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กฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองร้อยเอ็ด
พ.ศ. ๒๕๖๒
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
และมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ ง แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารผั ง เมื อ ง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
โดยพระราชบัญญั ติการผั งเมือ ง (ฉบั บที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ รั ฐ มนตรีว่ าการกระทรวงมหาดไทย
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ในท้องที่ตาบลเหนือเมือง ตาบลในเมือง ตาบลดงลาน
ตาบลรอบเมือง ตาบลขอนแก่น อาเภอเมืองร้อยเอ็ด และตาบลนิเวศน์ อาเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๒ การวางและจัดทาผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒ นา และการดารงรักษาเมืองและบริเวณที่ เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและสภาพแวดล้อม
ในบริ เ วณแนวเขตตามข้ อ ๑ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การพั ฒ นาระบบเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ข้อ ๓ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้ มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้ประโยชน์
ที่ดิน โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับและสอดคล้องกับ
การขยายตัวของชุมชนในอนาคต รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมีสาระสาคัญ ดังต่อไปนี้
(๑) เตรียมพื้นที่รองรับการขยายตัวและการกระจายตัวของประชากรที่เพิ่มขึ้นในอนาคต
(๒) กาหนดแนวทางการพัฒนาและควบคุมการขยายตัวของชุมชนเมืองในอนาคตให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์
(๓) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนเมืองให้เป็นศูนย์กลางการบริหาร การปกครอง พาณิชยกรรม
การศึกษา และการคมนาคมและการขนส่งของจังหวัดร้อยเอ็ด และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
(๔) ส่งเสริมอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน
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(๕) ส่งเสริมและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม และเกษตรกรรมให้สอดคล้องกับ
การขยายตัวของชุมชนและระบบเศรษฐกิจ
(๖) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอ
และได้มาตรฐาน
(๗) ส่งเสริมการพัฒนาด้านระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่งให้สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์
ที่ดินในอนาคต
(๘) อนุรักษ์โบราณสถานและสถานที่ที่มีคุณค่าทางศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์
และโบราณคดี เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
(๙) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข้อ ๔ การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ภายในเขตผั ง เมื อ งรวม ให้ เ ป็ น ไปตามแผนผั ง ก าหนด
การใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จาแนกประเภท แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง และรายการ
ประกอบแผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จาแนกประเภท
ท้ายกฎกระทรวงนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๒๐ ที่กาหนดไว้เป็นสีเหลือง ให้เป็น
ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
(๒) ที่ ดิ น ในบริ เวณหมายเลข ๒.๑ ถึ ง หมายเลข ๒.๑๘ ที่ ก าหนดไว้เป็นสี ส้ม ให้เป็น
ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง
(๓) ที่ดิน ในบริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึงหมายเลข ๓.๑๙ ที่กาหนดไว้เป็นสีแดง ให้เป็น
ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔.๑ และหมายเลข ๔.๒ ที่กาหนดไว้เป็นสีม่วงอ่อน ให้เป็น
ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ ถึงหมายเลข ๕.๑๖ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็น
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๖.๑ ถึงหมายเลข ๖.๗ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน ให้เป็น
ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(๗) ที่ดิน ในบริเวณหมายเลข ๗.๑ ถึงหมายเลข ๗.๑๕ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา
(๘) ที่ ดิ น ในบริ เ วณหมายเลข ๘ ที่ ก าหนดไว้ เ ป็ น สี ฟ้ า ให้ เ ป็ น ที่ ดิ น ประเภทที่ โ ล่ ง
เพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๙ ที่กาหนดไว้เป็นสีน้าตาลอ่อน ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์
เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
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(๑๐) ที่ดิน ในบริเวณหมายเลข ๑๐.๑ ถึงหมายเลข ๑๐.๒๘ ที่กาหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันศาสนา
(๑๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๑.๑ ถึงหมายเลข ๑๑.๒๕ ที่กาหนดไว้เป็นสีน้าเงิน ให้เป็น
ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ข้อ ๖ ที่ ดิ น ประเภทที่ อ ยู่ อ าศั ย หนาแน่ น น้ อ ย ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ การอยู่ อ าศั ย
สถาบัน ราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุ ก จ าพวกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน เว้ น แต่ โ รงงานตามประเภท ชนิ ด
และจาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ามันเชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร สุนัข แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๕) สุ ส านและฌาปนสถานตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยสุ ส านและฌาปนสถาน เว้ น แต่ เ ป็ น
การก่อสร้างแทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม
(๖) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
(๗) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด
(๘) กาจัดมูลฝอย
(๙) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิน ริ มฝั่ งแหล่ งน้าสาธารณะ ให้ มี ที่ ว่ า งตามแนวขนานริม ฝั่ งตามสภาพ
ธรรมชาติของแหล่งน้าสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้า
การสาธารณูปโภค เขื่อน รั้ว หรือกาแพง
ข้อ ๗ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
สถาบัน ราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุ ก จ าพวกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน เว้ น แต่ โ รงงานตามประเภท ชนิ ด
และจาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน
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(๒) คลังน้ ามัน สถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม สถานีบริการน้ามันประเภท ก
สถานีบริการน้ามันประเภท ข สถานีบริการน้ามันประเภท ค ลักษณะที่สอง สถานีบริการน้ามัน
ประเภท จ ลักษณะที่สอง และสถานีบริการน้ามันประเภท ฉ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามัน
เชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
(๓) คลั ง ก๊ า ซปิ โ ตรเลี ย มเหลว สถานที่ บ รรจุ ก๊ า ซปิ โ ตรเลี ย มเหลวประเภทโรงบรรจุ
สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร สุนัข แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
แทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม
(๖) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
(๗) กาจัดมูลฝอย
(๘) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิน ริ มฝั่ งแหล่ งน้าสาธารณะ ให้ มี ที่ ว่ า งตามแนวขนานริม ฝั่ งตามสภาพ
ธรรมชาติของแหล่งน้าสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้า
การสาธารณูปโภค เขื่อน รั้ว หรือกาแพง
ข้อ ๘ ที่ ดิ น ประเภทพาณิ ช ยกรรมและที่ อ ยู่ อ าศั ย หนาแน่ น มาก ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
เพื่อพาณิชยกรรม การอยู่อาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่
สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุ ก จ าพวกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน เว้ น แต่ โ รงงานตามประเภท ชนิ ด
และจาพวกทีก่ าหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ ามัน สถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม สถานีบริการน้ามันประเภท ก
สถานีบริการน้ามันประเภท ข สถานีบริการน้ามันประเภท ค ลักษณะที่สอง สถานีบริการน้ามัน
ประเภท จ ลักษณะที่สอง และสถานีบริการน้ามันประเภท ฉ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามัน
เชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
(๓) คลั ง ก๊ า ซปิ โ ตรเลี ย มเหลว สถานที่ บ รรจุ ก๊ า ซปิ โ ตรเลี ย มเหลวประเภทโรงบรรจุ
สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร สุนัข แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
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(๕) สุ ส านและฌาปนสถานตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยสุ ส านและฌาปนสถาน เว้ น แต่ เ ป็ น
การก่อสร้างแทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม
(๖) กาจัดมูลฝอย
(๗) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิน ริ มฝั่ งแหล่ งน้าสาธารณะ ให้ มี ที่ ว่ า งตามแนวขนานริม ฝั่ งตามสภาพ
ธรรมชาติของแหล่งน้าสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้า
การสาธารณูปโภค เขื่อน รั้ว หรือกาแพง
ข้อ ๙ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมที่ประกอบ
กิ จ การในลั ก ษณะโรงงานตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงานตามประเภท ชนิ ด และจ าพวกที่ ก าหนด
ให้ ด าเนิ น การได้ ต ามบั ญ ชี ท้ า ยกฎกระทรวงนี้ คลั ง สิ น ค้ า สถาบั น ราชการ การสาธารณู ป โภค
และสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้า
ของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และ
จาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน
(๒) สุ ส านและฌาปนสถานตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยสุ ส านและฌาปนสถาน เว้ น แต่ เ ป็ น
การก่อสร้างแทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม
(๓) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๖) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
(๗) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม
(๘) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก
(๙) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา
(๑๐) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนพิการ
ข้อ ๑๐ ที่ดิน ประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือ
เกี่ ย วข้ อ งกั บ เกษตรกรรม สถาบั น ราชการ การสาธารณู ป โภคและสาธารณู ป การเป็ น ส่ ว นใหญ่
สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และ
จาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้
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(๒) คลังน้ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ามันเชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๘) การอยู่อาศัย การประกอบพาณิชยกรรม หรือการประกอบอุตสาหกรรมประเภทอาคารสูง
หรืออาคารขนาดใหญ่
(๙) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(๑๐) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งหนองหญ้าม้า ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติ
ของหนองหญ้าม้าไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร และที่ดินริมฝั่งแหล่งน้าสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน
ริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแหล่งน้าสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้า การสาธารณูปโภค เขื่อน รั้ว หรือกาแพง
ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกีย่ วข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือสาธารณประโยชน์
เท่านั้น
ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ข้อ ๑๓ ที่ ดิ น ประเภทที่ โ ล่ ง เพื่ อ การรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่อ
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวหรือเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว การชลประทาน หรือ
สาธารณประโยชน์เท่านั้น
ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อเป็นกาแพงเมืองหรือคูเมืองโบราณเท่านั้น
ข้อ ๑๕ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศาสนา การศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ข้อ ๑๖ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อกิจการของรัฐ กิจการเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์
เท่านั้น
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ที่ดินประเภทนี้ ในบริเวณหมายเลข ๑๑.๒๕ นอกจากให้ใช้ประโยชน์ที่ดินตามวรรคหนึ่งแล้ว
ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยได้ด้วย ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของรัฐในการโยกย้ายราษฎรที่อาศัย
อยู่ในเขตโบราณสถาน
ข้อ ๑๗ การใช้ประโยชน์ ที่ดิน ในบริเวณแนวถนนสาย ก ถนนสาย ข ถนนสาย ค ๑
ถนนสาย ค ๒ ถนนสาย ค ๓ ถนนสาย ค ๔ ถนนสาย ค ๕ ถนนสาย ง ๑ ถนนสาย ง ๒
ถนนสาย ง ๓ ถนนสาย ง ๔ ถนนสาย ง ๕ ถนนสาย ง ๖ ถนนสาย ง ๗ ถนนสาย จ
ถนนสาย ฉ ๑ และถนนสาย ฉ ๒ ตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงนี้
ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น นอกจากกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) การสร้างถนนหรือเกี่ยวข้องกับถนน และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
(๒) การสร้างรั้วหรือกาแพง
(๓) เกษตรกรรมหรื อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ เกษตรกรรมที่ มี ค วามสู ง ของอาคารไม่ เ กิ น ๙ เมตร
หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่
ข้อ ๑๘ ให้ผู้มีหน้าที่และอานาจในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการ
ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖2
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

