  ๙  หลักเขตท่ี  ๘  กับหลักเขตท่ี  ๗  คลองระบายใหญ

สามชุก  ๑  ฝงตะวันตก  เสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ําทาจีน  ฝงตะวันออกและฝงใต   

และเขตเทศบาลตําบลศรีประจันต  ระหวางหลักเขตท่ี  ๒  หลักเขตที่  ๑  กับหลักเขตที่  ๘ 

  ดานใต   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๓๘  ฟากเหนือ  เขตเทศบาล

ตําบลดอนเจดีย  ระหวางหลักเขตที่  ๔  หลักเขตที่  ๓  หลักเขตท่ี  ๒  หลักเขตที่  ๑  กับหลักเขตที่  ๗  

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๖๔  ฟากเหนือ  และทางหลวงชนบท  สพ.  ๓๐๒๔  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก   จดเขตปฏิรูปท่ีดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน  ในทองที่

ตําบลวังคัน  ตําบลหวยขมิ้น  ตําบลหนองมะคาโมง  ตําบลนิคมกระเสียว  ตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  

และตําบลแจงงาม  ตําบลหนองขาม  ตําบลทัพหลวง  ตําบลหนองหญาไซ  อําเภอหนองหญาไซ  จังหวัดสุพรรณบุรี  

ใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน  ในทองที่

ตําบลวังคัน  ตําบลหวยขมิ้น  ตําบลหนองมะคาโมง  ตําบลนิคมกระเสียว  ตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  

ตําบลแจงงาม  ตําบลบานหนองขาม  ตําบลทัพหลวง  ตําบลหนองหญาไซ  อําเภอหนองหญาไซ  และตําบลทะเลบก  

ตําบลสระกระโจม  อําเภอดอนเจดีย  จังหวัดสุพรรณบุรี  ใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

 ๓.๔ ดานเหนือ   จดเขตเทศบาลตําบลนางบวช  ระหวางหลักเขตที่  ๕  หลักเขตท่ี  ๔  

หลักเขตท่ี  ๓  กับหลักเขตที่  ๒  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๓๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดสุพรรณบุรีกับจังหวัดสิงหบุรี  และเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดสุพรรณบุรี 

กับจังหวัดอางทอง 



 

๑๐ 

  ดานใต   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๗๓  ฟากเหนือ  ทางหลวง

แผนดินหมายเลข  ๓๔๐  ฟากตะวันตก  และเขตเทศบาลตําบลศรีประจันต  ระหวางหลักเขตที่  ๓   

กับหลักเขตท่ี  ๒ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ําทาจีน  ฝงตะวันออก  

ฝงเหนือ  และฝงใต  เขตเทศบาลตําบลสามชุก  ระหวางหลักเขตท่ี  ๘  หลักเขตที่  ๗  หลักเขตที่  ๖   

หลักเขตที่  ๕  หลักเขตที่  ๔  หลักเขตที่  ๓  กับหลักเขตท่ี  ๒  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๐  

ฟากใต 

 ๓.๕ ดานเหนือ จดเขตปฏิรูปท่ีดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน   

ในทองท่ีตําบลวังคัน  ตําบลหวยขมิ้น  ตําบลหนองมะคาโมง  ตําบลนิคมกระเสียว  ตําบลดานชาง  อําเภอ

ดานชาง  และตําบลแจงงาม  ตําบลหนองขาม  ตําบลทัพหลวง  ตําบลหนองหญาไซ  อําเภอหนองหญาไซ  

จังหวัดสุพรรณบุรี  ใหเปนเขตปฏิรูปที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และเขตปฏิรูปท่ีดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนด  

เขตที่ดิน  ในทองที่ตําบลวังคัน  ตําบลหวยขมิ้น  ตําบลหนองมะคาโมง  ตําบลนิคมกระเสียว  ตําบลดานชาง  

อําเภอดานชาง  ตําบลแจงงาม  ตําบลบานหนองขาม  ตําบลทัพหลวง  ตําบลหนองหญาไซ  อําเภอหนองหญาไซ  

และตําบลทะเลบก  ตําบลสระกระโจม  อําเภอดอนเจดีย  จังหวัดสุพรรณบุรี  ใหเปนเขตปฏิรูปที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

  ดานตะวันออก   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓  ฟากตะวันตก  เสนตั้งฉาก

ระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร  กับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓  ฟากตะวันตก  เสนขนานระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓  ฟากตะวันตก  ถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทาน  ฟากใต

และฟากตะวันตก  ถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากใต  เขตเทศบาลตําบลสระกระโจม  ระหวางหลักเขตที่  ๒   

