
 
กฎกระทรวง 

ให้ใช้บังคับผังเมอืงรวมชมุชนสุวรรณภูมิ  จังหวดัร้อยเอด็ 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

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

ข้อ ๑ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  ในท้องที่ต าบลดอกไม้  และต าบลสระคู  อ าเภอสุวรรณภูมิ  
จังหวัดร้อยเอ็ด  ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๒ การวางและจัดท าผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนา  และการด ารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ 
ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อม 
ในบริเวณแนวเขตตามข้อ  ๑  ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ข้อ ๓ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้   มีนโยบายและมาตรการเพ่ือจัดระบบการใช้
ประโยชน์ที่ดิน  โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับ 
และสอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยมี
สาระส าคัญ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนสุวรรณภูมิให้เป็นศูนย์กลางการบริหารราชการ  การปกครอง  
การค้า  และการบริการ  ในระดับอ าเภอ 

(๒) จัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรมให้มีการพัฒนา 
อย่างสมบูรณ์และยั่งยืน  โดยส่งเสริมการพัฒนาที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และสอดคล้องกับบทบาท 
และหน้าที่ของชุมชน 

(๓) พัฒนาการบริการด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอและได้มาตรฐาน 
(๔) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๐๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   ธันวาคม   ๒๕๖๑



ข้อ ๔ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม  ให้เป็นไปตามแผนผังก าหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ าแนกประเภท  แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง  และรายการประกอบ
แผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ าแนก
ประเภทท้ายกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) ท่ีดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๑๕  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเหลือง  ให้เป็น
ที่ดินประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 

(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๘  ที่ก าหนดไว้เป็นสีส้ม  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง 

(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๘  ที่ก าหนดไว้เป็นสีแดง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก 

(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔  ที่ก าหนดไว้เปน็สีมว่งอ่อน  ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
เฉพาะกิจ 

(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๗  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  และหมายเลข  ๖.๒  ที่ก าหนดไว้เป็นสีขาวมีกรอบ 
และเส้นทแยงสีเขียว  ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 

(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๔  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  ให้เป็น
ที่ดินประเภทท่ีโล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๙  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก  ให้เปน็
ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา   

(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๑๐  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน  ให้เป็น
ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา 

(๑๐) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑  ถึงหมายเลข  ๑๐.๘  ที่ก าหนดไว้เป็นสีน้ าเงิน  ให้เป็น
ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ข้อ ๖ ที่ดินประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแนน่นอ้ย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศยั  สถาบัน
ราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอื่น  
ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๐๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   ธันวาคม   ๒๕๖๑



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

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ   
และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
แทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม 

(๖) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๘) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด 
(๙) ก าจัดมูลฝอย 

(๑๐) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๐๒  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง

ไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแหล่งน้ าสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพ

ธรรมชาติของแหล่งน้ าสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพ่ือการคมนาคมทางน้ า  
การสาธารณูปโภค  เขื่อน  รั้ว  หรือก าแพง 

ข้อ ๗ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย  
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

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

สถานีบริการน้ ามันประเภท  ข  สถานีบริการน้ ามันประเภท  ค  ลักษณะที่สอง  สถานีบริการน้ ามัน
ประเภท  จ  ลักษณะที่สอง  และสถานีบริการน้ ามันประเภท  ฉ  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลงิ  
เพื่อการจ าหน่าย 

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ   
และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๐๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   ธันวาคม   ๒๕๖๑



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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
แทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม 

(๖) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
(๘) ก าจัดมูลฝอย 
(๙) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๐๒  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง

ไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแหล่งน้ าสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพ

ธรรมชาติของแหล่งน้ าสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพ่ือการคมนาคมทางน้ า  
การสาธารณูปโภค  เขื่อน  รั้ว  หรือก าแพง 

ข้อ ๘ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพ่ือพาณิชยกรรม  การอยู่อาศัย  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  
ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

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

สถานีบริการน้ ามันประเภท  ข  สถานีบริการน้ ามันประเภท  ค  ลักษณะที่สอง  สถานีบริการน้ ามัน
ประเภท  จ  ลักษณะที่สอง  และสถานีบริการน้ ามันประเภท  ฉ  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลงิ  
เพื่อการจ าหน่าย 

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ   
และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน   เว้นแต่เป็น 
การก่อสร้างแทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม 

(๖) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) ก าจัดมูลฝอย 

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๐๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   ธันวาคม   ๒๕๖๑



(๘) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๐๒  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง

ไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแหล่งน้ าสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพ

ธรรมชาติของแหล่งน้ าสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพ่ือการคมนาคมทางน้ า  
การสาธารณูปโภค  เขื่อน  รั้ว  หรือก าแพง 

ข้อ ๙ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ   ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ืออุตสาหกรรม   
ที่ประกอบกิจการในลักษณะที่เป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจ าพวก 
ที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้   โรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน  คลังสินค้า  
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน 
(๒) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง

แทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม 
(๓) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๔) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย 
(๖) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๗) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
(๘) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก 
(๙) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา 

(๑๐) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนพิการ 
(๑๑) สถาบันการศึกษา 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๐๒  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง

ไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแหล่งน้ าสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพ

ธรรมชาติของแหล่งน้ าสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพ่ือการคมนาคมทางน้ า  
การสาธารณูปโภค  เขื่อน  รั้ว  หรือก าแพง 

้หนา   ๕

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๐๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   ธันวาคม   ๒๕๖๑



ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่   
ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

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

น้ ามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจ าหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม   
(๗) จัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย 
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๙) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว   

(๑๐) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๑๕  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๐๒  

ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแหล่งน้ าสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติ

ของแหล่งน้ าสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพ่ือการคมนาคมทางน้ า    
การสาธารณูปโภค  เขื่อน  รั้ว  หรือก าแพง 

ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม
หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่   
ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน   
(๒) คลังน้ ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ ามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ ามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจ าหน่าย 