บัญชีท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองร้อยเอ็ด
พ.ศ. ๒๕๖๒
ที่ดินประเภท
ลาดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการบ่มใบชาหรือใบยาสูบ

๒

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอ่ าศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยูอ่ าศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยูอ่ าศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

ชนบทและเกษตรกรรม

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓
ได้
ได้

โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓
ได้
ได้

ดังต่อไปนี้
(๑) การต้ม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช

ได้

(๒) การกระเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช

ได้

ได้

(๓) การอัดปอหรือใบยาสูบ

ได้

ได้

(๔) การหีบหรืออัดฝ้าย หรือการปั่นหรืออัดนุ่น

ได้

ได้

(๕) การเก็บรักษาหรือลาเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง

ได้

ได้

หรือคลังสินค้า
(๖) การบด ป่น หรือย่อยส่วนต่าง ๆ ของพืชซึง่ มิใช่เมล็ดพืชหรือหัวพืช
(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กล้วยไม้ หรือถั่วงอก

๔

ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

(๙) การร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม

ได้

ได้

ได้

ได้

(๑๑) การฟักไข่โดยใช้ตอู้ บ

ได้

ได้

ได้

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ซงึ่ มิใช่สัตว์น้า อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การฆ่าสัตว์
(๒) การถนอมเนื้อสัตว์โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือทาให้เยือกแข็ง
โดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง

ได้
ได้

ได้

ได้

ได้
ได้

ได้

๒
ที่ดินประเภท
ลาดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

(๓) การทาผลิตภัณฑ์อาหารสาเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ มันสัตว์ หนังสัตว์ หรือสารที่สกัด
จากไขสัตว์หรือกระดูกสัตว์

๕

๘

๙

(๕) การบรรจุเนื้อสัตว์หรือมันสัตว์หรือผลิตภัณฑ์สาเร็จรูปจากเนื้อสัตว์หรือมันสัตว์
ในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้
(๖) การล้าง ชาแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์
(๗) การทาผลิตภัณฑ์จากไข่เพื่อใช้ประกอบเป็นอาหาร เช่น ไข่เค็ม ไข่เยีย่ วม้า ไข่ผง
ไข่เหลวเยือกแข็ง หรือไข่เหลวแช่เย็น
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้านม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทานมสดให้ไร้เชื้อหรือฆ่าเชื้อโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่น การพาสเจอร์ไรส์
หรือสเตอริไลส์
(๒) การทานมสดจากนมผงและไขมัน
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การทาอาหารหรือเครือ่ งดืม่ จากผัก พืช หรือผลไม้ และบรรจุในภาชนะที่ผนึก
และอากาศเข้าไม่ได้
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การสี ฝัด หรือขัดข้าว

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอ่ าศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยูอ่ าศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยูอ่ าศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

ชนบทและเกษตรกรรม

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓
ได้

โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

๓
ที่ดินประเภท
ลาดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอ่ าศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยูอ่ าศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยูอ่ าศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

ชนบทและเกษตรกรรม

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้ง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การทาขนมปังหรือขนมเค้ก

ได้

ได้

ได้

(๒) การทาขนมปังกรอบหรือขนมอบแห้ง

ได้

ได้

ได้

(๓) การทาผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้น เม็ด หรือชิ้น

ได้

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก้ ช็อกโกเลตหรือขนมหวาน
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑๑) การทาไอศกรีม

ได้

ได้

ได้

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครือ่ งปรุงหรือเครือ่ งประกอบอาหาร อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๗) การบดหรือป่นเครือ่ งเทศ

ได้

ได้

ได้

(๘) การทาพริกป่น พริกไทยป่น หรือเครือ่ งแกง

ได้

ได้

ได้

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทาน้าแข็ง หรือตัด ซอย บด หรือย่อยน้าแข็ง
๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้าดืม่ เครือ่ งดืม่ ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ น้าอัดลม

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

หรือน้าแร่ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทาน้าดืม่

ได้

ได้

(๒) การทาเครือ่ งดืม่ ที่ไม่มีแอลกอฮอล์
(๔) การทาน้าแร่

ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

๔
ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอ่ าศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยูอ่ าศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยูอ่ าศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

ชนบทและเกษตรกรรม

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

(๑) การผลิตเชือก

ได้

ได้

ได้

ได้

(๒) การผลิต ประกอบ หรือซ่อมแซมตาข่าย แห หรืออวน และรวมถึงชิ้นส่วน

ได้

ได้

ได้

ได้

ลาดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาข่าย แห หรืออวน อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
ได้

หรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การเลือ่ ย ไส ซอย เซาะร่อง หรือการแปรรูปไม้ด้วยวิธีอื่นที่คล้ายคลึงกัน

ได้

(๒) การทาวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง บานประตู

ได้

หรือส่วนประกอบที่ทาด้วยไม้ของอาคาร
๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครือ่ งใช้จากไม้ไผ่ หวาย ฟาง อ้อ กก หรือผักตบชวา
๓๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากไม้หรือไม้ก๊อก อย่างใดอย่างหนึ่ง

ได้

ได้

ได้

ได้

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทาภาชนะบรรจุ เครือ่ งมือ หรือเครือ่ งใช้จากไม้ และรวมถึงชิ้นส่วน

ได้

ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
(๒) การทารองเท้า ชิ้นส่วนของรองเท้า หรือหุ่นรองเท้าจากไม้
(๓) การแกะสลักไม้

ได้
ได้

ได้

(๔) การทากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม้
(๕) การทาผลิตภัณฑ์จากไม้ก๊อก

ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

๕
ที่ดินประเภท
ลาดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอ่ าศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยูอ่ าศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยูอ่ าศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

ชนบทและเกษตรกรรม

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

๓๗ โรงงานทาเครือ่ งเรือนหรือเครือ่ งตบแต่งภายในอาคาร จากไม้ แก้ว ยาง หรืออโลหะอื่น

ได้

ซึง่ มิใช่เครือ่ งเรือนหรือเครือ่ งตบแต่งภายในอาคารจากพลาสติกอัดเข้ารูป
และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
(๑) การพิมพ์ การทาแฟ้มเก็บเอกสาร การเย็บเล่ม ทาปก หรือตบแต่งสิง่ พิมพ์

ได้

ได้

ได้

ได้

๖๒ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครือ่ งเรือนหรือเครือ่ งตบแต่ง

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ภายในอาคารที่ทาจากโลหะหรือโลหะเป็นส่วนใหญ่ และรวมถึงส่วนประกอบ
หรืออุปกรณ์ของเครือ่ งเรือนหรือเครือ่ งตบแต่งดังกล่าว
๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑๑) การอัดเศษโลหะ