หลักเขตที่  ๑  หลักเขตที่  ๙  หลักเขตที่  ๘  กับหลักเขตที่  ๗  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓   

ฟากตะวันตกและฟากใต   

  ดานใต   จดคลองระบายน้ํา  ๙  ขวา  ฝงเหนือและฝงตะวันออก  เสนตั้งฉาก

ระยะ  ๓,๔๐๐  เมตร  กับริมฝงคลองระบายน้ํา  ๙  ขวา  ฝงตะวันตก  ที่จุดซึ่งคลองระบายน้ํา  ๙  ขวา  

บรรจบกับคลองมะขามเฒา - อูทอง  จนบรรจบกับเสนตั้งฉากระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับถนน  อบจ.  สพ.  ๒๐๓๔  

ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งถนน  อบจ.  สพ.  ๒๐๓๔  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๗๒  และทางหลวง

แผนดินหมายเลข  ๓๔๗๒  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเขตผังเมืองรวมดานตะวนัตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดสุพรรณบุรีกับจังหวัดกาญจนบุรี  เขตปฏิรูปท่ีดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน   



 

๑๑ 

ในทองที่ตําบลบานโขง  ตําบลพลับพลาไชย  ตําบลดอนคา  และตําบลหนองโอง  อําเภออูทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  

ใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเขาทุงดินดํา  และปาเขาตาเกา 

 ๓.๖ ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากระยะ  ๓ ,๓๐๐  เมตร  กับทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๓๓๓  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งถนนไมปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓  

ทางหลวงชนบท  สพ.  ๓๐๒๔  ฟากใต  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๖๔  ฟากใต  เขตเทศบาล 

ตําบลดอนเจดีย  ระหวางหลักเขตที่  ๗  หลักเขตที่  ๖  หลักเขตที่  ๕  กับหลักเขตที่  ๔  และทางหลวง

แผนดินหมายเลข  ๓๐๓๘  ฟากใต 

  ดานตะวันออก   จดเขตเทศบาลตําบลศรีประจันต  ระหวางหลักเขตที่   ๑   

หลักเขตท่ี  ๘  กับหลักเขตที่  ๗  เสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ําทาจีน  ฝงตะวันตก  ฝงเหนือ  

และฝงใต  และเขตผังเมืองรวมเมืองสุพรรณบุรี  ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองสุพรรณบุรี  

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

  ดานใต   จดทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๓๔๖๐  ฟากเหนือ  และเขตเทศบาล

ตําบลทาเสด็จ  ระหวางหลักเขตที่  ๓  หลักเขตที่  ๒  กับหลักเขตที่  ๑   

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓  ฟากตะวันออก  และเขตเทศบาล

ตําบลสระกระโจม  ระหวางหลักเขตที่  ๗  หลักเขตที่  ๖  หลักเขตที่  ๕  หลักเขตที่  ๔  หลักเขตที่  ๓   

กับหลักเขตท่ี  ๒ 

 ๓.๗ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๗๓  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดสุพรรณบุรีกับจังหวัดอางทอง   

  ดานใต   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๙๕  ฟากเหนือ  และเขต 

ผังเมืองรวมเมืองสุพรรณบุรี  ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองสุพรรณบุรี  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

  ดานตะวันตก   จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ําทาจีน  ฝงตะวันออก  

ฝงเหนือ  และฝงใต  เขตเทศบาลตําบลศรีประจันต  ระหวางหลักเขตท่ี  ๗  หลักเขตที่  ๖  หลักเขตท่ี  ๕  

หลักเขตท่ี  ๔  กับหลักเขตที่  ๓  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๐  ฟากตะวันออก 

 ๓.๘ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๙๕  ฟากใต 

  ดานตะวันออก   จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดสุพรรณบุรีกับจังหวัดอางทอง  และเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดสุพรรณบุรีกับ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 



 

๑๒ 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเขตผังเมืองรวมเมืองสุพรรณบุรี  ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับ

ผังเมืองรวมเมืองสุพรรณบุรี  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 ๓.๙ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๖๐  ฟากใต  และเขตเทศบาล

ตําบลทาเสด็จ  ระหวางหลักเขตที่  ๑  หลักเขตที่  ๕  หลักเขตที่  ๔  หลักเขตที่  ๓  กับหลักเขตที่  ๒ 

  ดานตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมเมืองสุพรรณบุรี  ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับ 

ผังเมืองรวมเมืองสุพรรณบุรี  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๑  ฟากตะวันตกและฟากเหนือ  