้หนา   ๖

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๐๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   ธันวาคม   ๒๕๖๑



(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ   
และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

(๔) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน  เว้นแต่เป็นการก่อสรา้ง
แทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม 

(๕) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม 
(๘) จัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย 
(๙) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 

(๑๐) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
(๑๑) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
(๑๒) สถานที่เก็บสินค้าซึ่งเป็นที่เก็บ  พัก  หรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของเพื่อประโยชน์ทางการค้า

หรืออุตสาหกรรม  แต่ไม่รวมถึงการเก็บสินค้าหรือสิ่งของเพื่อรอการจ าหน่าย  ณ  สถานที่นั้น 
(๑๓) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๑๔) ก าจัดมูลฝอย 
(๑๕) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๑๕  และทางหลวงชนบท  รอ.  ๖๐๓๘  

ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแหล่งน้ าสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพ

ธรรมชาติของแหล่งน้ าสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพ่ือการคมนาคมทางน้ า  
การสาธารณูปโภค  เขื่อน  รั้ว  หรือก าแพง 

ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเฉพาะที่ดิน 
ซึ่งเป็นของรัฐ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น   

ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพ่ือนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  การอยู่อาศัย  
เกษตรกรรม  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น  และให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของแปลงที่ดิน 
ที่ยื่นขออนุญาต 

การใช้ประโยชน์ที่ดินตามวรรคสอง  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้เพ่ือกิจการตามที่ก าหนด  
ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๗

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๐๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   ธันวาคม   ๒๕๖๑



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

(๒) จัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย 
(๓) การอยู่อาศัยประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๔) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
(๕) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแหล่งน้ าสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพ

ธรรมชาติของแหล่งน้ าสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพ่ือการคมนาคมทางน้ า  
การสาธารณูปโภค  เขื่อน  รั้ว  หรือก าแพง 

ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการศึกษาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๑๕  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง
ไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแหล่งน้ าสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพ
ธรรมชาติของแหล่งน้ าสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพ่ือการคมนาคมทางน้ า  
การสาธารณูปโภค  เขื่อน  รั้ว  หรือก าแพง 

ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการศาสนาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศาสนา  การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๕ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพ่ือกิจการของรัฐ  กิจการเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์
เท่านั้น 

ข้อ ๑๖ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงนี้  
ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย  ก  ๓  ถนนสาย  ข  ๑  และถนนสาย  ข  ๒  ห้ามใช้
ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอื่น  นอกจากกิจการตามที่ก าหนดดังต่อไปนี้ 

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

หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 
(๒) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย  ก  ๑  ถนนสาย  ก  ๒  และถนนสาย  ก  ๔  ห้ามใช้

ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอื่น  นอกจากกิจการตามที่ก าหนดดังต่อไปนี้ 
 (ก) การสร้างถนนหรือเกี่ยวข้องกับถนน  และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

้หนา   ๘

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๐๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   ธันวาคม   ๒๕๖๑



 (ข) การสร้างรั้วหรือก าแพง 
 (ค) เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน   ๙  เมตร  

หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 
 (ง) การอยู่อาศัยที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๙  เมตร  หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 
 (จ) การอยู่อาศัยที่ไม่ใช่ห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
 (ฉ) การอยู่อาศัยที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดิน 
ข้อ ๑๗ ให้ผู้มีหน้าที่และอ านาจในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการ 

ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 
 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  4  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
พลเอก  อนุพงษ ์ เผ่าจนิดา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๐๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   ธันวาคม   ๒๕๖๑



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การตม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช ได

(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช ได

(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง ได

     หรือคลังสินคา

(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กลวยไม หรือถั่วงอก ได ได ได

(๙) การรอน ลาง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม ได ได

(๑๑) การฟกไขโดยใชตูอบ  ได

๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวซึ่งมิใชสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 

ดังตอไปนี้

(๑) การฆาสัตว ได ได

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

     โดยฉับพลันหรือเหือดแหง

(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว มันสัตว หนังสัตว หรือสารที่สกัด ได

     จากไขสัตวหรือกระดูกสัตว

(๖) การลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตว ได

(๗) การทําผลิตภัณฑจากไขเพื่อใชประกอบเปนอาหาร เชน ไขเค็ม ไขเยี่ยวมา ได ได ได ได

     ไขผง ไขเหลวเยือกแข็ง หรือไขเหลวแชเย็น

หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัย

โรงงานจําพวกที่

ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

บัญชีทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง

โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัย

พ.ศ. ๒๕๖๑



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

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

     โดยฉับพลันหรือเหือดแหง

(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากสัตวน้ํา หนัง หรือไขมันสัตวน้ํา ได

(๕) การลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบดสัตวน้ํา ได

๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 

ดังตอไปนี้

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

     และอากาศเขาไมได

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

     โดยฉับพลันหรือเหือดแหง

๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การสี ฝด หรือขัดขาว ได ได ได

(๓) การปนหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได ได

(๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได ได ได ได ได

(๖) การปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชใหเปนเสน แวน หรือแทง ได ได ได ได ได

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง

โรงงานจําพวกที่

หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

๒



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแปง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การทําขนมปงหรือขนมเคก ได ได ได ได ได ได ได ได

(๒) การทําขนมปงกรอบหรือขนมอบแหง ได ได ได ได ได ได ได ได

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

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากออย บีช หญาหวาน หรือพืชอื่น

ที่ใหความหวาน อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําน้ําเชื่อม ได ได

(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของตนมะพราว ตนตาลโตนด หรือพืชอื่น ๆ ได ได

     ซึ่งมิใชออย

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําใบชาแหงหรือใบชาผง ได ได ได