ได้

ได้

(๑๒) การตัด พับ หรือม้วนโลหะ

ได้

ได้

(๑๓) การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

(๑๔) การทาชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์โลหะ ตาม (๑) ถึง (๑๐)
๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครือ่ งยนต์ เครือ่ งกังหัน
และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครือ่ งยนต์หรือเครือ่ งกังหันดังกล่าว
๖๖ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครือ่ งจักรสาหรับใช้ในการกสิกรรม
หรือการเลีย้ งสัตว์ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครือ่ งจักรดังกล่าว

ได้

ได้

ได้

ได้

๖
ที่ดินประเภท
ลาดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๖๙ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครือ่ งคานวณ เครือ่ งทาบัญชี

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอ่ าศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยูอ่ าศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยูอ่ าศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ชนบทและเกษตรกรรม

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

เครือ่ งจักรสาหรับระบบบัตรเจาะ เครือ่ งจักรสาหรับใช้ในการคานวณ
ชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาล้อก หรือเครือ่ งอิเล็กทรอนิกส์สาหรับปฏิบัติกับข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกันหรืออุปกรณ์ (Digital or Analog Computers or Assocciated
Electronic Data Processing Equipment or Accessories) เครือ่ งรวมราคา
ของขาย (Cash Registers) เครือ่ งพิมพ์ดีด เครือ่ งชั่งซึง่ มิใช่เครือ่ งชั่งที่ใช้ใน
ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ เครือ่ งอัดสาเนาซึง่ มิใช่เครือ่ งอัดสาเนาด้วยการถ่ายภาพ
และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครือ่ งสูบน้า เครือ่ งอัดอากาศหรือก๊าซ
เครือ่ งเป่าลม เครือ่ งปรับหรือถ่ายเทอากาศ เครือ่ งโปรยน้าดับไฟ ตูเ้ ย็น
หรือเครือ่ งประกอบตูเ้ ย็น เครือ่ งขายสินค้าอัตโนมัติ เครือ่ งล้าง ซัก ซักแห้ง หรือรีดผ้า
เครือ่ งเย็บ เครือ่ งส่งกาลังกล เครือ่ งยก ปั้นจั่น ลิฟต์ บันไดเลือ่ น รถบรรทุก
รถแทรกเตอร์ รถพ่วงสาหรับใช้ในการอุตสาหกรรม รถยกซ้อนของ (Stackers)
เตาไฟหรือเตาอบสาหรับใช้ในการอุตสาหกรรมหรือสาหรับใช้ในบ้าน
แต่ผลิตภัณฑ์นั้นต้องไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์
ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครือ่ งรับวิทยุ เครือ่ งรับโทรทัศน์
เครือ่ งกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครือ่ งเล่นแผ่นเสียง เครือ่ งบันทึกคาบอก
เครือ่ งบันทึกเสียงด้วยเทป เครือ่ งเล่นหรือเครือ่ งบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน์)
แผ่นเสียง เทปแม่เหล็กที่ได้บันทึกเสียงแล้ว เครือ่ งโทรศัพท์หรือโทรเลขชนิดมีสาย

๗
ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอ่ าศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยูอ่ าศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยูอ่ าศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

ได้

ชนบทและเกษตรกรรม

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

(๒) การทาเครือ่ งใช้ด้วยทองคา ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหล่ทอง หรือโลหะที่มีค่า

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

(๓) การตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ลาดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

หรือไม่มีสาย เครือ่ งส่งวิทยุ เครือ่ งส่งโทรทัศน์ เครือ่ งรับส่งสัญญาณหรือจับสัญญาณ
เครือ่ งเรดาร์ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวกึ่งนาหรือตัวกึ่งนาชนิดไวที่เกี่ยวข้อง (Semi Conductor or Related Sensitive Semi – Conductor Devices) คาปาซิเตอร์
หรือคอนเดนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงที่หรือเปลีย่ นแปลงได้ (Fixed or Variable
Electronic Capacitors or Condensers) เครือ่ งหรือหลอดเรดิโอกราฟ
เครือ่ งหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือเครือ่ งหรือหลอดเอกซเรย์ และรวมถึง
การผลิตอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนสาหรับใช้กับเครือ่ งอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๗๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลีย่ นแปลงสภาพจักรยานยนต์
จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ
๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมล้อเลือ่ นที่ขับเคลือ่ นด้วยแรงคน
หรือสัตว์ซงึ่ มิใช่จักรยาน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณี
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทาเครือ่ งประดับโดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองคา ทองขาว เงิน นาก
หรืออัญมณี

(๕) การทาดวงตราหรือเหรียญตราของเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์หรือเหรียญอื่น
๙๐ โรงงานจัดหาน้า ทาน้าให้บริสุทธิ์ หรือจาหน่ายน้าไปยังอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม

ได้

ได้

ได้

ได้

๘
ที่ดินประเภท
ลาดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๙๑ โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การบรรจุสินค้าทั่วไป
๙๒ โรงงานห้องเย็น (ไม่มีการแกะล้างวัตถุดิบ)
๙๓ โรงงานซ่อมรองเท้าหรือเครือ่ งหนัง
๙๔ โรงงานซ่อมเครือ่ งมือไฟฟ้าหรือเครือ่ งใช้ไฟฟ้าสาหรับใช้ในบ้านหรือใช้ประจาตัว
๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลือ่ นด้วยเครือ่ งยนต์ รถพ่วง
จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การซ่อมแซมยานที่ขับเคลือ่ นด้วยเครือ่ งยนต์หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว
(๒) การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบ
ของยานดังกล่าว
(๓) การพ่นสีกันสนิมยานที่ขับเคลือ่ นด้วยเครือ่ งยนต์
(๔) การล้างหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลือ่ นด้วยเครือ่ งยนต์
๙๖ โรงงานซ่อมนาฬิกา เครือ่ งวัดเวลา หรือเครือ่ งประดับที่ทาด้วยเพชร พลอย ทองคา
ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี
๙๘ โรงงานซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด อัด หรือย้อมผ้า เครือ่ งนุ่งห่ม พรม หรือขนสัตว์
หมายเหตุ

ลาดับที่
ได้
โรงงานจาพวกที่
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ที่อยูอ่ าศัยหนาแน่นมาก
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๑
๒
๓
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ที่อยูอ่ าศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจาพวกที่
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๓
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ที่อยูอ่ าศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจาพวกที่
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โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓
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ได้
ได้
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ได้
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ได้

ได้

ได้
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หมายถึง ลาดับที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
หมายถึง สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
หมายถึง จาพวกโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

ได้
ได้
ได้

ได้

ได้

รายการประกอบแผนผังกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จาแนกประเภทท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ
ผังเมืองรวมเมืองร้อยเอ็ด
พ.ศ. ๒๕๖๒
การใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามแผนผังกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จาแนกประเภท
ท้ายกฎกระทรวง ตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๕ คือ
๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๒๐ ที่กาหนดไว้เป็นสีเหลือง ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย มีรายการดังต่อไปนี้
๑.๑ ด้านเหนือ
จดเส้นตั้งฉากกับถนนสาย ง ๑ ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก
ทางหลวงชนบท รอ. ๓๐๗๓ บรรจบกับถนนสาย ง ๑ ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนสาย ง ๑ เป็นระยะ ๘๕๐ เมตร
ด้านตะวันออก จดสนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด และสานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย
สาขาจังหวัดร้อยเอ็ด
ด้านใต้
จดสนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด สานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย
สาขาจังหวัดร้อยเอ็ด และวัดป่าศรีไพรวัน
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ง ๑ ฟากตะวันออก
๑.๒ ด้านเหนือ
จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๔ ฟากตะวันออก
ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงชนบท รอ. ๓๐๗๓ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๔ ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๔ เป็นระยะ ๗๐๐ เมตร
ด้านตะวันออก จดถนนสาย ง ๑ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดทางหลวงชนบท รอ. ๓๐๗๓ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๔ ฟากตะวันออก
๑.๓ ด้านเหนือ
จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๔ ฟากตะวันตก
ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงชนบท รอ. ๓๐๗๓ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๔ ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๔ เป็นระยะ ๗๐๐ เมตร
ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๔ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้ นตั้ งฉากกั บทางหลวงแผ่น ดิน หมายเลข ๒๑๔ ที่ จุด ซึ่ ง
ทางหลวงชนบท รอ. ๓๐๗๓ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๔
ด้านตะวันตก
จดเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเขตทหาร (ค่ายประเสริฐสงคราม)
และเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๔