และเขตเทศบาลตําบลสวนแตง  ระหวางหลักเขตท่ี  ๒  หลักเขตที่  ๑  หลักเขตที่  ๕  กับหลักเขตที่  ๔ 

  ดานใต จดเสนตั้งฉากระยะ  ๔ ,๘๐๐  เมตร  กับทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๓๓๓  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งคลองระบายน้ํา  ๙  ขวา  ตัดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓  

จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๑  ที่จุดซึ่งอยูหางจากคลองคณฑีตัดกับทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๓๒๑  ไปทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๒๑  เปนระยะ  ๒,๕๐๐  เมตร 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓  ฟากตะวันออกและฟากเหนือ 

 ๓.๑๐ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๓๒๑  ฟากใต  และทางหลวงแผนดนิ

หมายเลข  ๓๕๗  ฟากใต 

  ดานตะวันออก   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๖๐  ฟากตะวันตกและฟากเหนือ 

  ดานใต   จดเขตผัง เมืองรวมเมืองสอง พ่ีนอง   จั งหวัด สุพรรณบุรี   

ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และทางหลวง

แผนดินหมายเลข  ๓๕๐๕  ฟากตะวันออก  ฟากใต  ฟากตะวันตก  และฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมฝงคลองสงน้ําชลประทาน   

๕L - ๒L  ฝงตะวันออก  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมฝงคลองสงน้ําชลประทาน  ๕L - ๕L - ๒L  

ฝงตะวันออกและฝงใต  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมฝงคลองสงน้ําชลประทาน  ๑L - ๕L - ๕L - ๒L  

ฝงตะวันออกและฝงใต  เสนตั้งฉากระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมฝงคลองสงน้ําชลประทาน  ๑L - ๕L - ๕L - ๒L   

ฝงใต  ที่จุดซึ่งอยูหางจากคลองสงน้ําชลประทาน  ๑L - ๕L - ๕L - ๒L  ตัดกับทางหลวงชนบท  สพ.  ๔๐๑๒   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกตามแนวคลองสงน้ําชลประทาน  ๑L - ๕L - ๕L - ๒L  

เปนระยะ  ๒,๓๐๐  เมตร  และเสนตั้งฉากระยะ  ๒,๙๐๐  เมตร  กับริมฝงคลองสงน้ําชลประทาน  ๑L - ๕L -  

๕L - ๒L  ฝงเหนือ  ที่จุดซึ่งอยูหางจากคลองสงน้ําชลประทาน  ๑L - ๕L - ๕L - ๒L  ตัดกับทางหลวง



 

๑๓ 

ชนบท  สพ.  ๔๐๑๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกตามแนวคลองสงน้ําชลประทาน   

๑L - ๕L - ๕L -  ๒L  เปนระยะ  ๒,๓๐๐  เมตร 

 ๓.๑๑ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดสุพรรณบุรีกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา    

  ดานใต   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๖๓  ฟากเหนือ  และเขตเทศบาล

ตําบลไผกองดิน  ระหวางหลักเขตที่  ๔  หลักเขตที่  ๓  หลักเขตที่  ๒  หลักเขตที่  ๑  หลักเขตที่  ๖   

กับหลักเขตที่  ๕     

  ดานตะวันตก   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๐  ฟากเหนือและฟากตะวันออก  

เสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ําทาจีน  ฝงเหนือและฝงตะวันออก  เขตเทศบาลตําบลโคกคราม  

ระหวางหลักเขตที่  ๓  หลักเขตที่  ๒  หลักเขตท่ี  ๑  กับหลักเขตที่  ๔  และเขตผังเมืองรวมเมืองสุพรรณบุรี  

ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองสุพรรณบุรี  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 ๓.๑๒ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๕๗  ฟากใต  และเขตผังเมืองรวม

เมืองสุพรรณบรุี  ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองสุพรรณบุรี  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ําทาจีน  ฝงตะวันตก  

ฝงใต  ฝงตะวันออก  และฝงเหนือ  เขตเทศบาลตําบลบางปลามา  ระหวางหลักเขตที่  ๓  หลักเขตที่  ๒  

หลักเขตท่ี  ๑  หลักเขตท่ี  ๖  หลักเขตท่ี  ๕  กับหลักเขตที่  ๔  และเขตเทศบาลตําบลบานแหลม  ระหวาง

หลักเขตท่ี  ๒  หลักเขตที่  ๑  หลักเขตที่  ๔  กับหลักเขตที่  ๓ 

  ดานใต   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๒๒  ฟากเหนือ  และเขต 

ผังเมืองรวมเมืองสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองสองพ่ีนอง  

จังหวัดสุพรรณบุรี  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๖๐  ฟากตะวันออกและฟากใต 