(๒) การคั่ว บด หรือปนกาแฟหรือการทํากาแฟผง ได ได ได

(๓) การทําโกโกผงหรือขนมจากโกโก ได ได ได ได

(๔) การทําช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือขนมจากช็อกโกเลต ได ได ได ได

(๕) การทําเกกฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ ได ได ได ได

(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไมอัดเม็ด ได ได ได ได

(๗) การเชื่อมหรือแชอิ่มผลไมหรือเปลือกผลไม หรือการเคลือบผลไมหรือเปลือกผลไม ได ได ได ได

     ดวยน้ําตาล

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย

โรงงานจําพวกที่

๓



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

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

     (Nuts) ดวยน้ําตาล กาแฟ โกโก หรือช็อกโกเลต

(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟ ได ได ได ได

(๑๑) การทําไอศกรีม ได ได ได ได ได

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๖) การทําน้ํามันสลัด ได ได ได ได ได ได ได

(๗) การบดหรือปนเครื่องเทศ ได ได ได ได ได ได ได

(๘) การทําพริกปน พริกไทยปน หรือเครื่องแกง ได ได 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 ได ได ได ได

(๒) การทําเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล ได ได

(๔) การทําน้ําแร ได ได ได ได ได ได

๒๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาสูบ ยาอัด ยาเสน ยาเคี้ยว หรือยานัตถุ

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การอบใบยาสูบใหแหงหรือการรูดกานใบยาสูบ ได

(๓) การทํายาอัด ยาเสน ยาเสนปรุง หรือยาเคี้ยว ได ได

(๔) การทํายานัตถุ ได ได

หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๔



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากสิ่งทอซึ่งมิใชเครื่องนุงหม อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําผลิตภัณฑจากสิ่งทอเปนเครื่องใชในบาน ได ได ได ได ได ได

(๒) การทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใชถุงหรือกระสอบพลาสติก ได ได ได ได

(๓) การทําผลิตภัณฑจากผาใบ ได ได ได ได ได ได

(๔) การตบแตงหรือเย็บปกถักรอยสิ่งทอ ได ได ได ได ได ได

๒๔ โรงงานถักผา ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหมดวยดายหรือเสนใย หรือฟอกยอมสีหรือ ได ได ได ได ได ได

แตงสําเร็จผา ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหมที่ถักดวยดายหรือเสนใย

๒๕ โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมดวยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกใหเปนปุยซึ่งมิใชเสื่อ ได ได ได ได ได

หรือพรมที่ทําดวยยางหรือพลาสติกหรือพรมน้ํามัน

๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาขาย แห หรืออวน อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การผลิตเชือก ได ได ได

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

     หรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแตงกายซึ่งมิใชรองเทา อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

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

     ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเทาจากผา หนังสัตว ขนสัตว หรือวัสดุอื่น

(๒) การทําหมวก ได ได ได ได ได ได

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๕



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๓๓ โรงงานผลิตรองเทาหรือชิ้นสวนของรองเทาซึ่งมิไดทําจากไม ยางอบแข็ง ยางอัดเขารูป ได ได ได ได

 หรือพลาสติกอัดเขารูป

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 อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใชจากไม และรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑ ได ได

     ดังกลาว

(๒) การทํารองเทา ชิ้นสวนของรองเทา หรือหุนรองเทาจากไม ได ได

(๓) การแกะสลักไม ได ได ได ได ได ได

(๔) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม ได ได

(๕) การทําผลิตภัณฑจากไมกอก ได ได ได ได ได

๓๗ โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากไม แกว ยาง หรืออโลหะอื่น ได ได

ซึ่งมิใชเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากพลาสติกอัดเขารูป และรวมถึง

ชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๖



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ

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

(๒) การทําแมพิมพโลหะ ได ได

๕๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การทํายางแผนในขั้นตนจากน้ํายางธรรมชาติซึ่งมิใชการทําในสวนยางหรือปา ได

(๒) การหั่น ผสม รีดใหเปนแผน หรือตัดแผนยางธรรมชาติซึ่งมิใชการทําในสวนยาง ได

     หรือปา

๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑเครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปนดินเผา หรือเครื่องดินเผา ได ได ได ได ได

และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกลาว

๕๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๓) การผสมซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอรอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ได

     เขาดวยกัน หรือการผสมซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอรอยางใดอยางหนึ่ง

     หรือหลายอยางเขากับวัสดุอื่น

๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑอโลหะ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การทําผลิตภัณฑคอนกรีต ผลิตภัณฑคอนกรีตผสม ผลิตภัณฑยิปซัม หรือ ได

     ผลิตภัณฑปูนปลาสเตอร

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ลําดับที่

๗



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๖๑ โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใชที่ทําดวย ได ได ได ได ได ได ได

เหล็กหรือเหล็กกลา และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องมือหรือเครื่องใช

ดังกลาว

๖๒ โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตง ได ได ได ได ได

ภายในอาคารที่ทําจากโลหะหรือโลหะเปนสวนใหญ และรวมถึงสวนประกอบ

หรืออุปกรณของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงดังกลาว

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะสําหรับใชในการกอสรางหรือติดตั้ง

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๒) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางอาคาร ได ได ได ได

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การทําภาชนะบรรจุ ได ได

(๑๒) การตัด พับ หรือมวนโลหะ ได

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

๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องยนต เครื่องกังหัน และ ได ได ได ได ได ได

รวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องยนตหรือเครื่องกังหันดังกลาว

๖๙ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องคํานวณ เครื่องทําบัญชี ได ได ได ได ได ได ได ได

เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับใชในการคํานวณชนิดดิจิตัล

หรือชนิดอนาลอก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกสสําหรับปฏิบัติกับขอมูลที่เกี่ยวของกัน