๒
๑.๔ ด้านเหนือ
จดโรงเรียนบ้านหนองตากร้า (ศรีไพรไตรคามวิทยา) โรงเรียนขัติยะวงษา
เส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท รอ. ๓๐๗๓ และห้วยกุดขวาง ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท
รอ. ๓๐๗๓ วัดเกษมทรัพย์พัฒนาราม เส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒๐๔๔ และเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๔๔ ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก
ทางหลวงชนบท รอ. ๓๐๗๓ ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๔๔ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๔๔ เป็นระยะ ๘๐๐ เมตร
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๔๔ ฟากเหนือ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น
ทางหลวงชนบท รอ. ๓๐๗๓ ฟากตะวันออกและฟากเหนือ และที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลเหนือเมือง
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ง ๑ ฟากตะวันออก
๑.๕ ด้านเหนือ
จดทางหลวงชนบท รอ. ๓๐๗๓ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดทางหลวงชนบท รอ. ๓๐๗๓ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดร้อยเอ็ด
และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๔๔ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ง ๒ ฟากตะวันออก
๑.๖ ด้านเหนือ
จดสานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด และทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒๐๔๔ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๔๔ ฟากใต้
ที่จุดซึ่งอยู่ห่ างจากทางหลวงชนบท รอ. ๓๐๗๓ ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๔๔ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๔๔ เป็นระยะ ๘๐๐ เมตร เป็นเส้นขนาน
ระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๔๔ และเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร
กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท รอ. ๓๐๗๓ ฟากตะวันออก
ด้านใต้
จดถนนเทวาภิบาล ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงชนบท รอ. ๓๐๗๓ ฟากตะวันออก
๑.๗ ด้านเหนือ
จดเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเขตทหาร (ค่ายประเสริฐสงคราม)
ด้านตะวันออก จดถนนกองพล ๑๐ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ง ๓ ฟากเหนือและฟากตะวันตก และถนนสาย ฉ ๒
ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดห้วยเหนือ ฝั่งตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๑๐.๔ ที่กาหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน

๓
๑.๘ ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๔๔ ฟากใต้ สานักงานประมง
จังหวัดร้อยเอ็ด และบ้านพักข้าราชการสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
ด้านตะวันออก จดทางหลวงชนบท รอ. ๓๐๗๓ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนเทวาภิบาล ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ง ๒ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๑๐.๑๖ ที่กาหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน
๑.๙ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ง ๓ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนสาย ง ๔ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ฉ ๒ ฟากเหนือ และวัดป่าเรไร
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ง ๓ ฟากตะวันออก
๑.๑๐ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ฉ ๒ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนสาย ง ๓ ฟากตะวันตกและฟากใต้
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๔๕ ฟากเหนือ และเส้นขนาน
ระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ง ๓
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ง ๓
๑.๑๑ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ฉ ๒ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนสาย ค ๔ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ค ๔ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ง ๓ ฟากตะวันออก
๑.๑๒ ด้านเหนือ
จดถนนเทวาภิบาล ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ง ๓
ด้านใต้
จดถนนรณชัยชาญยุทธ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ง ๓ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๑๐.๒๑ ที่กาหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน
๑.๑๓ ด้านเหนือ
จดถนนเทวาภิบาล ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนสาย ง ๓ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนรณชัยชาญยุทธ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ง ๒ ฟากตะวันออก

๔
๑.๑๔ ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก

จดเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ฉ ๒
จดถนนสาย ง ๔ ฟากตะวันตก และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๔๕

ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ง ๓ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ค ๔ ฟากใต้
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๑๐.๒๐ ที่กาหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน
๑.๑๕ ด้านเหนือ
จดถนนเทวาภิบาล ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนสาย ง ๒ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนรณชัยชาญยุทธ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด ห้องสมุดประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด และวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด
๑.๑๖ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนรณชัยชาญยุทธ
โรงผลิตน้า ๑ สานักงานประปาร้อยเอ็ด การประปาส่วนภูมิภาค และถนนรณชัยชาญยุทธ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนรณชัยชาญยุทธ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ง ๓ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๕ ฟากตะวันออก และถนนสุริยเดชบารุง
ฟากตะวันออก
๑.๑๗ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ง ๓ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนปัทมานนท์ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ง ๓
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๔๕ ฟากตะวันออก
๑.๑๘ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนรณชัยชาญยุทธ
ด้านตะวันออก จดถนนสุริยเดชบารุง ฟากตะวันตก เรือนจาจังหวัด ร้อยเอ็ด
และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๕ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ง ๓ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนปัทมานนท์
๑.๑๙ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ง ๓ ฟากใต้และฟากตะวันออก
ด้านตะวันออก จดถนนรณชัยชาญยุทธ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ง ๓
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๕ ฟากตะวันออก

๕
๑.๒๐ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ง ๓ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๕ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ง ๓
และโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ
ด้านตะวันตก
จดถนนปัทมานนท์ ฟากตะวันออก
๒. ที่ดิน ในบริเวณหมายเลข ๒.๑ ถึงหมายเลข ๒.๑๘ ที่กาหนดไว้เป็นสีส้ม ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง มีรายการดังต่อไปนี้
๒.๑ ด้านเหนือ
จดทางหลวงชนบท รอ. ๓๐๗๓ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนสาย ง ๒ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๔๔ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนรอบเมื อ งด้ า นนอก ฟากตะวั น ออกและฟากเหนื อ
และถนนคชพลายุกต์ ฟากตะวันออก
๒.๒ ด้านเหนือ
จดกาแพงเมืองและคูเมือง ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนคุ้มศรีสุวรรณ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ง ๓ ฟากเหนือ วัดเหนือ และโรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ
ด้านตะวันตก
จดกาแพงเมืองและคูเมือง ฟากตะวันออก
๒.๓ ด้านเหนือ
จดเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
เขตทหาร (ค่ายประเสริฐสงคราม) และที่สาธารณะห้วยเหนือ
ด้านตะวันออก จดกาแพงเมืองและคูเมือง ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ง ๓ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนกองพล ๑๐ ฟากตะวันออก
๒.๔ ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๔๔ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนสาย ง ๒ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนเทวาภิบาล ฟากเหนือ หมวดการทางร้อยเอ็ด และสถานี
ตรวจอากาศร้อยเอ็ด
ด้านตะวันตก
จดถนนรอบเมืองด้านนอก ฟากตะวันออก
๒.๕ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ง ๓ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดกาแพงเมืองและคูเมือง ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ง ๔ ฟากตะวันออก

๖
๒.๖ ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก
๒.๗ ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก
๒.๘ ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก
๒.๙ ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก
๒.๑๐ ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก
๒.๑๑ ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด
ด้านตะวันตก
๒.๑๒ ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดถนนสาย ง ๓ ฟากใต้
จดถนนสาย ค ๑ ฟากตะวันตก
จดถนนสาย ค ๓ ฟากเหนือ
จดกาแพงเมืองและคูเมือง ฟากตะวันออก
จดถนนสาย ง ๓ ฟากใต้ และวัดคุ้มวนาราม
จดถนนสาย ง ๕ ฟากตะวันตก
จดถนนสาย ค ๓ ฟากเหนือ
จดถนนสาย ค ๑ ฟากตะวันออก
จดวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด
จดวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด
จดถนนสาย ค ๓ ฟากเหนือ
จดถนนสาย ง ๔ ฟากตะวันออก
จดถนนสาย ค ๓ ฟากใต้
จดกาแพงเมืองและคูเมือง ฟากตะวันตก
จดถนนสาย จ ฟากเหนือ
จดถนนสาย ง ๔ ฟากตะวันออก
จดถนนสาย ค ๓ ฟากใต้
จดถนนเสนาเริ่มคิด ฟากตะวันตก
จดเมรุวัดสระแก้ว
จดกาแพงเมืองและคูเมือง ฟากตะวันออก
จดถนนสาย ค ๓ ฟากใต้
จดถนนสาย ง ๕ ฟากตะวันตก
จดถนนสาย จ ฟากเหนือ และบ้านพักข้าราชการสานักงาน
จดวัดสระแก้ว สระแก้วสาธารณะ และถนนเสนาเริ่มคิด ฟากตะวันออก
จดถนนราชการดาเนิน ฟากใต้
จดกาแพงเมืองและคูเมือง ฟากตะวันตก
จดบ้านพักข้าราชการสานักงานสรรพสามิตจังหวัดร้อยเอ็ด
จดถนนสาย ค ๕ ฟากตะวันออก