 ๓.๑๓ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๗๒  ฟากใต  เขตปาสงวน

แหงชาติ  ปาเขาตะโกปดทอง  และปาเขาเพชรนอย  เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๔๒  

ฟากเหนือ  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๔๒  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๑  

ไปทางทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๔๒  เปนระยะ  ๕๐๐  เมตร  จนบรรจบกับ 

เสนตั้งฉากระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับถนน  อบจ.  สพ.  ๒๐๓๔  ฟากตะวันตก  ท่ีจุดซึ่งถนน  อบจ.  สพ.  ๒๐๓๔  

บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๗๒  เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน



 

๑๔ 

หมายเลข  ๓๒๔  ฟากตะวันตก  เสนตั้งฉากระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๔  

ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๔  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๑  

เสนตั้งฉากระยะ  ๒,๗๐๐  เมตร  กับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๔  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งทางหลวง

แผนดินหมายเลข  ๓๒๔  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๑  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร   

กับริมฝงคลองสงน้ําชลประทาน  ๕L – ๒L  ฝงตะวันออก  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๕๐๕  ฟากใต   

ฟากตะวันตก  ฟากเหนือ  และฟากตะวันออก 

  ดานตะวันออก   จดเขตผัง เมืองรวมเมืองสอง พ่ีนอง   จั งหวัด สุพรรณบุรี   

ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และทางหลวง

แผนดินหมายเลข  ๓๒๖๐  ฟากตะวันตก 

  ดานใต   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๑  ฟากเหนือ  เขตเทศบาล

ตําบลทุงคอก  ระหวางหลักเขตท่ี  ๔  หลักเขตที่  ๓  หลักเขตที่  ๒  หลักเขตท่ี  ๑  หลักเขตที่  ๖   

หลักเขตท่ี  ๕  กับหลักเขตที่  ๔  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๕๘  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก   จดเขตผังเมืองรวมดานตะวนัตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดสุพรรณบุรีกับจังหวัดกาญจนบุรี   

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑.๑๘  ท่ีกําหนดไวเปนสีชมพู  บริเวณหมายเลข  ๒.๔  

ที่กําหนดไวเปนสีมวง  และบริเวณหมายเลข  ๔.๕  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมีกรอบและเสนทแยงสีน้ําตาล 

 ๓.๑๔ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๐  ฟากตะวันตกและฟากใต  

เสนตั้งฉากระยะ  ๒,๕๐๐  เมตร  กับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๐  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยูหางจาก

ทางหลวงชนบท  สพ.  ๓๐๔๘  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๐  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต

ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๐  เปนระยะ  ๑,๓๐๐  เมตร  เสนขนานระยะ  ๒,๕๐๐  เมตร  

กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๐  ฟากตะวันตก  เสนตั้งฉากระยะ  ๒,๕๐๐  เมตร   

กับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๐  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๐  ตัดกับ 

คลองสาลีไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๐  เปนระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  

และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๖๓  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดสุพรรณบุรีกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

  ดานใต   จดเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดสุพรรณบุรีกับจังหวัดนครปฐม   



 

๑๕ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ําทาจีน  ฝงตะวันออก  

ฝงเหนือ  และฝงใต 

 ๓.๑๕ ดานเหนือ จดเขตผัง เมืองรวมเมืองสอง พ่ีนอง   จั งหวัด สุพรรณบุรี   

ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และทางหลวง

แผนดินหมายเลข  ๓๔๒๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ําทาจีน  ฝงตะวันตก 

  ดานใต   จดเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดสุพรรณบุรีกับจังหวัดนครปฐม   

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๑  ฟากตะวันออกและฟากเหนือ  

และทางหลวงหมายเลข  ๓๒๖๐  ฟากตะวันออก 

 ๓.๑๖ ดานเหนือ   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๕๘  ฟากใต  เขตเทศบาล

ตําบลทุงคอก  ระหวางหลักเขตท่ี  ๕  หลักเขตที่  ๔  กับหลักเขตที่  ๓  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  

๓๒๑  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนตรงที่ลากจากจุดซึ่งถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับ

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๘๗  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  เปนระยะ  ๑,๑๐๐  เมตร   

จนบรรจบกับจุดซึ่งคลองสงน้ําชลประทานตัดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๑  ทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๓๓๘๗  ฟากตะวันตก  ถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากใต  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๑  

ฟากตะวันตก 

  ดานใต   จดเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดสุพรรณบุรีกับจังหวัดนครปฐม  และเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดสุพรรณบุรี 