หรืออุปกรณ (Digital or Analog Computers or Associated Electronic

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๘



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

Data Processing Equipment or Accessories) เครื่องรวมราคาของขาย

(Cash Registers) เครื่องพิมพดีด เครื่องชั่งซึ่งมิใชเครื่องชั่งที่ใชในหองทดลอง

วิทยาศาสตร เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใชเครื่องอัดสําเนาดวยการถายภาพ และรวมถึง

สวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศหรือกาซ ได ได ได ได ได

เครื่องเปาลม เครื่องปรับหรือถายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตูเย็นหรือ

เครื่องประกอบตูเย็น เครื่องขายสินคาอัตโนมัติ เครื่องลาง ซัก ซักแหง หรือรีดผา

เครื่องเย็บ เครื่องสงกําลังกล เครื่องยก ปนจั่น ลิฟต บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร

รถพวงสําหรับใชในการอุตสาหกรรม รถยกซอนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบ 

สําหรับใชในการอุตสาหกรรมหรือสําหรับใชในบานแตผลิตภัณฑนั้นตองไมใช

พลังงานไฟฟา และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑที่ระบุไวในลําดับ ได ได ได ได

ที่ ๗๐ เฉพาะที่ใชไฟฟา เครื่องยนตไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟา หมอแปลงแรงไฟฟา

เครื่องสับหรือบังคับไฟฟา เครื่องใชสําหรับแผงไฟฟา เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟา

เครื่องสงหรือจําหนายไฟฟา เครื่องสําหรับใชบังคับไฟฟา หรือเครื่องเชื่อมไฟฟา

๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน ได ได ได ได ได ได ได ได

เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเลนแผนเสียง เครื่องบันทึกคําบอก

เครื่องบันทึกเสียงดวยเทป เครื่องเลนหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน) แผนเสียง 

เทปแมเหล็กที่ไดบันทึกเสียงแลว เครื่องโทรศัพทหรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไมมีสาย 

เครื่องสงวิทยุ เครื่องสงโทรทัศน เครื่องรับสงสัญญาณหรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร 

ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๙

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

ผลิตภัณฑที่เปนตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวของ (Semi-Conductor or Related 

Sensitive Semi-Conductor Devices) คาปาซิเตอรหรือคอนเดนเซอรอิเล็กทรอนิกส

ชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได (Fixed or Variable Electronic Capacitors or Condensers)

เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย

และรวมถึงการผลิตอุปกรณหรือชิ้นสวนสําหรับใชกับเครื่องอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

๗๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การตอ ซอมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอูตอเรือนอกจากเรือยาง ได ได ได ได

(๒) การทําชิ้นสวนพิเศษสําหรับเรือหรือเครื่องยนตเรือ ได ได ได ได

๗๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

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

     จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ

(๒) การทําชิ้นสวนพิเศษหรืออุปกรณสําหรับจักรยานยนต จักรยานสามลอ หรือ ได ได ได ได

     จักรยานสองลอ

๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมลอเลื่อนที่ขับเคลื่อนดวยแรงคนหรือสัตว ได ได ได ได ได

ซึ่งมิใชจักรยาน และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

๘๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช หรืออุปกรณวิทยาศาสตร

หรือการแพทย อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณวิทยาศาสตรที่ใชในหองทดลอง ได ได ได ได ได ได

     หรืออุปกรณที่ใชในการชั่ง ตวง วัด หรือบังคับควบคุม

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑๐



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๘๓ โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือชิ้นสวนของนาฬิกาหรือเครื่องวัดเวลา ได ได ได

๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณี 

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

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

     หรืออัญมณี

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

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

(๔) การเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอื่น ๆ ได ได

(๕) การทําดวงตราหรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณหรือเหรียญอื่น ได ได

๘๕ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นสวนหรืออุปกรณของเครื่องดนตรี ได ได ได

ดังกลาว

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเลน เครื่องมือ หรือเครื่องใชที่มิไดระบุไว

ในลําดับอื่น อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําเครื่องเลน ได ได ได ได ได

(๒) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ ได ได ได ได ได

(๓) การทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง ได ได ได ได ได ได ได ได

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

     โปะตะเกียงหรือไฟฟา กลองสูบยาหรือกลองบุหรี่ กนกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก

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

     หรือยาง แมพิมพลายฉลุ (Stencils)

(๖) การทําแหคลุมผม ชองผม หรือผมปลอม ได ได ได ได

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑๑



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๙๐ โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําใหบริสุทธิ์ หรือจําหนายน้ําไปยังอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม ได

๙๑ โรงงานบรรจุสินคาในภาชนะโดยไมมีการผลิต อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การบรรจุสินคาทั่วไป ได ได ได

๙๒ โรงงานหองเย็น ได ได ได ได ได ได

๙๓ โรงงานซอมรองเทาหรือเครื่องหนัง ได ได ได ได ได

๙๔ โรงงานซอมเครื่องมือไฟฟาหรือเครื่องใชไฟฟาสําหรับใชในบานหรือใชประจําตัว ได ได ได ได ได

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต รถพวง จักรยานสามลอ 

จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของยานดังกลาว อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 

ดังตอไปนี้

(๑) การซอมแซมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตหรือสวนประกอบของยานดังกลาว ได ได ได ได

(๒) การซอมแซมรถพวง จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของยาน ได ได

     ดังกลาว

(๓) การพนสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได

(๔) การลางหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได ได ได ได ได

๙๖ โรงงานซอมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําดวยเพชร พลอย ทองคํา ได ได ได ได ได

ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี

๙๗ โรงงานซอมผลิตภัณฑที่มิไดระบุการซอมไวในลําดับใด ได ได

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

๑๒

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแตงหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ

หรือสวนประกอบของผลิตภัณฑโดยไมมีการผลิต อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๓) การลงรักหรือการประดับตบแตงดวยแกว กระจก มุก ทอง หรืออัญมณี ได ได ได ได