๗
๒.๑๓ ด้านเหนือ
จดถนนราชการดาเนิน ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนสาย ค ๕ ฟากตะวันตก บ้านพักข้าราชการสานักงาน
สรรพสามิตจังหวัดร้อยเอ็ด และโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ด้านใต้
จดถนนสาย ง ๓ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๔๕ ฟากตะวันออก และถนนสาย ง ๔
ฟากตะวันออก
๒.๑๔ ด้านเหนือ
จดถนนรัชชูประการ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนปัทมานนท์ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนรณชัยชาญยุทธ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ค ๕ ฟากตะวันออก
๒.๑๕ ด้านเหนือ
จดถนนรอบเมืองด้านนอก ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด ห้องสมุดประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด และสานักงาน
การประปาร้อยเอ็ด การประปาส่วนภูมิภาค
ด้านใต้
จดถนนรณชัยชาญยุทธ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดโรงเรียนสตรีศึกษา
๒.๑๖ ด้านเหนือ
จดถนนรณชัยชาญยุทธ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดโรงผลิตน้า ๑ สานักงานประปาร้อยเอ็ด การประปาส่วนภูมิภาค
และเส้นขนานระยะ ๔๕๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสุริยเดชบารุง
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนรณชัยชาญยุทธ
ด้านตะวันตก
จดถนนสุริยเดชบารุง ฟากตะวันออก
๒.๑๗ ด้านเหนือ
จดถนนรณชัยชาญยุทธ ฟากใต้ สานักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด
และสานักงานสหกรณ์อาเภอเมืองร้อยเอ็ด
ด้านตะวันออก จดถนนสุริยเดชบารุง ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนรณชัยชาญยุทธ
เส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนปัทมานนท์ และถนนสาย ง ๓ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนปัทมานนท์ ฟากตะวันออก
๒.๑๘ ด้านเหนือ
จดถนนรณชัยชาญยุทธ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนปัทมานนท์ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ง ๓ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ค ๕ ฟากตะวันออก

๘
๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึงหมายเลข ๓.๑๙ ที่กาหนดไว้เป็นสีแดง ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก มีรายการดังต่อไปนี้
๓.๑ ด้านเหนือ
จดเส้ นตั้ งฉากกั บทางหลวงแผ่น ดิน หมายเลข ๒๑๔ ที่ จุด ซึ่ ง
ทางหลวงชนบท รอ. ๓๐๗๓ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๔
ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๔ ฟากตะวันตก และถนนสาย ฉ ๑
ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ก ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเขตทหาร (ค่ายประเสริฐสงคราม)
๓.๒ ด้านเหนือ
จดทางหลวงชนบท รอ. ๓๐๗๓ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนคชพลายุกต์ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนรอบเมืองด้านนอก ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ฉ ๑ ฟากตะวันออก และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๔
ฟากตะวันออก
๓.๓ ด้านเหนือ
จดถนนรอบเมืองด้านใน ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดสระบัวสาธารณะ วัดบูรพาภิราม และโรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม
ด้านใต้
จดถนนสาย ง ๓ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนเจริญพาณิช ฟากตะวันออก
๓.๔ ด้านเหนือ
จดกาแพงเมืองและคูเมือง ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนเจริญพาณิช ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ง ๓ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนดารงราษฎร์วิถี ฟากตะวันออก และวัดกลางมิ่งเมือง
๓.๕ ด้านเหนือ
จดถนนรอบเมืองด้านใน ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนดารงราษฎร์วิถี ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ง ๓ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ฉ ๑ ฟากตะวันออก
๓.๖ ด้านเหนือ
จดถนนรอบเมืองด้านใน ฟากใต้ วัดสระทอง และโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง
ด้านตะวันออก จดถนนสาย ฉ ๑ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ง ๓ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนคุ้มศรีสุวรรณ ฟากตะวันออก

๙
๓.๗ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ง ๓ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดกาแพงเมืองและคูเมือง ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติร้อยเอ็ด
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ง ๗ ฟากตะวันออก
๓.๘ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ง ๓ ฟากใต้ และวัดราษฎร์ศิริ
ด้านตะวันออก จดถนนสาย ง ๖ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสุนทรเทพ ฟากเหนือ และวัดบึงพระลานชัย
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ง ๕ ฟากตะวันออก
๓.๙ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ง ๓ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนสาย ง ๗ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ข ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ง ๖ ฟากตะวันออก
๓.๑๐ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ข ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนสาย ค ๒ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสันติสุข ฟากเหนือ และวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ง ๖ ฟากตะวันออก และวัดสว่างอารมณ์
๓.๑๑ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ข ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนสาย ง ๗ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ค ๒ ฟากตะวันออก
๓.๑๒ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ฉ ๒ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนสาย ง ๔ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ฉ ๒
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ค ๔ ฟากใต้และฟากตะวันออก
๓.๑๓ ด้านเหนือ
จดวัดบึงพระลานชัย สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้าจืดจังหวัดร้อยเอ็ด
และบ้านพักข้าราชการสถานีตารวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด
ด้านตะวันออก จดถนนรัฐกิจไคลคลา ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย จ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ง ๕ ฟากตะวันออก

๑๐
๓.๑๔ ด้านเหนือ
จดที่ ท าการไปรษณี ย์ ร้ อ ยเอ็ ด บริ ษั ท ไปรษณี ย์ ไ ทย จ ากั ด
ชุมสายโทรศัพท์ร้อยเอ็ด บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) สื่อสารโทรคมนาคมร้อยเอ็ด
บริษัท กสท. โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) สถานีตารวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด และธนาคารออมสินสาขาร้อยเอ็ด
ด้านตะวันออก จดที่ ท าการไปรษณี ย์ ร้ อ ยเอ็ ด บริ ษั ท ไปรษณี ย์ ไ ทย จ ากั ด
ชุมสายโทรศัพท์ร้อยเอ็ด บริ ษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) สื่อสารโทรคมนาคม ร้อยเอ็ด
บริษัท กสท. โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) สถานีตารวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด และธนาคารออมสินสาขาร้อยเอ็ด
ด้านใต้
จดถนนสาย จ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนน ง ๖ ฟากตะวันออก
๓.๑๕ ด้านเหนือ
จดถนนสาย จ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดกาแพงเมืองและคูเมือง ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนราชการดาเนิน ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ง ๔ ฟากตะวันออก
๓.๑๖ ด้านเหนือ
จดถนนสาย จ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนสาย ง ๕ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนราชการดาเนิน ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดกาแพงเมืองและคูเมือง ฟากตะวันออก
๓.๑๗ ด้านเหนือ
จดถนนสาย จ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดสานักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สานักงานทะเบียนท้องถิ่น
เทศบาลเมื อ งร้ อ ยเอ็ ด ส านั ก งานการไฟฟ้ าส่ วนภู มิ ภ าคจั งหวั ด ร้ อ ยเอ็ ด ศาลากลางจั งหวัด ร้อ ยเอ็ ด
สานักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สานักงานอัยการจังหวัดร้อยเอ็ด สานักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
แก่ประชาชน และส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้า (ลุ่มน้าชีตอนล่าง) สานักงานทรัพยากรน้าภาค ๔
กรมทรัพยากรน้า
ด้านใต้
จดถนนราชการดาเนิน ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ง ๕ ฟากตะวันออก
๓.๑๘ ด้านเหนือ
จดถนนราชการดาเนิน ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดสานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สโมสรจังหวัดร้อยเอ็ด
หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด บ้านพักผู้ว่าราชการ
จังหวัดร้อยเอ็ด สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด สานักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด สานักงานเกษตร
อาเภอเมืองร้อยเอ็ด สานักงานสรรพากรพื้นที่รอ้ ยเอ็ด สานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองร้อยเอ็ด และบ้านพักข้าราชการ
ด้านใต้
จดกาแพงเมืองและคูเมือง ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ง ๕ ฟากตะวันออก

๑๑
๓.๑๙ ด้านเหนือ
จดถนนราชการดาเนิน ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนสาย ง ๕ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดกาแพงเมืองและคูเมือง ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดกาแพงเมืองและคูเมือง ฟากตะวันออก
๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔.๑ และหมายเลข ๔.๒ ที่กาหนดไว้เป็นสีม่วงอ่อน ให้เป็นที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ มีรายการดังต่อไปนี้
๔.๑ ด้านเหนือ
จดเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒๑๔ ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาย ฉ ๑ ตัดกับเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ฉ ๑ และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๔ เป็นระยะ
๒,๕๐๐ เมตร
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๖๕๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒๑๔
ด้านใต้
จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๔ ฟากตะวันออก
ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงชนบท รอ. ๓๐๗๓ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๔ ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๔ เป็นระยะ ๑,๓๕๐ เมตร
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒๑๔
๔.๒ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒๓ (ถนนแจ้งสนิท)
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒๓๒ (ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด)
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๖๕๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒๓ (ถนนแจ้งสนิท)
ด้านตะวันตก
จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก ซึ่งเป็นเส้นตั้งฉากกับทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๒๓ (ถนนแจ้งสนิท) ฟากใต้ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓๒
(ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓ (ถนนแจ้งสนิท) เป็นระยะ ๑,๕๐๐ เมตร