กับจังหวัดกาญจนบุรี   

  ดานตะวันตก จดเขตผังเมืองรวมดานตะวนัตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดสุพรรณบุรีกับจังหวัดกาญจนบุรี  และเขตปฏิรูปท่ีดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน  

ในทองท่ีอําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  ใหเปนเขตปฏิรูปที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๒๑ 

๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๖  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมีกรอบและ 

เสนทแยงสีน้ําตาล  ใหเปนท่ีดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๔.๑ เขตปฏิรูปท่ีดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน  ในทองท่ีตําบลวังยาว  ตําบล

หวยขมิ้น  ตําบลนิคมกระเสียว  ตําบลองคพระ  และตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี  



 

๑๖ 

ใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๐  และเขตปฏิรปูที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน  ในทองที่

ตําบลองคพระ  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี  และตําบลเขาโจด  อําเภอศรีสวัสดิ์  จังหวัดกาญจนบุรี  

ใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

 ๔.๒ เขตปฏิรูปที่ดนิตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดนิ  ในทองที่ตําบลวังคัน  ตําบลหวยขมิ้น  

ตําบลหนองมะคาโมง  ตําบลนคิมกระเสียว  ตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  และตําบลแจงงาม  ตําบลหนองขาม  

ตําบลทัพหลวง  ตําบลหนองหญาไซ  อําเภอหนองหญาไซ  จังหวัดสุพรรณบุรี  ใหเปนเขตปฏิรูปที่ดิน   

พ.ศ.  ๒๕๓๗  และเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน  ในทองท่ีตําบลวังคัน  ตําบลหวยขมิ้น  

ตําบลหนองมะคาโมง  ตําบลนคิมกระเสียว  ตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  ตําบลแจงงาม  ตําบลบานหนองขาม  

ตําบลทัพหลวง  ตําบลหนองหญาไซ  อําเภอหนองหญาไซ  และตําบลทะเลบก  ตําบลสระกระโจม   

อําเภอดอนเจดีย  จังหวัดสุพรรณบุรี  ใหเปนเขตปฏิรูปที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

 ๔.๓ เขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน  ในทองท่ีตําบลหนองขาม   

อําเภอหนองหญาไซ  และตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี  ใหเปนเขตปฏิรูปที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

 ๔.๔ เขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน  ในทองท่ีตําบลบานโขง   

ตําบลพลับพลาไชย  ตําบลดอนคา  และตําบลหนองโอง  อําเภออูทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  ใหเปน 

เขตปฏิรูปที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

 ๔.๕  เขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน  ในทองที่ตําบลสระยายโสม   

และตําบลสระพังลาน  อําเภออูทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  ใหเปนเขตปฏิรูปที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

 ๔.๖ เขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน  ในทองที่อําเภอสองพ่ีนอง  

จังหวัดสุพรรณบุรี  ใหเปนเขตปฏิรูปที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๒๑ 

๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน  ใหเปนท่ีดินประเภทที่โลง 

เพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  ไดแก  พ้ืนที่ในบริเวณเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  

ตลอดแนวริมฝงแมน้ําทาจีน  ฝงเหนือ  ฝงตะวันออก  ฝงใต  และฝงตะวันตก 

๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๔  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยง 

สีขาว  ใหเปนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๖.๑ ปาสงวนแหงชาติ  ปาองคพระ  ปาเขาพุระกํา  และปาเขาหวยพลู  และอุทยาน

แหงชาติพุเตย 

 ๖.๒ ปาสงวนแหงชาติ  ปาหวยขมิ้น  ปาพุน้ํารอน  และปาหนองหญาไทร 

 ๖.๓ ปาสงวนแหงชาติ  ปาเขาทุงดินดํา  และปาเขาตาเกา 



 

๑๗ 

 ๖.๔ ปาสงวนแหงชาติ  ปาเขาตะโกปดทอง  และปาเขาเพชรนอย 

๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๓  กําหนดไวเปนสีฟา  ใหเปนท่ีดินประเภทที่โลง 

เพ่ือการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๗.๑ แมน้ําทาจีน 

 ๗.๒ บึงฉวาก 

 ๗.๓ อางเก็บน้ํากระเสียว   

 

 



หน้า   ๓๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่สมควรกําหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  
ในท้องที่จังหวัดสุพรรณบุรี  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณท่ีเก่ียวข้องหรือ
ชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และ
สภาพแวดล้อม  ทั้งน้ี  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง  และโดยที่มาตรา  ๒๖  วรรคหน่ึง   
แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๔)   
พ.ศ.  ๒๕๕๘  บัญญัติว่า  การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระทําโดยกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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