หมายเหต ุ            ลําดับที่                     หมายถึง      ลําดับที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

                         ได                           หมายถึง      สามารถประกอบกิจการโรงงานไดภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยโรงงาน

                         โรงงานจําพวกที่           หมายถึง      จําพวกโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

๑๓

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่







รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิตามท่ีไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมชมุชนสุวรรณภูมิ  จังหวดัรอยเอด็ 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

 

การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนท่ีดินตามท่ีไดจําแนกประเภท

ทายกฎกระทรวง  ตามที่กําหนดไวในขอ  ๕  คือ 

๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๑๕  ท่ีกําหนดไวเปนสีเหลือง  ใหเปนท่ีดิน

ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย  มีรายการดังตอไปนี้ 

  ๑.๑ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  ฟากใต  และถนน 

อรุณประเสริฐ  ฟากใต 

   ดานตะวันออก จดโรงเรียนสุวรรณภูมิ  และหนองคูวัดเจริญราษฎร 

   ดานใต จดวัดเจริญราษฎร 

   ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันออก 

  ๑.๒ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากใต 

   ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันตก 

   ดานใต จดโรงเรียนสุวรรณภูมิ พิทยไพศาล  สถานีตํารวจภูธร 

อําเภอสุวรรณภูมิ  โรงพยาบาลอําเภอสุวรรณภูมิ  และถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก จดถนน  อบจ.  รอ.  ๑๐๒๑  ฟากตะวันออก 

  ๑.๓ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากใต 

   ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากตะวันตก  และถนนไมปรากฏช่ือ 

ฟากเหนือ  และฟากตะวันตก 

   ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  ฟากเหนือ  ถนนอรุณ

ประเสริฐ  ฟากเหนือ  ถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  วัดรุงเรืองธรรม  และสํานักงานสาธารณสุข

อําเภอสุวรรณภูมิ 

   ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันออก 

  ๑.๔ ดานเหนือ จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 

   ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากตะวันตก 

   ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  ฟากเหนือ 



 

๒ 

   ดานตะวันตก จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 

  ๑.๕ ดานเหนือ จดถนนอรุณประเสริฐ  ฟากใต  และทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๒๐๒  ฟากใต 

   ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากตะวันตก 

   ดานใต จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก จดถนนปทมานนท  ฟากตะวันออก 

  ๑.๖ ดานเหนือ จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 

   ดานตะวันออก จดถนนราษฎรเจริญ  ฟากตะวันตก 

   ดานใต จดถนนประดิษฐยุทธการ  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 

  ๑.๗ ดานเหนือ จดถนนทุงลัฏฐิวัน  ฟากใต 

   ดานตะวันออก จดถนนปทมานนท  ฟากตะวันตก  และถนนสาย  ก  ๑   

ฟากตะวันตก 

   ดานใต จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 

   ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๕  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก 

  ๑.๘ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากใต 

   ดานตะวันออก จดถนนราษฎรสามัคคี  ฟากตะวันตก 

   ดานใต จดถนนประดิษฐยุทธการ  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 

  ๑.๙ ดานเหนือ จดถนนประดิษฐยุทธการ  ฟากใต  และวัดสวาง 

   ดานตะวันออก จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

   ดานใต จดถนนรอบเมือง  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก จดโรงเรียนกระดิ่งทอง  และถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 

  ๑.๑๐ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากใต 

   ดานตะวันออก จดถนนปทมานนท  ฟากตะวันตก 

   ดานใต จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากตะวันออก 



 

๓ 

  ๑.๑๑ ดานเหนือ จดถนนประดิษฐยุทธการ  ฟากใต  ถนนราษฎรสามัคคี   

ฟากตะวันตก  และถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 

   ดานตะวันออก จดถนนรองเมือง  ฟากตะวันตก 

   ดานใต จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 

  ๑.๑๒ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากใต 

   ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากตะวันตก 

   ดานใต จดถนนประดิษฐยุทธการ  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 

  ๑.๑๓ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากใต 

   ดานตะวันออก จดถนนปทมานนท  ฟากตะวันตก 

   ดานใต จดถนนประดิษฐยุทธการ  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากตะวันออก 

  ๑.๑๔ ดานเหนือ จดถนนขุนประเสริฐสรรพกิจ  ฟากใต  ถนนไมปรากฏช่ือ 

ฟากตะวันออก  และวัดใตวิไลธรรม   

   ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากตะวันตก 

   ดานใต จดถนนรอบเมือง  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก จดถนนประสานเมือง  ฟากตะวันออก   

  ๑.๑๕ ดานเหนือ จดถนนประดิษฐยุทธการ  ฟากใต 

   ดานตะวันออก จดถนนปทมานนท  ฟากตะวันตก 

   ดานใต จดถนนสาย  ก  ๔  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากตะวันออก 

๒.  ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๘  ที่กําหนดไวเปนสีสม  ใหเปนที่ดิน  

ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง  มีรายการดังตอไปนี้ 

  ๒.๑ ดานเหนือ จดถนนสุขาภิบาล  ๑  ฟากใต 

   ดานตะวันออก จดถนนรองเมือง  ฟากตะวันตก 

   ดานตะวันตก จดถนนรัตนวงษา  ฟากตะวันออก 

  ๒.๒ ดานเหนือ จดถนนอรุณประเสริฐ  ฟากใต 



 

๔ 

   ดานตะวันออก จดถนนปทมานนท  ฟากตะวันตก 

   ดานใต จดถนนทุงลัฏฐิวัน  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก จดโรงเรียนเมืองใหมสุวรรณภูมิ 

  ๒.๓ ดานเหนือ จดถนนรัตนวงษา  ฟากใต 

   ดานตะวันออก จดถนนรองเมือง  ฟากตะวันตก 

   ดานใต จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก จดถนนราษฎรเจริญ  ฟากตะวันออก  วัดเจริญราษฎร   