๑๒
๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ ถึงหมายเลข ๕.๑๖ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม มีรายการดังต่อไปนี้
๕.๑ ด้านเหนือ
จดเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒๑๔ ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาย ฉ ๑ ตัดกับเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ฉ ๑ และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๔ เป็นระยะ
๒,๕๐๐ เมตร เส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๔ เส้นตั้งฉาก
กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๔ ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงชนบท รอ. ๓๐๗๓
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๔ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒๑๔ เป็นระยะ ๑,๓๕๐ เมตร และเส้นขนานระยะ ๖๕๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒๑๔
ด้านตะวันออก จดถนนสาย ง ๑ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๔ ฟากตะวันออก
ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงชนบท รอ. ๓๐๗๓ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๔ ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๔ เป็นระยะ ๗๐๐ เมตร
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๔ ฟากตะวันออก สถานีไฟฟ้าร้อยเอ็ด
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และสถานีไฟฟ้าแรงสูงร้อยเอ็ด ๑ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
๕.๒ ด้านตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ ๑,๒๐๐ เมตร
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๔
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท
รอ. ๓๐๗๓ โรงเรียนบ้านหนองตากร้า (ศรีไพรไตรคามวิทยา) โรงเรียนขัติยะวงษา สนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด
สานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย สาขาจังหวัดร้อยเอ็ด และเส้นตั้งฉากกับถนนสาย ง ๑ ฟากตะวันออก
ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงชนบท รอ. ๓๐๗๓ บรรจบกับถนนสาย ง ๑ ไปทางทิศเหนือตามแนว
ถนนสาย ง ๑ เป็นระยะ ๘๕๐ เมตร
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ง ๑ ฟากตะวันออก
๕.๓ ด้านเหนือ
จดเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒๑๔ ฟากตะวัน ตก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาย ฉ ๑ ตัดกับเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ฉ ๑ และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๔ เป็นระยะ
๒,๕๐๐ เมตร
ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๔ ฟากตะวันตก

๑๓
ด้านใต้
จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๔ ฟากตะวันตก
ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงชนบท รอ. ๓๐๗๓ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๔ ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๔ เป็นระยะ ๗๐๐ เมตร
ด้านตะวันตก
จดเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๔
๕.๔ ด้านเหนือ
จดเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นห้วยกุดขวาง ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก ซึ่งเป็นเส้นตั้งฉากกับทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๒๐๔๔ ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนทางหลวงชนบท รอ. ๓๐๗๓ ตัดกับทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๒๐๔๔ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๔๔
เป็นระยะ ๑,๐๕๐ เมตร
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๔๔ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๔๔ ฟากเหนือ
ที่จุดซึ่งอยู่ห่ างจากทางหลวงชนบท รอ. ๓๐๗๓ ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๔๔ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๔๔ เป็นระยะ ๘๐๐ เมตร เส้นขนาน
ระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูน ย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๔๔ เส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร
กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท รอ. ๓๐๗๓ และวัดเกษมทรัพย์พัฒนาราม
๕.๕ ด้านเหนือ
จดเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓ (ถนนแจ้งสนิท)
ด้านตะวันออก จดห้วยเหนือ ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓ (ถนนแจ้งสนิท) ฟากเหนือ
โรงเรียนบ้านโนนเมือง และวัดโพธิ์รังสฤษฎิ์ (วัดโนนเมือง)
ด้านตะวันตก
จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก ซึ่งเป็นเส้นตั้งฉากกับทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๒๓ (ถนนแจ้งสนิท) ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓๒
(ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓ (ถนนแจ้งสนิท) ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓ (ถนนแจ้งสนิท) เป็นระยะ ๑,๕๐๐ เมตร
๕.๖ ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๔๔ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก ซึ่งเป็นเส้นตั้งฉากกับทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๒๐๔๔ ฟากใต้ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงชนบท รอ. ๓๐๗๓ บรรจบกับทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๒๐๔๔ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๔๔

๑๔
เป็นระยะ ๑,๐๕๐ เมตร เส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓
(ถนนแจ้งสนิท) และเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓ (ถนนแจ้งสนิท) ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยู่ห่าง
จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓๒ (ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด) ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓
(ถนนแจ้งสนิท) ไปทางทิศตะวั นออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๒๓ (ถนนแจ้งสนิท)
เป็นระยะ ๕๕๐ เมตร
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓ (ถนนแจ้งสนิท) ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท
รอ. ๓๐๗๓ เส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๔๔ และเส้นตั้งฉาก
กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๔๔ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงชนบท รอ. ๓๐๗๓ ตัดกับทางหลวง
แผ่น ดิน หมายเลข ๒๐๔๔ ไปทางทิ ศตะวัน ออกเฉียงเหนือ ตามแนวหลวงแผ่นดิ นหมายเลข ๒๐๔๔
เป็นระยะ ๘๐๐ เมตร
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๑๐.๑๑ ที่กาหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน
๕.๗ ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓ (ถนนแจ้งสนิท) ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓๒ (ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด)
ฟากตะวันตกและฟากใต้ วัดเหล่าสมบูรณ์ (วัดป่าศรีทองไพบูลย์วราราม) และมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
วิทยาเขตร้อยเอ็ด
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๔๕ ฟากตะวันตก
ด้านตะวันตก
จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ ๑,๕๐๐ เมตร
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓๒ (ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด) เส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓ (ถนนแจ้งสนิท) เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓
(ถนนแจ้งสนิท) ฟากใต้ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓๒ (ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด)
บรรจบกับทางหลวงแผ่น ดิน หมายเลข ๒๓ (ถนนแจ้งสนิ ท ) ไปทางทิศตะวัน ตกเฉียงเหนื อตามแนว
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓ (ถนนแจ้งสนิท) เป็นระยะ ๑,๕๐๐ เมตร เส้นขนานระยะ ๖๕๐ เมตร
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓ (ถนนแจ้งสนิท) เส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลาง
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓๒ (ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด) และเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓ (ถนนแจ้งสนิท)
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๑๐.๑๒ และหมายเลข ๑๐.๒๒ ที่กาหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน
๕.๘ ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๒๓ (ถนนแจ้งสนิท) ฟากใต้
และถนนสาย ฉ ๒ ฟากใต้

๑๕
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ง ๓
และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๔๕ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓๒ (ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด)
ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓๒ (ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด)
ฟากตะวันออก
๕.๙ ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๒๓ (ถนนแจ้งสนิท) ฟากใต้
โรงเรียนบ้านสามแยกโพธิ์ชัย (คุรุราษฎรนุกูล) และวัดกอนประชาราม
ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓๒ (ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด)
ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนรณชัยชาญยุทธ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ง ๓
ฟากตะวันออก
๕.๑๐ ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓ (ถนนแจ้งสนิท) ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดเขตผั งเมื องรวมด้ านตะวัน ออก ซึ่ งเป็ น เส้ น ตรงที่ ล ากจาก
จุด ศูน ย์กลางทางหลวงแผ่น ดิน หมายเลข ๒๓ (ถนนแจ้งสนิ ท) ที่ จุด ซึ่งอยู่ห่ างจากทางหลวงแผ่น ดิ น
หมายเลข ๒๓๒ (ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด) ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓ (ถนนแจ้งสนิท)
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓ (ถนนแจ้งสนิท) เป็นระยะ ๕๕๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด หลักเขตที่ ๑๐ บ้านพักสรรพสามิต
และเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ด้านใต้
จดถนนรณชัยชาญยุทธ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓๒ (ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด)
ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๑๐.๒๖ ที่กาหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน
๕.๑๑ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ง ๓
ด้านตะวันออก จดถนนปัทมานนท์ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓๒ (ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด)
ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๔๕ ฟากตะวันออก

๑๖
๕.๑๒ ด้านเหนือ

จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓๒ (ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด)

ฟากใต้
ด้านตะวันออก

จดถนนปัทมานนท์ ฟากตะวันตก และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๔

ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ ๑,๕๐๐ เมตร
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓๒ (ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด)
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๔๕ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๑๐.๒๕ ที่กาหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน
๕.๑๓ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ง ๓
ด้านตะวันออก จดถนนรณชัยชาญยุทธ ฟากใต้
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓๒ (ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด)
ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๕ ฟากตะวันออก
๕.๑๔ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ง ๓
ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๕ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓๒ (ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด)
ฟากเหนือ วัดราษฎรอุทิศ และโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ
ด้านตะวันตก
จดถนนปัทมานนท์ ฟากตะวันออก
๕.๑๕ ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓๒ (ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด)
ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๕ ฟากตะวันตก และวัดบ้านรอบเมือง
ด้านใต้
จดหนองหญ้าม้า ฝั่งเหนือ และเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นเส้นขนาน
ระยะ ๑,๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓๒ (ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด)
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๔ ฟากตะวันออก และถนนปัทมานนท์
ฟากตะวันออก
๕.๑๖ ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓๒ (ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด)
ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนรณชัยชาญยุทธ ฟากใต้ และโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าม้า
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