หนองคูวัดเจริญราษฎร  และโรงเรียนสุวรรณภูมิ 

  ๒.๔ ดานเหนือ จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากใต  และวัดทุงลัฏฐิวัน 

   ดานตะวันออก จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  และหนองคูวัดทุงลัฏฐิวัน 

   ดานใต จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก จดถนนประสานเมือง  ฟากตะวันออก 

  ๒.๕ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากใต 

   ดานตะวันออก จดถนนรองเมือง  ฟากตะวันตก  และวัดเหนือสุวรรณวนาราม 

   ดานใต จดถนนประดิษฐยุทธการ  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก จดถนนราษฎรสามัคคี  ฟากตะวันออก 

  ๒.๖ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากใต 

   ดานตะวันออก จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

   ดานใต จดถนนประดิษฐยุทธการ  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก จดถนนประสานเมือง  ฟากตะวันออก 

  ๒.๗ ดานเหนือ จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 

   ดานตะวันออก จดถนนประสานเมือง  ฟากตะวันตก 

   ดานใต จดถนนขุนประเสริฐสรรพกิจ  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก จดถนนรองเมือง  ฟากตะวันออก 

  ๒.๘ ดานเหนือ จดถนนประดิษฐยุทธการ  ฟากใต  และวัดกลาง 

   ดานตะวันออก จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

   ดานใต จดถนนขุนประเสริฐสรรพกิจ  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก จดถนนประสานเมือง  ฟากตะวันออก 



 

๕ 

๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๘  ที่กําหนดไวเปนสีแดง  ใหเปนที่ดิน

ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก  มีรายการดังตอไปนี้ 

  ๓.๑ ดานเหนือ จดถนนอรุณประเสริฐ  ฟากใต 

   ดานตะวันออก จดถนนรองเมือง  ฟากตะวันตก 

   ดานใต จดถนนสุขาภิบาล  ๑  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก จดถนนรัตนวงษา  ฟากตะวันออก 

  ๓.๒ ดานเหนือ จดถนนอรุณประเสริฐ  ฟากใต 

   ดานตะวันออก จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก    

   ดานใต จดถนนทุงลัฏฐิวัน  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก จดถนนประสานเมือง  ฟากตะวันออก 

  ๓.๓ ดานเหนือ จดถนนสุขาภิบาล  ๑  ฟากใต 

   ดานตะวันออก จดถนนประสานเมือง  ฟากตะวันตก 

   ดานใต จดถนนรัตนวงษา  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก จดถนนรองเมือง  ฟากตะวันออก   

  ๓.๔ ดานเหนือ จดถนนทุงลัฏฐิวัน  ฟากใต   

   ดานตะวันออก จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

   ดานใต จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก จดถนนประสานเมือง  ฟากตะวันออก 

  ๓.๕ ดานเหนือ จดถนนรัตนวงษา  ฟากใต 

   ดานตะวันออก จดถนนประสานเมือง  ฟากตะวันตก 

   ดานใต จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก จดถนนรองเมือง  ฟากตะวันออก 

  ๓.๖ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากใต 

   ดานตะวันออก จดถนนประสานเมือง  ฟากตะวันตก 

   ดานใต จดถนนประดิษฐยุทธการ  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก จดถนนรองเมือง  ฟากตะวันออก 

  ๓.๗ ดานเหนือ จดถนนประดิษฐยุทธการ  ฟากใต 

   ดานตะวันออก จดถนนรองเมือง  ฟากตะวันตก 



 

๖ 

   ดานใต จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก จดถนนราษฎรสามัคคี  ฟากตะวันออก 

  ๓.๘ ดานเหนือ จดถนนประดิษฐยุทธการ  ฟากใต 

   ดานตะวันออก จดถนนประสานเมือง  ฟากตะวันตก 

   ดานใต จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก จดถนนรองเมือง  ฟากตะวันออก 

๔.  ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔  ที่กําหนดไวเปนสีมวงออน  ใหเปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม

เฉพาะกิจ  มีรายการดังตอไปนี้ 

  ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวง

แผนดินหมายเลข  ๒๐๒   

  ดานตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจากจุด 

ซึ่งอยูหางจากเขตเทศบาลตําบลสุวรรณภูมิ  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนน  อบจ.  รอ.  ๑๐๒๑  เปนระยะ  

๑,๗๔๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  จนบรรจบกับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒   

ที่ จุดซึ่ งอยูห างจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  บรรจบกับถนนปทมานนท   ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  เปนระยะ  ๒,๑๖๐  เมตร 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนตั้งฉากระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๒๐๒  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  บรรจบกับถนนปทมานนท   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  เปนระยะ  ๑,๖๑๐  เมตร   

๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๗  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียว  ใหเปนที่ดิน

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 

  ๕.๑ ดานเหนือ จดเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจาก 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  ตัดกับหวยยาง  

ฝงตะวันตก  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  เปนระยะ   

๔๒๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  จนบรรจบกับศูนยกลางถนน  อบจ.  รอ.  ๑๐๒๑  ที่จุดซึ่งอยู

หางจากเขตเทศบาลตําบลสุวรรณภูมิ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนน  อบจ.  รอ.  ๑๐๒๑  

เปนระยะ  ๑,๗๔๐  เมตร 



 

๗ 

   ดานตะวันออก จดถนน  อบจ.  รอ.  ๑๐๒๑  ฟากตะวันตก  สถานีพัฒนา

อาหารสัตวจังหวัดรอยเอ็ด  ที่วาการอําเภอสุวรรณภูมิ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลสระคู  สํานักงาน

หมวดการทางสุวรรณภูมิ  สํานักงานเกษตรอําเภอสุวรรณภูมิ  สํานักงานปศุสัตวอําเภอสุวรรณภูมิ   

และสํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดรอยเอ็ด  สาขาสุวรรณภูมิ 

   ดานใต จดถนนอรุณประเสริฐ  ฟากเหนือ  และทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๒๐๒  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  ฟากตะวันออก 

   ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  และบริเวณ

หมายเลข  ๙.๑  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 

  ๕.๒ ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  ฟากตะวันตก   

และถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันตก 

   ดานใต จดถนน ไม ปร ากฏชื่ อ   ฟาก เหนื อ   ฟากตะวั นออก   

ฟากตะวันตก  และฟากใต  และถนนประดิษฐยุทธการ  ฟากใต   

   ดานตะวันตก จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจาก

ถนนไมปรากฏช่ือ  ที่ จุดซึ่ งถนนไมปรากฏชื่อบรรจบกับกึ่ งกลางลําเสียว  เปนเสนตรงไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๒๐๒  บรรจบกับหวยยาง  ฝงตะวันตก  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๒๐๒  เปนระยะ  ๔๒๐  เมตร 

   ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๐.๒  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

  ๕.๓ ดานเหนือ จดเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจาก

ศูนยกลางถนน  อบจ.  รอ.  ๑๐๒๑  ที่ จุดซึ่งอยูหางจากเขตเทศบาลตําบลสุวรรณภูมิ  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนน  อบจ.  รอ.  ๑๐๒๑  เปนระยะ  ๑,๗๔๐  เมตร  ไปทางทิศ

ตะวันออกเฉียงใต  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากศูนยกลางถนน 

ปทมานนทบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๒๐๒  เปนระยะ  ๒,๑๖๐  เมตร 

   ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๒๐๒  และเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดิน



 

๘ 

หมายเลข  ๒๐๒  บรรจบกับถนนปทมานนท  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๒๐๒  เปนระยะ  ๑,๖๑๐  เมตร  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  ฟากเหนือ   

   ดานใต จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากตะวันออก  และฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก จดโครงการพัฒนาปาไมทุงกุลารองไหท่ี  ๑  และถนน  อบจ.  

รอ.  ๑๐๒๑  ฟากตะวันออก 

  ๕.๔ ดานเหนือ จดถนนสาย   ก   ๑   ฟาก ใต   และฟากตะวั นออก   

และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  ฟากใต 

   ดานตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนตรงท่ีลากจาก

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  บรรจบกับ  

ถนนปทมานนท  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  เปนระยะ  

๒,๑๖๐  เมตร  เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  จนบรรจบกับทางหลวงชนบท  รอ.  ๓๐๔๘   

ที่จุดซึ่งอยูหางจากเขตเทศบาลตําบลสุวรรณภูมิ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงชนบท   

รอ.  ๓๐๔๘  เปนระยะ  ๑,๖๗๐  เมตร 

   ดานใต จดทางหลวงชนบท  รอ.  ๓๐๔๘  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก จดถนนปทมานนท  ฟากตะวันออก 

   ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๙.๙  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 

  ๕.๕ ดานเหนือ จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากใต  ถนนรอบเมือง  ฟากใต   

และถนนสาย  ข  ๒  ฟากใต 

   ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท  รอ.  ๖๐๓๘  ฟากตะวันตก 

   ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝงลําเสียว  ฝงเหนือ 

  ๕.๖ ดานเหนือ จดถนนรอบเมือง  ฟากใต  และถนนสาย  ก  ๔  ฟากใต 

   ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๕  ฟากตะวันตก   

และโรงเรียนบานสนาม 

   ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝงลําเสียว  ฝงเหนือ  

และหนองสองหอง 

   ดานตะวันตก จดทางหลวงชนบท  รอ.  ๖๐๓๘  ฟากตะวันออก 

   ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๘  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  และบริเวณ

หมายเลข  ๑๐.๘  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 



 

๙ 

  ๕.๗ ดานเหนือ จดทางหลวงชนบท  รอ.  ๓๐๔๘  ฟากใต 

   ดานตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนตรงท่ีลากจาก

ทางหลวงชนบท  รอ.  ๓๐๔๘  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากเขตเทศบาลตําบลสุวรรณภูมิ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต 

ตามแนวทางหลวงชนบท  รอ.  ๓๐๔๘  เปนระยะ  ๑,๖๗๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตจนบรรจบกับ 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๕  ที่จุดซึ่งทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๕  ตัดกับลําเสียว  ฝงเหนือ 

   ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๕  ฟากตะวันออก 

   ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๙.๑๐  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 

๖.  ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  และหมายเลข  ๖.๒  ที่กําหนดไวเปนสีขาวมีกรอบและเสนทแยง 

สีเขียว  ใหเปนท่ีดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 

  ๖.๑ ดานเหนือ จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 

   ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝ ง ลํ า เ สียว 

ฝงตะวันออก 

   ดานใต จดทางหลวงชนบท  รอ.  ๖๐๓๘  ฟากตะวันตก 

   ดานตะวันตก จดลําเสียว  ฝงตะวันออก 

  ๖.๒ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับลําเสียว  ฝงตะวันออก

และหนองสองหอง 

   ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๕  ฟากตะวันตก 

   ดานใต จดลําเสียว  ฝงตะวันออก 

   ดานตะวันตก จดทางหลวงชนบท  รอ.  ๖๐๓๘  ฟากตะวันออก 

๗.  ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๔  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออน  ใหเปนที่ดิน

ประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  มีรายการดังตอไปนี้ 

  ๗.๑ หนองคูวัดเจริญราษฎร 

  ๗.๒ หนองบัว 

  ๗.๓ หนองคูวัดทุงลัฏฐิวัน 

  ๗.๔   หนองสองหอง 

๘.  ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๙  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  ใหเปนที่ดิน

ประเภทสถาบันการศึกษา  มีรายการดังตอไปนี้ 

  ๘.๑ โรงเรียนบานน้ําคํานอยวิทยา 



 