๑๗
ด้านใต้
จดเขตผั งเมื อ งรวมด้ านใต้ ซึ่ งเป็ น เขตเทศบาลเมื อ งร้อ ยเอ็ ด
เส้นขนานระยะ ๑,๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓๒ (ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด)
และหนองหญ้าม้า ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่น ดิน หมายเลข ๒๑๕ ฟากตะวั น ออก และ
โรงเรียนบ้านรอบเมือง
ทั้งนี้ ยกเว้น บริเวณหมายเลข ๑๐.๒๗ ที่กาหนดไว้เป็ นสีเท่ าอ่อน และบริเวณ
หมายเลข ๑๑.๒๓ และหมายเลข ๑๑.๒๔ ที่กาหนดไว้เป็นสีน้าเงิน
๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๖.๑ ถึงหมายเลข ๖.๗ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีรายการดังต่อไปนี้
๖.๑ สนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด สานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย สาขาจังหวัดร้อยเอ็ด
๖.๒ สระบัวสาธารณะ
๖.๓ ที่สาธารณะห้วยเหนือ
๖.๔ บึงพลาญชัย
๖.๕ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้าจืดจังหวัดร้อยเอ็ด
๖.๖ สระแก้วสาธารณะ
๖.๗ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด
๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๗.๑ ถึงหมายเลข ๗.๑๕ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันการศึกษา มีรายการดังต่อไปนี้
๗.๑ โรงเรียนบ้านหนองตากร้า (ศรีไพรไตรคามวิทยา) และโรงเรียนขัติยะวงษา
๗.๒ โรงเรียนบ้านโนนเมือง
๗.๓ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น
๗.๔ โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง
๗.๕ โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ
๗.๖ วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด
๗.๗ วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
๗.๘ โรงเรียนบ้านสามแยกโพธิ์ชัย (คุรุราษฎรนุกูล)
๗.๙ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย และวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
๗.๑๐ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด และวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด

๑๘
๗.๑๑ โรงเรียนสตรีศึกษา
๗.๑๒ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ดเขต ๑ และสานักงาน
สามัญศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
๗.๑๓ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ
๗.๑๔ โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า
๗.๑๕ โรงเรียนบ้านรอบเมือง
๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๘ ที่กาหนดไว้เป็นสีฟ้า ให้เป็นที่ดินประเภทที่โล่ง เพื่อการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม คือ หนองหญ้าม้า
๙. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๙ ที่กาหนดไว้เป็ นสีน้าตาลอ่อน ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์
เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย คือ กาแพงเมืองและคูเมือง
๑๐. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๐.๑ ถึงหมายเลข ๑๐.๒๘ ที่กาหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันศาสนา มีรายการดังต่อไปนี้
๑๐.๑ วัดป่าศรีไพรวัน
๑๐.๒ วัดเกษมทรัพย์พัฒนาราม
๑๐.๓ วัดโพธิ์รังสฤษฎิ์ (วัดโนนเมือง)
๑๐.๔ วัดท่านคร
๑๐.๕ วัดบูรพาภิราม และโรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม
๑๐.๖ วัดสระทอง
๑๐.๗ วัดกลางมิ่งเมือง
๑๐.๘ วัดเหนือ
๑๐.๙ วัดราษฎร์ศิริ
๑๐.๑๐ วัดคุ้มวนาราม
๑๐.๑๑ วัดวิมลนิวาส
๑๐.๑๒ วัดสุวรรณาราม
๑๐.๑๓ วัดสว่างอารมณ์
๑๐.๑๔ วัดป่าเรไร
๑๐.๑๕ วัดบึงพระลานชัย
๑๐.๑๖ วัดเวฬุวัน และโรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน
๑๐.๑๗ เมรุวัดสระแก้ว

๑๙
๑๐.๑๘ วัดสระแก้ว
๑๐.๑๙ วัดกอนประชาราม
๑๐.๒๐ วัดดอนสนามชัย
๑๐.๒๑ วัดสาเกตุ
๑๐.๒๒ วัดบ้านเหล่าใหญ่ และโรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่
๑๐.๒๓ วัดเหล่าสมบูรณ์ (วัดป่าศรีทองไพบูลย์วราราม) และมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
วิทยาเขตร้อยเอ็ด
๑๐.๒๔ วัดราษฎรอุทิศ
๑๐.๒๕ วัดเหล่าเรือสามัคคีธรรม
๑๐.๒๖ วัดหนองหญ้าม้า
๑๐.๒๗ วัดบ้านหัวแฮด
๑๐.๒๘ วัดบ้านรอบเมือง
๑๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๑.๑ ถึงหมายเลข ๑๑.๒๕ ที่กาหนดไว้เป็นสีน้าเงิน ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มีรายการดังต่อไปนี้
๑๑.๑ สถานี ไฟฟ้ าร้อยเอ็ด การไฟฟ้ าส่วนภูมิภ าค และสถานี ไฟฟ้าแรงสูงร้อยเอ็ ด ๑
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
๑๑.๒ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลเหนือเมือง
๑๑.๓ สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดร้อยเอ็ด
๑๑.๔ สานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
๑๑.๕ สานักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด และบ้านพักข้าราชการสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
๑๑.๖ ที่ทาการไปรษณีย์ร้อยเอ็ด บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด ชุมสายโทรศัพท์ร้อยเอ็ด
บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) สื่อสารโทรคมนาคมร้อยเอ็ด บริษัท กสท. โทรคมนาคม
จากัด (มหาชน) สถานีตารวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด และธนาคารออมสินสาขาร้อยเอ็ด
๑๑.๗ บ้านพักข้าราชการสถานีตารวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด
๑๑.๘ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
๑๑.๙ บ้านพักข้าราชการสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด
๑๑.๑๐ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติร้อยเอ็ด
๑๑.๑๑ สถานีตรวจอากาศร้อยเอ็ด
๑๑.๑๒ หมวดการทางร้อยเอ็ด

๒๐
๑๑.๑๓ สานักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สานักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
สานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด สานักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
สานักงานอัยการจังหวัดร้อยเอ็ด สานักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน และส่วนประสาน
และบริหารจัดการลุ่มน้า (ลุ่มน้าชีตอนล่าง) สานักงานทรัพยากรน้าภาค ๔ กรมทรัพยากรน้า
๑๑.๑๔ ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ว่าการอาเภอเมืองร้อยเอ็ด สานักงานที่ดินอาเภอเมืองร้อยเอ็ด
และบ้านพักข้าราชการสานักงานอัยการจังหวัดร้อยเอ็ด
๑๑.๑๕ สานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สโมสรจังหวัดร้อยเอ็ด หอประชุม
จังหวัดร้อยเอ็ด สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด สานักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด สานักงานเกษตรอาเภอเมืองร้อยเอ็ด
สานักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด สานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองร้อยเอ็ด และบ้านพักข้าราชการ
๑๑.๑๖ บ้านพักข้าราชการสานักงานสรรพสามิตจังหวัดร้อยเอ็ด
๑๑.๑๗ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
๑๑.๑๘ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด สานักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด
สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดร้อยเอ็ด
สานักงานประชาสัมพันธ์เขต ๒ กรมประชาสัมพันธ์
๑๑.๑๙ สานักงานการประปาร้อยเอ็ด การประปาส่วนภูมิภาค
๑๑.๒๐ โรงผลิตน้า ๑ สานักงานประปาร้อยเอ็ด การประปาส่วนภูมิภาค
๑๑.๒๑ สานักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด และสานักงานสหกรณ์อาเภอเมืองร้อยเอ็ด
๑๑.๒๒ เรือนจาจังหวัดร้อยเอ็ด
๑๑.๒๓ โครงการชลประทานร้อยเอ็ด สานักชลประทานที่ ๖ กรมชลประทาน
๑๑.๒๔ โรงสูบน้าประปา
๑๑.๒๕ บ้านพักสรรพสามิต

รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองร้อยเอ็ด
พ.ศ. ๒๕๖๒
ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง แบ่งเป็น ๖ ขนาด คือ
๑. ถนนแบบ ก ขนาดเขตทาง ๑๒.๐๐ เมตร จานวน ๑ สาย เป็นถนนเดิมกาหนดให้
ขยายเขตทาง คือ ถนนรอบเมืองด้านนอก เริ่มต้นจากถนนหายโศรก ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนเดิม
จนสุดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก
๒. ถนนแบบ ข ขนาดเขตทาง ๑๕.๐๐ เมตร จานวน ๑ สาย เป็นถนนเดิมกาหนดให้
ขยายเขตทาง คือ ถนนสุขเกษม เริ่มต้นจากถนนสุริยเดชบารุง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม
จนบรรจบกับถนนเพลินจิตต์
๓. ถนนแบบ ค ขนาดเขตทาง ๑๖.๐๐ เมตร จานวน ๕ สาย ดังนี้
ถนนสาย ค ๑ เป็นถนนเดิมกาหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนเสนาเริ่มคิด เริ่มต้นจาก
ถนนผดุงพานิช (ถนนสาย ง ๓) ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนเดิม จนบรรจบถนนมีโชคชัย (ถนนสาย ค ๓)
ถนนสาย ค ๒ เป็นถนนเดิมกาหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนเปรมประชาราษฎร์ เริ่มต้นจาก
ถนนสุขเกษม (ถนนสาย ข) ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนเดิม จนบรรจบถนนเทวาภิบาล (ถนนสาย จ)
ถนนสาย ค ๓ เป็น ถนนเดิม กาหนดให้ ข ยายเขตทาง คือ ถนนมี โชคชัย เริ่ม ต้น จาก
ถนนกองพล ๑๐ (ถนนสาย ง ๔) ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนเดิม จนบรรจบถนนประชาธรรมรักษ์
(ถนนสาย ง ๕)
ถนนสาย ค ๔ เป็น ถนนเดิมกาหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนเทวาภิวาล ซอย ๑๐
และถนนโครงการกาหนดให้กอ่ สร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนเทวาภิบาล (ถนนสาย ฉ ๒) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๒๒๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๙๖๐ เมตร
จนบรรจบกับถนนสาย ง ๓ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ง ๓ บรรจบกับถนนเทวาภิบาล ซอย ๒ (ถนนสาย ง ๓)
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย ง ๓ ระยะประมาณ ๔๓๐ เมตร
ถนนสาย ค ๕ เป็นถนนโครงการกาหนดให้ก่อสร้างใหม่และถนนเดิมกาหนดให้ขยายเขตทาง
คือ ถนนจันทร์เกษม เริ่มต้นจากบริเวณที่ถนนราชการดาเนินบรรจบกับถนนกองพล ๑๐ (ถนนสาย ง ๔)
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๒๖๐ เมตร บรรจบกับถนนจันทร์เกษม ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนเดิม
ระยะประมาณ ๖๓๐ เมตร ไปทางทิศใต้ ระยะประมาณ ๗๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ง ๓
ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ง ๓ บรรจบกับถนนปัทมานนท์ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ง ๓
ระยะประมาณ ๓๗๐ เมตร

๒
๔. ถนนแบบ ง ขนาดเขตทาง ๒๐.๐๐ เมตร จานวน ๗ สาย ดังนี้
ถนนสาย ง ๑ เป็นถนนเดิมกาหนดให้ขยายเขตทาง คือ ทางหลวงชนบท รอ. ๓๐๔๔
เริ่มต้นจากทางหลวงชนบท รอ. ๓๐๗๓ ไปทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม
จนสุดแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ
ถนนสาย ง ๒ เป็นถนนเดิมกาหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนศรีเทวา ถนนเทวาภิบาล
ซอย ๑๓ และถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อและถนนโครงการกาหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนรณชัยชาญยุทธ
ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๓๗๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ
๑๘๐ เมตร บรรจบกับถนนเทวาภิบาล ซอย ๑๓ และถนนเทวาภิบาล ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนเดิม บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อและทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๔๔ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๑๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๕๒๐ เมตร
บรรจบกับถนนรอบเมือง ซอย ๕ ที่บริเวณห่างจากถนนรอบเมือง ซอย ๕ บรรจบกับทางหลวงชนบท
รอ. ๓๐๗๓ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนรอบเมือง ซอย ๕ ระยะประมาณ ๓๗๐ เมตร
ไปทางทิ ศตะวันตกเฉี ยงเหนื อ ระยะประมาณ ๓๓๐ เมตร จนบรรจบกั บทางหลวงชนบท รอ. ๓๐๗๓
ที่บริเวณห่างจากทางหลวงชนบท รอ. ๓๐๗๓ บรรจบถนนรอบเมือง ซอย ๕ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ตามแนวทางหลวงชนบท รอ. ๓๐๗๓ ระยะประมาณ ๓๖๐ เมตร
ถนนสาย ง ๓ เป็นถนนเดิมกาหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนผดุงพานิช ถนนคุ้มแสนสุข
ถนนบ้านท่านคร ถนนเทวาภิบาล ซอย ๒ และถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อและถนนโครงการกาหนดให้ก่อสร้างใหม่
เริ่มต้นจากถนนรอบเมืองด้านนอก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทิศตะวันตกเฉียงใต้
และทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๒๘๐ เมตร
บรรจบกับถนนคุ้มแสนสุข ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม บรรจบกับ
ถนนเทวาภิบาล (ถนนสาย ฉ ๒) และถนนเทวาภิบาล ซอย ๒ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนว
ถนนเทวาภิบาล ซอย ๒ ระยะประมาณ ๗๔๐ เมตร ไปทางทิ ศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ
๑,๒๙๐ เมตร บรรจบกั บ ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๒๐๔๕ ที่ บ ริเวณห่ างจากทางหลวงแผ่ น ดิ น
หมายเลข ๒๐๔๕ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓๒ (ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด)
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๔๕ ระยะประมาณ ๔๐๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๑,๑๗๐ เมตร บรรจบกับถนนปัทมานนท์ที่บริเวณห่างจาก
ถนนปั ทมานนท์บ รรจบกับ ทางหลวงแผ่น ดิน หมายเลข ๒๓๒ (ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองร้อ ยเอ็ด )
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนปัทมานนท์ ระยะประมาณ ๔๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
ระยะประมาณ ๑,๑๔๐ เมตร บรรจบกั บ ถนนไม่ ป รากฏชื่ อ และทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๒๑๕

๓
ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๓๑๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ระยะประมาณ ๑,๓๖๐ เมตร บรรจบกับถนนรณชัยชาญยุทธ ที่บริเวณห่างจากถนนรณชัยชาญยุทธ
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓๒ (ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนรณชัยชาญยุทธ ระยะประมาณ ๘๑๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ระยะประมาณ ๑,๓๓๐ เมตร จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓ และทางหลวงชนบท รอ. ๓๐๗๓
ถนนสาย ง ๔ เป็นถนนเดิมกาหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนกองพล ๑๐ และถนนราชการดาเนิน
เริ่มต้นจากถนนผดุงพานิช (ถนนสาย ง ๓) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม จนสุดเขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ดด้านตะวันตก
ถนนสาย ง ๕ เป็นถนนเดิมกาหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนประชาธรรมรักษ์และถนนปัทมานนท์
เริ่มต้นจากถนนผดุงพานิช (ถนนสาย ง ๓) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับถนนรัชชูประการ
ถนนสาย ง ๖ เป็นถนนเดิมกาหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนสุริยเดชบารุง เริ่มต้นจาก
ถนนผดุงพานิช (ถนนสาย ง ๓) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม จนบรรจบถนนเทวาภิบาล
(ถนนสาย จ)
ถนนสาย ง ๗ เป็นถนนเดิมกาหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนเพลินจิต ต์ เริ่มต้นจาก
ถนนผดุงพานิช (ถนนสาย ง ๓) ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับถนนเทวาภิบาล
๕. ถนนแบบ จ ขนาดเขตทาง ๒๕.๐๐ เมตร จานวน ๑ สาย เป็นถนนเดิมกาหนดให้
ขยายเขตทาง คือ ถนนเทวาภิบาล เริ่มต้นจากบริเวณที่ถนนเทวาภิบาล (ถนนสาย ฉ ๒) บรรจบกับ
ถนนกองพล ๑๐ (ถนนสาย ง ๔) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงใต้
ตามแนวถนนเดิมจนบรรจบกับถนนเปรมประชาราษฎร์ (ถนนสาย ค ๒)
๖. ถนนแบบ ฉ ขนาดเขตทาง ๓๐.๐๐ เมตร จานวน ๒ สาย ดังนี้
ถนนสาย ฉ ๑ เป็นถนนเดิมกาหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนเกิดวรามิตรและถนนหายโศรก
เริ่มต้นจากถนนสุนทรเทพ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม
จนสุดเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดด้านเหนือ
ถนนสาย ฉ ๒ เป็นถนนเดิมกาหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนเทวาภิบาล เริ่มต้นจาก
ถนนกองพล ๑๐ (ถนนสาย ง ๔) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิ ม ระยะประมาณ
๑,๙๓๐ เมตร จนบรรจบลาห้วยเหนือฝั่งตะวันออก

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๒๑ ก

หนา้ ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่สมควรกาหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
ในท้องที่ตาบลเหนือเมือง ตาบลในเมือง ตาบลดงลาน ตาบลรอบเมือง ตาบลขอนแก่น อาเภอเมืองร้อยเอ็ด
และตาบลนิเวศน์ อาเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และการดารงรักษาเมือง
และบริ เ วณที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ ชนบท ในด้ า นการใช้ ป ระโยชน์ ใ นทรั พ ย์ สิ น การคมนาคมและการขนส่ ง
การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและสภาพแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง
และโดยที่ ม าตรา ๒๖ วรรคหนึ่ ง แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารผั ง เมื อ ง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
โดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญญัติว่า การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระทาโดย
กฎกระทรวง จึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