๑๐ 

  ๘.๒ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 

  ๘.๓ โรงเรียนสุวรรณภูมิ 

  ๘.๔ โรงเรียนเมืองใหมสุวรรณภูมิ 

  ๘.๕ โรงเรียนเจริญศึกษา 

  ๘.๖ โรงเรียนกระดิ่งทอง 

  ๘.๗ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 

  ๘.๘ โรงเรียนบานดอนแฮดวิทยา 

  ๘.๙ โรงเรียนบานสนาม 

๙.  ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๑๐  ท่ีกําหนดไวเปนสีเทาออน  ใหเปนที่ดิน

ประเภทสถาบันศาสนา  มีรายการดังตอไปนี้ 

  ๙.๑ วัดบานน้ําคํา 

  ๙.๒ วัดรุงเรืองธรรม 

  ๙.๓ วัดเจริญราษฎร 

  ๙.๔ วัดทุงลัฏฐิวัน 

  ๙.๕ วัดสวาง 

  ๙.๖ วัดเหนือสุวรรณวนาราม 

  ๙.๗ วัดกลาง 

  ๙.๘ วัดใตวิไลธรรม 

  ๙.๙ วัดดอนธาตุทอง   

  ๙.๑๐ วัดบานสนาม 

๑๐.  ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑  ถึงหมายเลข  ๑๐.๘  ท่ีกําหนดไวเปนสีน้ําเงิน  ใหเปนที่ดิน

ประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  มีรายการดังตอไปนี้ 

  ๑๐.๑  สถานีพัฒนาอาหารสัตวจังหวัดรอยเอ็ด 

  ๑๐.๒  การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอสุวรรณภูมิ 

  ๑๐.๓  โครงการพัฒนาปาไมทุงกุลารองไหที่  ๑ 

  ๑๐.๔  สถานีตํารวจภูธรอําเภอสุวรรณภูมิ  และโรงพยาบาลอําเภอสุวรรณภูมิ 



 

๑๑ 

  ๑๐.๕  ที่วาการอําเภอสุวรรณภูมิ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลสระคู  สํานักงาน 

หมวดการทางสุวรรณภูมิ  สํานักงานเกษตรอําเภอสุวรรณภูมิ  สํานักงานปศุสัตวอําเภอสุวรรณภูมิ   

และสํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดรอยเอ็ด  สาขาสุวรรณภูมิ 

  ๑๐.๖  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสุวรรณภูมิ 

  ๑๐.๗  สํานักงานเทศบาลตําบลสุวรรณภูมิ  และศูนยการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอสุวรรณภูมิ 

  ๑๐.๘  โรงฆาสัตวเทศบาลตําบลสุวรรณภูมิ 





รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมชมุชนสุวรรณภูมิ  จังหวดัรอยเอด็ 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

 

ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง  แบงเปน  ๒  ขนาด  คือ 

๑. ถนนแบบ  ก  ขนาดเขตทาง  ๑๒.๐๐  เมตร  จํานวน  ๔  สาย  ดังนี้ 

  ถนนสาย  ก  ๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนเพลินจิต  และถนน 

ไมปรากฏชื่อ   และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม   เริ่มตนจากถนนรอบเมือง  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม  บรรจบกับถนนปทมานนท  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๗๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ   

๒๖๐  เมตร  บรรจบกับถนนเดิมไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม  บรรจบกับ

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  และทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนว

ถนนเดิม  บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  และทิศตะวันตกเฉียงเหนือ   

ระยะประมาณ  ๖๒๐  เมตร  บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๒)  ที่บริเวณหางจากถนน 

ไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๒)  บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนว 

ถนนไมปรากฏช่ือ  (ถนนสาย  ก  ๒)  ระยะประมาณ  ๑๗๐  เมตร  แลวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  

ระยะประมาณ  ๘๐๐  เมตร  จนบรรจบกับถนน  อบจ.  รอ.  ๑๐๒๑  ที่บริเวณหางจากถนน  อบจ.   

รอ.  ๑๐๒๑  บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนน  อบจ.   

รอ.  ๑๐๒๑  ระยะประมาณ  ๒๕๐  เมตร 

  ถนนสาย  ก  ๒  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  เริ่มตนจากถนนอรุณประเสริฐ  

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๘๖๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ก  ๑ 

  ถนนสาย  ก  ๓  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยรองเมือง  ๔  และ   

ถนนประสานมิตร  เริ่มตนจากถนนราษฎรเจริญ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบ  

กับถนนปทมานนท   

  ถนนสาย  ก  ๔  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนรอบเมือง  และ   

ถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนเพลินจิต  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนว 

ถนนเดิมจนสุดถนน  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ   



 

๒ 

๖๓๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนปทมานนท  ที่บริเวณหางจากถนนปทมานนทบรรจบกับทางหลวงชนบท  

รอ.  ๓๐๔๘  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนปทมานนท  ระยะประมาณ  ๓๔๐  เมตร 

๒.  ถนนแบบ  ข  ขนาดเขตทาง  ๑๖.๐๐  เมตร  จํานวน  ๒  สาย  คือ 

  ถนนสาย  ข  ๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนราษฎรเจริญ  เริ่มตนจาก

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตและทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  

จนบรรจบกับซอยรองเมือง  ๓ 

  ถนนสาย  ข  ๒  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนรอบเมือง  เริ่มตนจาก 

ถนนราษฎรเจริญ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนประสานเมือง 



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่สมควรก าหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  
ในท้องที่ต าบลดอกไม้  และต าบลสระคู  อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา  
และการด ารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  การคมนาคม
และการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อม  ทั้งนี้  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์  
ของการผังเมือง  และโดยที่มาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม  
โดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  บัญญัติว่า  การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระท า 
โดยกฎกระทรวง  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๐๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   ธันวาคม   ๒๕๖๑
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